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تقديم األهّم على المهّم
سنة 2017 ويف الّذاكرة أحداث جسام وخطوب جلل، 
آخرها قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب إعالن القدس 
عاصمة إلرسائيل متهيدا لنقل سفارة بالده إىل هذه املدينة.. 
قرار أثار غضب الشارع واألوساط السياسية يف تونس 
ويِف سائر الدول العربية واإلسالمية وأدانته عواصم عّدة 
يف مختلف القارّات، لكّنه أعاد القضية الفلسطينية ومسألة القدس 
إىل دائرة الّضوء يف الّساحة الدولية وفرض عىل أصحاب هذه القضيّة 
العادلة ومنارصيها اعتامد صيغ تحرّك جديدة للدفاع عنها ومؤازرتها. 

الّذاكرة الجامعيّة آثار  وإىل جانب هذا القرار الجائر، ترتسم يف 
الحرب املدّمرة ضّد داعش يف سوريا والعراق، والتّداعيات املحتملة 
عىل األمن القومي واألمن اإلقليمي لعودة اإلرهابيني أو التّخاذهم 
موطئ قدم يف بؤر توتّر أخرى بعد اندحارهم يف هذين البلدين،  
وفظائع الحرب العبثيّة يف اليمن، عالوة عىل العمليات اإلرهابيّة 
املتكّررة يف مرص واستمرار املأساة اإلنسانية يف ليبيا يف ظّل املخاض 
العسري للتسوية السياسية يف هذا البلد. وإّن ما عرضناه ليس، يف 

الحقيقة، إاِلَّ شذرات من واقع عريّب حزين منكرس. 

أّما وطنيّا، فإّن ما يبقى عالقا بالذاكرة احتدام األزمة املالية رغم 
انتعاشة اقتصادية نسبية خالل السداسيني األخريني وانحدار مستوى 
املامرسة السياسية  بسبب غياب التصّورات والربامج الجاّدة، مقابل 
التهافت عىل املناصب واملواقع وتحّول منطق الغنيمة إىل قاعدة 
للحكم، إضافة إىل تحلّل مفهوم الوحدة الوطنية الذي قامت عىل 
أساسه حكومة يوسف الشاهد.. هذه الحكومة التي باتت منذ 
مّدة يف مرمى »النريان الصديقة« ومحّل انتقاد حتّى من داخل 
الحاكم كثريا ما إّدعت مساندتها لها يف  أحزاب مكّونة لالئتالف 
محاربة الفساد وإنجاز اإلصالحات الكربى املطلوبة. وال شّك أّن 
ضعف حزام الحكومة السيايس ساهم يف إرباكها ونال من قدرتها 
عىل فرض خياراتها إلصالح األوضاع االقتصادية واالجتامعية.غري أّن 
ذلك ال يعفي الحكومة من مسؤولية ما أصاب عملها من تخبّط 
يف معالجة بعض امللّفات وعجزها أحيانا عن طرح رؤى مجّددة 
السهلة،  الحلول  إىل  اللجــــوء  بدل  الزجاجة  عنق  من  للخروج 
قـــانون  مشـــروع  عرض  بالخصوص خالل  ذلك  تجــىّل  كمـــا 

املــالية لسنة 2018.

هكذا يرتاءى لنا املشهد يف بعض مالمحه، إقليميا ووطنيا، مع مطلع 
لثورة 14 جانفي  السابعة  الذكرى  قبل  قليلة  وأيّاما  عام جديد، 
2011، يف وقت متلّك فيه التشاؤم أغلب التونسيني، واعترب فيه 80 
باملائة منهم أّن األمور سارت نحو األسوإ طيلة السنوات السبع 
األخرية، وفق ما أظهرته مؤّخرا عملية سرب لآلراء. فهل من أمل 
يف أن ترسع البالد الخطى خالل سنة 2018 عىل درب التّعايف من 
أزمتها الخانقة عىس أن يتبّدل مزاج التونسيني وينزاح عنهم الكدر 

والغّم فيستعيدون الثقة يف املستقبل ؟ 

لنقّر بأنّه ليس من خيار اليوم أمام التونسيني سوى التسلّح باألمل 
والكّد واالعتامد عىل الّذات يف املقام األّول واإلميان بأّن تدارك الوضع، 
عىل صعوبته، ممكن، رشيطة  االنطالق الجّدي يف تنفيذ اإلصالحات 
الكربى مبراجعة منظومة الّدعم وتوجيهه نحو مستحّقيه وخصخصة 
عدد من املؤسسات العمومية املفلسة يف القطاعات التنافسية غري 
االسرتاتيجية وتطوير أداء اإلدارة حتّى تكون محرّكا لالقتصاد ومعالجة 
تفاقم عجز الصناديق االجتامعية، مع الحرص عىل أاّل تكون التّضحيات 

الواجب القيام بها عىل حساب الطبقات املتوّسطة والضعيفة.

وباإلضافة إىل هذه الرهانات املطروحة، فإنّه من املنتظر أن تشهد 
يكتسيه  ماّم  الرغم  البلدية. وعىل  االنتخابات  إجراء  سنة 2018 
جديدة  محليّة  نخب  بروز  يف  أهميّة  من  االنتخايب  املوعد  هذا 
ويف انطالق مسار إرساء الالمركزية، فإنّه من الرضوري أاّل يزيد يف 
توتّر الجّو السيايس العاّم وأاّل يقلِّص االهتامم بامللّفني االقتصادي 
النمّو  يتعنّي بذله لدفع نسق  الذي  الجهد  واالجتامعى فينحرس 

والنهوض بأوضاع التونسيني.  
 

كام ينبغي أاّل تطغى الطموحات الشخصية والتجاذبات الحزبية عىل 
األولويّات الوطنية يف مجال العمل التنموي بأبعاده املختلفة خالل 
العام القادم فتعيش البالد عىل إيقاع حملة انتخابية سابقة ألوانها، 
سنة قبل موعد االنتخابات الترشيعية والرئاسية، ماّم من شأنه أن 
يعرقل مسار تحقيق األهداف املرسومة لتجاوز األزمة الراهنة. أليس 

لكّل يشء زمان...وأليست الحكمة يف تقديم األهّم عىل املهّم ؟.

كــــــّل عـــام وأنــــتـــم بخـــــيـــر
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متوفرّة عىل رحــالت

الفــــــهــــــرس

االفتتاحّية
1 • تقديم األهّم عىل املهمّ 

عبد الحفيظ الهرڤام

في الغالف
8 • العرب تحت ضغط الّتطبيع ووطأة صفقة القرن... 

محّمد ابراهيم الحصايري

12 • نفـــائـس األرشيــف الوطنـــي 
عبد الحفيظ الهرڤام وخالد الّشايب
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آمال موىس

42 • يومّيات مواطن عّياش، خـرج م املولـد بــالش عصيـدة! 
عادل األحمر

اقتصاد
44 • مع نضوب النفط وتضاؤل الغاز، الطاقات الجديدة تروي العطش الطاقي 

بقلم رشيد خشانة

شؤون عربّية

46 • قّمة مجلس الّتعاون الّثامنة والّثالثون 
هل دخل مجلس الّتعاون مرحلة املوت الّسيري؟

عامر بوعّزة

شؤون دولّية
48 • السعودّية وإيران، الحرب املعلنة 

حنان زبيس

ثقافة وفنون
56 • فّن جالل بن عبد الله، سياحة طويلة عىل تخوم الواقع واألسطورة 

عيل اللوايت

60 • فيلم »الجايدة«، صفحة من نضال املرأة التونسية ضّد اإلذالل واالضطهاد 
محّمد ناظم الوساليت

أعالم تونسّيون
64 • الدكتور صالح املهدي )1925 – 2014( »زريـاب« تــونــس  

الّشاذيل القليبي

إصدارات
68 • طـريقـي إىل الـحـّرّية، من سرية الَعَلم إلـى سرية الِعـــْلم 

الحبيب الدريدي

74 • قبس من الّذاكرة للّنوري بوشّعالة  

بطاقة
76 • ُذَبـــابة تســْي تســْي  

الّصحبي الوهايبي

فّجرت األزمة اللبنانية األخرية الرصاع املعلن بني العربية السعودية 
وايران، رصاع بدت مالمحه تتشكل عىل عديد الجبهات منها 
العراقية والسورية واليمنية. وال يبدو أن السعودية تعمل 
مبفردها يف هذه الحرب املفتوحة عىل إيران وإّنا تجد دعام 
ال محدودا من الواليات املتحدة التي ضاقت ذرعا بالتّمّدد 

Ù..اإليراين يف املنطقة، خاّصة خالل الحرب عىل داعش

يف التّاسع من نوفمرب املايض وّدعت الّساحة الفنيّة املرحوم 
جالل بن عبد الله، أحد أشهر الرّّسامني التّونسيني عن سّن ستّة 
وتسعني عاما تفّرغ خاللها لبناء رؤية خاّصة للحياة التّقليديّة 

Ù .ضمن مسار فنّي بني الواقع والخيال

بعد فرتة غياب طويلة عن الساحة السينامئية، تعود سلمى بكار 
املخرجة املخرضمة والناشطة السياسية لتطّل علينا بفيلم جديد 
من كتابتها وإخراجها، واصلت من خالله رحلة البحث يف تاريخ 
املرأة التونسية واالنتهاكات الجسيمة التي تعرّضت إليها يف فرتة 

Ù.ما قبل االستقالل وقبل صدور مجلة األحوال الشخصية
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موقف رئايس جريء ومرشّف 
قابلت  االستحسان  من  وبكثري  التقدير  ببالغ 
األوساط الشعبية واألحزاب والتيارات السياسية 
عىل مختلف توّجهاتها ومشاربها املوقف الثابت 
قايد  الباجي  الرئيس  عنه  عرّب  الذي  واملبديئ 
السبيس، باسم كّل التونسيني، إثر إعالن الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب القدس عاصمة إلرسائيل 
وإعطائه األمر لنقل سفارة بالده من تل أبيب 

إىل هذه املدينة.
الجمهورية  رئيس  قام   جريئة،  مبادرة  ففي 
باستدعاء السفري األمرييك بتونس دانيال روبنستني 

ليبلغه موقف تونس الرافض لهذا القرار.
 

كام توّجه برسالة إىل الرئيس الفلسطيني محمود 
عبّاس استنكر فيها بشّدة هذا اإلعالن  أحادي 
الجانب، باعتباره »اعتداء سافرا عىل الحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلّعاته 
املرشوعة لنيل حريته واستقالله، وخرقا صارخا 
وتنّكرا  الصلة  ذات  الدولية  الرشعية  لقرارات 
لالتّفاقيات بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل 
التي متّت برعاية أمريكية والتي تقيض بأّن وضع 
مدينة القدس يتّم تقريره يف مفاوضات الحّل 

النهايئ«. 

وأكّد رئيس الجمهورية ، من ناحية أخرى، التزام 
تونس الثابت » ببذل كّل ما بوسعها مع الدول 
الشقيقة والصديقة من أجل حشد الدعم الدويل 
إلعادة القضية الفلسطينية إىل صدارة اهتامم 
املجموعة الدولية وانتزاع االعرتاف الكامل بحّق 
املستقلة  دولته  بناء  يف  الفلسطيني  الشعب 

وعاصمتها القدس الرشيف«.

املرشوطة  »غري  تونس  مساندة  كذلك  وجّدد 
للسلطة الفلسطينية فيام ستتّخذه من تدابري 
وإجراءات للّدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
أبناء  إرادة  »بأّن  اليقني  معربا عن  املناضل«، 
فلسطني »شعب الجبّارين« ستنترص يف النهاية 

مهام اشتّدت األزمات وتتالت املحن«.

فلسطني يف الّدورة الثانية ملواعيد قرطاج للّتاريخ 
لنئ متحورت الدورة األوىل ملواعيد قرطاج للتّاريخ التي نظّمها يف فيفري املايض 
املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« حول املغرب العريب، فإّن 
الدورة الثانية لهذه التظاهرة الفكرية الكربى التي ستقام يومي 4 و5 جانفي 2018 
ستسلّط الضوء من خالل موائد مستديرة عىل التاريخ الراهن لثالث بلدان من 
الرشق األوسط هي مرص وسوريا ولبنان، مع تخصيص مائدة مستديرة لفلسطني، 
تفاعال مع تطّورات القضية الفلسطينية ومسألة القدس، إثر قرار الرئيس دونالد 
ترامب نقل السفارة األمريكية إىل هذه املدينة. ويشارك يف تنظيم الدورة، إىل 
جانب بيت الحكمة، معهد العامل العريب والجامعة املفتوحة، يف حني أوكلت مهّمة 
التنسيق إىل الدكتورة منرية شابوتو الرمادي أستاذة التاريخ الوسيط بالجامعة 
الحكمة والدكتور  العلوم اإلنسانية واالجتامعية ببيت  التونسية ورئيسة قسم 

زين العابدين حمزة الرشيف.

وماّم مييّز هذه الدورة التعريف بجامعييْـن تونسيني، هام األستاذ الرشيف الفرجاين 
أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية الذي سيشارك يف املائدتني املستديرتني حول 
املائدة  مداخلة يف  التي ستقّدم  الدخيل  ليىل  األستاذة  والباحثة  ولبنان  سوريا 
املستديرة حول فلسطني إىل جانب األستاذ أباهر السّقا )فلسطني(. كام أّن من 
ميزات هذه الدورة انفتاحها يف يومها الثاين عىل الجامعة حيث ستحتضن قاعة 

صالح القرمادي بكليّة 9 أفريل جلسات علمية يحرضها الطلبة.
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تعــــزيز التــــعـــاون
التونســي - النْيجيـــري 
القادم  جانفي  شهر  منتصف  يف  تنعقد 
التونسية-  العليا  للجنة  الخامسة  الدورة 
النيْجريية مبدينة أبوجا.ويأيت انعقاد هذه 
الدورة تجسيام إلرادة مشرتكة يف تعزيز 
حيث  مجاالته،  وتوسيع  الثنايئ  التعاون 
قام وزير خارجية نيجرييا بزيارة تونس يف 
يؤّديها  التي  األوىل  األخرية، وهي  األشهر 
رئيس دبلوماسيّة هذا البلد، يف حني تحرص 
تونس عىل تنمية عالقاتها، ال سيّام يف املجالني 
االقتصادي والتجاري، مع دول جنوب الساحل 
والصحراء ودعم حضور كفاءاتها ومنتوجاتها 
فيها،  يف إطار توّجه ثابت يرمي إىل تعميق 

بعد تونس اإلفريقي.

كتاب عن املرحوم محّمد معّل الزيتوين -السيايس -اإلعالمي
صدر مؤّخرا عن دار »سيفاكس للنرش والتوزيع« كتاب جديد 
للشيخ األستاذ محسن بن الطيّب الحبيّب خّصص لتوجيه تحيّة 
إىل روح خاله املرحوم محّمد بن محّمد معىّل وإللقاء الضوء 
عىل مسرية هذا الزيتوين الذي اهتّم بالسياسة ومارس الكتابة 
الصحفيّة.  ُولد محّمد معىّل بصفاقس سنة 1897 يف أحضان 
التحق  الكتبيني.  مهنة  وتعاطي  للكتاب  بحبّها  ُعرفت  عائلة 
بالتعليم الزيتوين بالعاصمة وكذلك باملدرسة الخلدونية ومبدرسة 
العطارين للرتجمة واآلداب فتلّقى بهام دروسا يف مختلف فنون 

اآلداب واللغة.

وما حصده من معارف متنّوعة رّغبه يف االنتساب للصحافة 
والسياسة. وبعد أن نرش العديد من املقاالت بالصحف التونسية 
كجريدة »الصواب« وجريدة »الوزير« أصبح ينرش يف صحيفة 
»العرص الجديد« إثر تأسيسها مقاالته الوطنية حتّى أضحى 
رئيس تحريرها.وقد أوقفت السلطات االستعامرية صدورها 

إثنني من صحافييها  رئيسها وعىل  بالسجن عىل  بعد تسليط حكم  سنة 1924 
منهام محّمد معىّل، ورغم حفظ القضية يف االستئناف، مل تعد الجريدة للصدور 

إاِلَّ سنة 1936. 
  

قـــريبا تقديم التقرير السنــوي 
حـول حامية الطفــولة

يعكف املندوب العام لحامية الطفولة مهيار حاّمدي عىل إعداد التقرير 
م خالل  اإلحصايئ السنوي لنشاط مندويب حامية الطفولة الذي سيُقدِّ
األسابيع القادمة، يف إطار تكريس حّق الطفل يف الرعاية والحامية.

ويتضّمن التقرير لسنة 2017 إحصائيات دقيقة حول وضعيات تهديد 
للطفولة تعّهد بها مندوبو حامية الطفولة يف مختلف جهات البالد.

نــــدوة وزارية  بإيطاليـــا حول 
التصــرّف يف الهجـــرة املنظّمــة 
ستغتنم تونس فرصة انعقاد الندوة الوزارية حول الترصّف 
يف الهجرة  يف فيفري القادم بإيطاليا لطرح مقاربتها ملسألة 
الهجرة التي ترى رضورة عدم حرصها يف الجانب األمني. 
وسيسعى الوفد التونيس الذي من املنتظر أن يرأسه وزير 
الشؤون الخارجية إىل التوّصل إىل صيغة تعاون مع الجانب 
اإليطايل بشأن الترصّف املشرتك يف الهجرة املنظّمة، عىل غرار 
االتفاق الحاصل مع فرنسا، خاّصة وأّن إيطاليا قادرة عىل 
استيعاب كفاءات تونسيّة وعاطلني عن العمل من بني حاميل 

الشهائد العليا.
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عىل الّصعيـــد الفلسطيـني فإّن 
االستيطان  سيـــاسة  استفحـال 
اإلســرائيلية يف األرايض املحتلة، 
واستمـــرار الحصـــار اإلرسائييل 
والعريب الخانق املرضوب منذ عرش 
سنوات عىل قطاع غزة، قََضيَا أو يوشكان أن 
يَْقِضيَا عىل حّل الدولتني إىل األبد...والحقيقة 
أّن الّنزعة إىل التّطبيع مل تأت من فراغ، وإّنا 
أتت كثمرة ُمرٍَّة لتعّمق اختالل التوازن بني 
العرب وإرسائيل بشكل دراماتييك غري مسبوق 
نتيجة للمتغرّيات التي عرفتها املنطقة خالل 

السنوات املاضية.

وتتمثّل هذه املتغرّيات خاّصة فيام ييل:

إنهاكه  بعد   2003 سنة  العراق  احتالُل   •
بسنوات طويلة من الحصار، وتفكيُك دولته 
القوية واملوّحدة، وذلك بهدف تركيعه وجعله 
»عربة ملن يعترب« من األنظمة العربية التي 
باتت تخىش أن يحّل بها ما حّل بالنظام العراقي 

وبرئيسه صدام حسني.
• العمُل منذ أواسط العقد األّول من القرن 
الحادي والعرشين عىل تأجيج الرّصاع الطّائفي 
واملناطقي يف اليمن بهدف زعزعة كيان الّدولة، 
وتفكيك تركيبتها السياسية واالجتامعية، ثّم 
إشعال نريان الحرب فيه وعليه بعد ما سّمي 
بثورات الربيع العريب وهو ما أّدى إىل ما يعانيه 
اآلن من أوضاع مأساوية بسبب ويالت الحرب 
وشدائد الحصار املرضوب عليه برّا وبحرا وجّوا...  
• عدواُن ارسائيل سنة 2006 بـ»مباركة« رسميّة 
من العديد من األنظمة العربية، عىل لبنان بعد 
انسحاب الجيش السوري منه تحت الّضغط 
العريب والدويل الذي مورس عىل دمشق يف 
أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق 
رفيق الحريري ومحاوالت إلصاق تهمة اغتياله 

بسوريا وبحزب الله. 
* »شيطنة« سوريا سياسيا وإعالميا من أجل 
عزلها، والتّحريُض عليها بسبب موقفها املامنع 
واحتضانها ملحور املقاومة، وعالقات التّعاون 
التي تجمعها بإيران، ثم استهدافها، بعد هبوب 
رياح ما سّمي بالربيع العريب عليها، عسكريا 

و»إرهابيا«، وإشعال نار الفتنة والحرب فيها من 
أجل إسقاط نظامها وتفكيك دولتها وتقسيم 

شعبها...
• إيقاد ثورات ما سّمي بالربيع العريب أو عىل 
األقل الركوب عليها واستغاللها يف تشويه الواقع 
العريب برّمته، حيث أّدى حرف هذه الثورات 
عن األهداف التي قامت من أجلها إىل تدمري 
كّل من سوريا وليبيا واليمن بشكل يكاد يكون 
كليا، وإىل إخفات صوت مرص وإضعاف دورها 
كأكرب الدول العربية وأوسعها تأثريا يف املنطقة...

العراق  »الّدولة اإلسالمية يف  تنظيم  • زرع 
والشام« وما شابهه من التنظيامت اإلرهابية 
املتطرّفة التي لعبت وما تزال دورا خطريا يف 

تخريب العراق وسوريا وليبيا...
• التخطيط اآلن إلشعال حرب جديدة تستهدف 
إيران ومحور املقاومة ويف مقدمته حزب الله 
اللبناين وذلك تحت غطاء طائفي سني شيعي، 
وبذريعة الحد من تنامي النفوذ اإليراين يف 

املنطقة العربية.

البيان أن جملة هذه املتغريات  وغني عن 
التي ساهمت بعض األنظمة العربية »القادرة 
بالعّدة والعتاد يف  باملال وأحيانا  والفاعلة« 
العداء بعيدا عن  تحقيقها، وّجهت بوصلة 
إرسائيل، وحّولتها صوب إيران بدال منها، فمّهدت 
بذلك األرضية املالمئة للتطبيع مع تل أبيب. 
وها نحن أوالء اليوم نقف عىل أعتاب حرب 
قد يتّم شّنها عىل لبنان كتمهيد للحرب األوسع 
واألشمل عىل إيران وعىل »الهالل الشيعي« 
الذي تُتََّهُم بأنها تعمل عىل تشكيله. وحتى 
تسبغ الدول املتّجهة إىل التّطبيع نوعا من 
الرّشعية عىل توّجهها فإنّها عادت إىل إحياء 
»مبادرة الّسالم العربية« التي كان امللك عبد 
الله بن عبد العزيز طرحها يف قّمة بريوت 
العربية عام 2002، والتي قابلها أرييل شارون 
رئيس الوزراء اإلرسائييل آنذاك بالرفض املطلق. 
وللتّذكيـــر فإّن هــذه املبادرة تقوم أساسا 
عىل حّل الدولتني غري أّن هذا الحّل أصبح 
اليوم، وفقا ملا أكّده رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية محمود عباس يف خطابه األخري 
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، مستحيال 

أو شبه مستحيل بسبب سياسة االستيطان التي 
قضمت ما قضمت مـــن األراضـــي الفلسطينية 
املحتلّة حتّى مزّقتها إربا إربا. وبناء عىل ذلك 
فقد كان مــن الطّبيعي أن تطرح الواليات 
املتحدة األمريكية وعىل رأسها دونالد ترامــب 
رئيسها الذي سميته يف إحدى مقااليت بـ»تاجر 
واشنطن« فكرة »صفقة القرن« كحّل للمعضلة 

الفلسطينية.

ومع أّن أحدا ال يستطيع أن يجزم مبا تعنيه 
هذه الّصفقة، فإّن املالحظني    ال يتوقّعون، 
قياسا عىل سوابق واشنطن املنحازة إىل إرسائيل 
بشكل دائم وكيّل، أن تجود قريحة الرئيس 
دونالد ترامب مبرشوع حّل أفضل من مشاريع 
الحلول التي جادت بها قرائح أسالفه، بل إنّهم 
يرّجحون أن يقرّب املرشوع الذي سيقرتحه 
وسيحاول أن يفرضه عىل الفلسطينيني والعرب 
ساعة »تصفية القضية الفلسطينية«، وشطب 
فلسطني وشعبها من الخريطة الجيوسياسية 
للمنطقة.  ومن املؤكّد يف نظر املالحظني أن 
التوّجه اىل التّطبيع يف الظّروف العربية الرّاهنة 
سيجعل اإلدارة األمريكية الحالية، وهي إدارة 
معروفة بعدائها الشديد للفلسطينيني، متعن 
يف محاولة فرض أكرث التّسويات جورا عليهم. 

»التسوية«  يفرّس  مـــا  يكـــون هذا  ورمبا 
لها  الرّتويج  إرسائيل  بدأت  التي  الجديدة 
حّل  يتّم  أن  مبقتضاها  تريد  والتي  مؤّخرا، 
قيام دولة  الفلسطينية عىل أساس  القضيّة 
واحدة عىل قاعدة كونفديرالية، وليس عىل 
أساس دولتني مستقلّتني عن بعضهام البعض، 
ومن غري املستبعد أن تشّكل هذه »التسوية« 
العمود الفقري لـ»صفقة القرن« التي تتّحدث 
عنها الواليات املتحدة. ولعلّه من املنطقي يف 
ظّل كل ذلك أن يعلن الرئيس األمرييك دونالد 
ترامب يوم األربعاء 6 ديسمرب الجاري اعرتاف 
الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إلرسائيل 
ونقل الّسفارة األمريكية إليها كخطوة أوىل 
عىل طريق تجسيم هذه »التّسوية«. ويبدو 
اّن اململكة العربية السعودية صاحبة املبادرة 
العربية للّسالم متيل إىل التّهوين من الفرق بني 

العرب تحت ضغط الّتطبيع 
ووطأة صفقة القرن...

من أغرب املفارقات يف هذا الزّمن العريب الرديء أن تقرتن ذكرى إصدار وعد بلفور املئوية بعودة 
الحديث عن قرب إقدام عدد من األنظمة العربية عىل الّتطبيع مع إرسائيل، وعىل قبول ما سّمي 

بـ»صفقة القرن«...وقد تعّددت يف األشهر القليلة املاضية املؤّشات عىل هذه الّنزعة الخطرية 
التي تكّثف الرّتويج لها وتربيرها خاّصة بعد القّمة العربية اإلسالمية األمريكية التي انعقدت 

بالرياض يف ماي 2017، والتي تزامن ظهورها مع جملة من التطورات الهاّمة التي كان من أبرزها 
اندالع األزمة التي نشبت يف الخامس من جوان 2017 بني الرباعي الخليجي املرصي وبني دولة 

قطر. وقد جاءت هذه األزمة لتزيد من تعقيد األوضاع العربية املضطربة أصال بسبب الرّصاعات 
Ù...والحروب التي تعصف بالعديد من بلدان املنطقة خاّصة يف العراق وسوريا وليبيا واليمن

• بقلم  محّمد ابراهيم الحصايري

أما

»نحن وإرسائيل ننظر إىل املنطقة من منظور متشابٍه للغاية، 
اإلرسائيليون ال يقتلون شعبنا، إيران والدولة اإلسالمية يقومان بذلك« 
مسؤول خليجي كبري
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التسوية التي تقرتحها مبادرتها وبني التسوية 
الجديدة التي تقرتحها ارسائيل، وهي، عىل ما 
يظهر، مستعّدة للموافقة عىل هذه التسوية 
إذا وافق عليها الفلسطينيون، سواء من تلقاء 
أنفسهم، أو من خالل إغرائهم، أو بالّضغط 

عليهم... 

ديسمرب 2017   3 األحد  يوم  جاء  ما  ولعّل 
يف صحيفة »نيويورك تاميز« حول ما سّمته 
»العرض« الذي قّدمه، قبل شهر، ويل العهد 
السعودي األمري محمد بن سلامن للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بخصوص »مبادرة 
سالم جديدة تتضّمن اختيار ضاحية »أبو ديس« 
املجاورة ملدينة القدس املحتلّة لتكون عاصمة 
للدولة الفلسطينية العتيدة بدال من القدس 
الرشقية« يصّب يف نفس االتّجاه، ويشّكل جزءا 

ال يتجزّأ من »صفقة القرن«...

وهنا ينبغي أن نالحظ أّن التّطبيع مع إرسائيل 
مل يعد مسألة مرتبطة بالقضية الفلسطينية 
وحدها وإّنا هو مرتبط بجملة من السياسات 
واملشاريع والخطط التي تهّم املنطقة ككّل 
واململكة بوجه خاّص، ويتعلّق األمر خاصة بـ :

• تأكّد الحاجة املشرتكة بني اململكة العربية 
السعودية وبني إرسائيل إىل مواجهة إيران، بالرّغم 

من أّن أسباب عداء كل منهام لها مختلفة.
• اعتزام اململكة العربية السعودية وخاّصة 
ويل عهدها الجديد األمري محمد بن سلامن، 
بعد اسرتجاع جزيريت صنافري وتريان من مرص، 
إقامة مرشوع مدينة املستقبل »نيوم« يف إطار 
تطلّعات رؤية 2030 وهو ما سيتطلّب حتام 
التعامل بشكل أو بآخر مع إرسائيل يف إنجاز 
هذا املرشوع الضخم الذي تقّدر تكلفته بـ500 
مليار دوالر، ذلك أن امتالك السعودية للجزيرتني 

يجعلها مجاورة إلرسائيل جغرافيا.

وإذا أضفنا جملة هذه االعتبارات ذاتية الطابع 
إىل املتغرّيات املوضوعية التي شهدها العامل 
العريب خالل العقدين أو العقود الثالثة األخرية، 
ميكننا القول إن الطّريق إىل التّطبيع أصبحت 

ممّهدة، وأّن الواقع العريب السيايس واالقتصادي 
والعسكري واألمني أصبح مهيّئا لقبول مثل 
هذا التطّور أو عىل األقل لغّض الّنظر عنه...

ويف هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إىل أن مسؤولني 
رفيعي املستوى يف اإلدارة األمريكية أكّدوا مؤخرا 
أن »عدداً من الدول العربية سينّفذ خطوات 
تطبيع وبوادر ُحسن نية تجاه إرسائيل«، وأن 
»املبعوث األمرييك الّخاص إىل الرّشق األوسط 
جورج ميتشل نجح يف الحصول عىل تعّهدات 
تتعلّق مببادرات نيّة حسنة تجاه إرسائيل من 
جانب دول عربية كثرية، وبينها مبادرات هامة 

وأخرى أقّل أهمية«. 

ووفقا لنفس املسؤولني األمركيني، فإن »قسامً 
من الّدول العربية وافق عىل فتح ممثّليات 
إلرسائيل يف أراضيها، فيام وافق قسم آخر عىل 
منح تأشريات دخول لرجال أعامل وسياح من 
إرسائيل. وسمح البعض بإنشاء خطوط اتّصاالت 
هاتفية دوليّة مبارشة مع إرسائيل، إضافة إىل 
أّن بعض الدول العربية قبل بعقد لقاءات 
علنية مبستوى رفيع مع مسؤولني حكوميني 
إرسائيليني، فيام وافقت دول عربية عىل السامح 
لطائرات إرسائيلية بالتّحليق يف مجاالتها الجوية 
أو القيام برحالت جوية مبارشة من إرسائيل 
إىل مطاراتها«...وما ميكن استخالصه مام تقّدم 
هو أّن التّعاون بني العديد من الدول العربية  
و إرسائيل أصبح واقًعا، وأّن إرسائيل مل تعد، 
بالّنسبة إليها، عىل رأس سلّم أولوياتها األمنية.

غري أّن اإلقدام عىل التّطبيع مع إرسائيل يظّل، 
بالرغم من كّل ذلك، خطوة محفوفة باملحاذير، 
ذلك أّن بعض املستجّدات اإلقليمية والدولية من 
شأنها أن تعّكر أجواء االنخراط يف هذه الّنزعة.

فماّم ال شك فيه أّن استطالة أمد الحرب عىل 
اليمن، وثبات النظام السوري وانتصاره مع 
حلفائه عىل القوى التي عملت عىل اإلطاحة 
به، والدور الذي لعبه »حزب الله« يف دعم 
الجيش السوري، إضافة إىل عودة روسيا القوية 
إىل املنطقة... عوامل مستجّدة سيكون لها دورها 

يف كبح جامح األنظمة العربية املتّجهة نحو 
التّطبيع...

ثّم إّن هذه األنظمة التي اعتادت أالّ تعري كبري 
اهتامم ملواقف شعوبها من السياسات التي 
تنتهجها، ستكون بحاجة إىل أن تقرأ حسابا 
للتيارات املناهضة للتّطبيع ال سيام يف هذه 
املرحلة املفعمة بالكثري من االحتقان واإلحباط، 
إذ من املتوقّع أن تتصّدى هذه التيارات ملرشوع 
التطبيع مؤيََّدًة يف ذلك مبا يعتمل يف وجدان 
االستنكاف،  مشاعر  من  العربية  الشعوب 

بالسليقة، من هذا املرشوع. 

يف  التّطبيع  مـــقاومـــة  مـــؤمتــُر  وليس 
الخليـــج العريب الذي انعقد يف الكويت بعد أيّام 
من قيام رئيس الربملان الكويتي مرزوق الغانم 
بطرد الوفد اإلرسائييل من الجلسة الختامية 
ملؤمتر االتحاد الربملاين الدويل امللتئم يف مدينة 
سانت بطرسبورغ يف روســــيا، إالّ دليـــال عىل 
ذلك، فلقد أكّد املؤمتر يف خـــامتة أعمـــاله 
مســــاء يـــوم الجمعــة 17 نوفمرب 2017 
عىل رضورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي 
لعمليّــــة التّطبيع املتزايدة بني األنظمـــة 
العربيـــة والكيـــان الصهيـــوين مبا فيها أنظمة 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

وإذا نجح الحراك الشعبي يف لجم النزعة نحو 
التّطبيع، فإنّه سينجح يف نفس الوقت، وعن 
قصد أو غري قصد، يف إفشال املقاربة الجديدة 
التي يبدو أّن إرسائيل وحلفاءها تريد، من 
القضية  اعتامدها يف معالجة  هنا فصاعدا، 
الفلسطينية من خالل السعي إىل فرض معادلة 
الداخل« أي تطبيع  الخارج إىل  الحل »من 
العالقات مع الدول العربية بهدف دفع عملية 
السالم مع الفلسطينيني، وذلك بدال من معادلة 
الحّل من »الّداخل إىل الخارج« التي فشلت، 
كام يقول بنيامني نتنياهو، يف إحداث االخرتاق 
املنشود يف املوقف الفلسطيني فلم تساعد، 
كام كانت إرسائيل تؤّمل، عىل بناء عالقات 

أفضل مع الدول العربية.
م.ا.ح.



ف
غال

 ال
في

ف
غال

 ال
في

13 12

العدد 24
ديسمبــر
2017

العدد 24
ديسمبــر
2017

عندما ميّر املرء من شارع 9 أفريل 
بالعاصمة ، يلحظ العدد الهاّم من مقّرات 

املؤّسسات الوطنية املشهورة التي تقع 
عىل جانبي هذا الّشارع ، فهذا مستشفى 
شارل نيكول وتلك اّتصاالت تونس وذلك 

متحف الرّتبية وهذه محكمة الّتعقيب 
وهناك كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

واالجتامعية ... لكّنه ال يخطر بباله ، وهو 
ميّر مّر الكرام عىل بناية شاهقة حديثة 

التشييد جميلة الهندسة والّتزويق تسندها 
دار الكتب الوطنية من جهة الغرب ، أّنه 

يجانب واحدة من أهّم املؤسسات الوطنية 
التي تفخر بها البالد، مبا تحويه يف طيات 

فضائها من نفائس الوثائق التاريخية 
للبالد التونسية ولحفظها لذاكرة الشعب 

التونيس. إنها مقّر األرشيف الوطني 
التونيس .  

انطالقا من زيارة للمؤسسة تسّنى لنا 
إعداد هذا امللّف الذي يبنّي طبيعة الّدور 

املوكول إليها ويسّلط الّضوء  عىل طرق 
تنظيم األرشيف الوطني وسبل الّنفاذ 

إليه، فضال عن تقديم عّينات من الوثائق 
الّنفيسة التي يحتويها من ضمن ما يناهز 
40 مليون وثيقة أنتجتها اإلدارة التونسية 

عرب القرون.
 ويقف هذا الرّصيد األرشيفي الهائل دليال 
ساطعا عىل تجّذر تقاليد الدولة يف تونس 

منذ العهد الحسيني واستمرارية كيانها 
حّتى يف أحلك الفرتات التي مرّت بها البالد. 

كام يربز يف جانب منه ريادة تونس عىل 
الصعيدين الّترشيعي والقانوين بفضل 

إنجازات عدد من بايات تونس املستنريين 
واإلسهامات الجليلة لرّواد اإلصالح يف 
القرن التاسع عرش، ويف مقّدمتهم خري 

الدين باشا.
وقد ساعدنا يف إنجاز هذا امللّف مدير عام 

األرشيف الوطني األستاذ الهادي جاّلب 
الذي مل يبخل علينا بالّتوضيحات والرشوح 

Ù .التي طلبناها منه

نفـــائـس األرشيــف الوطنـــي

• إعداد عبد الحفيظ الهرقام وخالد الشاّبي

n  عقد قران حّمودة باشا عىل املساّمة آمنة بن عبد اللّه يف 29 سبتمرب 1776
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مــــــا األرشفـــــــة ؟

متثّل األرشفة ورقيّة كانت أو رقميّة أو سمعيّة 
برصيّة يف كل دولة مصدرا مهاّم وأساسيّا 
للمعلومات تسمح بفهم املــايض وتوثيـــق 
ما يجري يف الحارض وتوّجه إىل ما بقي القيام 
لذاكرة  الحافظة  . وهي  املستقبل  به يف 
الشعوب الفردية والجامعية والبديل عن 
الذاكرة االنسانية الذي يصعب االستغناء 
عنه لتعويض ذاكرة إنسانية محدودة وغري 

موضوعية ومعرّضة للفناء.

ويحّدد القانون التونيس األرشيف )القانون 
أوت  املؤّرخ يف 2  لسنة 1988،  عدد 95 
1988( عىل أنّه مجموع الوثائق التي أنشأها 
أو تحّصل عليها أثناء مامرسة نشاطه كّل 
شخص طبيعي أو معنوي وكّل مرفق عمومي 
أو هيئة عاّمة أو خاّصة مهام كان تاريخ 
هذه الوثائق وشكلها ووعائها. واألرشيف 

العام يتبع ملك الدولة العام وهو غري قابل 
للتّفويت وال لسقوط الحّق فيه مبرورالزمن. 
وعىل هذا األساس هو الخيط الناظم لتواصل 

الدولة واستمرار اإلدارة.

إنشــاء األرشيف التـونيس وتنظيمه

تاريخ  أّن  إىل  الهادي جاّلب  السيد  أشار 
تنظيم أرشيف الدولة التونسية يعود إىل 
سنة 1874 زمن الوزير األكرب خري الدين 
الكربى بني 1873  الوزارة  )توىل  التونيس 
و1877( بإنشاء هيكل يعنى باألرشيف سّمي 
»خزنة حفظ مكاتيب الدولة« يتبع القسم 
األّول من الوزارة الكربى وهو قسم يعنى 
بشؤون األعامل واألوطان والعروش وإدارة 
تحرير املحاسبات.وأضاف أنّه تّم بعد ذلك 
نقل محفوظات الدولة من ضاحية باردو 
مقّر  الباي«  »دار  إىل  البايات  مقّر حكم 
الوزارة الكربى، وكان حفظها بصورة منظّمة 

، بذكر عنوان كّل وثيقة ومكان خزنها بكّل 
دقّة وتسجيل املالحظات املتعلقة بالحاالت 

الخاّصة التي تطرأ عليها. 

وعن الّدور الذي لعبه خري الدين بعد إنشاء 
األرشيف أكّد السيد  الهادي جاّلب، أنه كان 
أّول من احرتم نظام األرشيف هذا، وكان يطلب 
كتابيا من املسؤولني عن األرشيف الوثائق التي 
يحتاجها فيعمله ويتعهد بارجاعها. ويعود 
له الفضل يف حفظ وحامية وثائق نعتّز بها 
تونس يف مجال اإلصالحات  ريادة  وتثبت 
األمان  عهد  نّص  مثل  اإلداري  والتّنظيم 
ودستور 1861 وقرار أحمد باي األّول بإلغاء 
العبودية... وهذا يؤكّد حسب محّدثنا  أّن 
العناية باألرشيف دليل عىل نضج الدولة وعىل 
عراقتها، فاألرشيف يضّمن فيه عمل هياكل 
الدولة وهو مقّوم من مقّومات سيادتها لذا 
وجبت حاميته وحفظــه واستغـــالله وفــق 
ما ينّص عليه القانون دون املساس بأمن الدولة 
والوطن والحياة الخاّصة لألشخاص. وأوضح 
أّن مؤّسسة األرشيف هي مؤّسسة عرصية 
تقوم بدورها الكالسييك وهو جمع األرشيف 
التاريخي وحفظه ومعالجته ووصفه وتكشيفه 
ووضع البيانات حوله يف منظومة معلوماتية 
وإتاحته للباحثني واملواطنني.وإضافة إىل ذلك 
ومنذ سنة 1988 أصبحت املؤّسسة تلعب دورا 
جديدا يتمثّل يف مساعدة الهياكل العمومية 
الوثائق عىل حسن تنظيم وثائقها  منتجة 
لضامن حسن الترصّف يف األرشيف الجاري 
والوسيط وحسن الترصف يف املعلومة وهي 
مهّمة حديثة يف تناول األرشيف ظهرت خاّصة 
يف أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية وكندا . 

يحفظها  التي  الوثائق  عدد  اليوم  ويصل 
األرشيف الوطني إىل ما يقارب 40 مليون 
وثيقة أنشأتها اإلدارة التونسية خالل أداء 
مختلف  يف  العام  للشأن  وإدارتها  مهاّمها 
املجاالت السياسية واالتّصادية واالجتامعية 
والرتبوية منذ القرن الخامس عرش وإىل اليوم، 
وهذا الرّقم يف ازدياد مطّرد بفضل الرتحيالت 
التي تقوم بها الوزارات واملرافق العمومية.

الّنفاذ إىل األرشيف 

وحول من له الحّق يف النفاذ إىل األرشيف 
أكّد السيد الهادي جاّلب أّن القانون الذي 
ينظّم األرشيف وّضح حّق كل مواطن تونيس  
يف الّنفاذ إىل الوثائق املحفوظة باألرشيف 
يخضع  الوثائق  هذه  إتاحة  وأّن  الوطني 
ألحكام الفصول 15و16 من القانون والتي 
بعد  األرشيف  إىل  الّنفاذ  إتاحة  تنّص عىل 
مرور 30 سنة . وترتفع هذه اآلجال إىل 60 
سنة بالّنسبة إىل الوثائق التي تحتوي عىل 
معطيات شخصية أو أمنية وكذلك امللّفات 
القضائية. وتصل هذه اآلجال إىل 100 سنة 
بالّنسبة إىل دفاتر العدول ودفاتر الحالة املدنية 
وملّفات املوظّفني وامللّفات الطبية )تحسب 
املدة بداية من تاريخ امليالد (. أّما بالنسبة إىل 
الوثائق اإلدارية النشطة واملوجودة باملصالح 
اإلدارية للدولة فإّن الّنفاذ إليها يخضع ألحكام 
القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤّرخ 
يف 24 مارس 2016 واملتعلّق بالحّق يف الّنفاذ 
إىل املعلومة ما مل تكن مستثناة من الّنفاذ 

عىل معنى هذا القانون.

انخراط الهياكل العمومية يف نظام األرشيف
أكّد املدير العام لألرشيف الوطني انخراط 
كل الوزارات بدون استثناء يف النظام الوطني 
للوثائق واألرشيف وقد صاغت أدوات لذلك 
بعد دراستها واملوافقة عليها من قبل األرشيف 
الوطني ، فتعّد كل وزارة قامئة اسمية يف 
الوثائق التي تنشئها وتحصيها ويتّم تداولها 
وهي نوعان:الوثائق املشرتكة بني الوزارات 
والوثائق الخاّصة بكّل وزارة ويتّم تحديد 
مدد األرشيف وكيفية الترصف فيه يف جداول 
مدد استبقاء الوثائق ونظم التصنيف بالّنسبة 
إىل كّل وزارة وبالّنسبة إىل الوثائق املشرتكة 
بني الوزارات واملؤّسسات العمومية وتنرش 
يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كام 
ترّحل الوزارات الوثائق التاريخيّة التي مل 
تعد يف حاجة إليها إىل املقّر الخاّص بها يف 
األرشيف الوطني يسّمى األرشيف االنتقايل 
أو الوسيط.. ورغم أّن بعض الّصعــوبـــات 

n  دفرت بتاريخ 9 ديسمرب 1874 يف عهد خري الّدين باشا يتضّمن نظام استدالل عىل أماكن حفظ الوثائق
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ال تزال قامئة بخصوص ظروف الخزن أو نظام 
التّصنيف فإّن جداول اآلجال تطبّق بصورة 
جيّدة وكذلك اإلتالف الذي يتّم بصورة عادية 
وبتطبيق صارم للقانون وكذلك الرّتحيل يتّم 

بنفس الرصامة .

األرشيف التونيس يف الخارج

بخصوص مساعي املؤسسة  لجلب األرشيف 
التونيس يف الخارج قال السيد الهادي جاّلب: 
يف الواقع الّسعي إىل جلب هذا األرشيف أو 
عىل األقل نسخ منه بدأ منذ مثانينات القرن 
ما  وتّم جلب  فرنسا  مع  خاّصة  العرشين 
يقارب 3500 بكرة Microfilm من الوثائق 
املصّورة أي ما يقارب نصف مليون وثيقة تهّم 
تاريخ تونس ويتّم اآلن اإلطاّلع عليها باملعهد 
العايل لتاريخ تونس املعارص بجامعة منوبة 
وتحفظ البكرات األّم باألرشيف الوطني، علام 
أّن الجانب التونيس املفاوض عىل االستقالل 
الداخيل غفل عن املطالبة باألرشيف . كام 
الرّقمية  الوثائق  من  مجموعة  جلب  تّم 
من األرشيف اإلسباين وهناك آالف الوثائق 
محفوظة يف األرشيف الوطني تهّم العالقات 
التونسية اإلسبانية يف الفرتة الحديثة . وتتواصل 
املساعي مع دول أخرى علام أّن تونس هي 

أّول بلد بدأ يف جلب نسخ من الوثائق التي 
تهّمه من أرشيفات خارجية .

عهد  يف  تونس  تهّم  التي  الوثائق  وعن 
االمرباطورية العثامنية أكّد أنّه ال توجد يف 
األرشيف إال 1500 وثيقة مكتوبة باللغة 

العصامنلية .

إشعاع التّجربة التونسية يف مجال األرشيف 
وعن مدى إشعاع الّنجاح التونيس يف مجال 
األرشيف خارجيًّا،  أكّد السيد الهادي جاّلب 
أّن نجاح تونس يف  تنظيم الوثائق باإلدارة 
منذ ما يقارب قرنا ونصف القرن جعل بالدنا 
تبني أرشيفا ثريّا ومنظاّم. وقد ارتفع عدد 
الباحثني األجانب املهتّمني بهذا األرشيف 
مثل الجزائريني والليبيني باعتبار الفرتات 
التي قّضوها بتونس هربا من االستعامرين 
اإليطايل والفرنيس أو انتسابهم إىل املؤسسات 
التعليمية بتونس مثل الزيتونة. كام نجد 
باحثني أفارقة وأوروبيني باعتبار وجود وثائق 
تهّم منظمة الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة 
أو املتوّسط وبلدان أوروبية. والجدير بالّذكر 
يخضع  أرشيفنا  عىل  األجانب  إطالع  أّن 
إلجراءات أهّمها تقديم طلب تتّم دراسته 

والرّد عليه.

حامية األرشيف

ونظــــرا إىل أنّه مــــن البديهي حمــــاية 
هـــذه الّذخرية الوثـــــائقية مــــن كّل 
املخــاطر أكّــــد السيـــد الهادي جاّلب 
ظروف  بتوفري  تكون  الحامية  سبل  أّن 
العاملية  املواصفات  مالمئة حسب  حفظ 
املعتمدة يف املجال من ناحية املبنى )الحرارة، 
الرطوبة، اإلضاءة.... ( وكذلك الحامية من 
املخاطر املمكنة كالرّسقة والحرائق والخلع 
والفيضانات وغريها من املخاطر التي ميكن 
أن يتعرّض لها األرشيف.والحظنا أّن مقّر 
األرشيف الوطني محمي بعدد هاّم من 

كامريات املراقبة. 

وبخـــــصـــوص حمــايـــة األرشيــــف 
بعـــد 14 جانفي 2011 أشار محّدثنا إىل أّن 
األرشيف الرّسمي يف تونس مل يصب بأذى 
بعد الثّورة . وأكّد أّن األرشيف الوطني قام 
مبجهود استثنايئ بجمع وحامية األرشيف 
التجّمع  أرشيف  مثل  الثّورة  بعد  املهّدد 
الدستوري الدميقراطي ومجلس املستشارين 
واملجلس االقتصادي واالجتمـــاعي ودار 
العمل ووكالة االتّصال الخـــارجي ووزارة 

اإلعالم.

األرشيف الخاّص يرثي الرّصيد الوطني 

وبشأن قسط األرشيف الخاّص يف ما يجمعه 
األرشيف الوطني  قال السيد الهادي جاّلب: 

املرحوم املنصف الفخفاخ
باني مؤّسسة األرشيف العصرية 

ال ميكن الحديث عن األرشيف يف تونس ومسار تحديثه دون أن نذكر 
بوافر االمتنان من كان له كبري الفضل يف إقامة مؤّسسة عرصية لحفظ 
الذاكرة الوطنية ونقصد املرحوم املنصف الفخفاخ )07 ماي -1947
30 أوت 2017( الذي توىّل مهاّم مصلحة األرشيف العام للحكومًة 
بعد أن أصبح أستاذا لعلم األرشيف باملعهد العايل للتوثيق، حامال 

لشهادة دكتورا حول الدفاتر اإلدارية والجبائية.

املنصف  بنى  ناجزة  وعقالنية  علمية صارمة  ومنهجية  الفتة  وبنجاعة 
الفخفاخ يف سنوات قليلة نظاما وطنيا متكامال للترصّف يف الوثائق العمومية 
واألرشيف فصدر القانون يف 2 أوت من سنة 1988 ثم تلته أوامر تطبيقية وقرارات 
ومناشري فأصبحت لتونس مدّونة قانونية وترتيبية متكاملة مبا فيها نظام أسايس 
للمهنيني .وبناء عىل ذلك أحدثت مؤّسسة األرشيف الوطني وأحدثت هياكل األرشيف 
بالوزارات واملرافق العمومية و تّم مّد تلك الهياكل باإلطارات الُكفأة من خّريجي 
املعهد العايل للتوثيق وكان الفقيد وراء إحداث مرحلة تكوين املترصّفني يف الوثائق 
واألرشيف يف أواسط تسعينات القرن العرشين ومرحلة تكوين مترصّفني مستشارين 

يف بداية سنوات األلفني.

وبداية من سنة 2000 تّم إقرار برنامج وطني النتداب املختّصني مّكن من توفري 
1600مختّص ملختلف هياكل الدولة ، بعد أن كان عددهم يعّد بالعرشات.

وعىل مدى سّت سنوات جرى العمل عىل استكامل النظام بإعداد أدوات الترصّف 
يف الوثائق واألرشيف. 

وعىل مستوى مؤّسسة األرشيف الوطني تّم إنجاز املخطّط املديري لإلعالمية وتطوير 
موقع واب ومنظومة مندمجة للترصّف يف الوثائق العمومية واألرشيف والكتب. ومل 
يهمل املنصف الفخفاخ أرشيف الوزارات فأنجز مبنى لألرشيف االنتقايل لفائدتها.

وبالتوازي مع عمله مبؤّسسة األرشيف الوطني واصل التدريس باملعهد العايل للتوثيق 
وتخرّجت عىل يديه خرية الكفاءات يف هذا املجال وحتّى بعد مغادرته املؤسسة 
ظّل حريصا عىل تطويرها فكان وراء إنجاز مخرب متعّدد االختصاصات بها للنهوض 

بالتكوين يف مجال الوثائق واألرشيف.

ترك املنصف الفخفاخ عند مغادرته املؤسسة يف ماي 2006 للعمل بسلطنة عامن 
رصيدا أرشيفيا تاريخيا يتكّون من 50 ألف حافظة، وها هو اليوم يتجاوز 250 ألف 
مؤّسسة هدفها وشعارها »حفظ  أرساه يف  الذي  العرصي  النظام  بفضل  حافظة 

ذاكرة الشعب«.
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اليجب أن ننىس أّن األرشيف العمومي ليس 
املصدر الوحيد لبناء الّذاكرة وكتابة التّاريخ 
بل هناك مصادر أخرى مثل التّاريخ الشفوي  
واألرشيف الخاّص الذي ميثّل مصدرا من 
مكّمل  مصدر  وهو  مصادراملعلومات، 
لألرشيف العام ... وقد أسند القانون عدد 
95 لسنة 1988، املؤرخ يف 2 أوت 1988 
ملؤّسسة األرشيف الوطني مهّمة الحصول 
عىل األرشيف الخاّص وحفظه ووضعه عىل 
ذّمة املستفيدين. وقد بدأت مساعي جمعه 
منذ ما يقارب 20 سنة وقد أمكن جمع 

أرصدة هامة تعود لشخصيات أو جمعيات 
ومنظاّمت ميكن ذكر بعضها : محمد عابد 
مزايل،أبوالقاسم محمد كّرو، عبد الجليل 
التميمي ،قالديس عّدة، حسن القاليت  محمد 
كامل الشعبوين، سهري بلحسن، كامل بن 
ناجي، بوخاري بوصالح، محسن الرّايس، 
عزّوز،  عزالدين  بنيعيش،  املنجي  محمد 
الوهاب  عبد   ،Geneviève Bédoucha
الدخيل، فاروق بن ميالد، عبد الكريم قابوس، 
جورج عّدة، محمد املنذر بالرحال، محمد 
الصالح التومي، عمر الغنويش، أحمدعثامين، 

سيمون للّوش، الحبيب قرفال، مرشد الشايّب، 
نورة البورصايل، حسني رؤوف حمزة وأيضا 
جمعية آفاق، االتحاد العام لطلبة تونس، 
قدماء  والتنمية وجمعية  البحوث  معهد 

املدرسة الصادقية...  

أّما بخصوص أرشيف املؤّسسات الخاّصة 
فإّن  والجمعيات،  الوطنية  واملّنظامت 
قانوين  نّص  لديه  ليس  الوطني  األرشيف 
يسمح له بتوثيق أرشيفها وحفظه. ولعلّه 
حان الوقت إلصدار قانون يف الغرض مام 
سيسمح بحفظ وثائق مهّمة مثل ذاكرة 
الحركة النقابية والعاملية يف تونس وذاكرة 
نشاط منظّمة األعراف وذاكرة االتّحادات 
املهنية كاتّحاد الفالحني وذاكرة العامدات 
املهنية وغريها، علام أّن الكّشافة التونسية 
سلّمت أرشيفها إىل األرشيف الوطني )1200 

وعاء(.

من املحامل الورقية إىل املحامل الرّقمية
 

قانون  حسب  التونيس  األرشيف  يهتّم 
1988 بكّل وثيقة تحمل معلومات مهام 
كان شكلها ووعاؤها وتاريخها . لذلك تعترب 

املحامل الرقمية والسمعية البرصية أيضا 
أرشيفا ويجب جمع هذا األرشيف وحفظه 
وإتاحته للعموم . وهنا أشار السيد الهادي 
الوطني  األرشيف  أّن مؤسسة  إىل  جاّلب 
انطلقت يف هذا التوّجه، حيث تّم إنشاء 
إدارة للوثائق السمعية البرصية واإللكرتونية، 
وقد بدأت يف جمع هذا األرشيف ومعالجته. 
ويبقى السؤال املطروح هنا : هل تستجيب 
املؤّسسات السمعية البرصية العمومية ملا 
تستجيب له املؤّسسات العمومية بخصوص 
مّد األرشيف الوطني بأرشيفها أم أّن أمر 
الحفاظ عىل رصيدها األرشيفي موكول إليها 

بصفة حرصية ؟

من القطاعات التي كانت مهّددة يف كيانها بانتشار الفوىض 
واالنفالت األمني إثر اندالع ثورة 14 جانفي 2011 قطاع األرشيف 
وقد كرث الحديث آنذاك عن عمليات حرق وإتالف مللّفات ووثائق 
يف عدد من الوزارات واملنشآت العمومية واملحاكم والقباضات 
املالية... فكان عىل الحكومة أن تبادر باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للحيلولة دون تفّش هذه الظاهرة وتوفري كّل ظروف السالمة 
لحفظ الرصيد األرشيفي للدولة الذي متثّل مؤّسسة األرشيف 

الوطني الجهاز الرئييس املؤمتن عليه. 

يف تلك الظّرفية الّدقيقة، وجدت حكومة الباجي قايد السبيس، 
الوزير األول، يف األستاذ الهادي جاّلب الرّجل املناسب لتويّل مهاّم 
اإلدارة العاّمة لألرشيف الوطني، وقد كان عاد للتّو من سلطنة 
عامن حيث درّس بكليّة الرشق األوسط لتكنولوجيا املعلومات  
التاريخ وعلم األرشيف من 2010 إىل 2011. كانت تسمية هذا 
األستاذ الجامعي الحاصل عىل الدكتورا يف التاريخ املعارص سنة 
1990 والباحث السابق باملعهد العايل لتاريخ الحركة الوطنية من 
1990 إىل 1999 مبثابة عودة االبن الباّر إىل الدار التي شغل فيها 
ملدة إحدى عرش سنة خطّة رئيس التفقدية فجمعته باملرحوم 
املنصف الفخفاخ، املدير العام، مغامرة رائعة وتجربة فريدة 
الغاية منهام إقامة رصح مؤّسسة عرصية لحفظ الّذاكرة الوطنية 

وبناء نظام عرصي للترصّف يف الوثائق واألرشيف. 

األمانة يعمل  استلم  أن  الهادي جاّلب منذ  األستاذ  وما فتئ 
الوطني  الرصيد األرشيفي  لتنمية  يلني  بشغف كبري وعزم ال 
املؤّسسة  أبواب  فاتحا  ونفائس،  درر  يحتويه من  ما  وتثمني 

للباحثني الرّاغبني يف االطاّلع عليها إلنجاز أعاملهم العلمية، رابطا 
املايض بالحارض من خالل مجلّة قيّمة عنوانها »أرشيف- تاريخ« 
تلقي أضواء كاشفة عىل جملة من الوثائق املهّمة، باإلضافة 
إىل احتضان لقاءات وندوات تتناول صفحات من تاريخ تونس، 
ففتح أمام الجمهور العريض سبل إدراك أبعاد الوظائف الهاّمة 

التي تضطلع بها هذه املؤّسسة الوطنية.   

ومبناسبة اليوم الوطني لألرشيف، منح رئيس الجمهورية الباجي 
قايد السبيس يوم 09 ديسمرب 2016  األستاذ الهادي  جاّلب 
الصنف الثاين من وسام الجمهورية »تقديرا ملساهمته بكفاءة 
وإخالص يف الّنهوض بقطاع األرشيف وحفظ الّذاكرة الوطنية 

وتوثيقها«.

الهــــادي جــــــــاّلب
سعي دؤوب للنهوض بقطاع األرشيف وحفظ الّذاكرة الوطنية 

n  رسالة موّجهة إىل املصلح الطّاهر الحّداد من جامعة عموم العملة التّونسيّة
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الرّائـــد الّتــونـــســــي
من أهّم الوثائₒ في األرشيف الوطني

تزخر مؤّسسة األرشيف الوطني برصيد أرشيفي ثرّي يعكس حصيلة عّدة قرون من عمل 
الدولة التونسية وعالقاتها الخارجية. ومن بني هذه الوثائق 
أمر إلغاء العبودية الصادر بتاريخ 23 جانفي 1846، والذي 
يؤكّد أّن تونس هي أّول بلد عريب وإسالمي يلغي العبودية 
، وكذلك قانون عهد األمان الصادر يف 9 ديسمرب 1857 وهو 
أّول نّص مينح السّكان التونسيني حقوقهم األساسيّة يف األمن 

عىل أرواحهم وأمالكهم وأعراضهم .
وتحتوي مؤّسسة األرشيف الوطني أيضا عىل وثائق تهّم انتفاضة 
عيل بن غذاهم، من بينها وثيقة تتضّمن مطالب الثّوار موّجهة 

إىل محمد الصادق باي وهي تعود إىل سنة 1864.
كام تحفظ الّنسخ األصلية لدساتري البالد التونسية، بدءا من 
دستور 1861 الذي يعّد أول دستور عرصي يف البالد العربية 
اإلسالمية يكرّس الفصل بني السلط ويحّد من سلطة الباي، 
وكذلك دستور 1959 ودستور 2014، هذا باإلضافة إىل جملة من 
املعاهدات واالتفاقيات التي تعكس عراقة العالقات الخارجية 
للبالد التونسية مع عّدة دول أوروبية وأمريكية والتي يعود 

بعضها إىل القرن السابع عرش.

ويتوفّر باملؤسسة رصيد هام من الدفاتر اإلدارية والجبائية 
تتمثّل يف دفاتر مداخيل الدولة ودفاتر استخالص املجبى ودفاتر 
الرصّة، واملعاريض... ومن بني أهّم الدفاتر املحفوظة باملؤسسة، 
الدفرت الذي ميثّل نتاج أّول عملية إحصاء وجرد وتنظيم لوثائق 
الدولة التونسية بخزنة حفظ مكاتيب الدولة يف فرتة الوزير 

املصلح خري الدين والذي يعود تاريخه إىل سنة 1874.

وعالوة عىل ذلك، يوجد باألرشيف الوطني رصيد الرائد التونيس، 
أّول جريدة رسميّة بالبالد التونسية صدرت سنة 1860. وقد 
نرشت بها النصوص واألوامر التأسيسية والتنظيمية كقانون 
ترتيب بلدية تونس سنة 1858 وقانون السجون سنة 1874 
وأمر إحداث املدرسة الصادقية سنة 1875 وغريها من النصوص 

املنظّمة لهياكل الدولة واملؤسسة للحداثة يف تونس ... 

وبخزينة األرشيف كذلك  نّص معاهدة الحامية املؤرّخة يف 12 ماي 1881 ونّص معاهدة 
املرىس املؤرّخة يف 8 جوان 1883 وبروتوكول إعالن االستقالل املؤّرخ يف 20 مارس 1956... 

وهناك من الوثائق ما هو استثنايئ وطريف.

الدولة التونسية وعالقاتها الخارجية. ومن بني هذه الوثائق 
، والذي 
يؤكّد أّن تونس هي أّول بلد عريب وإسالمي يلغي العبودية 
 وهو 
أّول نّص مينح السّكان التونسيني حقوقهم األساسيّة يف األمن 

وتحتوي مؤّسسة األرشيف الوطني أيضا عىل وثائق تهّم انتفاضة 
عيل بن غذاهم، من بينها وثيقة تتضّمن مطالب الثّوار موّجهة 

كام تحفظ الّنسخ األصلية لدساتري البالد التونسية، بدءا من 
 الذي يعّد أول دستور عرصي يف البالد العربية 
اإلسالمية يكرّس الفصل بني السلط ويحّد من سلطة الباي، 
، هذا باإلضافة إىل جملة من 
املعاهدات واالتفاقيات التي تعكس عراقة العالقات الخارجية 
للبالد التونسية مع عّدة دول أوروبية وأمريكية والتي يعود 

ويتوفّر باملؤسسة رصيد هام من الدفاتر اإلدارية والجبائية 
تتمثّل يف دفاتر مداخيل الدولة ودفاتر استخالص املجبى ودفاتر 
الرصّة، واملعاريض... ومن بني أهّم الدفاتر املحفوظة باملؤسسة، 
الدفرت الذي ميثّل نتاج أّول عملية إحصاء وجرد وتنظيم لوثائق 
الدولة التونسية بخزنة حفظ مكاتيب الدولة يف فرتة الوزير 

وعالوة عىل ذلك، يوجد باألرشيف الوطني رصيد الرائد التونيس، 
. وقد 
نرشت بها النصوص واألوامر التأسيسية والتنظيمية كقانون 

 وغريها من النصوص 

إلغاء  قرار  نّص  الوطني  األرشيف  املضّمنة يف  الوثائق  أهّم  من 
إذ  باي يف 26 جانفي سنة 1846  أحمد  اتّخذه  الذي  العبودية 
كرّست  التّي  االجتامعية  اإلصالحات  أبرز  أحد  املؤرّخون  يعتربه 
تبّني  العريب واإلسالمي من حيث  الصعيدين  تونس عىل  ريادة 
قيم الحداثة. فهو قرار تقدمي رائد مقارنة بعرصه ففرنسا مثال مل 
تلغ العبودية إالّ سنة 1848، يف حني أّن الواليات املتحدة ألغتها 
إّن هذا  اإلتحاف  الضياف يف  أيب  ابن  يقول  لذلك   .  1865 سنة 

القرار لقي صدى كبريا لدى »أمم الحرية« وأساسا يف أنقلرتا ...

ويذكر املؤرّخون أّن اقتناع الباي برضورة إلغاء العبودية يعود 
أّوال إىل »ميله إىل الحضارة التي أساسها الحرية« كام ذكر ابن أيب 
الضياف يف اإلتحاف » وألنّه ثانيا مل يكن ميارسها يف بالطه وثالثا 
لتأثّره بالحملة التي تزّعمتها بريطانيا  منذ سنة 1839 إللغاء الرّق. 

واملالحظ أّن أحمد باي خرّي التدّرج يف إلغاء العبودية ففي سنة 
1941 أصدر أمرا مبنع بيع العبيد يف كل أسواق البالد وألغى األداء 
الذي كان موظّفا عىل هذه التّجارة ويف 1842 أقّر الحرية ألبناء 
العبيد املولودين يف اإليالة .. ومل يصدر القرار عام 1846 إالّ بعد 
أن صادق عليه كّل من الباش مفتي الحنفي محمد بريم والشيخ 
املاليك إبراهيم الرياحي باعتبار أّن القرار يتامىش مع الرّشيعة.

ورغم أّن مؤّسسة العبودية يف تونس منحرصة لدى األعيان ورجال 
البالط وحتّى لدى فئات من العاّمة وترتكز يف مناطق معيّنة، 
إال أّن املؤرخني يؤكّدون أّن املجتمع املحيّل التونيس كان رافضا 
للعبودية بطبعه وحتّى املامرسني للعبودية كانوا يعتقون العبيد 
مبناسبة موت أحد أفراد األرسة أو الوالدة أو الزّواج أو يف املناسبات 

الدينية.

قرار إلغاء العبودية في تونس

n  العدد األّول من الرّائد التونيس 

الّصادر يف 1 جويلية 1860

n  مصادقة مشائخ تونس عىل قرار إلغاء العبوديّة
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رسم معاوضـة 

أقــدم وثيــقــة 
فــي األرشيـــف 
الــــــوطـــنـــــي 
تعود أقدم وثيقة محفوظة باألرشيف الوطني 
إىل األّول من شّوال سنة 833 هـ/23 ماي 
1430 م وقد رُّحلت ضمن وثائق من وزارة 

أمالك الدولة سنة 2012. 

من  ملخزن  معاوضة  رسم  الوثيقة  ومتثّل 
أحباس الفقراء مبدينة صفاقس بحانوت كان 
مخّصصا لتعاطي حرفة الحياكة. وتُوّضح  
السيدة مروى الهنشريي )األرشيف الوطني( 
أّن الوثيقة تعترب شهادة عىل تاريخية ظاهرة 
التحبيس بتونس وعىل كونها كانت متجّذرة 
يف البيئة املحلية قبل قدوم العثامنيني إىل 
البالد، حيث أّن الوثيقة تؤّرخ لفرتة سبقت 

ذلك بأكرث من مائة وأربعني سنة.

وهذا يدحض، يف نظرها، التصوُّر السائد يف 
بعض األوساط والذي يربط غالبا ظاهرة 

التحبيس بالحضور العثامين يف تونس. 

ويف مقال لها نرش يف مجلّة األرشيف الوطني 
)أرشيف-تاريخ، العدد الثاين والثالث، -2016

2017، وحدة البحث 2016( بيّنت السيدة 
مروى الهنشريي أّن عملية املعاوضة شّكلت 
التي  الفقهية  الحلول  أحدى  الحقيقة  يف 
مّكنت من تجاوز سلبية كربى من سلبيات 
التّحبيس وهي تجّمد الوضعية العّقارية 

للمحبّس.

دفــتــــر  إلثـبـــات 
تسليــم «الصّرة»
إلى مستحّقـيــها 

بمــّكـة والمدينــة 
من الوثائق املحفوظة يف األرشيف الوطني 
دفرت يعود تاريخه إىل سنة 1887 يف عهد 
عيل باي الثالث وتتضّمن صفحاته أختاما 
بأسامء مّمن وزّعت عليهم مساعدات ماليّة 
يف مّكة املكرّمة واملدينة املنّورة خالل موسم 
الحّج لتلك السنة مع ذكر املبلغ املمنوح لكّل 
شخص، وذلك إلثبات تسليم هذه املساعدات 
للمنتفعني بها، ولتربئة ذّمة من توىّل توزيعها، 
ماّم يؤكّد اتّباع  القواعد اإلدارية  السليمة 
هذه  وتسّمى  التونسية عرصئذ.  بالدولة 
لها  أنشئ  وقد  بـ«الرصّة«  املساعدات 
الحرمني«.  وقف  بـ«  يُعرف  خاّص  وقف 
وكان البايات الحسينيون يختارون أفضل 
العلامء ووجهاء القوم إليصالها ملستحّقيها.

 ويودّع ركب الرصّة يف موكب بهيج يحرضه 
الباي والوزراء ورجال الدولة وكبار موظّفي 
األوقاف ومن ضمنهم وكيل وقف الحرمني 
يحتوي  الذي  الصندوق  وبيده  الرشيفني 

املال املوّجه إىل الحجاز.

n  اختام بأسامء املنتفعني باملساعدات املاليّة يف املدينة املنّورةn  تعود أقدم وثيقة إىل 23 ماي 1430 م
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تعترب وثيقة عهد األمان مفخرة أخرى من مفاخر تونس 
الحديثة التي يحتفظ األرشيف الوطني بالنسخة األصلية 
منها بخط ابن أيب الضياف، كام يحتفظ بنسخة باملطبعة 
الحجرية . وعهد األمان هو عبارة عن دستور مصّغر يتضّمن 

11 فصال ومقّدمة.

وقد ارتبط إصدار قانون عهد األمان ببعض العوامل أّولها 
ضغط الباب العايل عىل الباي منذ سنة 1840 لتبّني قانون 
»التنظيامت العثامنية« الذي يكرّس مبادئ العدل والحرية 
داخل اإلمرباطورية وتطبيقه يف تونس . وتواصل الّضغط 
العثامين عندما ألّح الّصدر األعظم مصطفى رشيد باشا عىل 
أحمد باي سنة 1842 بأن مييض قانون » التنظيامت الخريية 
» باعتبار أّن الباي يترصّف دون قانون رشعي أو سيايس. كام 
جاء الّضغط من كّل من فرنسا وأنقلرتا مبا أنّهام أرغام الباي 
تحت التّهديد باللجوء إىل القّوة العسكرية عىل إعالن هذا 
القانون وإجراء إصالحات عىل غرار التنظيامت العثامنية  
مستغلنّي حادثة اليهودي » باطو سفز »الذي أّدعي عليه 
أنّه شتم مسلام وسّب دينه وقد كان يف حالة سكر وحكم 
عليه باالعدام. وقد أمثر هذا الضغط إقرار عهد األمان ثّم 
إعالنه يف 9 سبتمرب سنة 1857 وهو قانون مستوحى من 
اإلصالحات شملت  من  يتضّمن جملة  العثامنية  القوانني 

املجاالت التالية : 

املجال القضايئ : األمان عىل األرواح واألمالك واملساواة بني 
السكان أمام العدالة وإحداث محاكم مختلطة للتجارة املجال 
الجبايئ : تقييد الجباية بقانون وإقرار مبدإ املساواة أمامها 
املجال العسكري: تنظيم الخدمة العسكرية مع املساواة بني 
األهايل يف أدائها، املجال االقتصادي : جملة من الحريات 
االقتصادية بالّنسبة لألجانب واألقليّات أساسا،  وهكذا حّد 
عهد األمان من الحكم املطلق للباي وضمن للسكان جملة 

من الحقوق وأقّر مبدأ املساواة أمام القانون. 

ولتطبيق ذلك عىل امليدان تأّسست أّول بلدية سنة 1857 هي 
بلدية تونس وبعثت لجنة إلعداد قانون التّجنيد مع إقرار 
مبدإ القرعة وأصبح لألقليات الحّق يف امللكية ... وسيكون 
هذا القانون أساسا لدستور سنة 1861 وهو أّول دستور يف 

العامل العريب اإلسالمي.

الّنسخـــة األصلية لعهد األمـــان

n  نسخة الطّبعة الحجريّة لعهد األمان

n  عهد األمان بخّط يد ابن أيب الّضياف
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اندلعت حرب القرم بني اإلمرباطورية الروسية 
من ناحية واإلمرباطورية العثامنية من ناحية 
)بدعم من فرنسا وأنقلرتا وإيطاليا(  أخرى 
بتاريخ 28 مارس 1853 وانتهت يف 30 مارس 
1856 وكانت جزيرة القرم مرسحا لتلك الحرب. 
وبأمر من أحمد باي شاركت تونس يف هذه 
الحرب بجيش قوامه 15 ألف جندي يقوده 
الجرنال رشيد وتدّعمه سفن حربية هجومية 
كانت جميعها من صنع تونيس . وكان الهدف 
األسايس ألحمد باي من هذه املشاركة استعراض 
جيشه الجديد أمام الفرنسيني وإبراز قّوته 
وقدرته عىل الدفاع عن البالد يف حال متادت 
كام  تونس  احتالل  وأرادت  فرنسا  أطامع  
فعلت مع الجزائر سنة 1830 . وورد عىل 
باي تونس فرمان من الباب العايل محفوظ 
باألرشيف الوطني يثّمن املشاركة التونسية 

يف حرب القرم.

ويذكر املؤرّخون روايتني لتفسري بقاء جزء من 
الجيش التونيس يف تركيا فهناك رواية تقول 
بأّن كتيبة من الجنود انعزلت عن باق الجيش 
التونيس يف أقىص شامل تركيا يف املرتفعات 
الجبلية وضاعت يف الجبل والغابات وأغلقت 
عليهم الثلوج املنافذ وفقدوا طريق العودة  
فبنوا األكواخ عىل ارتفاع حوايل 1200 مرت يف 
والية قسطموين وسكنوها واستوطنوا هناك 
وتزّوجوا من سّكان الجبل وصارت تلك القرية 
تدعى تونسالر أي قرية التوانسة . أّما الرواية 
الثانية فتذكر أّن قسام من الجنود التونسيني 
فّضل  البقاء يف تركيا بعد انتهاء الحرب فمنحهم 
السلطان العثامين قطعة أرض يف والية قسطموين 
ليسكنوا فيها . وتقع قرية التوانسة يف شامل 
وسط تركيا عىل سواحل البحر األسود وتبعد 
عن مركز الوالية 59 كلم ويبلغ ارتفاعها عن 

سطح البحر 1150م.

فرمان يثّمن مشاركة الجيش التــــــونسي
في حرب القرم

باألرشيف  املوجودة  الّنادرة  الوثائق  من 
الوطني والتي أمكن لليدرز العربية الحصول 
عىل نسخة منها رسالة ال تخلو من أهميّة 
ر  تاريخية تركها الوزير األكرب الطاهر بن عامَّ
وعدد من رفاقه يوم 20 مارس 1956 مبكتب 
استقبال الفندق الذي كان يقيم به آنذاك 
الزعيم الحبيب  بورقيبة بباريس، وذلك فور 
خروجهم من حفل التوقيع عىل بروتوكول 
إعالن استقالل تونس. بورقيبة الذي مل يحرض 
هذا الحفل كان يتابع من غرفته بالفندق 
املفاوضات مع الجانب الفرنيس أّوال بأّول، 
مسديا توجيهاته ألعضاء الوفد التونيس الذي 

ر.  ترأّسه الطاهر بن عامَّ

وقد جاء يف هذه الرسالة التي كُتبت عىل 
  Le Grand Hotel  ورقة تحمل شعار فندق

بساحة األوبرا ما ييل: 

»إىل رئيسنا الجليل مبجرّد خروجنا من حفلة 
التوقيع عىل الربوتوكول املعرتف واملعلن 
الستقالل تونس العزيزة أتينا جميعا لتقديم 
تهانينا إليك، نتيجة جهادك وعملك املتواصل 

وجهاد الشعب األيّب الويّف«.

يف الرسالة اعرتاف رصيح مبكانة بورقيبة 
كزعيم كبري وتعبري عن التقدير لجهاده يف 
سبيل انعتاق تونس من ربقة االستعامر.  

وقد حملت اسم وتوقيع كّل من الطاهر 
ر والباهي األدغم واملنجي سليم  بن عامَّ
والطيّب سليم وتوفيق بن الشيخ وسليامن 
ر. واملالحظ أّن محّمد  آغا واملنذر بن عامَّ
يكن  مل  املفاوض  الوفد  عضو  املصمودي 
برفقتهم، ولعلّه كان يف تلك اآلونة صحبة 

الزعيم الحبيب بورقيبة خارج الفندق.

رسالة إلى بورڤيــــبة في مقّر إقـــامته ببـــاريس 
يوم إعــالن االستقــــالل
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ومن أطرف الوثائق التي تزخر بها مؤّسسة 
األرشيف الوطني رسالة تهنئة مبناسبة عيد 
هها إىل آخر بايات تونس  استقالل تونس  وجَّ
محّمد األمني باي شخص يدعى عامد الدين 
الرشيد األموي منح نفسه صفة »خليفة 
سنة   465 وذلك   إسبانيا،  أميّة« يف  بني 
العرب  قواعد  آخر  غرناطة،  بعد سقوط 

يف األندلس.

صيغت هذه الرسالة بلغة فرنسية رديئة 
منقولة  وتعابري  تراكيب  تضّمت  سقيمة 
حرفيا من اللغة اإلسبانية. وميكن ترجمة 

نّصها كام ييل :

باسم اللّه الرحمن الرحيم 

مدريد، إسبانيا  يف 18 شعبان 1376 هـ 

 تونس 

الحرية  األخري  يف  أّمتكم  استعادت  لقد 
تحت  باالستقرار  ستنعم  وإنّها  والّسالم. 
القيادة الحكيمة للباي عاهل تونس وسيكون 

لها مكان ضمن منظّمة األمم املتحدة. 
عاشت تونس الجميلة! 

شعار األمويني : »لكّل عمل جزاؤه«.

إّن األرشيف ركيزة من ركائز الّذاكرة الوطنية 
وهو مصدر أسايس لكتابة التاريخ وفهم 
إىل  واألرشيف  املستقبل.  وبناء  املايض 
والتاريخ هو  للذاكرة  ركيزة  جانب كونه 
إثبات  وكذلك  لها  وإثبات  للحقوق  سند 
للتجاوزات واالنتهاكات فهو يتضّمن اإلجايب 
والسلبي والبّد من جمعه ومعالجته ووصفه 
وتكشيفه وتركه لألجيال القادمة يف أحسن 
حال ليكّون صورة وفيّة ملا كّنا عليه حتى 
نبني عىل ما هو إيجايب ونبتعد عاَم  هو 

سلبي.
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1 - يف حواره مع » ليدرز العربية« قبيل انعقاد املؤمتر العارش 
لحزب النهضة يف ماي 2016 أكّد األستاذ راشد الغنويش أّن الحركة 
حسمت خوض غامر درب جديد عنوانه األبرز الفصل بني السيايس 
والدعوي. يف هذا الحوار تستوقفنا إجابات فيها جملة من »دقيق 
الكالم« الذي يسرتعي اهتامم املتابع ملا يكتسيه اليوم من داللة 
خاّصة. ثالثة مقاطع من الحوار تشتمل عىل مـــؤرّشات تضيئ 

ما يجري من حراك »مكتوم« داخل النهضة.

2 -عن سؤال: هل تنتظرون من املؤمتر بروز قيادات جديدة؟ قال 
األستاذ فيام ميكن اعتباره تجاهَل العارف: »نأمل أن ينفتح الحزب 
عىل الكفاءات التونسية وعىل فئات ثقافية واجتامعية أوسع...«. يف 
سؤال الحق عن وجود رصاع أجنحة داخل النهضة أىت الجواب بأّن 
»كل حركة كبرية لها أجنحة كثرية ومستويات متعّددة يف التفكري ويف 
الرؤى«وأن الجامع بني عنارص النهضة هو »منظور شامل لإلسالم 
نسميه اإلسالم الوسطي...«. الستيضاح ما وراء التعميم واصل السؤال 
الثالث عىل نفس الوترية مستفهام: »قلتم إّن من يخرج من النهضة 
لن يكون له شأن، كان الجواب«: »إن الحزب ليس حديديا وفيه 
فسحة الختالف الرأي ...ومن خرج منه أفراٌد ألنّهم مل يجدوا أنفسهم 

يف هذا الفضاء .. بل هناك عدد منهم عاد«.

وفق هذا تكون النهضة املتخّصصة سياسيا غري منزعجة من اختالف 
األفكار داخلها طاملا بقي ضمن سياج اإلسالم الوسطي ومل يؤدِّ إىل 

تجاوز ما تعتمده الحركة وتصوغه ملفهوم »السياسة«!

عند التمعن، وبقطع النظر عن داللة اإلسالم الوسطي، فإّن مفهوم 
السياسة يف هذا املستوى هو الذي يربز وكأنه من »دقيق الكالم« 
مبسائله اإلجرائية وظواهره املتحركة أساسا. عىل هذا يكون يؤدي 
إقرار النهضة بالتوجه الجديد إىل استبعاد ما يف السياسة من منظور 
اسرتاتيجي ومتوقع اجتامعي ورهان مؤسسايت واالكتفاء مبا تقتضيه 
من رصاع سلمي لحيازة السلطة الرمزية والفعلية يف املجتمع والحكم.

َميَّز  قد  للنهضة  السيايس  التخصص  كان  إن  نتساءل  لهذا    - 3
بني العقل السيايس والفعل السيايس؟ وهل اعترب أن األول مبا 
يطلبه من فكر ورؤية وحراك وخيارات ينقل الثاين من االعتباط 
واملامرسة العفوية إىل مجال النظر والعقل والعلم؟ مؤدى هذا 
أننا حني استعملنا »دقيق الكالم«، ذلك التعبري الرتايث، للداللة عىل 

ما يُستفاد من حوارنا مع األستاذ راشد فإنّنا نريد أن نتبنّي هل 
يتوفر اليوم »جليل الكالم« لدى رموز نهضوية فيام مييِّز تحركٍهم 
وما تختص به مواقفهم؟ هل يعتربون إقامة الدولة أو حفظها 
هو من قطاع »العمل« واملامرسة فحسب أم أنها تستلزم تأسيسا 
بـ»النظر« والفكر واملبادئ املحددة؟ هل لديهم قول يف العقل 
السيايس الذي عىل النهضة أن متتلك ناصيته يف وجهتها الجديدة 
وفيام يستدعيه من قراءة للتاريخ وتحليل للواقع الدويل واملحيل؟

4 -من هذا يربز سؤاالن يَُجلِّيان إشكالية التخصص طرحناهام 
النهضة،  أنه، من قياديي  يف حديثنا االستكشايف مع من قّدرنا 
وميكنه إنارة الرأي العام الوطني والعريب برؤية تحليلية لقضية 
»التوافق«: ما هو مفهومه له؟ وماذا ميكن أن تستفيده الدولة 

واملجتمع من هذا الخيار التوافقي؟ 

الذي صار ينرش ويتحرك  الجاليص  الحميد  املهندس عبد  بادر 
باعتباره ناشطا سياسيا أّن التوافق من مقتىض قبول التعدد وتجميع 
الكفاءات وأنّه أداٌةٌ ملواجهة إكراهات السياسة ومضايقها خاصة يف 
املرحلة االنتقالية. أضاف أّن النهضة اعتنت باملوضوع قبل الثورة 
بسنوات وعرّبت بوضوح  عن ذلك  خاصة يف بيان الذكرى الخامسة 
والعرشين الصادر يف 8 جوان 2006عند تحديد منهجها السيايس. 
بعد الثورة احتدم جدال بني املقتنعني بالتوافق ومقتضاه الفكري 
التي  القوى  باملغالبة ومراعاة موازين  القائلني  والسيايس وبني 
أسفرت عنها انتخابات 2011. يف صيف 2013 ومبفعول اعتصام 
الرحيل واالنقالب يف مرص انقلبت، حسب الجاليص، املواقف فصار 
القائلون باملغالبة والتشبث بالرشعية أنصارا للتوافق ومنافحني 
عنه. هكذا غدت النهضُة، وهي الطرف السيايس املحمول عليه أكرث 
من غريه مسؤولية التوافق وما يستدعيه من معالجات إصالحية 
لألوضاع االقتصادية واالجتامعية، غدت حركًةً توافقية باإلكراه أكرث 
َسٍة فكريا واجتامعيا. ما يخلص إليه محاورنا  من كونها قناعًة مؤسَّ
هو انخراط النهضة يف توافق عقيم هو أقرب إىل التحالف وأنه 
عىل أّي حال لن مُيكِّن الحركة ومن ثم البالد من تغيري نوعي يف 
املشهد السيايس الحزيب. حصيلة تحليل قضية التوافق السيايس 
النهضة  واقع  مرير عن  تساؤل  إىل  النهضوي  بالقيادي  أفضت 
ومستقبلها: هل هي حزب له مرشوع وبرنامج وزعيم أم هو 

العكس: زعيم له حركة؟

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد

5 - مل يختلف جواب النائب عبد اللطيف امليك بخصوص التوافق 
عن عموم رؤية زميله فيام تثريه القضية من جدل داخيل حاّد 
وصادم. مع ذلك حرص عىل تأكيد أنّه ال خالف داخل النهضة يف 
رضورة التوافق باعتباره خيارا مبدئيا وأداة عمل بني املجموعات 
املختلفة املشرتِكة فيه  إال أّن اإلشكال كامن يف إدارته. يتعلق 
السؤال املؤرق بكيفية هذه اإلدارة وهل تكون بني أفراد أم بني 
بوصلًة  التوافق  يتبع  وهل  فيه؟  املنخرطة  األحزاب  مؤسسات 
أنه يقترص عىل توافق نخبوي العتبارات  اجتامعية تنموية أم 

سياسية ظرفية؟ 

صميم التوافق، حسب النائب امليك، يف املساواة بني املشاركني فيه 
ويف حق االعرتاض)الفيتو( لكل طرف ويف أن مردوديته السياسية 
عىل أهميتها بالنسبة إىل املواعيد الدستورية وتركيز الحكم املحيل 
والهيآت التعديلية وقطاع اإلعالم فإنّها ال ترقى ملردوديته االقتصادية 

االجتامعية وقدرتها عىل توفري السلم االجتامعي.  

أمران هاّمان ال يفوت القيادي النهضوي أن ينبّه إليهام يتعلق 
املشكلة يف هذا  للنهضة.  الداخيل  الرئايس«  »النظام  بـ  أولهام 
تَْعِبئَة  عاجز عن  قيادي  تقديره، مسلك  أنه، حسب  »النظام« 
األنسب  للتوافق  عائقا  ثم صار  ومن  للحركة  الجامعي  الذكاء 

وللحلول األنجع.  

مصدر الضعف الثاين ملبادرة النهضة التوافقية أنّها تعمل دون 
سند فكري ثقايف خاص. هي بذلك حسب النائب امليك، خالفا 
لنظرائها يف املجال الوطني، يف َعراٍء أفقدها زخام ثقافيا وفكـــريا 
لتوافق عاجز  الدفــاعية  املـــواقع  به  تغـــادر  أن  تستطيـــع 

عن التميّز.

6 -  ثالث املحاورين يف قضية التوافق كان القياديُّ لطفي زيتون. 
اختلف حواره، كام توقّعنا من املستشار السيايس لرئيس النهضة، 
عن السابَقنْي يف حفريته العالجية لقضية التوافق متجاوزا األفق 
الحريك التنظيمي للنهضة وناقدا له بقوة. صميم رؤيته للتوافق 
السيايس تتحّدد يف رباعية: املعطى املنهجي ويف تقييم حصاد 
التنظيامت اإلسالمية العربية ويف معنى التوافق السيايس ضمن متثل 
لطبيعة الدولة وفيام تعنيه الثورة بالنسبة إىل النخب السياسية. 
ترتكز املعطيات األربعة يف رضورة التخيل عن املقاربة املثالية للشأن 

السيايس التي أودت بجهود مناضلني وقياديني إسالميني يف وهم 
القدرة عىل مغالبة الدولة واستتباعها ويف الرشوط املتعذر تحققها 
فيام تسعى إلقامته من انتظام سيايس. يف مستوى ثان ال مفّر 
الحركات  تجارب  إليه  انتهت  الذي  االنهيار  بحجم  الوعي  من 
اإلسالمية العربية منذ »ثورة اإلنقاذ« السودانية يف الثامنينات 
وما أدت إليه من أخطاء قاتلة مرورا مبا جرى يف الجزائر وتونس 
يف التسعينات وصوال إىل ما حصل يف مرص باعتالء اإلخوان سّدة 
الحكم وما انجّر عن ذلك من دمار. عىل هذين املعطيني تتأّسس 
السياسات التوافقية التي انخرطت فيها النهضة ملغادرة موقع 
التصادم مع الدولة الناشئ عن شمولية البديل وانغالق الفكر 
الذي يعتقد أن رشعية الحركات تُستمّد من داخلها لكونها ترى 

يف نفسها البديل عن الدولة واملجتمع. 

عىل هذا يُضحي التوافق، وفق املستشار زيتون، أبعد ما يكون عن 
التكتيك الذي اقتضته الرضورة وموازين القوى ليكون تأسيسا لنمط 
جديد من عالقة اإلسالميني بالدولة يف فهم طبيعتها ومقتضياتها.

التوافق بذلك هو خروج النهضويني من موقع الهامشيني الذين 
يريدون تقويض الدولة إىل موقع قّوة رئيسية عادية تعمل للمشاركة 

يف إعادة بناء الدولة باالنخراط يف الرصاع السيايس املدين. 

7 -  بربط مضمون املحاورين الثالثة بإجابات رئيس النهضة يتبنّي 
أنّه يعتمل داخل النهضة اليوم مخاض صعب لكنه واعد. هو 
كذلك نتيجة ما تواجهه الحركة من تحّديات متنّوعة ومصاعب 
بفضل  واعد  لكنه  نوعية.  تتطلبه من إصالحات  ما  مركّبة مع 
الكفاءات وخربة التجربة التي ميكن أن تفيض إىل حزب توافقي 
ممتلك لوعي جديد متمثّل لدينميكيات املرحلة وأوليات السياق. 
خارج هذا التغيري تتوفّر سبل أخرى يعرس عليها مقاومة االندثار. 

السؤال املطروح عن هذه التحوالت »املكتومة« واملحتومة هو أنّها 
كيف ستُحسم ومتى؟ وهل سيُسهم األب املؤسس يف تيسري املرور 
بها إىل املرحلة الجديدة بإيالف عنارص قّوتها املترشبة ملستلزمات 

التوافق والتعدد؟
ا.ن.

النهضة في تحّوالتها «المكـــــــتومة»  
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1ـ  ال نعرف يف التّاريخ املعارص ثورة استطاعت إصالح ما فسد إذا 
مل تُقدم عىل هذا اإلصالح مبارشة  بعد اندالعها ألّن الوقت الذي 
ميّر يلعب دوما دورا لفائدة القوى القدمية ال لفائدة التّغيري، وحتّى 
ولو اعتربنا أّن الثورة التونسية مل تكن ثورة باملعنى الّصحيح وإّنا  
مجرّد انتفاضة شعبية فإنّه يجري عليها من ناحية التغيري وميقاته 
وأبعاده ما يجري عىل كّل ثورة. عىل أّن التغيري اإلصالحي عن طريق 
القانون أي عن طريق االنتخابات والترشيع كان ممكنا نظريّا لو 
توفّرت الظّروف املالمئة لكن هذا مل يحدث نظرا لثقافة الطبقة 
السياسية الجديدة وتركيبتها، حيث أعطت األحزاب السياسية 
أي  االنتخايب  للسياق  املطلقة  األولويّة   2011 جانفي   14 بعد 
لتنظيم انتخابات ترشيعية تفرز مجلسا تأسيسيا تنبثق منه حكومة 
رشعيّة إالّ أّن هذا السياق أّجل عمليا تحقيق األهداف االقتصادية 
واالجتامعية ملا سّمي بالثورة التونسية وأعطى لكل الحكومات 
الوقتية عذرا تفرّس به تقاعسها عن حّل املشاكل املطروحة. والواقع 
أّن الّشارع التونيس املنادي بالتغيري يتحّمل مسؤولية كبرية فيام 
حصل ألنّه شغل نفسه هو أيضا باالنتخابات معتقدا أّن االنتخابات 

كفيلة وحدها بتحقيق التغيري املنشود.

2ـ  وصلت إىل الحكم بعد انتخابات 2011 أحزاب سياسية مختلفة 
أشّد االختالف يف كل املسائل املفصلية ،ال متلك مرشوعا اقتصاديا 
واجتامعيا بديال، جاهلة بكّل املعطيات الدميغرافية واالقتصادية 
األساسية، ثقافتها ثقافة معارضة وليست ثقافة حكم. ولقد بّررت 
هذه الّنقائص بشتّى األعذار منها احتجاز املعلومات ومحارصة 
العمل السيايس املضاد خالل الحقبة املاضية ولكّن الحقيقة أّن 
األحزاب السياسية التي تكّونت قبل 14 جانفي 2011 وبعده 
مل تؤّهل نفسها وكوادرها لتحّمل أعباء الحكم وكان ذلك ممكنا 
حتّى زمن حكم بن عيل لو كان لهذه األحزاب حرص حقيقي عىل 
املعرفة والتفكري واالسترشاف والربمجة. والّدليل أّن هذه األحزاب 
واصلت  نفس الّنهج بعد 14 جانفي 2011 رغم فّك الحصار عنها 

وتوفّر املعلومات بقدر هاّم.

3ـ  مل تفض انتخابات أكتوبر 2011 إىل بروز أغلبية نيابية واضحة 
ومتامسكة يف املجلس التأسييس وكان هذا متوقّعا نتيجة لطبيعة 
طريقة االنتخاب املعتمدة ماّم أّدى إىل تكوين تحالف ثاليث ال يتّفق 
عىل اختيارات أساسية كمفهوم الدولة الوطنية مثال. وأّدت هذه 
الرتكيبة إىل سلسلة من السلبيات منها تعطّل العمل الترشيعي وغلبة 
الطموحات الحزبية والشخصية عىل العمل الحكومي وإضعاف 
الثقة يف السياسة والسياسيني. ومل تنج انتخابات 2014 من نفس 
العواقب السيئة بل ازدادت حّدتها كام نالحظه اآلن من خالل 
تعطّل العمل الحكومي ورداءته وتغلّب قيادات األحزاب السياسية 

املؤلفة لألغلبية النيابية عىل الجهاز التنفيذي رغم أّن البعض نبّه 
الّرأي العام منذ مارس 2011 النعكاسات طريقة االنتخاب عىل 
النظام السيايس من حيــث أنّها ستـــؤّدي ال محــالة إىل تركيز 

نظام أحزاب ال لنظام برملاين أو رئايس معّدل.

4ـ  ترجع أسباب األزمة املالية واالقتصادية التي تعاين منها تونس 
حاليا إىل عّدة عنارص منها ما يتعلّق بالتسيب املايل الذي ساد 
قرارات حكومات ما قبل انتخابات 2011 ومنها ما يتعلّق بالقرارات 
االقتصادية واملالية العشوائية التي اتخذتها الحكومات التي نبعت 
عن هذه االنتخابات ومنها ما يوكل لحكومات ما بعد انتخابات 
2014. وتشّكل هذه العنارص وحدة رغم الفروق اإليديولوجية أو 
السياسية املعلنة وذلك لسببني رئيسيني، األول أّن مخلّفات القرارات 
التي تتخذها حكومة ما يف فرتة ما تتحّمل أعباءها عمليا الحكومة 
املوالية يف الفرتة والفرتات املوالية والثاين أّن السياسة االقتصادية 
واملالية التي انتُهجت من ِقبل كل الحكومات املتعاقبة مل تتغرّي 

يف مضمونها وإن تغرّيت بعض الشء يف آجال وطرق التنفيذ.

5ـ  لعب البحث املستمر عن »التّوافق« يف امليدان السيايس دورا 
تأرجح بني الحّث عىل التعايش وإشاعة الشلل لكنه لعب أيضا دورا 
سلبيا  يف حجب أو تقليل أهمية التّوافق االجتامعي واالقتصادي 
يف فرتة حرجة من تاريخ البالد، فلقد أقحمت األطراف االقتصادية 
االجتامعية لفرض توافق سيايس دون أن تبحث لنفسها عن توافق 

اجتامعي اقتصادي يكّمل ويعّزز التّوافق السيايس البحت.

املالحظة األوىل التي يجب أن نبديها هنا هي أّن إقحام املنظاّمت 
املشار إليها يف املسائل السياسية البحتة أىت بطلب من الحكومة 
أحيانا وبطلب من التشكيالت املنتخبة وبطلب من ما يسّمى 
باملجتمع املدين أحيانا أخرى و نتيجة لذلك تشابكت األدوار دون 
نفع. واملالحظة الثانية هي أّن كّل الحكومات عجزت عن إحياء 
السياسية التعاقدية حول األجور واملداخيل والجباية والتّحويالت 
مع  املفاوضات  محتوى  بالتايل عن ضبط  وعجزت  االجتامعية 
األطراف االقتصادية واالجتمـــاعية وعــــن تقنيــــن اآلليات 
املنهجيـــة والعملية التي من شـــأنها إيجـــاد توافق حول املــسائل 
االجتامعية  العالقات  تسّمــم  فئت  مـــا  التـــي  الجـــوهرية 

واملهنية.

6 ـ لربوز اإلرهاب عىل السطح تأثريات ال تنكر يف احتداد األزمة 
تأخّر معالجة اإلرهاب  االقتصادية واملالية واالجتامعية، ولكّن 
التي  لتتحّمل الحكومات  ساهم بقسط أوفر يف هذا االحتداد 
انبثقت عن انتخابات 2011 مسؤولياتها كاملة يف اإلخالل الخطري 

األسبـــــاب المــــوضوعيـــة لفشل 
الـــــــّثـــــورة التـــونســيـــة

• بقلم الحبيب الّتوهامي

وجدت تونس نفسها يف مساء 14 جانفي 2011 أمام خيارين أساسيني متناقضني أشّد الّتناقض، 
إّما إقرار مبدإ استمرارية الدولة مبا يف ذلك من سلبيات ونقائص تشهد عليها تجارب األمم 

التي مرّت مبرحلة مامثلة وإّما ترك املجال للرشعية الثورية مبا فيها من عنف ومخاطر تشهد 
عليها تجارب األمم التي مرّت مبرحلة مامثلة.وملّا مل تكن الثورة ثورة باملعنى املتعارف وملّا مل 

تكن لها قيادة وبرنامج واضح  فإّن الّنقاش الذي دار حول هذا املوضوع يف الّدوائر العليا دون 
غريها ُحسم رسيعا لفائدة الخيار األّول فسعان ما ُنّصب رئيس جديد للجمهورية وُشّكلت 

حكومة ضّمت وجوها قدمية وشخصيات من املعارضة و»املستقّلني« استطاعت تهدئة 
الخواطر تدريجيا والوصول بالبالد إىل تنظيم انتخابات أكتوبر 2011. إال أّن مبدأ تواصل 
الدولة أّدى عملّيا إىل استمرار الّنظام الّسابق بكّل عيوبه عدا التعددية وحـــرية الكلمة، 
وهكــذا أطيح بنب عيل ومل يطح بنظامه وشّكلت هذه املنظومة مصــدرا أســـاسّيا لكّل 

Ù.الّتناقضات التي غلبت عىل الحياة السياسية من بـعد
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الذي حصل يف أجهزة األمن ويف عدم احتساب تداعيات سقوط 
نظام العقيد القدايف عىل األمن واالستقرار يف املنطقة. لقد كان 
القضاء عىل اإلرهاب وتطويقه عىل األقّل ممكنا يف املراحل األوىل 
لو توفّر االستباق املفروض يف هذه الحالة لكّن املجال تُرك ملسؤولني 
هواة ال يقّدرون عواقب األمور، شغلوا الناس وأنفسهم مبناقشات 
بيزنطية مّست الدولة وحطّت من إمكانيات  الساهرين عىل 

األمن ومعنوياتهم.
 

والخالصة أّن فشل الثورة التونسية كان منتظرا لألسباب التي ذكرت 
ولسبب آخر لعلّه أهم ألنّه يتعلّق باألرضية الثقافية والفكرية 
والسياسية السائدة يف املجتمع التونيس، حيث دلّت كل االنتخابات 
التي أجريت بعد 14 جانفي 2011 أّن غالبية التونسيني ال ترغب 
حقيقة يف دّك النظام االقتصادي واالجتامعي املوروث وإبداله 

بنظــام مغاير ألنّها صــــّوتت يف كّل مرّة لفائـــدة أحــــزاب 
»محافظة« من هـــذه الوجهة. أّما إذا وضعنـــــا بالدنا يف إطار 
محيطها الجغرايف والسيايس فإنّه ال منــــاص لنا من اعتـــبار 
حقيقة ال مفّر منها وهي أّن شعوب األرض املتقّدمة  تنقسم 
إىل صنفني أساسيني: شعوب قادرة عىل اإلصالح دون أن تشعل 
ثورة وشعوب ال تقدر عىل اإلصالح إال بإشعال ثورة ونستَطيع 
أن نقول بالنظر إىل التّاريخ املعارص إن الشعــــوب املتوسطية 
تنتمي عمـــوما إىل الّصنف الثّاين وإّن شعوب أوروبا الشاملية 
تــــونس  يف  ما حدث  وأمام  األّول  الّصنف  إىل  عموما  تنتمي 
فإّن صنفا ثالثا رأى الّنور وهو صنف الّشعوب غري القادرة عىل 
اإلصالح حتّى ولو اشتعلت يف محيطها نريان الثّورة أو ما سّمي 

خطأ وتجاوزا بالثّورة.

ح.ت.
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»كان رجال ذا شأن.. كان وطنيا حتّى النخاع، ُمجنَّدا ألجل تونس، 
خَدَمها بُكلِّ ما أويت من جهد، وبكّل تفان، يف كّل املناصب والوظائف 
التي نهض بها بتألٍُّق وامتياز يف مجاالت الدبلوماسية والسياسة 
واالقتصاد، وأعطى يف سبيل ذلك دون حساب. كان ذلك دأبُه، مل 
يِحْد عنه قيد أنلة.. ظلَّ متشبِّعا بالقيم اإلنسانية، متشبِّثا بخصال 

االعتدال والتوافق وسعة الُخلُق.

 كْنُت أكِنُّ للفقيد الجليل منتهى االعتبار والتقدير واملحبّة.
احتفظ بجّم الّذكريات عن »املَْعلِّْم«. اشتغلُْت إىل جانبه وتحت 
إْمرتِه رْدها من الزمن ملَّا كان عىل رأس وزارة التخطيط واملالية 
خالل الفرتة املمتدة بني 18 جوان 1983 و27 أكتوبر1987. كانت 
فرتًة صعبة إىل أبعد الحدود بالنسبة إىل البالد عىل الصعيدين 
الخبز« يف جانفي  »ثورة  تخلَّلَتْها  فرتة  واالجتامعي؛  االقتصادي 
1984 وقد ظلت تبعاتُها قامئًة حتّى اليوم، فرتة شهدت خْفض 
الهيكيل  التعديل  الدينار يف أكتوبر 1986 ووْضَع برنامج  قيمة 

وإنجازَه يف سنة 1986.

عرف كيف يدرََّب معاونيه عىل ترتيب األولويات وإدراج الرّضورات 
يف حيز اإلمكانات، مستفيدا يف ذلك من التجربة التي حصلت له 
كسفري لتونس يف بروكسيل يف الفرتة 1978-1972 حيث ساهم يف 
نجاح املفاوضات املتعلّقة بالتعاون مع االتحاد األورويب، وكمدير 

تنفيذي للبنك الدويل. 

كل ذلك هيّأ املجال للدفاع عن مصالح تونس بشكل جيِّد، والحدِّ 
أفضل  ولعّل  الهيكيل.  التعديل  لربنامج  االجتامعية  الكلفة  من 
شهادة عىل حنكة إسامعيل خليل القيادية تلك التي جاءت عىل 
لسان املسؤول السامي يف صندوق النقد الدويل السيد باتهيا الذي 
اتفاق  التي جرت بتونس بهدف إبرام  رّصح عقب املفاوضات 
مينح صندوق النقد الدويل مبوجبه دعام للبالد التونسية بقوله 
إّن »العادة جرت بأن تخضع البلدان التي تالقي صعوبات إىل 
برامج تعديل يتوىّل صندوق النقد الدويل وضعه؛ لكّننا نرى اليوم 
كيف انقلبت اآلية، وصار الصندوق هو الذي يخضع إىل برنامج 

من وضع البالد التونسية.«

ُل تونس بربنامج اإلصالحات الهيكلية ساعد عىل وضعه موضع  تكفُّ
التّنفيذ بنجاح، وآية ذلك توفّق تونس إىل تسديد ما تخلّد بذّمتها 
لفائدة صندوق النقد الدويل قبل اآلجال املقّررة. لقد ظلّت بعض 
الذكريات عالقة بذهني عن زميل وجيه حينام كان محافظا للبنك 
التونيس خالل الفرتة بني 27 أكتوبر 1987 و 3 مارس  املركزي 
1990، فوزيرا للشؤون الخارجية من 3 مارس 1990 إىل 28 أوت 
1990، وسفريا لتونس بواشنطن بني سنتي 1991 و 1994.  كّنا 
نتشاور بشكل منهجّي يف كافّة املسائل املتعلّقة بتنمية تونس 
إبداء  عىل  إسامعيل  يس  درج  كربى.  رهانات  من  تطرحه  وما 
الّرأي الرّاجح وإسداء الّنصح الّسديد، كانت له قدرة فائقة عىل 
االستامع الجيّد، وال يتأّخر قيد أنلة يف خدمة بالده دون انتهازية 

وبال حساب رغم ما لحقه من مظامل يف أحيان كثرية.

لن ننىس أبدا معارضته ملوقف تونس الرسمي من احتالل الكويت، 
وكان موقفا يشوبه بعض الغموض. لقد أدان بكّل شجاعة غزو 
الكويت الذي مثّل خرقا للرشعية الدولية؛ حصل ذلك يف اجتامع 
وزراء الشؤون الخارجية العرب يف القاهرة يف أوت 1990... فأصبح 
مغضوبا عليْه وأقيل من وزارة الشؤون الخارجية وقد ُعنيِّ عىل 
رأسها قبل فرتة ال تتجاوز خمسة أشهر. لكن ذلك مل يَُحل دون 
اعتبار مبادرة الوزير أحد اإلنجازات املهّمة التي تُحسب لوزارة 
إطار عملية  االعتبار يف  أُِخذ يف  أنّه  ناهيك  الخارجية،  الشؤون 

تطبيع العالقات مع الكويت«.

محمد الغنويش، الوزير األّول األسبق

إسمـــــاعيل خـــــليــــل

أْعِظـْم بــه مـــن رجــــل دولة، 
ـِْرْم به مـــن وطنــّي غيــور وأكـــ

أثارت وفاة السيد إسامعيل خليل السفري والوزير السابق يوم 20 نوفمرب 2017  األىس والحزن 
يف نفوس كّل الذين اختلفوا إليه  وعملوا إىل جانبه، فضال عن مشاعر االحرتام والتبجيل 

لرجل كان يف مختلف املناصب الدبلوماسية والسياسية التي تقّلدها مثال الجدّية والكفاءة 
     Ù : والوطنية. عن الراحل نعرض هذه الشهادات



ّية
طن

 و
ون

شؤ

38

العدد 24
ديسمبــر
2017

 أحد مــــؤّســســـي 

الدبلــــومـــاسيـــة 

االقتــــصــــاديـــة
»ظّل يس إسامعيل ُهَو ُهَو يف كافة الوظائف السامية 
التي مارسها، ذلك الوطني الغيور، والديبلومايس 
الحريص عىل مصالح بالده، واملؤمتن عىل خزينة 
الدولة، يُشهد له بالكفاءة العالية.. مل يحد قطُّ 
عن مبادئه كلَّفه ذلك ما كلّفه. كان مَحّل تقدير 
مل ينقطع من كافة زمالئه وأصدقائه. لقد بقي 

قريبا مّنا حارضا أو نائيا.  
ستفقد الديبلوماسية التونسية الكثري برحيل الرجل 
.. كان أحد مؤّسيس الديبلوماسية االقتصادية حتّى من 
قبل أن تشهد الّنور كام يدّل عىل ذلك بشكل جيِّد تدرُُّجه يف 
ُسلّم املسؤوليات من سفري يف لندن ويف بروكسيل وبون وواشنطن 
آخر املطاف... وتقلُّبُهُ  يف العديد من الوظائف كوزير للتخطيط 
واملالية ومحافظ للبنك املركزي ووزير للشؤون الخارجية .. دون أن 
ننىس أّن الفقيد كان َشَغل منصب رئيس مدير عام لرشكة تونس 

الجوية، وتقلّد منصب مستشار لدى البنك الدويل بواشنطن«.

الطاهر صيود، السفري والوزير األسبق

وداعا يا ْمَعّلم
إمرة  املهني تحت  »اشتغلُْت طيلة مساري 

مسؤولني كُرث، لكّنه كان يف نظري الوحيد 
األجدر بلقب » الْْمَعلَّْم«. كان كذلك بني 
سنة 1983 و1987، وظّل كذلك منذ 
ذلك الوقت. لقد علَّمني أشياء كثرية. 
علّمني كيف ميكن املحافظة عىل صفاء 
الّذهن يف األوقات العصيبة؛ وكيف نواجه 

األمور  ُونْقِدم عىل تغيري مجرى  مصرينا 
ونسلك مسلك التقويم واإلصالح. له عىل ذلك 

شواهد مأثورة ومن بينها مْوِقَفه يف سنة 1990 يف 
غمرة أزمة الخليج، والّدور الذي اضطلع به يف سنة 1985 حينام 
تصّدى للنزعة الشعبوية ألحد الوزراء األول، والحزم الذي أبداه 
إلنجاح برنامج اإلصالحات الهيكلية وكان هو واضعه واملرشف 
عىل إنجازه، وبفضله تجّنبت تونس َوِخيم العواقب وتجاوزت 
األزمة بسالم... وأنَّ لنا أن ننىس قدرة الرجل الفائقة عىل البيان 
والتّبيني والتبليغ بكّل يرس.  وداعا يا ْمَعلَّْم .. لقد أنهيَْت املشوار 
ورحلَْت قرير العني، مرتاح البال، مطمئنًّا، بعد أن قمت بالواجب 

بِعزٍَّة وإباء. وإين لشاهد عىل ذلك. 

لقد الزْمَت الّصمت طوال هذه السنوات األخرية. كُْنَت ُمِحّقا حني 
فَعلَْت، ألنَّ الحقَّ حقٌّ حينام يصري َمعنُي الكالم إىل نضوب«.

توفيق بكّار، الوزير واملحافظ  األسبق للبنك املركزي
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الظاهرة  هذه  مقاربة  ميكن 
من  وهل  ســـوسيـــولوجيا 
تفسري لتنــــاميها وانتعـــاش 
ســوق التّنجيم وبروز نجوم 
تتســــابق نحـــو استضافتها 

وسائل اإلعالم؟

إّن املفارقة الحقيقية هي أّن هذه الظاهرة 
يف  نفسها  تفرض  إّنا  باملرّة  العقالنية  غري 
زمن الحداثة وما بعد الحداثة حيث يتبارى 
التحديث  خطى  يف  الترسيع  يف  الجميع 
ويف  العامل  إىل  النظرة  يف  العقلنة  وإّدعاء 
واملجتمع  الحياة  فهم  ويف  الظاهر  تفسري 
وما يعتمل فيه . وهو ما يعني أّن ظاهرة 
والعقالنية  للحداثة  هزمية  هي  التّنجيم 
وتحّد رصيح تصبح يف ضوئه مكاسب عّدة 

محّل شّك وتشكيك.

عىل  املتزايد  اإلقبال  فإّن  آخر  مبعنى 
املنّجمني مع قـــدوم كّل عـــام جديد ميثّل 
طعنة رمزية قوية يف جوهر فكرة الحداثة 
ومعناها والقيم التي تنترص إليها مثل قيمة 
العقل ومركزيته يف املجتمعات الحديثة أو 

الحداثية.

وباعتبار أّن الظواهر االجتامعية تتميّز دامئا 
بكونها معّقدة ومركّبة فإنّه يف الحقيقة ال 
القنوع بسبب واحد يف قراءة هذه  ميكن 
الظاهرة خصوصا وأّن الرتّدد بني مرجعيّات 
وسّجالت قيمية مختلفة تنتج ذواتا تعاين 
من انفصام قيمي أيضا ، فقد يكون الفرد 
عقالنيا أو يبدو لنا كذلك من خالل سلوكه 
ومواقفه ويف نفس الوقت نجده يبحث عاّم 
تخبّئه له الكواكب واألبراج يف العام القادم 
أي أّن مقاربة الظاهرة ليس باليرس الذي 
ذاته  حّد  يف  وجودها  كان  وإن  يبدو  قد 
رضبة رمزية للعقالنية ومسارها وللحداثة 
وتجاربها املختلفة املدى والعمق واإلرادة .

مساءلة  إىل  العودة  من  مفّر  ال  لذلك 
الطبيعة البشــرية ذاتها حيث أّن التهافت 
والعرّافني  املنّجمني  تنبّؤات  معرفة  عىل 

للتّلّصص  ومحاولة  املستقبل  عىل  تهافت 
املرافق  الخوف  التحّكم يف  عليه من أجل 
يف  يفارقه  يكاد  ال  الذي  والقلق  لإلنسان 

مختلف مراحله العمرية.

بالخوف  األزل  منذ  مصاب  اإلنسان  إّن 
أنجزته  ما  وكّل  املستقبل  من  والقلق 
ظاهرة  مقاومة  يف  ينصّب  إّنا  اإلنسانيّة 
الخوف ومعالجتها ماّم ييرّس حياة اإلنسان.

وال يفوتنا أّن حالة الخوف والقلق هذه هي 
من خصائص الطبيعة البرشية، لذلك فإّن 
اإلنسان رغم إنجازاته العلمية التي قلّصت 
مل  الطبيعة،  أمام  بالرّهبة  اإلحساس  من 
يتجاوز البواعث عىل الخوف والقلق حيث 
إّن خصائص الفرد االجتامعية واالقتصادية 
ودينامكية عالقاته داخل املجتمع والتوجُّس 
الخوف  مشاعر  لديه  تغّذي  املجهول  من 
والقلق، فإذا بالقلق خاصيّة تطبع النفس 
البرشية وتالزمها ومن مثّة فهو - أي القلق- 
لظاهرة  النفسية  الجذور  إحدى  ميثّل 
التّنجيم والبحث عـــن قــراءات املنّجمني 
إىل درجة ذهـــب فيـهـــا بعض املفكرين 
القول  إىل  جورد  وكريك  جيفونس  أمثــال 
إنّه »إذا حذفتم القلق من ضمري اإلنسانية 
تستطيعون أن تغلقوا الكنائس وتجعلوها 
قاعات رقص« وذلك يف سياق ربطه ما بني 
التديّن والشعور بالخوف . ففي ضوء هذه 
وجود  يتأكّد  االجتامعية  النفسية  القراءة 
األمان  وعدم  بالخوف  الشعور  بني  عالقة 

والقلق واللجوء إىل الالعقالين.

التّعويض  إىل  اليوم  الّناس  يسعى  لذلك 
النفيس ومجابهة الشعور بالخوف والقلق 
مبحاولة تنشيط الوهمـــي والخيايل وذلك 
بوصـــف عملية التنشيط هذه آلية ذات 
نفسه  عن  الفرد  دفاع  آليات  من  جدوى 
ضّد اإلكراهات املختلفة التي تدفع به إىل 
الّضعف والخشية من املستقبل ال سيّام وأّن 
الوضعية االقتصادية هــي  مـن بني العوامل 
الرئيسية املتحّكمة يف وجود أو مدى وجود 

شعور الخوف مــن املستقبــــل، ذلك أّن 
اإلنسان كام بنّي روجي باستيد »ليس روحا 
خالصة بل له جسم وحاجيات. وهو يعمل 

أوال يك يشبع هذه الحاجيات.«

التّهافت  ظاهرة  فإّن  املنطلق  هذا  ومن 
عىل املنّجمني يف مطلع العام الجديد متثّل 
يف وجه من وجوهها نوعا من اإلسقاطات 

النفسية أو حيلة لتحقيق إشباع ما.

والالفت لالنتباه كذلك أنّه يف الوقت التي 
التديّن  ملظاهر  قوية  عودة  فيه  نسّجل 
بأشكاله املختلفة نالحظ بشكل متواز تزايد 
وهو  والعرافة  التّنجيم  عوامل  عىل  اإلقبال 
الكثريين  بالّدين عند  العالقة  أّن  ما يعني 
سطحيّة وهّشة وأّن الحالة اإلميانية ضعيفة. 
اإلسالمي  للدين  املركزية  الفكرة  إّن  بل 
القامئة عىل اإلميان بالقضاء والقدر وتقبّل 
أحكام الله ليست بالفكـــرة املتغلغلة يف 

الّسلوك التديُّني لألفراد.

فالقلوب املرشئبّة نحو العرّافني واملنّجمني 
وكلّها رجاء يف أن يكون أصحابها من أكرث 
قلوب  هي  القادم  العام  يف  حظّا  األبراج 
خالية من الطأمنينـــة وغـــري قـــادرة عىل 

تكذيب املنّجمني ولو صدقوا.

يف  رئيس  سبب  املستقبل  من  الخوف  إّن 
تزايد،  يف  هي  التي  الظّاهرة  هذه  إنتاج 
وال يشء يّدل عىل أّن العقلنة ستحّد منها، 
ذلك أّن مـــا يحصل يف العـــامل اليوم من 
توتّرات وحــــروب وما تعرفه مجتمعاتنا 
من تدهـــور اقتصـــادي يتفاوت من بلد 
البطالة  أزمات  من   تشهده  وما  آخر  إىل 
العاصفة يقّوي مشـــاعر القلـق والخوف 
من املستقبل ويجعل اإلنسان هّشا نفسيّا، 
القّوة  موارد  عــن  البحـــث  إىل  مدفوعا 
عند  اللحظات  بعض  يف  يجدها  قد  التي 
املنّجمني الذين يبرّشونه بتوقّعات إيجابية 

فيتضاءل الخوف إىل حني.
آ.م

االعتقــاد فــي الّتنجــــيـــم 
ضـــربة لمعنى العقــلــنـــة

مع نهاية كل سنة وبداية أخرى جديدة يقبل كثري من الّناس بشكل الفت عىل املنّجمني وكّلهم 
لهفة للتعرّف عىل حّظهم يف العام القادم وما تبرّشهم به الكواكب من نصيب يف املال والحّب 

والصّحة والعمل. وما يسرتعي االنتباه حّقا أّن هذه الظاهرة تشمل فئات مختلفة وال أثر 
للمتغرّيات مثل متغرّي الجنس أو املستوى االقتصادي أو التعليمي يف إنتاج فوارق ذات قيمة 

ماّم يعني أّن هذا التهافت عىل القنوات اإلذاعية والتلفزية ملتابعة قراءات املنّجمني املشهورين 
Ù.لألبراج ظاهرة تشمل فئات متجانسة وغري متجانسة يف خصائصها

• بقلم د. آمال موسى

كيف
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صديقي  لقيت  الرشيف،  النبوي  املولد  من  مّدة 
العيّاش وأمورو تعمـــل الكيــف، مييّض يف سّنيــه 
فاكية  الزڤوڤو ومعه  لشـــراء  يتهيّــأ  العصيدة  ع 
جديدة، ومل مينعــه ذلـــك إال إبـــطاء الشهـــرية، 

وكأنها عملت عليــه بالعــاين يف املناسبة هاذيه.

ومع اقرتاب االحتفال مبولد النبّي الكريـــم، صادفت العيّاش يف 
السوق يهيم ووجهه أصفر مثل كعبة ليم، فقال يل : »أمل تر أسعار 
الزڤوڤو الغالية ؟. لقد اشتعلت فيها نار حــامية، رفعت العصيدة 
بهذا  والحال  تريدين  أو  الغنّي،  إال  يقدر عليه  إىل مقام عيّل، ال 
الغــالء، أن أطلق صويت بالغناء«. قلت : »وما العمل يا صديقي؟« 
فقال : »و الله وقد شاح ريقي، وفكري يف هذا املوضوع احتار، 
فكيف يل أن اقدم عىل عصيدة تكلف أكرث من مائة  دينار وإذا مل 

أفعل فامذا أقول للمدّمة والصغار ؟

جمعية  بنصيحة  وتأخذ  أمرك،  تحزم  أن  إال  عليك  »ما   : أجبته 
؟  الجمعية  : »ومباذا نصحت هذه  قال  املستهلك«،  الدفاع عن 
قلت: »تقاطع الزڤوڤو يف الحني، وتقّص قصة عريب ع املضاربني، أما 
املدّمه  ولوالد فأقنعهم بالعصيدة العريب وفوائدها الّصحية، فضال 
عن انخفاض كلفتها املالية !«. وعىل الفور وجدت من العيّاش 
لهذه  أنّه سيكون  يل  أكّد  بل  النظري،  منقطع  للمقاطعة حامسا 
املبادرة أحسن سفري، إذ وعد بأنّه سيبّث الدعوة بني أفراد عائلته 

وكل أصحابه ومعارفه يف حملة شعواء، عنوانها : »الزڤوڤو ال !«.

وبالفعل وجدت يف اإلبّان، صدى لحملة العيّاش لدى الجريان، 
فقد حصل بينهم شبه إجامع، عىل ترك الزقوقو، »عىل قلب كل 
بيّاع« يشارك يف ابتزاز املواطنني، وركوب فرصة األعياد الستغالل 
مشني، فقلت يف نفيس : »يعطي الّصحة للعيّاش، وهّكه روح 

املواطنة واال بالش!«.

لكن ليلة املولد كذبت حسن ظني بصديقي وذلك ملا صادفته 
لكالم.   وعليها  مثقلة  قفته  يكايل يف  بالظالم،  متسرّتا  يف طريقي، 
ففهمت بالبديهة، إنّها قضية العصيدة.  وعبثا حاول العيّاش إخفاء 

مقاطعته  عن  تخىّل  قد  أّن صديقي  اكتشفت  فقد  قّفته،  يف  ما 
وترّس بجناح الظالم، ليعود بقضية العصيدة إىل األوالد واملدام.

واتّهامي  الخفية  القفة  رّس  أمام إرصاري عىل معرفة  وبالفعل 
مبادئه،  عن  تقهقر  بأنّه  العيّاش  اعرتف  القضية،  بخيانة  إياه 
إزاء ضغط عائلته، وملا قلت له : »إّن هذه فتوى للجيعان وما 
تتعداش عيّل، مل ينكر قسطه من املسؤولية : »تحّب الصحيح؟ ال 
لوالد وال املدام ! أنا ما يدخلش ملخي مولد بال عصيدة والسالم 
! ويل يحب يقاطع يقاطع هو حّر، أما آنا منحبش نهار املولد 
يتعدى يل مّر« ثــــم أضاف متوسال : »أّما بريّب مــــاتحـــــيك 
األبد«،  إىل  الجميل  بهذا  لك  مدينا  وسأكون  لحّد  لحكاية  ها 
فقلت: »لكن يل رشوط وهي ليست بالشديدة آتيك إىل البيت 
مساومة  »هذه   : العيّاش  »فقال  عصيدة  صحفة  ألتناول  إذا 
لئيمة، يا صاحب املبادئ العظيمة«، لكنه مل يجد من حّل إالّ 

املوافقة بالّسيف عليه، لعلمه بأّن االختيار ماهوش بيديه.

األثري،  باب صديقي  أمام  الشمس  مع طلوع  كنت  الغد  ومن 
فإذا به يستقبلني بوجه عابس قنطرير، فبادرته: »ما الخطب 
فأجابني: وهو يل يشوف وجهك   .»! الله خريا  إن شاء  قل يل 
يشوف الخري ! ماو جرّة عينك الحرشة وحسد الحّساد، رصاتلنا 
بالش عصيدة ال أنا وال املدام وال لوالد. قلت : »وكيف ذلك ؟  
قال: »رسقو يل قضية العصيدة، وأنا عند العطّار نرشي يف باكو 
سواقر ووقيدة، حطيت القفة يف القاعة فإذا بيد وسط الزحمة 

تطري بها ومبا فيها من بضاعة«.

قلت للعيّاش مواسيا : »إن شاء الله دفعة بالء«، فأجاب حانقا: 
»واش باش يزيدين دفع البالء وقضية العصيدة  ذهبت هباء! 
قلتلك عني والعياذ بالله من رّش الحاسدين«، فرددت عليه بكالم 
موزون : »ال عني والهم يحزنون هذاكه ريب يف الوجود، وحسابو 
موجود، بل تلك عاقبة املخاوز الذي يقول : ما ال يقوم بفعله 
وينهى عن أمر ويأيت مبثله.  وعىل هذه الكلامت، تركت العياش 

وهو فاغر فاه ال يعرف كيف يرّد عىل هذه الكلامت«.
ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

خـــرج م المــولــد
بـــالش عصيـدة!

• بقلم عادل األحمر

قبل
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تشبه  التي  البلدان  تعتمد  ما 
الرشكات  عىل  أوضاعنا،  أوضاُعها 
االستكشاف  ألّن  الكربى  النفطية 
وهو  ضخمة،  استثامرات  يتطلّب 
يجعل  ماّم  النتائج،  مضمون  غري 
الدولة ُمعرّضة لخسائر كبرية، ولذلك فإّن الرشكات 
العمالقة هي وحدها التي تستطيع اإلقدام عىل هذا 
النوع من املراهنة. وبعد االتفاق بني الدولة والرشكة 
النفطية، ويف حالة اكتشاف مخزون من املحروقات 
فإّن الدولة توقّع معها اتّفاقا جديدا تتقاسم معها 
مبوجبه النفقات التي رُصفت عىل التفتيش والحفر 
وتتوىّل  املنتوج.  كذلك  تتقاسامن  كام  واالستخراج، 
  )ETAP(»البرتولية لألنشطة  التونسية  »الرشكة 
متثيل الدولة يف هذه العمليات، كرشيك للمستثمرين 
األجانب.  ويُضاعُف ارتفاع أسعار النفط يف األسواق 
املوازنة  إعداد  تّم  إذ  تونس،  أعباء  من  العاملية 
الجديدة مثال عىل أساس سعر مرجعي للنفط يُعادل 
وهو  حاليا،  إىل 62  السعر  ارتفع  بينام  دوالرا،   55
ُمرشح للزيادة. كام أّن انزالق الدينار سيزيد من كلفة 
الربميل املستورد. وعىل سبيل املثال وجدت الحكومة 
من  دوالر  مليون   310 اقرتاض  عىل  ُمجربة  نفسها 
استمرار  ضامن  أجل  من  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
تزويد البالد باملحروقات. وتُؤثّر عمليات االحتجاج 
الجامعية، وخاّصة االعتصامات يف مواقع إنتاج النفط 
والغاز، تأثريا سلبيّا بالغا يف امليزان الطاقي. وبحسب 
كلفة  بلغت  مناجري«  »أفريكان  االقتصادية  املجلة 
توقّف إنتاج النفط والغاز خالل سنة 2017، حوايل 

980 مليون دينار.

هل الغاز بديٌل؟

الثامنينات،  منذ  الطبيعي  الغاز  تونس عىل  ركّزت 
النفط.  من  وأنظف  أرخص  طاقة  مصدر  بوصفه 
وشّجع عىل هذا الخيار العثور عىل آبار غاز يف عّدة 
حقول، باإلضافة إىل تقايض تونس رسوما عىل مرور 
أنبوب الغاز الجزائري نحو إيطاليا. وأتاحت الوفرة 
النسبية للغاز الطبيعي توصيل الشبكة إىل عّدة مدن 
الستخدامه يف املصانع والفنادق والبيوت، ماّم ساهم 
التخفيف من األزمة الطاقية. لكن بعد تناقص  يف 
إنتاج الغاز يف الحقول التقليدية طيلة الفرتة املاضية، 
يف  االنطالق  مع  الطاقة،  ميزان  يتحسن  أن  يُتوقع 

الغاز  الذي سيضّخ  الجنوب«،  تنفيذ مرشوع »غاز 
إىل مدن الجنوب 2.4 مليون مرت مكعب من الغاز 
من  البالد  استهالك  نصف  يُقارب  ما  أي  املعالج، 
الذي  املرشوع،  هذا  كلفة  وتُقدُر  الطبيعي.  الغاز 
أّن  دينار. غري  مليار  بـ2.9  نّوارة«  يُسمى »مرشوع 
االتّجاه نحو تطوير الطاقات املتجددة يبدو الخيار 
األفضل لتأمني حاجاتنا من مصادر الطاقة، بسبب 
قلّة الكلفة، مع ضامن املحافظة عىل البيئة. وتأيت 
يف مقدمة مصادر الطاقة املتجددة الشمس والرياح، 
األيام املشمسة فيه إىل 300 يوم  بلٌد تصل  فنحن 
يف السنة. وستُقام يف الجنوب محطّة إلنتاج الطاقة 
بني  إطار رشاكة  يف  ميغاواط  تُنتج 210  الشمسية 
القطاعني العام )الرشكة التونسية للكهرباء والغاز( 
والخاّص. وقد تلّقت الدولة العروض الخاّصة بتنفيذ 
يتّم  أن  املتوقع  ومن  املرشوع،  من  األول  القسط 

االختيار يف الربع األول من العام املقبل.   

أّما القسط الثاين فيُتوقّع أن يعطي 200 ميغاواط. 
وقد أطلقت الرشكة التونسية للكهرباء والغاز أّول 
مرشوع يف هذا املجال يف ماي املايض بتوزر، وهو 
يُنتج 10 ميغاواط، ثم مرشوعا آخر بقبيل سيُنتج 
الخاّص،  القطاع  مع  تجربة  وهي  ميغاواط،   80
سيتم تقوميها ودراستها الحقا. وتشري التقديرات إىل 
 ،2020 حدود  يف  ميغاواط  ألف  ستنتج  تونس  أّن 
 4000 إىل  الذروة  فرتات  يف  استهالكنا  يصل  فيام 
وتُصّدر  تنتج  أن  تونس  تأمل  ذلك  مع  ميغاواط. 
الطاقة الشمسية، يف إطار مرشوع الربط الكهربايئ 
كلفته  تبلغ  والذي  إيطاليا،  أوروبا، عن طريق  مع 
التقديرية 600 مليون يورو، وسينقل 600 ميغاوات. 
أهدافه  بني  ومن  للمضاعفة،  قابل  املرشوع  وهذا 
مشاريع  إقامة  يُبارش  ليك  الخاّص  القطاع  تحريك 

مشرتكة مع القطاع العام يف هذا املجال املهّم. 

ومن شأن الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، اللتني 
ستُغطيان نحو 30 يف املئة من حاجاتنا، أن تخلقا 
للواقط  حقول  إقامة  ألّن  الجهات،  يف  مشاريع 
استثامرات  تتطلّب  ال  الريح  وطواحني  الشمسية 
والتنقيب  البحث  يتطلّبه  الذي  النوع  من  ثقيلة 
عن النفط والغاز. وبتعبري آخر فإّن هذه املشاريع 
البنية  توفري  الجهوية، برشط  للتنمية  قاطرة  تعترب 
وبرج  الرُبمة  )بني  الطرقات  من  وخاصة  األساسية، 

الخرضاء مثال(، وهذا ينعكس بدوره إيجابا يف إيجاد 
الشمسية  الطاقة  كانت  وإن  جديدة،  عمل  فرص 
تُشغل أعدادا كبرية يف البداية ثم تتناقص الحاجة 
إىل األيدي العاملة. وأثبتت املشاريع التي أقيمت يف 
تلك املناطق جدواها االقتصادية، مثل إنتاج الدقلة 
يف الربمة عىل مساحة 50 هكتارا، إضافة إىل خمس 

مناطق إنتاج فالحي أخرى.

ظالل الفساد

يُعترب قطاع املحروقات يف العامل من أكرث القطاعات 
التي يكرث فيها الفساد والتي تقرتن بقلّة الشفافية 
املشاريع  حجم  ضخامة  بحكم  الرشاوى،  وكرثة 
وأهميّة اإلمكانات املالية. ويف أكرث من بلد، كان قسٌم 
سطح  عىل  يطفو  العمالقة  النفطية  الرشكات  من 
وسائل اإلعالم بفضيحة من فضائح الفساد. ورأينا يف 
تونس ثالثة من الرؤساء املديرين العامني للمؤسسة 
التونسية لألنشطة البتــــرولية )ETAP( يُـــــدعون 
من القطب القضايئ املايل يف ماي 2014 للتحقيق 
معهم يف شبهات فساد. إال أّن وزارة الصناعة آنذاك 
)التي كانت ترشف عىل قطاع النفط( نفت وجود 
دائرة  أوردت  بينام  القطاع،  يف  فساد  شبهات  أية 
املحاسبات يف تقريرها السنوي رقم 27 أّن شبهات 
فساد تحوم حول املسؤولني الثالثة. كام تجدر اإلشارة 
إىل أن بعض الرشكات األجنبية العاملة حاليا يف قطاع 
النفط التونيس ُمسجلة يف بلدان قزمية تُعترب مالذات 
آمنة جبائيا مثل جزر كاميان وبربادوس. ومنذ سنة 
الرشكات  اختيار  يف  استشارية  لجنة  تبُُت   2000
التي يُعهد لها باملسح والتنقيب والحفر الستخراج 
النفط والغاز. وكان يرأس هذه اللجنة املدير العام 
للطاقة يف وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة 
)وزارة الصناعة سابقا(، ويتمثل أعضاؤها يف عدد من 
املديرين بالوزارات ذات العالقة، وهي الوزارة األوىل 
ووزارة الداخلية والدفاع واملالية والصناعة، إضافة إىل 
ممثّل عن البنك املركزي، وهو ما يعني أّن الربملان مل 
يكن ممثاّل فيها، رغم أنّه كان تابعا للسلطة التفيذية. 
وسحب دستور 26 جانفي 2014 تلك الصالحيات 
الصناعة  لجنة  إىل  االستشارية، وحّولها  اللجنة  من 
والطاقة يف مجلس نواب الشعب، ما قد يحد من 

مزالق الفساد، وإن كانت الثغرات مازالت قامئة.
ر.خ.

يرتاجع اإلنتاج الوطني من النفط عاما بعد آخر، ماّم يشّكل ضغطا عىل الدولة بسبب االضطرار 
إىل توريد حاجات البالد من السوق الدولية. وتناقص اإلنتاج مبعّدل 10 باملئة سنويا، إذ كان 

يبلغ 81 ألف برميل يف اليوم سنة 2009، وانخفض يف 2015 إىل 55 ألف برميل يف اليوم، وهو 
ال يتجاوز اآلن 44 ألف برميل. وأّدت االضطرابات  التي شهدتها والية قبيل يف الشهر املايض إىل 

توّقف اإلنتاج متاما يف برئين باملنطقة. وُيعزى تراجع إنتاجنا من النفط الخام إىل نضوب أقدم 
حقل، وهو حقل الرُبمة الذي انطلق إنتاجه يف 1966، بعد دخول مجموعة »إيني« اإليطالية 
إىل تونس تفتيشا وإنتاجا. وتشّكلت لهذا الغرض »الرشكة اإليطالية التونسية الستغالل النفط 
SITEP«. إال أّن املجموعة حاولت مغادرة تونس بعد الثورة، لكن تّم إقناعها بالبقاء. ويف كل 

Ù.الحاالت فإن ما تبّقى من العمر االفرتايض للحقل قد ال يتجاوز عرش سنوات
• بقلم رشيد خشانة

مع نضوب النفط وتضاؤل الغاز

الّطاقات الجديدة تروي 
العطش الطاقي
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ساعــــات قليلـــة مـــن إعالن 
السعودية واإلمــارات والبحرين 
أخــرى  )وعــــدة دول  ومصـر 
التأثري( مقــاطعة قطر  ضعيفة 
والبحرية  الربية  الحدود  وغلق 
والجوية معها يف الخامس من جوان 2017، 
سارع الربملان الرتيك إىل املصادقة عىل قرار إرسال 
قّوات عسكرية إىل قطر تفعيال التفاقية تعاون 
دفاعي موقعة بني البلدين منذ 2001، لكن 
رغم تحّسبها ميدانيا من أي تحرّك عسكري 
متوقّع بغاية قلب النظام، ما انفّكت الّدوحة 
تدعو إىل الجلوس إىل طاولة الحوار إليجاد 
مخرج لهذه األزمة، والحوار من وجهة الّنظر 
القطرية يستوجب توفّر جملة من الرّشوط 
أهمها التكافؤ وعدم فرض رشوط مسبّقة ناهيك 
عن عدم التّدخل يف سياستها الداخلية، األمر الذي 
ترفضه الدول األخرى، إذ يرتكز تصّورها للحّل 
عىل رضورة أن تستجيب الدوحة إىل املطالب 
الثالثة عرش التي قُّدمت لها يف شهر جوان، والتي 
تتضّمن تخفيض التّمثيل الديبلومايس مع إيران 
ووقف التّعاون العسكري مع تركيا وغلق قناة 
الجزيرة. قطر اعتربت أّن هذه املطالب متثّل 
تدّخال خارجيا يف سياستها الداخلية ودعت يف 
املقابل إىل الحوار معتربة أّن مجلس التّعاون ميثّل 
أفضل إطار لذلك، وجاءت مشاركة أمري قطر 
عىل رأس وفد بالده يف قّمة الكويت تجسيدا 
عمليا لهذا االستعداد، ال سيّام وأّن قطر ما 
فتئت تثّمن جهود الوساطة الديبلوماسية التي 
يقودها أمري الكويت منذ اندالع األزمة دون أن 
تسفر عن نتائج ملموسة أو تحّقق تقّدما يذكر، 
وتأيت مشاركة السعودية والبحرين واإلمارات 
بتمثيل سيايس ضعيف  لتؤكّد عدم رغبة هذه 
الدول يف تكرار مآالت األزمة األوىل التي انتهت 
باتّفاق الرياض للعام 2013 واالتّفاق التكمييل 
وآلياته التنفيذية للعام 2014 يف إطار مجلس 
التّعاون الخليجي. تستند هذه الدول يف رفضها 
تكرار هذا السيناريو إىل اتهام قطر بعدم تنفيذ 
بنود اتّفاق الرياض واالتّفاق التكمييل والذي 
محوره األساس »وقف دعم اإلخوان املسلمني أو 
املنظامت واألفراد الذين يهّددون أمن واستقرار 
دول مجلس التّعاون عن طريق العمل األمني 

املبارش أو عن طريق محاولة التأثري السيايس«. 
من جهتها تحرص قطر عىل العودة إىل هذا 
السيناريو وقبول الحوار يف إطار البيت الخليجي 
لتأكيدها عىل أّن ما تضّمنته وثيقة الرياض 
ال متثل تعّهدات قطرية بقدر ما متثّل التزاما 
جامعيا ينبغي أن تخضع له كّل الّدول املوقّعة 
عليه. وانتهت القّمة القصرية زمنيا دون وضع 
األزمة القامئة بني دول الخليج عىل طاولة الحوار 
النعدام رشوطه املوضوعية الدنيا ومن أبرزها 
تكافؤ التمثيل السيايس، وبذلك تظل األزمة 
تراوح مكانها وهو ما تسعى إليه الدول التي 
تفرض حصارا عىل قطر والتي ال تخفي رغبتها 
يف إطالة أمد األزمة واستغالل عامل الوقت 
إلحراج قطر أكرث باعتبار التداعيات االقتصادية 

واالستحقاقات التي تتأّهب لها الدوحة. 

القّمة وطاحونة الّشء املعتاد

البيان الّصادر يف أعقاب القّمة تضّمن تأكيدا عىل 
أهمية دور مجلس التّعاون ومتاسكه ووحدة الصف 
بني أعضائه، ملا يربط بينها من »عالقات خاّصة 
وسامت مشرتكة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة 
اإلسالمية، واملصري املشرتك ووحدة الهدف التي 
تجمع بني شعوبها، ورغبتها يف تحقيق املزيد 
من التنسيق والتكامل والرتابط بينها يف جميع 
امليادين«، لكن هذه اإلشارة تبدو أكرث من أّي وقت 
مىض رضورة بروتوكولية ال غري، حيث ظلّت بقية 
بنود البيان تدور حول املسائل االسرتاتيجية التي 
متثّل جوهر األزمة العالقة: إيران واألمن القومي 
ومكافحة اإلرهاب. ليس يف ذلك أّي تناقض أو 
مفارقة، فدول الخليج الست متّفقة جميعها يف 
هذه النقاط كلّها من حيث املبدأ، لكّنها تختلف 
اختالفا جذريا يف آليات املعالجة، وتجّذر هذا 
االختالف حّد التصادم إثر انعقاد القّمة الخليجية 
األمريكية يف الرياض يف ماي 2017، حيث بدا أن 
تغرّي السياسة األمريكية كفيل بفضح هشاشة 

التوافقات الخليجية ووضعها يف مهّب الرياح. 

لقد شّكل وْضع إيران الجديد عىل الساحة 
الدولية بعد االتّفاق الّنووي متغرّيا أساسيا يف 
عالقاتها مع دول الخليج التي أضحت تعتربها 

أكرث من ذي قبل مصدر تهديد لألمن القومي 
الخليجي، وبيان القّمة يف بنده العرشين يدين 
»السياسات اإليرانية تجاه املنطقة بأبعادها 
النووية، وتوسيع برنامج صواريخها الباليستية، 
يف انتهاك واضح لقراري مجلس األمن 1929 
و2231، وتدخلها يف تقويض األمن واالستقرار«، 
يأيت ذلك يف سياق الّربط بني التصدي للسياسة 
اإليرانية ومكافحة اإلرهاب ومخاطبة إيران بلهجة 
شديدة يف ظّل تقارب مصلحي مع البيت األبيض. 
وتحت هذا الغطاء كذلك تناول بيان القمة الوضع 
يف اليمن معتربا عملية تصفية الرّئيس اليمني 
الّسابق عيل عبد الله صالح يف صنعاء »جزءا 
من عملية ترويع ممنهجة للشعب اليمني« مبا 
يدخل الجمهورية اليمنية يف منعطف حاسم 
وخطري يتطّلب االلتفاف والتكاتف للتخلص من 
املليشيات الحوثية التابعة واملدعومة من إيران 
والحفاظ عىل اليمن ضمن محيطه الطبيعي 
العريب«. القّمة أكّدت عىل أّن حّل األزمة يف اليمن 
ال ميكن أن يتّم اال بالعودة إىل قرار مجلس األمن 
رقم 2216 واملبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

هي بال شّك القمة الخليجية األقرص يف تاريخ 
منظّمة مجلس التّعاون لدول الخليج العربية 
لكّنها أيضا األكرث رمزية، حيث اكتفى كّل مشارك 
فيها بتوجيه رسالة إىل الطّرف اآلخر. قطر من 
خالل مشاركة أمريها تؤكّد حرصها عىل الحوار، 
فيام توّجه السعودية والبحرين واإلمارات بغياب 
قادتها رسالة أوىل مفادها أن حّل الخالف مع 
قطر لن يكون عىل األقّل يف األمد املنظور يف 
إطار خليجي، وأن ال جديد يستدعي اإلرساع يف 
فّض هذه األزمة. ولنئ كان الخالف الخليجي قد 
وضع منذ بدايته منظّمة مجلس التّعاون أمام 
االمتحان األصعب يف تاريخها إطالقا فإّن هذه 
القّمة مل تقّدم إجابات حاسمة حول مصري هذا 
الهيكل السيايس اإلقليمي الهام رغم التطرق 
مجّددا إىل املساعي السعودية الرّامية إىل تحويل 
املجلس إىل اتّحاد، يعني هذا ضمنيا أّن املجلس 
سيدخل اآلن مرحلة الّسبات يف انتظار القّمة 
املقبلة، وهو ما ميكن أن يكون هذه املرّة دخوال 

حقيقيا يف مرحلة موت رسيري غري معلن.
ع.ب.

انعقدت القّمة الخليجية الّثامنة والّثالثون يف الكويت يف موعدها الّسنوي، لكّنها مل تحّقق 
ااّل هدفا واحدا راهنت عليه دولة الكويت يف املقام األّول وهو عقد قّمة رغم الخالفات غري 

املسبوقة التي تعصف بالبيت الخليجي، وبذلك حرصت الدول الست بدرجة حامس متفاوتة عىل 
منع انهيار هذه املنظمة اإلقليمية أو تأجيله إىل حني.

انعقدت القّمة ومل يحرضها قادة السعودية والبحرين واإلمارات فيام حرص أمري دولة قطر عىل 
ترؤس وفد بالده، لكّن البيان الختامي مل يتعرّض للخالف بني قطر وثالثة من دول مجلس الّتعاون 
ما يدّل عىل رغبة هذه الدول يف أّن تظّل األزمة خارج أجندات املجلس، يف املقابل حرضت إيران 
يف هذا البيان بشكل مكثف يعكس املوقع الذي تحتّله يف هواجس قادة دول الخليج، سواء أكان 
ذلك يف عالقة مبا يحدث عىل ساحة الخالف الخليجي أو مبا متّثله من تهديد مباش لألمن القومي 

يف املنطقة أو دورها املؤثر يف اليمن ال سيام يف ظّل التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الحرب 
Ù.هناك قبيل انعقاد القّمة

• بقلم عامر بوعّزة

قّمة مجلس الّتعاون الّثامنة والّثالثون

هل دخل مجلس الّتعاون 
مرحلة الموت الّسريري؟

بعد
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القضاء عىل التنظيم، والتغيري يف 
موازين القوى عىل أرض الواقع، 
بات واضحا أن الرصاعات غري 
األطراف  مختلف  بني  املعلنة 
املؤثرة يف املنطقة ستطفو من 

جديد عىل السطح. 

األزمة اللبنانية وانفجار الرصاع

اللبناين،  الحكومة  استقالة رئيس  شّكلت 
سعد الحريري زلزاال عىل مستوى الساحة 
الرشق األوسطية والعاملية، استقالة تم إعالنها 
من السعودية وتراجع عنها الحريري وقد 
تضّمنت اتهامات لحزب الله وايران، لتفّجر 
بداية حرب مفتوحة بني السعودية وإيران، 
حرب بالوكالة يخوضها البلَدان عرب ممثّليهم 

يف املنطقة. 

عملية  خالل  من  السعودية  حاولت 
احتجاز الحريري قبل أن يعود إىل بريوت 
الّضغط عىل حزب الله وتحريك الساحة 
السياسة الداخلية اللبنانية ضّده إلجباره 
العراق وسوريا وكّل  عىل االنسحاب من 
املناطق التي يقاتل فيها خارج لبنان، لكن 
حزب الله فهم املناورة وتدّخل حسن نرص 
الله، قائد الحزب، يف اليوم املوايل إلعالن 
الحريري استقالته، ليقلب اللعبة ويوّجهها 
ضّد السعودية نفسها، منّددا باحتجازها 
القرسي لرئيس الحكومة اللبناين. مناورة 
السعودية أتت يف وقت تشهد فيه اململكة 
تغرّيات داخلية كبرية يقوم بها ويل العهد 
الجديد، محمد بن سلامن، أهّمها الحملة 
التي أطلقها ضّد الفساد والتي أسفرت عن 
إلقاء القبض عىل أمراء ووزراء ومسؤولني 
رفيعني يف اململكة.، حيث يحاول بن سلامن 
تركيز حكمه وإيجاد موارد مالية للسعودية 
التي استنزفتها الحرب عىل اليمن ويف نفس 
الوقت، يسعى إىل إثبات ذاته من خالل 
العمل عىل لعب دور جديد يف املنطقة 
بالتصدي إليران، متلّقيا يف ذلك دعام من 
الرئيس األمرييك ترامب ومن إرسائيل التي 

يعمل حاليا عىل التقارب معها. السعودية 
بدت وكأنّها انتبهت بعد انتهاء الحرب عىل 
داعش إىل النفوذ اإليراين املتمّدد يف املنطقة، 
فأرادت أن توقفه وكانت الخطوة األوىل يف 
لبنان ضّد حزب الله، الّذراع اإليراين يف البالد. 

حزب الله وإن أبدى استعداده لالنسحاب من 
العراق وسوريا بعد انتهاء الحرب عىل تنظيم 
الدولة اإلسالمية، يف خطوة إلحداث التهدئة 
الداخلية،  اللبنانية  الساحة  عىل مستوى 
فإنّه عرّب عن عدم نيته التخيّل عن نفوذه يف 
لبنان وعن متثيل مصالح إيران فيه. وبذلك 
فإّن مناورة السعودية قد فشلت يف زعزعة 

مكانة الحزب يف لبنان. 

املواجهة يف اليمن والسعي لتحديد 
الربنامج النووي اإليراين

اململكة فشلت أيضا يف وضع حّد للحرب 
يف اليمن والقضاء عىل املتمرّدين الحوثيني 
الرياض  عىل  يتجارسون  أصبحوا  الذين 
نفسها عرب إطالق صواريخ بالستية نحوها، 
آخرها صاروخ اعرتضته القوات السعودية 
الرياض وكان موّجها مبارشة  فوق مطار 
إىل العاصمة. هذا الصاروخ األخري أشعل 
غضب السعوديني الذين رأوا فيه تهديدا 
جديّا ألمنهم وسارعوا باتّهام إيران بدعم 
اعترب  حيث  للحوثيني،  القتالية  القدرات 
التحالف العريب بقيادة السعودية يف بيان له 
أّن تزويد ايران للحوثيني بالصواريخ البالستية 
هو »عدوان عسكري سافر ومبارش من قبل 
النظام اإليراين، قد يرقى العتباره عمال من 

أعامل الحرب ضّد اململكة«.

ومل تكتف السعودية بذلك بل دعت إىل 
اجتامع طارئ لجامعة الدول العربية أسفر 
عن بيان حاّد اللهجة ضّد إيران تّم اتّهامها 
فيه بتهديد العديد من العواصم العربية 
وبنرش مجموعات إرهابية فيها وتّم فيه أيضا 
التعبري عن نيّة الدول العربية للتوجه إىل 
مجلس األمن لوضع حّد لتدخالت إيران فيها.

السعودية الغارقة يف املستنقع اليمني ال 
تأمل يف الخروج منه إال باستهداف إيران 
مبارشة والسعي إىل الحّد من منظومتها 
إرسائيل  من  التقارب  عرب  وذلك  النووية 
لفرض  الدويل  املجتمع  ودفع  جهة  من 
عقوبات إضافيّة من أجل الحّد من الربنامج 
اإليراين من جهة أخرى، وهو ما  النووي 
الفرنيس  حول  الرئيس  يفرّس ترصيحات 
رضورة إجراء مفاوضات جديدة مع إيران 
فيام يخّص منظومة صواريخها البالستية. 
الشء الذي دفع نائب القائد العام للحرس 
الثوري، حسني سالمي، إىل تحذير أوروبا 
مـــن عدم التدخل يف الربنامج الصـاروخي 

اإليـــراين.

محاولة إعادة العراق إىل الحاضنة العربية
اللبنانية واليمنية، تتواجه  عدا الّساحتني 
القّوتان اإلقليميتان، السعودية واإليرانية يف 
ساحات أخرى وهي أساسا العراق وسوريا. 
فعىل الساحة العراقية، سّجلت السعودية 
عودتها إىل هذا البلد الذي سلمته الواليات 
املتحدة األمريكية بيد إيران منذ سقوط 
صدام حسني، حيث متّت إعادة فتح منفذ 
عرر الحدودي بني البلدين يف أوت املايض 
واستئناف الرحالت الجويّة التجارية التي 
كانت مقطوعة منذ 1990، باإلضافة إىل  
تأسيس »مجلس تنسيقي مشرتك« وإعادة 
فتح سفارة السعودية يف العراق . كام أّن 
للمشاركة  استعدادها  أبدت  السعودية 
الحرب  بعد  ما  العراق  إعامر  يف مجهود 
عىل داعش. وقد تتالت خالل هذه السنة 
الزيارات بني البلدين ملسؤولني حكوميني، 
فقد زار رئيس الحكومة العراقية، حيدر 
كام  املايض  جوان  السعودية يف  العبادي 
زار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبري، 

العراق أيضا.

 يأيت هذ التقارب مبباركة أمريكية، إذ تسعى 
الواليات املتحدة إىل محاولة إعادة العراق 
العربية يف محاولة إلبعاده  الحاضنة  إىل 

شيئا فشيئا عن النفوذ اإليراين.

• بقلم حنان زبيس

السعــــــوديـــة وإيــــران

الـحــــــرب الــــمـــعـــلــــــنـــة 

فّجرت األزمة اللبنانية األخرية الرصاع املعلن بني العربية 
السعودية وايران، رصاع بدت مالمحه تتشكل عىل عديد 
الجبهات منها العراقية والسورية واليمنية. وال يبدو أن 

السعودية تعمل مبفردها يف هذه الحرب املفتوحة عىل إيران 
وإمنا تجد دعام ال محدودا من الواليات املتحدة التي ضاقت 

ذرعا بالتمدد اإليراين يف املنطقة، خاصة خالل الحرب عىل 
Ù.داعش

مع
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يف املقابل، ال يبدو أّن هذا التقارب السعودي-
العراقي يقلق إيران التي شّددت أكرث قبضتها 
عىل العراق بعد الّنجاحات التي حّققتها يف 
الحرب عىل داعش يف هذا البلد واملساهمة 
يف تحريره عرب ميليشيات الحشد الشعبي.  
فانتهاء هذه الحرب خلّف واقعا جديدا يصّب 
كلّه يف مصلحة ايران التي خرجت كاملنترص 
الوحيد يف هذه الحرب، حيث متّكنت من 
ربط الحدود العراقية والحدود السورية 
وتحقيق حلمها بفتح طريق لطهران نحو 

املتوّسط ميّر من العراق وسوريا ولبنان. 

التسوية السورية والّتقارب مع إرسائيل
 

عىل الّساحة السورية، يتواجه البلدان حاليا 
حول التسوية السلمية للحرب يف سوريا بعد 
أن تواجها خالل الرّصاع الدموي مبساندة 
طريف الحرب، النظام السوري واملعارضة.

حاولت السعودية يف مؤمتر الرياض2 تجميع 
املعارضة السورية وإخراج قيادة جديدة 

أكرث مرونة وأكرث استعدادا لتقديم تنازالت 
للوصوال إىل تسوية سلمية للنزاع. يف نفس 
الوقت، اجتمعت روسيا وإيران وتركيا يف 
مؤمتر سوتش لالتّفاق عىل الخطوات التي 
يجب اتخاذها إلطالق الحوار الوطني داخل 
سوريا ووضع الدستور الجديد، مع التأكيد 
النزاع  يف  األطراف  كّل  قيام  عىل رضورة 
»بتنازالت« مبا فيها الّنظام السوري. وقد اعترب 
العديد من املالحظني أّن سعي السعودية 
إىل عادة ترتيب املعارضة هو محاولة منها 
للتقرب للطرف الّرويس املنترص الكبري يف 

األزمة السورية. 

طرف جديد تحاول السعودية التقرب منه 
وهو الطرف اإلرسائييل التي أصبحت تعتربه 
حليفا قويّا يف مواجهة إيران، حيث يخىش 
البلدان من التمّدد اإليراين يف املنطقة مبا 
يهّدد نفوذهام وكذلك من املنظومة النووية 
اإليرانية. هذا التقارب ال تجد ارسائيل حرجا 
يف اإلعالن عنه عىل خالف السعودية، حيث 

رّصح مؤّخرا رئيس أركان الجيش االرسائييل 
بأّن »هناك مصالح مشرتكة بني البلدين وأنّهام 
يف توافق تاّم فيام يتعلّق باملحور اإليراين«.

ويذكر أّن هذا التقارب يأيت يف الوقت الذي 
تهديدات لحزب  ترسل  تنفّك ارسائيل  ال 
الله يف لبنان وتتوّعده بعمليات عسكرية 

قريبة ضّده.

عىل مختلف الجبهات تسعى السعودية 
إىل الحّد من الّنفوذ اإليراين مختارة سياسة 
ومستغلّة  والرّصيحة  املفتوحة  املواجهة 
التحالفات املمكنة، فالرّصاع  يف ذلك كّل 
السني- الشيعي الذي ميثّل أرضية الخالف 
بني البلدين أصبح اليوم رصاع نفوذ وهيمنة 
عىل الرشق األوسط. وإن يتحاىش الجانبان 
الّدخول يف مواجهة عسكرية مبارشة، فإنّه 
من املتوقّع أن تتواصل الحروب بالوكالة التي 
أطلقاها يف عديد البلدان باملنطقة مشعلة 

فيها املزيد من الرّصاعات واالنقسامات.
ح.ز.



أتعلمون أّن الّصحراء التونسية جزء من الِعرْق 
الرشقي الكبري؟ نعم! هي الصحراء ِبطُمِّ  

طَميِمها.. »الّصحراء«.. كلمة ساحرة تأخذ 
مبجامع القلوب، الّصحراء.. تراودك يف أحالمك 

لكّنها غري بعيدة عنك. هي يف املتناول متاما.
الظّروف الطبيعية واملناخية يف هذا الوقت 

مؤاتية متاما للتّجوال عرب الكثبان الرملية. 
الفنادق يف الجنوب التونيس التي تتسع ملا 
ال يقل عن 11 ألف رسير تستقبل السواح 

بأعداد ال يستهان بها ودون انقطاع. الّصحراء 
يف انتظارك إذًا ، وسوف تكشف لك عن كّل 

م الصحراء لضيوفها أحىل الّصّور،  أرسارها. تُقدِّ
سحرها يهّز الّنفوس بقّوة، يلهب األحاسيس 

ويثري الخواطر.
أْصغِ لصوت الّصحراء يناديك يف كّل وقت.. 

حني اشتداد الحّر وحني برودة الشتاء.. تحت 
سامء ال تغيب زرقتها.. الّصحراء قريبة منك، 

تدعوك لزيارة واحاتها وقد روتْها مياه العيون 

املتدفّقة، وأرشقت بني جنباتها أنوار تخالها 
سبائك من الّذهب الخالص... ترتاءى لعني 

الّناظر من خالل رساب تحسبه ماًء وال تجد إليه 
َمْنَفذا عرب سْهل شّط الجريد.. تدعوك ملشاهدة  

ِفجاجها و ِوهادها يف جهة »ميداس« الفاتنة، 
تلك القرية الّصغرية املُِطلَّة عىل واحات توزر 
الغنَّاء، واالستمتاع مبشهد الرُّىب الرملية ذهبيّة 
اللون.. كل ذلك متاح لك يف براري ال تفصلها 

عن أوروبا إال ساعات قليلة: بوسعك أن تنطلق 
يف جولة ممتعة عرب الجنوب التونيس انطالقا 

من عاصمته الصغرية تورز.. جولة تأخذك بعيدا 
بعيدا عام هو معتاد ومألوف لديك: هنا تتواىل 

املشاهد وتتدافع بشكل رائع.
فالسفة وشعراء وفلكيون وعرّافون كُرُث هاموا 

بتوزر وفتنهم بهاؤها.. هي إحدى أبهى املدائن 
وأكرثها ازدهارا يف هذا الجنوب التونيس 

بعامرته التقليدية املنقطعة النظري؛ مبا يزخر به 
من موروث طبيعي وثقايف فريد. الجهة فخورة 

بأصولها الرببرية.. شهدت عرب العصور واألحقاب 
توايل حضارات عديدة بدءا بالفينيقيني وانتهاء 

إىل العرب،  مرورا بالرومان والبيزنطيني، 
حضارات خلَّفت تراثا ثقافيا يف منتهى الرّثاء 

والتّنّوع.
الة  املولعون باالكتشاف ومريدو الثقافة، الرَّحَّ

املغرمون بالتََّسوُّح والتّجوال مشيا عىل األقدام 
أو بركوب الدراجات، املهتّمون ببعض العلوم 
كالجيولوجيا والحفريات القدمية والفلك.. كل 
هؤالء يجدون ضالتهم يف هذا الخالء الخالّب 
ووسط سكون الكثبان، يف إطار رحلة ليست 

ككّل الرحالت، رحلة ال تخضع ملقاييس السياحة 
املألوفة والرحالت الجامعية  املعتادة. 

موطن الجامل واألصالة يف انتظارك، موطن 
معطاء سخّي عىل أهبة تامة الستقبال كّل 

الذين يستوقفهم الجامل، ويبحثون عن الهدوء 
والسكينة، وتستهويهم روعة الّصحاري.. فأهال 

وسهال.    

توزر بهّية المدائن
في صحراء تونس
توزر بهّية المدائن
في صحراء تونس



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

باالنرتنيت.

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

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

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

برج الضيافة بصفاقس
لمـــن يبحـــث عــن 
الطــابـــع الممّيــــز

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

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

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

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

واألكالت.

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

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

sfax@hotelborjdhiafa.com

كّل
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جـــالل بن عبــــد الله يـــوم 26 
مــاي سنــة 1921 بتــونس )حّي 
بــــاب املنارة( وظهــــر ولَُعـــُه 
بالتّصويــــر منـــذ الّصغر؛ وبعد 
الّدراسة مبعهد كارنو بدأ مسريته 
معارض  بإقامة  عرش  الّسابعة  سّن  يف  الفنيّة 
كان  جامعيّة.  تظاهرات  يف  واملساهمة  فرديّة 
قد مىض نحو نصف قرن عىل تأسيس »الّصالون 
التّونيس« عندما شارك فيه ألّول مرّة سنة 1942 
بلوحة عنوانها »أمومة« وعاد ليشارك فيه ثانية 
رشفة«.  يف  »امرأة  عنوانها  بلوحة   1945 سنة 
مل يكن الرّّسام يف بداياته يختلف أسلوبيا عن 
غريه من فّناين »الّصالون« مّمن اعتادوا تقليد 
الفـــّني يف  الّسائدة كاالستشــراق  االتّجاهات 
األكادمييّة،  التكعيبيّة  أو  االنطباعيّة  أو  نهاياته 
فالبيئة الفنيّة  االستعامريّة كانت متيل، آنذاك، 
إىل اجرتار املوضوعات واألساليب  وال تتأثّر إالّ 
نادرا مبا يجّد من تحّوالت فنيّة عميقة يف أوروبا.

الرحالت الفنّية األوىل إىل أوروبا 

حصل جالل بن عبد الله سنة 1948 عىل جائزة 
يف الرّسم مع منحة سفر ملّدة ثالثة أشهر قضاها 
خالل العام املوايل بباريس حيث اختلط بفّناين 
حّي مونربناس ثم انتقل إىل روما ليلتقي بالرّسام 
موزس ليفي، ومنها إىل فلورنسا والبندقيّة يف رحلة 
اطاّلع عىل تراث الرّّسامني »البدائيني« اإليطاليني 
وفنون عرص الّنهضة. وقد سنحت له سنة 1950 
فرصة اإلقامة ثالثة أشهر بستوكهومل  يف ضيافة 
الرّّسام عيل بن سامل وهو من الذين تأثّر بهم يف 
بداياته. ويف العام 1951، كُلَِّف بإنجاز ِجداِريٍّة 
كبرية يف »دار تونس«، مبيـت الطّلبة التّونسيني 
بباريس، فطاب له املقام يف العاصمة الفرنسيّة 
لفرتة سنتني عّمق خاللها تجربته الفنيّة وأنجز 
الكثري من األعامل يف مرسم كان للفّنان الفرنيس 
.)Auguste Matisseَ( الّشهري أوغيست ماتيس

جالل بن عبد الله ومدرسة تونس

كان جـــالل بـــن عبد الله من أّول املنتمني 
إىل جامعة فنيّة تأّسست يف أواخر األربعينات 

إسم  عليها  أطلق  املــــايض  القــرن  من 
»مدرسة تونس« وضّمت ثلّة مـــن الفـــّنانني 
األجـــانب والتــونسيـــني منهم بيري بوشارل 
)Pierre Boucherle(، أّول رئيس لها، وموزس 
 Jules( للّوش  وجول   )Mosès-Levy( ليفي 
الرّتيك  والهادي  الرّتيك  ويحي   )Lellouche
وعاّمر فرحات وعبد العزيز قرجي؛ ثّم التحق 
 Edgar( نّقاش  إدغار  الخمسينات  يف  بهم 
الرّتيك  والّزبري  اآلغا  بن  وعيل   )Naccache
الرّّسام  ظّل  وقد  وآخرون.  الّضّحاك  وإبراهيم 
تونس«  »مدرسة  معارض  يف  بانتظام  يشارك 
حتّى نهايتها إثر وفاة عبد العزيز قرجي، آخر 

رؤسائها يف العام 2008. 

جالل بن عبد الله والّتاث

أكرث  مــــن  الله  عبد  بن  جــــالل  يبـــدو 
أعضاء مـــــدرسة تـــونس تعلّقـــا بالتّــــراث 
ومظاهر الحياة الّشعبيّة كمرجعيّة ثابتة من 
مـــا  تـــروي  متـــواترة  مواضيـــع  خــالل 
بعاداتها  القدمية  الحياة  مظاهر  من  بقـــي 
وأحيازها  اإلنسانيّة  وناذجها  وتقاليدها 
وكان  والِحَريِف؛  الزّخريفّ  وتراثها  املعامريّة 
ميثّل  ويكاد  تسجيلية.  بدقّة  أحيانا  يصّورها 
استمّر  بذاته  قامئا  تأصيليّا  تيّارا  الرّثّي  منجزه 
بعض  مع  عقــود  سبعــة  نحو  مدى  عىل 

التّحوالت يف األسلوب واملواضيع. 

فّن جالل بن عبد الله
ســـياحة طويلة على تخوم الواقع 

واألســـطـــــورة

• بقلم علي اللواتي

يف الّتاسع من نوفمرب املايض وّدعت الّساحة الفنّية املرحوم جالل بن عبد الله، أحد أشهر 
الّرّسامني الّتونسيني عن سّن سّتة وتسعني عاما تفّرغ خاللها لبناء رؤية خاّصة للحياة الّتقليدّية 

ضمن مسار فنّي بني الواقع والخيال. وماّم ميّيز تجربته عن بقّية زمالئه من جامعة »مدرسة 
تونس الذين يشاركونه االحتفاء بالرّتاث الّشعبّي، نزوعه نحو مثالّية شعرّية تتعاىل عن الواقع 

اليومّي وال تحفل بالصريورة الزّمنّية. ويتبّدى ذلك شكاًل ومضموًنا يف استلهامه للمنمنمة 
اإلسالمّية وبعِض تواضعات الرّتاث البيزنطي ومالمٍح من فّن عرص النهضة األورويب، مع اختيار 

مضامني يغلب عليها الّتأّمل والّسكونّية. كام يكشف وَلُعُه بالّتفاصيل الّزخرفّية عن صلته 
باألمناط الِحرَِفّية املحلّية، ويشري كّل ذلك إىل ثقافة تشكيلّية واسعة ومسار تأليفّي يجمع بني 

Ù.تقاليد فنّية مختلفة

ولد

n  جالل بن عبد   
الله يف مرسمه

n  املشط. أكريليك 
 )97x67(وورق ذهب

1982 
 

n  صانع اآلالت املوسيقية. أكريليك وورق ذهب )97x67(ـ  1965 
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تجديد الّصلة باملنمنمة اإلسالمّية

إذا كان رّسامو  مدرسة تونس قد وجدوا يف 
سرب الّذاكرة الجامعيّة وسيلًة للتّعبري عن الواقع 
املحيّل والتّخلّص، إىل حّد ما، من تواضعات الفّن 
الغريب، فإنّهم سلكوا يف ذلك طرائق مختلفة 
ترتاوح بني اإليحاء والرّمز وبني املبارشة والتناول 
الواقعي للموضوع. وبينام كان عاّمر فرحات 
الّشعبيّة  املشاهد  إىل  مييالن  الرّتيك  والّزبري 
القريبة من الحياة اليوميّة يف املدينة العتيقة  
نفسيّة  بحياة  تنبض  الّشخوص  تبدو  حيث 
نرى  واضحة،  اجتامعيّة  مرجعيّة  إىل  وتشري 
جالل بن عبد الله وعبد العزيز قرجي يتعامالن 
مع تلك املشاهد عرب طرح شكاليّن يتّخذ من 
املوضوع مجرّد ذريعة إلنجاز منظومة خطوط 
يف  اختيارهام،  يف  نالحظه  كام  خاّصة  وألوان 
مرحلة ما، للمنمنمة القدمية نوذجا. ويف حني 
اإلسالميّة  باملنمنمة  التّأثّر  عىل  قرجي  اقترص 
األصيلة محتفظا بِقيَِمها الّشكليّة املعروفة يف 
بناء الحيّز الجاميل،  خرّيَ جالل بن عبد الله إىل 
مزجها بتقاليد أخرى بيزنطيّة رشقيّة أو أوروبيّة 
التّونيّس  املوضوع  إخضاع  حّد  إىل  غربيّة 
ملعالجة تبتعد به عن الواقع املعيش وتحلّق 
به يف أجواء شعريّة تتقاطع فيها ثقافات عّدة. 
وتظّل املنمنمة ذات األبعاد الّصغرية، مع ذلك، 
هي األقرب إىل الواقع املحيّل بتصويرها أجواء 

قرية سيدي أيب سعيد وإطارها املعامري، وقد 
الزّمن، من  استغرقت من جهده عقدين من 
الّسبعينات.  بداية  حتّى  الخمسينات  أواخر 
وكان يعرض تلك املنمنامت بانتظام يف »قاعة 

الفنون«  )نهج ابن خلدون( بالعاصمة.

مرحلة الّتحّوالت األسلوبّية والجاملّية

يف بداية الّسبعينات، أّسس عبد العزيز قرجي 
عرض  قاعة  تونس«  »مدرسة  جامعة  رئيس 
واضح  أثر  لها  وكان  ِحرَفيّة  مبواصفات  واسعة 
وموقع مميّز يف الحياة الفنيّة. وهي الفرتة التّي 
املنمنمة  من  الله  عبد  بن  جالل  فيها  انتقل 
الحجم  ذات  اللّوحات  إىل  املحدودة  مبقاساتها 
والّصمغيّة  املائيّة  األلوان  واستعاض عن  الكبري 
استبدل  كام  الّذهبّية؛  واألصباغ  باألكريليك 
الجامدة  والطّبيعة  الّشعبيّة  املشاهد  مواضيع 
ورشفات سيّدي أيب سعيد ومنظــــر »جبـــل بو 
قرنني« يف األفق بأحياز حميميّة منغلقة تهيمن 
عليها املرأة املستغرقة يف طقوسها األنثويّة، من 
آفاق  من  جامليات  بني  يؤلُّف  أسلوب  خالل 
مختلفة. فرناه يستبدل الحيّز املسطّح املوروث 
عن التّقاليد اإلسالميّة بتصوير العمــــق حسب 
الكالسييك؛   )perspective( املنظور  قواعد 
رسم  يف   )modelé( الَقْولَبَة  يعتمد  نراه  كام 
بني  التّداخل  عىل  ويُلِحُّ  واألشياء  الّشخوص 

وأحيــــانا   ،)clair-obscur( واألضواء  الظاّلل 
أخرى يرسم الّشخوص يف أوضاع  مواجهة أماميّة 
)frontalité( حسب جامليات التّصوير والّنحت 
البيزنطيّة.  األيقونة  ويف  القدمية  الحضارات  يف 
وتعكس تلك التّحّوالت يف األسلوب نضج تجربة 

تأليفيّة أفادت من ثقافات فنيّة مختلفة.  
 

عامل أنيق هادئ وسط ضجيج العرص

بعد عودته من باريس يف بداية الخمسينات، 
استقّر جالل بن عبد الله منذ سنة 1953  وحتّى 
نهاية حياته، يف قرية سيّدي أيب سعيد، متّخذا 
من جبل املنار ِربَاطًا يخلو فيه إىل نفسه ويفرغ 
إىل خياالته الّشعريّة يف شبه عزلة عن ضجيج 
الحياة العاّمة التي كان ينفر منها. ظلّت القرية 
دامئة الحضور يف رسومه ماديّا بعامرتها ونوافذها 
املفتوحة عىل الخليج، وروحيّا بأجوائها الّصوفيّة 
التي تنفذ حتّى إىل مشاهده الّداخليّة الّشبيهة 
مظاهر  أعامله  شملت  ولنئ  األولياء.  بخلوات 
بتصوير  فاهتّم  املجتمع  حياة  من  مختلفة 
أنّه  إالّ  وغريهم،  العلم  وشيوخ  املهن  أصحاب 
خّص الّنساء بالحّظ األوفر من إبداعاته حيث 
معتنياٍت  أو  خدورهّن،  يف  حاملاٍت  يصّورهّن 
العزف عىل اآلالت  بزينتهّن أو مستغرقات يف 
املوسيقيّة، بألبستهّن التّقليديّة املوّشاة بالّذهب 
والفّضة ضمن إطار معامرّي تقليدّي مزخرف؛ 
العريب  الجامل  ونرى يف مالمحهّن صفاٍت من 
والرّتيكّ واليوناين واإلفريقّي ماّم يجعل فّن جالل 
للجامل  عريضا  نوذجيّا  تصنيفا  الله  عبد  بن 
م  األنثوّي. والالّفت يف ذلك العامل األنيق املـَُنعَّ
التحافُه بغشاء من الّصمت والّسكون واملهابة 

يُذكّر بأجواء األساطري والخرافات القدمية.

ذاك هو العامل الذي حفل به مخيال املرحوم 
جالل بن عبد الله منذ شبابه األّول فعمل عىل 
متجّددة  صيغ  عن  بحثا  أعامله  يف  تجسيده 
عمر  بعد  وبوفاته  للجامل؛  املثايل  ملفهومه 
الواقع  بني  صورة  صياغة  يف  أمضاه  طويل 
حقبة  تنتهي  تونس،  يف  للحضارة  واألسطورة 

ثريّة من تاريخ الفّن التّونيّس الحديث.
ع.ل. 

n  طبيعة صامتة   
مع األسامك. 
منمنمة

 )x 1210 صم( 
1969
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جرأة يف طرح املوضوع

يف البداية، البّد أن نثني عىل جرأة مخرجة 
العمل التي تتجىّل يف إثارة موضوع يساعد عىل 
استعادة جزء من تاريخ تونس ويساهم يف تغذية 
الذاكرة الجامعية يف إطار تعزيز الدفاع عن حقوق 
املرأة وإذكاء الوعي بهذه القضية. ومن املؤكد 
أّن سلمى بكار تلتزم بهذا االختيار وتؤمن به، 
لدرجة أّن فيلمها الجديد نجح يف جلب اهتامم 
الجمهور العريض، وعّشاق الفن السابع عىل اختالف 
اعامرهم وانتامءاتهم االجتامعية. ألّن هذا الفيلم، 
وبكّل بساطة، ميتلك مقّومات العمل اإلبداعي 
السيناميئ املتامسك:معالجة درامية مميّزة، لغة 

سينامئية راقية وبليغة، أداء متثييل متقن ومحرتف 
إضافة إىل إيقاع تصاعدي مشّوق نجح يف شّد 
انتباه املتفّرج. وكعادتها ظلّت سلمى بكار وفيّة 
ملسريتها السينامئية النضالية وملبادئها السياسيّة 
التقدميّة، إذ حاولت من خالل فيلمها الجديد 
الكشف عن فصل، غري معروف لدى األجيال 
الجديدة، من فصول االضطهاد الذي كان مسلّطا 
عىل املرأة التونسية قبل االستقالل. األمر يتعلق 
»بدار الجواد« املعروفة يف تلك الفرتة بدورها 
التأهييل واإلصالحي للمرأة املتمرّدة وغري امللتزمة 
بالعادات واألعراف االجتامعية؛ ولكن يف حقيقة 
األمر هي دار للعقاب  تتعرّض فيها النساء ألشكال 

عّدة من التعذيب الجسدي والنفيس.

أربع شخصيات نسائية من زمن آخر

تدور أحداث الفيلم يف منتصف الخمسينات من 
القرن املايض، قبيل االستقالل، يف سياق عام مفعم 
باملشاعر القومية والروح النضالية واختارت مخرجة 
العمل أزقّة املدينة العتيقة لتصوير فيلمها وقامت 
من خالله بتسليط الضوء عىل الحياة اليومية ألربع 
شخصيات نسائية من أوساط اجتامعية وثقافية 
متباينة، لكل واحدة منهّن قّصتها، حيث نجد 
شخصية »بهجة« )وجيهة الجندويب( املرأة املثقفة 
واملتحّررة التي ترفض خيانة زوجها لها وتستميت 
يف املطالبة بالطالق، و«آمال« )نجوى زهري( أّم 
البنات املقهورة واملغلوبة عىل أمرها التي ترفض 
غطرسة وظلم حامتها لها نتيجة عدم قدرتها عىل 
إنجاب ذكر. كام نجد شخصية “حسينة« )سلمى 
محجوب( املراهقة املتعلمة والعاشقة التي تتحّدى 
عائلتها البورجوازية لتقع يف غرام شاب ثوري ومندفع 
قادم من الريف، إضافة إىل شخصية »ليىل« )سهري 
بن عامرة( الزوجة املحرومة من إشباع رغبتها 
العاطفية والجسدية والتي ترفض عجز زوجها 
وتضطر إىل خيانته، دون أن ننىس بالطبع بقية 

الشخصيات النسائية الثانوية األخرى.

اختارت سلمى بّكار أن تقّدم شخصياتها األربع 
الرئيسية بطريقة ذكيّة، من خالل إعادة نفس 
اللقطة السينامئية لكّل منهن عىل حدة، وذلك 
بالرتكيز عىل صورة مقّربة ألقدام حافية تحاول 
التسلّل عىل أطراف األصابع ببطء وترّدد، يف مشهد 
يرتجم الشعور بالخوف والقلق من املجهول، ليبدأن 
جنبا إىل جنب رحلة كفاح وتحّد لدفاع عن الحقوق 
والكرامة التي سلبت منهن باسم العادات واألعراف 

االجتامعية.

فيلم »الجايدة«
صفحة من نضال المرأة التونسية 

ضّد اإلذالل واالضطهاد

• بقلم الدكتور محمد ناظم 
الوسالتي

بعد فرتة غياب طويلة عن الساحة السينامئية، تعود سلمى بكار املخرجة املخرضمة والناشطة 
السياسية لتطّل علينا بفيلم جديد من كتابتها وإخراجها، واصلت من خالله رحلة البحث يف 

تاريخ املرأة التونسية واالنتهاكات الجسيمة التي تعرضت إليها يف فرتة ما قبل االستقالل وقبل 
صدور مجلة األحوال الشخصية.

»الجايدة« هو العنوان الذي اختارته سلمى بكار لرابع األفالم الروائية الطويلة التي أنتجتها 
خالل مسريتها السينامئية الحافلة بالكثري من األعامل الراقية، حيث تّم تقدميه ألول مرّة ضمن 

فعاليات الدورة األخرية أليام قرطاج السينامئية، خارج املسابقة الرسمية، وال تتجاوز مدة 
Ù.)عرضه الساعتني )110 دقائق
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رحلة كفاح من أجل الكرامة

 تجد بطالت الفيلم أنفسهن ضحايا يف نهاية املطاف 
أمام »حاكم الدريبة« أو القايض الرشعي )جامل 
أحكامه عىل مساعدة  يعتمد يف  الذي  مداين( 
املاليك  املذهبني  شيخني ميثّل كل واحد منهام 
والحنفي. ما يلفت النظر هنا حنكة املخرجة يف 
االعتامد عىل صورة كاريكاتورية لتقديم هيئة 
القضاة الرشعيني وذلك يف إشارة إىل بعض رجال 
الدين الذين يكيّفون النصوص الدينية حسب 
أهواء بعض املتنّفذين واملتسلّطني لبلوغ غاياتهم 
الرخيصة وإشباع رغبات نفوسهم الضعيفة. كام 
جعلت سلمى بّكار  من مشهد املحاكمة صورة 
متواترة يف الجزء األول من الفيلم، حيث اختارت 
يف كل مرة أن تغيّب عن قصد صوت شيخ املالكيّة 
بخفض صوته مقابل إعطاء مساحة أكرب لشيخ 
الحنفيّة الذي كان يظهر التزامه بالتفاسري القطعية 
للقانون اإلسالمي وينادي بتطبيقها، ولعّل يف ذلك 
تعبريا عن  التمّسك باملذهب املاليك املعتمد منذ 
قرون يف تونس، باعتباره أكرث املذاهب اعتداال  
ووسطية، خاّصة بعد أن ارتفعت عدة أصوات يف 
السنوات األخرية تنادي باتّباع مذاهب أكرث تشّددا.

ستستمّر رحلة كفاح النساء األربع  بعد إدانتهن، 
وهّن يواجهن »الجايدة«، وقد أّدت دورها برباعة 
فائقة الفّنانة القديرة »فاطمة بن سعيدان« التي 
ظهرت يف أغلب فرتات الفيلم كشخصية قوية 
وصارمة يف التعامل مع نزيالت الدار. والجدير 
بالذكر أّن شخصيات سلمى بكار ليست ثابتة بل 
ة وديناميكية، إذ تتحّول العالقة فيام  هي ُمتغريَّ
بينها من العزلة واالنغالق إىل تضامن واصطفاف 
يف مواجهة الرجعية واالستبداد املسلّط عليهّن، 
لتكون نقطة التحّول الهاّمة يف مسار األحداث 
عندما تقّرر إحدى البطالت وضع حّد لحياتها يف 
نهاية الفيلم بعد أن رامت التحّرر بدال من الخضوع 
لإلذالل. مشهد االنتحار ُصّور بطريقة غري تقليدية 
وجريئة، إذ وظّفت املخرجة بعض املؤثّرات الصوتية 
والبرصية لتزيد من حّدة الواقعة، وآثرت التدّرج يف 
الكشف عن مصري شخصيتها بإطالة بعض اللقطات 
لإلبقاء عىل املتفرّج يف حالة إثارة دامئة وإرصارها 
عىل توريط شخصيّة الزوج الذي كان يبحث عن 

إشباع رغباته الجنسية إىل أن اكتشف أنّه يتلّمس 
جثّة هامدة.  تتسارع األحداث وتتطّور مع اندالع 
االنتفاضة الشعبية ضّد املستعمر وتحرص املخرجة  
عىل الرتكيز عىل شخصياتها األربع الرئيسية التي 
كانت تراقب وترصد األحداث من وراء الجدران 
املغلقة، لينتقل بنا رشيط الصور مبارشة إىل مشهد 
عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من منفاه 
الفرنيس يف غرّة جوان 1955، وقد أبت سلمى بكار 
إالّ أن تخلّد بصور حقيقية هذه اللحظة التاريخية 
عىل رشيطها السيناميئ، وهو الحدث الذي أعطى 
رضبة البداية للحركة النسائية بتونس، لتتحّول بنا 
املشاهد فيام بعد من صور باألبيض واألسود إىل 
صور باأللوان يف داللة عىل أّن زمن قمع املرأة 

اجتامعيا وجنسيا ودينيا قد وىّل وفات.

مع نهاية الفيلم، ندرك أّن القّصة هي عبارة عن 
»فالش باك« مطّول )نظرة إىل الوراء( وثّقت من 
خاللها املخرجة الواقع املرير للمرأة التونسية قبل 
االستقالل، لتعود بنا يف املشهد األخري وتركّز من 
جديد عىل إقدام  إمرأة أنيقة تجوب بهو املجلس 
التأسييس بخطوات ثابتة هذه املرّة بعد أن كانت 
يف بداية الفيلم مرتّددة وخائفة. هذه املرأة ليست 
سوى ابنة »بهجة« إحدى الشخصيات الرئيسية 
لسلمى بكار التي استامتت يف الّدفاع عن كرامتها 
وحريتها، لينتهي الفيلم بخطاب املخرجة يف املجلس 
التأسييس عىل إيقاع النشيد الوطني التونيس.  فيلم 
سلمى بكار هو، يف تقديرنا، تحفة فنيّة من حيث 
الحبكة الدرامية واإلخراج ، غري أنّنا نبدي تحّفظا 
بشأن اختيار بعض املمثلني الثانويني إضافة إىل 
بناء بعض املشاهد املستعجل وغري املتقن خاّصة 
بالّنسبة إىل مقاطع املواجهات بني املستعمر الفرنيس 
واملقاومني . كام أّدى تجريد أغلب الشخصيات 
الرجالية من الّصفات اإلنسانية وإظهار البعض 
منها يف دور العاجز عن اتخاذ القرارات الصائبة 
إىل خلق بعض الفجوات يف الرتكيبة الدرامية.  فيلم 
»الجايدة« هو رحلة سينامئية عرب الزمن ورصخة 
ضّد ثقافة النسيان من أجل أالّ تذهب تضحيات 
املرأة التونسية سدى وحتى تحافظ طفلة اليوم 
تحديات  الغد عىل مكتسباتها ملجابهة  وامرأة 

الحارض واملستقبل.
م.ن.و.



ون
سّي

تون
م 

عال
ا

ون
سّي

تون
م 

عال
ا

65 64

العدد 24
ديسمبــر
2017

العدد 24
ديسمبــر
2017

• بقلم  الشاذلي القليبي

الدكتور صالح املهدي )1925 – 2014(

«زريـــــــــــاب» تــــونـــــــس 

دخل امليدان الفنـّي، قويّا مبا 
لّقـنه والده الذي ُعِني بتوجيهه 
منذ صباه ؛ ودخل سائر املجاالت 
األخرى، مبا تهيّأ له من تكوين 
مدريس، وثقافة زيتونيّة، وتضلـّع 

من الحقوق. 

أّما املحطّـة التي انفرد فيها بإشعاع وطني، 
بعد  فبدأت  واسعة،  عربيّة  بسمعة  ثّم 
الثقافيّة، يف  إنشاء كتابة الدولة للشؤون 
مطلع الستّـينات، ملّا عزم الرئيس الحبيب 
بورڨيبة، بعد أخٍذ ورّد، عىل إحداث وزارة 

تهتّم بالقطاع الثقايف.

فقد كان الرئيس مرتّددا يف ذلك، الشتهار 
الدول الشيوعيّة بهذا االختصاص الوزاري؛ 
وكان يتحاىش االقتداء بها، إلميانه بأّن الثقافة، 
بدون حّرية اإلبداع، ال خري فيها ألهلها، وال 

للبالد عاّمة.

ثّم طرأ، يف تنظيامت الحكومة الفرنسيّة، 
ما أقنع الرئيس أّن املامرسات الشيوعيّة، يف 
أعامل هذه الوزارة، ميكن تفادي سلبياتها، 
بفتح أبواب الحّرية، والسعي لنرش الحركة 
الفكريّة. وكان من حّظ  هذه الوزارة الناشئة 
أن اجتمع يف رحابها، ومن حولها، ثلّـة من 
االختصاصات  أصحاب  ومن  الفكر  أهل 
الوزارة،  هذه  حّظ  ومن  األفذاذ.  الفّنية 
كذلك، عند أّول إحداثها، أن كانت تربط 
عالقةٌ  حميمة بني من كـُلّـف مبسؤوليّتها، 
وبني الوزير املرشف عىل التعليم، إّذاك – 
األستاذ محمود املسعدي. فلم ميانع من نقل 
املدير صالح املهدي إىل الوزارة الجديدة، 
لِيقوم فيها بإدارة قطاع اختصاصه – عىل أن 
يواصل النظر فيام كان بعهدته من تعليم 
املوسيقى، باملدارس الثانويّة. وكانت الرغبة 
يف استلحاقه أكيدة، إذ كان وفّـق يف قيادة 
أعامل هاّمة تتّصل بنرش الثقافة املوسيقيّة، 

وَعلت فيها شهرته.

التعليم  عىل  اإلرشاف  يف  استمراره  وكان 
املوسيقي باملعاهد الثانويّة ماّم أكّـد أوارص 
التعاون بني الوزارتني لاِم فيه غنم للطرفني ؛ 
وفتح الطريق، فيام بعد، إىل إحداث أنشطة 
مرسحيّة للطلبة الجامعينّي، ساعدت عىل 
تنظيمها إدارة املرسح بالشؤون الثقافيّة.

وأّول ما توّجه إليه اهتامم الرجل، بعـــد 

 من أملع وجوه الثقافة والفّن، يف البالد العربّية قاطبة، األستاذ الدكتور صالح املهدي، الذي جمَع، إىل ثقافة القانون، ثقافة 
األدب والفّن، وبراعة العزف عىل الناي والعديد من اآلالت، متّوجا كّل هذه املهارات بحذق األساليب اإلدارّية، واإلملام بقواعد 

التنظيامت الُدولّية – مع شهرة باالستقامة مل تنقطع، يف السلوك الشخيص، ويف الترّصف اإلداري.  

 ولقد تدّرج، يف اقتحام هذه املجاالت، الواحد بعد اآلخر، وبلغ فيها جميعا مبالغ عالية، وهو ال يكاد يتجاوز ريعان الشباب.

وَحسُبه أن كان لقب »زرياب« – الذي اختاره لنفسه – شامال للدور الذي كان يتطّلـع إليه، إذ كان من أوائل َمن طرقوا أبواب 
Ù.الفنون املوسيقّية عن جدارة ثقافّية، وعن موهبة فّنية ، وعن أرومة عائلّية متأّصلة، حتى صار ذلك عنده سلوكا حضارّيا

فقد

n  بني شيخي األدب والفّن محّمد العريب الكبادي وخميّس ترنان سنة 1950
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انتقاله إىل الوزارة الجديدة، تقييم جدوى 
الدروس يف معهد املوسيقى، ثّم إحداث فروع 
له يف داخل الجمهوريّة، تطّورت واتسعت 
أعاملها، إىل أن استقلّت تدريجيّا، بشؤونها 
الخاّصة ؛ فكانت نقط إشعاع للثقافة الفنـّية 

يف مختلف مناطق البالد.

ويف نفس الوقت انتظمت، داخل الواليات، 
حركة شملت سائراألعامل الثقافيّة، برعاية 
»اللجنة الثقافيّة القوميّة«.  وكان ذلك ُمَؤكّـدا 
لاِم توّجهت إليه الوزارة من دعم ملختلف 
االجتهادات الجهويّة، حتى يكون العمل 
الثقايف شامال لها، متغذيا ماّم يتدفـّق منها، 
فيكون العمل الثقايف صورة حيّة لاِم يعتمل 
فيها جميعا من إبداع وابتكار.  وقد تحّمس 
يس صالح إلنجاح هذه التجربة النموذجيّة، 
ورعاها بكّل جهوده ملّا اضطلع، أثناء مسريته 
اإلداريّة، برئاسة »اللجنة الثقافيّة القوميّة« 
التي وظيفتها التنسيق بني اللجان الجهويّة، 
ومتابعة كّل ما يتعلّـق بالشؤون الثقافيّة 

يف الواليات.

وبانصهار مختلف هذه األنشطة، وتفاعلها يف 
تركيز االهتاممات الثقافيّة، وإثارة االجتهادات 
الفكريّة والفّنية، بدأت تظهر مالمح ثقافة 
تونسيّة جديدة : عريقة يف عروبتها، متأّصلة 
يف انتامئها الوطني، متفتّـحةٌ  عىل املنازع 
اإلنسانيّة، آخذة بُسبل التطّور والنمّو. وكان 
ذلك من محاور العمل الذي قصدت إليه 
الوزارة املستحدثة : أعنـــي إخراج الحركة 
الثقافيّة من االنحصار يف العاصمة، وجعلها 
تشّع من ســـائر املدن، شاملة لوجوه من 

الفنون مل تكن قبُل تـُعترب من الثقافة.

وازداد دور األستاذ صالح املهدي أَلًقا، بتنظيم 
العديد من املِهرجانات الفّنية : يف طليعتها 
ِمهرجان طربقة الدويل للفنون الشعبيّة. فقد 
أقدم عىل تنظيمه بجرأة نادرة، ألّن وسائل 
الوزارة إذاك كانت ضئيلة، وعالقاتها الخارجيّة 
محدودة. لكن املفاجأة أّن هذا املِهرجان كان 
ناجحا بكّل املقاييس ؛ وانترش االقتداء به 
يف أنحاء من البالد – وخارجها أيضا. وكانت 
فيه ُعدة تونس  نواة ما ُسّمي بفرقة الفنون 
الشعبيّة، التي ساهمت يف إيصال صيغ فنـّية 
مهّذبة إىل سائر األرياف. وأذكر أّن يس صالح 
كان يُلّح عىل أعوانه أنيَنطقوا »ِمهرجان« 
فقد  الفاريس.  لألصل  تبًعا  املِيم،  بَكرس   -
تصّدى يس صالح لِتهذيب الذوق الشعبي، 
بغربلة الكلامت، وإدخال تقنيات الحراك 
الفنـّي يف الرقص ؛ وكان، يف كّل ذلك، ساعيا 
إىل التّحديث، مع الوفاء للجذور، وتيسري 
املجتمع.  أذواق  مع  يتامىش  مبا  االبتكار 
كام اهتّم األستاذ املهدي بجمع الرتاث، يف 
املجاالت التابعة ألنظاره ؛ أخّص بالّذكر منها 
ما كان يسّمى بـ»الشعر امللحون« والذي 
أَطْلَق عليه الرئيس بورڨيبة اسم »الشعر 
الشعبي«. وكذلك اهتّم بإمعان الّنظر يف لغة 
»املالوف«، واملقارنة بني أندلسيات الّذاكرة، 
يف كّل قـُطر من بالد املغرب العريب الكبري.

وكان لِمهرجان املالوف، وإلشعاع الجمعيّة 
الرشيديّة – التي أغتنم الفرصة ألحيّي دورها 
التاريخي يف الحفاظ عىل الرتاث الوطني – 
فضل كبري يف نرش االفتنان بنوبات املالوف يف 
أوساط الشباب ؛ فكان ذلك ماّم ثبّت فيهم 
امليل إىل الفّن الرشقي، يف ظرف كانت  العوملة 
تحمل إليهم أناطا ُمغرية، من شأنها، لو تُـرك 
لها املجال، أن تُـهّجرهم عن فنون حضارتهم.

وساهم أيضا األستاذ املهدي يف نسج عالقات 
مع األجوار، بشتّى الوسائل، وخاّصة بفتح 
معاهد التعليم الفّنـي ألبناء الجزائر وليبيا.  
التي نعتّز   – الفقيد  ابتكارات  ومن أهّم 
يُعنى  قسم  إحداث   – أخّص  بصورة  بها 
مبا يُسّمى بفّن »التّجويد«، لِتلقني مخارج 
الحروف وقواعد التالوة امللحنة، ولتحقيق 
حسن التناغم بني األصوات ومعاين اآليات.

وإىل جانب خصاله الذاتية، ُعرف املرحوم 
أّولها  ؛  املشارب  مختلفة  رائعة،  بتالحني 
– فيام قال يل – أناشيد وطنيّة، أمّد بها 
الشعبة الدستوريّة التي كان منخرطا بها 
قبل االستقالل. ولعّل من طرائف أعامله، 
قطعًة ُمزجت فيها الروحيّة الشعبيّة بالذوق 
املتطّور، وهـــي »القطعــــة – النشيـد« 
املعروفــة بـ : »سيّد األسياد« – والتي كَلِف 
بها املجاهد األكرب، وهو إّذاك يف قّمة مداركه.

وماّم أعتّز به شخصيّا، أثناء ترّشيف بالعمل 
يف رحاب الشؤون الثقافيّة، أن انعقدت، 
بيني وبني »زرياب« تونس، روابط تعاون 
الفقيد،  أيّام  أواخر  إىل  تواصلت  وموّدة، 

رحمه الله، وجازاه خري الجزاء.

وختاما، فال نبالغ إذا قـُلنا إّن العمل الذي 
قام به فقيدنا العزيز، يف مختلف املجاالت 
التي ذكرناها، يُعّد من أهّم إنجازات الوزارة، 

منذ أّول انطالقها.
ش.ق.

n  صالح 

املهدي يتوّسط 
الفّنانتني منى 

نورالّدين 
ونعمة

n  صحبة بوبّكر املولدي سنة 1967
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كتابة الّسرية الّذاتيّة أمرا متداوال مطّردا يف أدبنا التّونيّس، 
فعدد األعالم الّذين نرشوا ِسرَيهم ال يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة من بينهم محّمد العرويس املطوي )رْجُع 
الّصدى( والبشري بن سالمة )عابرة هي األيّام( وعّز 
الّدين املدين )أيّام سعيدة(، وهو أمر يشري االستغراب 
إذا علمنا أّن أّول سرية ذاتيّة يف تاريخ اإلنسانيّة كتبها تونيّس 
وهي »االعرتافات« للقّديس أوغسطني. أّما يف اآلداب الغربيّة 
فإّن هذا الجنس من أدب الّذات شائع منترش يزاوله املشاهري 
من أعالم األدب والفكر والفـــّن والّسيـــاسة وغري املشاهــري 

من عموم الّناس.

وبسبب ندرة هذا الرّضب من الكتابة عندنا ترانا نقبل بشوق 
وشغف شديدين عىل كّل سرية ذاتيّة جديدة نتوقّع اإلضافة كّل 
ملحة ونرتقّب الطّرافة كّل صفحة. وآخر ما أهّل يف هذا الباب سريٌة 
ذاتيٌّة تحمل عنوان »طريقي إىل الحريّة« كتبها األستاذ حاّمدي 
صّمود. وهو علم بارز من أعالم الجامعة التّونسيّة وأحد أساتذتها 
األفذاذ الاّلمعني الّذي كان ألسامئهم يف أوساط الطّلبة رنّة وصدى، 
اختّص يف تدريس البالغة وعلوم الخطاب ونظريّات األدب وأرشف 
يف ذلك عىل بحوث وأطاريح عديدة، وخاض تجربة التّدريس يف 
الجامعات الفرنسيّة ، ووضع يف اختصاصه مؤلّفات هاّمة باللّسانني 
العريّب والفرنيّس، وهو من العرب القالئل الّذين حّرروا يف مجلّة 

 . Universalis ويف دائرة املعارف الكونيّة  Poétique

ولعّل أهّم ما تتميّز به هذه الّسرية الّذاتيّة أنّها تأتلف مع سائر ما 
كُتب يف هذا الجنس األديّب وتختلف معه يف آن واحد. فلاّم كان 
صاحبها عارفا متام املعرفة مبقتضيات التّأليف يف جنس الّسرية 
الّذاتيّة وقوانينه فقد أودع فيها ما به تستقيم نسبتها إىل ذاك 

الجنس، ولكّنه تلطّف يف العدول عاّم مييّز الكتابة يف 
هذا املضامر فجعل مسار الرّسد ال ينعقد عىل 

استحضار ما مّر بالّذات من أحداث ووقائع 
فحسُب، وإّنا عىل الّشهادة الوفيّة عىل ما 
عرفته حياة العلم والتّعلّم يف بالدنا من 
أطوار ومنعطفات، واستأثرت الجامعة يف 

هذا املسار بحّظ وافر من االهتامم، وال غرابة يف ذلك فاألستاذ 
حاّمدي صّمود قىّض بها طالبا فباحثا ومدرّسا ما يقرب من نصف 

قرن . 

وعىل هذ الّنحو قد يجوز القول بأّن »طريقي إىل الحريّة« هو 
سرية للِعلِْم أكرث ماّم هو سرية للَعلَِم وترجمة ألوضاع املعرفة 
أكرث ماّم هو ترجمة ألحوال الّذات. بل إّن الّذات والِعلم يف هذا 
الكتاب موضوعان متبادالن يف الواحد انعكاس لآلخر وتجسيد 

رمزّي له أحيانا.

وإذا كان من أهّم مكّونات الّسرية الّذاتيّة ما يسّمى محـــيّك 
الطّفـــولة Récit d’enfance فإنّه قد توزّع يف هذا الكتاب بني 
حكايات البحر والصيّادين يف ساحل مدينة قليبية ولهو الطّفولة 
الربيئ وومضات من الّنضال الوطنّي إبّان الثّورة التّحريريّة وأحاديث 
التعلّم واملدرسة. ولعّل من أطرف ما يف هذه املرحلة أّن عالقة 
املؤلّف باملدرسة يف بداياتها مل تكن توحي مبسار ذي بال، فقد 
كان دخوله املدرسة محض صدفة ، وقد ُحمل إليها عن طريق 
إحدى قريباته ودرس بها سّت سنوات دون أن يكون له بها ملّف 
أو وثيقة للتّسجيل، ثّم إنّه قّرر االنسالخ عنها بعد أيّام قليلة 
من دخولها، وهو يروي يف ذلك حادثة كانت فاصلة يف حياته 
وهي »الطريحة« التّي عاقبته بها والدته »جميلة »بعد التّفطّن 
لغيابه عن املدرسة، فكانت تلك الحادثة مبدأ صلة عشق عميق 
بالتّعليم والتّعلّم : »أّما الّناس من بلدتنا وأصدقاء الّدراسة واملقهى 
يف حيّنا فمقتنعون بأّن الفضل يف ما حّققُت يرجع إىل طريحة 
»جميلة«، وال يزال يذكّرين لِدايِت بها علنا وأنا يف هذه السّن عىل 

سبيل املزح والّدعابة«.

ومل تنته املرحلة االبتدائيّة دون حوادث الفتة، ففي 
الّسنة الّسادسة سنة »الّشهادة« و«الّسيزيام«، 
يذكر املؤلّف أنّه تخلّف عن إجراء امتحان 
»الّشهادة« ألنّه مل يدرك الحافلة التّي تقّل 
الجتياز  متيم«  »منزل  بلدة  إىل  التاّلميذ 
االمتحان. غري أّن ما فاته يف الّشهادة مل 

 طريقي إىل الـحــــــّرّية

من سيرة الَعَلم إلـى سيرة الِعـــْلم

ليست
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يفته يف امتحان »الّسيزيام« الّذي اجتازه بنجاح لتنفتح أمامه 
مسالك يف املعرفة جديدة.

أّما مظاهر الرّتجمة للجامعة والِعلْم فيمكن لقارئ الكتاب أن 
يرصدها يف أربعة مستـــويات كربى هــــي: األعــالم واملناهج 

والّنظّريات ومظاهر اإلشعاع.

 «ُقم للمعلّم وّفه الّتبجيال ...» 

كان ألساتذة الجامعة التّونسيّة يف ستّينات القرن املايض حضور 
واضح يف الكتاب،  وقد ذكر املؤلّف يف مقّدمته أّن من مقاصد 
كتابة هذه الّسرية الّذاتيّة تكريم »رجال مؤمنني برسالتهم ُجبلوا 
عىل الّسخاء ومّد يد العون ملن رأوا فيهم وعدا بإمكاٍن به تتجّدد 
الفتة  »بورتريهات«  الكتاب  رسم  وهكذا   ، وتستمّر«  رسالتهم 
ألبرز أعالم الجامعة يف مرحلة الطّلب والتّحصيل من التّونسيّني 
واألجانب، فيها من تدقيق الخصال العلميّة واملناقب الُخلُقيّة ما 
ينّم عن اعرتاف بالجميل، فاألستاذ فرحات الّدرشاوي« كان عاملا 
ثَبْتًا يعرف دقائق مسألته وله يف كّل ما كُتب عنها رأٌي«. واألستاذ 
صالح القرمادي »يتناول مسائل اللّغة تناوال يثري الّدهشة ويقول يف 
اللّغة أقواال مل يسبق للمتعلّمني بها علم ويُحسن من اللّغات أكرث 
ماّم يحسن غريه«. أّما األستاذ محّمد الطّالبي فهو »ذائع الّصيت 
واسع املعرفة ، وكان درسه فرصة أدركنا من خاللها مدى إملامه 
بشؤون الفكر والحضارة وما له من قدرة عىل إنطاق الّنصوص 
وإدراجها يف نسق يف التّفكري هو صورة لصاحبه وللعرص الّذي 
كُتب فيه ذلك الّشعر«. ويتحّدث املؤلّف عن األستاذ عبد القادر 
املهريي، وقد أرشف عىل أطروحته، بكثري من اإلكبار واإلجالل فيقول 
عنه »وهو يف كّل ما فعل ال يشعرك بأنّه قام بأكرث ماّم يجب أن 
يقوم به األستاذ تجاه طالبه إن وقف لديه عىل طموح حتّى ال 
تقعد به قدراته، وأرجو أن تكون املحبّة والتّقدير والتّبجيل التّي 
أكّنها له ومحاولة تأثّر نهجه يف التّعامل مع طلبتي بعض ذلك 
يْن«. وأّما األستاذ منجي الّشمــيل فهو أستـــاذ له »باع عريض  الدَّ
يف صياغة املسائل والحرص فيها عىل الجّدة والطّرافة والّسبق«.

ومن األساتذة األجانب الّذين كان لهم أثر عميق يف حياة الجامعة 
التّونسيّة يف ذلك الوقت وسيكون لهم - يف مجال 
اختصاصهم – صيت كبري يف العامل »ميشال فوكو« 
الّذي يقول عنه األستاذ صّمود :« نراه يف منعطفات 
املمرّات برأسه املائل إىل االستطالة الحليق ونتوء 
علامء الّرياضيّات يف مؤّخرة رأسه ولونه األشقر 
الّشاحب ولباسه البسيط ، نراه متّكئا إىل نافذة 
من الّنوافذ يواصل حديثا بدأه مع طالب أو طالبة 

خارج الّدرس، ثّم كّنا نحرض درسه العمومّي الّذي حلّل فيه رسوما 
من مشاهري الرّّسامني وكان يحرضها جمهــور غفري فيهم بعض 

ساسة البالد واملتولنّي أمرها«. 

 العيون الّصافية

من املصادر التّي تستمّد منها هذه الّسرية الّذاتيّة قيمتها املرجعيّة 
واالعتباريّة يف آن واحد أنّها تعرض مرتكزات التّكوين الجامعّي ومقّوماته 
مبا يؤكّد اتّخاذها سرية الَعلَم سبيال إىل استقصاء سرية الِعلم، فالقارئ 
بوسعه أن يالحظ بيُرس متانة التّكوين الّذي تكفله الجامعة لطلبتها 
يف أقسام اللّغة واآلداب والحضارة العربيّة .  ويتجىّل ذلك يف أربعة 

مظاهر أساسيّة:

• أّولها ما يتّسم به هذا التّكوين من شمول واتّساع، فالطّالب يف 
هذه األقسام مدعّو إىل الحصول عىل شهادات الّدراسات العليا يف 
الحضارة اإلسالميّة وأساليب البحث، ويف الّنحو العريّب وفقه اللّغة، ويف 
األدب العريّب، ويف اآلداب واللّغات األجنبيّة فضال عن إتقان نشاطي 
التّعريب من الفرنسيّة ومن األنقليزيّة والّنقل من العربيّة إىل الفرنسيّة، 
وقد أضيفت إىل ذلك يف سنوات الحقة شهادات يف املناهج الحديثة 
)الرّسديّات واألسلوبيّة( ويف اللّسانيّات ويف األدب املقارن ويف تقنيّات 
الرّتجمة. ويتيح هذا التّكوين للحاصلني عىل األستاذيّة إملاما كافيا بكّل 
ة ال بأس بها تساعد عىل تناول  فروع دراسة اللّغة والفكر واألدب وُعدَّ

مختلف قضاياها وإشكاليّاتها.

• ثانيها ما يفرضه هذا التّكوين من رضورة إتقان اللّغات األجنبيّة 
ال سيّام الفرنّسية واألنقليزيّة، فقد كان األساتذة يحرصون بكثري من 
الّشّدة والرّصامة عىل أن ميتلك طلبتهم ناصية تلك اللّغات ، ذلك 
أّن »البحث العلمّي ال ميكن أن يتّم للباحث إاّل إذا كان قادرا عىل 
القراءة بلُغتني عىل األقّل، وكلاّم زاد عدد اللّغات ازدادت قيمة عمله 

وتوّسعت رؤيته« .

• ثالثها ما يقتضيه هذا التّكوين من إملاٍم باملناهج الحديثة ومواكبٍة 
ملا يستجّد يف األوساط األكادمييّة الغربيّة مبا يُقدر الطّلبة عىل امتالك 

أدوات معالجة ناجعة ونسج شبكة قراءة عالية الفعاليّة.

• رابعها ما يُنّميه هذا التّكوين من ملكات الفكر الّنقدّي 
مبا فيه من حّث عىل أن يتدبّر الطّالب ما يتلّقاه ويُعمل 
الرّأي فيه ويتّهم الظّن يف كـــّل ما يقرؤه أو يُعرض عليه .

لقد كانت الجامعة حّقا عيونا صافية ينهل منها الظِّاَمُء 
املتعطّشون ونبعا زالال يرده املغرتفون.

التّونسيّة يف ذلك الوقت وسيكون لهم - يف مجال 
اختصاصهم – صيت كبري يف العامل »ميشال فوكو« 
الّذي يقول عنه األستاذ صّمود :« نراه يف منعطفات 
املمرّات برأسه املائل إىل االستطالة الحليق ونتوء 
علامء الّرياضيّات يف مؤّخرة رأسه ولونه األشقر 
الّشاحب ولباسه البسيط ، نراه متّكئا إىل نافذة 
من الّنوافذ يواصل حديثا بدأه مع طالب أو طالبة 
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 من زمن البنيويّة إىل زمن الّتداولّية

لعّل من أطرف ما يف سرية األستاذ حاّمدي صّمود الّذاتيّة أنّها تتحّول 
يف بعض املواطن إىل تعّقٍب ملسارات نظريّة األدب واقتصاٍص ملراحل 
تطّور مذاهب الّنقد ومناهج تحليل الخطاب، فتتداخل سريته بسرية تلك 
االتّجاهات والتّيّارات، فهو يذكر »سيادة« منهج »قوستاف النسون« التّاريخّي 
يف طور من أطوار التّعليم الجامعّي، ثّم يعرض لهبوب رياح »البنيويّة« 
و»الّشعريّة« وبسط سلطانها عىل الّدراسات التّي تتناول الّنّص األديّب وأنساق 
املعرفة طيلة الّسبعينات، ويعرّج بعد ذلك عىل بروز نظريّة األعامل اللّغويّة 
األنقلوسكسونيّة وما ترتّب عنها من إعادة نظر يف فلسفة القول وإجالء 

لقدرة اللّغة عىل تحويل املقول فعال.

ويستحرض بواكري ظهور »التّداوليّة« يف األوساط الجامعيّة عىل نحو خافت 
، ثّم عىل نحو أكرث جالء  الُكربى  البداية تعريفا وإشارة إىل األسس  يف 
بعد ذلك مبا جعلها تؤثّر يف الوجهة التّي ستتّجه إليها الّدراسات البالغيّة 
واألدبيّة. وهكذا ستتبّوأ »البالغة الجديدة« منزلة متقّدمة وستُميل إليها 
أنظار الّدارسني وتستأثر باهتاممهم، وليست هذه املنزلة يف الحقيقة سوى 
رجوع إىل أصول البالغة وإىل ما كان يؤّسسها من أقسام هي مراحل كّل 

خطاب ُمقنع ومثري وممتع.

 الجامعة من الّتأسيس إىل اإلشعاع 

تظّل الجامعة التّونسيّة يف جزء هاّم من كتاب »طريقي إىل الحريّة« القطب 
الّذي تدور عليه كتابة الّذات، فبعد التّطرّق إىل أعالم الجامعة ومناهج 
التّدريس فيها ونظريّات األدب التّي تحاورت يف رحابها يذكر األستاذ حاّمدي 
صّمود وجها آخر من وجوهها الّناصعة وهو اإلشعاع الّذي أُتيح لها رشقا 
وغربا والّسمعة التّي كانت لها يف األوساط األكادمييّة األجنبيّة، يذكر ذلك 
انطالقا من تجربته الّذاتيّة أّوال، ثّم من خالل تجربة واحد من كبار األساتذة 

وأحد مؤّسيس الجامعة التّونسيّة وهو األستاذ أحمد عبد الّسالم.

أّما التّجربة الّذاتيّة فتتمثّل يف دعوته للتّدريس بالجامعات الفرنسيّة 
بداية الثاّمنينات، وقد كانت دروسه موزّعة عىل ثالث مؤّسسات هي 
جامعة باريس الثّالثة )الرّصبون الجديدة( وجامعة باريس الثّامنة بسان 
دوين حيث درّس لطلبة اإلجازة األدب القديم والتّعريب ورشح الّنصوص 
األدبيّة، ودار املعلّمني العليا بباريس حيث درّس لطلبة الترّبيز مراتب 
الظّاهرة البالغيّة يف املدّونة العربيّة القدمية، ومقاربة أجناسيّة بنيويّة 
لشكل أديّب قديم هو املقامة. وقد كان لألستاذ جامل الّدين بن الّشيخ 

دور بارز يف تلك الّدعوة.

وأّما تجربة األستاذ أحمد عبد الّسالم فيتحّدث عنها املؤلّف بكثري من 
االعتزاز حيث يذكر مقدم ذاك األستاذ إللقاء درس أسبوعّي يف مؤّسسة 

علميّة عريقة هي »الكوليج دي فرانس« بدعوة من األستاذ »أندري 
ميكال« صاحب كريّس الّدراسات العربيّة بتلك املؤّسسة، وكان عنوان 
الّدرس »ابن خلدون وقرّاؤه«،  يقول األستاذ صّمود عن تلك التّجربة : 
»كان الّدرس مثاال يف سعة املعرفة ووضوح املنهج ودقّة الفكرة وعلّو 
املرتبة يف البيان بلسان فرنيّس فصيح ال يتيرّس إاّل لكبار الكتّاب أو 
الباحثني واملدرّسني... وكان إعجاب الجمهور بعد انتهاء الّدرس واضحا 
وااللتفاف حول األستاذ ال ينفّض برسعة لكرثة ما يطرحون عليه من أسئلة 
ويظهرونه من إكبار...إىل أن متّت الحلقة ورجع األستاذ إىل جامعته بعد 
أن مأل التّونسيّني املقيمني هناك فخرا وأعطى عن الجامعة التّونسيّة 
التّي كان أّول رئيس لها صورة ناصعة وأحلّها من مؤّسسات التّعليم 

مكانة مرشّفة«.

واملحّصل أّن هذه الّسرية الّذاتيّة كتاب عىل قدر بالغ من األهميّة، بل لعلّه 
أهّم كتاب يصدر بني ظهرانينا يف الّسنني األخرية، فإىل جانب كونه يعرض 
سرية رجل من أخطر رجاالت العلم والبحث عندنا فهو كتاب يقرأ مسرية 
الرّتبية والتّعليم يف بالدنا قراءة عميقة فاحصة ويُنصف - مبشاعر صادقة 
تنّم عن وفاء واعرتاف - كّل من ساهم يف أن يُكتب لتلك املسرية ما صادفته 
من نجاح وسداد، هو كتاب يُلِْهم الّناشئة وطلبة العلم ُسبل التّفّوق والتّميّز 
ويهديهم إىل مسالك الرّتقّي يف مدارج املعرفة ويُبرّص القامئني عىل شؤون 

التّعليم بأقوم مناهج التّصويب واإلصالح.
الحبيب الدريدي

تتويــج علمــّي جــديـــد 
لألستاذ حّمادي صّمود 
أُضيف إىل رصيد األستاذ حاّمدي صّمود الزّاخر بالجوائز العلميّة 
والتّتويجات متيّز علمّي جديد متثّل يف حصوله عىل إحدى جوائز الّدورة 
الخامسة عرشة )2016 - 2017( ملؤّسسة سلطان بن عيل العويس 
الثّقافيّة باإلمارات العربيّة املتّحدة وهي جائزة الّدراسات األدبيّة 

والّنقد التّي أُعلنت نتائجها يوم األحد 26 نوفمرب 2017.

وقد ُمنح األستاذ حاّمدي صّمود هذه الجائزة وفق بيان لجنة التّحكيم 
»تقديرا لجهده يف إثراء الّنقد العريّب الحديث، إذ قّدم أفكارا ومعالجات 
جديدة يف الرّتاث البالغّي العريّب ، فهو من القالئل الّذين تتوافر يف 
منتجهم املعريفّ درجة عالية من العمق والتّمحيص وتأصيل املكتسبات 

املعرفيّة اإلنسانيّة يف الثّقافة العربيّة.
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التحرير  ملنظّمة  التابع  األبحاث  مركز 
الفلسطينية صدر كتاب يقع يف أكرث من 
500 صفحة بعنوان » قبس من الذاكرة، 
النوري  مذكّرات ضابط أمن« من تأليف 
بوشّعالة . املؤلّف عمل مّدة 35 عاما يف 
سلك األمن الوطني وانتمى بداية من سنة 1972 إىل 
إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وكُلَّف  من 
سنة 1982 إىل غاية سنة 1999، سنة إحالته عىل التقاعد، 

بالحامية األمنية للقيادة الفلسطينية بتونس. 

الكتاب الزاخر بالصور يجمع بني املذكّرات الشخصية 
وعرض ملسائل وأحداث وطنية وعربية نالت اهتامم 
ص محوره األّول لتسليط األضواء  النوري بوشّعالة ، فقد ُخصِّ

عىل ما اختزلته الّذاكرة من وقائع يف فرتة النشأة، من الطفولة والشباب يف 
مسقط الرأس مدينة صفاقس، عرب مراحل متعاقبة بني الحقبة االستعامرية 
وعهد االستقالل وكذلك بني مدن تونسية خصوصا يف شامل البالد، بينام 
حظيت فلسطني التاريخ والحضارة والقضية واملقاومة بالحيّز األوفر من 
الكتاب. ويِف هذا الصدد يتوقّف النوري بوشّعالة عند صفحات مضيئة يف 
تاريخ العالقات التونسية الفلسطنية ويدّون بكثري من الدقّة والتفصيل 
املحطّات املؤملة التي مرّت بها املقاومة الفلسطينية وقياداتها بدءا بالغارة 
اإلرسائيلية عىل مقرّات القيادة الفلسطينية بحاّمم الشّط واغتيال أيب جهاد 
واغتيال القياديني الثالثة أيب إياد وإيب الهول وفخري العامري. وإضافة إىل 
السري الذاتية لهؤالء القياديني أورد سرية ضافية للزعيم الراحل يارس عرفات 
الذي عرفه عن قرب بحكم مهّمته األمنية.  ويِف املحور الثّالث من الكتاب 
وعنوانه »املؤسسة األمنية بني الواجب الوطني والتّوظيف السيايس«، يلقي 
النوري بوشّعالة أضواء كاشفة عىل طبيعة عمل هذه املؤّسسة والّضغوط 
الواقعة تحتها قبل الثورة لتوظيفها سياسيّا ويربز اآلفاق الجديدة املتاحة 

أمامها اليوم.

هذا الكتاب يف نظر الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 
»إضافة نوعية سترثي املدّونة الفلسطينية تاريخا وحضارة 
ومقاومة«، ومن جهته يعترب فاروق القدومي عضو اللجنة 
التنفيذية ملنظّمة التحرير الفلسطينية أّن املؤلَّف »ثرّي 
الهاّمة  املتتالية واالستخبارات  باملعلومات والرّسديات 
لحقبة بالغة األهميّة خصوصا عىل الّصعيد الفلسطيني«. 

 
كيف متّت عملية اغتيال أيب جهاد؟

من األحداث األليمة التي يذكرها الكاتب عملية اغتيال 
أيب جهاد فجر 16 أفريل 1988 يف بيته يف ضاحية سيدي 

بوسعيد وبشأنها نورد هذه املقتطفات :
»ليلة االغتيال زار املرحوم أبو جهاد فاروق القدومي رئيس 
الدائرة السياسية ملنظّمة التحرير الفلسطينية يف ضاحية املنزه البعيدة 
عن مسكنه حوايل 20 كلم عىل غري عادته. وبعد املقابلة، عاد أبو جهاد 
إىل مسكنه رفقة سائقه سعيد واملسؤول عن أمنه ماهر الصغري.  وكان يف 
البيت حارس آخر اسمه نبيه سليامن أبو كريشان. كام كانت يف البيت 
أرسته املكّونة من ابنته حنان وعقيلته ورضيعها نضال والخادمة إضافة 
إىل البستاين التونيس الحبيب بن حسن الدخييل الذي كان الفقيد يؤويه 

عىل سبيل الفضل...

يروى عن أّم جهاد من قبل بعض الفلسطينني الذين عايشوا الحادثة األليمة 
أنّها بينام كانت تجّهز حقائب زوجها املنهمك مبعالجة بعض امللّفات املتعلّقة 
باالنتفاضة، سمعوا جلبة وصوتا الفتا خارج البيت، ويبدو أّن ذلك كان بعد 
نجاح القتلة يف خلع الباب الداخيل الرئييس للبيت ، ذلك أّن أبا جهاد ما إن 
استّل مسّدسه وهّم بالنزول إىل الطابق السفيل لفتح الباب واستطالع األمر 
حتّى باغتوه ووصلوا إليه أمام غرفة نومه، أي عىل بعد مرتين أو ثالثة أمتار 
من باب غرفتها. وتضيف أم جهاد أنّها شاهدت زوجها وقد أطلق طلقة من 
مسّدسه تجاه أحد املهاجمني الذين صّوبوا أسلحتهم نحو يده ومسّدسه 
الذي انفجر يف يده. وبعد أن أمطروه بالتداول، بحوايل سبعني طلقة تقول 
أم جهاد إنّها رصخت من هول املشهد طالبة منهم الكّف عن إطالق النار 
ومتزيق الجثّة، بينام كان أحدهم يصّور املشهد، فام كان من أحدهم إال 
أن خرّيها بني مالقاة نفس املصري أو الّسكوت وإدارة وجهها نحو الحائط.

وتضيف أنّهم بعد إمتام العملية، توّجه أحدهم إىل هاتف البيت وانتزع 
قطعة منه، ثّم غادروا ممتطني بعض السيارات...«.

ع.ه

قبس من الّذاكرة للنوري بوشّعالة

عن
التحرير  ملنظّمة  التابع  األبحاث  مركز 
الفلسطينية صدر كتاب يقع يف أكرث من 
 صفحة بعنوان » قبس من الذاكرة، 
النوري  مذكّرات ضابط أمن« من تأليف 
 عاما يف 
 إىل 
إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وكُلَّف  من 
، سنة إحالته عىل التقاعد، 

الكتاب الزاخر بالصور يجمع بني املذكّرات الشخصية 
وعرض ملسائل وأحداث وطنية وعربية نالت اهتامم 
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ُذَبـــابة تســْي تســْي 
منامي ويقظتي. أشخر  يا دكتور! رصُت أشخر يف 
وأنا  وأشخر  آكل وأرشب،  وأنا  وأشخر  أتكلّم،  وأنا 
ضاحكا  الطّبيب  فانفجر  وأنا...«  وأشخر  أضحك، 
وأنا غاضب أشخر، حتّى إذا ما استكان قليال، قال يل 
بني قهقهة وأخرى : »مسكني أنت يا رجل - وكانت 
شخريَك  ليس  تسمعه  ما  الّدراسة-  أيّام  منذ  قدمية  موّدة  بيننا 
أنت ولكّنه شخري الّسلطة! أنا أيضا أسمعه! جميعنا نسمعه! إالّ 
الّسلطة فإنّها ال تسمع شخريها وال نخريها، ولو أّن للّنخري بابا غري 
باب الّشخري، رمّبا نفتحه يف ورقة غري هذه«. قلت: »حرام عليك 
ما تقول. الّسلطة ال تأخذها ِسنة وال نوم، عيونها مفتوحة عىل 
كّل صغرية وكبرية وشاردة وواردة، يف الرّب والبحر والجّو، فكيف 
الّسلطة  ولد!  يا  واهم  »أنت  قال يل:  تنخر؟«.  أو  تشخر  أن  لها 
تكاد ال تستيقظ. لََدغتْها ذبابة تيْس تيْس منذ سنوات طويلة. هل 
أفريقيا ويف  إنّها تقتل يف  الّنوم تلك؟  مازلت تذكر حكاية ذبابة 
الّسنة الواحدة أربعامئة ألف فرد. وهو داء ال ينفع فيه مصل أو 
لقاح أو دواء«. قلت: »ومن أين للّذبابة اللّعينة امللعونة أن تطال 
الحكومة وهي يف برجها العاجي، يف أعىل علّيني؟ وكيف للّسلطة 
والجرائد،  التّلفزة  يف  مساء،  صباَح  يوم،  كّل  أراها،  وأنا  تنام  أن 
حيّة، تسعى، تخطب وتدّشن وتزغرد وتهتف وأسمعها يف الرّاديو 
تزّن وتطّن«. قال يل الطّبيب بعد أن جّس نبيض وقاس حراريت: 
»هل مازلت تتذكّر ما قرأَت عن الّناس الذين يسريون وهم نيام 
الّسلطة، تخطب  املبتدعون؟ كذلك هي  الرّسنة، كام ساّمها  أو 
الّنوم أو يف  وتُسوس وتنظّم انتخاباتها واستفتاءاتها وهي يف عّز 
ما  بسيطة،  عادية،  ظاهرة  هذه  يقولون.  كام  الّسابعة  املنامة 
دامت مل تتجاوز الحّد، ولكّنها تصري يف غاية الخطورة يف مراحلها 
املتقّدمة، حيث يستفحل التّعب واإلجهاد والقلق واالضطرابات 
العقليّة والّسلوكيّة ويعاين املريض من أزمة الهويّة فيفعل بنفسه 
ما يفعل العدّو بعدّوه أو الجاهل بنفسه، كأن يقفز من الّسطح 
أو يسلخ جلده باملكواة أو يجدع أنفه أو أنف غريه وهو نائم، 
ال يعي وال يدري، لذا يَنصح األطبّاء والعارفون وأهل االختصاص 
أن يقيم املرىض يف الّدهاليز، كالجرذان، بعيدا عن الّسطوح وعن 
كّل ما هو شاهق مرتفع، وأن تخلَو غرفهم ومطابخهم من كّل 
والعيّص  والبنادق  واملسّدسات  كالّسكاكني  وخطري،  حاّد  هو  ما 
»ويف  مقاطعا:  قلت،  وذئابها«.  ومخالبها  بأنيابها  التّدّخل  وفرق 

أّي املراحل، هي الّسلطة؟ أيف بداية املرض أم نهايته؟«، فحدجني 
من تحت نظّارتيه وقال يل: »اسمع يا ولد، أراك قد خرجت يب 
عن موضوعنا إىل ذبابة تيْس تيْس وإىل الرّسنة فُعْد بنا إىل سبب 
الّشخري والّنخري. أنت ال تجهل أّن الّشخري ناتج عن انسداد جزيّئ 
بالّنسبة  مضبوط  غري  الّرأس  وضع  يكون  الهواء، حني  مجرى  يف 
للعنق، أو يكون اإلثنان بحجمني غري متناسقني، كرأس عصفور عىل 
عنق فيل أو عنق أرنب تحت رأس كركدن... التّنّفس عن طريق 
األنف هو الطّريقة الطّبيعيّة، الغريزيّة، الّسليمة التي توفّر كافّة 
الظّروف املالمئة لحسن األداء الوظيفي للرّئتني، أّما التّنّفس عن 
طريق الفم فهو طريقة مكتسبة، يلجأ إليه اإلنسان، مضطرّا أو 
معاندا، عند انسداد األنف أو كرثة الخطب والكالم بسبب وبدون 
سبب، ويسبّب ذلك شخريا يعلو ويهبط نتيجة وجود حاجز مينع 
أو يقاوم مرور الهواء، متاما، كام يحدث عندما ميّر الهواء يف مجرى 
ضيّق كثقب يف جدار«. قلت مقاطعا، معرتضا: »ما دخل هذا يف 
كّل  من  عليها  تهّب  الّرياح  ترى  »أال  يل:  قال  الّسلطة؟«.  شخري 
حدب وصوب وهي تصّدها؟... إّن مرور كّميّة من الهواء غريِ كافية 
انكامشهام  إىل  تفيض  جسيمة  متاعب  إىل  يؤّدي  الرّئتني  المتالء 
واحتقانهام وينتج عن ذلك عدم تشبّع الّدم باألكسيجني فال يقدر 
عىل التّخلّص من ثاين أكسيد الكربون ماّم يسبّب للقلب وللجهاز 
الّنشاط  وهبوط  الّذكاء  تراجع  يف  تالحظه  كثريا،  رضرا  العصبي 
وصعوبة الرّتكيز وانقطاع التّنّفس أثناء الّنوم وأثناء االجتامعات 
املغلقة واملفتوحة... وانسداد األنف، عند الفرد كام عند الّسلطة 
ناتج عن عيوب خلقيّة وتشّوهات منذ الحمل والوالدة كالزّوائد 
ذلك  إىل  زٍْد  البلعوم.  الخبيثة يف  واألورام  التّجاويف  اللّحميّة يف 
كلّه، زيادًة يف الوزن، ناتجًة عن الّشحم الذي تراكم عىل مّر الّسنني... 
ويُنصح ملقاومة الّشخري بفتح الّنوافذ، ليَل نهار، عىس يتجّدد الهواء 
فيذهَب الفاسد ويدخَل النقّي، كام يُنصح بكثري من الّرياضة الجسديّة 
والفكريّة كاملناظرات واملطارحات الّسياسيّة ِبحّريّة وشفافيّة ودراية 
وكفاءة«. قلت: »يا دكتور، لن يحدث هذا عىل أيّامنا هذه، فأرَِشْ عيّل 
بوصفة تخّفف عّني شخري الّسلطة، عىس أفوز بقليل من الرّاحة«. 
فنظر إيّل، حائرا ومشفقا وقال: »لو كان األمر بيدي لعالجت نفيس، 
فاصرب، لعّل ذبابة تيْس تيْس تفعل يب وبك ما فعلت بالّسلطة، فنشبَع 
مثلها نوما وخموال وركودا. قْل آمني!«.                                                                                            
ص.و.
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