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حـّتـــى نجّنـــب تـونـس 
الوصفـــات الـخاطئـة

ال نبالغ يف يشء إذا قلنا إّن األزمة السياسية التي تعيشها 
تونس بلغت هذه األيّام منعطفا خطريا يتجّل يف بلوغ 
منسوب  وارتفاع  درجاته  أقىص  العام  املشهد  تعّفن 
املناكفات واملشاحنات بني  أطراف غدا هّمها الوحيد 
اكتساب مواقع متقّدمة قبل انتخابات 2019. لقد بدأت 
عمليات حشد األنصار ومحاوالت تشويه الخصوم وازدادت  وترية 
االصطفاف وراء هذا الطرف أو ذاك ومل يتوّرع جانب من وسائل اإلعالم 
عن االنخراط يف هذا الرصاع ، مّم يدعو إىل طرح أكرث من سؤال حول 

مدى حيادها واستقالليتها.

وألّن العديد من التونسيني مل يعد يهّمهم يشء من أمر السياسة  والسياسيني 
بعد أن خربوا ممرساتهم ووقفوا عند غاياتهم ومراميهم فإنّهم  يتابعون 
االنحدار املخيف للطبقة السياسية  مبختلف مكّوناتها بأمل وامتعاض 

شديدين وبنظرة ال يغيب عنها الوعي بخلفيّات األمور ومسبّباتها.

ومن  املرّجح أن يحتدم الرصاع من أجل السلطة وتتّخذ التوتّرات 
السياسية واالجتمعية نسقا تصاعديا كلّم اقرتبنا من موعد إجراء 
االنتخابات. ومن البديهي الجزم بأّن تونس غري قادرة  عل تحّمل املزيد 
من الهزَّات والتقلّبات خالل هذه الفرتة املفتوحة عل كّل االحتمالت 
يف املجاالت االقتصادية واالجتمعية واألمنية. فم الحّل إذن لدرء كّل 

هذه املخاطر وللحفاظ عل استقرار تونس وأمنها ؟     

 ال نعتقد أّن الحّل األمثل يكمن يف تبّني املقرتح الذي تقّدمت به 
»مجموعة األزمات الدولية« )International Crisis Group( يف 
إذا  تكنوقراط  تشكيل حكومة  واملتمثّل يف  تونس  لها حول  دراسة 
واالجتمعية  السياسية  التوتّرات  القادمة  األشهر  تواصلت خالل  ما 
الخصومات  باملؤّسسات ويحّد من  الثقة  يدعم  »أن  مّم من شأنه 
السياسوية ومن األحقاد تجاه الطبقة السياسية«. وعالوة عل عدم 
نجاعة هذا املقرتح وطول الوقت الذي قد يستغرقه تشكيل هذه 
الحكــومة والجدل الذي سيثريه فإنّه يتعارض مع قواعد الدميقراطية 

التي تقتيض أن تواصل األغلبية تحّمل مسؤولية الحكم إىل حني إجراء 
انتخابات جديدة. 

كم ال نرى أنّه من الصائب األخذ باملقرتح الذي يُرّوج له يف الكواليس 
واملتمثّل يف تقديم موعد االنتخابات الترشيعية إىل الربيع القادم »حتّى 
تُجرى االنتخابات الرئاسية يف أجواء هادئة«. وباإلضافة إىل كون هذا 
املقرتح ال ينسجم مع الفصل 56 من الدستور الذي ينّص عل أّن مجلس 
نّواب الشعب يُنتخب ملّدة خمس سنوات خالل الستني يوما األخرية 
من املّدة النيابية فإّن غالبية األحزاب  لن تكون يف ذلك التاريخ عل 

استعــداد لخـــوض غمر االنتخابات، ما عدا حركة النهضة.

أّما املقرتح الثالث الذي ما فتئ يطرحه بإلحاح عدد من السياسيني 
ورجال القانون فهو يتعلّق بتعديل الدستور قصد تغيري النظام السيايس 
يف اتّجاه منح صالحيات أوسع لرئيس الجمهورية، فإنّه عل وجاهته 
املسار  تتمثّل يف تشّعب  أساسية  ، يطرح إشكالية  يف جوانب عّدة 
الدستوري ورضورة إيجاد أكرب توافق ممكن حوله، عالوة عل احرتام 
قواعد اللعبة الدميقراطية بعد إقرارها. غري أّن تنقيح النظام االنتخايب 
يف سبيل  منع تشتّت األصوات وضمن أغلبية مريحة يف مجلس نّواب 

الشعب من شأنه أن ميثّل عامل استقرار سيايس يف املستقبل.   

إّن الخروج من املأزق السيايس الذي ترّدت فيه تونس يتطلّب من كّل 
األطراف الفاعلة يف الساحة الوطنية التحّل بالحكمة والرصانة  والجنوح 
إىل الحوار والتشاور ملعالجة املشاكل القامئة وتجنيب البالد الوصفات 
الخاطئة التي لن تؤّدي إاِلَّ إىل مزيد تعّكر األوضاع وتأزّمها. كم يتطلّب 
من القوى الدميقراطية والتيارات الوسطية تكاتف الجهود والعمل بجدية 
من أجل تحقيق توازن يف املشهد السيايس مبا  يحول دون »تغّول« حركة 
النهضة املنتشية بالنتائج اإليجابية التي حّققتها يف االنتخابات البلدية 

األخرية ويساعد عل تثبيت توّجه الدولة املدين والحدايث

عيــد إضحــى مبــارك وكّل عـــام وأنتــم بخيــــر
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خفايا تكريم الدبلوماسيني 
والدامئة  الدبلوماسية  البعثات  لرؤساء  السنوية  الندوة  اختتام  اقرتن 
والقنصلية يوم 31 جويلية املاضية بقرص قرطاج مببادرة الرئيس الباجي 
قايد السبيس بتكريم ثلّة من الدبلوماسيني وذلك مبنحهم وسام االستحقاق 
الدبلومايس املستحدث مؤّخرا. ومل يكن من السهل  اختيار املوّسمني من 
بني عديد الدبلوماسيني والدبلوماسيات الجديرين مبثل هذا التكريم.

لذلك تقّرر أن تشمل الدفعة األوىل من املوّسمني خمسة دبلوماسيني وهم : 
•  السيد أحمد ونّيس السفري السابق ورفيق درب رئيس الجمهورية 
وأحد املتخّصصني البارزين يف العالقات الدولية )الصنف األول من وسام 

االستحقاق الدبلومايس(، 
• السيد محمود الخمريي السفري السابق يف مسقط والقاهرة الذي 
اضطلع مبهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية  ورئيس التفقدية  
واملدير العام الحايل لشؤون العامل العريب والعامل اإلسالمي والذي ينتظر 
منه اإلسهام يف اإلعداد الجيّد للقّمة  العربية التي ستحتضنها تونس يف 

السنة املقبلة )الصنف الثاين من وسام االستحقاق الدبلومايس(، 
•  السيدة ُهلّة باش طبجي املديرة العامة للمنظمت والندوات الدولية 
املشهود لها بالكفاءة والتفاين يف مختلف املسؤوليات التي كلّفت بها 

)الصنف الثاين من وسام االستحقاق الدبلومايس(،
•  السيد محمد كحلون أّول سفري لتونس بواقادوقو والذي استطاع يف 
بضعة أشهر أن يضاعف حجم املبادالت التجارية بني البلدين )الصنف 

الرابع من وسام االستحقاق الدبلومايس(،
•  السيد إبراهيم الفّواري القائم بأعمل سفارة تونس بدمشق الذي 
يعمل بجّد عل رأس فريق محدود العدد من أجل اإلحاطة بالجالية 

التونسية يف سوريا والعناية مبختلف املسائل  السياسية واالقتصادية 
الثنائية )الصنف الرابع من وسام االستحقاق الدبلومايس(.

وعلمت ليدرز العربية أّن الدفعة الثانية من املوّسمني ستشمل كاّل من : 
• السيدة سلوى البحري سفرية تونس السابقة يف لشبونة وبوخارست 
وإحدى الكفاءات الدبلوماسية التي متيّزت طوال مسريتها املهنية بالجدية 

والنجاعة يف العمل، 
• السيد هيكل التلييل الذي توىّل يف مناسبتني مهام القائم بأعمل تونس 
ببغداد مبديا شجاعة كبرية يف تحّمل املسؤولية رغم الظروف األمنية 
الصعبة يف بلد االعتمد، ويِف توسيمه رسالة موّجهة إىل الدبلوماسيني 

الشبّان، 
•  السيد فريد بلحاج، وهو دبلومايس سابق ونائب رئيس البنك الدويل 
حاليا، ومن خالله يُراد تكريم كبار املوظفني التونسيني يف املنظّمت 

واملؤّسسات الدولية.

هشام الفرايت عىل خطى والده
هشام الفرايت وزير الداخلية الجديد هو من خّريجي 
املدرسة الوطنية لإلدارة )املرحلة الثالثة( ومن الكفاءات 
الوطنية املعروفة  بالجدية والتفاين يف العمل . وقد 
شاءت الصدفة أّن يقوم  برتبّص يف سنة 1995 يف مجال 
اإلعالم االقتصادي بوكالة تونس أفريقيا األنباء، أي يف 
قطاع اإلعالم الذي كان والده السيد حّمدي الفرايت 
واحدا من أبرز إطاراته حيث تحّمل فيه مسؤوليات 
سامية ، من بينها تولّيه مهاّم رئيس ديوان السيد الشاذيل 
القليبي واملرحوم مصطفى املصمودي. وقد بذل  طوال 
مسريته اإلدارية من الجهود السخية ما جعله محّل 
تقدير الجميع واحرتامهم . وقد حرص السيد حّمدي 
الفرايت عل االستمرار يف خدمة القطاع العام  ومل يلتحق بقطاع السياحة 
الذي كان والده املرحوم الشاذيل الفرايت أحد أعمدته وبناته إاِلَّ بعد 
بلوغه سّن التقاعد. وقد سار االبن عل خطى األب يف الجدية واالستقامة 
واالنقطاع إىل خدمة الصالح العاّم مّم أّهله لتبّوؤ منصب مهّم وحّساس 

يف الدولة ال سيّم يف هذا الظرف الدقيق الذي متّر به تونس.

قّمة منتدى التعاون الصيني األفريقي 
ببيكني من 4 إىل 6 سبتمرب القادم 

تنعقد ببيكني من 4 إىل 6 سبتمرب 2018 قّمة منتدى التعاون 
الصيني األفريقي مبشاركة رؤساء دول وحكومات البلدان 
األفريقيّة أو ممثليهم عنها تحت شعار : »لنبني معا مصريا 

مشرتكا صينيا - أفريقيا أكرث صالبة«.
ومتثّل القّمة إطارا مهّم لحوار جمعي بني الصني والدول 
األفريقيّة  قصد رسم مسار تنمية العالقات املستقبلية بني 
الجانبني مبا يجعل التعاون بينهم منوذجا للتعاون جنوب- 
جنوب. ومن بني أهداف هذه التظاهرة الدولية  الكربى 

تحقيق توافق بني موضوع القّمة واإلنجاز املشرتك للمبادرة الصينية التي عرفت اختصارا 
بـ »الحزام والطريق« وهي خطّة تتألّف من مجموعة كبرية من املشاريع التي تستهدف 
إقامة شبكة من السكك الحديدية والطرق السيارة الرسيعة، ومّد أنابيب غاز ونفط، وإنشاء 
شبكات كهرباء وإنرتنت، وإحداث طرق مالحة بحرية، وتطوير بنى تحتية يف وسط آسيا 
وغربها وجنوبها مبا ميّكن من تعزيز الربط بني الصني والقارة اآلسيوية من ناحية وبني 
قاّريت أوروبا وإفريقيا من ناحية أخرى... وسيستغرق إنجاز جملة هذه املشاريع عّدة 
عقود قادمة أّما كلفتها فتقّدر بني 4 و8 ترليون دوالر. كم سيتّم كذلك تنسيق مخرجات 
القّمة مع برنامج األمم املتّحدة حول التنمية املستدامة يف أفق 2030 وأجندا 2063 لالتحاد 
األفريقي واسرتاتيجيات التنمية للبلدان األفريقيّة قصد إعداد برامج تعاون تقوم عل تشابك 

املصالح وتبادل املنافع.
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»املرآة واألفق، تونس 
التي نحلم بها« كتاب 

منتظر لتوفيق بكّار
دفع السيد توفيق بّكار محافظ البنك املركزي األسبق 
إىل املطبعة بكتاب باللغة الفرنسية من املنتظر أن 
يصدر يف منتصف شهر سبتمرب القادم يحمل عنوان : 
»Le miroir et l’horizon , la Tunisie rêvée«
 )املرآة واألفق، تونس التي نحلم بها(. يديل 
محافظ البنك املركزي التونيس األسبق بشهادته 
عن الفرتة التي سبقت الثورة ويتناول بالتحليل 
األوضاع الحالية مبديا يف اآلن نفسه مقرتحات 
لتجاوزها.  ويقّدم الكتاب الذي يقع يف 450 
االقتصاد  رجل  بواسيو  دو  كريستيان  صفحة 
الفرنيس وعضو أكادميية التكنولوجيات. يف الجزء 
األّول من الكتاب بعنوان »املرآة« يستعرض توفيق 
بورتريهات  ويرسم  الصغر  منذ  بّكار مسريته 
القذايف...(  )مانديال،  التقاها  كان  لشخصيات 
ويروي أحداثا هاّمة عاشها. ويبنّي بالخصوص 
كيف أّن منوال التنمية االقتصادية واالجتمعية 
كان يف حاجة بداية من سنة 2006 إىل عملية 
مالمئة جديدة مع واقع البالد واالقتصاد العاملي.  
أّما يف الجزء الثاين بعنوان »األفق« فإّن وزير 
املركزي  البنك  ومحافظ  واملاليّة  التخطيط 
أمام  تنفتح  التي  النوافد  يستكشف  األسبق 
ومن خالل  املستقبل.  آفاق  ويستجل  البالد 
هذا املؤلَف يستطلع القارئ رأي توفيق بّكار 
يف الدور الذي اضطلعت به مؤّسسات دولية 
كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل بالخصوص 
يف مجال التنمية بتونس بحكم تعامله مع هذه 

املؤّسسات يف املناصب التي تقلّدها. 

عمـــل تــأريخــي ضـــخــم ملختــار بــاي 
حول العائلة الحسينية من 1705 إىل 1957

يعكف مختار باي عل وضع اللمسات األخرية لكتاب ضخم  باللغة الفرنسية يؤّرخ لحكم العائلة 
الحسينية يف تونس ويغطّي فرتة زمنيّة متتّد عل مدى أكرث من 250 سنة من 15 جويلية 1705 
تاريخ قيام الدولة الحسينية عل يد حسني بن عل إىل 25 جويلية 1957 تاريخ خلع آخر باي 
وهو محّمد األمني وإعالن النظام الجمهوري . يخّصص الكاتب قرابة 2100 صفحة منها بني 
1200 و1500 صفحة تجّسم الوقائع التاريخية بالوثائق والصور الستعراض مختلف الحقب التي 
مّر بها العرش الحسيني وذلك يف كتاب فّني من مستوى راق يصدر عن دار سينباكت . ويتوزّع 
هذا املؤلّف عل ثالثة مجلّدات يقع كّل واحد منها يف 700 صفحة تقريبا . يتناول املجلّد األّول 
الذي يصدر بعد ثالثة أو أربعة أشهر رمزية العائلة الحسينية يف حني يتطرّق املجلّد الثاين إىل 
الحياة العامة للبايات وإىل إدارتهم لشؤون البالد )سلملك(. أّما املجلّد الثالث فهو يخوض يف 

حياة البايات الحميمية من خالل الحديث عن الحريم )حرملك(.
ويؤكّد مختار باي ، وهو سليل العائلة الحسينية )جّده األّول أحمد باي األّول( إنّه حرص عل 
التجرّد من العاطفة، متوّخيا متّشيا علميا رصفا يف القيام بهذا العمل من خالل الرتكيز عل الحقيقة 
التاريخية دون سواها.  والجدير بالذكر أّن مختار باي حاصل عل دكتوراه دولة يف العلوم السياسية 
وعل الدكتوراه يف القانون من فرنسا وقد سبق له أن أصدر كتابني باللغة الفرنسية األّول عن 

حسني بن عل مؤّسس الدولة الحسينية والثاين حول بايات تونس من 1705 إىل 1957.



ّية
طن

 و
ون

شؤ
11

العدد 32
أوت

2018

املـــســــاواة يف اإلرث 

 الدولة المدنّية ونهاية اإلسالم الّسياسي؟
قطـــــع رئيــــس الجمهورية الُتفاحة نصفني، فمىض يف 
مرشوعه الرامي اىل عــــرض تعـــديل مجلة األحــــوال 

الشخصية عىل الربملان، من أجل إقـــرار مبدإ املــــساواة يف 
اإلرث بني املرأة والرجــل. لكّنه سيتـــرك الباب مفتـــوحا )يف 

النـــص( ملــــن يـــريد االلتــــــزام بأحكــــام الرشيعـــة 
يف هـــذا الباب، أي مـــن حــّق املواطـــن أّن ُيـــــويص 

Ù.مبنـــح الذكــــر مـــن اإلرث كّحظ األنثييـــن

املوقف الوسطي تفادى التصادم 
مع أنصـــار حـــركة »النهضة« 
التوّجه.  لهذا  املُعارضني بشّدة 
غري أّن عــالقات »التوافق« مع 
قيادة الحركة لن تكون، بعد هذه 
الواقعة، مثلم كانت قبلها. ويجوز القول إّن 
الطرفني، رئيس الجمهورية و»النهضة«، سارا 

بهذا
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بخطوات تُريض أنصارهم، ولو جزئيا، إذ ضمن 
األّول يف احتفال 13 أوت دعم معنويا ملرشوعه 
من أطياف املجتمع املدين )الحدايث(، وهو 
دعٌم يفتح عل رئاسيات 2019، إذ ستذهب 
ُمخرجاته إّما للرئيس الحايل أو ملرّشح آخر 
للحزب. وعل أية حال فالواضح أّن الرئيس 
الحايل أراد أّن يُنهي ُعهدته بخطة يُسّجلها له 
التاريخ أسوة ببورقيبة الذي كان أب مجلّة 

األحوال الشخصية.

احتواء غضب القواعد

 أّما »النهضة« فعملت عل إرضاء قواعدها 
بتوجيه »رسالة االحرتازات« إىل صاحب املبادرة، 
لبعض  نفسه،  اآلن  يف  العنان،  إطالق  مع 
قواعدها املُتشّددة للتظاهر ضّد املرشوع، فضال 
عن تجنيد جيش من الفيسبوكيني للتصدي له 
والسخرية من صاحبه. واملاُلحُظ أّن »النهضة« 
لو أرادت لحرّكت قطاعات أخرى من أنصارها 
ومن التيارات والتنظيمت املنسجمة معها يف 
مسألة املرياث، مثل حزب التحرير والسلفيني. 
الظهور مبظهر  الشديد عل  أّن حرصها  إالّ 
االعتدال أمام العامل الخارجي، جعلها تخىش 
من تقويض كّل ما بنته، فهي ما انفّكت منذ 
2011، وحتّى قبل ذلك، تقّدم شواهد االعتدال 
اليوم  أّن متحو  ال ميكن  ولذلك  والوسطية، 
مدى  عل  سّوقتها  اندفاعي صورة  مبوقف 
سبعة أعوام، وهو الحرُج الذي أشار إليه رئيس 
الجمهورية، حني قال إّن الحركة تحاول أّن 
تُثبت لنا وللخارج أنّها حركة سياسية ذات 

طابع مدين.

مع ذلك فإّن التباعد يف املواقف بني رئيس حركة 
»النهضة« ورئيس الجمهورية بلغ درجة من 
االتّساع مل يشهدها من قبل، بدءا بالخالف عل 
ترحيل الحكومة الحالية أو إبقائها، مرورا مبحاولة 
»النداء« حجب الثقة عن وزير الداخلية الجديد، 
بُغية إرباك رئيس الحكومة، ثّم الخالف عل 

مشيخة الحارضة، وانتهاء بالخالف عل املساواة 
يف املرياث، التي كانت القطرة التي أفاضت كأس 
التباعد بني مواقفهم. ولعّل هذا التباعد يُّذكرنا 
بالصورة التي رَوجها الرئيس الحايل يف حملته 
االنتخابية من أّن »النهضة« و«النداء« خطان 

متوازيان ال يلتقيان. 

ال يحتمل االنتظار 

واألرجح أّن البون سيتسع إذا ما توقّفنا عند 
بعض مفاصل تقرير لجنة الحريات الفردية 
واملساواة، ومنها التنصيص عل أّن »املساواة 
االنتظـــار«  يحتمـــل  ال  حـــّق  املرياث  يف 
)ص 178(، وذلك بعدما الحظ أعضاء اللجنة 
أّن »املواريث نظاٌم متجّمٌد« )ص 173(. من 
هنا ينبغي توقّع  عودة الحرب الباردة بني 
حليفي األمس »النهضة« و»النداء«، كلّم اقرتبنا 
من االستحقاقني االنتخابيني املقبلني الربملاين 
والرئايس. واستطرادا فالتجييش ُمستمّر مواكبة 
القانون،  للمراحل التي سيمّر منها مرشوع 
الذي وعد رئيس الدولة بإحالته عل مجلس 

نواب الشعب »قريبا«.

وتتعلّق  عنها،  مسكوت  مسألة  تربُز  هنا 
بقرار املؤمتر األخري لحركة »النهضة« ترشيح 
رئيس الحركة لالنتخابات الرئاسية املقبلة. 
وقد شّكل املرّشُح فعال فريقا خاّصا يشتغل 
الرئايس  لالستحقاق  اإلعداد  فرتة عل  منذ 
املقبل. ولعـــّل هذا سيكون أهّم ُمتغرّي يف 
االنتخـــابات  عل  قياسا   ،2019 انتخابات 
الســـابقة التي خـــاضتها الحركة بحصــان 

ُمستأجر وانتهـــت بقطيعة.

القطيعة ُمستبعدة 

مع ذلك فالقطيعة بني »الشيخني« ُمستبعدة، 
بل عل العكس سيستمّر الحوار و)الخالف(، 
لكن مع االلتزام مبدّونة سلوك مبنية عل 

دوائر التقاطع، التي يخّص بعُضها مصالح 
أو  السلم األهل  العليا واستتباب  الدولة 
من  وما  االسرتاتيجية.  تونس  ارتباطات 
شك يف أّن كّل طرف سيستقوي بفصل من 
الدستور يف حربه عل الطرف اآلخر، وتحديدا 
دولة حرّة مستقلّة  )تونس  األّول  الفصل 
ذات سيادة، اإلسالم دينها والعربية لُغتها 
والجمهورية نظامها(، والفصل 46، الذي أكّد 
أّن »عل الدولة أّن تلتزم بحمية الحقوق 
املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها وتعمل عل  
تطويرها«. ومرّد هذا التنازع عل فقرات 
من الدستور إىل تناقض بعض فصوله مع 
فصول أخرى، نتيجة ظروف االحتقان التي 
ُولد فيها، والتي أّدت إىل اعتمد أسلوب 
التلفيق والرتضيات السياسية الالمبدئية. 

هذا عن موقف رئيس الجمهورية، مثلم 
أعلنه يف يوم املرأة، وعن موقف »النهضة« 
مثلم ورد يف بياناتها ورسالتها إىل الرئاسة، 
فم موقف اآلخرين يف الركح السيايس؟ وهل 
مازال لهم من دور يف توجيه األحداث؟ يف 
أعقاب االنتخابات البلدية اكتىس املشهد 
السيايس طابعا غري مألوف ُعنوانه الجمود، 
بسبب انكفاء أجسام سياسية عّدة كانت 
وأيضا بسبب  قاماتها،  أطول من  ألسنتُها 
الرصاعات الداخلية التي تنخرها، والتي انتهت 
املثال،  بحزب »آفاق تونس«، عل سبيل 
إىل تفّكك هياكله واندثار كتلته الربملانية. 
واألمثلة املشابهة كثرية. وسنلحُظ أّن تلك 
مع  أو  »النهضة«  مع  ستتموقع  األجسام 
»النداء« دون أّن تكون لها القوة التنظيمية 
التي تبني عليها موقفا مستقال، فضال عن 
قدرتها عل إيجاد خيار ثالث، وهو ما سيُعيد 
الساحة السياسية إىل املربّع األول، ُمربّع 
االستقطاب الثنايئ و»التصويت املُفيد«، الذي 
قتل الحياة السياسية وأفقد املواطن ثقته 

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

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

باالنرتنيت.

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

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

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

برج الضيافة بصفاقس
لمـــن يبحـــث عــن 
الطــابـــع الممّيــــز

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

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

لقواعد الّترصف الفندقي املحّددة وذلك وفق القرار الوزاري املؤّرخ يف 29 
     Ù.2013 جويلية

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

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

sfax@hotelborjdhiafa.com

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

االجتمعات وألّذ األطعمة واألكالت.
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من تونس تدريجيا أو تكاد، املسافة بني الطبقتني الوسطى 
والفقرية، نتيجة االرتفاع املتزايد لكلفة العيش وتوُسع 
رقعة البطالة، فيم ترعرعت فئة طفيلية جديدة ميكن 
وصُفها بالرثية جّدا. وبات واضحا اليوم أّن التقسيم 
االجتمعي التقليدي : طبقـــة ثرية/ طبقة وسطى/ 
طبقة ُمعوزة، انقلب إىل معادلة جديدة أقرب إىل : طبقة ثرية/ 
طبقة ثرية جّدا/ طبقة ُمعوزة. هذا االنزالق تُؤكّده أرقام املعهــد 
الوطني لإلحصاء، التي أفادت أّن الفقـــر أصبح يشمل 1.7 مليون 
تونيس، مـن ضمنهــم 300 ألــف مواطن يعيشــون تحت خط 

الفقر. 

أكرث من ذلك كشفت وزارة الشؤون االجتمعية يف 2011 أّن ُربع 
أرقام  الفقر، بعدما كانت  تقريبا يعيشون تحت خط  السكان 
السكان  من  املائة  يف   4 عل  مساحتهم  تقرص  السابق  النظام 
فقط. أّما عن التوزيع الجغرايف للفقر حاليا، فتُحّدد إحصاءات 
أىت يف  الذي  الغريب،  الشمل  مناطق متركزه يف  الوطني  املعهد 
املرتبة األوىل بنسبـــة فقر تتجاوز 28 يف املائة، ويف إقليم تونس 
الكربى حيـــث تتجاوز نسبة الذيــن ضـــربهم سيف الفقر 5 

يف املائة من السّكان.

الطبقة الوسطى رهاٌن سيايٌس 

وأظهر الجدل الواسع الذي دار يف الخريف املايض، حول موازنة 
2018، وما رافقها من توسيع قاعدة الرضيبة عل الدخل، أّن تضعُضع 
الطبقة الوسطى انتقل من ُمتغرّي اجتمعي إىل رهان سيايس. فلم 

يكن خافيا عل أحد أّن جميع رشائح الطبقة الوسطى شعرت 
بالضيم من قانون املالية الجديد، مّم يعني أنّها تتحَوُل تدريجيا، 
من قّوة داعمة للدولة، إىل قّوة غاضبة. ومن ثّم يسعى كّل طرف 
إىل اسرتضائها ومغازلتها. ونلمح اليوم استمرارا لتلك اإلغراءات 
بأشكال مختلفة من اإلغواء، يف أفق االستحقاقات االنتخابية املقبلة. 
غري أّن العزوف الكبري عن التصويت يف االنتخابات البلدية برهن 
عل إخفاق تلك اإلغراءات. ويف هذا السياق الحظ التقرير األخري 
ملجموعة األزمات الدولية  International Crisis Group أّن 
العزوف عن التصويت يف االنتخابات البلدية، الذي تجاوز 66 يف 
املائة، يشّكل تسفيها لكامل الطبقة السياسية، مبا فيها »النداء« 

و»النهضة«.

الوسطى كمرشوع  الطبقة  املراهنة عل  تستمـــّر  ذلك  مـــع 
سيايس تاريخي باألساس، وإن كان موقُف هذه الطبقة يف 2011 
منذ  ونلمُح   .2019 أيضا يف  وسيختلف   ،2014 موقفها يف  غري 
انتخابات املجلس التأسييس إىل اليوم تدحرجا جعل تلك الطبقة 
تشعر  وحليفيه،  »النهضة«  راهنت عل حزب  التي  الوسطى، 
برحيل  املطالبني  إىل  منها(  األقل رشائح  يف  )أو  وتنضّم  بالندم 
»الرتويكا«. وكان ُمتوقٰعا بعد مرارة تلك التجربة، أن تندفع يف 
انتخابات 2014، كم حركة الساعة الحائطية، إىل الزاوية املقابلة، 
فتمنح ُمباركتها لـ»نداء تونس« بقِضه وقضيضه، بأمل وحيد هو 
قطع الطريق أمام عودة »الرتويكا«. وإذا ما تابعنا الخط البياين 
سنلحُظ أّن املنحنى استمّر يف النزول مع االنتخابات الجزئية يف 
أملانيا، وخاّصة إبّان االنتخابات البلدية األخيــرة، بسبب تضاؤل 

االقتناع بجدوى املشاركة. 

شكوى ونقمة ووعيد

الظاهـــر أّن لســـان حـــال الطبقة الوســـطى يلهـــج اليـــوم 
بخطاب هـــو مزيج مــن الشكوى والنقمة والوعيد للسياسيني، 
وإن كان حزب »النهضة« يعتمد عل النرص الذي حّققه ليعترب 
نفسه غري معنٍي بالتصويت العقايب. إاّل أّن كّل الدالئل تشري إىل 
أّن ذلك النرص مل يكن مثرة خيار طوعي مــن املُقرتعني، بقـــدر 
له،  مثيال  األخرى  األحزاب  انضباط جهاز ال متلك  كان مثرة  ما 
موازنات ضخمة ال  تُدير  بجمعيات وشبكات عنكبوتية  ُمعّززا 

تُسأل عن مصدرها. 

بتعبري آخر كان الحافز لدى منح الصوت للنهضة حافزا إيديولوجيا، 
وأكاد أقول إميانيا، قبل أن يكون انحيازا للون سيايس، وبناء عل 
إدراك فعل للفوارق بينه وبني األلوان األخرى. واستطرادا، مازالت 
الطبقة الوسطى، التي ال تشاطر عموما النمط املجتمعي الذي 
تُبرّش به »النهضة«، شاعرة باليُتم، ألنّها ال ترى يف الضّفة املقابلة، 
منحها  وتستأهل  باملصـــداقية،  تحظى  وُمنظّمة  حقيقية  قّوة 
الثقة. من هنا يأيت إمساك رشيحة واسعة منها عن الذهاب إىل 
مكاتب االقرتاع، وهي ظاهرة قد تتفــــاقم يف االستحقـــاقات 
املقبــلة، ألّن الطبقــة الوســـطى تشعر بكونها خـُدعـــت يف 

2011 و2014.

وال أدّل عل ذلك من أّن »نداء تونس« خرس يف االنتخابات البلدية 
ثُلثي الذين منحوه أصواتهم يف 2014، فيم خرست »النهضة« 

نصف عدد املُقرتعني لها يف تلك االنتخابات.

برجوازية صغرية

تفُكّك الطبقة الوسطى وذوبانُها التدريجي يف بلد مثل تونس، بعدما 
كانت قطب الرحى يف الحياة االجتمعية والثقافية والسياسية، 
مرادٌف لكرس العمود الفقري للمجتمع. وبعدما كان املُنظرون 
اليساريون يُصّورون الطبقة الوسطى )أو »الربجوازية الصغرية«( 
عل أنّها طبقة محافظة وانتهازية ورجعية، ويعقدون كّل آمالهم 
عل الربوليتاريا، التي اعتربوها القّوة الثورية األوىل يف املجتمع، 
نرى اليوم كيف أّن الطبقة الوسطى التونسية، هي التي قادت 
التغيريات السياسية واالجتمعية الكربى، عل مدى ستة عقود، 
بل حتّى خالل الحقبة االستعمرية، وأّن الفقراء، يف املقابل، هم 

املحافظون، 

ال بل كثريا ما يستخدمهم األثرياء الجدد والوصوليون حطبا لكسب 
معاركهم.  

وقد ارتبــط نشـــوء الطبقة الوســـطى يف بالدنا ومنُـــّوها ارتبـــاطا 
وثيقا بالدولة، فهي بانيُة مؤّسسات الدولة اليـــافعة وُمبلورُة رؤاها 
وخياراتها الكربى، وباختصار هي الدولة. ويف الحقبة الجديدة بعد 
2011، ظلّت تبحـــث عمن تأهـــل من األحزاب أكرث مـــن سواه 
ليك يحمل املرشوع املجتمعي، الذي أرستُه منذ بواكري االستقالل، 
لكن ال جسم »النهضة« اتسع للبدلة ذات املظهر الحـــدايث، عل 
الّرغم من كّل »التنازالت«، وال »النداء« )مبشتّقاته( برهن عل 

أنّه حقيق بذلك اإلرث.
ر.خ.

• بقلم رشيد خشانة

تمحي

تـــآكُل الطبقة الوسطى ُيهــمِّــــــــــُش دورها السياسي
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منذ سنة 2011 ، وعند انطالق كّل سنة دراسية جديدة ، ويف ظّل ضعف سلطة الدولة، 
تطرح مسألة مهمة يف الشأن التبوي التونيس تتعلق بالتبية قبل الدراسة )أطفال 

الرشيحة العمرية من 3 إىل 6 سنوات( و تطفو عىل السطح يف هذا الصدد عديد 
املشاكل مثل ارتفاع معاليم التسجيل، و قّلة عدد نوادي التنشيط املختّصة باألطفال 

وتديّن الخدمات وضعف املراقبة وتواصل انتصاب الفضاءات العشوائية خارج القانون 
ويف عّدة جهات وخاصة تلك التابعة لجمعيات دينية أو ما يسّمى بالّروضات القرآنية 

وذلك رغم اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لتطوير القطاع والتصّدي لهذه الظاهرة 
وحامية أطفالنا منها وإنقاذهم ماّم قد يؤّثر سلبا يف بناء شخصيتهم . فكيف تبدو 
Ùالوضعية اليوم ؟ وهل ال تزال تلك الفضاءات متثّل خطرا عىل تنشئة أطفالنا ؟

كيف نحمي أطفالنا من فضاءات 
الـــتـنـــشــئــة الــعــشـــوائــيـــة ؟

قطاع الرتبية »قبل املدرسية« 
املحاضن ورياض األطفال التي 
ترشف عليها وزارة املرأة واألرسة 
والطفولة وكبار السن، والكتاتيب 
التي ترشف عليها وزارة الشؤون 
الدينية ، وضمنها نذكر أيضا املحاضن املدرسية 
والسنة التحضريية وكذلك محاضن ورياض 
األطفال التي ترشف عليها بلديات أو وزارات 
أو جمعيات . وقد انترشت تلك الفضاءات 
يف الوسط الحرضي يف املدن الكربى خاّصة 
وبصورة أقّل يف املناطق األخرى لتلبّي أساسا 
حاجة العائلة التونسية إىل فضاءات متخّصصة 
وتكوين  سليمة  تنشئة  من  أطفالها  متّكن 
يعّدهم لالندماج يف املدرسة وحاجتها كذلك 
إىل فضاء يحافظ عل أطفالها أثناء غياب 
الوظائف  يف  للعمل  البيت  عن  الوالدين 
العمومية أو الخاّصة. لكن رغم هذا التّنوع 
يف الفضاءات فإن اإلحصائيات الرسمية تؤكّد 
أّن التحاق األطفال بتلك املؤّسسات القانونية 
يظّل ضعيفا . ونظرا لقلّة املحاضن ورياض 
األطفال القانونية  التي يبلغ عددها 4745 

مؤّسسة ) 2016 – 2017 ( نالحظ أّن عدد 
األطفال الذين يؤّمونها ال يتجاوز ثلث األطفال 
وقد يقّل يف املناطق الريفية والداخلية. فمن 
بني 578234 طفال ترتاوح أعمرهم بني 3 و5 
سنوات نجد فقــط 174945 طفال مــرّسم 
يف تلك املـــؤّســــسات أي بنسبة تغطية 
يـــقــّدر بـ 31,50 % ) حسب اإلحصائيات 
الرسمية لسنة 2016 ( أي أّن 6 من بني 10 
املـدرسة   قبل  بالرتبية  يلتحقون  ال  أطفال 
وغــالبــا مــا يكونون من املناطق الداخلية 
أو املهّمشة ألّن خريطة توزيع املؤّسسات 
القانونية  التي تعتني بالطفولة غري عادلة، 
إضافة إىل ما تشكو منه تلك املؤّسسات من 
نقص يف اإلطارات املتخّصصة إذ أن حـــوايل 
60 % من العــاملني يف ريــاض ومحاضن 
األطفال ليسوا متخّصصني يف الطفولة املبّكرة. 
وبسبب مخالفة بعضها لكراس الرشوط أو 
ترّدي الخدمــات واألوضاع الصحية أو سوء 
معـــاملة الطفل فقد أغلقـــت وزارة املــرأة 
واألســرة والطفولة وكبـــار السّن منها 23 

مؤّسسة سنة 2017.

الفضاءات العشوائية

وتتمثل املعضلة الكربى يف انتصاب الفضاءات 
العشوائية يف مختلف الجهات وإن كانت 
لها  اإلدارة  تصّدي  بفضل  تناقص  اليوم يف 
عمال بتوصيات مجلس الوزراء املنعقد سنة 
2013 ومبنشور رئاسة الحكومة الصادر يف 
إىل غلق  يدعو  والذي  الغرض سنة 2014 
املؤّسسات املخالفة وإيقاف نشاط املؤّسسات 
الفوضوية بكّل أنواعها والقرار املشرتك بني 
وزارة املرأة ووزارة الداخلية الّصادر بتاريخ 
20 اوت 2014 حول إحداث لجان جهوية 
تضّم ممثلنّي عن كّل املتدّخلني يف هذا الشأن 
كوزارات املرأة والرتبية والشؤون االجتمعية 
والصحة والداخلية والشؤون املحليّة ملتابعة 
ورصد تلك الفضاءات الفوضوية باعتبارها 
متثّل تهديدا مبارشا للطفل ورفع تقريرها إىل 
الوايل الذي يتوىّل إصدار قرار الغلق . وتذكر 
السيدة  نبيهة كمون التليل رئيسة الغرفة 
الوطنية لرياض ومحاضن األطفال أّن تلك 
اللجان ال تعمل بنفس الوترية ففي مناطق 
تكون نشيطة ويف مناطق أخرى تعمل ببطء 
لذلك ورغم املجهودات املبذولة مل يتم غلقها 
جميعا . ويذكر أّن الفضاءات غري القـــانونية 
كمــا يعرفّـــها السيـــد سمـــري بن مريم 
مدير التفقد البيداغوجي بوزارة املرأة هي 
كّل الفضاءات التي تستقطب األطفال عل 
الربنامج  تطبّق  وال  القانونية  الصيغ  غري 
إطار  - ويف  وتعمل  الرسمي،  البيداغوجي 
االنفالت- تحت عّدة تسميات الستقطاب 
األطفال والعائلة مثل روضات الجمعيات أو 
ما يسّمى بالروضات القرآنية التي تعمل عل 

يشمل

• إعداد، خــــالد الّشابي
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استقطاب الويل والطفل ولعّدة جمعيات منها 
فروع يف الجهات للقيام بنفس العمل. وهناك 
تلك التي تنشط تحت غطاء تجارب أجنبية 
كالروضة الكندية أو الفنلندية أو مونتيسوري 
التعليمي وغريها. وهدف تلك الفضاءات إّما 
مادي أو ديني. وتصّنف السيدة نبيهة كمون 
التليل تلك الفضاءات  إىل صنفني: الرياض 
القرآنية والروضات العشوائية وليس لكليهم 
أي وجود قانوين لكن يضطّر الويل التونيس 
اىل التعامل معها بسبب معاليمها املقبولة 
عموما. أما مقرّاتها فقد تنتصب حسب السيدة 
نبيهة كمون التليل يف املنازل أو املستودعات 
بينم قد يتبع بعضها جمعيات قرآنية  تّوفر 
لها الفضاء حسب وزارة املرأة. وتوجد تلك 
الشعبية  األحياء  يف  العشوائية  الفضاءات 
كم يف األحياء الراقية .وتستقبل ما بني 20 
إىل 50 طفال يف الفضاء الواحد. وخطورتها 
تكمن حسب السيد سمري بن مريم يف أّن 
اإلدارة ال تعرف متاما ما الذي ميّرره املنشط 
فيها للطفل يف سّن تكوين شخصيته ألنّها 
ال تعتمد الربامج الرسمية  وخاّصة إذا كان 
هدفها دمغجة الطفل  كم تعتمد إطارات 
غري مختّصة إضافة إىل املربيات املنّقبات مّم 
يحرم الطفل من رؤية وجه مربيته  ويفتقر 
الفضاء املخّصص إىل عنارص السالمة. وتتساءل 
السيدة نبيهة كمون التليل كيف ملن ال يحرتم 
القانون وال يحّب الوطن أن يريّب األطفال 

عل االلتزام بالقانون وحّب الوطن. 

وبالنسبة إىل رياض األطفال العشوائية فقد 
تّم رصد 1437 فضاء ما بني 2015 و2017 
وصدرت قرارات غلق يف شأن 949 منها بينم 
تتوىّل اإلدارة مرافقة  208 لتسوية وضعيتها 
القانونية لتوفر الرشوط املستوجبة لبعث روضة 
وذلك بعد التأكّد من البنية األساسية وظروف 
السالمة وتوفّر املوارد البرشية والفضاءات 
الخارجية وتنفيذ الربنامج الرسمي للوزارة. 
ورغم اتخاذ قرارات الغلق فإّن عددا منها يغرّي 
املكان ويعود إىل العمل من جديد والسبب 
أّن القانون الحايل يتوقّف عند قرار الغلق وال 
يعاقب. لذلك هناك نّص قانوين جديد مطروح 
اليوم يدعو إىل معاقبة املخالفني معاقبة جزائية 
ومالية ويلزم كل املؤّسسات بااللتزام بالربنامج 
البيداغوجي الرسمي الذي فيه جانب ديني 
)القرآن والسنة( يتمىش مع عمر الطفل ومع 
املقاربات البيداغوجية املعتمدة لتنشئة طفل 
متجّذر يف هويّته العربية اإلسالمية منفتح عل 
الثقافات األخرى مستكشف مبدع مستقل 

بذاته قادر عل التعبري عن أفكاره.

الكتاتيب فضاءات رسمية

وهناك فضاء آخر يساهم يف تنشئة األطفال 
بني سّن 4 و6 سنوات  فيه أيضا دخالء وهو 
الكتاتيب. والكتاتيب حسب  املسؤول عن 
الكتاتيب يف وزارة الشؤون الدينية هي تسمية 
رسمية ال تطلق إاّل عل الفضاءات املرّسمة 

التي تنشط رسميا يف مسجد أو جامع أو 
زاوية أو يف فضاء تابع لوزارة الشؤون الدينية 
وتحت إرشافها وتخضع للمتابعة من الوعاظ. 
ويؤكد املسؤول عن كتاتيب أّن الفضاءات 
التي تّم اكتشافها منذ سنة 2012 و2013 
وكانت تنشط يف بيوت أو مستودعات أو 
غريها عل أساس أنّها ،كتاتيب تحّفظ القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الرشيفة لألطفال 
تبقى فضاءات عشوائية وتّم اتّخاذ االجراءات 
القانونية  يف شأنها. مالحظا أّن الوزارة دامئا 
متيّقظة ملحاربتها إن وجدت. وأشار إىل أّن 
الكتاتيب الرسمية التي يكتب عل واجهتها 
روضة قرآنية يتّم استجواب املؤدب املسؤول 
عن ذلك. كم بنّي أنه اكتشفت حاالت قليلة 
لكتاتيب استقبلت أطفاال دون سّن الرابعة 
فتّم استجواب املؤدب املخالف. ومن جهة 
أخرى تدعو وزارة الشؤون الدينية األولياء 
إىل التشبّع بثقافة الكتاتيب الرسمية التي 
يرتاوح معلوم التسجيل فيها بني 20 و30 
دينارا وتستقبل أبناء العائالت املعوزة بدون 
مقابل. وينشط يف تونس 1720 كتّابا رسميا 
طفل  ألــــف   49 حــــوايل  يستــــوعب 
)2017 – 2018(. وتوجد الكتاتيب يف األحياء 
الشعبية ويف األحياء الراقية ويعمل املؤدب 
وفق برنامج رسمي تّم وضعه يف دليـــل 
مرجعي مبني عل الدستور التونيس وعل 
مجلّة حقوق الطفل وأعّد بالتنسيق مع وزاريت 
الرتبية واملرأة ومن أهداف الربنامج متكني 

الطفل من حفظ نصيب من القرآن الكريم 
واألحاديث النبوية والتشبّع باألخالق واملبادئ 
والتواصل مع اآلخر والدافعية وحّب االطالع 
وإمناء االنتباه واالستقاللية وروح املبادرة لديه 
وتدريبه عل النقد والتقييم الذايت واإلبداع. 
ومن بني األنشطة التي يوفّرها الكتّاب أنشطة 
منطقية رياضية وإيقاظ علمي وأنشطة يدوية 

تشكيلية ومرسحية وغريها..

أسباب تفّش ظاهرة 
الفضاءات العشوائّية 

ومن أسباب تفيش ظاهرة الفضاءات العشوائية 
عدم  التليل  كمون  نبيهة  السيدة  حسب 
وجود رياض أطفال حكومية مجانية وبالعدد 
الكايف ومنضوية تحت املنظومة وكذلك عدم 
مّد يد املساعدة للقطاع الخاّص الذي أخذ 
عل عاتقه مسؤولية تأطري األطفال يف سّن 
مبّكرة. وتؤكّد السيدة نبيهة كمون التليل أنّها 
اكتشفت أّن من بني ما يدرّس لألطفال يف تلك 
الروضات عبارات مثل من هو الطاغوت أو 
للطواغيت خمسة رؤوس أو الحجاب واجب 

وعدم التحّجب من الكفر وعذاب القرب ... كم 
الحظت أّن منها من يفرض اللباس الطائفي 
عل األطفال يف حني ترتدي املنشطة النقاب. 
ويذكر أّن وزارة املرأة أصدرت مذكّرات متنع 
اللباس الطائفي  يف الروضات كم علّقت إسناد 
الرتاخيص للجمعيات الباعثة لرياض األطفال 
)جويلية 2015(. ويعترب أيضا النقص يف نسبة 
التأطري سببا من أسباب انتشار الفضاءات 
ونقص  السلطة  ظّل ضعف  يف  الفوضوية 

املراقبة فكانت نتائجها وخيمة  إذ شهدت 
بعض املحاضن ورياض األطفال العشوائية  
التي يسرّيها أشخاص ال عالقة لهم باملهنة عّدة 
مآس كان ضحيّتها أطفال أبرياء دفعوا مثن 
اإلهمل يف تلك املؤّسسات وغياب الكفاءة 
والقدرة عل التعامل مع األطفال يف تلك 
السّن نذكر منها اغتصاب طفلة 3 سنوات 
من طرف أحد العاملني يف روضة عشوائية 
يف جهة املرىس سنة 2013 ووفاة طفل 7 

إشــكـــاالت و نــقـــائــص

من اإلشكاالت و النقائص التي أمكن رصدها يف ما يخص فضاءات تنشئة االطفال 
نشري يالخصوص اىل:

• النقص يف املراقبة البيداغوجية بسبب النقص يف إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي
• ارتفاع الرضائب التي يدفعها اصحاب املؤّسسات الخاّصة

•  العجز عن تنفيذ قرارات الغلق بالنسبة اىل املؤّسسات املخالفة 
•  تقلّص عدد املؤّسسات العمومية املختّصة

•  ارتفاع معاليم التّسجيل يف املؤّسسات الخاّصة وعدم خضوعها اىل الرقابة 
•  عدم التزام املؤّسسات الخاّصة بالربامج الرسمية. 



ّية
طن

 و
ون

شؤ

ّية
طن

 و
ون

شؤ
23 22

العدد 32
أوت

2018

العدد 32
أوت

2018

شهور يف دار حضانة بجهة أريانة مختنقا سنة 
2014 ووفاة رضيعني يف محضنة عشـوائية 
بجهة صفاقس سنة 2015 ويف نفـس السنة 
أصيب 14 طفال جـرّاء سقــوط جزء مــن 
سقـف محضنة مدرسية يف جهة بنعـــروس. 
ونظرا إىل أنّها حــرب متواصلة ضـــّد تلك 
الفضاءات شــّدد السيد سمري بن مريم عل 
رضورة وعي الجميع بهذا الخطر و تكاتف 
جهود كّل األطراف وخاّصة من ناحية إشعار 
اللجان الجهوية بأي تجاوز أو تهديد ميّس سالمة 
الطفل ذلك أنّه كلّم وصل وزارة املرأة إشعار 
تّدخلت فورا. لذلك متثّل اإلشعارات الواردة عن 
طريق الهاتف والشكاوى، ووسائل التواصل 
االجتمعي من أهّم آليات رصد الفضاءات 
الفوضوية إضافة إىل دوريات التّفقد واإلرشاد 
البيداغوجي  واملسح الجهوي ملؤّسسات الطفولة 
)املندوبية الجهوية لشؤون املرأة و األرسة(.

روضتنا يف حومتنا

املرأة   وزارة  أعّدت  الوضع  هذا  وإلصالح 
خدمات الرتبية ما قبل الدراسة ذات جودة 

تهم األطفال يف سّن 3 إىل 5 سنوات وتكرّس  
إلنصاف و تأخذ يف االعتبار كافة األطفال دون 
متييز يف جميع الجهات تحت شعار »روضتنا 
نسبة  بالرتفيع يف  مّم سيسمح  يف حومتنا«. 
الدراسة  قبل  ما  الرتبية  االلتحاق مبؤسسات 
والحد من انتشار الفضاءات الفوضوية التي 
تهّدد أطفالنا . وتشمل هذه الخطّة دعم أبناء 
العائالت املعوزة وفاقدي السند لالنتفاع بتلك 
الخدمات  وقد بلغ عدد األطفال املستفيدين 
يف  واليات   8 2018 يف   –  2017 سنة   3000
انتظار أن يرتفع العدد إىل 4445 طفال بداية 
من 2018 – 2019 يف عرش واليات هي الكاف 
والقرصين والقريوان وسيدي بوزيد وجندوبة 
وسليانة وزغوان وباجة وتطاوين وأريانة. ويذكر 
السيد سمري بن مريم أّن الدولة خّصصت ألبناء 
العائالت املعوزة سنة 2018 اعتمدات تقّدر بـ 
مليوين دينار تّوفر لهم خدمات ما قبل املدرسة 
مجانا وعل كاهل الدولة  كم تعمل الوزارة منذ 
2014 عل إعادة الروح إىل الروضات البلدية 
للرتفيع يف نسبة التغطية وتقريب الخدمات 
للعائالت وتحسني جودة الخدمات مبؤّسسات 
معلومايت  نظام  ووضع  الدراسة  قبل  الرتبية 

لتجميع وتقييم املعطيات الخاّصة بها ووضع 
برنامج الرتبية الوالدية مم سيساهم يف النهوض  
باملمرسات العائلية والسلوكات اإليجابية لألولياء 
تجاه أبنائهم. ولّعل هذا القانون يعطي لرياض 
األطفال وملؤّسسات الطفولة عموما األهميّة 
هذا  يف  دورها  الدولة  به  وتستعيد  املرجوة 

القطاع.

املؤّسسات الخاصة : معاليم مشطّة

لقد أسال هذا القطاع لعاب عديد املستثمرين 
الرسيع  للّربح  الفرصة  فيه  وجدوا  الذين 
معاليم  وأّن  خاّصة  والفوري  واملضمون 
التسجيل يف املحاضن و املحاضن املدرسية 
أن  .صحيح  رقابة  ألّي  تخضع  ال  والّرياض 
تلك املؤّسسات الخاّصة توفّر للويل خدمات 
ذات جودة عالية وفضاءات لألنشطة مّجهزة 
تجهيزا عرصيا ومربيّات متّكونات وأنشطة 
مختلفة ونقل مدريس ورقابة عادة صارمة 
ومساحات خرضاء إال أنّه مقابل ذلك يدفع 
الويل مبالغ مشطّة تبدأ باملعلوم الشهري 
الذي يرتاوح يف معّدله بني200د و 400 د 
يف الشهر للطفل الواحد وتزيد عن ذلك يف 
عّدة مؤّسسات تعترب خدماتها هي األرقى. 
ويدفع الويل للمؤّسسة 10 أشهر كاملة إضافة 
إىل معلوم التسجيل والتأمني والذي يتكلّف 
عل الويل معلوم شهر آخر يف املعّدل هذا 
إضافة إىل أّن كّل نشاط إضايف تنظّمه املؤّسسة 
والرسم  كاملوسيقى  املعلوم  يكون مدفوع 
واملرسح والرياضة ... ويف النهاية فإّن كّل 
خدمة تقدمها املؤّسسة هي مبقابل ونظرا 
لغياب الترشيعات يف هذا املجال فإّن أصحاب 
تلك املؤّسسات يستغلّون فرصة حاجة األولياء 
إليهم ويكسبون منهم األموال الطائلة التي 
ال تتناسب وما يقّدمونه لألبناء من خدمات. 

دور الويل سلبي

ما يالحظ عموما يف رّدة فعل الويل حول 
الفضاءات العشوائية أنّها سلبية لذلك من 
الرضوري توعية األولياء بأّن تلك املؤّسسات 

متابعة الفضاءات الفوضوية

عدد املؤّسسات التي 
بصدد تسوية الوضعية 

عدد قرارت الغلق 
الصادرة 

عدد الفضاءات الفوضوية 
التي تّم رصدها 

السنة الرتبوية 

141 684 1057 2016 - 2015 
67 265 380 2017 - 2016

محاضن ورياض األطفال القانونية 2016 - 2017

نسبة 
التغطية 

عدد 
االطفال  املجموع  عدد رياض األطفال  املؤّسسة 

خواص جمعيات وزارات بلديات

1.16 610228 405 404 0 0 1
محاضن 
األطفال

31.50 174945 4349 3968 305 24 52
رياض 

األطفال 

ترّض بأطفالهم وتهّدد توازنهم النفيس. ورغم 
تويّل بعض األولياء التبليغ عن املؤّسسات 
العشوائية أو التي ترتكب فيهـــا تجــاوزات 
فـــإن دورهـــم يف مقـــاومة اإلخــالالت 

ال يزال سلبيا. 

فالـــويل هـــو الذي يختـــار الفضاء دون العودة 
إىل القوائم الرسمية ملؤّسسات الطفـــولة املرّخص 
لها التي تصدرها الوزارة وقد يالحظ فيه تجاوزات 
يف التأطري أو التنشيط  أو ترّدي الخدمات  لكن 
يجد نفسه مجربا عل الصمت إّما بسبب انخفاض 
معلوم التسجيل يف الفضاء أو لقربه من محّل 
الّسكنى أو من عمله أو عمل الزوجة وأحيانا 
بسبب »الدمغجة« التي يتعرّض لها هو أيضا 
من قبل املرشفني عل الفضاء إلقناعه بجودة 
التكوين. لذلك تعمل وزارة املرأة حسب السيد  
سمري بن مريم عل توعية األولياء بأهمية الرتبية 

ما قبل الدراسة يف تكوين أبنائهم.

وقـــد أكّدت دراسة ملنظمة اليونسيف أّن 
أغلـب املنقطعني عـــن الدراســة يف التعليم 
املدريس هم غـالبا من الذين مل يسجلوا يوما 
يف رياض أطفال أو يف املؤّسســات القانونية 

التي تعنى بتنشئتهم. 

وخالصة القول، إن انحراف الفضاءات -  التي 
من املفروض أنّها حــامية للطفل - عن مهاّمها 
وعن  القانون  لها  يحّددها  التي  األساسية 
الربامج الرسمية ليمثّل خطرا ال يزال يهّدد 
أطفالنا  إن كانت تلك التجاوزات ذات بعد 
تجاري أو بعد إيديولوجي أو غريه.. لذا فإّن 
اليقظة تبقى قامئة حتّى القضاء التّام عل 
كّل الفضاءات العشوائية. وتبقى النصوص 
القانونية الجديدة واإلجراءات املتّخذة والتي 
ستتّخذ يف هذا املجال خطوة هامة نحو النجاح 
يف هذه املهمة لكن النجاح ال يكون كامال 
إن مل يتّم توعية الويّل بشـــتّى الطرق ألنّه 
يف النهاية هو صاحب قرار تسجيــل طفله 
يف هــذا الفضاء القانوين أو ذاك الفضــاء 

العشوايئ.
خ.ش.

الخـــروقـــات والتجـــــاوزات يف 
الفــضـــاءات العــشــوائــــيــة

مقـتــرحـــات للـــحــّد مـــــن 
ظاهـرة الفضــاءات العشــوائية

عديدة هي الخروقات و التجاوزات املسجلة يف الفضاءات العشوائية لتنشئة االطفال 
نذكر منها ما يل :

•  العمل بدون ترخيص
•  عدم احرتام الربامج الرسمية 

•  عدم التقيّد بعدد األطفال املحّدد يف كل قاعة للمنّشط الواحد   
• دمج فئات عمرية مختلفة يف نفس الفضاء وخاصة عندما تحتضن بعض الروضات 

تالميذ يف االبتدايئ كحضانة مدرسية
•  عدم االلتزام بكراس الرشوط  وخاصة البنية األساسية ومساحة الفضاء الخارجي 

املخّصص للتنشيط واملساحة املخّصصة لكّل طفل داخل قاعة التنشيط 
•  تجاوز طاقة االستيعاب املرتبطة أصال مبساحة الفضاء 

•  نقص املوارد البرشية الالزمة من حيث الكفاءة 
• عدم قبول األطفال حامل اإلعاقة رغم أن القانون الحايل الصادر سنة 2009 يسمح 

بذلك بل ويدعو املحاضن اىل قبولهم وتوفري الرعاية الالزمة لهم.
• وقلة العناية الصحية وغياب النظافة 

•  عدم استقرار الطاقم اإلداري واملنّشطني مّم ينعكس سلبا عل الجانب الوجداين 
للطفل. 

•  التصّدي لظاهرة الفضاءات املفتوحة تحت غطاء املدارس أو الجمعيات القرآنية
•  فتح الفضاءات العمومية لالستغالل مجانا لفائدة األطفال وبرمجة أنشطة ترفيهية 

وثقافية ..
• فتح اإلعالم العمومي أمام الربامج املوجهة إىل الطّفل وتكثيفها منها بإرشاف مختّصني 

قصد توعية األولياء
•  تكّفل الدولة مبعاليم رياض األطفال الرسمية بالنسبة اىل األطفال من عائالت معوزة 
أو ضعيفة الدخل والزيادة يف عدد الروضات البلدية مبقابل معقول للفئة املتوسطة 
الجهات  العشوائية يف  الفضاءات  الكشف عن  القادرين عل  العمد  •  تفعيل دور 

وخاصة يف املناطق النائية
•  إعفاء اصحاب املؤّسسات الخاّصة

• مساعدة الباعثني عل إنجاز مشاريع رياض األطفــال مبنحة تقــــّدر بـ 20 % أو 
25 %  إلنجاز املرشوع 

•  متكني الويل من  منحة يستغلّها يف تسجيل ابنه يف الروضة لتضمن الدولة لكل طفل 
تكوينا قبل الدراسة. 

الرتبية قبل  •  تخصيص ميزانية للطفولة املبكرة تتناسب مع عدد األطفال يف سّن 
املدرسية ما بني 2 إىل 6 سنوات 

•  إنجاز دراسات علمية ملعرفة األسباب الدقيقة وراء اختيار األولياء ملا يسمى بالرياض 
القرآنية العشوائية رغم وجود الكتاتيب الرسمية والتعريف مبخاطرها املختلفة وتوعية 

الويل بخطورة تلك الفضاءات عل تنشئة طفله.  
•  إنجاز دراسات حول مدى اندماج هؤالء يف املدارس االبتدائية وهل لديهم مشاكل 

نفسية وكيف هو تحصيلهم العلمي. 
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1 -  نقرأ بكثري من االستغراب يف كتـاب البيــان والتبيني للـــجـــاحظ 
)تـ 255هـ/ 868م( قولَه »ال تََدْع أَُم صبيَّك ترضبُْه فإنّه أعقُل منها وإن 
كانت أَسنَّ منه«. أَْن تصدَر هذه العبارات من مفّكر وأديب يف مثل 
مقام الجاحظ أمر يستدعي النظر، فكيف ميكن أن نفهم حديثه هذا؟ 
هل يتعلّق بالجارية التي يعارشها سيُِّدها فتنجَب منه ومع ذلك فهــو 
ال يرى لها من قيمة تُذكر مقارنًة بابنه الصغري؟ أم أّن املقصـــود هو 
رضورة تجّنب رضب األبناء ألّن عواقبه وخيمة كم قال ابن خلدون 
»من كان ُمربّاه بالعسف والقهر من املتعلّمـــني، حملــه عل الكذب 

والخبث؟«

أّن  اللفظ أي  املعنى سوى ما يدّل عليه ظاهر  2 - قد ال يكون 
الجاحظ ينتقص عموم النساء وال يرى لهّن من فضل يف الرتبية؛ كم 
أنّه ميكن أن نحمل عبارة مؤلف كتاب »البخالء« عل غري محمل 
الِجّد وأنّه من قبيل الهزل الذي يستعمله، هو وبعض الكتّاب، عند 
معالجة القضايا الهامة قصد إبراز ما خفّي من التناقضات وما دّق 
من التباينات ليكون الهزل سبيال للِجّد قصَد تحفيز العقلية النقدية 

وإذكائها؟

3 - الذي ال شّك فيه أّن الجاحظ الذي وضع رسالة يف »املعلمني« 
وأخرى يف »املُغنِّني« وثالثة يف »الِقيان« قد خّص النساء برسالة تأكيدا 
عل أهمية املوضوع ورضورة اإلجابة عن سؤاله. هو وإن مل يتعرّض 
حا  مرجِّ كان  سكوته  فإّن  للمرأة  العقلية  املكانة  قضية  إىل  رصاحة 
لدالالت تجعله أفصح من الكالم. نجده يف مواضع يلّمح إىل مكانة 
املرأة  فيستبعد عنها العقل ويف مواضع أخرى ال يرتدد يف التبخيس من 
أهمية رأيها ويف تفضيل الرجل عليها. وإذا كانت املرأة، عند الجاحظ  
تَْفُضُل  الرجَل  يف أمور فهي ال تعدو أن تكون أمورا متّصلة باألنوثة 
والضعف، فهي التي : »تُْخطَب وتُراد وتُْعَشق وتُطْلَب« وهي التي 
التي وإن كــان  النوادر  تُْفَدى وتُْحمى«. نجده أيضا يورد بعض   «
ال يتبناها رصاحة فهي تبقى معرّبة كقوله »ومــن أقوال العــاّمة: 
»أحمُق من معلّم كُـتّاب...وكيف يُرْجى الرأُي والعقل عند َمن يروح 

عل أنثى ويغدو عل طفل«.

4 - ما ينبغي أن نذكره من جهة أخرى أّن الجاحظ كان من املعتزلة 
بل ومن رجالهم املتميّزين وأّن هذه الفرقة، خالفا ملا ميكن أن 

يُظَّن، مل تكن مذهبا للخاصة دون العاّمة. يقول صالح الصفدي 
املؤرخ ) تــ 764هـ/1362م( : »ومن وقف عل طبقات املعتزلة 
للقايض عبد الجبّار علم ما كانوا عليه من العدد والعّدة«. كم 
نجد عند القايض أيب عل التنوخي)تـ 384هـ /994م( صاحب 
نشوار املحارضة: »أّن نساء املعتزلة مل يكّن يخشني الجّن واألرواح 
وكذلك صبيانهم ألنهم مل يكونوا يسمعون أحاديث الجّن من 
آبائهم بل كانوا يسمعون إنكار رؤيتهم«. أما ياقوت الحمــــوي 
) تـ 626هـ /1129م( صاحب معجم البلدان فيقول يف حديثه 
عن مدينة »تاهرت« يف املغرب قرب » تلمسان« أّن مجمــــع 
»الواصلية«- أصحاب »واصل بن عطاء«، أحد مؤّسيس االعتـــزال، 
كان هناك وأّن عددهم بلغ ثالثني ألفا يف بيوت كبيوت األعراب 

يحملونها«. 

ما نستفيده من هذه التفاصيل هو التوّسع العمودي لفرقة االعتزال 
وأنّه يعرس أن نتصّور إمكان تحّقق ذلك مع أّن أحد رجالها كان يعتمد 

آراء إطالقية وتحقريية للمرأة.

لكن مع ذلك فم ذكرناه من بعض أقوال الجاحظ يف خصوص 
مسألة املرأة يظل حامال لداللة ثقافية متّصلة مبا تحمله ثقافة 
املسلمني، ككّل ثقافة، من دالالت االلتباس والغموض مبا تعرّب 
تجعل عموم  أوساط  قائم يف  مرتبطة بخطاب  أقوال  عنه من 
املرأة أقّل قيمة إزاء عموم الرجال. مثل هذا الخطاب يعتمد 
تراتبية تكشف عن عالقة استتباع يتبناها قســـم رجايل مـــن 
املجتمـــع يف تصّوره وممرسته إزاء النساء ويف متوقعه العــام 

سياسيا واجتمعيا.

ما يتأكد بناًء عل ذلك أّن القول بوجود بنية عاّمة تصّورية تعمل عل 
د  أساس دونية املرأة وأفضلية الرجل ال يعني أنّنا أمام بناء ثقايف ُموحَّ
َصمٍّ وقاعدة مطّردة يشمالن جميع الفئات االجتمعية مبختلف أمناط 
البحوث  تثبته  ما  الحضارية. ذلك  املادية وتنّوع مستوياتها  حياتها 
املتصلة بعلم االجتمع الثقايف حني تقّرر أّن الذات الثقافية تكون حتى 
يف حاالت »االستقرار« الحضاري خاضعة لحقل تبايٍن والتباس يبلغ 
أحيانا أخرى حدَّ التناقض والصدام الداخليني بني املفاهيم والرؤى 

التي تنتظم املجتمع.

ـَـــــْولـــــم  «ســـــؤال المــــــرأة» فــــي الــــزمــــــــن الُمع
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باالعتبار  يكون  ال  السياق  هذا  يف  املرأة«  »سؤال  بحُث   -  5
البيولوجي وما ينجرُّ عنه من وظائف اجتمعية  وال هو تناول 
د طاقات املجتمع يف سياق إبداعي أو  للمرأة بصفتها رمزا يوحِّ
 )Concept( »دفاعي. إنه بحٌث يف مسألة املرأة لكونها » مفهوما
أي ُعنرًصا معرفيا يتضّمن كشفا عن التعّدد واالختالف الثاويني 

يف املجتمعات واملَُحركَنْي لها.  

يف هذا املجال نجد نصا آخر من »زمن التأسيس« يكشف لنا تنّوع 
الزوايا التي ميكن أن تعرض من خاللها قضية املرأة. ذلك أّن هناك 
دا وبني تناولها عل أنّها  فرقا بني النظر إىل املرأة باعتبارها رمزا موحِّ
مفهوم يتضّمن تراتبية وتفريقا يقوم عل معرفٍة أي  عل سلطة 
وسيادة. عالج هذا املوضوع أكرث من مفرس للقرآن الكريم عند رشح 
قوله تعاىل : »يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت يُبَاِيْعَنَك َعَل أَن الَّ 
يرُْشِكَْن ِباللَِّه َشيْئًا َواَل يرَْسِقَْن َواَل يَزْننَِي َواَل يَْقتُلَْن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَأْتنَِي 
ِببُْهتَاٍن يَْفرَتِيَنُه بنَْيَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ َواَل يَْعِصيَنَك يِف َمْعُروٍف فَبَاِيْعُهنَّ 
َواْستَْغِفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم)املمتحنة/12(«. ذكروا عندئذ 
بَيعة هند بنت عتبة زوج أيب سفيان فقالوا إّن »النبي عليه الصالة 
والسالم بايعهّن وكان عل الصفا، وهند بنت عتبة ُمتنّقبة متنّكرة 
خوفاً من أن يعرفها رسول الله، فقال أُبايعكن عل أن ال ترُشكن 
بالله شيئاً، فقالت هند: انّك لتأخذ علينا أمراً ما أخذتَه عل الرجال 
وذلك أنّه بايع الرجال يومئذ عل اإلسالم والجهاد فقط، فقال رسول 
الله: وال ترَْسِقَْن. فقالت هند: إّن أبا سفيان ُمْمِسٌك)بخيٌل( وايّن 
أصبُت من ماله هنات فال أدري أيحّل يل أّم ال؟ فقال أبو سفيان: 
ما أصبِت من مايل فيم مىض فهو لك حالل .. فضحك رسول الله 
وعرفها فقال لها: وإنِّك هنٌد بنت عتبة، فقالت: نعم فاعف عّم 
سلف يا نبي الله عفا الله عنك. فقال: وال تزنني. قالت هند: أََو تزين 
الُحرُّة؟! فقال الرسول: وال تَقتلْن أوالدكن، قالت هند: ربّيناهم صغاراً 
وقتلوهم كباراً وأنتم وهم أعلم. وقال النبّي: وال تأتني ببهتان قالت 
هند: والله إّن البهتان قبيح وما تأمرنا إالّ بالرشد ومكارم األخالق، 
وملّا قال: وال يَْعصينَك يف معروف قالت هند: ما جلسنا مجلسنا 

هذا ويف أنفسنا أن نعصيك يف يشء«.

6 - ما يالحظ يف هذا النص أّن الحوار فيه كان يجرى عل مقتىض 
ُرؤيتني: رؤية الداعي إىل بيعة النساء عل أساس رسايّل يريد أن يوّحد 

ويؤسس أي أنّها رؤية تنظر إىل املرأة باعتبارها معنى جامعا ورمزا 
دا بينم كانت تعليقات هند بنت عتبة القرشية العبشميه صاحبة  موحِّ
االجتمعي  موقعها  عن  ًة  ُمعربِّ وبعده  اإلسالم  قبل  العالية  الشهرة 
والسيادي أي عن الفئة املالكة للقّوة والسلطة ولرؤية خاّصة للذات 

ضمن ذلك املوقع. 

7 - لكن، مع هذا وذاك، فإن هذه النصوص الرتاثية إذ تكشف 
عن أن »سؤال املرأة« قديٌم وُمعاٌد، بل إنه ليس خاّصا بالثقافة 
واالجتمع اإلسالميني، وأّن املهّم فيه هو تعلُُّقه برتكيب الذات 
الثقافية وتنّوع ردودها حسب كّل زمن وكّل سياق. خطورة السؤال 
فيم يتجه إليه من إرساء لتعايِش العنارص املتباينة داخَل الهوية 
الثقافية أو تصاُدِمها وفيم يفيض إليه من نتائج خاصة يزيد من 
تعقيدها السياق االجتمعي والحضاري املواكب لها مبا يجعل أّن 

أهّم ما يف »سؤال املرأة« اليوم أنّه يأيت يف سياق معومل. 

ذلك أّن ظاهرة العوملة التي تفرض نفسها عل الجميع يف املجاالت 
االقتصادية واملالية والسياسيــــة لن تقــــف دون اخرتاق املجالني 
االجتمعي والثقايف. هـــــي ستواجه بالرضورة طبيعَة البناء الثقـــايف 
املرَكَّب للمجتمعات مبا يشتمــــل عليه ذلك البناء من تنــــّوع 
واختـــــالفات تضعها أمام تحديّات أكرب ستُضاعف من حـــــّدة 
متزّقاتها وخطــــورة سريورتها إن مل تُعالـــــج املعالجة األنجــع 

واألشمل. 

اجتمعية  مسألة  أنّها  عل  اليوم  املرأة  قضية  إىل  النظر  يتعّذر  لهذا 
حقوقية مستقلة وأنّها تختزل مبفردها أزمة العامل العريب املعارص برُّمته. 
السياق املعومل يجعل األمر مختلفا كليًّا عن ذلك إذ يجعل من السؤال 
قضيًة إشكاليًة ُمركَّبة ال تقبل التبسيط والعزل واالستنساخ. هو سياق 
يتطلب رؤية بديلة تتجاوز املنظومات اإليديولوجية الجاهزة واملعالجات 
الظرفية واإلصالحات املبّسطة. إنّه يقتيض يف املستوى الثقايف االجتمعي 
والسيايس رسم معامل فكر وسياسات مُتّكن من تقّدم حقيقي شـامل 
ال يخّص سؤال املرأة بأولوية مميّزة لها وحدها بل يحرص عل أهمية 
تنزيلهاً ضمن مرشوع وطني اشتميل تصنعه املجتمعات العربية األكرث 

تحررا وإنسانية..
ر.خ.

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد
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منذ  بالدنا  املصلحون يف  أدرك 
الزّمان  من  قرن  عن  يزيد  ما 
مرشوط  املجتمع  إصالح  أن 
بإصالح أوضاع املرأة وفّك أرسها 
االجتمعّي واالقتصادّي، وتحرير 
طاقاتها، واحرتام ذاتها، واإلميان بقدراتها، من 
اإلسالمّي  للدين  املستنرية  القراءة  منطلق 
واالجتهاد يف تأويل تعاليمه مبا يتناسب وقيمة 
اإلنسان وتبّدل األحوال وتغرّي األزمان وتطّور 

املجتمعات. 

كم أيقنوا أّن مجتمعا نصفه ُمقيّــٌد هــو 
بنباهتهم  وتفطّنوا  كسيح.  ُمْقَعٌد  مجتمع 
وصدق وطنيتهم إىل ارتباط النهوض باملرأة 
بالتعليم. ذلك أن ما آلت إليـه مكانة املرأة 
من تخلّف وتَرَدٍّ كان نتيجة قرون من الجهل 

والتجهيل واالنغالق و التحّجر.

نهاية  منذ  املستنرية  الّنخبة  انتبهت  لقد 
عرشينات القرن املايض إىل لــــزوم تعليــم 
املرأة تعليم عصــريًا متــوازنًا يساعد عل 
تطوير أوضاعها ومُيّكنها من القيام بوظائفها 
َد هذا  االجتمعيّة يف األرسة واملجتمع. وتََجسَّ
التالزم  يف مرشوع دولة االستقالل التحديثّي 
بقيادة الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة. وها 
نحن اليوم نجني مثار ذلك. فإذا كان عابر 
الطّريق يف الّسنوات األوىل بعد االستقالل 
يندهش من »تضّخم سيل البنات املقبالت 
والدفاتر«  بالكتب  مثقالت  املدارس  عل 
ويدرك  »مدى تسابقهّن عل موارد التثقيف 

وازدحامهن عل مناهل العرفان« )كم جاء 
يف وصف العالمة حسن حسني عبد الوهاب 
يف تقديم الطبعة الرّابعة من كتابه شهريات 
يف  ننظر  وعندما  اليوم  فإنّنا  التونسيات( 
محيطنا االجتمعّي نجد يف أكرث مــن أســـرة 
تونسيّة فتاة متميّـــزة تحتّل املراتب األوىل 
يف التحصيــل الدرايس وتتألّق داخل الوطن 

وخارجه.

فتيات نابهات مجتهدات يعكفن عل الدراسة 
مناظرة  نتائج  املعرفة.  طلب  يف  ويثابرن 
دليل  املاضية   الثالثة  لألعوام  الباكالوريا 
عل ذلك فقد حصد الصبايا أعل املعّدالت:  
أحالم، سريين، هيفاء، أميمة، آمنة، أريج، 
أمل، ياسمني، رؤى، إيناس، مريم، لينا، منال... 
العائلية فلهّن  ألقابهّن  أذكرهّن دون ذكر 
لقب واحد: التونسية، إذ ُهّن بنات تونس 

وزرعها الطيّب.

وال يَحَســـنّب البعـــض أّن هؤالء املتفّوقات 
للدراسة وزاهدات يف مجاالت  منقطعات 
الحياة الّشبابية األخرى مبا فيها من أنشطة 
فنية ورياضية وترفيهية. ال بـــل ُهّن يعشن 
واجباتهن  ويزاولن  معتدلة.  متوازنة  حياة 
بانضباط وتنظيم. فتيات متوازنات وَجدن يف 
أرسهن الُحنّو والّرعاية وحفز الهّمة واالحرتام. 
هَدُهّن مربّون أجالّء باملتابعة والتّوجيه  وتَعَّ
والتّشجيع. وتعلّقت هّمتُهن بطلب الُعل 
فسهرن اللّيايل. وقبل ذلك وبعــده فُهــّن 

ال ينقصهّن ال العقل و ال الّدين. 

إّن ظاهرة مَتيُّز الفتاة يف الّدراسة والعمل 
ليست حكرا عل تـــونس بل هــي ظاهرة 
منترشة يف مجتمعات كثرية. فأغلب املُدرّسني 
يعرفون أّن الطالبات أكرث انضبــاطا واجتهـــادا 
والتــزاما وتفـــّوقا يف الدراســة من زمـــالئهّن 

الطاّلب. 

للظاهرة بال شّك أسباب وعوامل اجتمعيّة 
ونفسيّة واقتصاديّة. ولكن األرجح أّن هناك 
استعداًدا أنثويًّا للعمل والبذل والتضحية ال 
يتّوفر دامئا عند الّذكـــور. وهو استعــداد ال 
يقترص فقط عل التّعليم بل ميتّد إىل مجاالت 
الحياة العمليّة. وتؤكّد املالحظة السوسيولوجيّة 
واملعايشة اليوميّة، يف ظّل غياب الدراسات 
واإلحصائيات، جديّة املرأة يف العمل وحرصها 
عل اإلتقان والتزامها بالقوانني والضوابط. 
هنالك بال شّك استثناءات، ولكن  كلّم أتيحت 
للمرأة فرصة اإلرشاف والتسيري إالّ وأثبتت 
كفاءتها واستقامتها. فهي يف الغالب األعم 
تتعامل مع عملها وتدير مصالحه بعقلية 

األّم وربّة األرسة.

وإذا كانت املرأة منبع الحياة، وقد خّصها 
الله بامتياز الحمل ورشف الوضع، ومنحها 
من الّقوة ما تتحّمل به شّدتهم، فهل بها 
بعد هذا من الّضعف ما يرُّبر إقصاءها عن 

مواقع القيادة ومراتب الريادة؟

جهله  يف  الذكورّي  املجتمع  يتمدى  أن 
وغطرسته ويعترب املرأة ناقصة عقل ودين، 
ويُشهر يف وجهها تهمة الّضعف الجسدّي 
والهشاشة النفسيّة فذلك إرصار عل التّخلف. 
الشعوب التي تقودها نســـاء شعـــوب ال 
تقّل عّنا وعيًا أو ثقافًة أو تديًّنا، هي فقط 
تجاوزت عقدها ونرجسيتها وتخلّصت من 
تراث  »شهريار« و»يس الّسيد«، وأدركت أّن 

املرأة فعال مستقبل اإلنسان.
م.ز.

أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 

المـــرأة مستقبــل اإلنـســان

• بقلم منجي الّزيدي

كتب املصلح التونيّس الّرائد الّطاهر الحّداد عام 1929 »املرأة هي ُأمُّ اإلنسان«. 
وأنشد بعده الّشاعر الفرنيّس الكبري louis aragon  :  قولته الّشهرية :

 la femme est l’avenir de l’Homme، و التي أميل إىل تعريبها باملرأة مستقبل اإلنسان. 
دة متكاملة،  فالله عّز وجّل خلق اإلنسان من ذكر  ذلك أن الّذات اإلنسانّية وحدة ُمَوحَّ

وأنثى ومل ُيفرّق بينهام.  امليز والحيف واالضطهاد نتاج اجتامعّي من فعل البرش.
و ال جدال يف أن تحّض املجتمعات وسعيها اىل تحقيق الرقّي اإلنسايّن مرتبط 

مبكانة املرأة فيها. وهذه املكانة تعلو بفضل الّثقافة والوعي املستنري ، وتنحدر 
Ù .بسبب االنحطاط الفكرّي والّتزمت الدينّي والُعقد النفسّية-الجنسّية

قـــــد

n  نايلة املزغّني رئيسة قسم علمي جامعي بكندا



متّكئا عل أريكة، بعد  تبحرية  وتفرشيكة، أتلّذذ بنعم 
املكيّف، والحال صيف مصيّف، عندما فاجأين صديقي 
العيّاش  بـــ »آس . أم. آس«،  يعلمني فيه أنّه يف حالة 
الكهرباء، يف موضوع  بّد أن أهاتفه برسعة  إفالس، وال 
ال يحتمل اإلبطاء. فقلت يف نفيس وأنا أضغط عل رقم 
العياش »ترى ما الذي يخبّئه يل هذا الرجل من مصايبو يل ما توفاش ؟«.

وملا وصلني الصوت املرتعش لصديقي العزيز، فهمت أنّه حقيقة 
يف »كريز«، فقلت : »ما الخطب وماذا جرى ؟« ، فقال : »مشكلة 
كبرية مع املرا«، فأرسعت بالجواب : » ألهذا تزعجني يا يس الشباب؟ 
ماهي هاذيكة  حياتكم الزوجية، من نهار يل صححتو ع الصداق يف 
البلدية، نهار متعاركني ونهار متسامحني، واليوم حرب وغدا سالم، 
مرة حبّني ونحبّك ومرة تسميع كالم، وإن شئت الحقيقة الربانية، 
فإّن عرككم ماعادش يجد عل، ومهبول يل يدخل بني راجل ومرتو، 
عل خاطر  ما يعرفش شنية آخرتو، هوما يرجعو متسامحني، وإنت 

تطلع خايب وتاكل الرضب ع اليدين«.

العيّاش : »اشنوه هالديسكور يل حليتهويل،  عند هذا الحد قاطعني 
وإنت ما سمعت يش من قويل. يلزم تعرف يل هاملرة موش كيف املرات 
إنّها آخر طلعات املادام  لخرين، والحكاية ال هي  عرك وال تخرنني، 
:  لقد أعلنت االعتصام«. فقلت مازحا : »إن شاء الله موش اعتصام 
الرحيل متاع هاك العام، وإال تّوه ترصيلك عل برّة وساقيك القّدام« . 
فثارت ثائرة العيّاش لهذا الكالم : » توه أنا  نقلك املرا عاملة اعتصام، 
وإنت تجبد يل يف حكاية هاك العام ؟  ياولدي تعرف شنّوه اعتصام ؟ 

معناها ال نظافة، ال غسيل حوايج واماعن، وال حديد وال طعام«. 

قلت بني جّد وهزل : »يا لصديقي املسكني ...  إيه وماهي مطالب 
 : الساخر  سؤايل  عل  تعليق  دون  العيّاش  أجاب  ؟«.  املعتصمني 
»إنها تريد معينة منزلية، وإجازة  سنوية، تقيم خاللها يف أحد النزل 
الساحلية . كم تطالب بتقسيم  األعمل  املنزلية، بالتساوي بني كل 

أفراد املجموعة األرسية، وإال فإنّها لن ترضب فيها رضبة من اآلن، 
وما علينا إال أن نجد حلوال ملشاكلنا يف اإلبان !  وأين لنا من هذه 
ليدينا يف ملح  العمر، وقد تعودنا كل يش يجي  يا صديق  الحلول 
البرص، دون أن نتساءل  عّم وراء  هذه الخدمات من جهد وتعب، 
وعناء ونصب؟ ومّم زاد الطني بلّة أّن »الصوناد« تحالفت مع املادام، 
العنكوش،  حتى  بنا يف حرية  فإذا  أيام،  لعّدة  املاء  علينا  وقطعت 
بينم قائدة االعتصام تنظر إلينا شامتة من حرف »التوش«... لذلك 

خاطبتك، طالبا نجدتك«.

قلت للعيّاش : »إّن مطالب مادام العياش مطالب مرشوعة، ورصخة 
اإلنصات  من  مينعك  الذي  فم  مسموعة.  تكون   أن  يجب  منها 
لصوت االعتصام، وتلبية رغبات املادام، سيّم وأنّها معقولة رصينة، 
العيّاش هذه  وال تشكل عبئا كبريا عل الخزينة«... وعندما سمع 
الكلمت األخرية، خرج من سينتو وبّدل معاي السرية. »نعم يا سيّد ؟ 
معقولة ورصينة؟  وماهيش عبء كبري ع الخزينة ؟ ياخي ما تعرفش 
يل أنا دميا يف الروج، ويف جرّة البنكاجي متاعي عمري الكل ممروج، 

ناخذ قرض باش نخلص قرض، حتى ركبني عرشين مرض«.

وبعد صمت خلته دام عدة قرون، تكلّم العيّاش من جديد : »تعرف 
يا صاحبي أنا كيف شكون ؟ أنا كيف بعض الحكومات، واحلة بني 
إمالءات صندوق النقد الدويل ومطالب النقابات ... وعل كل حال 
تّوه نشوف حّل لروحي وال مزية لحد : هدية للمدام وشوية وعود 
وفطور الربة نهار األحد... وإذا ما مشاتيش األمور وتواصل االعتصام، 

ما يبقى يل كان نحط رايس للبنكاجي والسالم«.

عل هذه الكلمت التي تفوح حكمة وواقعية، أغلق العيّاش جّواله 
زوجته  مع  العيّاش  سيفعله  ما  يف  أفّكر  كنت  وبينم  تحيّة.  دون 
الثائرة، جاءين صوت زوجتي من الغرفة املجاورة : »أيه يس الشباب : 

قوم دبّر فطورك ومن غري كالم، أنا م  اليوم يف اعتصام«..
ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

المـــادام عــــاملـة 
اعـتـــصـــــام! • بقلم عادل األحمر
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ما يُروَّج له، يف بعض البالد األوروبّية – ُرمّبا بإيعازات ُمغرضة – من أّن 
القرآن يبّث الحقد، ويَُحّث عل أعمل العنف ضّد أهل الِكتاب، فهذا 
القول ناتج عن سوء فْهم للنّص القرآين، إّما ِمن ِقبل فئات تّدعي الدفاع 
عن اإلسالم، وإّما ِمن ِقبل خصوم لإلسالم، اطّلعوا عل القرآن بواسطة 
ترجمت قد تكون غري محكمة ؛ ولعلُّهم يجهلون أوضاعا تتعلّق بالفرتة 

الجاهليّة، وما كان فيها من مواجهات، بني دعاة اإلسالم والفئات املناوئة لهم.
• بقلم  الشاذلي القليبي

«...تعـــاَلْوا إلى كلمة َسواء...»
 أغلب النصوص املقّدسة، يف الّديانتني اليهودّية واملسيحّية، ال يعتربونها »ُمنزَّلًة« يف 

نصوصها وألفاظها ؛ وأكرثها منسوب إىل أنبياء أو إىل رجال اشتهروا بالتقوى والصالح. 
 أّما القرآن، فاملسلمون يؤمنون بأّنه ُنّزل عىل الرسول محمد – عليه 

صالة الله وسالمه – بُسوره وآياته وكلامته : فال يخطر ببال أّي مسلم 
Ù.أّن آيات منه، يتطرّق إليها الباطل، بصورة من الصور

أمــــــا
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 لكن التوصية الصادرة إىل املسلمني، وُهم مضطَهدون مبّكة، أن 
يتمّسكوا بالصرب، وأن ال يرّدوا الفعل – أغلب الظّن عندي أنّه 
يُقصد منه، خاّصة، وقاية للمجتمع امليّك من انتشار الفتنة. فلّم 
انتقل مقّر الدعوة إىل يرثب – التي ُسّميت منذئذ بـ»املدينة« – 
رأى املرشكون الّناس »يدخلون يف ِدين الله أفواجا«، فتألّبوا عل 
املسلمني ؛ وانضّم إليهم َمن تحالف معهم، ِمن اليهود – رغم أّن 
املسلمني أقرب إىل اليهود من املرشكني، من حيث العقيدة ؛ ولكن 
غلبت عليهم أوضاع الجاهليّة الجهالء، فغلَّبوا سياسة املصالح. 
فإّذاك صدر للمسلمني اإلذن بالقتال، لكن خارج »أسوار« املدينة؛ 
واتّخذت املجابهة منط الحرب بني معسكرين. وهذه اآليات التي 
تحرّض عل القتال، إمّنا هي حينئذ ظرفيّة، للتحريض عل الدفاع، 
ولرّد العدوان، يف ظروف ُمعيّنة، وهي إذن ال تأُمر بواجبات ثابتة، 

غري مقيّدة بزمان وال مبكان.

 ومعروف أّن عددا من أبرز الشخصيات اليهوديّة اعتنقوا اإلسالم، 
وتبّوؤوا منازل عالية يف املجتمع اإلسالمي.

 ومعروف أيضا أّن يف القرآن آيات كثرية تشيد مبوىس وهارون – 
حتّى قيل، تفّكها، إّن القرآن ، يف ُجملته، »قال موىس«. والقرآن 
: »واذكر  إليهم موىس، إذ يقول  الذين ينتسب  باألنبياء  يشيد 
عباَدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوَب... إنّهم عندنا لَِمن املصطَفني 

األخيار...«. 

 وما جاء يف القرآن عن املسيح وأّمه، يكتيس روعة عالية؛ وما جاء 
سلبا يف حّق فئات من اليهود، فللتذكري بذنوب كانوا ارتكبوها يف 

حّق دينهم.

 وموقف القرآن ِمن اليهود – ويُسّميهم »بني إرسائيل« – يَتلّخص يف 
قوله : »ولقد آتينا بني إرسائيل الِكتاَب والُحكَم والُنبّوَة ورزقناهم 

ِمن الطيّبات وفّضلناهم عل العالَِمني«.

 ثّم إّن القرآن، يف حديثه عن الديانتني السابقتني، ال يقتبس مّم 
جاء قبله من كُتب. فاملسلمون يُؤمنون بأّن القرآن صادر عن 
الخالق، عّز وجّل، الذي هو مصدر الرساالت السمويّة، كافّة، 
وُمنزِّل سائر الُكتب، جميعا، ومنها القرآن : »وهذا كِتاٌب أنزلناه 
ُق الذي بني يديه« ؛ ويقول، عّز وجّل، ُمخاِطبا  إليك ُمبارٌك مصدِّ
قا لِم  رسوله : »والذي أوَحينا إليك من الِكتاب، هو الحّق، ُمصدِّ

قًا للتوراة واإلنجيل. بني يَديه...«. أي ُمصدِّ

 فالّدعوة التي أطلقها البعض إىل إلغاء آيات معيّنة من القرآن، 
يَعتربون أّن فيها إساءة إىل اليهود، هذه الدعوة تُنّم، حينئذ، عن 
اعتقاد بأّن القرآن مصدره برشي : وإالّ فإّن اإلميان ينتقض جميعه، 
إذا املؤمنون اّدعوا، فيم نُزّل بالوحي، لفظًا ومعنى، التمييز بني 
ما هو صالح وما هو مؤِذ، يف نظرهم – ُمخالِفني بذلك إرادة 
الخالق، عّز وجـــّل. أّما إذا دعوتهــــم تَعنــي أيضا تطهري الرشوح 
والتفاسري، من عائالت بّث الكراهيّة، فهذا دليل عل أنّهم غري 
ُمطّلعني عل ما صَدر، منذ قرون متتالية، من رشوح عالية الشأن، 

بعيدة املقاصد،نقيّة األغراض. 

املسلمني، يف  بعـــض  إليه  يذهـــب  مبا  األمـــر  تعلّق  إذا   أّما 
تعّصبهم الجائر، فاملشكل عندئذ ليس يف النّص القرآين، وإمّنا هو 
ناتج عن سوء فْهم له، أو عن خلط بني األوامر الظرفيّـــة، وبيـــن 
الواجبات الــــدامئة. والقضيّة هـــي إذن اجتمعيّة، وليســت 
ِدينيّة. ومجتمعاتنا تعاين الويالت بسبب هذه االنحــرافـــات 

الضالّة.

 أّما إذا تعلّق األمر مبا ارتكبه اليهود، زمن رسولهم موىس، ويف 
عهد بعض أنبيائهم، من بعده فيعتربون مجرَّد التذكري به ثلبا يف 
حّقهم، ويَّدُعون أنّه دعوة للكراهيّة – وهي، يف عرصنا، التُْهمة 
»القاتلة«، يف نظرهم، أو ُهم يرجونها كذلك، ألّي شْعب يكافح 
من أجل نيْل حقـــوقه – فإّن ذلك إقحـــام لبعـــض األغراض 
السياسيّة – ومنها هموم فلسطني وما إليها – يف سياق االعتبارات 

الّدينيّة.
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 هذه هي األبعاد التاريخيّة لتشّنج العالقة بني اليهود واملسلمني، 
لكّنها ازدادت تعّفًنا بقيام دولة لليهود، عل أرض ملكيّتها يف نزاع 

بني الطرفني.

مع  وئام  وال  محبّة  غري  عل  دوما  كانوا  اليهود  أّن   والحقيقة، 
وُهم، جميعا،  ؛  الرسالة  منهم رشف  انتزعوا  ألنّهم  املسيحيّني، 
حــا لِبعض  أولئك وهؤالء، يف خصام مع اإلسالم، ألنّه جاء ُمَصحِّ

ما ُهم عليه.

نُزّل عل  ُمشيدا مبا  أّن اإلسالم جاء  النظر، ألدركوا  أمعنوا   ولو 
موىس واملسيح، ُمعترِبا أّن مجموع اليهود والنصارى – يف أصل 
ما ُدُعوا إليه – ُهم جميعا، مع أتباع الدعوة املحّمديّة، يحّق أن 
يُقال عنهم إنّهم »املسلمون« : »ِملّة أبيكم إبراهيم هو سّمكم 
يَن عند الله اإلسالم«. »وما كان  املسلمني ِمن قبُْل«. ذلك أّن »الدِّ
إبراهيم يهوديّا وال نرصانيّا ولكن كان حنيًفا مسلم«. »وإلُهنا 

وإلُهكم واحد ونحن له مسلمون«.  

 وُخصوم اإلسالم، لو أخلصوا النيّة، لتذكّروا أنّه يدعو أتباعه، إلحاحا 
وتكرارا، إىل تدبّر القرآن – وُحسن فْهم آياته، لفتْح اآلفاق إىل 
ما يَُكون به اإلسالم، حّقا، صالحا لِكّل زمان ولِكّل مكان، وشامال 
لكّل الفئات، مصداق قوله تعاىل : »أفال يَتدبَُّرون القرآَن أْم عل 

قلوب أقفالها«.

 ولو فَعلوا لَتأكّدوا أّن اإلسالم ِدين اجتهاد، يدعو إىل إعمل العقل 
يف املقاصد، واعتبار املصالح العاجلة واآلجلة، حتّى يبقى، دوما، 
سبيال مفتوحا إىل دائم االرتقاء باملجتمع، وإصالح ذات البنْي فيه، 
وإىل دائم التسامي باإلنسان إىل ما ينبغي من درجات التطّور 

والفالح.

 فاالجتهاد إذن، يف اإلسالم، ليس مبعنى إعادة صياغة اآليات – وهو 
مّس مبا جاء عن طريق الوحي – بل االجتهاد إمّنا هـــو الغـــوص 
يف األعمــاق من معاين اآليات، وإدراك ألبعاد من مقـــاصــد 

اإلسالم.

الّديانتني  أتباع  وبني  اإلسالم  أتباع  بني  العالقة  بأّن  َسلَّمنا   فإذا 
السابقتني، إمّنا هي عالقة التقاء يف األصل، وهو اإلسالم لله عّز 
وجّل، وأّن هذه العالقة اضطربت لدخول جيل من اليهود املُقيمني 
يف بالد العرب يف حلف مع املرشكني املُعادين لإلسالم، فال َمْعنى 
التّهام املسلمني بالالّساميّة – ال سيم أّن العرب واليهود ينتمون، 

جميعا، إىل نفس األصول الِعرقيّة.

 وقد كان ظهر التناغم بني الّديانات السمويّة الثالث، جليّا، يف 
حضارة األندلس، إذ شارك يف ُصنعها اليهود والنصارى، يف مجتمع 
إسالمي بلغ قّمة من الحضارة، ال ميز فيه بينهم وبني املسلمني. 
بل إّن الثقافة اليهوديّة شهدت، يف األندلس، تطّورا عاليا مل يسبق 
لها مثله ؛ وكان ألصحابها، يف املجتمع األندليس، درجات ُمتسامية 

من املسؤوليات. 

 وهــذا التمـــازج الحـــضاري الذي َصنع حضارة األندلس، مل 
يَشهد مثلَه التاريخ من قبُل، إذ كان ما قبْله من حضارات إمّنا 
يَقوم عل امليز واإلقصاء، واعتبار املُغايرين، يف الثقـــافة واللغة 
املجتمــع  فيعيشـــون عل هامش   : »الربابرة«  والّديــن، من 

املتحرّض.

 أّما املسلمون، فيأُمرهم القرآن بأن »ال يُجادلون أهل الِكتاب إالّ 
بالتي هي أحسن«.

 وقصارى القول فإّن املجتمع اإلسالمي فتَح السبيل إىل التعاون 
الحضاري بني الشعوب – مصداق قوله تعاىل : »وما أرسلناك إالّ 
رحمًة للعالَمني«– وأنّه هو الذي نَهج إىل النموذج الحديث، القائم 
عل التآلف الحضاري بني »أهل الِكتاب«، جميعا، وغريهم، مّمن 

كان لُهم باع يف إثراء الحضارة اإلنسانيّة.

 وهو ما قامت عليه حضارة األندلس ؛ ومنها نهلت أوروبا، واستعانت 
مبا أخذته،  لِتقوى عل إطالق نهضتها الحضاريّة.

ش.ق.
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الهدف من هذا املقال هو إعطاء فكرة واضحة ومبّسطة وموضوعية 
عن صندوق النقد الدويل،  هذه املؤّسسة الدولية التي التصقت 
بها يف مخيّلة أغلبية الناس صورة املارد الذي يرهب الدول النامية 
بإلزامها اتّباع سياسات تنتهي يف آخر املطاف بتجويع الطبقات 

املتواضعة وتعميق التبعية.

الصندوق
 

صندوق النقد الدويل وكالة متخّصصة من منظومة تابعة لألمم 
املتحدة، أنشئ مبوجب معاهدة دولية يف عام 1944 تعرف مبعاهدة 
»بريتون وودز« نسبة إىل املكان الذي متّت فيه، وذلك للعمل عل 
تعزيز سالمة االقتصاد العاملي. ويقع مقّر الصندوق يف واشنطن 
العاصمة، وله مكاتب يف أنحاء العامل مّم يعكس اتّساع نطاق 
تواصله عل املستوى العاملي. ويديره أعضاؤه من جميع بلدان 
العامل ) 189 بلًدا(. وجميع البلدان األعضاء يف الصندوق ممثّلة يف 
مجلسه التنفيذي، الذي يناقش آثار السياسات االقتصادية لكل بلد 
عل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي ويوافق عل القروض التي 
يقّدمها الصندوق ملساعدة البلدان األعضاء عل معالجة املشاكل 
املؤقّتة التي تواجهها يف ميزان املدفوعات، وكذلك ملعاضدة جهود 
بناء القدرات. و تتأىّت املوارد املالية للصندوق أساسا من مساهمة 
البلدان األعضاء. ويشارك كل بلد يف موارد الصندوق بحّصة كّل  

بحّصة محّددة يف األساس عل مركزه النسبي يف االقتصاد العاملي، 
بحيث بقدر ما يكون البلد غنيّا تكون حّصته مرتفعة. وحّصة 

كّل بلد عضو هي التي تتحّدد عل أساسها ثالثة أشياء هامة:

الحد األقىص اللتزاماته املالية تجاه الصندوق، وحجم التمويل 
الذي ميكنه الحصول عليه من الصندوق، وأخريا قوته التصويتية. 
وهذا الجانب األخري يعطي للدول الغنيّة مجاال واسعا للتحّكم يف 
قرارات الصندوق وسياسته. وتتصّدر الواليات املتحدة قامئة البلدان 
املساهمة بحوايل 58 مليار دوالر )2016(،أي حوايل 16.5 باملائة 
من املوارد وما يعادلها من األصوات بينم تبلغ حّصة الصني 6.1 
وأملانيا 5.1 . والدول املتقدمة 55.2 منها 44.8 باملائة ملجموعة  
)وهي  الصندوق وحدة حساب  الكربى. وميتلك  السبع  الدول 
عبارة عن عملة( خاّصة به  تسّمى »حقوق السحب الخاّصة«. 
هي نوع من أنواع األصول التي يقوم بإصدارها صندوق النقد 
الدويل وهى عبارة عن نقد احتياطي دويل يستخدم لدعم أصول 
السيولة الدولية كالذهب والدوالرات والعملة األجنبية، وقد قام 
الصندوق نتيجة لألزمات التى تعرّض لها أعضاؤه بزيادة حصص 
أعضائه وجعلهم يحّددون كميّة السحب الخاّصة املطلوبة للدول 
األعضاء وفقاً لحصصهم، وقام بتحديد رشوط االستفادة منها يف 
حالة وجود عجز يف ميزان املدفوعات أو حدوث تطّورات يف 

احتياطيات البلد النقدية.

مهام الصندوق 

حسب ما جاء يف نّص االتفاقية املؤّسسة له،  يتكّفل الصندوق 
بثالثة أدوار أساسية: دور مراقبة، ودور تقني تكويني، وأخريا 

دور متويل.

فيم يخّص املراقبة، صندوق النقد الدويل هواملؤّسسة املركزية يف 
النظام النقدي الدويل أي نظام املدفوعات وأسعار رصف  العمالت 
الذي يعتمد يف املعامالت التجارية بني البلدان املختلفة .ويستهدف 
الصندوق منع وقوع األزمات يف النظام عن طريق تشجيع البلدان 

املختلفة عل اعتمد سياسات اقتصادية سليمة.

ويهدف حسبم جاء يف النّص االتفاقية املؤّسسة له اىل تعزيز 
التعاون النقدي العاملي و ضمنا لالستقرار املايل   وتيسري حركة 
التجارة الدولية، لذلك ميكن دون مجازفة أن نعترب اّن صندوق 
النقد الدويل يلعب دور البوليس الـــدويل عل املستوى املايل 

والنقدي.
 

ويتمثّل دوره التقني والتكويني يف بناء قدرات البلدان عن طريق 
تقديم املساعدة الفنية والتدريب بناء عل طلبها، ملساعـــدتها 
يف بناء وتعزيز الخربات واملؤّسسات الالزمة لتنفيذ السياسات 
الدور  هذا  فإّن  معلن  هو  ملا  وخالفا  السليمة.  االقتصـــادية 
ليــس تقنيا بحـــتا. فهو يرمي إىل ترويج املــواقف والنظـــريات 

االقتصــادية املهيمنة.

أّما الدور التمويل ومنه تأيت تسميته كصندوق فيتمثّل يف إتاحة 
التمويل بصفة مؤقّتة للبلدان األعضاء ملعالجة املشاكل املتعلّقة 
مبيزان املدفوعات، وذلك مثال يف ظروف معيّنة، عندما ال تجد 
مدفوعاتها  تجاوز  بسبب  األجنبي  النقد  من  يكفي  ما  لديها 
املدفوعات هو  النقد األجنبي. وميزان  إيراداتها من  الخارجية 
املوازنة بني املوارد املتأتية من الخارج )التصدير، تحويالت العمل 
الخارج  تتّم نحو  التي  السياحة...( واملدفوعات  بالخارج،موارد 
)التوريد، خالص الديون الخارجية...( ويرفق اإلقراض بجملة من 
الرشوط يف خصوص سياساته التصحيـــح و االصالح الراميـة ايل 
حّل مشكالتها األساسية. وهذه الرشوط تكّون ما هو معروف 

بربامج اإلصالح الهيكل.

ويتعاون الصندوق يف قيامه بهذه املهام مع القطاع الخاّص يف 
عمليات منع األزمات وحلّها، ومع املنظمت واملؤسسات الدولية 
كالبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وبنك التسويات الدويل 

واملنظمت اإلقليمية األخرى .

نحن والصندوق 
 

التصقت بهذه املؤّسسة الدولية »يف مخيّلة أغلبية الناس« صورة 
املارد الذي يرهب الدول النامية بإلزامها إتّباع سياسات تنتهي 
يف آخر املطاف بتجويع الطبقات املتواضعة و تعميق التبعيّة. 

ولسائل أن يتساءل عن مدى وجاهة هذه الصورة.وليك منكنكم 
من اإلجابة عن ذلك سنسوق جملة من املالحظات : 

 
1 - يتّم اللجوء إىل الصندوق يف الحاالت القصوى أي عندما تعجز 
البلدان عن مجابهة انخرام ميزانها للمدفوعات وتصبح غري قادرة 
عل دفع مستلزماتها من النقد الخارجي )العملة الصعبة(. عل 
أّن  أمرا اختياريا. أي  اللجوء للصندوق  النظري يبقى  املستوى 
الصندوق ال يجرب أّي بلد عل االقرتاض منه. غري أّن ذلك يبقى 
كم قلنا نظريا ولعّدة أسباب. ميكن مقارنة اللجوء إىل الصندوق 
كاللجوء إىل القسم  االستعجايل يف املستشفى بالنسبة إىل اإلنسان 
أن  وبعد  تطاق،  ال  املعاناة مستويات  تبلغ  عندما  أي  املريض 

تستوىف كّل اإلمكانيات املتاحة »باملنزل«.

ولقائل أن يقول : ملاذا ال نبحث عن موارد محلية بديلة، عرب رفع 
مستويات الجباية أو »افتكاك« أمالك الفاسدين،  وإيجاد الحلول 
املالمئة لالقتصاد املوازي... ؟ واملهتّمون بالشؤون االقتصادية يدركون 
أّن هذه األمور حتميّة لكّنها ليست بالهيّنة، وهي تنطوي عل 
تأثريات جانبية تستدعي  الكثري من الحنكة. ويف كل الحاالت، فإن 
توفري موارد بالعملة املحليّة - ولو مبستويات كافية - ال مينع من 
اللجوء إىل االقرتاض الخارجي عندما تكون الحاجة للعملة الصعبة. 

أي أّن املوارد الداخلية ال تعّوض دامئا املوارد بالعملة الّصعبة.
وآلخر أن يقول : ملاذا ال نبحث إذن عن موارد بديلة بالعملة 
الصعبة عرب اللجوء إىل االقرتاض من السوق العاملية ؟ زيادة عل 
أّن كلفة االقرتاض من تلك السوق هي يف الواقع أرفع من االقرتاض 
من املؤّسسات الدولية، فإّن املؤّسسات املالية يف السوق لن متّكن 
أي بلد من قروض بكلفة معقولة إالّ إذا كان ذلك البلد يحظى 
بثقة املؤسسات املالية الدولية وعل رأسها صندوق النقد الدويل. 
لذلك فإّن املرور عرب الصندوق والدخول تحت مظلّته يبقى قدر 

أي بلد يف حالة احتياج. 
 

2 - عادة ما يرفق االقرتاض من صندوق النقد الدويل بجملة من 
الرشوط يف خصوص سياسات التصحيح واإلصالح الرامية اىل حّل 
 مشاكلها األساسية. هذه الرشوط تكّون ما هو معروف بربامج 
اإلصالح الهيكل. وميكن مقارنة هذه الربامج بتوصيات الطبيب 
بعد أن يعطيك الدواء. وتكون هذه التوصيات يف أغلب األحيان 
مؤملة ألنّها تتمثل يف أغلب األحيان يف الحرمان من ّعدة أشياء 

تونس وصندوق النقد الدولي

• بقلم محمد الهادي زعّيم
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مستحبّة )الكّف عن بعض األكالت الشهية، الكّف عن التدخني، 
ترك السيارة والسري عل القدمني...(.

وتتمثّل املكونات العادية لربامج اإلصالح الهيكل يف اإلجراءات 
التالية :

اإلنفاق  تخفيف  العمومية من خالل  النفقات  الضغط عل   -
العمومي االستهاليك واالستثمري،وتقليص دعم املواد االستهالكية 
وتقليص املساعدات املوّجهة إىل املؤّسسات العمومية وتجميد 

األجور والحّد من التوظيف يف القطاع  العام.

- الزيادة يف املوارد العمومية من خالل الرتفيع يف سلع القطاع العاّم 
وخدماته وتوسيع قاعدة الرضائب ومكافحة التهرّب الرضيبي، 

وخوصصة املؤّسسات العمومية.

- اعتمد سياسة نقدية غري توّسعية أساسا من خالل الرتفيع يف 
نسبة الفائدة.

- تخفيض سعر العملة وتحرير املعامالت الخارجية من كّل العوائق 
اإلدارية والجباية.

 واملالحظ أّن برامج اإلصالح تشّكل يف أغلب األحيان إجراءات قصرية 
املدى وال ميكن اعتبارها برنامجا للتنمية، بل جملة من اإلجراءات 
التي ترمي أساسا إىل إعادة التوازن اىل ميزان املدفوعات وتقليص 
العجز عل مستوى امليزانية العامة للدولة. وعل هذا املستوى 
يعاب عل صندوق النقد الدويل أّن وصفته االعتيادية مل تتغرّي 
منذ عقود مع تعديالت صغرية هنا وهناك تشمل فقط مستوى

فقط مستوى الجرعة ووترية العالج ، اعتبارا للحالة الخاّصة لكّل 
بلد. وميكن تلخيصها يف صورة بسيطة : »لقد أفلستم. سأقرضكم 
ليك تتمكنوا من مجابهة املستعجل من حاجياتكم.عليكم باملقابل 
بتغيري منط  مصاريفكم  لتقليص  الالزمة  اإلجراءات  تتخذوا  أن 
عيشكم. وإن ثارت عليكم العيال فذلك شأنكم .« واملالحظ أّن 
هذه الوصفة تشكل يف الواقع جوهر وأساس ما تسّميه الحكومة 
»االصالحات الكربى«. وال غرابة أن يتم متويل الحملة الدعائية 

للرتويج لهذه اإلصالحات من طرف أطراف أجنبية مشبوهة.
 

3. من الغلط أن نعترب صندوق النقد الدويل كائنا معاديا يريد 
بنا رّشا. كم أنّه من السذاجة أن نعتربه مؤّسسة خريية غايتها 
السعي لرفاهنا. فهي مؤّسسة دولية بعثتها وتتحكم فيها الدول 
املهيمنة عل املنظومة االقتصادية العاملية، غايتها حمية املنظومة 
كّكل وتطويع االقتصاديات العاملية مبا يسمح من ضمن النّمو 
إنتاج  القامئة وإعادة  التوازنات  املتواصل يف إطار يحافظ عل 

العالقات الدولية السائدة. وإن توافق رفاهنا مع ذلك فمرحبا 
به، وإن تعارض معه فعلينا أن نتأقلم، وأن ندفع الثمن. ومن 
مهاّم الصندوق تطوير منظومة فكرية ترّوج لتلكم التوجهات 
وتّشكل القاعدة اإليديولوجية للسياسات املعتمدة. ومن ركائز 
ذلك الفكر، اإلميان بجدوى التوّجه الليربايل عل مستوى العالقات 
االقتصادية واملبادالت التجارية. غري أّن التحّوالت العميقة التي 
عرفتها العالقات الدولية يف السنوات األخرية بدأت تدخل رّجة كبرية 
يف وجاهة هذه القاعدة الفكرية، كم يعرتف بذلك الصندوق نفسه 
يف تقريره السنوي األخري: »التجارة وثيقة االرتباط بالنمّو. وأسهم 
ارتفاع مستويات املعيشة الذي صاحب منّو التجارة، يف مختلف 
أنحاء العامل، يف دعم وجهة النظر التي تذهب إىل أّن التجارة هي 
أحد املحرّكات الرئيسية للنمّو... لكن الشكوك حول منافع التجارة 
تنامت... ويتزايد قلق البعض يف كثري من االقتصاديات املتقدمة 
بشأن تأثري التجارة. وانعكس هذا التحّول يف مسوح الرأي العام 

و يف بعض االنتخابات. ») تقرير 2017، ص 8(

4. يجب عل التونسيني أن يفهموا أّن البلد أصبح أكرث فقراً  ومعه 
التونسيون كّكل وأّن القدرة الرشائية لجميع التونسيني تقريباً 
تتدهور باستمرار بشكل دراماتييك مع ما يواكبها من  تقلّص 
»الطبقة املتوسطة« يوماً بعد يوم وازدياد الفوارق االجتمعية عمقا 
وحّدة. كم عليهم إن يدركوا أنّه لن يكون باإلمكان الحفاظ عل 
مستوى املعيشة الذي عشنا من قبل دون املرور بفرتة تعديل ، أي 
مجموعة إصالحات تهدف إىل تطهري املالية العمومية، واستعادة 
التوازنات االقتصادية الرئيسية  وترشيد تّدخالت الحكومة وإرجاع 
البالد إىل العمل . ومبا أنّه ليس هنالك إصالح بدون كلفة اجتمعية، 
فإنّه لن يكون دون توفّر رشط أسايس ميكن أن نجزم أنّه غائب 
متاما يف ظّل  هذه الحكومة، أال وهو توفّر انخراط حقيقي واسع 
من املواطنني واملجتمع املدين يف محتو ذلك اإلصالح ومنهاجه .

والرشط األّول لذلك االنخراط هو أن ال يتّم تحميل تبعات األزمة 
وكلفة تجاوزها لـ»املغلوبني عل أمرهم« مثلم هو الحال اآلن، 
ألّن أولئك الذين يحتلّون موقعا من مواقع »القوة«، فقد بقي لهم 
إمكانية الدفاع عن مواقعهم، وحتّى اكتساب مواقع جديدة، يف 
ظّل الفوىض السائدة. والكل يعرف ان فرتات األزمات الكربى هي 
األكرث مواتية للرتاكم غري الطبيعي للرثوةوظهور طبقة من »األغنياء 
الجدد«. عندما ينزف الجسم ، فإّن املستعجل هو إيقاف النزيف. 
،أّما تشخيص املرض العميق الجذورالذي يقف وراء النزيف والذي 
يجعله مزمًنا، واستنباط اإلجراءات»الهيكلية« للقضاء عليه ميكن 

أن ينتظر بالنسبة إىل الّسلطة الحاكمة. 

إّن عبقرية الحاكم هي التأكّد من أّن معالجة النزيف ال تجعلك 
تنىس الداء العميق، وأنّها لن تساهم يف جعله أعمق. فإّن دوام

 السلطة السياسية يعتمد لسوء الحظ عل وقف النزيف أكرث من 
اعتمده عل إنشاء عالج طويل األمد. واملؤمل حّقا هو أّن هذه 
الحكومة ال متتلك أي رؤية ملستقبل البالد، أي أنّه ليس لديها 
القطاعات حتّى  للتنمية و الخطة حقيقية إلصالح  اسرتاتيجية 
تستطيع الخروج من أزمتها. ودون رؤية ال ميكن ضمن االنخراط 
الشعبي العريض، ألّن الناس ال يقبلون التضحية إن مل يدركوا أّن 
ذلك سيؤدي إىل وضع أفضل بالنسبة إليهم ، و لو بعد سنوات. 
وهذا يشّكل الرشط الثاين. بحيث يتبنّي أّن املشكلة أساسا، مشكلة 

سياسية. وهذا مربط الفرس.

يجب التفريق بني رضورة توفّر انخراط شعبي عريض يف الخيارات 
السيايس  بالحزام  يسّمى  وما  األساسية،  واالجتمعية  االقتصادية 
أغلبية  توفّر  يف  يتمثّل  السيايس  بالحزام  يسّمى  فم  للحكومة. 
بالربملان. واملشكل يكمن يف نظرنا يف أّن هذه األغلبية مل تعد متثّل 
من انتخبها، مع إقرارنا برشعيتها واحرتامنا للمؤّسسة وألعضائها. 
وهذا ليس نداء لحّل الربملان وإلجراء انتخابات سابقة ألوانها يف 
ظّل النظام االنتخايب الحايل أو بعد تعديله كم يدعو  البعض إىل 
ذلك. ما الفائدة من االنتخابات وكّل القوى السياسية ال تتوفّر عل 
أّي رؤية للمستقبل، ما عدى من اختار الشعبويّة الفّجة وسيلة 
سهلة ومجدية ؟ رمّبا يكون هذا هو التحّدي الرئييس الذي يواجه 
تونس اليوم، ونحن نفهم أولئك الذين يناضلون ، يف بعض األحيان 
غريزيًا،ليك تتغرّي األشياء. يجب أن يساهم هؤالءاليوم يف وقف 
الوقت يقرتحون ويعملون من أجل مرشوع  النزيف ويف نفس 
تقدم. ما عدى ذلك، فإنني أعدكم  بأنّها سترتك املجال فسيحا يف 
االنتخابات املقبلة ملزيج من الشعوبيني من جميع األنواع . هؤالء 
ليس لديهم برنامج ، باستثناء إدانة التجاوزات الحقيقية لآلخرين  
ومكافحة مفرتضة للفساد و السعي إىل »تنظيف« خادع للطبقة 
السياسية.وسيلقى هذا الخطاب آذانا صاغية لدى األغلبية الساحقة 
من التونسيني، تزيده جاذبية و»لّذة« الجرأة اللفظية املتطرّفة، 
التي غالباً ما تقرتب من الجلد واإلعدام بال محاكمة . وسيكون ذلك 
مدخال لفرتة جديدة من الضياع والترشّد، ستكون هذه املرّة، قاتلة. 

الدويل مسؤولية فساد بعض  النقد  كّفوا عن تحميل صندوق 
حّكامنا وعقمنا وعجزنا كلّنا. فالصندوق يلعب دورا بيّّناه أعاله، 
نتحّداه وحتى  بأن  لنا  ولسنا يف وضع وال يف حجم  يسمحان 
نتجاهله. أّما أن نصبح كم هو حال من يتفاوض معه باسمنا 
اليوم- ذيال له، ونجعل من االنسياق األعمى لكّل أحكامه مكّونا 
من مكّونات الدعم الذي يبحثون عنه يف حربهم عل الكرايس 
سواكن  تحرّك  رؤية  أعطوين  آخر.  أمر  فذلك   ، ضّد خصومهم 
هذا الشعب العظيم ومن مات فيه، واتركوين أتعامل حتّى مع 

الشيطان، ألجلها.

5. أريد أخريا أن أشري إىل يشء هاّم. وهو أّن هناك تنسيقا كبريا 
رفيع املستوى بني صندوق النقد الدويل وكبار املّمولني وعل رأسهم 
البنك الدويل ومنظومة االتحاد األوريب.زارنا يوم 12 جويلية املايض 
وفد “مايل عاملي”، ضّم ممثّلني عن االتحاد األورويب وصندوق النقد 
الدويل والبنك العاملي والبنك الدويل والبنك األملاين للتنمية والبنك 
اإلفريقي للتنمية والبنك األورويب لالستثمر والوكالة الفرنسية 
للتنمية والرشكة املالية العاملية. وعقدت سلسلة من اللقاءات مع 
كّل من رئيس  الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، وكذلك 
رئيس الحكومة وعدد من أعضائها ومحافظ البنك املركزي. ويبدو 
يل أنّه إثر تلك الزيارة عّدل صندوق النقد الدويل موقفه نحو 
أكرث ليونة وأعطى الضوء األخرض للحكومة للزيادة يف األجور يف 

إطار املفاوضات مع اتحاد الشغل. 

واملعلوم هو أّن املؤّسسات الدولية -رغم تّصلبها الظاهري- تحسن 
التعامل مع الواقع وتقوم بـ»تنازالت« عند االقتضاء وتجيد »فن 
الرتاجع الوقتي إىل الوراء«.  غري أّن هذا الرتاجع جاء يف رأينا يف 
إطار عملية تنسيقية بني الصندوق من جهة ومنظومة االتحاد 
األورويب، من جهة أخرى. ومهّم أن نعرف أّن الربنامج الذي يربط 
تونس بصندوق النقد الدويل ال يكتيس بالنسبة إليه أولوية كربى 
باعتبار وزن تونس عل مستوى املعامالت املالية واالقتصادية 
الدولية. وباملقابل، فإّن انخراط تونس يف »اتفاقية التبادل الحّر 
الشامل واملعّمق« يكتيس بالنسبة إىل االتحاد األورويب أهميّة قصوى 
لسبب واضح هو أّن كل بلدان جنوب املتوّسط غري متحّمسة 
لالنخراط فيها، مبا يجعل تونس املنفذ الهام الذي ميكن الدخول 
منه.  وقد التزم يوسف الشاهد، كرئيس للحكومة، وبصفة شخصيّة، 
وبوضوح خالل املحادثات رفيعة املستوى التي متّت بربوكسال  
يوم 24 أفريل املايض، بأنّه سيتّم التوقيع عل هذا االتفاقية خالل 
2019 لذلك فإّن االتحاد األورويب ينزل بكّل ثقله و بدعم من 
كّل األطراف املانحة إلنقاذ حكومة الشاهد، ويرتاجع الصندوق 
إىل الصّف الثّاين لفسح املجال ملنظومة االتحاد األورويب لتدفع 

ببيادقها للتقّدم نحو إنجاز هذه االتفاقية.  

ومن هنا نفهم مغزى نزول االتحاد األورويب بكل ثقله وبدعم 
من كّل األطراف املانحة إلنقاذ حكومة الشاهد ولو كلّف ذلك 
غّض النظر عل تباطئها  يف إنجاز اإلصالحات املضّمنة يف االتفاق 
مع صندوق النقد، وحتّى منحها متنّفسا هاّما عرب ضّخ موارد 
إضافية عن طريق املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية التي تّم 

تجنيدها للغرض.
م.هـ .ز
أستاذ االقتصاد

 بالجامعة التونسية  
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موضوع  ظّل  الذي  القانون  هذا 
سنوات،  سبع  طيلة  ورّد  أخذ 
مناقشته  جلسات  كانت  والذي 
صاخبًة، ال سيّم وأّن بعض النواب 
العرب الفلسطينيني قاموا بتمزيق 
ُن  مرشوعه، ووصفوه بأنّه قانون فصل عنرصي، تَُدشِّ
املائة من عمــر وعد  السنَة األوىل بعد  إرسائيُل 
بلفور الصادر يف 02 نوفمرب 1917، وهو ما يــدل 
عل أنّها ماضية قدما يف استكمل تجسيم املرشوع 

َ به هذا الوعد »اإلبلييس«. الخبيث الذي برَشَّ

محّل  القانون  هذا  إقراُر  كان  ما  وبقدر 
اعترب  الجانب اإلرسائيل، حيث  ترحاب من 
اإلرسائيل  الوزراء  رئيس  نتنياهو  بنيامني 
التصويت عليه »لحظة فارقة يف تاريخ دولة 
إرسائيل«، بقدر مـــا كــان محّل ردود فعل 
وحتـــى  وإسالميـــة  وعربية  فلسطينية 
العنرصي  طابعه  بسبب  مستهجنة  دولية 
تداعيات  من  له  يكون  أن  ميكن  وملا   ، ِ البَنيِّ
الفلسطينية  األرايض  يف  الوضع  عل  خطرية 

ويف املنطقة عموما...

إقرار قانون »إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي«

التداعيات الُمْنَتَظَرة والّردود الُمْفَتَرَضة
ليلة َ التاسع عرش من شهر جويلية 2018، وبعــد أســـابيع معـــدودة مــن 

االحتفال »املشهود« بذكرى قيام دولة إرسائيل السبعني الذي اقتن،هذه السنة، 
بنقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إىل القدس، أقّر الكنيست اإلرسائييل 
بـ62 صـــوتا مـــؤيدا، و55 صوتا معارضا، وصوتني ممتنعني القانون األساس 

Ù...»الذي يحمل اســم »إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

• بقلم  محّمد ابراهيم الحصايري

بإقرار

إىل هذه  التطــرّق  قبـــَل  املُفيد،  مـــن  ولعلّه 
التداعيات، أن نتوقف عند أهّم ما جاء يف األحد 
الذي  القانون  منها هذا  يتكون  التي  بندا  عرش 
هو أشبه بـ«قانون دستوري« يف دولة ليس لها 
دستور رغم مرور سبعني سنة عل قيامها، والذي 
يكرّس يَُهوِديََّة الدولة، ويجعل منها قيَمتََها العليا، 

ومرجعيَّتََها القانونية واملعنوية األوىل:

1 - يتعلّق البند األول من القانون باملبادئ العامة، 
وتنّص الفقرة )أ( منه عل أّن »أرض إرسائيل هي 
الوطن التّاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت 
عل  فتنّص  )ب(  الفقرة  أمــا  إرسائيل«،  دولة 
أّن »دولة إرسائيل هي الدولة القومية للشعب 
الطبيعي  حقه  مبمرسة  يقوم  وفيها  اليهودي، 
املصري«  لتقرير  والتاريخي  والديني  والثقايف 
حّق  »ممرسة  أّن  عل  )ج(  الفقرة  تؤكد  بينم 
تقرير املصري يف دولة إرسائيل حرصية للشعب 
اليهــــودي«، وتنطوي هذه املبادئ عل جملـــة 
من مغالطات االيديولوجية الصهيونية التي من 
أهمها أنها تؤّسس حّق الشعب اليهودي يف تقرير 
مصريه عل ما تسّميه »تراثه الثقايف والتاريخي« 
الذي تربطه بفلسطني رغم أّن وجوده االستيطاين 
إنّها  ثم  بها،  العهد  وحديث  عليها  طارئ  فيها 
تتجاهل أّن إرسائيــل ما كانت لتقوم لوال ترشيد 
الرشعي  األرض  صاحب  الفلسطيني  الشعب 
بالقـــوة، وهي إذ تجعل حــق تقرير املصيـــر 
حكرا عل اليهود، تحرم العرب الفلسطينيني الذين 
وقعوا تحت االحتالل اإلرسائيل يف حرب 1948، 
والذين يشّكلون ُخُمَس املواطنني يف إرسائيل، من 

هذا الحّق ومن حقوقهم القومية بصفة عامة.

2 - ينّص البند الثالث عل أّن »القدس الكاملة 
َدة هي عاصمــة إرسائيل«، ويضـــرب هذا  واملوحَّ
البنُد بوضع القدس الذي يجب، كم تّم االجمع 
َد من خالل التفاوض بني  عل ذلك دوليا، أن يَُحدَّ

الجانبني الفلسطيني واإلرسائيل، عرَض الحائط.

3 - تؤكد الفقرة )أ( من البند الرابع أّن الِعرْبِيَّة 
الفقرة  تجرّد  بينم  الرسمية،  الدولة  لغة  هي 
)ب( اللغة العــربية من طابعها الرسمي، حيث 
تنص عل أّن »اللغة العربية لها مكانة خاصة 
يف الدولة« وأّن »تنظيم استعمل اللغة العربية 
يف املؤسسات الرسمية أو يف التوّجه إليها يكون 

مبوجــــب القانون«، ورغم أّن الفقرة )ج ( تؤكد 
فعليًّا  املمنوحة  باملكانة  ميّس  ال  تقّدم  ما  أّن 
للغة العربية، فإّن عدم تدقيق حدود »املكانة 
الخاصIة« التي مينحها لها، يُتََوقَُّع أن يؤدَي إىل 

تهميشها. 

4 - ينّص البند الخامس عل أّن »تكون الدولة 
وهو  الشتات«،  وملّ  اليهود  قدوم  أمام  مفتوحة 
إىل  الهجرة  يف  يهودي  لكل  الحّق  مينح  بذلك 
إرسائيل والحصول عل الجنسية اإلرسائيلية، لكنه 
يف املقابل يسكت عن حــّق الالجئني الفلسطينيني 
إىل  العودة  يف  الرشعيني  البــــالد  أصحــــاب 
ديارهم، كم إنّه يعطي األفضلية لليهود يف العامل 

عل العرب الفلسطينيني.

5 - يوّضح البند الّسادس عالقة الدولة مع الشعب 
اليهودي، فيؤكد يف الفقرة )أ ( عل أّن الدولة »تهتّم 
باملحافظة عل ســـالمة أبناء الشعب اليهودي 
ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم 
يهوًدا أو مواطنني يف الدولة«، كم يؤكّد يف الفقرة 
)ب ( عل أّن الدولة »تعمل يف الّشتات للمحافظة 
عل العالقة بني الدولة وأبناء الشعب اليهودي«، 
ويف الفقرة )ج ( عل أنّها »تعمل عل املحافظة 
والديني  والتــاريخي  الثقـــايف  مليـــراث  عل 
الشتات«، وواضح من هذا  يهود  اليهودي لدى 
البند أّن القانون يتعامل مع أتباع الديانة اليهودية 
يف إرسائيل والعامل عل أساس أنّهم شعب واحد 
والقوميات،  واللغات  والقارات  للحدود  عــابر 
ومعنى ذلك أّن إســـرائيل هي بالنسبة إليه دولة 
اليهود  دولة  وليست فقط  العامل،  يهود  لجميع 

الذين يعيشون فيها. 

6 - ينّص البنــــد السابع عل أّن الدولة تعترب 
قومية،  قيمــــة  اليهــودي  االستيطان  تطوير 

وتعمل عل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

7 - ينّص البند الثامن عل أّن »التقويم العربي« 
للدولة، وإىل جانبه يكون  الرسمي  التقويم  هو 

التقويم امليالدي تقوميًا رسميًا. 

8 - ينص البند الحادي عرش عل أّن أّي تغيري 
يف هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء 
الكنيست. وهو بذلك يحّصن هذا القانون من 

إمكانية تغيريه أو إلغائه.

ولعل أهّم ما ميكن استخالصه مم سبق هو:
• أّن هذا القانون يضُع نفسه فوق جميع القوانني 

األخرى.
الدولة  شخصية  حمية  هو  منه  الهدف  أّن   •
القومية للشعب اليهودي، وتثبيت قيمها كدولة 

يهودية أّوال ودميقراطية ثانيا. 
• أنّه، بناء عل ذلك، يجعل يهودية الدولة، مثلم 
يتألّف  الذي  املتطرف  اليهودي  املعسكر  يريد 
سابقة  والدينّي،  القومّي  اليَِميَننْيِ  تحالف  من 
األساس،  هذا  عل  فالدولة،  دميقراطيتها،  عل 
»الجوهر«، ودميقراطيّة  يهوديّة من حيث  هي 
دميقراطيتها  أّن  سيم  ال  »الشكل«،  حيث  من 
دميقراطية لليهود وحدهم، وهذا ما يضع العرب 
موضع  يف  إرسائيل،  مواطني  من  الفلسطينيني 

املواطنني من درجة ثانية. 
تّم  كم  الصهيوين  املرشوع  مع  يتناقض  أنّه   •
تحديده يف إعالن االستقالل الذي نّص عند قيام 
ي البالد  إرسائيل سنة 1948، عل أّن الدولة »َستَُنمِّ
لفائدة جميع مواطنيها وستتأّسس عل مبادئ 
املساواة  وستضمن  والسالم  والعدالة  الحرية 
الكاملة يف الحقوق االجتمعية والسياسية لكل 
املواطنني دون ميز بسبب العقيدة أو العرق أو 
الجنس، فالتمييز هو لُبُُّه، والرسالة التي يرسلها 

هي رسالة اقصائية بامتياز.
املتطرفة،  اليمينية  الثقافة  قواعد  يرّسخ  أنّه   •
ويجعل منها عقيدة الدولة بالنّص، وهو، بذلك 
أمام  القانونية،  الناحية  من  واسًعا،  الباب  يفتح 
مؤسساتها ملمرسة املزيد من أشكال التمييز ضد 
من  ولحرمانهم  الفلسطينيني،  العرب  املواطنني 

حقوقهم القومية. 
• أنّه، عل العموم، يكثّف األيديولوجية الصهيونية 
وهو  املتطرف،  اليميني  التيار  قواعد  ويثبّت 
إقامة  إىل  ترمي  مدنيٍة  نزعٍة  أي  يجهض  بذلك 
بني  تساوي  التي  الدولة  أي  املواطنة،  دولة 
التمييز ضّد  يرّشع  أنّه  مواطنيها، حيث  جميع 
لتطلعاتهم،  سقفا  ويضع  الفلسطينيني،  العرب 
ويفرض عليهم رشوطا مجحفة يف ممرسة اللعبة 

الدميقراطية اإلرسائيلية.

وانطالقا من جملة هذه الحيثيات، فإّن املالحظني 
يجمعون عل أن قانون »إرسائيل الدولة القومية 
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للشعب اليهودي« يكتيس خطورة بالغة ال عل 
وإمّنا عل شعوب  الفلسطيني وحده،  الشعب 
أوال  القانون  هذا  خطورة  وتأيت  ككّل.  املنطقة 
الذي  الّسياق  وثانيا من  الذاتية،  من خصائصه 
إىل  بالنسبة  القـــــانون،  هــــذا  فيه.إّن  تنزّل 
الشعب الفلسطيني، ميثل إعالن حرب جديدة 
أشّد وأرشس عليه وعل هويته الوطنية، إذ من 
املنتظر أن تعمد إرسائيل يف ظله، وباالستناد إليه، 
التمييز  عل  القامئة  اسرتاتيجيتها  من  وانطالقا 
العنرصي والتطهري العرقي، إىل تكثيف محاوالتها 
وإلغائهم  الفلسطينيني  اقصاء  إىل  الرّامية 
وتهجريهم  ترشيدهم  عمليات  يف  واالستمرار 
يَُضاِعٌف  ومم  أرضهم.  من  وطردهم  القرسي 
من خطر هذا القانون، أنّه، كم حّذر من ذلك 
اإلرسائيل مسعود  الكنيست  العريب يف  النائب 
غنايم، يشمل الضّفة الغربية، حيـــث أنّه يعترب 
أّن »أرض إرسائيل هي الوطن التاريخي للشعب 

اليهودي«. 

بعض  أّن  إىل  التنبيه  يجدر  الصدد،  هذا  ويف 
خطوة  يشّكل  القانون  أّن  يرون  املالحظني 
األرايض  من  املزيد  َضمِّ  طريق  عل  متقّدمة 
الفلسطينية والعربية املحتلّة، وأنّه سيعمل عل 
»تطبيع« الوجود اإلرسائيل يف الضفــة الغربية 
عرب  عاديا،  إســرائيليا  إقليم  منها  يجعل  حتى 
لسيادة  فيــها  اليهــود  املستوطنني  إخضاع 
كانت  أن  بعد  والقانونية  السياسية  إرسائيل 
خاضعة، تاريخيّا، للقانون العسكري االرسائيل. 
أما بالنسبة إىل املنطقة، فإّن إقـــرار هذا القانون 
يعني أّن الرصاع بني إرسائيل والعامل العريب دخل 

يف طور جديد.

وهو، من ناحية أخرى، يُْنِذر بتأجيج الرصاعات 
املذهبية القامئة، وإيقاد املزيد منها بني العرب 
واملسلمني من أجل التغطية عل ما تبيُّت إرسائيل 
باب  من  وليس  الفلسطينيني...  اقرتافَه يف حق 
الصدفة أن يتزامن إقراره مع ما تشهده الحرب 
يف اليمن وعليه، هذه األيام، من تصعيد خطري 
يُْخىَش أن يُؤّدي إىل تدويلها بصورة أرصح، وإىل 
توسيع نطاقها بإشعال الحرب التي يُرَاُد ويَُخطَُّط 
إلشعالها، منذ زمن طويل، بني دول الخليج وبني 

إيران أي بني السنة والشيعة. عل أّن املخاوف 
من تداعيات هذا القانون تصبح أشد وطأة، حني 
ننظر اىل السياق الفلسطيني واإلقليمي والدويل 
الذي تم إقراره فيه، فهو جاء يف وقت ما يزال 
التي  النكبات  جميع  رغم  الفلسطينيون،  فيه 
حلت ويُتََوقَّع أن تحّل بقضيتهم، يرّصون إرصارا 
غريبا عل التشبث بحالة االنقسام التي ذهبت 
بريحهم، وضيعت حقوقهم...أما إقليميا فقد جاء 
العريب واإلسالمي  العاملان  يف ظرف يعيش فيه 
أردأ وأسوأ األحقاب يف تاريخهم املعارص، وأما 
نقل  من  معدودة  أسابيع  بعد  جاء  فإنّه  دوليا 
القدس،  إىل  االمريكية  املتحدة  الواليات  سفارة 
وهو ما شكل غطاء ال أخالقيا له، وللسياسات 
الشعب  طرد  تستهدف  التي  اإلرسائيلية 
الفلسطيني من أرضه وإحالل املستوطنني من 

كل بقاع العامل محلّه.

أنّه يندرج يف إطار صفقة  الواضح  إنّه من  ثم 
القضية  لتصفية  محاولة  تعترب  التي  القرن 
يف  سيسهم  أنّه  شك  وال  نهائيا،  الفلسطينية 
تكريس  خـــالل  مـــن  الصفقة  هذه  متريــر 
األمر الواقع عل األرض، ســـواء من خالل تهويد 
األرض الفلسطينية أو الضغط عل الفلسطينيني 
القتالعهم من وطنهم التاريخي. وباإلضافة اىل 
ويقيض  السلمية  التسوية  يقّوض  فإنّه  ذلك، 
عل حل الدولتني، ال سيم أّن واشنطن ماضية 
الوسائل،  بكل  اإلرسائيلية  السياسات  دعم  يف 
وهو ما يتجّل خاصة يف تجميد مساهمتها يف 
الالجئني  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  ميزانية 
الفلسطينيني، فهذا التجميد هو، ظاهريا، وسيلة 
أجل  من  الفلسطيني  الجانب  عل  للضغط 
استئناف املفاوضات مع إرسائيل، وضمنيا، هو 
أداة لخنق الوكالة من أجل دفن قضية الالجئني 

نهائيا...

ويف ظّل هذا املشهد القاتم، يبقى السؤال عن 
يرتدد  حائرا  يحدث،  ما  عل  املفرتضة  الردود 
عل األلسنة ويف االذهان، ويف رأيي فإّن الجواب 
للشعب  القومية  الدولة  »إرسائيل  قانون  عل 
العنارص  عل  ينبنـــَي  أن  ميكن  اليهـــودي« 

الخمسة التالية:

إىل  الفلسطيني  الشعب  أن يسارع  بّد  - ال   1
أجل  من  خالفاته،  عل  والتغلب  أمره،  تدارك 
توحيد صفوفه، وحشد كل طاقاته للدفاع عم 
تبقى من أرضه ومن حقوقه، ولصيانة مقومات 

هويته مم يراد لها من تذويب...

2 - ال بد أيضا أن تهجر الدول العربية واإلسالمية 
عادَة البيانات البائسة التي ألفت إصدارها كلّم 
جديدة،  مصيبة  الفلسطينية  بالقضية  حلّت 
سياسات  من  ونافذا  جديا  موقفا  تتخذ  وأن 
إرسائيل الجائرة ومن انتهاكاتها السافرة للحقوق 

الفلسطينية والعربية...

الذي  الحراك  وتعميق  تعزيز  من  بّد  ال   -  3
بدأت منظمة األمم املتحدة تشهده يف مواجهة 
ما  وهو  الجديد،  العنرصي  اإلرسائيل  القانون 
تجّل مثال يف تنديد املفوضية السامية لحقوق 

االنسان به.

4 - ال بّد من العمل عل االستفادة من التّيار 
نفسها،  إرسائيل  داخل  القانون  لهذا  املناهض 
وهو تيار فاعل إىل حد أّن الكنيست اإلرسائيل 
أصدر يف اآلونة األخرية قوانني للحّد من فاعليته، 
ولتحجيم تحركاته التي توثق، عل غرار تحرّكات 
املنظمة االرسائيلية غري الحكومية »كرس حاجز 
الصمت«، جرائم االحتالل وتجاوزاته يف الضفة 
قطاع  عل  املتتابعة  الحروب  وخالل  الغربية 

غزة. 

5 - ال بّد من العمل، عل الصعيد غري الحكومي، 
عل  أيضا،  الحكومي  الصعيد  عل  أمكن  وإن 
والعربية  الفلسطينية  الجهود  كافة  تضافر 
والدولية، مع استخدام كافة الوسائل التكنولوجية 
»الهوس  فضح هذا  أجل  من  املتاحة،  الحديثة 
قانون  من  يرشح  الذي  اإلرسائيل«  العنرصي 
اليهودي«،  للشعب  القومية  الدولة  »إرسائيل 
التي  أّن إرسائيل  أبرز  القانون  وأّن هذا  خاصة 
كانت تدعي أنّها »الدولة الدميقراطية الوحيدة يف 
الرشق األوسط«، باتت اليوم »الدولة العنرصية 

الوحيدة يف العامل بارسه«. 
م.ا.ح.
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أكّدت وزيرة الدولة الربيطانية للتعاون الدويل 
 Mordaunt Penelope موردونت  بينيلوب 
يف حديث خاّص لـ»ليدرز العربية« أن مذكّرة 
التفاهم التي وقعت عليها مع وزير االستثمر 
والتنمية والتعاون الدويل، ستدعم االستثمرات 
األجنبية املبارشة يف تونس. وتوقّعت موردونت 
يف  بريطانيا  سفرية  حرضته  الذي  الحديث،  يف 
السيّاح  عدد  يصل  أن  دي سوسا،  لويز  تونس 
املوسم  خالل  تونس  إىل  القادمني  الربيطانيني 
الحايل إىل 100 ألف سائح »مبا يساهم يف انتعاش 
القطاع السياحي يف تونس« كم قالت. وعادت 
موردونت بالذاكرة إىل الفرتة التي كانت تشغل 
لعبت  أنّها  كاشفة  الدفاع،  وزيرة  فيها منصب 
دورا يف رفع الحظر عن سفر السيّاح الربيطانيني 
إىل تونس، إبّان العملية اإلرهابيّة  التي جّدت 
يف سوسة سنة 2015. ويف ما يل نص الحديث:    

خالل الندوة السنوية للسفراء 
والقناصل العاّمني الربيطانيني 

املنعقدة يوم 5 جويلية 2016 
بلندن تّم التأكيد عىل أّن خروج 

بريطانيا من االتحاد األورويب 
ال يعني تقلّص االهتامم 

بعالقات اململكة املتحدة مع 
بلدان شامل أفريقيا، كام أكّد 

مسؤولون بريطانيون أّن بلدكم 
يظّل ملتزما بتنمية التعاون مع 

تونس، ألّن نجاحها يف االنتقال 
الدميقراطي وتطوير اقتصادها 

يكتسيان بالغ األهمية يف 
ضامن االستقرار واألمن يف 
املنطقة، ما هي املبادرات 
التي قامت  بها حكومتكم 

لتعزيز هذا التعاون؟   

ملغادرة اململكة املتحدة لالتحاد األورويب مزايا 
كثرية إذ ستتيح لنا املزيد من الفرص واملزيد من 
املرونة يف ما يتعلّق بالعالقات الثنائية واملبادالت 
والجمهورية  املتحدة  اململكة  بني  التجارية 
بعض  إلزالة  فرصة  ذلك  ميثّل  وقد  التونسية. 
العراقيل التي كانت تقف حجر عرثة أمام هذه 
املبادالت بني تونس وبريطانيا، بصفتها عضوا يف 
االتحاد األورويب. يف الواقع العالقات بني البلدين 
الزيادة  إىل  نشري  أن  ويكفينا  كثريا،  تقّدمت 
الهامة يف املبالغ املالية التي وضعت  يف سبيل 
دعم التعاون مع تونس خالل السنوات األخرية. 
املسؤولني  لقاءات مع عدد من  وقد كانت يل 
التونسيني للبحث يف سبل تعزيز هذا التعاون 
من بينهم محافظ البنك املركزي ووزير التنمية 
واالستثمر والتعاون الدويل، الذي توليت معه 
التوقيع عل مذكّرة تفاهم ستتيح إقامة تعاون 
تدعى  ومنظّمة  التونسية  الجهات  بني  وثيق 
Expectation State، ومن شأن مذكرة التفاهم 
هذه أن تدعم االستثمرات األجنبية املبارشة يف 

تونس. 

خالل  تعرّضنا  االقتصادي  التعاون  جانب  وإىل 
هذه اللقاءات إىل املسائل ذات االهتمم املشرتك 
واالستقرار يف  ليبيا  يف  الوضع  بالخصوص  منها 

املنطقة.   

ماذا كان حصاد منتدى 
األعامل التونيس الربيطاين 

الذي انعقد يف سبتمرب املايض 
بلندن، وكيف ميكن أن 

تساهم مثل هذه اللقاءات 
يف استقطاب االستثامرات 

الربيطانية إىل تونس؟

يف الواقع هناك عّدة تجارب استثمرية ناجحة 
الربيطانية يف تونس. وباإلضافة  السفارة  رعتها 
فرصة  يل  كانت  املُوفّقة،   التجارب  تلك  إىل 
املجاالت  عن  تونسيني  مسؤولني  مع  للحديث 
التي يرون فيها فرصا لالستثمر وبعث مشاريع 
العالقات  وبتنمية  العمل  فرص  بإيجاد  واعدة 
إيجاد  هو  هنا  عليه  نُشّدد  ما  وأّول  الثنائية. 
املناخ املالئم وبيئة االستثمر املثالية، ليك يتمكّن 
املستثمرون من معرفة الفرص املتاحة يف بلدكم 
ويشعرون بالثقة. ويف الحقيقة هناك خطوات 
بسيطة ميكن أن يكون لها مردود جيّد يف هذا 
الصدد، من ذلك أنّني قمت  مع وزير التنمية 
واالستثمر والتعاون الدويل التونيس بوضع نوع 
من اآللية، بالتعاون مع وزارة التجارة الربيطانية، 

Ùيك نُعرّف املستثمر الربيطاين بفرص االستثمر 

وزيرة الــدولة البــريطانية للتعــاون الدويل
بينــيــلوب مـــوردنـــت

ضمانـــات بـ٧ مليــارات.د.ت لفــائـدة 
المستثمرين البريطانيين في تونس
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البيئة  يف  الثقة  لديه  ونُنّمي  تونس  يف   Ù
االقتصادية التونسية كوجهة ميكن االستثمر فيها 

بّكل نجاعة ومردودية.  

باإلضافة إىل ذلك ستساعد مّذكرة التفاهم التي 
الهدف  هذا  تحقيق  عل  عليها،  التوقيع  تّم 
الربيطاين  املستثمر  لدى  الثقة  بناء  يف  املُتمثّل 
حتّى تكون لديه الرغبة يف االستثمر يف تونس، 
مع العلم أّن مذكرة التفاهم هذه، ستُتيح أيضا 
إيجاد نوع من الشبكة التي مُيكن أن نُعّول عليها 
إليصال الرسالة  إىل املستثمر الربيطاين يف بلده. 
هناك إذا فرصٌة وهناك إمكانات وعمٌل ينبغي 
القيام به يف هذا املضمر. وأوّد أن أشري هنا إىل 
تخصيص بريطانيا مبلغ ملياري جنيه اسرتليني 

)7 مليارات دينار( لهذا العمل.

هذا مبلغ زهيٌد! ؟

)السفرية الربيطانية لويز دي سوزا(: 
كيف؟ زهيٌد؟

طبعا، مقارنة بحجم استثامرات 
البلدان األخرى يف تونس؟

)السفرية(: هذا ليس حجم استثمراتنا يف تونس، 
الدولة  تقّدُمها  التي  الضمنات  حجم  وإمّنا 

للمستثمرين الربيطانيني يف تونس.

واضح...

عل  املستثمرين  يُشّجع  أن  شأنه  من  وهذا 
القدوم إىل تونس، لكن ليس هذا هو اإلجراء 
أيضا  ترمي  أخرى  حوافز  فهناك  الوحيد، 
الستقطاب املستثمرين حتى يشعروا بالطأمنينة 

عل استثمراتهم.

بخصوص دعم اإلصالحات السياسية 
واالقتصادية يف تونس، أوضح 
الجانب الربيطاين أّن له أربعة 

أهداف ذات أولوية عىل صعيد 
التعاون مع تونس يف إطار رشاكة 

اململكة املتحدة مع العامل العريب : 
1 - املشاركة السياسية 

والحوكمة الرشيدة
2 - حريّة  التعبري واستقاللية 

وسائل اإلعالم 
3 - حّل الخالفات الداخلية 

وإصالح قطاع األمن 
-4 تنمية دامئة وشاملة

ماذا تحّقق من هذه األهداف األربعة ؟ 

يف الحقيقة هذه املجاالت األربعة واسعة وال متثّل 
شيئا محّددا. ما يجب االهتمم به هو ما ميكن أن 
تقّدمه اململكة املتّحدة من قيمة مضافة تتعلّق 
بالخربة الفنيّة. وهناك العديد من املجاالت التي 
قّدمت فيها اململكة املتحدة من خربتها الكثري 
للحكومة التونسية. ويف نهاية املطاف ما تحتاجه 
املعرفة  هو  تونس،  يف  واملؤّسسات  الوزارات 
والخربة، فعل سبيل املثال هناك رغبة كبرية لدى 
املؤّسسات الرتبوية التونسية  لالستفادة من هذه 
الخربة يف مجال تعليم اللغة اإلنقليزية وبإمكان 

يخّص  فيم  الكثري  تقّدم  أن  الربيطانية  اململكة 
الطرق الحديثة لتدريس هذه اللغة والتدريب 
عليها سواء هنا يف تونس أو يف إطار التبادل مع 
املجال.  هذا  يف  العاملة  الربيطانية  املؤّسسات 
لتونس  ميكن  التي  القطاعات  استعرضنا  وقد 
الربيطانية،  الفنية  الخربة  من  فيها  تستفيد  أن 
مبؤّسساتها  العامل  يف  معروفة  لندن  فمدينة 
الرتبوية والجامعية وبكونها مركزا مهّم للشؤون 
املالية والقانونية، وبإمكان الوزارات واملؤّسسات 
التونسية أن تستفيد من الخربات الربيطانية يف 

هذه املجاالت.   

أيَنِّ كنت وزيرة  من جهة أخرى أوّد أن أشري إىل 
يف  جّدت  التي  اإلرهابيّة   العملية  إبّان  للدفاع 
هذه  وإثر   ]2015 جوان   26 ]يف  سوسة  مدينة 
الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  العملية كان يل دور يف 
إىل  الربيطانيني   السيّاح  سفر  عن  الحظر  لرفع 
السيّاح  عدد  يصل  أن  املتوقّع  ومن  تونس، 
الربيطانيني خالل هذا املوسم إىل 100 ألف سائح، 
مبا سيساهم يف انتعاشة القطاع السياحي يف تونس.

     
لكن قرار رفع الحظر يظّل 
جزئيا ونحن نريد أن يكون 
شامال لكافة مناطق البالد؟

إذا ما تأّملتم يف الخارطة التي نرشناها يشمل قرار 
رفع حظر السفر أغلب مناطق البالد التونسية، 
باستثناء املناطق العسكرية واملناطق الحدودية 
التي ال تزال فيها التهديدات اإلرهابية محتملة، 

وننصح مواطنينا بالتقيّد بهذه التعليمت.     

بوصفك وزيرة الدفاع سابقا نسألك 
عن مضمون التعاون العسكري 

التونيس الربيطاين، إذ وعدت لندن 
بتقديم مساعدات  لتحسني قدرات 
تونس يف هذا امليدان، فهل ستتخذ 

شكل ُمعّدات وأسلحة أم تدريب أم 
تعاون استخباري أم مجاالت أخرى؟

ال يتّسع الوقت للحديث بعمق وبالتفصيل عن 
هذا النوع من التعاون الثنايئ، لكن ركّزت اململكة 

املتحدة عل تطوير العمل املشرتك الثنايئ بُغية 
تحديد املواطن التي تحتاج فيها تونس للدعم 
أكرث من سواها. ومل تقترص هذه الرشاكة عل 
أخرى  وزارات  أيضا  شملت  بل  الدفاع  وزارة 
إطار  يف  تحديدها  تّم  التي  الحاجات  بحسب 
ُمجمل الرشاكة. وما ميكن أن نقوله عن هذه 
الرشاكة هو أنها شاملة وأوفت بُجّل االحتياجات 

التي عرّب عنها الجانب التونيس.

نالحظ اليوم بخصوص األزمة يف 
ليبيا استقطابا يف املواقف بني دول 

تدعو إىل إجراء االنتخابات يف 
ديسمرب القادم، مهام كانت الظروف 

السائدة يف البالد، ودول أخرى 
تدعو إىل إرجائها إىل أن تستقّر 

األوضاع األمنية فيها، ما هو موقف 
اململكة املتحدة من هذه املسألة؟ 

املوقف الربيطاين من الوضع يف ليبيا كان دامئا 
بالتدّرج  التقيّد  علينا  أنّه  نعتقد  فنحن  حذرا 
املحظور،  ونقع يف  أمل  بخيبة  نصاب  ال  حتّى 
ألّن الوضع مل ينضج ومل يستقّر مبا فيه الكفاية 
ليك تنجح االنتخابات. لقد تّم يف الفرتة األخرية 
تعيني وزير خارجية جديد َوإيِنِّ أفسح له املجال 
لإلفصاح عن املوقف الربيطاين يف هذا الصدد، 
عل  ومتضافرا  هاّما   عمال  هناك  أّن  علم 
املستوى الدويل يرمي  إىل حلحلة األوضاع يف 

ليبيا وإحالل االنفراج السيايس يف هذا البلد. 

أجرت شبكة سكاي نيوز مؤّخرا عملية 
سرب آراء بّينت أّن 52 باملائة من 

املستجوبني يرون أّن خروج بريطانيا 
من االتحاد األورويب له انعكاسات 
جّد سلبّية  عىل االقتصاد الوطني 
وأّن 78 باملائة منهم يعتقدون أّن 
حكومة ترييزا ماي تتعامل بشكل 

يّسء مع ملّف الـ«الربيكست«، أال 
يؤرّش هذا اىل تحّول يف الرأي العام 
الربيطاين منذ استفتاء جوان 2016؟

يف الواقع الوضع االقتصادي الربيطاين جيّد عل 
عكس ما يُقال حاليا، وأيضا عل عكس ما ترّدد 
سيسوء  الوضع  أّن  من  االستفتاء  إجراء  فرتة  يف 
األورويب.  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  يف صورة 
مع  حاليا  تتّم  التي  املحادثات  إىل  وباإلضافة 
الخروج،   عملية  بخصوص  األوروبية  املفوضيّة 
هناك أيضا محادثات عديدة  تجرى مع األعضاء 
السبعة والعرشين يف االتحاد، وأعتقد أن اآلفاق 
واعدة بالنسبة إىل املبادالت  التجارية واالقتصادية 
يهّم  وما  البلدان.  هذه  مع  األمني  والتعاون 
بريطانيا هو أن يكون لها تعاون مع كّل بلدان 
العامل مبا فيه الدول السبع وعرشين األعضاء يف 
للتعاون  ارتياحها  أبدت  التي  األورويب،  االتحاد 
االقتصادية  الجوانب  يف  املتحدة  اململكة  مع 
والتجارية واألمنية. أّما سرب اآلراء الذي أرشت إليه 
فهو ال ميكن أو يكون أوسع من االستفتاء الذي  
أعطى  نتيجة قاطعة، وهي أّن  الشعب الربيطاين 

يريد أن تخرج بالده من االتحاد األورويب. 

لكن هناك تحّوال يف الرأي 
العام الربيطاين ؟ 

يف السنــوات القادمة سيكون لنا قول آخـــر يف 
ما يتعلّق بالوضع االقتصادي يف بريطانيا..

حاورها عبد الحفيظ 
الهرڤام ورشيد خشانة

بريطانيا خّصصت ملياري 
جنيه اسرتليني )7 مليارات 

دينار تونيس( بعنوان 
ضامنات تقّدُمها للمستثمرين 

الربيطانيني يف تونس
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ينل األستاذ الّشاذيل بو يحيى ، يف حياته وبعد وفاته ، ما هو 
جدير به من احتفاء وتكريم وتنويه رغم أنّه كان رائدا من 
رّواد التّعليم العايل يف تونس وقامة فارعة من قامات الجامعة 
التّونسيّة عل امتداد أكرث من أربعني سنة وَعلَم من األعـــالم 
الّذين ساهموا يف إشعاع تونس العلمّي، فهو من العرب القالئل 
Encyclopédie de l’Is-  الّذيــن حــّرروا فصـــوال بدائرة املعارف اإلسالميّة

lam ، ولعلّه العريّب الوحيد الّذي توىّل رئاسة لجنة دكتورا الّدولة بباريس. 

وألنّه كان يشعر مبا تُقابَل به عطاءات أهل العلم وجهودهم من عدم 
املباالة وقلّة االكرتاث فقد أُثِر عنه أنّه كثريا ما كان يُرّدد بيت أيب العتاهية 

الّذي يقول فيه :

َسيُْعرَُض َعْن ِذكْرِي َوتُْنىَس َمــَودَّيِت      َويَـْحـُدَث بَْعـــِدي لِلْخــَلِيِل َخلِيــُل

وإذ نُحيّي روحه الطّاهرة مبناسبة مرور مائة سنة عل ميالده فإنّنا أردنا 
أن نقول له وهو يف عامل الخلد : لن يُعرض طلبتَُك وأحبّاؤَُك عن ذكرَك ولن 
ينسوا موّدتَك ولن يحدث لهم بعدَك من أخاّلء سواَك ، فقد أورَْدتَهم عيونا 
صافية وأورَثْتَهم أعالقا نفيسة وتركَت لهم ما به يُفاخرون ومنه يستلهمون 
ويقتبسون. ُولد األستاذ الّشاذيل بو يحيى سنة 1918 مبدينة سوق اإلربعاء 
)جندوبة( ألب أصيل منطقة الجريد وأّم تنحدر من أصل جزائرّي، تعلّم 

االبتدايئّ بجندوبة والثّانوي بالّصادقيّة والعايل بباريس توََّجُه بالحصول عل 
اإلجازة يف العربيّة سنة 1943 فالترّبيز سنة 1949 ، وأخريا دكتورا الّدولة سنة 
1969.  ولعّل أّول ما يلفت يف سرية األستاذ الّشاذيل بو يحيى وفاؤه الّشديد 
للتّعليم عاّمة وللجامعة التّونسيّة عل وجه الخصوص، فلم يتقلّد مناصب 
إداريّة ال يف ميدان الرّتبية وال  يف غريه من امليادين ومل يضطلع مبسؤوليّات 
ومدرّجات  العلم  فصول  يف  أنفق  وقد  التّدريس،  ومبارشة  دونه  تحول 
الجامعة اثنتني وأربعني سنة كاملة منها عرش سنوات بالتّعليم الثّانوي )من 
1943 إىل 1953( واثنتان وثالثون سنة بالتّمم والكمل يف التّعليم العايل 
)من 1953 إىل 1985(. ولنئ أجربته قوانني الوظيفة العموميّة عل التّوقّف 
عن التّدريس مكرها بعد اإلحالة عل رشف املهنة – ومل يرض عن ذلك ومل 
يطب به خاطره – فإّن نشاطه العلمّي واألكادميّي مل ينقطع حتّى وفاته، 
إذ واصل اإلرشاف عل أطاريح دكتورا الّدولة واملشاركة يف لجان املناقشة 
حيث ناقش آخر األطروحات التّي أرشف عليها يوم 13 أفريل 1994 وهو 
يف الّسادسة والّسبعني من العمر، ولعلّه امتياز ينفرد به ويرفعه إىل مرتبة 
أولئك الّذين نذروا الحياة كلّها للعلم. ومّم مُييّز سرية األستاذ الّشاذيل بو 
يحيى أنّه وقف حياته عل خدمة التّعليم العايل ومؤّسساته يف تونس حتّى 
قبل تأسيس الجامعة التّونسيّة. فقد كان، قبل االستقالل ، صحبة محمود 
املسعدي من املدرّسني التّونسينّي القالئل مبعهد الّدراسات العليا وذلك منذ 

سنة 1953.

وملّا تأّسست دار املعلّمني العليا وانطلق التّدريس بها يف بداية الّسنة الجامعيّة 
بالّدار صحبة  الّذين تّم إلحاقهم  1957-1956 كان من األساتذة املربّزين 
الّشاذيل القليبي ومحّمد الطّالبي وفرحات الّدرشاوي. وحظيت امتحانات 
آخر الّسنة بحضور عميد األدب العريّب طه حسني فاضطلع األستاذ الّشاذيل بو 
يحيى مبهّمة مساعدته يف اإلرشاف عل تلك االمتحانات.وبعد تأسيس الجامعة 
التّونسيّة يف 1958 كان من الّدفعة األوىل ألساتذة قسم العربيّة بكليّة اآلداب 
والعلوم االنسانيّة وقد ضّمت أحمد عبد الّسالم ومحّمد الطّالبي وفرحات 
الّدرشاوي وصالح القرمادي ثّم التحق بهم يف الّسنة الجامعيّة 1963 – 1964 
عبد القادر املهريي ومنجي الّشمل ومحّمد عبد الّسالم والحبيب الّشاوش 
وعبد املجيد الرّتيك. ويف تلك األثناء ساهم صحبة أحمد عبد الّسالم يف تأسيس 
مجلّة أكادمييّة رائدة سيكون لها أثر بعيد يف الحركة العلميّة بالجامعة وهي 
»حوليّات الجامعة التّونسيّة«، وسيتوىّل األستاذ الّشاذيل بو يحيى إدارة تلك 
املجلّة لفرتة طويلة من 1969 إىل 1985 ثّم سيصبح بعد التّقاعد مديرا رشفيّا 

لها وعضوا يف هيئة تحريرها إىل تاريخ وفاته.

من مناقب األستاذ الّشاذيل بو يحيى أنّه كان مؤمنا بقيمة اإلسهام التّونيّس 
يف إغناء الثّقافة العربيّة وبأهميّة اإلضافة التّونسيّة إىل الرّتاث اإلنساينّ، ذلك 
أنّه كان صاحب مرشوع علمّي متكامل يرمي إىل إبراز مكانة تونس األدبيّة 
ومنزلة األدب التّونيّس يف مختلف عصوره ، فقد جعل موضوع أطروحة 
دكتورا الّدولة التّي تقّدم بها إىل جامعة باريس- الرّسبون حول »الحياة 
األدبيّة بإفريقيّة يف عهد بني زيري » )362هـ/ 555هـ(، ثّم استكمل هذا 
املرشوع من خالل توجيه ثالثة من األساتذة الباحثني إىل إنجاز أطاريح دكتورا 
دولة حول الحياة األدبيّة بإفريقيّة يف عهود سابقة للّدولة الّصنهاجيّة والحقة 
بها. وعل هذا الّنحو أرشف عل أطروحة لألستاذ محّمد املختار العبيدي 
األغلب 184هـ/296هـ(«،  بني  عهد  يف  بإفريقيّة  األدبيّة  »الحياة  حول 
وأطروحة لألستاذ محّمد توفيق الّنيفر حول »الحياة األدبيّة بإفريقيّة يف 
العهد الفاطمي )296هـ/362هـ(«، وأطروحة لألستاذ أحمد الطّويل حول 

»الحياة األدبيّة بتونس يف العهد الحفيص )1230هـ/1574م(«.

فإذا ألّف القارئ بني هذه األطاريح األربع وجدها تُغطّي مثانية قرون )من 
القرن 2هـ إىل القرن 10هـ( من التّاريخ األديّب التّونيّس وتُعرّف بجّل أعالمه 
وما أنتجوه من آثار مختلفة يف الّشعر والّنرث والّنقد األديّب. وتُضاف إىل ذلك 
كلّه الجهود التّي بذلها األستاذ الّشاذيل بو يحيى يف تحقيق املخطوطات 
التّونسيّة وتقديم الكتب املتّصلة باألدب يف تونس، فقد حّقق كتاب ابن 
العرب«، وكتاب محّمد  أشعار  نقد  الّذهب يف  القريواين »قراضة  رشيق 
القروي »حادثة جويّة عل االستطالعات الباريسيّة«، وقّدم كتاب »ورقات 

الوهاب«  التّونسيّة لحسن حسني عبد  بإفريقيّة  العربيّة  الحضارة  عن 
بأجزائه الثاّلثة ، وكتاب »تاريخ إفريقيّة واملغرب« للرّقيق القريواين وغري 
ذلك كثري. ومل يقرص اهتممه باألدب التّونيس عل عصوره القدمية فحسب 
بل ُعرف لألستاذ الّشاذيل بو يحيى اهتمم خاّص بعدد من األدباء التّونسينّي 
املعارصين من ذلك عنايته بأدب أيب القاسم الّشايّب ومحّمد الحليوي تشهد 
عل ذلك مقاالته املتنّوعة عن »شاعريّة« الّشايّب وتقدميه لبعض مؤلّفات 
الحليوي.  ال ميلك الّناظر يف مقاالت األستاذ الّشاذيل بو يحيى واملستمع إليه 
محارضا أو مناقشا إاّل أن يُعجب بقدرته الخارقة عل املجادلة والخصام 
العلمّي وبراعته الفائقة يف الحجاج واملنافحة اللّذين ينتهيان إفحاما وتبكيتا، 

وحسبنا أن نذكر ثالثة أمثلة مشهورة عند زمالئه وطلبته : 
التّونسيّة )العدد 1( حول تاريخ وفاة  الجامعة  أّولها مقاله بحوليّات   •
إبراهيم الحرصي حيث أثبت بالحّجة الباهرة والّدليل القاطع وقوع بعض 
كبار مؤرّخي األدب من أمثال الّصفدي صاحب »الوايف بالوفيات« وابن 
بّسام صاحب »الّذخرية« وحاجي خليفة صاحب »كشف الظّنون« يف الخطإ 

عند ترجمتهم البراهيم الحرصّي وضبط تاريخ وفاته. 
• ثانيها مقاالن بالحوليّات كذلك )العدد 8 والعدد 9( حول نرش كتاب 
»قطب الرّسور يف وصف األنبذة والخمور« للرّقيق القريواين حيث طعن 
عل بعض املعطيات الواردة يف فصل »ابن الرّقيق« بدائرة املعارف اإلسالميّة 
الّذي حّرره األستاذ محّمد الطّالبي. ولنئ رّد الطّالبي عل املقال األّول فإّن 
تعقيب األستاذ بو يحيى جاء أمنوذجا أمثل يف الحجاج املفحم الّدقيق وآية 

من آيات املجادلة التّي ال ترتك للخصم مهربا دون اإلذعان والتّسليم. 
• ثالثها مقال مبجلّة الفكر )الّسنة 6 ، العدد 3 ، ديسمرب 1960( رّد فيه 
عل الّناقد الفلسطيني الّشهري إحسان عبّاس الّذي أنكر شاعريّة الّشايّب عند 
تحليل قصيدته »أيّتها الحاملة بني العواصف« ، فكان مقال األستاذ بو يحيى 
الّذي حمل عنوان »الّنقد فّن صعب املراس« درسا بليغا إلحسان عبّاس يف 

أصول الّنقد األديّب وآليّاته وطرائقه ومقاييسه. 

ُعرف األستاذ الّشاذيل بو يحيى يف األوساط الجامعيّة برصامته العلميّة يف 
البحث والتّدريس وحرصه الفائق عل التّدقيق والتّحقيق، فقد كان ثَــبَــتا 
محّققا وعاملا ُمدقّقا ياُلزم يف البحث األناة والّصرب ويُصاحب يف العلم الرّصامة 
والجّد ، يُفّضل الرويّة عل الرّأي الفطري وعناء الّدرس وكّده عل بريق 
الخاطر العابر. وأّهلته هذه الخصال ألن يُدعى إىل إلقاء دروس بجامعات 
أجنبيّة عديدة فدرّس بجامعة الرّسبون بباريس من 1982 إىل 1984 وألقى 
دروسا مؤقّتة بجامعة الجزائر )1965( وبجامعتي الّرباط وفاس باملغرب 
)1968( وجامعة باريس الثّامنة Vincennes )1973 و1976( والجامعة 
اللّبنانيّة وجامعة بريوت العربيّة )1974( ودار املعلّمني العليا بنواكشوط  
)1975(. وبعد مرور أكرث من عقدين عل وفاته ما يزال طيف األستاذ 
الّشاذيل بو يحيى يرفرف يف ساحات الجامعة التّونسيّة ينرش القيم األكادمييّة 
الُعليا ويُذكّر بجوهر البحث والّدرس وهو اإلخالص للحقيقة والّسعي إليها 

بأمانة الّصّديقني وصرب املجتهدين وتواضع املريدين.
د. الحبيب الدريدي

مائوّية األستاذ الّشاذيل بو يحيى )1918 - 1997( 

من أساطين الجامعة الّتونسّية
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يف مــــرحلة الحــقـــة تطّور 
تعــّقــب املخــطــوطات مع 
تدشيـــن مطبعة ميديشيا يف 
فلورنســـــا )1584(. وكـــانت 
التي  املخطوطات  نسخ  أوىل 
مؤلف  يورد  ما  عل  املطبعة،  عليها  حازت 
»طريق الحروف« )2012(، متأتّيًة مّم وهبه 
الله  نعمــة  إثناسيوس  الرسياين  البطريرك 

أرسار  عن  مخطوطات  من  1587م(،  )ت. 
الكون، وعلم الفلك، وعلم الهيئة.

جـــوسيّبي كــــابــرويّت 
ومخطوطات اليمـــن

إيطاليا  يف  اليمنية  املخطوطات  عدد  يُقّدر 
وثالمثائة مخطوط. حاز جوسيبي  آالف  بثالثة 

املخطوطات  ترحيل  يف  األسد  نصيب  كابْرويّت 
يف  األكرب  الّدور  له  وكان  إيطاليا،  نحو  اليمنية 
إيطاليا  إىل  اليمنية  املصّنفات  معظم  إدخال 
وإىل إمارة موناكو. تورد الباحثة فالنتينا رويّس 
 )2000( اإليطالية«  »املطبوعات  مؤلَّف  ضمن 
اليمنية  أّن وصول كابرويت إىل مدينة الحديدة 
كان سنة 1885، ثّم استقّر به املقام يف صنعاء، 
حيث مكث هناك ما يزيد عن ثالثة عقود. جّمع 

المخطوطات العربية 
فــــــي إيــــطاليــا

عىل مدى عهود حصل تدّفق للمخطوطات العربية باتجاه أصقاع شّتى، بطرق متنّوعة، 
حّتى باتت ال تخلو مكتبة من مكتبات كربيات املدن العاملية من حيازة قسط من 

ذخائر التاث العريب. وقد أشاع املخطوط العريب خالل تلك الرحلة معارف جليلة يف 
لغات عّدة بشكل قّل نظريه. من تلك الرثوة تحوز إيطاليا، وعىل غرار سائر الدول 
الغربية، نصيبا معترباً. غري أّن تلك املخطوطات ال تزال شبه مطمورة. فقد حصلت 

مبناسبة انعقاد مجمع فلورنسا سنة 1441م أوىل عمليات تجميع املخطوطات الرشقية 
من قبل مكتبة الفاتيكان يف روما. من خالل ما استجلبه من نصوص رجاُل دين 
Ù.مشارقة، قِدموا من اإلسكندرية وبيت املقدس للمشاركة يف أشغــال املجمــع

• بقلم د. عز الّدين عناية

ثمّ

خاللها كّم وفريا من املخطوطات، تّم ترحيلها 
الستني  قرابة  شحن  فقد  ميالنو.  نحو  خلسًة 
عن  يربو  ما  حَوْت  املخطوطات  من  صندوقا 
1800 مخطوط. ومل تحل سنة 1909 حتّى كانت 
1610 مخطوطات عربية من مجموعة كابرويت 
ضمن ذخائر مكتبة أمربوزيانا. لينضاف خالل 
العام 1914 مائتان وخمسون مخطوطا آخر من 
»مجموعة كابرويت« وردت إىل أمربوزيانا بواسطة 
السيناتور لوكا بلرتامي وهكذا بات بحوزة املكتبة 
2040 مخطوطا ورد جميعها من جنوب الجزيرة 

العربية.

املـالمح والتـــوّزع والفهــارس

متثّل بالد املغرب إىل جانب اليمن وسوريا ومرص 
املخطوط  منها  تأىّت  التي  الرئيسية  الفضاءات 
العريب. وهي متواجدة يف سبع وأربعني مدينة. 
مكتبتني.  يف  املخطوطات  تلك  ثلثا  ويتجّمع 
 1921 بني  املمتّدة  الفرتة  يغطّي  بحث  ووفْق 
بلغ  ترايني،  ريناتو  املسترشق  أجراه  و1970 
عدد املخطوطات التي شملها االستقصاء 6798 
مخطوطا. وهذا العدد سيتخطى الثمنية آالف 
يف حال أضفنا إليه مخطوطات الكاهن الرسياين 
التي   )1946  -  1887( سباط  بولس  الحلبي 
أودعها مكتبة الفاتيكان والبالغ عــددها  1325 

مخطوطا.

مكتبتا الفاتيكان وأمربوزيانا

بشكل متفرّد تَُعّد مكتبة الفاتيكان األثرى من 
تضّم  فهي  العريب.  املخطوط  احتضان  حيث 
2217 مخطوطا ليس من ضمنها املخطوطات 
املسيحية العربية. وهي ذخائر يف منتهى األهمية   
ال تزال خارج الحرص، لعّل من أبرزها ما منحه 
بطريرك  تبوين  جربائيل  إغناطيوس  الكردينال 
و1937.  1935 العام  بني  للرسيان،  أنطاكية 

توىّل جورجيو ليفي ديالّ فيدا جرد املخطوطات 
العربية يف مكتبة الفاتيكان، ونرش عقب ذلك 
فهرسني، ضّم األول 1152 مصنفا، وحوى الثاين 

276 مصنفا.

وأّما مكتبة أمربوزيانا يف ميالنو، التي تأيت يف املقام 
الثاين بعد مكتبة الفاتيكان من حيث احتضانها 
للمخطوط العريب، فهي تضّم عل رفوفها 2040 
مخطوطا. هذا عالوة عل مجموعة أخرى تربّع 
غريفيني  أوجينيو  اللومباردي  املستعرب  بها 
اشتغـــل   1905 سنة  ومنذ   .)1925  -  1878(
غريفيني عل ذخائر أمربوزيانا الجديدة حتّى 
رحيله. تخلّلتها سنوات عمل فيها حافظ مكتبة 
فؤاد األّول يف القاهرة. وقد توقّف غريفيني بعد 
أن بلغ جرد أكرث من خمسمئة مخطوط. ليتوىّل 
بعده السويدي أوسكار لوفرغني، بالتعاون مع 
ريناتو ترايني، إمتام فهرسة مخطوطات أمربوزيانا. 

نرُش الجزء األول من فهرس أمربوزيانا باإلنجليزية 
بعنوان »فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة 
أمربوزيانا« سنة 1975، وقد ضّم 356 مصّنفا من 
حصيلة املخطوطات القدمية واملتوّسطة، لتتواىل 
من  الثاين  الجزء  ضّم  حني  يف  األخرى.  األجزاء 
الفهرس 830 مصنفا، ثّم الجزء الثالث وقد ضّم 

465 مصّنفا، فضال عن رابع هو بصدد اإلنجاز.

جرد املخطوطات

ضمن العناية باملخطوطات العربية يف إيطاليا، 
كان أّول الفهارس العلمية التي أُنِجزت فهرس 
املسترشق نللينو، وقد ضّم 109 من املخطوطات 
اإلسالمية. وقد بات هذا الفهرس -لألسف- خارج 
االستعمل جرّاء الحريق الذي شّب سنة 1904. 
غدا فهرس نللينو وثيقة إخبارية عن قسم هائل 
من املخطوطات التالفة. وضمن ما تبّقى أحىص 

ريناتو ترايني أربعة وخمسني مخطوطا عربيا.

مستودعا  لينشيه  أكادميية  مكتبة  تَُعّد  كم 
لنفائس املخطوطات العربية يف روما، حيث تَُعّد 
قامئة املصّنفات العربية اثنني ومثانني مخطوطا 
من ضمنها تلك املتأتّية من مجموعات كورسيني 
وأكادمييكا وكايطاين، عالوة عل خمسة وسبعني 
مخطوطا حديثة االقتناء، توىل ريناتو ترايني جردها 

Ù يف بحث سنة 1967، ضّم خمسة وسبعني 
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Ù عمال منها ثالثة وستني مصّنفا مينيا، وخمسة 
وردت من إتوري رويس )سنة 1938(، والثمنية 
األخرى تّم اقتناؤها من الدكتور شيزري أنسالدي، 
الذي عمل ضمن فريق البعثة الصحية يف اليمن 

مطلع األربعينيات من القرن املايض.

كم تحيص الباحثة أريانّه دوتوين أربعة ومثانني 
مخطوطا يف دار الكتب الوطنية يف روما، وذلك 
باإلضافة   .2002 سنة  لها  صادر  بحث  ضمن 
توجد العديد من املخطوطات العربية املتناثرة 
يف إيطاليا، عل غرار املائة مخطوط يف املكتبة 
الوطنية يف نابويل، التي تشمل من ضمنها أحد 
بعربية  مدّونة  مسيحيا  مخطوطا  وعرشين 
كشأن  أو  واملرصية؛  اللبنانية  بالعامية  مشوبة 
املائتي مخطوط يف جامعة األورينتايل يف نابويل؛ 

أو يف مكتبات خاّصة أو يف أديرة للرهبان.

املخطوطات  »ذخائر  ترايني  ريناتو  بحث  ويف 
إليه،  الذي سبقت اإلشارة  إيطاليا«  العربية يف 
نجد قامئة مطّولة باملكتبات اإليطالية وبأعداد 

املخطوطات فيها.

مخطوطات القرآن الكريم

مكتبة  يف  الكريم  القرآن  مخطوطات  تُصنَّف 
الفاتيكان ضمن النفائس النادرة، وتبلغ أعدادها 
مئة وأربع وأربعني مخطوطا متباينة األحجام. يف 
حني يبلغ عدد مخطوطات املصاحف املتواجدة 
العاصمة روما إحدى وسبعني  يف سائر مكتبات 
ستة  من  القرآنية  املخطوطات  ترد  نسخة. 
مصادر: من بالد املغرب، بلدان ما وراء الصحراء، 
املرشق العريب، الدولة العثمنية، فارس، الهند. 
وما  املغاريب.  الفضاء  من  الواردة  تلك  وأهّمها 
مييّز املخطوطات املغاربية أنّها فاخرة ومنسوخة 
عل  مجملها  يف  مدّونة  وهي  عالية،  بِحرَفية 
الورق. كم أّن هناك مجموعة مغاربية مدّونة 
وردت  )1488م(  العام  إىل  تعود  الورق  عل 
من جامع الزيتونة يف تونس، وتتميز بأحجامها 

الكبرية وجودتها.

تتكّون من  املخطوطات  الثانية من  املجموعة 
يف  تعدادها  ويبلغ  عثمنية،  قرآنية  مصاحف 
مكتبات روما مائة وسبعة وخمسني، وهي موزّعة 

عل جملة من املكتبات. وهي متثّل القسم األكرب 
متيّز  التي  العاّمة  والخاصيّة  العدد.  حيث  من 
هذه املجموعة من املصاحف أنّها تندرج ضمن 
مصاحف التالوة الخاّصة واملتوّسطة الحجم. مثّة 
مجموعة ثالثة من املصاحف واردة من مصادر 
اثنا عرش  املرشق،  بالد  اثنا عرش من  مختلفة: 
الصحراء،  وراء  ما  بلدان  أربعة من  فارس،  من 
وهي مدّونة بالخط املغريب. كم أّن هناك ضمن 
املجموعة الفاتيكانية نسخة لنّص قرآين مدّون 
بالحرف العربي، تعود ملكيته إىل جوفاين بيكو 
القرن  تاريخه إىل مطلع  ديال مرياندوال ويعود 

الخامس عرش.

مجمل  تناول  قد  أنزويني  كارلو  الباحث  كان 
فهرس  ضمن  بالدراسة  القرآنية  املخطوطات 
»املخطوطات القرآنية يف مكتبة الفاتيكان ويف 
اعتمد  وقد   .2001 سنة  نرُش  روما«،  مكتبات 
خارجي  املخطوطات:  دراسة  يف  منهجني  فيه 
يصف من خالله العمل، وداخل يتناول مبقتضاه 

مضمون املخطوط وإن كان جزءا أو مكتمال.
ع.ع.
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كان من املتعارف عليه لدى داريس 
السرية الذاتية أّن امليثاق يُنتج آثاراً 
اإلفالت  فإّن  التلّقي  عل  خاّصة 
من ضوابطه يدفع إىل رضوب من 
بأّن  فالقول  تحّررا،  أكرث  القراءة 
الكتاب شهادة عل أعمل عظيمة يف حقل التعليم 
نظر  وجهة  االّ  ميثّل  ال  الرّواد  بجميل  واعرتاف 
واحدة وإن كانت وجهة نظر املؤلّف ذاته، واألصُل 
يف القراءة الحريُّة ويف األدب تعّدُد اآلفاق، ال سيّم 
لرصف  املقّدمة  يف  كبريا  جهدا  بذل  الكاتب  أّن 
أنظارنا عن الّذات كم لو كان يستبطن االعتقاد 
الّسائد بأّن الحديث عنها أمر ُمدان، فلطاملا رّدد 
املنظّرون وجهة نظر البارونة »سطاف« يف عرضها 
لقواعد فّن العيش يف 1889 واعتبارها الحديث 
عن الّذات دامئا »موضوعا مزعجا ومماّل بالنسبة 
يف  جدوى  ذا  يكون  قد  الرأي  وهذا  لآلخرين«، 
الحياة االجتمعية، أّما يف أدب الّسرية فال، إذ ال 
يتأّسس هذا الجنس األديب إاّل عل اسرتجاع املؤلّف 
وقائع من حياته الشخصية، والسريُة يف النظرية 

الّنقدية »ليست نّصاً يقول فيه شخص ما حقيقة 
ذاته، بل هي نصٌّ قال فيه شخص واقعي ما قاله«، 
ولو أمسكنا بطرف الخيط هذا يف كتاب حّمدي 
صّمود لقادنا إىل مناطق أخرى يف النّص يبدو من 
خاللها الكاتب أكرث من شاهد عل العرص، وتنفتح 
لنا مسالك يف القراءة تضفي عل األثر أبعادا أخرى، 
من هذه األبعاد ما يتعلّق بالشكل األديب وبالّسارد 

يف تردده بني الذات النّصية والشخص الواقعي. 

يبدو تفكري الكاتب ُمنصبّا يف املقّدمة األوىل عل 
ما ينبغي أن ينتبه إليه القارئ أثناء التّلقي، بينم 
نجده يف املقدمة الثانية وعنوانها »يف انتظار اآليت« 
يكتب تفاصيل لحظة مهّمة يف تاريخ الكتاب هي 
النص،  لحظة اإلرهاص األوىل، لحظة الرشوع يف 
مواجهة  الكتابة  تبدو  املكثّف  التمهيد  هذا  يف 
لكن  املستقبل،  يحيل عل  فالعنوان  الزمن،  مع 
انتظار اآليت مل يبدأ اآلن يف ساعة الكتابة، بل بدأ 
منذ زمن بعيد »عندما تكون رغبتك العنيفة كتابا 

Ùقضيت عمرك يف ترقّبه«، أما اللحظة الفاصلة 

حمادي صّمود، اإلنسان والحرية
تضطلع املقّدمة يف كتاب حامدي 

صمود »طريقي إىل الحرية« بالّدور 
الذي حّدده فيليب لوجون للميثاق 

يف نظريته حول أدب الّسرية الذاتية، 
ففيها يعرض الكاتب أمام القارئ خطة 
العمل لتكون التزاما أدبيا بني الطرفني، 
وهو ينّبهنا منذ الّسطور األوىل إىل أّن 

هذا الكتاب وإن كان يستجيُب يف الّظاهر 
لرشوط الّسرية الّذاتية ومقّوماتها فإّنه مل 
ُيصنع ليكون القصُّ دائرا فيه عىل الّذات 
بل ُصنع ليكون شهادة عىل مرحلة هاّمة 

من تاريخ البالد يف ميدان التبية والّتعليم، 
وتحّية إكبار واعتاف بالجميل ملن وجد 

الكاتب فيهم املثال والعون عىل الّصعوبات 
الجّمة يف طريقه إىل الحرية، »وُصنع أواّل 

وأخريا اعتافا لدولة االستقالل بالجهد 
 Ù .»العظيم الذي بذلته لتعليم األجيال

ولئن
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من  الخوف  فمحرّكها  واإلنجاز  الرغبة  بني   Ù
الّصمت »وسكنك خوف من  املوت ألنّه يعادل 
أن يَْسُكَت الكتاُب فيَك ويلفُّ الّصمُت إذ يلّفَك 
املوُت حياًة مل تعصف بها لذٌة كلّذة القوِل«، عندها 
يتساءل الكاتب عن »رّس التمنع وبقاء رغبة الكتابة 
يف الوهم«. هذا النّص الذي يُجمل فيه الكاتب 
الذاتية لكتابة سريته ميثّل  برتكيز شديد دوافعه 
جزءا من »امليثاق السريذايت« بل لعلّه أن يكون 
الجزَء األكرث أهمية، فإذا نظرت إليه بنيًة مغلقة 
وجدَت أنّه مقّدمة مثالية وتقليدية للسرية الذاتية 
من حيث هي تتويٌج لتجربة ورغبٌة يف توثيق حياة 
زاخرة كتلك الّسري التي يصفها »جورج ماي« بأنّها 
»محاوالت يائسة لالنتصار عل الزمان واملوت«، 
وما أشبه قول حمدي صمود »اللّغة باقية رغم 
الفناء وحانية يف صمت متأّهب عل ما استودعتها 
من حياة« بقول محمد شكري »قل كلمتك قبل أن 
متوت فستعرف حتم طريقها«. لكّنك عندما تنظر 
إىل هذا النّص يف صلته بكاتبه، الشخص الواقعي 
الذي يضع اسمه وصورته عل الغالف سيبدو لك 
األمر مختلفا جدا، فكتاب »طريقي إىل الحرية« 
إبداع أديب فريد لرجل قىّض حياته كلّها يف مجال 

الدرس األكادميي والبحوث اللغوية املعّمقة. 

يقع ذلك يف »موارد الّصفاء« الفصِل األّول الذي 
الكاتب الستعراض مراحل من طفولته  خّصصه 
املبّكرة يف قرية بحرية يعاين أهلها الّضنَك وصعوبَة 
العيش، ففي هذا الفصل تجاوز الكاتب رشوط 
ليكتب  الروايئ  روح  وتقّمص  الضيقة  السرية 
ثالثة نصوص هي »يف اإلخبار عن موت »قبة« 
الرّاِيس  اإلخبار عن دهاء  و»ْجميِّل« غرقا«، »يف 
فْرْج وإيقاعه بُريّاس يف عقر دارهم«، و»يف حادثة 
انقالب »الّنرْسِي« قبالة الطّنارة«، هذه الّنصوص 
أقرب إىل القصص القصرية منها إىل أّي جنس آخر، 
وميكن بال ترّدد نسبتها إىل »أدب البحر«، فاملؤلف 
مل يكتف فيها برسد تفاصيل من حياته الشخصية 
إمّنا صّور حياة املجتمع يف هذه القرية ومعاناة 
البحَر طلبا للرزق، وهو ما جعله يخرج  رجالها 
من غرفة الّسرية بواقعيتها الصارمة إىل رضب من 
التخييل الروايئ الحّر، فيرسد أحداثا عاشها البّحارة 
يف عرض البحر، ويستغرق يف الوصف بأناقة ودقّة 
عل غرار قوله »كان أحُد البّحارة جالًسا يف ِقّش 

املركب واضًعا يَده عل قفل الّسفينة جهَة الدفّة 
وعيناه تتأّمالن زرقَة البحر الّداكنِة تحت الّسفينة 
وذهُنه سارٌح يف مآل هذه الرّسحِة«، أو قوله »كاَن 
البَْحُر أملَس كأنُّه صبُّ لُجنٍي أو ذْوُب رصاٍص عل 
أديٍم ُمستٍو وأشّعة الّشمس تنعكُس عل كّل بقعٍة 
لزِجٍة أْو مبلولٍة ملعانا يتّقيه البّحارة بإمالِة ِمظالِّت 
ُرؤوِسهْم إىل األمام لتَجّنب وقِعه عل أبْصارِِهْم«. 
لقد صيغت هذه النصوص لتّصور أثر البيئة يف 
تكوين شخصية صاحب السرية وتربز الدور الكبري 
الذي قامت به أرسته الصغرية يف سبيل تعليمه 
ووضعه عل أّول طريق الحرية حتّى بلغ منتهاه، 
لكّنها كانت أيضا فرصة سانحة لحّمدي صّمود 
الناقد واملفّكر اللغوي للظهور يف مظهر القّصاص 
وإكراهاتها،  النظريات  أرس  من  متحّررا  والروايئ 
وملّا كان الكتاب كلّه إبداعا أدبيا يخرتق األجناس 
والحدود ندرك مّم ورد يف امليثاق توق الكاتب إىل 
أن يتّوج حياته العلمية الصارمة واملنضبطة بفعل 
إبداعي يجّسد الحرية يف أسمى معانيها، فقد قال 
يف وصف الكتاب: »ومل يأِت والرّغبُة عنيفٌة ُملّحٌة 
آيَستَك من كّل يشٍء سواه، وعلَّقْت به طُموَحك 
األكربَ وأقنعتَك أّن حياتَك فراٌغ ما مل ميألها وعبٌث 
يف  أنجزَْت  ما  كلُّ  وتَراءى  معنى،  يُكسبها  مل  إن 

انتظاِر أْن يَأيِت ال أصَل لُه يف قرارِة ذاتِك«.

فقد  مرشعة«  و»أبواب  الحرية«  »مسالك  يف  أما 
والتقرير  املوضوعي  بالنقد  الذايت  االعرتاف  امتزج 
التاريخي، وحرص الكاتب عل أن يتعاىل عل ذاته 
الضيّقة كثريا ليكون مالحظا وناقدا وموثّقا، فكان 
يف بعض التفاصيل أشبه بالكامريا التي تنقل ألّول 
مرّة ويف حدود املسموح به أخالقيا ما كان يدور يف 
الغرف املغلقة ، كأن يصف ما حدث يف اليوم األّول 
أنهى  للتدريس: »ما إن  انتدب  بالجامعة بعد أن 
رئيس القسم العبارات املراسمية..ورّحب بامللتحقني 
بالقسم الجدد حتى تحّولت القاعة إىل حلبة رصاع 
تتسابق فيها أطراف يف التشنيع عل رئيس القسم 
والجرأة عليه بكالم سوقي وإشارات وحركات يخجل 
عتاة »البانْديّة« من إتيانها«، أو يف اعرتافه بأنّه ظّل 
يعتقد أّن املؤمتر الكبري الذي أسهم يف تنظيمه مّزيتُه 
الكربى »إخراج االهتمم من االختصاص إىل الجمهور 
العريض وتنبيه األوساط الجامعية العربية بالّنقلة 
التعامل  الهاّمة التي حدثت يف تونس يف  النوعية 

مع الظاهرة اللغوية«، ظّل يعتقد ذلك إىل أن نبّهه 
أحد األصدقاء إىل أّن املؤمتر مل يكن خالصا للعلم، 
األستاذ  سلطة  إضعاف  إىل  أيضا  يهدف  كان  بل 
السياسية  السلطة  ألّن  العلمية  القرمادي  صالح 
وال  شوكتُه،  تُخضد  أن  من  بّد  ال  معارضا  تعتربه 
يخجل حّمدي صّمود يف هذا السياق من االعرتاف 
بالّسذاجة قائال عن القرمادي: »أرجو أن يبلَغه صويت 
حيُث ُهو يرفع له اعتذاري عّم ساهمُت فيه وأنا 
خايل الّذهِن منُه«، ويف مواضع أخرى نجد ما يشبه 
أدب الرحلة ال سيم يف الفقرة املطّولة التي خّصصها 
الكاتب لرسد تفاصيل رحلة قام بها إىل اليابان مبعوثا 
من سلطة اإلرشاف إلعداد تقرير عن النهضة العلميّة 
لتطوير  اإلفادة منه  البلد ورصد ما ميكن  يف هذا 
التجربة املحلية وهو ما مل يحدث مطلقا بعد أودع 

التقرير يف أحد األدراج ونيُس كأْن ملْ يكن.

إّن »طريقي إىل الحرية« ليس سرية ذاتية فحسب 
وإن اكتملت فيه كّل رشوطها بل هو نّص جامع 
بني  تجمع  مختلفة  القول  من  صنوفا  يشمل 
أدب االعرتاف والتخييل الرسدي، وهو يف حياة 
الكاتب تتويج ملسرية ُمعلّم قطع عل نفسه عهدا 
بالوفاء، ففي الفقرة التي وصف فيها فرحته يوم 
حصوله عل منحة قومية لثالث سنوات يقول: 
وحاولُت  أنَسُه  مل  االستقالل  لدولة  ديٌن  »هذا 
أوتيُت  مبا  موقعي  من  أسّدده  أن  كلَّه  عمري 
من جهد وقدرة، مل تثنني عنه اإلغراءاُت الكثريُة 
أتيح  والذين  شتّى«.  جهات  من  جاءْت  التي 
لهم الجلوس إىل األستاذ حّمدي صّمود يف قاعة 
الدرس يدركون أكرث من غريهم أثر هذا االلتزام 
يف أسلوبه وشخصيته العلمية واالجتمعية، فقد 
باريس  استطاع يف وقت قصري بعد عودته من 
مطلع الثمنينات أن يصنع لنفسه مكانة خاّصة 
ومميّزة لدى الطلبة، وصار مثاال يف سعة االطالع 
والرصامة العلمية وقّوة الشخصية، وهي صفات 
جعلته مبثابة األمنوذج والقدوة ألجيال متعاقبة 
من مّدريس اللغة واألدب. والّسرية الذاتية تفرّس 
اآلن هذا الجانب الذي متتاز به شخصية الكاتب 
الواقعية يف ضوء عالقته الوثيقة مبجتمعه، لكّنها 
تتجاوز ذلك لطرح مفهوم جديد للحرية يف ضوء 

عالقتها الوثيقة بااللتزام..
عامر بوعزة
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وعينني  ُمتعبة  بسحنة  الزّقاق  مدخل  من  رضوان  »األستاذ« 
تكنسان األرض. نظر إليه يونس بائع الكتب الجالس أمام مخزنه 
متعّجبا . مل يعتد رؤيته هنا يف مثل ذلك الوقت ملعرفته القدمية 
به وبتفاصيل كثرية عن حياته. كانت الّساعة تشري إىل العارشة 
يحارضهم  طلبته  مع  بالكلّية  اآلن  يكون  أن  والعادة  صباحا 
يف التّاريخ الوسيط. بدا ُمْجَهًدا، ُمْهَمَل اللّحية َمْحِنيَّ الظّهر ، يجّر الَخطَْو جرّا 
خالفا لعادته يف امليش مستقيم القامة، شامخ األنف، ُمعتّدا بنفسه كعالٍِم اشتهر 
الرّجل فاتّضحت هيئته  التّاريخ؛ زاد عجب يونس عندما اقرتب  مبؤلّفاته يف 
َشة وياقٍة حائلة اللّون وحذاٍء يعلوه الغبار؛ وإذْ رآه  املهملة بربطِة عنق ُمتَكمِّ

يعقد قبضته يف حركة ال إراديّة أيقن أّن يف األمر خطبًا ما. 

وصل »األستاذ« أمام املخزن فنهض يونس محّققا الّنظر يف وجهه قائال : »مرحبًا 
أستاذ .. ما الذي أىت بك اآلن عل غري عادتك ؟«. مل يجبه وانهار عل مقعد بجواره 
وظّل مطرقا مثبّتا نظره يف األرض. أضاف يونس : »هل أرضب الطّلبة عن الّدراسة 

اليوم ؟«؛ ولكن الرّجل ظّل عل صمته كأنّه مل يسمع وقد زاد شحوبه ورست يف 
وجهه تشّنجات تيَِش بانفعال داخل حاّد.

شعر يونس بالّشفقة عليه  لَِم كان بينهم من موّدة نشأت أيّام كان »األستاذ« 
يرتّدد عل املخزن بحثا عن مراجع تعينه عل إعداد رسالة الّدكتوراه يف بداية 
حياته األكادمييّة. مل يكن لِرضوان بن سعيد صديق غري يونس يخلع يف صحبته 
ُط معه يف الحديث ويُصغي إىل فلسفته الّشعبيّة. كان يعّد بائع  قناع العامل فيتَبَسَّ
الكتب مّمن خربوا الّدنيا وأهلها ويعرتف له بحصافة الرّأي وسالمة الحكم عل 
األشياء. استمرّت العالقة بينهم يغّذيها الولُع باملؤلّفات القدمية ومتضية أوقات 
األنس يف غرفة خلفيّة باملخزن حيث يخوضان يف أحاديث الجّد والهزل ويفتح 
أحدهم قلبه لآلخر ويحلو لهم استحضار ذكرياتهم القدمية؛ وقد ينجّر األستاذ 
أحيانا إىل لعب الورق مع صديقه عندما يضيق بحياته املهنيّة. كّل ذلك رغم 
الفروق بينهم يف املنبت واألفكار وتجارب الحياة إذ نشأ رضوان يف أرسة ميسورة 
بإحدى قرى الّساحل ودرس التّاريخ وبات من كبار األساتذة بالجامعة بينم ُولد 

يونس يف واحة بالجنوب واضطرّه الفقر إىل االنقطاع عن دراسته الثّانويّة ليعمل 
يف تجارة الكتب القدمية عل الرّصيف. بعد سنوات من الكّد واملثابرة نجح يف 
امتالك مخزنه الخاّص مكتسبا يف األثناء ثقافة واسعة ما فتئت تثري إعجاب 

األستاذ رغم اعرتاضه كمفّكر ليربايل عل آراء صديقه املحافظة. 
مرّت فرتة صمت ظّل يونس يبحث فيها عن عبارات مناسبة يواجه بها حالة 
صديقه الغريبة؛ فجأة نهض ودخل املخزن ثم عاد وبيده كتاب : »أخريا عرثت لك 
عل ترجمة « انهيار الغرب لــِ»أوسفالد شبنغلر.. لطاملا تعبَت يف البحث عنها  !«. 

انتفض األستاذ واقفا تهزّه رعدة غضب واختطف الكتاب وراح ميزّقه  بعصبيّة:

• إىل جهّنم أنت وشبنغلر ومعكم التّاريخ وكّل ما ينوء به العامل من سخافات.. 
إنسانيّة بلهاء ال تزال تؤمن بالكتب !.. 

قال يونس مذهوال : »ال مانع عندي أن تبعث يب و بالتّاريخ وبالعامل إىل الجحيم..
أّما أن متزّق كتابا فهو أمر َجلَل .. ما الذي دهاك ؟ !« دفن األستاذ وجهه بني 
راحتيه وهمس مخاطبا نفسه: »ما من جحيم إالّ عل هذا الكوكب.. الحياة 
هاويّة سحيقة فمتى االرتطام بالقاع ؟ ! ثّم رفع إىل يونس نظرة ممتلئة أملا وقال :

• ال تغضب، سوف أنقدك مثن الكتاب .. ال أدري ملاذا قادتني قدماي إىل هنا !

• أنا أعرف ملاذا..  ألنّه ليس لك صديق غريي يحتمل ِحّدة طبعك وعجرفتك، 
سوف آتيك اآلن بقهوة وعليك أن تخربين ما الذي أسقطك يف هذا الجنون !

كان اليوم ربيعيّا ميأل بنوره أحد األزقّة الفرعيّة لنهج الّدبّاغني الذي يربط ببناياته 
ذات الطّراز الكولونيايل بني مدينة تونس العتيقة والحّي األورويّب؛ هناك حيث 
األرصفة مفروشة باملطبوعات القدمية وعل املشرتي أن يبحث مقلّبا يف أكداسها 
عن ضالّته؛ هناك تنتهي الكتب املنهوبة من رفوف املكتبات العموميّة أو تلك 
اآلتية من أرصدة األرس العريقة أو من تصفية الُكتِْبيَّات املفلسة.. كُتٌُب تُباُع 
بالجملة أو تَُقوَُّم بوزنها من الورق فتتجاور عل الرّصيف »أزهار الرّشّ لبودلري« 
املعّجنات  »ألّذ  و  الفرنسيّون«  »االنطباعيون  و  للمعرّي«  الغفران  و»رسالة 
الـ »ريدر ديجست« ومجالّت  ثريّا« مع دوريات  اإليطاليّة« و»كيف تصبح 

املوضة التي جّعدتها الرّطوبة وذهبت األيّام بألوانها.

هدأ روع األستاذ قليال بعد أن جلب له يونس قهوة حارّة رشبها يف جرعتني أو 
ثالث مع بضع سجائر دّخنها بلهفة وما لبث أن عاد إىل التّحديق يف األرض غري 
آبه ملا يدور من حوله. بينم انشغل بال يونس بالتّساؤل عّم يكون قد أصابه ..

جاء شاّب يسأل عن مراجع حول »الفتنة الباشيّة« قال يونس وهو يشري إىل األستاذ  
لعلّه يفلح يف حّل عقدة لسانه : »هذا العامل الجليل أفضل من ينصحك حول 
املوضوع«. انطلق األستاذ يف قهقهة هزّت كامل جسده ثم عاوده تجّهمه فجأة 
وقال : »مايل وللفتنة الباشيّة والحّمى االندفاقيّة ؟!سوف أميض وأتركك مع هذه 

األشكال املتطّفلة عل الفكر !«. التفت الّشاب إىل يونس وقال بابتسامة ساخرة :

• أّي مجنون هذا؟ !.. عامل جليل، قلت ؟ ! ..هل رأيت يوما عاملا يهني الّناس بهذه 
الّصفاقة ؟  أعرفه جيّدا ، إنّه األستاذ »منهجيّة«  .. ال ينفّك يرّدد تلك الكلمة حتّى 
التصقت به .. ال فائدة يف ذكر ما يدور حوله من أحاديث يف الكليّة.. أحمد الله 

أنّني لست من طلبته ! 

انتهر يونس الّشاب مؤنّبا إيّاه فانرصف ساخطًا، مغمغم بشتائم مقذعة بينم 
كانت نظرات األستاذ امللتهبة تالحقه إىل أن غاب يف آخر الزّقاق. 

عندما أىت رضوان إىل املحّل آخر مرّة منذ نحو شهرين بدا متّقدا حيويًّة وتفاؤالً 
يف انتظار مناقشة زوجته الوشيكة لرسالة دكتوراه حول القرصنة يف البحر األبيض 
املتوّسط خالل القرنني الّسابع عرش والثّامن عرش. كانت أنيسة إحدى طالباته 
وقد اقرتن بها منذ عرش سنوات رغم فارق الّسّن بينهم ومل يرزق منها بالولد. أثار 
ذلك الزّواج آنذاك شتّى التّساؤالت عّم تغنمه فتاة جميلة يف الخامسة والعرشين 
اشتهرت مبرحها وإقبالها عل الحياة من االقرتان برجل جاوز الخمسني أمىض 
حياته يف خلوات البحث وحلبات املناظرة  والجدال؟.. مىض عل ذلك عرش 
سنوات اختفى خاللها شيب شعر رأس األستاذ وشاربه تحت األصباغ وأمىس 
هندامه يجاري أناقة العرص؛ ويف األثناء واصلت الزّوجة دراستها العليا بقسم 

التّاريخ إىل أن أنهت إعداد أطروحتها بإرشاف أحد طلبة زوجها القدامى. 

مل يقاوم يونس رغبته يف سؤال كان يوّد طرحه عل صاحبه مبجرّد أن رآه لو مل 
تفاِجئْه حالتُه املضطربة : 

• هل ناقشت أنيسة أطروحتها أخريا ؟

• نعم .. ونالت الّشهادة بدرجة مرشّف جّدا مع تهاين أعضاء اللّجنة واعتبار 
الرّسالة حدثا علميّا تفخر به الجامعة، قال األستاذ ذلك  بنربة رتيبة مثل مذيع 

يرسد خربا ال إثارة فيه وأردف ذلك بقهقهة مرسحيّة.

مل يفهم يونس سلوك صاحبه ولكّنه ضغط عل يده بحمس مهّنئا : »يالها من 
فرحة ! كان عليك أن تخربين بذلك يف حينه«. غري أّن األستاذ سحب يده بعصبيّة 

وقال يف ما يشبه الفحيح : 

• »الحدث الّسعيد مل يكن سوى فضيحة ما بعدها فضيحة ! شاع يف الجامعة 
أنّني صاحب موضوع األطروحة وكاتبها ..

• دعك من األراجيف .. لعلّك مل تفعل سوى مساعدة زوجتك عل التّحرير 
..أنت رجل نزيه و قدميا كان يف الّناس الحسد و... ال إله إالّ الله .... لست مّمن 

ينحدرون إىل  .... قاطعه األستاذ مبتسم بسخرية : 

• بل  لقد انحدرُت !..أنا اخرتت موضوع األطروحة وأنا حّررتها من األلف إىل 
الياء بينم كانت تعنى  بزينتها وسفراتها الّسياحيّة عل نفقتي..

ظّل يونس مذهوال تتوزّعه مشاعر الّدهشة والغضب والّشفقة معا. وأخريا ربّت 
عل ظهر صاحبه بلطف وقال :«ال بأس .. أنت تبالغ يف القسوة عل نفسك.. 
لعلّك تشكو من أعراض احتقار الّذات .. سبحان الله .. أنت يف حاجة إىل طبيب«. 
أجابه األستاذ متربّما :« أنا فعال أحتقر ذايت  وال دخل ألّي مرض يف ذلك .. من 
حسن حظّك أنّك رجل مؤمن تواجه ما يحّل بك من مصائب بالحوقلة والتّهليل، 
أّما أنا فإيّن أشهد انهياري دون أمل يف العون من أحد.. أتصّدق  أنّني مل أشعر 
البتّة وحتّى األسبوع الفارط بتبكيت الّضمري عل ما اقرتفته خيانًة للعلم ؟ !.. 
مل أنشغل آنذاك مبا شاع عن ضلوعي يف عمليّة غّش، كنت معنيّا قبل كّل يشء 
بحالة زوجتي العزيزة.. عندما رأيتها تبيك خوفا من العواقب هّدأُت من روعها 

Ùوطأمنتُها بأن ال أحد يستطيع إقامَة الحّجة عل ما اقرتفناه.. ها أنت ذا 

• بقلم علي اللواتي

أقبل

قـّصــة قـــصيـــرة
زردة فــــي نــهـــج الــدّبـاغين
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Ù ترى رضوان بن سعيد كم هو عل حقيقته .. لطاملا آمنُت برسالة العلم 
وبرشف االنتساب إليه حتّى اليوم الذي دخلت فيه أنيسة  قبل عرش سنوات 
إىل مدرّج الكليّة .. كانت تلبس تّنورة قصرية وتبعث بربوق قاتلة من عينيها 
الخرضاوين.. منذ سنة الّدراسة األوىل كانت تطيل الحديث معي وتالطفني 
ودعتني مرًّة إىل احتساء القهوة يف فندق بالّضاحية الّشمليّة .. حاولت مقاومة 
سحرها .. كان الكثريون من زمالئها الطّلبة يحومون حولها ومن بينهم شاّب هام 
بها هياما وبلغ تعلّقه بها أن اعتدى عل طالب آخر كان ينافسه يف حبّها حتّى 
كاد يقتله.. دست عل الّنزاهة ونظرت إىل الجاين كغريم ينبغي كرسه فكنت 
أّول املنادين يف مجلس التّأديب بطرده من الكليّة وقد تّم ذلك فعال رغم تنازل 
الّضحيّة عن الّشكوى.. فعلُت ذلك بدافع غرييت وحقدي وليس ذودا عن األخالق 
الحميدة ..كانت تلك بداية الّسقوط ومرّت سنون طوال عل الحادثة ومل أشعر 

يوما بالقرف من فعلتي إىل أن..«.  

عال وجه يونس فجأة تعبري عن االستهجان وقاطعه حانقا :

• إذا كنت ال تشعر بتأنيب الّضمري فم الذي دفعك إىل هذه الحالة اليائسة ؟ !

•أرجوك .. مجرّد الحديث يف ذلك يؤذيني فال تعد إىل سؤايل مرّة أخرى ..أنا عل 
يقني أنّك اآلن تحتقرين .. هذا أفضل، لعلّه يخّفف عّني بعض ما أنوء به .. قد 
أُصِبُح بذلك رجال حرّا .. رجال تافها ميتزج بالّسوقة ويدمن املخّدرات ويتقّذر يف 
الكالم .. العواّم هم، قطعا، أكرث الّناس حريّة ألّن أصفاد العلم املزيّف ال تكبّلهم.. 
ملاذا ال تجلب يل شيشة جرياك قويّة ألبدأ حيايت الجديدة بعيدا عن ابن خلدون 

وبروديل وعبد الله العروي ؟! 

نهض يونس من مقعده مغتاظا وقال : »لن أتركك تعبث بنفسك .. أنت مريض 
وال بّد أن أُْعلَِم أنيسة بهذا الهذاء !« أخذ هاتفه الخلوي ومىض يركّب رقم عل 
لوح املفاتيح. ولكن رضوان اختطف الهاتف منه وصاح : »أرجوك ال تعّقد الوضع 
وال تعّمق مأسايت.. حسبتك صديقا فلجأت إليك .. أنا ال أثق بأحد سواك«؛ ثم 
أخذ جسده يرتعد وفجأة قبض عل أسفل عنقه كأنّه يحّس باالختناق فاحتضنه 

يونس فزعا وأجلسه عل املقعد قائال :

• اطمنئ لن أكلّم أحدا .. يا للكارثة .. ال أفهم شيئا مّم يحدث لك وال أدري ما 
الذي أىت بك وأنت عل هذه الحال ؟ !

•  طيّب، سأخربك ..جئُت ألعرض عليك مكتبتي الخاصة ؟!

• كيف ؟ ! .. تبيعني مكتبتك ؟ !.. أنت رجل يف سعة من أمرك فم يلجئك إىل 
ذلك ؟ ! .. ثالثة آالف كتاب من أنفس املصّنفات !.. كيف تتخّل عن كنز قضيت 

كّل عمرك يف جمعه ؟ ! عل أّي حال، أنا ال أملك ما يكفي من املال لرشائها ..

• من حّدثك عن البيع والرّشاء أيّها الغبّي ؟.. سوف أهبُها لك وسأُميض وثيقة 
قانونيّة و...

• ُهراء .. وثيقتك قابلة للطّعن ألّن الواهب مريض عافاك الله !

• طيّب .. إذن سوف أحرق الكتب وستندم ألنّك كرست خاطر من اصطفاك 
صديقا من دون كّل األوباش الذين صادفهم يف حياته البائسة !

• إن كنت مصّمم عل التّخلّص من مكتبتك فلمذا ال تهبها إلحدى املؤسسات 
األكادمييّة ؟ !

• طّز يف املؤّسسات األكادمييّة.. أن تدخل الكتب يف الدورة االقتصاديّة بيعا ورشاء 
أفضل من أن تواصل موتها عل الرّفوف !

• مل ال تحتفظ بها ألنيسة .. أال تفيدها وهي مقبلة عل حياة أكادمييّة واعدة؟ !

صمت األستاذ برهة وهو يغالب انفعاال عنيفا ثّم قال والعربة تخنقه: » لقد 
تركت أنيسة البيت منذ أسبوعني وبلغني أنّها تُِعدُّ لِرفع قضيّة يف الطاّلق.. يا يل 
من أقرن مغّفل، أهديتها الدكتوراه عل طبق من فّضة ثّم سعيت ليك أحصل 
لها عل رتبة أستاذ مساعد .. فَِبَم كافأتني ؟ ! .. إنّها تعتزم الّسفر يف املوسم 
الجامعّي القادم إىل أحد بلدان الخليج للتّدريس هناك صحبة عشيقها املرشف 
عل أطروحتها.. نهض األستاذ من مقعده وقد زاد وجهه شحوبا بينم بدت عيناه 

الجامدتان ال تريان شيئا. خاطب يونس بصوت واهن دون أن يلتفت إليه : 

• أنا ذاهب اآلن .. إن كنت تحفظ يل بعض الوّد فال تعلم أحدا .. أفهمت .. ال 
أحد مطلقا !..

• لن تذهب وحدك .. سوف أقفل املحّل وأصحبك إىل البيت. 

• أنت تضجرين .. أعدك بأيّن لن أنتحر ..أنا مقبل عل حياة جديدة .. معي ما 
يكفي من املال ألنعم بحياة شعبيّة بلهاء أرتكب فيها كّل الحمقات التي حرمني 
منها العلم املزيّف..سوف أنىس أنيسة التي حصلت مّني عل بغيتها ثّم رمت 
يب كم ترمي بحّفاظة قذرة .. كيف مل أتفطّن مبّكرا لِطُموحها املَريَِضّ وحبِّها 
للّشهرة.. كيف استطاعت إخفاء عواطفها امليّتة وقلبها الجليدي عّني تحت قرشة 
الّنعومة واإلغراء ؟ !..ذاك هو العلم أو ما بقي منه يف أيّامنا هذه : مطيّة يركبها 
املنحرفون للحصول عل املراتب الجامعيّة !.. سوف أندمج بالّسواد الجاهل، 
بالّدهمء الذين ال تتجاوز أحالمهم اللّباليب والّشيشة، هناك حيث ال يتهامس 
الّناس عّني عند مروري يف الطّريق آلخر مرّة أعرض عليك كتبي .. سوف تكسب 

منها الكثري حتّى إن بعتها بأبخس األمثان.. 

رضوان  األستاذ  أّن  الحميع  :«فليعلم  ورصخ  عصبّية  نوبة  تهزّه  فجأة  نهض 
»منهجيّة«  يقّدم العلم قربانا عل مذبح الحياة الحقيقيّة« ثم التفت إىل يونس 

وأضاف :

• ولكنك أبعد عن أن تدرك املعنى العميق لهذا الفعل .. غدا سأعود ومعي 
شاهد عدل ..إلمتام إجراءات الِهبَة!

• لن آخذ منك شيئا ويقيني أّن األمر سينتهي بك إىل مستشفى الرّازي ! 

• كم تريد .. الجنون نعمة تكشف للخاّصة أرسارًا عجيبة يخفيها الغباء عن 
العواّم األسوياء.. 

انرصف األستاذ متّجها إىل مدخل الزّقاق بخطوة خفيفة كأمّنا نشط جسمه من عقال 
وبدا وجهه منفرج األسارير مرشقا بابتسامة غامضة. ظّل يونس يتابعه بنظرات حزينة 

Ù ...»قلقة ومل يلبث أن بلغه صوت صديقه وهو يهزج بأغنية »عايروين بيك يا حّمة 
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Ù بينم كان يونس يستعّد لغلق املخزن قبيل الغروب، أقبلت عليه أنيسة 
ذابلة الوجه وسألته إن كان بوراوي قد زاره يف الفرتة األخرية. كانت تلك مفاجأة 
محرجة وحار ِبَم يجيب وقد وعد صديقه أن ال يخرب أحدا  مبا دار بينهم؛ غري 
أنّه استحيا أن يَْكِذبََها القول، خصوصا أنّها كانت تّكن له مودّة واحرتاما وتدعوه 
بـ »عّم يونس« فم عىس يفعل لو ألّحت يف سؤاله؟ !. قّرر أن يجيبها باقتضاب 
يف حدود أسئلتها ودون التّوّسع يف تفاصيل ما أخربه به رضوان. أعلمها بزيارته 
وملّح إىل حالته الّسيئة مشريا إىل حاجته املاّسة إىل الرّاحة. باغتته قائلة :« هل 
حّدثك عن وضعنا يف البيت ! مل يجب يونس وتظاهر بعدم فهم الّسؤال. 

أضافت : 

•  أقصد هل حّدثك يف موضوع افرتاقنا ؟ !

• بل.. قال إنّك غادرت البيت وتعتزمني رفع دعوى يف الطاّلق..

انغلقت مالمحها يف تعبري قاٍس وقالت :«فعال لقد فعلت .. ضقت ذرعا بظنونه 
وغريته املرضيّة.. أصبح يعرتض عل سفري إىل الخارج للمشاركة يف الّندوات 
العلمية ..وكم مرّة أغلظ يل يف القول وما فتئ يذكّرين بأفضاله عّل مّدعيا أنّني 
مدينة له بدرجتي العلميّة .. أنا اآلن أعاين انهيارا عصبيّا إيّن أجّف، أتخّشب ومل 
أجاوز الخامسة والثاّلثني من عمري!«. نصحها يونس بالرّتيث قبل اإلقدام عل 
أمر ال تحمد عقباه مشريا إىل حالة زوجها اليائسة؛ واقرتح أن يجتمع بهم للبحث 

عن حّل ما ولكن مالمحها انقبضت وقالت بنربة صارمة:

• أرجوك عّم يونس، مل آتَك لتبحث يل عن حّل .. لقد حزمت أمري وال رجوع 
عن قراري .. اآلن معي درجة علميّة متّكنني من العمل يف أي بالد أخرى؛ سوف 
أهاجر إىل أّي مكان أرّمم فيه وضعي وأستنشق هواء نقيّا افتقدته منذ سنوات.. 
وقد أجّدد حيايت مع رجل آخر ال يرهقني بجفاف عقله ورهبانيته الفكريّة.. 
دعنا اآلن من ذلك .. أريد أن آخذ أغراضا شخصيّة وبعض الوثائق التي تركتها 
سهوا يف البيت ولكّن صاحبك غرّي القفل وأرجوك أن تتدّخل لديه ألسرتجع 

أشيايئ. 

ظّل يونس صامتا برهة بينم كانت شتّى الخواطر املفزعة تتزاحم يف رأسه؛ ال 
يدري لَِم أحّس بأّن جانبا من حياته ينهار من حوله يف سحابة من الغبار املمتزج 
بالرّائحة املنبعثة من الكتب البالية.كان يحّب صديقه ويستأنس به وهاله ما آل 
إليه من يأس لعلّه ذهب بعقله؛ أيقن أّن مشكلته مع أنيسة أشبه بورم انفجر 
وسال صديده ولن تفيد حكمته وموّدته لهم يف شفائه. رفع إليها نظرة يائسة 

وقال : » أنيسة يا ابنتي .. سوف أحاول وأرجو من الله التّوفيق..«. 

حاول عميد الكليّة جاهدا إقناع األستاذ رضوان بن سعيد بالعدول عن قرار 
االستقالة من قسم التّاريخ ولكن الرّجل ظّل جامدا أمامه مرّددا بصورة آليّة: 
»ال بّد من ذلك، ال بّد من ذلك«. قال العميد : أفهم أنّك تضايقت مّم يدور 
من شائعات حول مساعدتك لزوجتك يف إعداد أطروحتها، ولكّنك تعلم أنّها 
مجرّد أقاويل وتعلم أيضا أنّه ال تكاد تسلم أطروحة من شائعات .. األمر بسيط 
وأنصحك أن تخرج يف إجازة لبعض الوقت .. أنت يف حاجة إىل الرّاحة .« سحب 
األستاذ أوراقا من محفظته ونرشها بحركة عصبيّة فوق مكتب العميد قائال : 

»سيّدي أمامك رجل ال يستحّق مرتبته األكادمييّة .. ليس يف األمر أقاويل وإمّنا هي 
الحقيقة .. لقّد اخرتُت إشكالية األطروحة وقمت بتحرير الّنّص من أّوله إىل آخره  
وهذه حّجة اإلثبات أمامك.. رسائل إليكرتونيّة تبادلتها مع املسّمة أنيسة بن 
صالح بينم كانت تنعم بأوقات ممتعة مع عشيقها يف الخارج .. عليك أن تقرأها 
ألنّها تتضّمن فقرات، بل فصوال كاملة كنت أعرضها عليها ليهنأ بالها.. جرمية غّش 

مستوفاة األركان..ال يزال لدي بعض اإلحساس مبسؤوليتي إزاء العلم !«.

مّر وقت عل العميد وهو يطالع الوثائق وأخريا قال مفتعال الهدوء: 

• أرجوك، أستاذ رضوان، أنت زميل عزيز وتلك تهمة خطرية لن يرتتّب عنها 
فصلكم من الجامعة فقط بل قد تودعان الّسجن .. أن تيسء لنفسك ولزوجتك 
التي سوف تفقد درجتها العلميّة .. نصيحتي لك أن تنىس األمر .. لن يقتنع الّناس 
بغريتك عل العلم .. سيقولون إنّك فقدت صوابك وفعلت ما فعلت بدافع الغرية 

والحقد.. أرجو أن ندفن الرّس هنا.. هذا يف صالحك ! 

• ولكّنه ليس يف صالح الحقيقة .. صّدقني أّن الغرية ليس الّدافع الوحيد .. أنا فعال 
قَرٌِف من نفيس ..أعرف تبعات ذلك عّل ولكّنه الثّمن الذي ينبغي أن أدفعه لقاء 
خيانتي.. عليك أن تقوم باإلجراءات الالّزمة لوضع حّد لهذه املهزلة؛ وإذا كنت 
تخىش عل سمعة الكلّيّة فأنا أؤكّد لك إّن موقفا حازما منك سوف ينقذ وحده 

رشف هذه املؤّسسة!.. إن مل تفعل فسوف أرفع األمر إىل جهات أخرى ..

جمع العميد الوثائق املنشورة أمامه وحفظها يف ملّف كتب عليه شيئا ثم دّسه 
يف درج أغلقه مبفتاح. نظر إىل رضوان وقال بأىس : »إّن كنت تعتقد فعال أنّك 

تخدم الحقيقة فأنت سقراط هذا العرص !«.

نهض األستاذ من مكانه وانحنى يصافح العميد هامسا بسخريّة مرّة: »صدقت سيّدي 
العميد فلطاملا عاىن سقراط من زوجته مثل .. يقال إنّها مل تكن تتوّرع عن رضبه !«   

بعد أيّام قدم يونس إىل نهج الّدباغني متأّخرا وفوجئ بغليان غري معتاد ورأى 
أعدادا من الّناس تتعاىل ضوضاؤهم وهم يتصّفحون كتبًا مكّومة يف غري نظام 
الباعة. اقرتب من أحدهم وتناول كتابا ونظر إىل  أمام  الرّصيف  عل جانبّي 
الّصفحة األوىل فهاله أنّها تحمل طابعا يعرفه جيّدا :«مكتبة األستاذ رضوان بن 
سعيد«. بادره البائع قائال : » يا لسوء حظّك يا عّم يونس، ُحرِْمَت اليوم من َزرَْدِة 
صاحبك األستاذ.. لقد أغرقنا جميعا بإحسانه ووزّع علينا كّل ما ميلك من كتب.. 

شاحنة بأكملها أفرغها عل الرّصيف!«.  

رمى يونس بالكتاب أرضا وابتعد صامتا محاوال كبت انفعاله وعندما وصل إىل 
مدخل الزّقاق املؤّدي إىل مخزنه، ملح رضوان جالسا أمام بابه املقفل وهو يدّخن 
شيشة ويحتيس القهوة. كان يرتدي رسوال »دجني« ومريول بحريّة ويرفع عقريته 
بة من يده وعل شفتيه  بأغنية شعبيّة. وعندما رأى يونس أشار إليه بحركة مرحِّ
ابتسامة بلهاء. ولكن يونس توقّف عن الّسري ثم عاد أدراجه منفطر القلب دامع 
العني .. مل يكن قادرا عل مواجهة صديقه وهو عل تلك الحال.. لقد انتحر 
عل طريقته الخاّصة.. وفّكر أّن عليه اآلن االتّصال بطبيب يأمر بأخذ الرّجل إىل 

مستشفى الرّازي.
ع.ل



الفيلم الــــوثائقي أحـــد أهـــم األجناس السينمئية 
الخيال،  أو  القصة  تعتمد عل  التي ال  والتلفزيونيّة 
بل تبحث عن الحقائق واألدلّة التي طمست معاملها 
أو محيت آثارها، من خالل معالجة إبداعيّة خالّقة 
للواقع ترتكز أساسا عل تقديم حجج وبراهني عقالنية 
ومعرفية ملوضوع أو قضية محّددة بطريقة موضوعية ومبّسطة. 
ورغم عديد اإلرشاقات والنجاحات فإّن صناعة الفيلم الوثائقي 
يف تونس ويف العامل العريب تبقى متعرّثة ورهينة ظروف متويلية 

وترويجية جّد صعبة. 

خلــط يف املفـاهيــم

املفاهيم بني  الخلط يف  البداية إىل إشكالية  البّد من اإلشارة يف 
الفيلم الوثائقي والفيلم التسجيل والريبورتاج. فهناك من يعترب 
أّن الفيلم الوثائقي يستند إىل فكرة وموقف ورؤية تُتّخذ ماّدتها 
السينمئية من واقع الحياة لتقع إعادة صياغتها وتعديلها بشكل فّني 

وإبداعي قريب من الحقيقة، وهناك من يرى أّن الفيلم التسجيل 
هو الوحيد الكفيل برسد الواقع دون إضافة أو تجميل من أجل 
األرشفة والتوثيق، فيم يفّضل البعض اآلخر عدم التعامل مع هذا 
التداخل بني املصطلحني يف جانبه اإلشكايل وبهذا ال يكون مثّة فرق 
يذكر بني املفهومني مّم يسمح بإمكانية إطالق املصطلحني عل 
مدلول واحد واعتمد تسمية »الفيلم التسجيل الوثائقي« إلطالقها 
عل األفالم غري الروائية التي تصّور الواقع وتفرّس الحقائق املادية 
بطريقة احرتافية. أّما الريبورتاج، الذي له ضوابط ومعــايري مختلفة، 
فهدفه الوحيد هو نرش الحقائق واملعلــومات الجـــديدة وتبيــانها 

دون االحتكـــام إىل رؤية وإىل صيــاغة فنيّة وجملية للواقع.

إنتاج هزيل كاّم ومتواضع نوعا

الوثائقي،  للفيلم  والتعليمية  واإلعالمية  الثقافية  القيمة  رغم 
تعاين هذه الصناعة السينمئية يف تونس ويف العامل العريب عموما 

Ùمن صعوبات وعقبات عديدة ترتبط أساسا مبشاكل اإلنتاج

الفيلــم الو⁇ائقي في تونس…
بين الـتهميـــش والـتنــمــيـ⁷ 
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Ù والّدعم، باإلضافة إىل غياب ثقافة ترويجية تؤّسس ألفق معريف 
عرصي يدفع املتفّرج إىل مشاهدة هذا اللّون من األفالم. 

وتشري األرقام إىل أنّه ال وجود لصناعة أفالم وثائقية يف تونس، إذ بلغ 
عدد األرشطة الوثائقية الطويلة التي تتجــاوز مــّدة عــرضها 60 
دقيقـــة - حسب إحصاءات املركـــز الوطني للسينمـــا والصــورة 
- 61 رشيطا من مجمـــوع 234 رشيطا روائيّا ووثـــائقيّا طــويال 
تّم إنتاجها بعد االستقالل )1956 - 2016(، أي مبعّدل فيلم وثائقي 
واحد يف السنة، علم وأّن اإلنتاج السينميئ الوطني بلغ ذروته 

بعد الثّورة ليبلغ  86 رشيطا بني وثائقّي وروايّئ.

املنتجني  عزوف  إىل  أساسا  الوثائقية  األفالم  ندرة  ويعود سبب 
التونسيني عن إنتاج هذه النوعية من األفالم نتيجة ضعف عائداتها 
املالية، عل الرغم من أّن تكلفة إنتاج األفالم الوثائقية أقّل نسبيّا 
من تكلفة األفالم الروائية، باإلضافة إىل كونها ال تتوافق مع ميوالت 
وتطلعات املشاهد التونيس الذي تستهويه أكرث األفالم الروائية 
والدراما، مّم ساهم، إىل جانب عوامل أخرى، يف تصّحر هذه السوق 
السينمئية وتخّل رشكات التوزيع ودور العرض السينميئ عن 
هذه النوعية من األفالم، عالوة عل تكرار املواضيع التي أشبعت 
بحثا وحرصها يف أعمل تسجيليّة عن الفلكلور واملعامل األثرية 
والشخصيات التاريخية يف ظّل غياب تاّم لرؤية إخراجية متجّددة 
تعتمد عل الحرفية الفنية واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

الوثائقي بني مطرقة الّتهميش وسندان الّتنميط

ال تقترص هذه الوضعية الصعبة للفيلم الوثائقي فقط عل األسباب 
التي أتينا عل ذكرها آنفاً، بل األمر يتعّدى ذلك يف تصّورنا، حيث 
أّن هذه النوعية من األفالم ال تحظى إالّ بالقليل من االهتمم 
باعتبارها محطّة عبور  التونسيني،  السينمئيني  يف مسرية بعض 
لبعض املخرجني الجدد يف انتظار فرصة إنجاز رشيط روايئ طويل 
يجعلون منه اللّون السينميئ الرئييس يف حياتهم املهنية بهدف 
اعتالء منّصة التّتويج وحصد الجوائز يف أهّم التظاهرات السينمئية 

املحلية والدولية.

وإذا كانت صناعة الفيلم الوثائقي يف تونس متعرّثة وغري قادرة عل 
الصمود والتطّور لتصبح مكّونا أساسيا من مكّونات عاداتنا الفنية 
والثقافية، فألّن األمر يعود أيضا إىل ضعف التكوين األكادميي يف 
هذا االختصاص، هذا إن وجد أصال، وإىل غياب الدورات التدريبية 
والورشات الدراسية التي من شأنها أن تساعد الجيل الحايل من 
املخرجني الشبّان عل تنمية مهاراتهم وترتقى بهذا النوع السينميئ 

املهّمش إىل مرتبة أفضل.

ويضاف إىل كّل هذه العوامل السلبية تفيّش ظاهرة »التّنميط 
والقولبة« للفيلم الوثائقي نتيجة تشبّث أغلب السينمئيني التونسيني 
باملوروث الحضاري والعودة إىل املايض لتخليد ذكريات واالحتفاء 
بشخصيات وطنيّة بارزة أو للتعريف بالتقاليد والطّقوس االحتفالية 
لبعض الجهات الداخلية... وميكن أن نعترب هذا التوّجه نوعا من 
أنواع التحصني الثقايف والدفاع عن الهويّة الوطنية، لكن ال ميكن، 
بأّي حال من األحوال، أن يقترص دور الفيلم الوثائقي التونيس 
عل التّوثيق وتثمني الحنني إىل املايض باالعتمد عل وثائق مصّورة 
من األرشيف، رغم ندرتها، ورصد بعض الشهادات الحيّة، األمر 
الذي من شأنه أن يساهم يف ترسيخ صورة منطية معلّبة وحرصها 
يف فكرة معيّنة تحول دون االنفتاح عل مواضيع ورؤى جديدة.

وعالوة  عل ذلك، مل تواكب صناعة الفيلم الوثائقي يف تونس 
تطّور أساليب وفكر السينم الوثائقية املعارصة التي استفادت 
كثريا من البعد الدرامي القصيص للفيلم الروايئ، وفسحت املجال 
للتدّخل الفّني واإلبداعي حول كّل ما يتعلّق بالّشكل والسياق 
وطريقة معالجة املوضوع وما يرافقها من مؤثّرات سمعية وبرصية 
الطبوغرافية،  املخطّطات  )الخرائط،  التوضيحيّة  اللقطات  مثل 
التعويضيّة  واللقطات  املجّسمت(،  والهندسية،  البيانية  الرّسوم 
)صّور حركية ثالثيّة األبعاد، املحاكاة والتّشخيص(، باإلضافة إىل 
استخدام املوسيقى التصويريّة واملؤثّرات الّصوتية التي تزيد من 

جاذبيّة الّصورة وتأثريها.

ولنئ تسارعت وترية إنتاج األفالم الوثائقية بعد الثورة فإنّه غاب 
املبارشتيّة ويف رشاك  يف  الثّاقبة وسقطت  والّرؤية  اإلبداع  عنها 
الخطابية الفّجة والرّثثرة اململّة والطّرح املمزوج بالسيايس. لكن 
توجد دوما استثناءات، ويف هذا السياق ال يفوتنا أن نذكر رّواد 
السينم الوثائقية يف تونس الذين تركوا بصمة واضحة عرب تناولهم 
لقضايا ومواضيع مهّمة عل غرار املخــرج السينمـايئ حميــدة 
بن عّمر الذي اهتّم بتاريخ تونس السيايس واالجتمعي والثقايف 
البحث  الذي حاول  بوعصيدة  الحفيظ  واملعارص وعبد  القديم 
عن مواطن التعــّدد الثقايف واإلثنــي يف تونــس، باإلضــافة إىل 
اللّذين متيّزا يف فّن  »محمود بن محمود« و»هشام بن عّمر« 
»البورتريه« ويف رسم مالمح الشخصيات بطريقة صادقة وعل 

درجة عالية جّدا من الجودة واإلتقان.

ال يبدو غياب األفالم الوثائقية عن الّشاشة الكبرية والصغرية مجرّد 
غياب عفوي، بل يعكس التصّحر الثقايف والفكري الذي نعيش عل 
وقعه نتيجة غياب مرشوع وطني ثقايف واجتمعي متكامل ينهض 
بالصناعات الثقافية واإلبداعية ويقطع مع الّسطحية والرّداءة التي 

أفرزتها عديد الرتاكمت السلبيّة يف هذا املجال.
د.محمد ناظم الوساليت
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البالد التونسية والبقاع املقّدسة صالت مل تنقطع منذ 
أّن ترّسخت يف إفريقيّة أركان الدين اإلسالمي وانترشت 

يف ربوعها تعاليمه وشعائره، ومنها شعرية الحّج. 

قبل ظهور وسائل النقل الحديثة، كانت تنطلق من 
تونس يف كّل موسم قوافل الحّج التي ينضّم إليها حّجاج املغرب 
األقىص والجزائر يف رحلة مشرتكة كانت الغاية منها توفري أسباب 
األمن والتعاون. ومل يكن لحّجاج الشمل األفريقي بّد من عبور 
البالد التونسيّة، إذ ليس المتطاء البحر من سبيل فال توجد يف العهد 
القديم رشكات للمالحة تعّد السفن لألسفار. ويُقابل الزائرون خالل 
إقامتهم يف القطر التونيس بالحفاوة والتبجيل وتلبس مدنه حلل 

الزينة والفخار ترحيبا بهم.

وللحّج طريقان، طريق ُمسّحل، أي عرب السواحل األفريقيّة ومدنها، 
الشتاء ميّر عرب  الصيف واآلخر جنويب يف  ويكون هذا يف فصل 
وادي سوف والجريد ومدن الصحراء الليبية إىل الواحات الداخلة 
والخارجة يف مرص إىل قْوص فحميرثة ثّم مناطق الصحراء الرشقية 
األخرى إىل ميناء عيْدات ثّم إىل جّدة. وقد وصف الرّحالة املغريب 

محّمد العبدري الحاجي يف القرن السابع هجري/ الثالث عرش 
ميالدي هذا الطريق وصفا دقيقا يثري الذعر يف النفوس. وكان 
طّوف بأكرث مدن تونس سنة 688 هـ / 1289 م وتلّقى العلم 
عن كثري من فطاحلها كالشيخ عبد الرحمن ابن محّمد ابن عبد 
الله األنصاري، املعروف بالدبّاغ، صاحب كتاب »معامل اإلميان يف 

معرفة أهل القريوان«.

أخبار الحّج يف أدب الرحلة 

ووثّق معارص العبدري ابن رُشيْد السبتي وقبله الرّحالة األندليس 
الثاين عرش ميالدي   القرن  السادس هجري/  القرن  ابن ُجبرْي يف 
مشاهداتهم للقرى واملدن التي مرّا بها يف طريقهم إىل الحجاز 
وقّدما بيانات عّم لقياه فيها من معاملة وعّم عقداه من لقاءات 
مع علمء تبادال معهم أسانيد املعرفة يف العلوم الدينية. كم ترجم 
تقي الدين الفايس امليّك املتوىف سنة 832 هـ/ 1428 م  يف كتابه 
»العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني« ملن دخل البيت األمني من 
علمء املسلمني وصلحائهم وأمرائهم من أهل تونس ومن بينهم 
األمري األغلبي ُعلوان بن الحسن وعبد الرحمن ابن عقبة املهندس 

وعبد الله ابن عمر ابن خلف القريواين املقرئ الذي أصبح إماما 
ملقام ابراهيم مبّكة وعبد الرحمن ابن خلدون واإلمام أبو عبدالله 

ابن عرفة الورغّمي.

ومن الرحالت الحجازية التي ُدّونت، رحلة العامل والفقيه املغريب 
الحسني بن مسعود اليويس، وقد دّونها ابنه محّمد العيّايش بن 
الحسن اليويس )املتوىّف سنة 1131هـ / 1719م( وقد حقَّق النّص 
اليويس«  الباهي ليصدر يف كتاب بعنوان »رحلة  األستاذ أحمد 
)سلسلة تاريخ/ إصدارات بيت الحكمة 2018(. و»الرحلة شهادة 
عينية عن وضعية طريق الحّج ومحطّاته ومناسكه زمن سلوكه« 

حسب املحّقق.  

وعل الرغم من كرثة رحالت املغاربة واألندلسيني إىل البقاع املقّدسة، 
فإنّه مل ترد إاّل أخبار متقطّعة عن خروج الحجيج التونسيني وطرق 
انتقالهم وتجّمعهم ومل تقم أيّة دراسة مكتملة ومستقصية لهذا 
املوضوع. ولعّل مرّد ذلك أّن أغلب الحّجاج هم من عاّمة املسلمني.

ويف بدايات القرن العرشين، ُسّجلت رحلة مفتي القريوان الشيخ 
األكرب  الوزير  الحّج  استأذن يف  الذي  الجودي  بن صالح  محّمد 
يوسف جعيّط سنة 1331هـ / 1912م، مضّمنا يف وصفه للرحلة 
العديد من البيانات بخصوص ظروفها واملشاق التي تكبّدها منذ 
أن خرج من تونس وامتطى الباخرة يف اتجاه بور سعيد مبرص 
إىل حني وصوله إىل جّدة. ويذكر محّمد بن صالح الجودي أّن 
السلطان عبد الحفيظ، سلطان املغرب كان من ضمن الحجيج يف 
تلك السنة، وهي السنة التي تخّل فيها عن العرش لفائدة أخيه 
يوسف ابن الحسن. وقد تسّنى ملفتي القريوان مقابلة رشيف 
مّكة الحسني ابن عل وحضور مجالس األنس والذكر، يف ضيافة 
التونسيني والجزائريني واملغاربة املقيمني بأرض الحجاز، مّم يدّل 

عل روابط التآلف والتضامن آنذاك بني أهل املغرب العريب الكبري 
من ناحية، ونزعة عدد منهم إىل االستقرار يف البقاع املقّدسة، من 
ناحية أخرى. وقد مّكن فتح قناة السويس التي تعترب من أعظم 
اإلنجازات يف القرن التاسع عرش من إيصال البحر األبيض املتوّسط 
بالبحر األحمر، فتعّددت رشكات املالحة لنقل الحجيج، واستعاض 
الناس عن ركوب العيس والجياد بركوب البواخر، مّم خّفف من 
أتعاب السفر، وذلك قبل أن تتيرّس الرحالت الجويّة نحو البقاع 
املقّدسة، بداية من  أربعينات القرن العرشين بالخصوص، فأصبح 
الحجيج يقّضون فقط قرابة الشهر بني الذهاب واإلياب، بعد أن 

كانت ال تكفيهم يف العرص القديم الثالث سنني.

الرصّة الهاميونّية

ومن مظاهر التواصل بني البالد التونسيّة والبقاع املقّدسة ما كان 
يرسل من مساعدات إىل الحرمني الرّشيفني مع كّل موسم والتي 
تسّمى بـ«الرصّة الهميونيّة« لتوزّع عل األرشاف والعلمء والفقراء 
يف مّكة املكرّمة واملدينة املنّورة. وقد أنشئ لذلك يف تونس وقف 

خاّص سّمي »وقف الحرمني الرشيفني«. 

ومن الوثائق املحفوظة يف األرشيف الوطني دفرت يعود تاريخه 
إىل سنة 1887 يف عهد عل باي الثالث وتتضّمن صفحاته أختاما 
بأسمء مّمن وزّعت عليهم مساعدات ماليّة يف مّكة املكرّمة واملدينة 
املنّورة خالل موسم الحّج لتلك السنة مع ذكر املبلغ املمنوح لكّل 
بها،  للمنتفعني  املساعدات  هذه  تسليم  إلثبات  وذلك  شخص، 
ولتربئة ذّمة من توىّل توزيعها، مّم يؤكّد اتّباع القواعد اإلدارية  
العدد  العربية  ليدرز  )انظر  التونسية عرصئذ  بالدولة  السليمة 

24 - 15 ديسمرب/ 15 جانفي 2018(.

وحسب ما ورد يف مقال للدكتور مصطفى الستيتي نرشه موقع ترك 
بريس اإللكرتوين، كانت الرصّة موجودة يف عهد الدولة الحفصيّة 
وأكرث من اهتّم بها السلطان أبو فارس عبد العزيز الذي توىّل ملك 
تونس سنة 796 هـ/ 1394م حيث كان يوّشحها ويزيّنها بالحّل 
تقّربا ألهل البيت وإكراما لجريان الرسول صّل الله عليه وسلّم 
. وتواصل إرسال الرصّة مع الدولة املراديّة ، وكان حّمودة باشا 
باي يتوىّل بنفسه حفظ مال الوقف الرّاجع للحرمني الرشيفني ثّم 
يف عهد البايات الحسينيني الذين كانوا يختارون أفضل العلمء 

ووجهاء القوم إليصالها ملستحّقيها.

ووفق املصدر نفسه، كان مقدار الرصّة يختلف بالزيادة والنقص 
حسب مداخيل أوقاف الحرمني الرشيفني. وقد جعل لها الوزير 

Ù ،املصلح خري الدين باشا مبلغا قاّرا قيمته مثانون ألف ريال سنويّا 

حــّج التــونسيين إلى البــقاع 
المــقــّدســة عبـــر العــصــور
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Ù يقّسم بالتساوي بني أهايل الحرم امليّك  وأهايل الحرم املدين، 
وظّل  هذا املبلغ معتمدا إىل غاية سنة  1935 قبل أن يرتفع 
مبقدار الخمس يف السنة املوالية. ويودّع ركب الرصّة يف موكب 
بهيج يحرضه الباي والوزراء ورجال الدولة وكبار موظّفي األوقاف 
ومن ضمنهم وكيل وقف الحرمني الرشيفني وبيده الصندوق الذي 

يحتوي املال املوّجه إىل الحجاز.

كم يفيد د.مصطفى الستيتي أّن إرسال الرصّة توقّف بعد انتهاء 
الحـــرب العاملية  قبـــل أن يستأنف بعد سنوات إثر تدّخل امللك 
عبد العزيز آل سعود لدى باي تونس الذي استجاب للطلب، رغم 
الضائقة املحيطة بجمعية األوقاف وُحّدد مبلغ الرصّة بخمسني ألف 
ريال سنويّا. وتقديرا ملبادرة باي تونس، أهداه العاهل السعودي 

حزاما ذهبيّا مصنوعا من أستار الكعبة املرشّفة.

أبعاد متعّددة

وللحّج أبعاد متعّددة، فعالوة عل بعده التعبّدي الخالص، فهو 
مناسبة للتاّلقح الفكري ومجال للتأثري والتأثّر بالرأي والعقيدة 
واملسلك، حيث تنشأ الصحبة وأحيانا القدوة وتتّسع اآلفاق الذهنيّة 
الدول اإلسالمية تؤلّف من بني حجيجها  والعاطفيّة. وأصبحت 
وفودا رسميّة تقوم مبهام شبيهة بالسفارة، فتحمل الهدايا والرسائل 
من امللوك واألمراء والرؤساء إىل القامئني عل الحرمني الرشيفني 
ولضيوف الرحمن وللمقام النبوي ومرتاديه وتعود محّملة بالتحايا 
من هؤالء إىل قادة بلدانهم. وتعقد أثناء موسم الحّج لقاءات 
األفراد  بني  العالقات  فتزكو  والتنسيق  والتناصح  التشاور  تيرّس 
واألمم وتربم العقود واالتفاقيات، وكلّها أبعاد اجتمعية إنسانية 
بتحقيقــها دامئــا، زيادة عن بعدها  تنفرد  الحّج  تكاد فريضة 

الجوهري الروحي.

وقد اغتنم الزعيم الحبيب بورقيبة فرصة أدائه فريضة الحّج يف 
نوفمرب 1945 ملقابلة العاهل السعودي ومستشاريه لحشد الدعم 
لقضية استقالل تونس وتحريرها من ربقة االستعمر الفرنيس، 
كم تدّل عل ذلك  الرسالة التي كان وّجهها من مّكة املكرّمة إىل 
صديقه الصحفي الفلسطيني محّمد عل الطاهر )انظر ليدرز 

العربية العدد 12 15- ديسمرب 2016/ 15 جانفي 2017(.  

العالقات بعد االستقالل

أيّاما قليلة بعد االستقالل وبالتحـــديد يف يوم 31 مارس 1956 
أصدر محّمد األمني باي أمرا عليّا يقيض بحّل جمعية األوقاف 
وإلغاء األحباس العاّمة الذي تبعه إلغاء األحباس الخاّصة يف سنة 
1957. ونتيجة لذلك توقّف نهائيّا إرسال الرصّة إىل مستحقيها يف 
البقاع املقّدسة، لكّن عالقات البالد التونسيّة بالسلطات السعوديّة 
اتّخذت شكال جديدا إذ أصبح من التقاليد الراسخة أن يشّكل رئيس 
الجمهورية وفدا رسميّا للحجيج التونسيني ويحّمل رئيسه رسالة إىل 
ملك السعودية تتضّمن تحياته ومشاعر إكباره للجهود املبذولة يف 
خدمة الحرمني الرشيفني ورعاية ضيوف الرحمن، فضال عن تأكيد 
العزم عل توطيد العالقات الثنائيّة وتعزيز أوارص التضامن اإلسالمي. 
ومنذ أن حّددت اململكة العربيّة السعوديّة حّصة لكل بلد إسالمي 
وفق املؤرّش السّكاين، أصبح من مشموالت الدولة التونسيّة ضبط 
قامئة الحجيج اعتمدا عل مقاييس معيّنة منها القرعة بالخصوص 
والسهر عل توفري أفضل الظروف لتنّقل الحجيج إىل البقاع املقّدسة 
وإقامتهم فيها ورعايتهم صحيّا وإرشادهم واإلحاطة بهم عند أداء 

املناسك، إىل حني عودتهم إىل أرض الوطن.
عبد الحفيظ الهرڤام 

n  اختام بأسمء املنتفعني باملساعدات املاليّة يف املدينة املنّورة
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لألستاذ البشري بن سالمة مؤّخرا عمل رسدّي جديد 
عن دار برق للّنرش والتّوزيع يحمل عنوان »الفتنة«، 
وهو يقع يف 135 صفحة ويحتوي عل أربعة فصول. 
وتقوم حركة القّص يف هذا العمل عل استحضار بعض 
املراحل الّدقيقة من تاريخ تونس الحديث واملعارص.

ولعّل أّول قضيّة ميكن أن يُثريها هذا اإلصدار الجديد بالّنسبة 
إىل قارئه قضيّة التّصنيف األجنايّس، فعتبات الكتاب تُشري إىل أنّه 
الرّسديّة  »حكايات«، وهو مصطلح غري شائع يف باب األجناس 

ألّن الحكاية Histoire/ Story هي أحد مقّومات القّصة وهي 
مضمونها الرّسدّي الّذي تؤّديه األحداث القامئة عل التّتابع واقعيّة 
كانت أم متخيّلة ، وليست جنسا أدبيّا كاألقصوصة والقّصة والّرواية 

والّسرية الّذاتيّة وغريها. 

وتبعا لذلك فإّن الّناظر يف األثر يجد أّن الكتاب وإن قُّسم إىل أربع 
حكايات فإّن الحدود بينها ليست صارمة ، إذ الحكايات مرتابطة 
متشاّدة ال انفصال بينها مبا يجعل األثر أقرب أجناسيّا إىل الّرواية 

. Novella القصرية

»الفتنة« للبشري بن سالمة 

عندما يمتزج المر⁐عّي بالّتخييلّي

صدر
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ومّم يلفت االنتباه يف هذا العمل كيفيّة ترصّف الكاتب يف أساليب 
القّص حيث يكاد يغيب الرّسد والوصف غيابا كليّا ليفسحا املجال 
للحوار يستأثر مبجمل األثر ، فالّرواية كلّها ُمحاورة بني الّشخصيّة 
الرّئيسيّة »املولدي لِْمَريِّش« والكلبة »ونيسة« ، وتُوظَّف هذه 
الفتنة  سيّم  وال  التّاريخيّة  األحداث  بعض  الستدعاء  املحاورة 
الحسينيّة الباشيّة أوائل القرن الثّامن عرش، والرّصاع البورقيبي 
اليوسفي يف صائفة وخريف 1955، واحتدام الّسباق نحو خالفة 

الزّعيم بورقيبة أواسط مثانينات القرن املايض. 

لعرض  إطارا  و«الكلبة«  »املولدي«  بني  الحوار  املؤلّف  ويتّخذ 
ال  نظر  وجهة  من  املذكورة  باملراحل  تتّصل  تاريخيّة  معطيات 

نخالها إاّل وجهة نظره هو نفسه.

وتفيض مسألة استدعاء التّاريخ إىل طرح قضيّة ثالثة تتّصل بالعالقة 
بني املرجعّي Le référentiel والتّخييل Le fictionnel يف هذه 
الّرواية والحدود بينهم . ففي الّرواية بعض عنارص التّخييل كإنطاق 
الحيوان وبعث » املولدي لِْمَريِّش« من القرب يف مستهّل الفصل 
األّول وتشكيل عامل قصيّص مقتطع من واقع غري معنّي، ذلك أّن 
األحداث والّشخصيّات يف القّصة اإلطار )قّصة املولدي وكلبته( ال 
تحيل عل أحداث وقعت عل سبيل الحقيقة وال عل أشخاص ُوجدوا 
يف التّاريخ. إاّل أّن األحداث التّي تُستفاد من الحوار هي أحداث 
وقعت يف التّاريخ واألعالم الّذين تُذكر أسمؤهم أعالم ُوجدوا يف 
الحقيقة مثل حسني بن عل وعل باشا والحبيب بورقيبة وصالح 
بن يوسف واملنجي سليم والطّيّب املهريي ومحّمد مزايل وفتحيّة 

مزايل ونائلة بن عّمر وطارق بن عّمر وصالح املهدي وغريهم ...
أّما من الّناحية الّدالليّة ، فالواضح أّن الّرواية تتنزّل يف إطار رؤية 
املؤلّف ألطوار من تاريخ تونس الّسيايّس ال سيّم وأّن اسمه )البشري 
بن سالمة( ذُكر يف ثالثة مواطن من الّرواية )ص62، ص91، ص123(، 
فاملعروف أنّه تحّمل مسؤوليّات يف الّدولة ويف الحزب االشرتايك 
الّدستوري يف مرحلة مخصوصة من تاريخ البالد اتّسمت خاّصة 
باحتدام الرّصاع صلب دوائر الحكم من أجل خالفة الزّعيم بورقيبة، 
وعارص قبل ذلك الخالف بني بورقيبة وبن يوسف حول مسألة 
الحكم الّذايت فكان ال بّد أن يُكيّف متوقعه التّاريخي والّسيايس 
وجهات نظره من تلك األحداث وأن تنعكس » هويّته الخارجيّة« 

الّنفسيّة واالجتمعيّة عل »هويّته التّلفظيّة« الخطابيّة. 

ولنئ اختار املؤلّف ثالث فرتات تاريخيّة مختلفة هي الفتنة الحسينيّة 
الباشيّة والرّصاع البورقيبي اليوسفي والّسنوات األخرية يف حكم 
الزّعيم بورقيبة فلِتعّدد أوجه الّشبه بني تلك املراحل التّي شهدت 
التّفاوت- أجواء فتنة وتباغض وانقسام  جميعا – مع قدر من 

كادت تؤول إىل ما ال تحمد عقباه. 

إاّل أّن الّرواية – والحّق يُقال- مل تستلهم التّاريخ عل نحو أديّب 
فتعالجه معالجة فنيّة إبداعيّة وتجعله إطارا لبنية قصصيّة متمسكة 
تصّور تداعيات الّسياق الّسيايّس وآثاره يف املجتمع والفكر وإمّنا 
قاربت أحداث التّاريخ بشكل ال يخلو يف الغالب من فجاجة ومبارشة 

مبا جعل العنارص املرجعيّة التّاريخيّة تبدو نابية غري متمكّنة.
د.  الحبيب الّدريدي
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حزب يدعو إىل الرّتويض بدل التّدمري؛ والرّتويض 
وال  واألناة؛  الّصرب  من  كثريا  يتطلّب  عيّص  فّن 
أحبُّ أن أثنَي الرّجل، وإمّنا أحببت أن أنبّهه إىل 
إّما  الّسريك،  حلبة  عل  ماتوا  املروِّضني  أمهر  أّن 
رصًعا برضبة مخلب، أو طحنا بني فيّكْ أسد؛ ولعّل 
املرصي محّمد الحلو كان أشهرهم؛ فقد أدار لألسد ظهره حني 
التفت يحيّي الجمهور، فوثب عليه، فنزع كليته؛ ومات املرّوض، 
حتّى  الطّعام؛  عن  أرضب  وقد  وعطشا،  جوعا  األسد  وهلك 
مرّوَض  ليس  الرّجل  يفعلها؟  األسود  غري  وهْل  تفعلها،  األسود 
أسود؛ والّناس يف هذه البالد ال يحبّون الفرجة يف الّسريك إالّ إذا 
رصع األسُد مرّوَضه... ما بال الرّجل ال يتعلّم، يف البدء، ترويَض 
الكالب؟ فذلك أقّل خطرا... نبدأ باملقّدمة« ال تطلق عل كلبك 
اسم طويال، مثل »الّسهم األزرق الذي ال يخطئ الهدف«، أو 
الثّوريّة«؛  الكالب  »سيّد  أو  األمانة«،  حامل  املخلص  »الكلب 
فتلك أسمء ال يحفظها الّناس، فكيف بالكالب؟ الّنصيحة األوىل: 
»تعال   - عنقه؛  يف  الطّوق  لتضع  فقط،  باسمه،  كلبك  تناد  ال 
انتهت  هل  »آه!  نفسه:  محّدثا  فوكس  فيقول  فوكس!«؛  يا 
الفسحة؟ مازال الوقت باكرا؛ سأتصّنع الطّرش؛ فلو أجبتُه اآلن، 
هذا  اجتنْب  حاالّ«؛  البيت  وأدخلني  رقبتي  يف  الطّوق  لَوَضَع 
الخطأ! فإذا ناديت كلبك، فآشحْن صوتك بكّل الحّب الذي يف 
عليه،  فمّسْح  نداءك،  لبّى  فإذا  حّب،  قلبك  يف  كان  إن  قلبك، 
يذهب؛  دعه  ثّم  يحّب،  التي  اللّعبة  أو  حلوى  قطعة  وناولْه 
وأعد الفعل مرّاٍت يف اليوم، حتّى يأنس إليك... الّنصيحة الثّانية: 
ال تُدخل كلبك إىل البيت حاملا يقيض حاجته؛ -: »حسنا! اآلن، 
حاجتي  قضيت  »لو  نفسه:  يف  فوكس  فيقول  ندخْل!«؛  تعال 
يف  حاجتي  سأْمِسك  إذا  حاالّ؛  البيت  إىل  ألعادين  أخرج،  حاملا 
جويف، إىل أن تغلبني«. اجتنْب هذا الخطأ! وَدْعه يتسّكع قليال، 
وال تنهره إالّ إذا بال عل باب الجريان، كم فعل يوم 09 أفريل 
2012...الّنصيحة الثّالثة: ال متّرغ له أنَفه يف برازه إن أخطأ وقىض 
حاجته داخل البيت؛ -: »سأضع لك أنفك فيها، حتّى ال تعيد 
فعلتك!«؛ فيقول فوكس يف نفسه: »ال بّد أّن سيّدي غري موافق 
عل هذا الّصنيع؛ ال بّد يل أن أقيض حاجتي حيث ال يراين، أو أن 
أمسك نفيس، فال أقضيَها أبدا!«. اجتنْب هذا الخطأ! ال تجعل 

يجب  املطلق؛  يف  حاجته،  قضاء  عن  تصّده  أنّك  يتصّور  كلبك 
أن يعرف أنّك تعرتض عل املوقع فقط، تحت ضوء الكامريات 
والّصحافيني؛ فإذا فاَجأْتَه وأدركتَه وهو يفعلها يف املطبخ أو يف 
الربملان  قبّة  تحت  حتّى  أو  بورقيبة،  شارع  يف  أو  الّنوم،  غرفة 
)ما الذي جاء به إىل هناك؟ ذاك فضاء ممنوع عل الكالب(، 
البيت، يف  تعال خارج  يا عزيزي،  له: »ال!  وقْل  بلطف  فُصّده 
ركن مظلم، بعيدا عن األعني«؛ خْذه حتّى إىل تخوم الّصحراء، 
إن شئت، وأخرِْجه، ثّم جازِه إن سمع وأطاع؛ وال تعاقب الكلب 
قبل ثالثة أشهر من عمره، فالعقاب قبل هذا العمر ال معنى 
يُعاقب؛ فإذا بلغ سّن  الكلب ال يعرف وال يفهم ملاذا  له، ألّن 
عل  العصا  واكرس  فأّدبه  عامان،  العمر  من  له  وصار  الفطام، 
ظهره إن لزم األمر، واحذر أن يبلغ يشء من ذلك إىل بريجيت 
رغبة  »ليس يب   :- وثابر؛  تتخاذل  ال  الرّابعة:  الّنصيحة  باردو... 
أمامنا  مازالت  املقبل،  األسبوع  يف  التّمرين  إىل  سنعود  اليوم، 
ســأطارد  »إًذا،  نفسه:  يف  فوكس  فيقول  الوقت«؛  من  فسحة 
اجتنــْب  أفريل 2012.  يوم 09  الطّريق!«؛ كم فعل  املارّة يف 
الّنجاح؛ وواظب عل  هذا الخطأ! وال تتهاون، فاملثابرة طريق 
التّمرين اليوميّة؛ فإذا أمطرت، أو أثلجت، أو أرمضت، فخْذه 
داخل البيت، فكّل البيوت بيتك، أحّب أهل البيت أم كرهوا!... 
الّنصيحة الخامسة: ال تسجن نفسك يف الزّمان؛ -: »لقد قّضيت 
عمري مع الكالب، ورصت أعرف طبائعها، وكّل فنون التّدريب 
والتّمرين«؛ فيقول فوكس يف نفسه: »ها نحن رصنا سجناء زمن 
مىض ووىّل!«؛ اجتنْب هذا الخطأ! هل تظّن فنون القرن الّسابع 
للميالد ساريًة عل عرصنا هذا؟ الكالب غري الكالب، والطّبائع 
غري الطّبائع! فتّح عقلك، وانظر حولك وتعلّم! تغرّيت األوقات! 
وتعلّم،  فيك،  العيب  أّن  فاعلم  يفهم فوكس مقصدك،  فإذا مل 
واقرأ، وال تجعل نفسك حبيَس كتاب أو كتابني! رمّبا تكون أنت 
نفسك يف حــاجة إىل الرّتويــض! وال تتصــّور أّن كلبــك هـــو 
تلميــذك، فقط؛ هو أيضــا معلّمـــك؛ فتعلّم منه كيف ينبح، 
محّمد  فعــل  تفعل كم  ال  الحاالت،  كّل  يبصبص؛ ويف  وكيف 
أبدا!... نصيحتــي إىل الكلب  تُــِدْر ظهــرك لكلبك  الحلو، وال 
أيضا، أالّ يدير ظهره لك أبدا!.                                                                                            
ص.و.
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