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بقلم عبد الحفيظ الهرقام

تبّنى الرئيس الباجي قايد السبيس مقرتح تشكيل حكومة وحدة 
وطنية يكون مشاركا فيها بالرضورة االتحاد العام التونيس للشغل 
الخانقة  التونيس للصناعة والتجارة للخروج من األزمة  واالتحاد 
التي تعيشهــا تـونس دفع بقضية الوحــدة الوطنية إىل مقــّدمة 
األولويات يف املرحلة الراهنة، باعتبارها من القضايا الجوهرية التي تستوجب 

متحيصها والتأّمل فيها.

وال شّك أّن املبادرة الرئاسيّة تدعو إىل التساؤل: هل أّن مشاركة املنظمة الشغيلة 
عىل وجه الخصوص يف  الحكومة، إىل جانــب عدد من األحزاب السياسية 
والشخصيات املستقلّة رشط كاف لتحقيق الوحدة الوطنية املنشودة؟ وهل 
باإلمكان اختزال هذا املفهوم يف تشكيل حكومة قد تكون غايته غري املعلنة 
استدراج قّوة أو قوى معطّلة لعمل الحكومات السابقة إلقحامها يف دائرة الحكم 

بغية إزالة العراقيل التي تحول دون بسط سلطان الدولة واسرتجاع هيبتها?

وملّا ذكّر رئيس الجمهوريّة بحرص الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، غداة االستقالل، 
عىل ضّم ممثلني عن املنظامت الوطنية إىل حكومته، فإنّه كان يعي، يف تقديري، 
أنّه ال يجوز النظر إىل الحارض مبنظور املايض، وبالتايل ال يصّح إسقاط تجربة 
تنزّلت يف ظرف تاريخــي له خصــائصه ومتطلباته عىل سياق مغاير متاما، من 
حيث طبيعة النظام السيايس وموازين القوى يف املشهد الوطني الحايل. ذلك 
أّن الوحدة الوطنيّة اليوم ليست وصفة جاهزة يسهل اللجوء إليها يف كّل آن 
وحني  إلعادة ترميــم الكيان الوطني وتفادي انفراط عقد املجموعة، بل هي 
مفهوم متحرّك وبناء متواصل يخضع لجدلية التاريخ وسريورته وتحّدد رشوطه 

إكراهات الحارض ومستلزمات املستقبل.  

ولعّل من أبرز إيجابيات مقرتح الرئيس أنّه ألقى حجرا يف املياه الراكدة وخلق 
دينامية جديدة من شأنها فتـــح حوار معّمق حول السبل الكفيلة بصياغة 
مرشوع وطني شامل أضحــت البالد يف أمّس الحاجة إليه، انطالقا من تشخيص 
أغلب  حـــولها  تتفــق  التي  األولويـــات  ومن  الراهنة  لألوضاع  دقيق 

عندما

 طـــريـــــق الخــــــالص

الوحدة الوطنّية اليوم 
ليست وصفة جاهزة 

يسهل اللجوء إليها يف كّل 
آن وحني  إلعادة ترميم 
الكيان الوطني وتفادي 

انفراط عقد املجموعة، بل 
هي مفهوم متحرّك وبناء 

متواصل يخضع لجدلية 
التاريخ وسريورته وتحّدد 
رشوطه إكراهات الحارض 

ومستلزمات املستقبل.
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القــوى الوطنيـــة، وهي مكـــافحة اإلرهاب ومقــاومة 
الفساد ودفع التنمية الجهوية والحّد من معضلة البطالة 
والنهوض بقطاعات التعليم والتكوين والصّحة واالهتامم 
توفري  عىل  عالوة  املهمشة،  والفئات  الشباب  بقضايا 
البيئة املالمئة لتشجيع االستثامر يف الجهات الداخلية.

وحسبــي أّن هــذا املرشوع، الذي ميثّل البديــل للتوافق 
املغشوش الذي كان سببا يف ترّدي األوضاع االقتصادية 
واالجتامعية التي تشهدها البالد، ال ميكن أن يــرى النور 
إاّل متى كان جاّمع الرؤى البناءة الرامية إىل إخراج البالد 
من عنق الزجاجة ووضعها عىل درب الخالص واستبعدت 
فيه خالفات اإليديولوجيا وقيود االنتامءات الحزبية الضيقة 
واملصالح الشخصية والفئويّة يف كنف الوالء املطلق للوطن، 

عقيدة ومامرسة.

وعندما يُقّر هذا املرشوع وتلتــزم به القوى الوطنية يف 
إطار عقد أخالقي ومدونّة سلــوك سيايس وتعمل الحكومة 
الجديدة عىل تنفيذه، وفق خارطة طريق واضحة املعامل، 
بعد موافقة مجلس نواب الشعـب عليه، ميكن حينئذ 

إرساء قواعد وحدة وطنية متينة.

من  العرب  تستخلص  التي  هي  الواعية  الشعوب  وألّن 
أزماتها لتمّد الجسور نحو املستقبل بتبّص وثبات، فإنّه 
بات من واجب الطبقة السياسية والنخب املثّقفة اليوم 
تونس  يف  الحكم  أزمة  أسبــاب  يف  وتأّن  بعمق  النظر 
نتيجة تفتّت السلطة وتوزّعها بيـــن رئيـــس الجمهورية 
ظّل  يف  الشعب،  نــواب  ومجلس  الحكومــة  ورئيس 
نظام سيايس هجني أثبتت التجربة أنّه مل يكن النظام 
األنسب إلدارة شؤون البالد، عالوة عىل قانون انتخايب 
تساعد عىل  الربملان  يف  مريحة  أغلبية  بربوز  يسمح  ال 

استقرار الحكومة. 

ومل يعد خافيا عىل الجميع أّن تونس يف أوكد الحاجة 
إىل قيادة قويّة متارس السلطة وتفرض احــــرتام دولة 
القانون واملؤسسات وتسهـــر عىل تنفيذ الربامج دون 

معّوقات.

بإجراء  يسمح  ال  قد  الحايل  الظرف  بأّن  اإلقرار  ومع 
تعديالت عىل الدستور والقانون االنتخايب، فإّن الجرأة 
واملوضوعية تقتضيـــان التفكــري بجـــدية مـــن اآلن 
يف وضـــع برنامـــج زمنــي ملعالجة مـــواطن الخلل 
يف منظـــومة الحـــوكمة الحــــالية لتفادي مسلسل 
الوضع  استقرار  من  ميـّس  الذي  الحكومة  تغييــــر 

n.السيايس يف البالد
ع.ه

ومع اإلقرار بأّن الظرف 
الحايل قــد ال يسمــح بإجراء 

تعديالت عىل الدستور 
والقانون االنتخــايب، فإّن 

الجــرأة واملوضوعية تقتضيان 
التفكري بجدية من اآلن يف 

وضع برنامج زمنـــي ملعالجة 
مواطــن الخلل يف منظــومــة 

الحــوكمة الحالية لتفادي 
مسلسل تغيري الحكومة الذي 

ميّس من استقرار الوضع 
السيايس يف البالد.
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تونس دامئا يف القلب
مع اقرتاب العطلة الصيفية، يتأهب عدد من السفراء األجانب املعتمدين 
بتونس للمغادرة النهائية باستكامل فرتة مهمتهم بتونس.أّول املغادرين 
كان سفري سلطنة عامن، حسني بن عمر بن عبد الله آل إبراهيم، وهو 
عميد السلك الديبلومايس إذ قىض بتونس أكرث من 8 سنوات ويخلفه 
يف العامدة سفري الكامريون املعتمد منذ نهاية سنة 2008. ومن بني 
السفراء املغادرين نجد رئيسة بعثة االتحاد األورويب، لورا بيزا، التي 
توّفقت إىل جعل تونس يف طليعة الدول املستفيدة من منح االتحاد 
األورويب، وأرشفت عىل تنفيذ العديد من املشاريع بنجاح، كام أّن من 

بني املغادرين سفراء لدول مغاربية وخليجية وغريها.

عود عىل بدء
تستعيد الديبلوماسية التونسية 
عددا من القراء املتقاعدين حديثا 
لالستفادة مجّددا من خرباتهم 
وال يستبعد تعيينهم ضمن طاقم 
وزير الشؤون الخارجية خميس 
عليا  مناصب  ويف  الجهيناوي، 

أخرى وحتى يف الخارج.

أبطال بنقردان
من املنتظر أن يكون االحتفال يوم 
24 جوان 2016 بالذكرى الستني 
النبعاث الجيش التونيس مناسبة 
لتكريم متمّيز للقوات املسلحة 
التونسية. وإىل جانب الرتقيات 
يف العديد من الرتب منها العليا 
ترّس دوائر علمية ملجلة ليدرز 
العربية بحرص رئيس الجمهورية 
عىل إسناد تكريم خاص ألبطال 

ملحمة بنقردان.

البحرين والسعودية تعّينان قريبا سفرييهام بتونس
بقيت سفارة مملكة البحرين بتونس دون سفري عىل رأسها وذلك منذ يوم إعالن اختيار املنصف املرزوقي رئيسا 
مؤقتا للجمهورية يف نوفمرب 2011 ومسارعته بالتظاهر أمام السفارة يف حركة احتجاجية. ويبدو أّن ترطيب 
األجواء بني تونس واملنامة يف الفرتة األخرية يؤرش لتعيني سفري أو)سفرية( من بني الشخصيات البحرينية رفيعة 
املستوى التي تقلدت منصبا حكوميا. ومن املنتظر أيضا أن تعلن الرياض عن تعيني سفري جديد للمملكة العربية 

السعودية بتونس.
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حسني العبايس: مستشارا دوليا؟
مع قرب انتهاء واليته عىل رأس األمانة العامة التحاد الشغل اثر املؤمتر الوطني 
املزمع عقده يف بداية العام الجديد، يتلقى حسني العبايس، املتّوج ضمن 
الرباعي بجائزة نوبل، عديد العروض الدولية لالضطالع مبهام استشارية عليا 

لفائدة منضامت عاملية مرموقة.

العروض  أهمية  رغم  األمر  يف  بعد  يحسم  مل  لالتحاد  العام  األمني  ولكن 
ومغرياتها.

تاريخ عائالت صفاقس
صدر مؤّخرا عن دار التنوير كتاب »األصل والفصل قي تاريخ عائالت صفاقس«، 
لعبد الواحد املكني أستاذ التعليم العايل بالجامعة التونسية يف اختصاص 
التاريخ التونيس املعارص. وسعى الكاتب يف بحثه الذي انطلق قبل ثالثني 
سنة إىل »التعمق واملراجعة والتأمل لتأصيل تاريخ العائالت مبدينة صفاقس 
ونواحيها يف محاولة لتقديم قراءة اجتامعية وانرتوبولوجية للمجتمع املحيّل 

بصفاقس«، هذه الجهة املعروفة بعراقتها عىل امتداد العصور.

واعتمد عبد الواحد املكني يف بحثه عىل أرشيف عدول اإلشهاد ومحكمتي 
صفاقس وجبنيانة ودفرت األحكام الرشعية ودفرت مكاتيب املجلس الرشعي 
بلدية  وأرشيف  صفاقس  بوالية  األحباس  لحّل  الجهوية  اللجنة  وأرشيف 

صفاقس واألرشيف الوطني التونيس.

بيار برييڤوفوا 
مديرا عاما لالتحاد البنيك يف تونس 

تغيري بالكامل تشهده قيادة االتحاد البنيك للصناعة والتجارة إذ يتوىل فتحي 
املستريي رئاسة مجلس اإلدارة خلفا لعبد الرزاق الزواري الذي التحق مبصف 
باريس الوطني مستشارا أّول للشؤون اإلفريقية. ويتأهب املدير العام باتريك 
بوبون إلنهاء فرتته املحدد بآخر شهر جوان 2016 ومن املنتظر أن يحّل مكانه  

بيار برييڤوفوا نجل الوزير األول الفرنيس األسبق. 
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أريانة يف أوت   عنّي عمر منصور واليا عىل 
2015 مل يكن الجميع يعرف الكثري عن هذا 
القايض الذي زّج به يف عامل السياسة، ولّعله 
كان يف البداية كارها لها. كان الظرف الذي 
متّر به البالد يفرض االستنجاد بقضاة لالضطالع مبهّمة 
الوايل ملا تتطلبه من رشوط الحياد، إىل جانب الكفاءة 

املسؤولية.  بأبعاد  واإلملام  والنزاهة 

مل يخـــب ظّن رئيس الحكومة يف هذا القايض، أصيل 
سنة       العاصمة  يف  واملولود  قابس،  والية  من  الحامة 
1958والذي يتميّز بخربة واسعة يف مجال اختصاصه، 
عميد  من  القضايئ،  السلّم  يف  بثبات  تدّرج  أن  بعد 
املحكمة  لدى  الجمهورية  ووكيل  التحقيق  قضاة 
االبتدائية بتونس 2 إىل رئس دائرة مبحكمة التعقيب 
بتونس، أعىل درجات القضاء، إذ رسعان ما جلب عمر 
منصور، وايل أريانة، له حّب األهايل وتقديرهم ونال 
وجيز  وقت  يف  وخصاله  أداؤه  فأضحى  رؤسائه،  رضا 
أريانة بل وكذلك  الناس، ليس فقط يف والية  حديث 
العام  الرأي  إىل  تصل  كانت  الوطني..  الصعيد  عىل 
الــذي  الـــوايل  هذا  نشاط  عن  متــواترة  أصـــداء 
الجهوي منذ  الخاّص ما علق باملسؤول  كرس بأسلوبه 
عقـــود طويلة من صورة منطية.كان الكثري يرون فيه 
مثال الـــوايل الحــــازم املقتدر الذي يواجه املشاكل 
بالرسعة  حلّها  إىل  السعــــي  مع  وتصميم  بشجاعة 
الالزمة، والـــذي يحــــرص عىل تطبيق القانون وفرض 
هيبة الدولة ومقاومة مظاهر التسيب واالعتداء عىل 
إبطاء، منتهجا سبيل  أو  ترّدد  العام، دون  الفضـــــاء 
باب  فتح  والتسلّط.   للعنف  بديال  واإلقناع،  الحوار 
مكتبه للمواطنني واختلط بهم يف زياراته امليدانية، مبديا 

قدرة فائقة عىل اإلصغاء لشواغلهم وهمومهم ومجتهدا 
يف إيجاد طرق االستجابة لها.

مل ميض أكرث من ستّة أشهر عىل رأس والية أريانة حتّى 
دعاه الحبيب الصيد إىل االنضامم إىل حكومته الثانية يف 
6 جانفي 2016 وزيرا للعدل. أّهله نجاحه يف تحّمل أعباء 
مسؤوليته السابقة، فضال عن سعة تجربته املهنيّة وثقة 
األرسة القضائية فيه لتبّوؤ هذا املنصب الرفيع ضمن الفريق 
الحكومي. وما إن حّل بباب البنات حتّى أقبل بجّد عىل 
معالجة ملفات دقيقة ومتشّعبة، مدركا أّن من أوكد أولوياته 
العمل عىل إصالح املرفق القضايئ الذي يشكو من عديد 
النقائص ومواطن الخلل، وتحسني ظروف عمل القضاة 
وتطوير املنظومة املعلوماتية يف املحاكم، عالوة عىل إصالح 
األوضاع املرتدية داخل السجون وإيجاد الحلول املالمئة 

للتصدي لالكتظاظ الذي تشهده.

فتح عمر منصور العديد من ملفات اإلصالح منذ مجيئه 
إىل وزارة العدل، مقّدرا البون بني املوجود واملنشود، يف ظّل 
الظروف االستثنائية التي تواجهها البالد وتواضع إمكانيات 
للمرفق  أفضل  تفاؤله مبستقبل  يخفي  ال  لكّنه  الدولة، 
القضايئ يف تونس ما بعد الثورة. يف موقعه وزيرا للعدل، 
يبدو عمر منصور- وهو ثالث قاض يتوىّل هذا املنصب 
بعد املرحومني رضا بن عىل ومحمد صالح العياري- وكأنّه 
وقع يف حّب السياسة التي اصطادته، فله من الكاريزما 
وسعة األفق الذهني والقدرة عىل التواصل مع اآلخرين 
والوعي مبتطلبات خدمة الشأن العام ما يؤهله لخوض 
غامرها. وال شّك أّن األيّام القادمة ستحمل معها الجديد 

 n.بشأن مستقبله السيايس
ع هـ

عـــمر منصــور
القاضي الذي اصطادته الّسياسة

عندما
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فتح عمر منصور العديد من ملفات 

اإلصالح منذ مجيئه إىل وزارة العدل، 

مقّدرا البون بني املوجود واملنشود، 

يف ظّل الظروف االستثنائية التي 

تواجهها البالد وتواضع إمكانية 

الدولة، لكّنه ال يخفي تفاؤله 

مبستقبل أفضل للمرفق القضايئ 

يف تونس ما بعد الثورة.
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عمر منصور، وزير العدل

االرتقـاء بالمرفـق القضـائي غايتـنا 

بفيض من البشاشة والرتحاب، استقبلنا السيد عمر منصور، 
وزير العدل، مبكتبه بشارع باب البنات ليخصنا بحديث 

مطّول استغرق زهاء الساعة. أجاب عن أسئلتنا ببالغ 
الرصاحة والتلقائية، دون تكّلف أو مواربة، وبعيدا عن 
اللغة الخشبية التي غالبا ما ينزع إليها البعض لتجّنب 
الخوض يف املسائل املحرجة. قّدم يف ردوده إيضاحات  

حول الخطة الرامية إىل إصالح األوضاع داخل  السجون 
والطرق الكفيلة مبعالجة ظاهرة االكتظاظ  التي تشهدها. 

كام عرض تشخيصا صادقا وموضوعيا  لواقع املوفق 
القضايئ، مقّرا مبا يشوبه من هنات  ومواطن خلل، جراء 

تواضع اإلطار البرشي والنقص 

يف اختصاص القضاة وقلة اإلمكانيات املادية وتردي 
ظروف العمل يف املحاكم والقصور الواضح يف املنظومة 

املعلوماتية للوزارة. 
كام تناول قضية استقاللية القضاء وعالقة الوزارة  بالنيابة 
العمومية وتوسيع مجاالت العمل بالنسبة  إىل املحامني، 

وخاصة الشبان منهم، فضال عن حزمة  القوانني واملجالت 
التي رشعت الوزارة يف تنقيحها قصد تطوير املنظومة 

الترشيعية الوطنية، مبديا الحرص عىل إنجاز التغــــيريات 
يف آجال غري بعيدة وتحميلها أفكارا  جديدة من شـــأنها 

أن ترتقـــي باملـــرفق القـــضايئ الوطني  إىل منـــزلة 
أفضل.

هناك شعور لدى الرأي العام بافتقاد سري 
القضاء للرسعة املطلوبة يف حسم امللفات 
والقضايا، خاصة منها ملفات اإلرهاب ومقاومة 
الفساد املايل، رغم وجود قطبني خاصني بهذين 

امليدانني. ما هو رأيكم يف املوضوع ؟

كنت أسمع بهذا البطء من خارج الوزارة دون 
إدراك األسبـــاب. وملا توليت املســــؤولية 
املنشورة  للقضايا  بجدول  مدي  طلبت 
والجـــارية واملفصـــولة. لكن فوجئت بعد 
القضــــايئ  العمـــل  واقـــع  اطالعي عىل 
نســق  أّن  القطبــني  داخـــل  قرب  عــن 
العمل فيهام عـــادي وطبيعي؛ وأوضحت 
هذا أمام إحدى لجان مجلس نواب الشعب. 
يجـــب علينا يف هـــذا املجال أن نستحرض 

أمرين هامني:

ينظـــر يف  فهو  املايل  القطب  إىل  بالنسبة 
الجـــرائم املــــالية، كتهريــــب األمـــــوال 
وتبييضـــهــــا؛ وهي ليســــت بالقضـــايا 
البسيطة، خـــــاصة ملا تكون لها امتــــدادات 
خــــارجية ومتـــــر عرب عدة بلدان؛ حينها 
يجب عىل قـــايض التحقـــيق أن يصــدر 
بشأنها نيابات دولية؛ ويجب عليه انتـــظار 
اإلجــــابات التي قـــــد متده مبعطياــت 
هامـــة حـــول حــــركة حســــابات بنكية 
خارجية مثـــال. إذن ال ميكن لقايض التحقيق 
التصيح بختــــم األبحـــاث إال بعد ذلك، 
وإال اعترب عملــــه منقوصا. ويف كثـــري من 
اإلجـــابات، مام  تلك  تتعـــطل  الحــاالت 
ينجــــم عنه بطء يف طور البحث، بقيـــة 
القضــــايا العـــادية يقع الفصـــل فيـــها 

بســرعة.

بالنسبة إىل قضايا اإلرهاب؛ أوّد أّوال أن أحيي 
قضاة قطب مقاومة اإلرهاب- وعددهم مثانية- 
وهم يبارشون كاّم كبريا من امللفات الهامة 
والشبيهة بقضايا الجرمية املنظمة، حيث لها 
امتداد يف تونس ويف الخارج.  لقد فوجئت بأّن 
أكرث من نصف القضايا املنشورة – وعددها 
حوايل 300 قضية تقريبا - اكتمل فيها الطور 
األول وتم تحويلها إىل القضاء الجالس؛ بل 
فيها قضايا تويف فيها أمنيون وصدرت بحق 
املتهميـن عقوبات شـــديدة، وصلت حد 
حكم اإلعدام، خالفا ملا رّوجه البعض. يجب 
أن نعلم أّن االجراءات الجنائية سواء كانت 
يف قطب مقاومة اإلرهاب أو بالنسبة إىل 
تــمر بست محاكم: يف  املايل،  القــــطب 
طـــور البحـــث لدينا حاكم التحقيق ثم 
دائرة االتهام ثم محكمة التعقيب؛ ولدينا يف 
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القضاء الجالس أطوار االبتدايئ واإلستئناف 
والتعقيب. كام ال ننىس استنفاذ آجال الطعون 
املتهمني.  املحاكم من طرف كل  لدى كل 
»دوران«  تفاقم  املتهمني  عدد  كرث  فكلام 
امللــف؛ وكلها ضمـــانات جاء بها الترشيع 
ويجب احتـــرامها. قد يتصــــور من ليس 
له ثقافة قانونية أنّها إجراءات بسيطة، متر 
من مركز الرشطة إىل النيابة العمومية، ومنها 
إىل املحكمة التي تصدر الحكم البات، وهذا 

غري صحيح طبعا.

هل تنوون تعزيز هذين القطبني بكفاءات 
جديدة؟

رشعنا يف ذلك خالل هـذه السنة عىل املستوى 
البرشي ومن ناحية لوازم العمل؛ وسنواصل 
تعزيز قطب قضايا اإلرهاب بعدد من القضاة 
خالل السنة القضائية املقبلة؛ ونتمنى أن 
يبتعد عن بالدنا شبح اإلرهاب نهائيا، ولن 
تكون لنا حينها حاجة إىل مثل هذا الهيكل. 
أما بالنسبة إىل الجرائم املالية فليسـت هناك 
مشكلة حيث أّن عددها ينمو بصفة طبيعية 

بالتوازي مع منّو االقتصاد الوطني.  

 كنت قاضيا مختصا يف اإلرهاب ولك صيت 
وخربة مشهود بها دوليا يف هذا املجال، بحكم 
الدوليني يف  القضاة  كبار  بزمالئك  اتصالك 
مجال مكافحة اإلرهـــاب خالل بداية سنوات 
األلفني، ومبناسبة قضايا إرهـــابية جدت يف 
تــونس خالل تلك الفرتة. بوصفك وزير العدل، 
املوقوفني  مع  اليــــوم  تتعاملـــون  كيف 
واملحكوم عليهـــم يف جرائم اإلرهاب داخل 

السجون التونسية؟

التعامل معهم عادي؛ أي أننا ال نستطيع أن 
نفعل أكرث مام يجب، ولكن من جهة أخرى 
ال ميكن أن ننزل يف تعاملنا مع املسجونني 

إىل حد ارتكاب جرمية التعدي عىل حقوق 
اإلنسان؛ واملوقوف إنسان يف حالة تتبع إىل 
أن يقول القضاء فيه كلمته باإلدانة أو بإخالء 
السبيل. لذا يوجد املوقوفون يف سجون عادية 

ويعاملون بصفة عادية.

هل يُحتفظ بهم يف مقرات إيقاف خاصة 
وهل هناك كثافة يف السجون التونسية؟

كان هناك اكتظاظ؛ لكن اتخذت منذ حوايل 
شهرين إجراءات تقيض بإعادة توزيعهم عىل 
عدة مقرات بحيث ال يتجاوز عددهم نسبة 
5 باملائة من العدد الجميل يف كل الفضاءات، 
بينام كانت النسبة تناهز يف بعض الحاالت 

30 باملائة.
هل يحاطون برعاية نفسية خاصة؟

هنـــاك رعـــاية طبية عادية. لكن وجب 
اإلقرار بوجوب نقص يف اإلطار الطبي وشبه 

الطبي داخل السجون التونسية .
هناك إثنا عرش طبيبا يف سجن املرناقية 

بالنسبة لحوايل 7 أو 8 آالف سجني...
فعال، ولكن سنحاول تاليف ذلك مستقبال. 
اإلطار  بإحالة  قرارا  مؤخرا  اتخذنا  وقد 
وزارة  أنظار  عىل  السجون  يف  الطبي 
الصحة العمومية باتفاق مع مصالحها؛ 
وهو أمر أعتربه إيجابيا ألنه يضفي مزيدا 
من النجاعة عىل متابعة الجانب الصحي 
لنزالء السجون، بحكم ما يتوفر لوزارة 

الصحة من اختصاصات وإمكانيات.

هل ستواصلون نفس الفلسفة مع وزارة 
الشؤون االجتامعية عىل مستوى التأهيل 

النفيس واإلحاطة االجتامعية؟

ال. لكن نحن حققنا أكرث من ذلك من خالل 
اإلجراءات التي اتخذناها مؤخرا يف هذا املجال؛ 
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ولو أنّها ال تعّد ثورة يف هذا امليدان داخل 
السجون.

هل ميكن القول إّن مشكل االكتظاظ يف 
السجون يف طريقه إىل الحّل؟

نعم وضعنا خططا لحل قضية االكتظاظ 
وننتظر النتائج. ملا نفّعل عىل سبيل املثال 
العقوبة البديلة، وهي منظومة موجودة يف 
القانون وتسمح للقايض بأن يعوض عقوبة 
السجن بعقوبة بدنية، كالقيام بأعامل يدوية 
)تنظيف أو تشجري، إلخ( يف منطقة تابعة 
لوالية أو بلدية أو هيكل عمومي آخر؛ غري 
أنه مل يتم تفعيل العقوبة البديلة لعدم توفّر 

فضاءات يُحتفظ فيها بالسجناء املعنيني خارج 
أوقات العمل. لذا قمنا منذ شهر مبراسلة 

السادة الوالة إلعداد تلك األماكن.

هل وضعتم  لذلك خطّة محّددة ؟

املطلوب.  إلنجاز  جار  العمل  ولكن  ال، 
كذلك رشعنا يف إعداد العدة للعمل بالسوار 
االلكرتوين ؛ غري أن ذلك يقتيض تنقيح املجلة 
الجنائية ألن استعامله غري متاح يف النصوص 
الترشيعية الحالية؛ وهناك لجنة مختصة 
تعمل اآلن صلب الوزارة إلنجاز التنقيحات 
الثابت أّن استخدام السوار   ... الرضورية 
اعتامدات  توفري  من  سيمّكننا  االلكرتوين 

هامة يف امليزانية ؛ حيث أّن كلفة السجني 
تقّدر اليوم بـ 23 دينارا و 500 مليم يوميا 
تقريبا، بينام تنخفض الكلفة إىل 11 دينارا 
و 500 مليم. يوفر السوار االلكرتوين حاّل 
مناسبا ملوضوع يقلقني كثريا ويتمثل يف 
انتظارا  باملوقوف  االحتفاظ  مدة  مسألة 
لصدور الحكم البات بشأنه. حيث لنا أن 
نتصور مدى الرضر والظلم اللذين يلحقان 
به عندما تتضح براءته، مام قد يتسبب يف 
إحراج القايض املتعهد بالقضية، دون الحديث 
عن انعكاسات ذلك عىل مستوى كـــثافة 
املسجـــونني. كل هــــذا ميكن تالفيه باعتامد 
السوار االلكتــروين الذي مينع املوقوف من 

تجاوز حدود مسكنه.

القضايا التي تعهد بها القطب القضايئ املايل بداية من شهر جانفي 2013

قضايا الفساد الـاميل بالقطب القضايئ الـاميل

عدد قضايا الفساد املايل الواردة
عىل القطب القضايئ
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هل ميكن لهذا املرشوع أن يرى النور خالل 
سنة 2017؟

آمل أن يتم قبل هذا التاريخ.

هل قمتم بإجراءات يف موضوع أسهل من 
هذا، مثل التواصل األرسي للمسجونني؟

الزيارات  عدد  بإكثار  قرارا  اتخذنا  نعم، 
املبارشة للمساجني. وأذكر أنه يف ما مىض 
تتم املقابالت مع السجني من وراء حاجز 
بلوري، إال يف حاالت نادرة وبعد قضاء السجني 
ملدة عقوبة طويلة.  كذلك سنقوم برتكيز 
وحدات »التاكسيفون« داخل السجون، حسب 
تجارب أردناها أن تكون منوذجية وتجري 
تحت املراقبة؛ وسنبدأ بسجن الناظور. فيام 
مىض كانت هناك تجاوزات يف استعامل 

الهواتف الجوالة داخل السجون .

وسيتمكن السجني عرب »التاكسيفون« من 
االتصال الفوري ببعض أفراد عائلته حسب 
ترتيبات معينة؛ مام سيخفف عنه الضغط 
النفيس. و قد منكن السجناء من استعامل  
منظومة »الواب كام« او »السكايب«. نذكر 
أن بعض املسجونني يتعرضون بطول مدة 
العقوبة إىل تغري يف املالمح ويف النفسية وقد 
يفقدون بعضا من أقاربهم كاألب أو األم؛ 
دون التمكن من مشاهدتهم قبل الوفاة أو 
من  حضور مراسم الدفن. بفضل »الواب 
كام« يستطيع السجني أن يتخاطب مبارشة 

مع أرسته. 

كل هذه اإلجراءات واألفكار مبنية عىل مبدإ 
التخفيف من القطيعة التي ميكن أن تنشأ 
بني السجني واملجتمع؛ عوضا أن يتوجه هو 
إىل املجتمع نجعل املجتمع هو الذي يسعى 

لربط الصلة به... خالصة القول إّن السجني 
يف كل هذه الحاالت يشعر أّن املجتمع مل 
يتخل عنه رغم كونه يف حالة عقاب. يف املايض 
كان السجني يعاقب مرتني : األوىل ملا يصدر 
يف حقه الحكم وينفذ والثانية ملا يخرج من 
السجن ويشعر أن املجتمع يرفضه ؛ وقد يصل 
به األمر إىل تفضيله السجن عىل العودة إىل 

املجتمع، ألن األول أرحم من الثاين.

قام القضاة بحركة احتجاجية نظرا إىل تدهور 
ظروف العمل يف املحاكم وتدين وضعياتهم 

املالية. ما هو تعليقكم عىل هذا؟

رداءة ظروف عمل القايض ليست جديدة بل 
هي عامل موروث ونتيجة عقلية سياسية؛ 
وملا نعود إىل الوراء سنوات وسنوات نشعر 
وضعية  لجعل  إرادة  هناك  كانت  وكأنه 
القايض متدنية ،علام وأّن القايض اليوم يف 
حالة تعترب أفضل بكثري مام كانت عليه يف 
املايض؛ وأنا عشت تلك الفرتة الصعبة حني 
كان القايض يتقاىض 270 دينارا شهريا، ومل 
تصل إىل 1500 دينار إال منذ 10 أو 15 
سنة. كانت ميزانية وزارة العدل أيضا يف آخر 
الرتتيب وأقلها حجام، تكاد ال تفي بالحاجيات 
الرضورية من وسائل العمل املكتبية. كام 
أنه من الصعب أن يستطيع قايض اليوم 
الحصول عىل مسكن الئق إال يف آخر مساره 
املهني، وبرشط انتهاج سياسة تصف صارمة. 
مقابل ذلك يعتقد املواطن العادي أّن وضعية 
القايض جد مرتفهة. هذا بصفة عامة وضع 
القضاء.  بعد الثورة عرف املرفق القضايئ 
كغريه من املرافق واملؤسسات والقطاعات يف 
البالد التونسية بأرسها تراجعا ملموسا، مام 
حال دون النهوض باملرفق القضايئ وبسائر 
املرافق األخرى يف البالد. لكن هذا ال مينع 

من القول إّن وضعية القايض التونيس تعترب 
غري طيبة مقارنة مبا يتقاضاه زميله يف البلدان 

املجاورة أو البعيدة.  

وزير عدل قاض أعتقد أنه أكرث وعيا من 
غريه بوضعية القضاة...؟ 

تلك  رشح  بصدد  حني  منذ  كنت  لذلك 
وضعية  تحسني  سنحاول  لكن  الوضعية. 
القضاة ولكن يف الحدود التي تسمح بها 
أوضاع البالد التي يتفهمها القضاة . لكن ال 
بد من القيام بإجراء يف هذا الصدد. وهذه 
مناسبة ألحيي سلك القضاء الذي تعرض بعد 
الثورة لكثري من املشاكل واألتعاب والهجامت. 
غري أن ردة فعل القضاة اتسمت بالهدوء 

وبكثري من األناة والصرب...

 أال ترون أّن اإلطار البرشي غري كاف. ثّم 
ملاذا مل يقع الرتفيع يف عدد القضاة وملاذا 
مل يُفّعل أمر قديم يتعلق بتمكني عدد من 
املحامني الشبان من االلتحاق بسلك القضاء؟

لو طبقنا املعايري املعمول بها يف البلدان 
القضاة  عدد  مضاعفة  لوجب  املتقدمة 
التونسيني خمس مرات. وهذا أمر مستحيل 
طبعا. تنتدب الوزارة سنويا حوايل 200 قاض 
جديد، حسب ما تسمح به امليزانية العامة 
للدولة. رمبا ستتحسن األمور يف املستقبل؛  
لكن هذا هو واقع األمر اليوم. يف ما يخّص  
الرتفيع يف عدد القضاة. تبقى االنتدابات 
املذكورة إذن دون حاجيات الوزارة الفعلية 
بكثري؛ بدليل تراكم ملفات القضايا مبختلف 
أنواعها وأحجامها عىل مكاتب القضاة. واألمر 
األعوان  وإطار  املحاكــم  كتبة  أيضا  يهم 

والعملة.
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هل فكّرتم يف هذه األسالك؟

طبعا . مثال سلك كتبة املحاكم يعترب العمود 
تعمل  أن  ميكنها  ال  إذ  للمحاكم  الفقري 
دونه. والكتبة يبذلون جهودا كبرية للقيام 
باملسؤوليات املنوطة بعهدتهم رغم تدين 
وضعيتهم املادية وصعوبة ظروف العمل 

املتاحة لهم.

كيف ميكن ضامن مزيد االختصاص للقضاة، 
مثال هناك نقص يف القضاء املايل والقضاء 

الجبايئ والقضاء البنيك؟

إنّها ملسألة هامة جدا يف امليدان القضايئ. أشعر 
باألسف ملا أرى أن حركات الُنقل القضائية ال 
تُراعى فيها مسألة االختصاص. مثال يُعنّي قاض 
يف خطة حاكم تحقيق وهو مل يبارش النيابة 
العمومية متاما، بل اختص يف ميدان الشغل أو 
يف املدين. هو نفسه مظلوم جراء تلك التسمية. 
كذلك يعني آخر وكيال للجمهورية وهو مل يعمل 
يف امليدان الجزايئ؛ أو عمل لسنوات طويلة 
يف الجنايئ ويف يوم ما يجد نفسه رئيس دائرة 
مدنية. هذا مشكل كبري بالنسبة إىل سري القضاء. 
شخصيا عملت يف الجنايئ ولو عرض عيل العمل 
كرئيس دائرة يف املدين العتذرت رغم إملامي 
باملدين ولكنه يبقى خارج اختصايص. لو يقوم 
القايض املعني خارج اختصاصه باجتهاد خاطئ 
لن يحمل الخطأ عىل كاهل قلة الخربة بل عىل 
أشياء أخرى . إذن االختصاص هام جدا ألنّه 
هو الذي يكّون العالمات املضيئة يف أي مجال 
من املجاالت. ونحن اليوم يف القضاء بحاجة 
إىل أسامء كربى تصنعها الخربة؛ لكن يجب أن 
نرتك لها الوقت حتى تتكون. سنضع إن شاء 
الله مخططا لتكوين القضاة حسب اختياراتهم 
، ألن القايض كلاّم مال  إىل اختصاص بعينه إاّل 

وارتفعت حظوظ نجاحه فيه.

مسألة استقاللية القضاء مسألة جوهرية 
أنّها مطلب من املطالب امللحة  وأعتقد 
بعد الثورة. ما هي عالقة الوزارة بالنيابة 

العمومية؟

اليوم كلام يقع إشكال يف قضايا هامة أو 
يف مسائل عادية ينادي البعض : أين وزير 
العدل؟ يف مجلة اإلجراءات العمومية وزير 
العدل هو رئيس النيابة العمومية؛ والكلمة 
التي توجه للوزير دوما هي : إنك أنت رئيس 
النيابة العمومية.  لكن يف الوضع الحايل ليس 
للوزير أي سلطة عىل النيابة العمومية التي 
يرأسها بحكم القانون. يعني أّن الوزير ال 
يسمي أعضاء النيابة العمومية ألّن التسمية 
كام هو الشأن بالنسبة  إىل كامل سلك القضاء 
تدخل يف مشموالت الهيئة الوقتية للقضاء 
العديل والتي ستؤول بعده إىل املجلس األعىل 
للقضاء. ليس للوزير أي رأي يف تسمية أعضاء 
النيابة العمومية. ولكن قانونيا هو رئيسها.

إذن هناك خلل ما يف املنظومة؟

نعم. ال بد من إدخال بعض التنقيحات عىل 
سري القضاء يف هذا املجال، إذ نستطيع ضامن 
استقاللية القضاء حينام نُبقي تعيني القضاة 

ضمن مشموالت املجلس األعىل للقضاء. لكن 
يف تقديري من املفروض أن يكون للوزير 
رأي يف تعيني الفريق الذي سيعمل معه، 
وهم أعضاء النيابة العمومية؛ ألنه سيحاسب 

عىل تصفاتهم.

هل ستقومون مببادرة ترشيعية يف هذا 
االتجاه؟

مل أفكر يف املوضوع يف الوقت الراهن. نحن 
نتقّدم شيئا فشيئا يف مشاريع أخرى هامة؛ 
حيث أنّنا اآلن بصدد إعداد آليات انتخاب 
أعضاء املجلس األعىل للقضاء، عن طريق 
الهيئة العليا لالنتخابات، بعد مصادقة مجلس 
نواب الشعب  عىل القانون املتعلّق به، 
وسنستمر مبشيئة الله يف السري قدما إىل األمام.

  نالحظ ارتفاعا هاما لعدد املحامني الذي 
يناهز حوايل 10000 محام. وتنادي كثري من 
األصوات برضورة توحيد مسالك الدخول 
إىل هذه املهنة، و ترى أخرى أن التحاق 
عدد من القضاة املتقاعدين أو املفصولني 
عن العمل باملحاماة من شأنه أن يزيد يف 

إغراقها. فام رأيكم يف هذا املوضوع؟

سأعطيك رأيي الشخيص.فعال يلتحق عدد 
من القضاة بعد التقاعد بسلك املحاماة؛ وأنا 
أتفهم هذا املنحى، ألّن من يقيض 40 سنة 
ضمن األرسة القضائية ثم يجد نفسه مجربا 
عىل مغادرتها بحكم بلوغ سن التقاعد ال 
يجد سبيال آخر للعودة إليها إال عن طريق 
املحاماة التي تعترب الجناح الثاين للقضاء؛ وكأن 
األمر يتعلق بصعوبة مغادرة القضاء... وأنا 
أعرف العديد من القضاة، بعد دخولهم سلك 
املحاماة، ال يقبلون عددا كبريا من النيابات 

عدد قضايا اإلرهاب 
املنشورة مبكاتب التحقيق 
بالقطب القضايئ ملكافحة 

اإلرهاب: 

 2075
قضية منشورة
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وال يرتددون بكرثة عىل املحاكم. هي إذن 
دواع نفسية أكرث منها دوافع مادية، وقد 

واكبت عديد الحاالت مام ذكرته.

بالنسبة إىل مسألة توحيد مسالك الدخول 
إىل املهنة، هذا أمر مرتوك يف رأيي، لألرسة 
القضائية بصنفيها وما تقرره بشأنها يطبق. 

 
  قد نتّفهم متكني القضاة املتقاعدين من 
االلتحاق باملحاماة. لكن من غري املعقول أن 
يسمح للقضاة املفصولني ألسباب تأديبية 
بنفس االمتياز، وكأنه يسمح للمحاماة بقبول 

عنارص لفظتهم السلطة  القضائية.

من املرشوع القول بأال يقبل مطلب االلتحاق 
باملحاماة صادر عن كل من ثبتت إساءته إىل 
سلك القضاء. إذ كل من ميس أو يشني القضاء 
ميس ويشني املحاماة، والعكس بالعكس، ألنه 
ال يوجد فرق بني السلكني اللذين يكمالن 
بعضهام؛ فنحن أرسة واحدة يف نظر عموم 

املواطنني سلبا وإيجابا.

العمل  مجاالت  توسيع  يف  رأيكم  ما 
بالنسبة إىل املحامني؟ وملاذا ال يقع إقرار 
خطة املستشار القانوين اإلجباري للرشكات 

االقتصادية? 

أوال ما يؤملني شخصيا رؤية محام شاب يف 
ظروف سيئة، عىل مستوى الشكل. هناك 
من  هو غري قادر عىل دفع معني كراء مكتبه 
وهناك من ال يستطع توفري مكتب محاماة  
وتجهيزه أصال. بودي أن يعمل املحامي يف 
ظروف مادية ونفسية طيبة متّكنه أيضا من 
اجتناب الخطإ ، ألن الحاجة هي التي تدفع 
الشخص نحو ارتكابه، وهذا ينطبق عىل 
عامة الناس. وبالعودة إىل ظروف املحامني، 

خاصة الشبان منهم ، يجب علينا التفكري 
بجد يف أكرث من حّل، ملساعدتهم عىل العمل 
بكرامة، وليك يشعر املحامي الشاب أّن مجهود 
الدراسة والتخرج مل يذهب سدى بل مكنه 
من الحصول عىل عمل قار والئق مثل بقية 
الناس. وكان هذا من أهداف التنقيحات 
األخرية الخاصة مبجلة اإلجراءات الجزائية؛ وقد 
فتحت فعال نافذة طيبة بالنسبة إىل السادة 
املحامني. كام لنا قانون اإلجراءات املتعلق 
باملؤسسات التي تجتاز صعوبات اقتصادية. 
أيضا وجدت منذ توليت الوزارة بعض األوامر 
املعطلة، ومنها ما يتعلق بصندوق التقاعد 
وتأجري املحامني؛ وقد تولت الوزارة إصدارها 

مؤخرا يف الرائد الرسمي.  

 ال بد لنا مع ذلك أن نواصل البحث عن منافذ 
أخرى وإيجاد حلول لتحسني وضعية املحامني  
وخاّصة الشبان منهم، وأنا موافق عل كل 
حل مريض ومتفق عليه؛ ومنه االقرتاح الذي 
تقدمت به والذي يجب أن يحال عىل األطراف 
املعنية من محامني وأصحاب الرشكات، وننظر 
يف الصيغ التي تلبي الطلبات وتريض كل 

األطراف.

هل من  نظرة مستقبلية تشجع عىل بعث 
رشكات املحامني، علام وأن الوقت أصبح 
نظرا  الرشكات  هذه  مثل  تكوين  يفرض 

لتشعب املواد القانونية؟

 مل يُعرض عيل هذا امللف ومل يكن موجودا 
من بني امللفات العالقة التي وجدتها؛ ومل 
يذكر أمامي رغم أين تقابلت عديد املرات 
مع عــدد من السادة املحامني. وإذا كان 
للسادة املحـــامني مقرتحات يف هذا الشأن 
فباإلمكـــان طرحـــها عىل مـــائدة الحـــــوار 

والدرس.

محكمة  بتدشني  األخرية  املدة  يف  قمتم 
صفاقس 2 كمحكمة منوذجية. كام بلغنا 
إىل حي  نقلها  تونس سيقع  أن محكمة 
القضائية  السنة  مفتتح  خالل  الخرضاء 
املقبلة. هل هنالك تفكري يف تغيري طريقة 
االطالع عىل امللفات الذي هو اآلن ورقي، 
بينام أصبح االطالع يف عديد بلدان العامل 
معلومايت، مثل ما هو موجود لدى حافظ 
امللكية العقارية؟ هل هنالك تفكري يف إدخال 
املنظومة املعلوماتية إىل املحاكم حتى يسهل 

االطالع عىل امللفات؟

هذا موضوع ليس بالصعب ولكنه يستلزم 
مزيدا من التفكري وكثريا من العمل. ذلك أن 
وضع كل املحاكم حاليا ليس عىل ما يرام، 
من حيث التجهيزات ومن حيث البنية ومن 
جميع النواحي. كام أن حجم ميزانية الوزارة 
ال يسمح اآلن بأن نحدث نقلة نوعية عىل 
مستوى الوضع املادي ونصل به إىل حد 
معقول ومقبول. كام اتخذت خالل السنوات 
األخرية قرارات بصورة مستعجلة. ملا نحدث 
عىل سبيل املثال محكمة جديدة، البد أن يتم 
ذلك بناء عىل دراسة وعىل توفّر إمكانيات. 
لقد تقرر إحداث محاكم وملا بادرنا بفتحها 
مل نجد ال قضاة وال كتبة وال إطارا إداريا، بل 
حتى التجهيزات واإلعالمية مل تكن متوفرة. 
مام اضطرنا بخصوص محكمة سيقع فتحها 
يف السنة القضائية املقبلة عىل االقتطاع من 
ملواجهة  للوزارة  التابعة  التصف  ميزانية 
حاجيات املحكمة الجديدة. فالقرار اتخذ 
بينام اإلمكانيات مل تكن متوفرة؛ وقد تصفنا 
ألن القرار اتخذ. لذا ال سبيل لفتح محاكم 
جديدة عىل حساب السري العادي ملحاكم 
قامئة، وال مجال لفتح محكمة بطريقة عرجاء 
ال تتوفر فيها أبسط معايري العمل اإلداري 

العادي من تجهيزات وأعوان وقضاة. 
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يف ما يخص اإلعالمية، تجربة الوزارة مل تكن 
ناجحة باملرة. ذلك أنها أنجزت بأنصاف وأرباع 
حلول »ومبقتطعات« من هنا وهناك. كان من 
املفروض أن تكون املنظومة اإلعالمية كاملة 
ومجدية وناجعة وتعمل لفائدة الجميع. 
يختفي  ملا  إال  ناجحة  التجربة  تصبح  ال 
وجدوى  دقة  ونجد  املكاتب  من  الورق 
 ، يف استعامل املعلوماتية داخل املحاكم 
وأيضا ملا نجد أن املعلومة تصل إىل املكاتب 
املعنية وإىل املحامي وإىل املواطن؛ إذا مل 
تسد املنظومة اإلعالمية خدمات لكل هذه 
الشبكة.  خالل املدة األخرية، وبعد النظر 
عىل املستوى الحكومي يف برنامج ميزانية 
التنمية للخمس سنوات املقبلة، تفطنت إىل 
أن ميزانية املنظومة اإلعالمية للوزارة تشكو 
نقصا هاما. فتفضل السيد رئيس الحكومة 
بإقرار اعتامدات إضافية خاصة بها. وسنرشع 
يف العمل عىل املنظومة املعلوماتية بطرق 
علمية وجدية، اعتامدا عىل كفاءات يجب 
أن نوفرها. هذا مبدئيا التوجه الذي اتخذناه  
وإن شاء الله يحالفنا فيه النجاح، وسنتعاون 
جميعا بتبادل الخربات واآلراء عىل وضع 

منظومة إعالمية ناجعة. 

لقد كان االرتقاء باملنظومة اإلعالمية من أول 
مشاغيل ملا حللت بالوزارة؛ ذلك أنه بفضل 
تطويرها يرتقي عمل اإلدارة واملحاكم ويصبح 
الجميع يعمل يف راحة أكرب؛ ونصبح مثل بعض 
البلدان املتقدمة التي ميكن للمواطن فيها أن 
يتواصل مع املحكمة عرب هاتفه الذيك ؛ وال 
أتحدث عن مكتب املحاماة . تلك هي أمنيتي. 
من املؤسف اليوم أن يتحول كاتب املحامي 
واملواطن ويقطع املسافات مع مشاكل حركة 
املرور، للحصول عىل معلومة من املحكمة 
) عدد القضية أو تاريخ الجلسة(. نحن يف 

واد وغرينا يف واد آخر. 

املواطن واملحامي يشتكيان من مواقيت 
الجلسات التي ال تحرتم، ويف هذا مضيعة 
للوقت وإهدار لطاقات هامة للمواطن،  
وكذلك يجرب املحامي عىل االنتظار الطويل يف 
ظروف صعبة ويشاركه فيها القايض نفسه.  
نالحظ كذلك تأخريا كبريا جدا يف تلخيص 
األحكام، قد يصل إىل ستة أشهر وأكرث، رغم 
ما يقوم به القضاة من مجهود مضن. هل 
هناك مرشوع لتحسني ظروف العمل يف 

املحاكم؟

ينجم عن األزمة التي تتحدث عنها نوع من 
التوتر، وأنا أتفهم أوضاع املواطنني واملحامني 
واملوظفني الذين يعملون ويتوجهون نحو 
نحلل  ملا  إليه.  لحاجتهم  القضايئ  املرفق 
األسباب نعود دوما إىل معضلة النقص يف 
اإلطار الوظيفي ويف التجهيزات. تشكو املحاكم 
اليوم نقصا فادحا يف أعوان الرقن وقد اضطررنا 
يف وقت من األوقات منذ ثالث سنوات إىل 
االستعانة بأعوان من خارج الوزارة  لتجاوز 
اإلشكال الهيكيل. لقد تم تسليم نسخ من 
األحكام مدونة بخط اليد. هناك نقص أيضا 
يف املعدات والحواسيب. البد من توفر وسائل 

العمل لتاليف كل هذه النقائص.

نصل إىل السؤال األخري واملتعلق باملنظومة 
الترشيعية.هل حان الوقت إلجراء تنقيح 
جذري ملجلة املرافعات التجارية واملدنية، 
وكذلك  للمجلة الجزائية التي رشعتم يف 
تنقيحها ولكن ما زالت عدة أبواب تتطلب 

مراجعة؟

لنا مجموعة من القوانني التي هي اآلن بصدد 
التنقيح؛ وهي اآلن معروضة عىل  لجان 
تتكون من قضاة ومحامني وأساتذة جامعيني 
وخرباء؛ وأنت ذكرت عدة مجالت من بني 

النصوص املعنية. هناك تقدم ملحوظ يف 
التنقيحات التي تهم مجلتني، من بينهام مجلة 
اإلجراءات الجنائية التي أرشفت أشغالها عىل 
النهاية؛ بينام هنالك بطء يف أعامل لجان 
تخص مجالت أخرى؛ و سأنظر مع  أعضاء 
هذه اللجان يف طرق اإلرساع بوترية عملها، 
ألنه بودي أن تعمل بطرق أرسع ليك ننجز 
التغيريات يف آجال غري بعيدة، ونحملها هذه 
األفكار الجديدة التي من شأنها أن ترتقي 

n.باملرفق القضايئ الوطني
حاوره عبدالحفيظ الهرڤام
 وتوفيق الحبيب

اللجان املكلفة مبراجعة 
وتطوير عدد من القوانني 

واملجالت
 

• لجنة مراجعة املجلة الجزائية
• لجنة مراجعة مجلة اإلجراءات 

الجزائية
• لجنة مراجعة مجلة املرافعات 
املدنية والتجارية، وقد تكونت 
إىل جانب اللجنة املركزية لجنة 
فنية مبركز الدراسات القانونية 

والقضائية.
• لجنة ملراجعة مجلة التحكيم
• لجنة ملراجعة مجلة القانون 

الدويل الخاص
• لجنة إعداد النصوص التطبيقية 

لقانون اإلجراءات الجامعية 
ويشمل ذلك مراجعة قانون نوفمرب 
1997 املتعلق باملتصفني القضائيني 

واملصفني وأمناء الفلسة .
• لجنة مراجعة القانون املنظم 

لسلك الخرباء العدليني ..
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بقلم محمد النفطي

يف كل سنة من يوم 24 جوان تحتفل تونس بعيد الجيش 
ويتم تنظيم  أنشطة متعددة تربز األعامل املختلفة 
للمؤسسة العسكرية. يف البداية  كان العيد يخترص 

عىل استعراض عسكري يف شارع بالعاصمة أمام رئيس  
الجمهورية وأعضاء الحكومة ويتم دعوة السفراء األجانب 
لحضور املهرجان. ويقبل عدد كبري من املواطنني عىل هذا 

النشاط الذي يرون فيه فرصة نادرة  للتعرف عىل املؤسسة 
العسكرية التي تالزم قشالتها وال تخرج منها إال  للتدرب 
يف الفضاءات املفتوحة. ثم تطورت أنشطة املهرجان منذ 

منتصف التسعينات وبدأت املؤسسة العسكرية تقرتب من 
املواطنني وتعرض مناذج  من أعاملها داخل املدن التونسية 

وتنفذ املاراطون الحدودي وهو عدو  تناوب يقوم به 
العسكريون عىل كامل الحدود الربية والبحرية للرتاب  

لبعث رسالة نبيلة مفادها أن مهمة القوات املسلحة هي 
حامية املواطن  والذود عن كل شرب من الرتاب. وجاءت 

الثورة وانحرص إحياء الذكرى يف  مهرجان يتيم يف القرص ال 
يحرضه املواطن وال يسمع  وال يرى عن أعامل الجيش إال 
عرب ومضات رسيعة ليلة العيد أو الليلة التي تليها. ولعل 
أفضل  هدية نجود بها لجيشنا األيب يف مثل هذا الظرف 

تقديم دعوة ملن يغارعىل  هذه املؤسسة العتيدة للتفكري 
مليا يف مستقبلها واملشاركة يف تطويرها  واالرتقاء بها اىل 
األفضل لتصبح قادرة عىل أداء مهمتها عىل أحسن وجه.

القوات املسلحة يرتكز أساسا 
عىل فكـــرة إحيـــاء التقاليد 
برضورة  واإلميان  العسكرية 
بنــاء جـيـــش قـوي قـــادر عىل حامية 
سيــاسية  إرادة  عىل  تنبنـي  الوطـــن،  
النطاق  واسع  شعبي  بدعم  مسنــودة 
تتوفر  وعندما  العسكرية.  للمؤسسة 
اإلرادة فإن طريق اإلصالح سينبسط أمام 
قادرا عىل  ونبني جيــشا  الصعوبات  كل 
كل  وتتيســـر  نجاعة  بكل  بدوره  القيام 
الخطــوات الرامية إىل تنظيمــه وتجهيزه 

وتدريبه عىل أسس علمية وعصية.

التقاليد العسكرية روح القوات املسلحة 
  

تشهد تونس يوم 24 جوان 2016 مرور ستني 
سنة عىل انبعاث قواتنا املسلحة. وحرّي بنا 

أن نعتمد لفظ انبعاث دون كلامت أخرى 
كنشأة أو تأسيس وذلك ملا تحمله صفة البعث 
من دالالت تاريخية تجلب االحرتام لهذه 
املؤسسة النبيلة وتثري االعتزاز بها فتميل علينا 
واجب العناية واالرتقاء بها لتكون الدرع 
الواقي للوطن والحصن الحامي له من أطامع 
األعداء والحاسدين والطامعني. وانبعاث مبعنى  
إحياء الجيش التونيس األصيل، بعدما قرب 
طيلة أكرث من خمسة قرون، له أكرث من 
معنى وأّوله بناء  تقاليد عسكرية  تعتمد 
عىل تدريس التاريخ العسكري يف املدارس 
العسكرية واملدنية لتنمية الحس الوطني 
والقيم املعنوية كاالعتزار باالنتامء إىل الوطن 
واإلخالص له. وال يسمح لنا بتجاهل إنجازات 
الجندي التونيس وبطوالته التي أبهرت العامل 
والتي ال نجد لها أثرا واسعا يف تونس بينام 
متأل رفوف مكتبات البلدان الغربية. وال توجد 

تطوير

الجيــــــش عقيـــدة ورجــــــال
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يف بالدنا آثار لبطوالت حنبعل إال النزير مام 
كتبه مؤرخو روما عن معركة زاما. وال نعرف 
عن حنبعل إال هزميته فيها بينام تدرس يف 
الكليات العسكرية العليا بأمريكا اسرتاتيجية 
االقرتاب املبارش لحنبعل وتكتيك اللف والكمني 
يف معارك كان وبحرية ترازميان. وماذا نعرف 
عن ملحمة الجيش التونيس الذي  فتح أسبانيا 
بقيادة طارق بن زياد وفتح صقلية بقيادة 

أسد بن الفرات وفتح مص بقيادة جوهر 
الصقيل الذي بنى القاهرة وشيد جامع األزهر 
وماذا نعرف عن  جيش الدولة الحفصية 
الذي فرض سيطرته يف حوض املتوسط طيلة 
أكرث من ثالثة قرون ورفع راية تونس يف 
كل أنحاء البحر املتوسط؟ ودراسة بطوالت 
الجيش التونيس وتقاليد قتاله من شأنها أن 
تبعث مشاعر الفخر به لدى املواطن ورجل 

السياسية وممثل الشعب واملجتمع املدين  
ليؤمنوا برضورة دعمه والنهوض به.

امللك نظام يعضده الجند والجند أعوان 
يكفلهم املال

 
امللك أو الحكم نظام يعضده الجند يحميه 
من كل التهديدات ودوام الدولة أو زوالها 
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مرتبط بقوة من يحميها وبالتايل فإن رضورة 
امتالك جيش قوي من شأنه أن يضمن العيش 
اآلمن داخل الرتاب الوطني. وقد أثبتت الثورة 
والفرتة التي تلتها أن دور القوات املسلحة 

كان حاسام يف دوام الدولة. 

فبعد مرور خمس سنوات عىل اندالع ثورة  
جانفي 2011 التي لعبت فيها القوات املسلحة 
دورا عظيام إذ أثبتت والءها للوطن ولقيم 
الجمهورية والتزامها  مبهمتها لحامية الشعب 
واملؤسسات الحكومية نجدها تتصدى بكل 
شجاعة للرضبات املوجعة التي ترسلها أيادي 
اإلرهاب من حني آلخر يف محاوالت عديدة  

لرضب معنويات جيشها. 

املحاوالت   كل  باءت  جندنا  بسالة  وأمام 
بالفشل ومل تحط من عزمية أبنائها وإمنا 
زادت يف إرصارها وحزمها واستبسالها يف 
الدفاع عن الوطن واإلخالص له. ورغم كل 
ما يحيط باملؤسسة العسكرية من صعوبات 
يف مجاالت عديدة  كظروف العيش أو العمل 
أو الحياة االجتامعية للعائالت العسكرية 
مل نسمع يوما تذمرا من القيادات أو من 
األعوان بل نجدهم  يتذامرون عىل محاربة 
أعداء الوطن ويحضون بعضهم البعض عىل 
مزيد االستبسال يف القتال وال يتالومون إال 
عندما يشعرون بنقص يف األداء امليداين أمام 
العدو. ال وقت لديهم لالحتجاج والطلبات 
التي تخص مصالح املؤسسة ومصالح أفرادها 
وليس لهذا الصمت سبـــب ســوى أنه من 
شيم املؤسسة الكرمية التي تثق يف السلطة 
السياسية ويف املجتمع املدين للدفاع عن 
مصالح املؤسسة ومصالح أفرادها. أمل يحن 
الوقت للسياسيني واملجتمع املدين حتى يفيقوا 
من غيهم ويسعوا إىل النهوض باملؤسسة 

العسكرية وتطويرها ؟ 

أعىل املاملك ما يبنى عىل األسل

واألسل هو الحديد والرماح ويعني القوة 
ويقصد بها الجيش وهي من مقومات الدولة 
التي تتشكل من العنارص الثالثة وهي األرض 
والشعب والجيش الذي يحميهام ودونه ال 
ميكن أن نبني الدولة. والحامية حاجة إنسانية 
أساسية تؤمنها القوة الكافية والناجعة إذا 
توفرت سلمت الدولة وإذا غابت أو وهن 
الجيش هلكت الدولة. واألمثلة عديدة تثبت 
صحة هذا القول وال حاجة يف ذكرها كلها بل 
االكتفاء مبا جرى لبالدنا عرب التاريخ املتعارف 
عليه. ونذكر سقوط قرطاج العظيمة وحرقها 
بعدما هزم جيشها ومل يعد يذكر التاريخ سوى 
أسامء الكرام من أبطالها العسكريني الذين 
استبسلوا يف قتالهم ولّف النسيان سيايس 

قرطاج عندما خذلوا جيشهم .

 و يجب ألالّ ننىس زوال الدولة التونسية 
زال  عندما  سنة 1574  اإلسالمية  العربية 
العنص العريب  نهائيا من الجيش التونيس 
وتم االستنجـــاد بالباب العايل وجاء سنان 
باشا فاتحا فأقر الحكـــم العثامين وحكم 
الهزات  وتوالت  بالدنا.  يف  الرتيك  الجيش 
اىل أن سقطت تونس يف أيدي املستعمر 
الوطنية  القوة  ألن  سهلة  لقمة  الفرنيس 
يفــوتنا  وال  متوفـــرة.  غري  تحميها  التي 
ذكر ما يجري يف البالد العربية هــذه األيام 
لنستخلص العربة مرة أخــــرى من أحداث 
الربيع العريب فنــــرى أن ليبـــيا انهـــارت 
ومــــازالت تدفع مثن انهيار جيشها الوطني 
وتدفع العراق مثن انهيار جيشها املهزوم سنة 
2003 وستبقى سوريا عىل قيد الحياة ما دام 
جيشها مستبسال. ولكن تــــونس ستظّل 
قامئة بجيشها املتواضع اإلمكانيات  وكذلك 
مص ستبقى بقوة جيشـــها. وللســائل أن 

يسأل كيف؟ والجواب ببساطة وإيجاز كبري 
يكمن يف كلمتني: العقيدة والرجال.

وقد ال ينفع الخيل الكرام وال القنا
إذا مل يكن فوق الكرام كرام

هناك إجابة أزلية جاهزة يتذرع بها كل مسؤول 
مهام عال شأنه لتربير ضعف األداء يف العمل 
أو لتصور عملية إصالح املنظومة التي ينتمي 
إليها وهي قلة الوسائل أو »الوسيلة تدبر 
الحيلة«. يركز عىل طلب عدد كبري من الوسائل 
البرشية وقدر وافر من االعتامدات املالية 
ويختار الوسائل املادية املتطورة )آخر صيحة 
يف التكنولوجيا( وال يعتمد يف تفكريه عىل قيمة 
العنص البرشي الذي يطّوع اآللة، وال يجهد 
نفسه يف ترشيد  الوسائل املالية ليتم رصفها 
يف الرضوريات ويظن أن اآللة املتطورة تصنع 
العامل الناجح وتؤدي كل الوظائف بسهولة 
ونجاعة دون إعانة من الفرد. والتاريخ يذكر 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بفضل 
إميان الرجال وإخالصهم للوطن وبالتدريب 
واالنضباط أما الوسائل املادية فهي مؤثرة ال 
محالة ولكنها تأيت يف املقام الثاين. ومن بني 
األمثلة التي ال نريد سامعها ونحرم ذكرها 
هي دولة إرسائيل التي بنيت عىل األسل  
واستطاعت أن تصمد أمام كل جريانها بفضل 

إميان مواطنيها بقيمة بقاء دولتهم.

 وتلك العقيدة القوية هي قوام دوامها اىل 
جانب قيمة العنص البرشي واملادي. وتطور 
اآللة الحربية  وحدها ال ينفع وما جرى يف 
غزو الكويت وتهديد السعودية سنة 1991 
خري شاهد عىل ذلك. فالجيش الكويتي كان 
مجهزا بأحدث األسلحة ومل يصمد ساعة واحدة 
أمام الهجوم العراقي. واستنجدت السعودية 
بأمريكا لتدافع عنها والحال أنها متلك أكرب 
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ترسانة حربية يف البالد العربية. ويف سنة 
2011 انهارت الدولة الليبية التي متلك أكرب 
وأحدث ترسانة حربية يف العامل الثالث ومل 
يصمد جيشها إال أسابيع معدودة. واألسباب 
امليدانية لهذه الهزائم عديدة ولكن  الدروس 
االسرتاتيجية واحدة: غياب العقيدة وضعف 

الرجال الكرام .

ومن مل يرم صعود الجبال يعش أبد 
الدهر بني الحفر

 الصعود إىل القمة ليس أمرا مستحيال يف 
بالدنا فقد أثبت الشعب التونيس يف عديد 
املرات أنه قادر عىل تخطي كل الصعاب. 
فإن آمن بوظيفة املؤسسة العسكرية ورأى 
حتمية النهوض بها والصعود بها اىل القمة 
فالطريق مؤرش وواضح وما ينقص إال اإلرادة 
السياسية ثم امليض قدما يف انجاز خطوات 

إصالحية وأهمها :

إنجاز  السياسة األمنية:  يعترب التفكري يف 
تطوير املؤسسة العسكرية أمرا مرشوعا ويف 
غاية األهمية ألن تونس تواجه اآلن أخطارا 
عديدة تهدد أمنها القومي. وليس اإلرهاب 
هو الخطر الوحيد الذي يهددها وإمنا يتعدى 
ذلك ليشمل خطر العدوان الخارجي. ورمبا 
ال يريد الخرباء التطرق إىل هذه الفرضية 
استقالل  منذ  شهد  العريب  املحيط  ولكن 
تونس ما يزيد عن 15 حـــربا منهــــا 5 
حــــروب تقليدية عربية–عربية )مص ـ 
اليمن، و الجــزائر ـ املغرب ومص ـ ليبيا 
اليمن(.  ـ  الكويت والسعودية  ـ  والعراق 
ثالثة حروب مصية ارسائيلية وأكرث من 
ستّة نزاعات مسلحة محدودة بني ارسائيل 
وجريانها )فلسطني ولبنان واألردن وسوريا(  
وأربع حروب أهلية )اليمن ولبنان والجزائر 

وليبيا( وعدوانان عىل العراق والحرب العراقية 
اإليرانية.  وهو معدل حرب كل ثالث سنوات 
وإذا احتسبنا املدة الطويلة التي تستغرقها 
الحروب األهلية فإن املعدل يكاد يصل إىل 
نزاع دائم. وما عىس أن تكون العربة من هذا 
الوضع سوى أن نستنتج أن الخطر محدق 
بتونس ويتطلب منها التهيؤ ملجابهته وإعداد 
العدة لردع كل من تسول له نفسه التفكري 

يف االعتداء عليها. 

والردع يتطلب جيشا قويا قادرا عىل حامية 
الرتاب والذود عن استقالل البالد وحامية 
املؤسسات واملواطنني. وأفضل وسيلة لبناء 
هذا الجيش هو الرشوع يف إصالحه حتى 
يواكب التطور الحاصل يف أنواع التهديدات 
الجديدة ويف أساليب العمل ويف التجهيزات. 
وميكن اختزال كل هذه األعامل يف إنجاز 
وثيقة توجيهية تبني السياسة األمنية للدولة 
وتوضح املخطط املايل لتجهيز الجيش وبناء 

وحداته.
  

إنجاز عقيدة عسكرية: يف كلمة هي كيف 
نقاتل أو كيف نتصدى للتهديدات. والعقيدة 
العسكرية هي مجمل الوثائق التي توضح 
كل صغرية وكبرية يف مجاالت العيش والعمل 
والتدريب والعمليات فتوحدها وتحدد طريقة 

تنفيذها. 

تكوين القادة: إذا كـــان العنصـــر البشـــري 
املسلحـــة  القـــوات  مقـــومات  أهم 
أو  النجاح   مسؤولية  يتحمل  فالقـــائد 
اإلخفاق امليـــداين. ومـــن الضــــروري أن 
تتّم العنـــاية بتكوينهم كقادة عسكريني 
ميدانيني واختيار أفضلهم إلدارة الوحدات 

امليدانية. 

إىل  السعي  بها  ويقصد  النامذج:  تكوين 
تكوين وحدات عسكرية منوذجية يف أهم 

االختصاصات التي ليست رضورية 

املتوسط  املدى  وعىل  الحارض  الوقت  يف 
ملواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والتي 
قد تكون صالحة بعد عرش سنني عىل سبيل 
املثال وتشمل بصفة عامة القدرات املادية 
املتطورة. ويتم تحديدها من طرف  املكتب  

العسكري للدراسات االسرتاتيجية.

التصنيع العسكري: أصبح خيارا اسرتاتيجيا 
لتوفري الحاجيات الرضورية للقوات املسلحة 
ويضمن االحتفاظ بهامش مناسب الستقاللية 
القرار السيايس عند االقتضاء. )انظر املقال 
الصادر يف ليدرز العربية عدد 5 من 15 ماي 

إىل 15 جوان 2016(

التدريب املشرتك: تحتاج الوحدات العسكرية 
التونسية إىل االحتكاك بالجيوش الصديقة 
املتطورة لكسب الخربة امليدانية والفنية. وال 
ميكن لها أن ترفع مستوى تدريبها العمليايت 
إال عندما تشرتك يف تدريبات ميدانية مع 

نظرياتها.
 

لتونس جيش تتوفر لديه املقومات األساسية 
ليصبح قديرا وينسج عىل تقاليد وآثار الجيش 
التونيس األصيل الذي رفع راية الوطن عاليا 
وكتب صفحات تاريخه بأحرف من ذهب. 
ومن أهم هذه املقومات القيم املعنوية التي 
يحملها قادته وجنوده من إخالص للوطن 
ومن  والرشف.  والشجاعة  الذات  ونكران 
الواجب دعم مؤسستنا العسكرية وتعزيزها 
ماديّا لتحمي حمى الوطن العزيز. عاشت 
n.املؤسسة العسكرية درعا لتونس أبد الدهر
م.ن
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توالت إحاالت النيابة العمومية 
للموظفني العموميني واملسؤولني 

السياسيني عىل القضاء بعد سقوط 
النظام السابق من أجل ارتكابهم 

لجرمية الفصل 96 من املجلة 
الجزائية، هذا الفصل الذي صيغ 
عىل حالته الراهنة يف سنة 1985 
عندما كان املرحوم محمد مزايل 

وزيرا أّول فتم وضعه بطريقة 
متكن من تتبع املسؤولني بالرشكات 

والدواوين الوطنية قضائيا ملخالفتهم 
القوانني املعمول بها يف الصفقات 

العمومية.

بقلم األستاذ عادل كعنيش

الفصل 96 من المجلة الجزائية: هــــل يضمـــن الّتصـــــّدي للـــفســاد؟
املوظفني  بتتبع  يسمح  نحو  عىل  آنذاك  املذكور  الفصل  صياغة 
وأشباه املوظفني الذين توجد أموال أو مكاسب عمومية بني أيديهم 
لحفظها أو إدارتها او بيعها أو شــــرائها، فتصــــرفوا فيها بطــــريقة 
مخـــالفة للقانون من أجل إلحاق رضر باملال العام أو لتحقيق فائدة لصالحهم 

أو لغريهم .

استعامل هذا الفصل املذكور بعد 14 جانفي

استعمل هذا الفصل املذكور بعد انهيار النظام السابق ملبارشة التتبع ضد الوزراء 
السابقني وكبار املوظفني واملستشارين السابقني لرئيس الجمهورية، وبذلك انطلقت 
التتبعات ضد هؤالء، وأوقف عدد كبري منهم لتتبعهم يف مختلف القضايا ،وهي 
تتبعات تعلقت بالتصف يف البنوك واملؤسسات املالية العمومية وسائر الصفقات 
العمومية وتسويغ األرايض الفالحية الدولية وبيع األسهم التابعة لبعض املؤسسات 

البنكية .

ولو تأملنا يف منطوق الفصل املذكور لتبني لنا أّن هذا الفصل يؤسس لجرمية تقوم 
عىل ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جرمية قصدية، وبالرجوع إىل الركن املادي 
فإّن توفره يستوجب تحقق أربعة عنارص وهي أن يكون الفاعل األصيل موظفا أو 
شبه موظف وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بن يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها 
أو رشائها، وأن يخالف الرتاتيب املعمول بها وأن يؤدي ذلك إىل إلحاق رضر باملال 

العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغري .

جــــدال ألن  يثـــري  ال  مفهـــوم  أو شبهه هو  املوظف  مفهوم  فإن  مبـــدئيا  و 
املــــوظف هو من يكون مشموال بقانون الوظيفة العمومية، أما شبه املوظف 
فهو من يعمل باملؤسسات العمومية والدواوين والبلديات، ولكن فقه القضاء يف 
تونس سار منذ سنة 2011 عىل نهج مخالف لذلك وذهب إىل أن الوزير وكاتب 
الدولة واملستشار برئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية مبثـــابة املوظفني، والحال 
أن فقه القضاء األجنبي ال يعترب الوزير موظفا وكذلك الشأن بالنسبة إىل رئيس 
الجمهورية وهو نفس التوجه الذي كان عليه األمر يف السابق إذ أّن الوزير كان 
ال يحال عىل املحاكم العدلية بل يحال عىل محكمة عليا نص عليها دستور 1959. 
لكن إلغـــاء دستور 1959 وضع القضاة أمام خيارات صعبة باعتبار أن دستور 59 

قد وقع الغاؤه بعــد الثورة.

جاءت
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الفصل 96 من المجلة الجزائية: هــــل يضمـــن الّتصـــــّدي للـــفســاد؟
أما بالنسبة إىل األموال واملكاسب التي توجد بني يدي املتهم 
فقد توصل القضاة بعد أخذ ورد إىل اعتبار أن املستشارين 
السابقني برئاسة الجمهورية ال ميكن تتبعهم عىل أساس الفصل 
96 من املجلة الجزائية لعدم وجود أموال أو مكاسب بني 
أيديهم إذ أن األمر عدد 1953 لسنة 1990 الذي ضبط سلطة 
املستشار جعل مهمته تتمثل يف إبداء النظر يف املسائل التي 
لكبار  تعليامته  وإبالغ  الجمهورية  رئيس  من  عليه  تعرض 
آخر  املحاكم  أغلب  رأي  فاستقر  والوزراء،  الدولة  موظفي 
املطاف وبعد تردد كبري عىل تبــرئة ساحة املستشـــارين 
الذيــن ليســـت لهم صالحـــيات تقريرية بل أن دورهم 

هو استشاري بحت.

وإىل جانب الركن املادي فإن الركن املعنوي يفرض وجود قصد 
جنايئ خاص وعام أي أن يكون املتهم قد أىت عمله وهو يعلم 
أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مرضة باملال 

العام أو منفعة للمتهم أو لغريه.

إشكاالت يف التأويل

لقـــد متسك الدفـــاع عن املتهمني يف كثري من القضـــايا 
الوزير  بأن  املذكـــور  الفصل  باإلحاالت طبق  املتعلقـــــة 
أو املستشـــار ال ميكن إدانته إال إذا أقدم عىل فعلته عن 
التونيس كان  النظام  قصد وباختيار حر منـــه، وبـــام أن 
الشعب  أمام  األول  السيـــايس  املسؤول  فإن  رئاسيا  نظاما 
هو رئيس الجمهــــورية أمـــا الوزراء فإنهم غري مســـؤولني 
أمام الشعـــب عندما تصـــدر إليهــــم األوامر من رئيس 
الجمهـــــورية فلذلك هم مدعوون إىل تنفيذ أوامره وعدم 
منـــاقشـــتها وعىل هـــذا األســـاس فإنهـــم يتمتعون بقرينة 
اإلعفاء من املسؤولية تطبيقا ألحــــكام الفصل 42 من املجلة 
الفرد غري مســـؤول عنـــــدما يقوم  الجزائية الذي جعل 
السلـــط  إذن من  أو مبوجب  القـــانون  بعمـــل مبقتىض 

التي لهــا النظر.

ولنئ توصل القضاء يف آخر املطاف إىل تربئة ساحة املستشارين 
السابقني سواء كفاعلني أصليني أو كرشكاء باعتبار أن مهمتهم 
كانت تفرض عليهم قانونا تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية، فإّن 
القضاء رفض سحب مقتضيات الفصل 42 من املجلة الجزائية 
يف خصوص الوزراء وباقي كبار املوظفني معتربا أن التعليامت 
الرئاسية التي قد تعفي من املسؤولية يجب أن تكون كتابية 
وأن ال تكون مشوبة بخرق قانوين واضح وبالتايل جعل الوزير 
يف وضعية صعبة ألنه حّمله مسؤولية عدم تنفيذ أوامر رئيس 
الدولة، إذ عليه أن يتثبت منها وميتنع عن تنفيذها إذا كانت 

مشوبة بخرق واضح للقانون. 

سيف مسلول

لقد شكل الفصل 96 من املجلة الجزائية يف غياب نص آخر 
سيفا مسلوال عىل رقاب املسؤولني السابقني ووقع تحميله 
أكرث مام يحتمل، و أصبح هذا الفصل اليوم هاجسا أمام كل 
أو  اقتصادية  مؤسسة  يرأس  أو  وزارية  يضطلع مبهمة  من 
بنكية عمومية و كّل مسؤول عن التصّف بإدارة عموميّة 
أو شبه عموميّة هو ما من شأنه أن يعيق التصف العادي 
ألن املسؤول، مهام كانت درايته بالقانون،  قد يجد نفسه 
الفصل يشكل جناية ذات  أن هذا  باعتبار  إحالة  موضوع 
عقوبة بدنية خطرية لذلك فإّن املنظومة الترشيعية تحتاج 
إىل تدخل املرشع من جديد حتى تصاغ جرمية تزجر بوضوح 
بالنسبة إىل أعضاء الحكومة  سوء التصف والفساد املايل  
املنزلقات  لتجنب  دقة  أكرث  بطريقة  العموميني  واملوظفني 
الخطرية التي قد يجد املسؤول نفسه مورطا فيها رغم أنه مل 

يحصل عىل أية فائدة لنفسه أو للغري.

وبات تنقيح هذ الفصل أكرث من رضوري حتّى ال تنعدم  نهائيا 
لدى املسؤول الوطني ملكة االجتهاد واملبادرة فتكون مصالح 
  n.الوطن بأرسه قد ضاعت وراء ضبابية قانونية يتعنّي رفعها
ع.ك
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تعيش املدرسة الّتونسّية يف مثل 
هذه الفرتة من كّل سنة شهرا ممّيزا 

هو شهر الحصاد املدريّس حيث 
ُتْجَرى مختلف االمتحانات الوطنّية 

وُيْعَلن عن نتائجها، وهي مناسبة 
ُيسَتأنف فيها الّنقاش حول واقع 

املنظومة الرّتبوّية يف بالدنا ويعود 
الجدل بشأن أنجع الّسبل 

إىل إخراج املدرسة من وهنها 
ومعالجة مشكالتها.

ومل تخل املقاربات املختلفة 
يف هذا املجال من ترّدد وارتباك 
ترتجم عنهام محاوالت اإلصالح 

املتتالية الّتي طالت هذه املنظومة 
واملساعي املتكّررة من أجل تشخيص 
مواطن الخلل والّنقص فيها واستمرار 

البحث عن الّطرق الكفيلة بتعديل 
مساراتها وتصويب اّتجاهاتها.

بقلم حبيب الدريدي

المسألة الّتربوّية في تونس: بين دينــــــامّيــة المعــرفة  وســكونّية المدرســة
أّن الّناظر يف هذه املحاوالت 
يالحـــظ أّنها ظّلــــت عىل 
الّدوام مّتصلة بفروع األزمة 
دون أصولها، تالمـــس سطحـها وال تنفذ 
إىل عمقها، فهي تنعقد يف الغالب األعّم 
والزّمن  والّتقييم  والّتكوين  الربامج  عىل 
املدريّس وما شابـــه ذلك مــــن املسائل 
الّتقنّية الّصفة وال تهتّم بإعادة الّنظر يف 
الّتصــــــّورات املتحّكمـــة يف رؤيتــــنا 

إىل املدرسة ووظائفها.

وعىل هذا الّنحو مل تستند برامج اإلصالح 
إىل قــراءة معّمقـة يف األسبــاب البعيدة 
أسباب  وهي  عندنا،  الرّتبية  ملشكالت 
تتعّلق – يف تقديرنا – مبا طرأ عىل أنظمة 
املعرفة مـن تحــّوالت مل تواكبها املدرسة 
فانعكـــس ذلك عىل منــزلتها ووظائفها 

وعالقاتها مبحيطها املوضوعّي. 

فام هي تجّليــات هذه األزمـــة؟ وكيف 
نفرّس أسبابها؟ وهل من سبيل إىل إيجاد 

الحلول املالمئة لتجاوزها؟

الّتي اهتّمت  تكاد تلتقي جّل املقاربات 
بتقييم املنظومة الرّتبوّية يف تونس حول 
القصور  مظاهر  يضبط  موّحد  تشخيص 
والوهن يف تــــراجع مستـــوى الّتكوين 
هذه  خريّجي  مكتسـبات  وضعـــف 
عىل  الحرص  درجات  وتراجع  املنظومة، 
االنضباط والّتأطري داخل املؤّسسة )تفاقم 
ظواهر الغّش والعنف وتعاطي املخّدرات 

وتدّن  الّتحصيل(،  يف  والّتهاون  والغياب 
لجانب  والبيداغوجّية  الّصناعّية  الكفاءة 
بني  الّصلة  وضعف  املدرّسني،  من  هاّم 
بني  وبالّتايل  الّشغل،  وسوق  املدرسة 
الفحص  رمنا  وإذا  واإلدماج.  الّتكوين 
عن العوامل الّتي أّدت إىل هذه الّنتيجة 
بني  الّتوازن  اختالل  إىل  نرّدها  أن  أمكن 
نتاج املدرسة )العرض( وحاجات املجتمع 
)الّطلب(، فقد مّر هذا الّنتاج من النََّفاِق 
إىل الَبَوار، وتحّول الّطلب عىل مخرجات 
املدرسة إىل زُهد فيها، وقد حـــدث هذا 
االختالل عىل نحو متدّرج توّضحه املراحل 
الّثالث الّتي مـــرّت بها املــدرسة الّتونسّية 

بعد االستقالل.

 مرحلة »سيادة املدرسة«

كامل  جيل  امتداد  عىل  املدرسة  ظّلت 
ومركز  الحديثة  الّدولة  بناة  أنظار  محّط 
املجتمع  آمال  ومستودع  اهتاممهم 
لسببني  وذلك  وتطّلعاته،  وطموحاته 

رئيسّيني عىل األقل:

أّن  ذلك  برشّي،  هيكيّل  األّول  الّسبب   -
املاّسة  بالحاجة  اّتسمت  املرحلة  هذه 
نتاجها:  عىل  امللّح  والّطلب  املدرسة  إىل 
حاجــــة البــــالد إىل الكوادر واإلطارات 
الّصغرى والوسطى والعليـــا مـــن أجل 
اإليفاء مبتطّلبات اإلدارة امُلَتْوَنسة وأجهزة 
الّدولة ومؤّسساتها ومصالحها يف مختلف 

القطاعات وامليادين.

غري
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المسألة الّتربوّية في تونس: بين دينــــــامّيــة المعــرفة  وســكونّية المدرســة

فاملالَحُظ  فكرّي سيايّس،  الّثان  الّسبب   -
أنَّ الحاجــة إىل املدرسة يف تلك املرحلة 
كانت حـــاجة إىل فضـــاء حــاضن لقيم 
ظهرت  الّتي  واالنفتاح  والّتنوير  الحداثة 
بوادرها يف سّن مجّلة األحوال الّشخصّية 
وإلغاء الّتعليم الّزيتون والقضاء الرّشعي 
وحّل األحباس، ومن ثّم كان الرّهان عىل 
أكرث  رهانا مصريّيا وحاسام عىل  املدرسة 
من صعيد، فقد أُنيط بها أن تكون الّسند 

الّشامل  الحضارّي  البناء  لعملّية  القوّي 
)بناء الّدولة وبناء املجتمع وبناء الفكر(.

أّن  الحظــنا  الحقبة  تلك  إىل  عدنا  وإذا 
تحرير املرأة مثال مل تحّققه أحكام املجّلة 
بقــدر مــا حّققتــه املـدرسة الّتي مّكنت 
الّتعّلم واالختالط واالرتقاء يف  الفتاة من 
واقتحام  الوظائف  وتقّلد  املعرفة  مدارج 
كّل مجاالت العمل والّنشــاط، كمـــا أّن 

القـــوانني  تحّققــه  مل  املجتمع  تحديث 
والّترشيعات بقدر ما حّققتـــه املــدرسة 
البصــائر  العقول وفتحـــت  أنارت  الّتي 
وصقلت األذهان وأنضجت ملكة الّتفكري 
والّتدّبر وأكسبــــت املتعّلميــــن آلّيات 

الّتحليل والقراءة والفهم.

الّناشئة  الّدولة  وضعت  األسباب  ولهذه 
عىل  الرّهان  إنجاح  أجل  من  ثقلها  كّل 
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الحــــرص  يف  ذلك  وتجىّل  املدرســـة، 
عىل جودة الربامج ودسامتها، واالهتمـــام 
نظام  واعتامد  املدرّسني،  تكوين  مبتانة 
العمل  وتكثيف  شديد،  صارم  تأديبي 
اإلحاطة  وتعزيز  املدريّس  االجتامعّي 

بالّتالميذ.

وترّتب عن ذلك كّله أن اقرتنت املدرسة 
واملعنوّية،  منها  املادّية  اإليجابّية  بالقيم 
والرّفاه  االجتامعي  االرتقاء  رمز  فكانت 
والقيمة  والوجاهة  املعرفة  ورمز  املاّدي، 
االعتبارّية أيضا. ويف الجملة كانت املدرسة 
واملجتمعّي  الحضارّي  املرشوع  أيقونة 
مالمح  تشّكلت  املدرسة  ففي  للّدولة، 
نجح  املدرسة  وبواسطة  الحديثة،  تونس 

الفكر  وتغيري  املجتمع  تغيري  يف  الّساسة 
وتغيري الّذهنّيات.

 مرحلة اإلشباع واالستقرار

ما كاد الجيل املدريّس األّول ينتهي حّتى 
مواضعات  أرست  قد  املدرسة  كانت 
اجتامعّية ناشئة وكرّست عادات وتقاليد 
جديد  عيش  منط  وفرضت  مخصوصة 
وجّذرت سلوكات ومتّثالت أساسها عالقة 
نتحّدث  باملدرسة، وهكذا رصنا  املجتمع 
ذ لها استعدادات  عن عودة مدرسّية ُتتخَّ
خاّصة، وامتحانات مدرسّية ُتجنَّد الّطاقات 
مدرسّية  وعطل  إلنجاحها،  واالمكانات 
الّتالميذ  حياة  وتكّيف  بعناية  تربَمج 

الّتفّوق  يف  تقاليد  وظهرت  والعائلة، 
يف  وجهات  مؤّسسات  وتبارت  املدريّس 
الّنبوغ والّنجابة، وبدأ يف املقابل الحديث 
واالنقطاع  املدريّس  الفشل  معالجة  عن 
علم  تدرّس  الجامعات  وصارت  املدريّس، 
املدريّس  الّنفس  وعلم  املدريّس  االجتامع 
من  لكثري  نعتا  باتت  املدرسة  إّن  بل   ...
الّتي كانت تبدو منفصلة عنها  األنشطة 
املدريّس  الّنقل  مثل  عبارات  فانترشت 
املدرسّية  والرياضة  املدرسّية  والّصّحة 

واملرسح املدريّس وغريها.

مدى  عىل  الواسع  الحضور  هذا  ويدّل 
انغراس املدرسة يف الوعي الجامعّي الّذي 
تتزّود  الّذي   pépinière املشتل  اعتربها 
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منه الّدولة واملجتمع واملعرب الّضورّي إىل 
الحياة الكرمية.

تحّوال  واالستقرار  الرّسوخ  هذا  أّن  غري 
شيئا فشيئا إىل رضب من الجمود والّثبات 
بعدما حّققت الّدولة ومؤّسساتها االكتفاء 
املدرسة وحــــدثت حـــالة  نتـــاج  من 
مل  وهكذا  والــــوفرة.  اإلشبــــاع  من 
يقع الّتعاطي مـــع مشكـــالت املدرسة 
بالحـــّس االستباقي املطلــــوب وبالرؤية 
االسترشافّية الاّلزمة فاّتجهت املدرسة إىل 
والتكّلس،   statisme الّسكونّية  يشبه  ما 
مام أفرز رضبني من االختالل: اختالل بني 
تحّوالت املجتمع وتبّدالته املتسارعة وبني 
ركود املدرسة وثباتها عىل حالها، واختالل 
بني ديناميكّية املعرفة وحركّيتها املتزايدة 
املعرفّية  لألنظمة  املدرسة  اجرتار  وبني 

القدمية.

 مـرحلة الرّتاجع واالنحدار

عندما استوفت املدرسة أدوارها الّسابقة 
ولّبت الحاجات الّتي اقتضتها تلك املرحلة 
حاجات  املوضوعّي  محيطها  يف  ظهرت 
تكن  مل  مستحدثة  ومقتضيات  جديدة 
الّثبات  إىل  انتهائها  بحكم   – املدرسة 
فاملدرسة  بها،  لإليفاء  مهّيأة  والّسكون – 
الّتي متّكنت يف ما مىض من كسب معركة 
هي  جديدة  معركة  أمام  باتت  الكّم 
الّشاملة  واملعرفة  العالية  الجودة  معركة 
الّطبيعّية  الكفاءة  وتطوير  والجوهرّية 
مناهج  وإصالح  الفهم  وتنمّية  للفكر 
هذه  أداء  عىل  تقو  مل  ولكّنها  املعرفة، 
الوظيفة الجديدة ألّنها مل تجّدد رهاناتها 
ومل تجّدد أهدافها الكربى ووسائل عملها.

تشّعبت  انفجارا معرفّيا  العامل  لقد شهد 

معه فروع املعرفة وتداخلت أبوابها، كام 
شهد انفجارا اّتصالّيا ومعلوماتّيا تطّورت 
ومحاملها  املعرفة  وسائط  مبقتضاه 
 les وقنواتها، واكتشفت العلوم العرفانّية
مجهولة  مناطق   sciences cognitives

يف الّدماغ البرشّي وطاقات هائلة للّتفكري 
واإلنجاز وأمناطا جديدة للّذكاء، ومن َثّم 
جديدة  مطالب  املدرسة  عىل  ُطرَحت 
ومهاّم مغايرة هي إنتاج أدمغة مبواصفات 
املواكبة  الكفاءة  وإنتاج  الجودة  عالية 
املدرسة  كانت  وملّا  الجديدة.  للتطّورات 
عىل درجة من الرتّهل والّتقادم مبا جعلها 
جهازا تقليدّيا مثقال بالّرواسم القدمية كان 
الّتحّوالت  هذه  تراقب  أن  الّطبيعي  من 
العاجز، وبهذا نفهم تراجع  الكليل  بعني 
الّطلب عىل نتاج املدرسة وزهد املحيط 

املوضوعّي يف مخرجاتها.

لقد تغرّيت الحاجّيات ومل تتغرّي املدرسة 
الحاجّيات،  تلك  تلبية  إليها  ُعهَدت  الّتي 
الجديد  الواقع  فرض  الّذي  الوقت  ففي 
والعمل  العالية  والكفاءة  الجودة  قيم 
الّشديدة  املنافسة  عىل  والقدرة  الجاّد 
سقطت املدرسة يف الّتساهل يف الّتكوين 
األعداد  وتضخيم  الّتقييم  يف  والّتساهل 
وتشجيع املجهود األدىن والقبول بالّتهاون 
والخمــــول، وحــــني كـــــان فالسفـــة 
»لبيداغوجيا  ينّظرون  وعلامؤها  الرّتبية 
الّذكاء« كّنا نـــرّوج – من حيـــث ال نعلم 
ى »بيداغوجيا  – للرّداءة تحـــت مســــمَّ

الّنجاح«.

ومن هنا حدث التحّول الحاسم يف مسار 
إذ  غريبة،  مفارقات  إزاء  ورصنا  املدرسة 
انتقلنا من »املدرسة الحافز« إىل »املدرسة 
مصعدا  الّتعليم  كان  أن  وبعد  العبء«، 

اجتامعّيا أصبح من املنظور الّشعبّي قرينا 
أن  وبعد  الّدخل،  محدودّية  أو  للبطالة 
سبيال  العلـــم  طلـــب  سنوات  اعتربت 
إىل كسب املستقبــل صارت ُترى إهدارا 
للوقت، وبعـــد أن كانـــت املعـرفة قيمة 
أضحت  واعتزاز  فخر  ومبعث  اعتبارّية 

مسلكا غري مأمون العثار.

 كيف الّسبيل إىل اإلصالح الحّق؟ 

ال شّك يف أّن منظومة الّتعليم تنتج اليوم 
 – والّسبب  القيمة،  متواضعة  مخرجات 
كام أسلفنا - يعود إىل أّنها كانت ذاهلة 
الّتي  واملنهجّية  املعرفّية  الّتحّوالت  عن 
شهدها مجال الرّتبية يف العرشّيات األخرية، 
بكّل  أن متيض  سوى  اليوم  أمامها  وليس 
القدرات والكفاءات  تصميم نحو تطوير 
وأشكال الّذكاء الّتي تزّود بها املتعّلمــني، 
وأن تتفـــاعل بســـرعة فائقة مع تجّدد 
املعارف وتشّعب فروعها وأبوابـــها، وأن 
تواكــب االنفجــــار الـــّذي تشهــــــده 
تكنـــولوجّيات االتـــــصال واملعلـــومات 
مواكبة حقيقّية، وأن متنح مسالك الّتعليم 
العالية  الجودة  الّتطبيقّي والّصناعّي ذي 
الحجم الّذي تستحّقه يف شبكة الّتكوين، 
وأن تحكم ربط مسارات الّتكوين باملهن 
الّشغل  سوق  ومستجّدات  املستحدثة 

وميادين الّنشاط الجديدة.

إّن املــدرســــة مرتـــبطة – يف أصـــــل 
األشيــاء - بحـــركّية املعرفة الّتي تقــوم 
عىل نرشها وبحركّية املجتمع الّذي تتنزّل 
فيه، وإذا كانت أزمتها متأّتية من تقّطع 
الّصنوين فإّن  بينها وبني هذين  األسباب 

n.إصالحها يكمن يف توثيق صالتها بهام
ح.د
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»ال تدْع ُأُمَّ َصِبيِّك ترضبه فإنه أعقُل 
منها وإن كانت أسنَّ منه«. تثري 

هذه املقولة للجاحظ من »البيان 
والتبيني« أكرث من سؤال باعتبار 

ما لهذا املفكر واألديب من مقام 
يف الرتاث اإلسالمي. هل ميكن أن 

نحملها عىل غري محمل الِجّد وأنها 
من قبيل الهزل الذي يستعمله 

صاحب البخالء عند معالجة 
القضايا الهامة قصد تلّمس 

ما خفّي من التناقضات وما دّق 
من التباينات ليكون الهزل سبيال 

إلذكاء العقلية النقدية؟

و»املغنـــني«  »املعلمــــني«  يف  رسائل  وضـــع  الذي  الجاحــــظ  أن 
و»الُكّتـــاب« و»الِقيــــان« خصَّ النسـاء برسالة تأكيــــدا عىل أهميــــة 
املوضــــوع. لكنه مل يهتم مبكانتـهـــا العقلـــية فكـــان سكوته أفصح 
من كالمه. ظل يلّمح إىل مكــــانة املرأة مغفال قيمة عقلها بل كان يف 
عليهـــا.  الرجـــل  تفضيل  رأيها ويف  أهمية  التقليـــل من  يتـــردد يف  ال  مواضــــع 
وإذا كانـــت املرأة، يف نظر الجـــاحظ  َتْفُضل الرجـــل يف أمور فهـــي ال تعـــدو 
أن تكــون أمورا ذات صلة باألنوثة وضعف البنية فهي التي: »ُتْخَطب وُتراد وُتْعَشق 
الجاحظ  التوجه يتكرر حيث يورد  ُتْفدى وُتْحمــى«. نفس  التـــي  وُتْطَلــب، وهي 
ِحَكام ونوادر كقوله : »إنه ال ُيرجى الرأي والعقل عند من يروح عىل أنثى ويغدو 

عىل طفل«.

أيا كانت حقيقة أفكار الجاحظ يف خصوص مسألة املرأة فإن الذي يحدونا لتناول 
القضية قدميا من  الثقافية و مدى ما تكشفه  العوملة هي داللتها  املسألة يف عص 
خصوصية البناء الثقايف والتصوري. أبرز ما يعنينا يف أدب الجاحظ هو هذا الضب 
من الخطاب القائم عىل األساس الَجْوَهراِن )essentialiste( الذي يفرتض تراتبية 

مطلقة بني املرأة والرجل يف كل ظرف ومكان.

بصورة  الوضع  لنا  يتبّدى  واملعارص  الحديث  اإلسالمي  العريب-  السياق  إىل  عدنا  إن 
اإلسالمي ولسنوات طويلة داخل فضاء  العامل  املرأة يف  لقد عولجت مسألة  مغايرة. 
التنازع حــول مسألة التجديد والتقليد يف الفكر اإلسالمي. مسّوغ هذا الطرح سيايس 
النص  روح  بني  التباعد  فجــوات  من  زاد  مبا  الداخليـــة  الفرقة  أسبـــاب  من  فاقم 
بينهام  القانون وكذا  والنص  الـــمؤسس  النـــص  ذلك  املعيش وبني  والواقع  الديني 

وبني الواقع املتغري.

ِس نهضته حاولت الرشوع  ثم إن التيارات التنويرية يف العامل اإلسالمي منذ انطالق َتَلمُّ
االجتامعية  بالقضية  الصلة  ذي  والحديثي  القرآن  النص  أفهام  مع  نقدي  تعامل  يف 
ملراجعتها بصورة تأصيلية معارصة. كان الهدف من ذلك هو التفريق بني أصالة النص 
وروحه وبني ما امتزج يف ذهن املسلم وواقعه من تقاليد ثقافية ُألِبست لَبوس ُقُدسًيا 
يف حني أنها تعبري عن نزعات محافظة تشدها األوضاع االجتامعية املعطلة لطاقات 

اإلبداع والتجديد.

الالفت

بقلم د.احمــيده الـنـيـفــر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعدد

ريـــــادة المــــــرأة: مـستقبـل عـــــــــالــم المسلمـيــــــــن
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ريـــــادة المــــــرأة: مـستقبـل عـــــــــالــم المسلمـيــــــــن
كانت بذلك تعمل من داخل الثقافة الدينية عىل القـــول بأن 
رؤية  املجتمعية هي  ريادتها  املرأة وحرمانها من حق  دونية 
دخيلة وطارئة حادت بالنص التأسييس عن أهدافه ومقاصده 
ذكورية  وعقلية  تجزيئية  وحروفية  منغلقة  رؤية  لخدمة 

متسلطة.

االقتصار  أن  واملعارصة  الحديثة  اإلصالحية  التجربة  أثبتته  ما 
يف طرح قضيــة املــرأة عىل مراجعــة بعض النصوص الدينية 
واملرأة  املجتمع واألرسة  واقعية ملشاغل  إىل تحوالت  ُيفض  مل 
لعدة اعتبارات أهُمها احتياج تجديد الفكر اإلسالمي ملعالجة 

منهجية ومعرفية ما تزال غري متحققة بصورة ناجعة.

ذلك قّوى التيار القطاعي املناهض للمقاربة من الداخل الثقايف 
امللجأ األنسب لضامن حقوق  القوانني املدنية هي  معتربا أن 

املرأة والنهوض بأوضاعها بقطع النظر عن 
غري  اآلخر  هو  ظل  لكنه  الدينية.  الرؤية 
قادر عىل تلبية حاجيات املجتمع واألرسة 

واملرأة.

الديني  البعدين  بني  التنازع  أذىك  ما  هذا 
واملدن وأثبت الحاجة إىل مقاربة تتجاوز 
القانون  بأن  املنادية  التفكيكية  النزعات 
الوضعي وحده كاٍف إزاء توجهات إطالقية 
منحصـرة يف الـــرؤية التشــريعية الدينية 

تعتقد امتالك بديل ناجز.

أهم ما يف هذا التنازع املتــــواصل الذي 
يجري عىل االمتــــداد العـــريب هو تنّزُله 
ضمـن »قاع ثقايف« يرســـخ سيادة العقلية 

الذكورية الغالبة حتى عند املرأة نفسها.

للتعاطي مع هذه املعضلة تربز بوابة البعد الثالث االجتامعي- 
 )pierre BoUrDieU( »الثقايف التي متّيز فيها »بيري بورديو

أهم علامء االجتامع يف الربع األخري من القرن العرشين.
اعتنى »بورديو« بصورة خاصة مبسألة الهيمنة الذكورية مستندا 
يف  األمازيغي  للمجتمع  ميدانية  انرتبولوجية  دراسات  إىل 
منطقة القبائل الجزائرية حيث أقام فرتة وأنتج: »سوسيولوجيا 
الجزائر« سنة 1958 و»االجتثات« سنـــة 1964. إىل جــانب 
ذلك استفاد من املرجعيات األدبية للحــركة النسوية يف العامل 
وما توفر لديه من إحصــائيات دقيقة ودراسات ميدانية عن 
انعكاس الهيمنة الذكورية عىل الوضع األرسي باملجتمع الغريب 

ومتعلقاتها يف خصوص الزواج والطالق والشذوذ.

هو  القباييل  املجتمع  بخصوص  »بورديو«  عنه  يعلن  ما  أهم 
الهيمنـــة  من  يتوفــر  ملا  القصــوى  الصـــورة  يجّســـد  أنه 
االجتامعية  البنى  يف  الذكــورية 
البحر  منطقة  بكامل  األخرى 
اختالف  مع  املتوسط  األبيـــض 

بالدرجة بني مجتمع وآخر.

ـّز به هــــذا البعـد الثالث  ما يتميـــ
ألبحاث »بورديو« بخصـــوص  مسألة 
املرأة اليوم هي داللتها االجتامعية – 
الثقافية والتي نوجزها يف ثالث نقاط:

الذكورية  الهيمنـــة  كانـــت  إن   •
ومـا يواكبها مـــــن هامشية املرأة 
تبدو بديهيـــة طبيعـــية فالبحــث 
العلمي يثبت العكـــس إذ يعتـربها 
معطى أنرتوبولوجيا وبناء اجتامعيا 
إنتاجه وإعادة  يقع  ثقافيا  تاريخيا- 
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خصوصيتنا املجتمعية 
ومستقبلها مرتهنان 
برشط رئييس يحقق 

ريادة املرأة: هي 
محتاجة إىل إصالحات 

فكرية وثقافية 
واجتامعية وسياسية 

ال تتحقق بالفكر 
األحادي

واللغة  والتعليم  كاألرسة  إجتامعية  مؤسسات  عرب  إنتاجه 
واقع  بذلك  الذكورية  الهيمنة  والدولة.  الشعبية  والثقافة 
من  للعديد  الجمعي  الالشعور  ترشيح  عنه  يكشف  ملموس 
الشعوب مبا يتيح القول إنها خاصية كونية متجذرة يف الوعي 

األفراد، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا.

• ُتستثنى من عامل التغيري الشامل لجوانب الحياة املجتمعية 
استقرار  عىل  محافظة  تبقى  التي  والنساء  الرجال  مساراُت 
الالوعي  يف  ويتجذر  يرتسخ  مبا  الدميومة  هذه  تتأكد  مستمر. 
وما  لألجساد  اجتامعي  ترويض  نتيجة  السيايس   - االجتامعي 
يدعمه من عنف رمزي. فالجسد، عند »بورديو«، بناء اجتامعي 
صاغته سريورة ممتدة عرب إكراهات التنشئة االجتامعية والعنف 
ل الهيمنة الذكورية شكال  الرمزي الخفي واملسترت والذي تشكِّ

مميزا من أشكاله.

عىل  الحفاظ  مسؤولية  »بورديو«،  حسب  النساء،  تتحّمل   •
ُبنى  إنتاج  بإعادة  ومجتمعاِتِهنَّ  ألرَُسِِهّن  الرمزي  رأسامل 
فيها  ُيستدمجَن  آليات  عدة  خالل  من  الذكورية  الهيمنة 
ويحرصن عليها بطريقة غري واعية نتيجة التنشئة االجتامعية. 
املرأة  التعاطي مع مسألة  إليه عند  االنتباه  ينبغي  ما  وهذا 
ملواجهة تلك الهيمنة التي تحرص املرأة عىل املحافظة عليها 
وعدم مساءلتها كبناء تاريخي -ثقايف- اجتامعي من املمكن 

تغيريه.

مؤدى ما سبق يجعل موضوع املرأة محوريا ملستقبل اإلنسانية 
مسبوقة.  وغري  نوعية  ألخطار  املعرّضة  ملجتمعاتنا  خاصة 
رئييس  برشط  مرتهنان  ومستقبلها  املجتمعية  خصوصيتنا 
يحقق ريادة املرأة: هي محتاجة إىل إصالحات فكرية وثقافية 

واجتامعية وسياسية ال تتحقق بالفكر األحادي.
املوصولة  الخاصة  الثقافية  مقتضياتنا  متثل  يستلزم  ذلك 
نحن  الوقت  ذات  يف  املميزة.  والقيمية  الفكرية  باملنظومة 
مجتمعات مفتوحة عىل املعارصة التي تتطلب خاصة الوعي 
بطبيعة توجهات الحضارة الكونية ونوع املكاسب واملصاعب 

التي تواجهها.
هو توجه يطرح مسألة املرأة يف سياق تركيبي يتطلب تحّوال 

مزدوجا: تحّول مع الذات وتحّول يف فهم اآلخر استنادا لبوابة 
البعد الثالث االجتامعي- الثقايف السالف الذكر.

ريادة املرأة تخرجنا بهذا املعنى من ثقافة »الصبي أعقل من 
أّمه رغم أنها أسّن منه« ألنها تتطلب حركة تبادل وتداول بني 
ثقافة تراثية لها تاريخية وفكر جديد له راهنيته ومقتضيات 
بينهام تفاعل يعيد تنظيم القيم واألفكار وقراءة الرتاث قصد 
تقديم اإلجابات التي تطرحها األسئلة املستجدة عىل مجتمعتنا 

n.ومؤسساتها
أ.ن
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»إنجــــاد« للطـــب الرشعي 
االستعجايل مبستشــفى شارل 
نيكــول بالعاصمة الستقبال 
ضحـــايا العنـــف وخــــاصة 
االعتداءات والجرائم الجنسية ويف مقدمتها 
االغتصاب، يد ممدودة النتشال املئات بل 
اآلالف من سديم الظالم، حلم لطاملا راود 
الدكتور منصف حمود رئيس قسم الطب 
الرشعي باملستشفى، إلحداث هذه الوحدة 
لضحايا  واملالذ  واملـــأوى  السند  لتكون 

االعتداءات الجنسية.

رواد الوحدة، ضحــايا مـــن نوعية خاصة 
جدا، ليسو ضحايا حوادث مرورية أو انهيار 
مبنى أو كوارث طبيعية، جرحهم ال يكون 
بالضورة ظاهرا للعني املجردة بل مخفي 
يف غياهب الـــذات البرشية تلفه طبقات 
وعدم  والخوف  بالظلم  األحاسيـــس  من 
والقنوط  الضمري  وتأنيب  باألمان  الشعور 
يف مجتمـــع مـــازال يف عمــومه يحّمل 
الضحية أسبــاب الجرمية، بدل الوقوف إىل 
جانبها ودعمها للحصول عىل حقــــوقها 

يتمتعون  كانوا  أشخاص  هم  وإنصــافها. 
بحياة طبيعيـــة، يحلمـــون ويحبــــون 
الناس،  من  كغريهم  ويحزنون  ويفرحون 
وفجأة تنقلب حياتهم يف لحظة غادرة من 
الزمن رأسا عىل عقب، تدمـــــر ذواتهـــم 
ويتحولــــون مـن كائنات مفعمة بالحركة 
وحـــب الحيـــاة إىل ركام مهمل معطل 

عن العمل واإلنتاج.

مالمح مختلفة لجرمية واحدة

»إنجاد«  وحدة  مقر  إىل  وصلنا  عندما 
مبستشفى  الرشعي  الطب  لقسم  التابعة 
شارل نيكول، فــــوجئنـــا مبــدى حميمية 
املكان ورحــابة صدر العاملني فيه. مبنى 
صغري، بسيط، الوصول إليه غري معقد وال 
يتطلب جهدا كبريا للعثور عليه فهو يطل 
مبارشة عىل شارع 9 أفريل بجانب قسم 
يلفت  ما  وأهم  للمستشفى،  االستعجايل 
املطلية  الجدران  املكان،  يدخل  من  نظر 
والرتايب  الزهري  بني  ترتاوح  هادئة  بألوان 
مسحة  الفضاء  عىل  يضفي  مبا  والربتقايل 

من الهدوء تختلف متاما عن ألوان جدران 
تستقبلك  ال  كام  البيضاء،  املستشفيات 
رائحة  األدوية أو املطهرات القوية املعتادة 

يف املستشفيات.

ثالثة أسابيع فقـــط مضـــت عىل انطالق 
النشـــاط الفعــــيل للوحدة التي دشنت 
رسمـــيا يــــوم 8 مارس املنقيض، وعندما 
دخلنا كانت مقاعد قاعة االستقبال مليئة 
مبراجعي الوحدة، طبعا مل يكن مسموحا لنا 
بالتصوير أو بالحديث مع الضحايا احرتاما 
للخصوصية، يدفعك الفضول وتبحث عن 
يشء ممــيز عند هؤالء الضحايا وتفاجئك 
الحــــــقيقـــة، هـــم  أشخـــاص عاديون 
يحملون نفس مالمحك ال يختلفون عنك 
الرجل  فيهم  أعامر مختلفة  يف يشء، من 
أخ  أو  بـــأب  املصحوبة  والشــابة  املسن 
أو أخــت، طفلـة صغرية متسك بيد أمها، 
وهنــاك من جــــاء مبفرده، فيهم املنقبة 
وفيهم العاديـــة مكشـــوفة الرأس، وبرغم 
هذا االختالف يف الفئات واألعامر والجنس، 
إال أن غياب الحيوية والحياة مــن مالمح 
هؤالء األشخاص يبقى السمة البارزة التي 

تجمع بينهم.

وما  ذنب  ما  هنا؟  هم  ملاذا  وتتساءل 
مصري ذاك الرضيع ذي السبعة أشهر الذي 
ويحمل عىل  الوحدة  مدخل  صادفناه يف 
جبينــــه آثار تقطيب جرح غائر تسببت 

وحــــدة »إنجــــاد« للطــــب الشـرعي االستعجـــــايل بشــارل نيكــول

يـــد بيضـــاء النتشـــال ضحــايـــــــــا االغتصــــاب والعنــــــف
ليدرز - )ريبورتاج من إنجاز ضحى عامر( - هي ذاك الشعاع امليضء الذي 

يرتاءى يف أخر النفق املظلم للروح التائهة يف غياهب الشعور بالوحدة والوحشة 
والضياع، فتتحامل مثقلة بالهموم وتتجه نحوها علها متسك بخيط رفيع من 

األمل لتستعيد ما تبقى من حطام روح إنسانية مشظاة.

وحدة
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فيه سكني من يفرتض أن يحميه، ويوفر له 
الكـــريم  الرفــــاه والعيش  كل أسبــاب 

»والده«؟.

عندما يتحركون أمامك، تشـعـــر أنهــــم 
يحملــون وزرا ثقيال تنوء تحته أجسادهم  
يكبل  قاطبة، وزر  البرشية  يختزل هموم 
طاقتهم عن أي مقاومة، الصمت هو اآلخر 
إحدى السامت البارزة لهؤالء األشخاص ال 
تراهم يتحدثون إىل بعضهم البعض أو يف 

هـــاتف جوال .. 

العنف الجنيس ميثل 15 باملائة
من الجرائم

ما  الضحايا  من  كبري  لصنف  منوذج  هم 
فتىء يرتفع عددهم يف تونس، ورغم غياب 
الدراسات الدقيقـــة عن ظاهرة االغتصاب 
والتحرش واالعتداءات الجنسية يف تونس 
جراء تكتم البعض، فإن تقرير شهر فيفري 
لسنة 2015، الذي أعده املرصد االجتامعي 
التونيس، يشري إىل وقوع 72 حـــالة عنف 
مادي ومعنوي طيلة الشهر منها 17 حالة 
اغتصاب من ضحايا 8 أطفال )6 قارصات 
ما  أي  ال15(،  سن  دون  أثنني،  وقارصين 
يعادل عملية اغتصــــاب كل 48 ســــاعة، 
وتستهــدف هذه الجرائم الفئة العمرية 
تونس يف  وتأيت والية   ، بني 26 و45 سنة 
والعمران  األرسة  بديوان  مصدر  املقدمة. 

البرشي أكد لنا أن العنف الجنيس مبختلف 
مجمل  من  باملائة   15 ميثل  بات  أشكاله 
الجرائم التي تعرفها البالد خالل السنوات 

األخرية.

وسط هذه اللوحة القامتة ، تلوح »إنجاد«، 
)عيادتا   اإلمكانات  محدودية  من  وبالرغم 
نفسانية،  أخصائية  مكتب  رشعي،  طب 
مكتب مرشدة اجتامعية مل يتم انتدابها بعد، 
ومخرب للتحاليل( طوق نجاة ونرباس يستدل 
مع  والتصالح  حقوقهم،  لنيل  الضحايا  به 

ذواتهم واسرتجاع  مكانتهم صلب عائالتهم 
االستعجايل  الطبي  فالكشف  املجتمع.  ويف 
يقدم  بالضحية،  اإلحاطة  يف  أوىل  كمحطة 
للقضاء  الجرمية  املادي عىل حصول  الدليل 
مبا يساعد الضحية عىل نيل حقوقها، فليس 
هناك أسوأ من رؤية املعتدي واملجرم طليقني 
أنه  أثبتت  التجارب  أن  عقاب.صحيح  دون 
من الصعب إيجاد ضحية اغتصاب شفيت 
»قد  مقولة   تبقى  لكن  آالمها.  من  متاما 
نسامح حقـــا.. لكن ال ننىس أبـــدا« ضميدة 

n.لتسكني آالم جرح غـــائر ال يندمل أبدا

وحــــدة »إنجــــاد« للطــــب الشـرعي االستعجـــــايل بشــارل نيكــول

يـــد بيضـــاء النتشـــال ضحــايـــــــــا االغتصــــاب والعنــــــف
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د. منصــــــف حـمـــــدون 
رئيس قسم الطب الشرعي بشارل نيكول

حدثنا الدكتور منصف حمدون رئيس قسم 
نيكول عن وحدة  بشارل  الرشعي  الطب 
»إنجاد« ، التي توفر التكفل الجيد للضحية 
واإلحاطة بها سواء من حيث الطب الرشعي 
أو الرعاية النفسية واالجتامعية. هذه الوحدة 
مرشوع حلم، سعى إىل انجازه منذ 10 سنوات، 
وانطلق يف محاوالته إلقناع املسؤولني برضورة 
أنجاز هذه الوحدة لضامن حقوق الضحية، 
بعد أن الحظ  عديد النقائص يف التعامل مع 

ضحايا العنف الجنيس.

يقول الدكتور حمـــدون: »عندما تتوجه 
الضحية إىل مركز األمن لتقديم الشكوى، 

تتم إحالتها عىل أقـــسام االستعجـــــايل 
باملستشفيات لتجد نفسها بني مختلف أنواع 
الضحايا  حوادث طرقات أو قتل أو غريها 
مام يزيــــد تعكر حالتها مع أن هذا النوع 
من الضحايا يف حاجـــة إىل إحاطة نفسية 

من نوع خاص«.  

ويضيف: »أطباء االستعجايل ال ميلكون تقنيا 
الكفاءة الالزمة لفحـــص هذا النوع  من 
الضحايا  الذي يتطلب الخربة والتمكن من 
تقنيات البحث عـــن عالمات الجرمية التي 
ستساعد الحقا القــــايض عىل البـــت يف 

القضية املرفوعــــة وإصدار حكمه«. 

الفحص الطبي.. ضامنة لدى القضاء وحامية 
من األمراض

كام أن االغتصاب أو االعتداء الجنيس من 
الجرائم التي تحدث دون توفر شهود وال 
يبقى للقايض إال قول الضحية مقابل قول 
املتهم، والدليل املادي الوحيد هو الفحص 
الطبي الذي هو حالة استعجالية يف الطب 
الرشعي، سيام وأن هناك عالمات تضمحل 
مع مرور الوقت. كام أن الفحص ليس بالعني 
املجردة بل فيه بحث عىل عينات العنف، 
وتحاليل بيولوجية وتحاليل دم للتأكد من 
الحمل أو من عدم تعرض الضحية للعدوى 
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مبرض خطري كمرض فقدان املناعة املكتسبة 
»سيدا« أو غريها من األمراض املنقولة جنسيا 
مام يتطلب التكفل بالضحية وعالجها حامية 

لها ولعائلتها واملقربني منها.

 وشدد الدكتور حمدون عىل دور وحدة 
النفسية  باإلحاطة  يتعلق  ما  يف  »إنجاد« 
إىل  بالنسبة  سواء  واالجتامعية  والصحية 
الضحية أو العائلة، موضحا أنه يف املايض 
كان يتم بعد الفحص الطبي إرسال الضحية 
إىل مستشفى الرازي لتلقي العالج النفيس، 
غري أن التجربة بينت أن الكثري من الضحايا 
كانوا يتخلّون عن هذا الجانب املهم من 
العالج العتقاد سائد بأن مستشفى الرازي 
مخصص للمجانني، مع أن العالج النفيس هو 

حلقة رئيسية ملساعدة الضحية عىل االندماج 
مجددا يف الحياة واملجتمع.

60 ضحية راجعت الوحدة خالل 
3 أسابيع

وحدثنا الدكتـــور حمدون عن الصعــــوبات 
إحداث  مرشوع  واجهها  التي  املادية 
الوحــــدة ، وبسبب غياب املوارد املالية، 
تــــم مبساعدة من جمعية »ليونس كلوب 
املرىس«، التي وفرت دعام بـ 300 ألف دينار، 
إعادة تهيئة جزء من املبنى القديم لقسم 
نيكول،  شـــارل  االستعـــجايل مبستشفى 
وأجــــراء اإلصالحات والتحسينات وتوفري 

التجهــــيزات الالزمة .

واليوم فإن الوحدة التي يعمل بهـــا إطار 
الخدمة  هذه  لتقديم  ومتحمس  كفء 
االنسانية، تستقبل يوميا معدل 7 ضحايا 
أو مراجعني، وقد استقبلت منذ انطالقها يف 
العمل )خالل 3 أسابيع( حوايل 60 ضحية. إىل 
جــانب كاتبتـني وممرضتني، يتــوفر بها يوميا 
طبيب رشعي، وأخصائية نفسية تتناوب هي 
وزميلتها بصـورة تــطــوعية، يف انتظــــار أن 
تتـــوىل اإلدارة انتـــداب مرشدة اجتامعية.

وبسبب نقـص املـوارد البشـرية، تعمل الوحدة 
من الثامنة صباحا إىل الثانية بعــد الظهـر، 
عىل أمل أن يقع تعـزيزها ليصبح عملها 
عىل مدار اليوم )24 ساعة(، يرتكز نشاطها يف 
الوقت الحـايل عىل العنف الـجنيس يف انتظار 
n.أن يتوسع ويشمل كل أنــــواع العـــنف
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حقيقة ال ميكن إنكارها، فلوال  وقوف 
هذا  يف  ثقله  بكل  املدين  املجتمع 
املرشوع اإلنساين ملا ظهرت هذه الوحدة 
رغم أهميتها للنور وملا عرفت عديد 
األرواح التائهة طريق السكينة والهدوء 

والشعور باألمان.

وعن دوافع تحمس جمعية »ليونس 
تقول  املرشوع  لهذا  املرىس«  كلوب 
د. سنية إدريس باألمني، أن الجمعية 
متكونة من 38 سيدة من اختصاصات 
مختلفة )طب، صيدلة، جامعيات، نساء 
أعامل....(، ولكونهن نساء، ويناضلن يف 
مجال مكافحة االغتصاب الذي أصبح 
آفة عاملية ، وصورة بشعة تعكس مدى 
وحشية امتهان للذات البرشية، فقد 
استجابت الجمعية دون أي تردد لطلب 

وزارة الصحة من خالل مديرة مستشفى 
شارل نيكول السيدة سعاد السدراوي 

بتمويل مرشوع »إنجاد« .

الخطرية  الظاهرة  »هذه  وتضيف 
أصبحت تتسع يف تونس فاألرقام التي 
تعود إىل سنة 2008، تقول إن هناك 
800 حالة اغتصاب يف السنة، كام تشري 
املعطيات إىل تنامي هذه الظاهرة خالل 
السنوات األخرية وخاصة بعد الثورة 
بسبب االنفالت األمني وتراخي الدولة 
وغياب العقاب، لذا وضعنا كل جهدنا 

وثقلنا لدعم املرشوع«.

بأصحاب  االتصال  تم  كيف  وبينت 
وصاحبات املؤسسات ، وتنظيم الحفالت 
واألنشطة والتظاهرات التي ذهبت 

مداخيلها للمرشوع ومتكنت الجمعية 
يف نهاية املطاف من توفري دعم مايل 
تونيس بنسبة 100 باملائة، مبا قيمته 
300 ألف دينار وهي الكلفة الجملية 

للمرشوع.

وعن أنشطة جمعية »ليونس كلوب 
املرىس« وإسهاماتها يف مجال األنشطة 
الخريية تقول د باألمني، »إن الجمعية 
األخرى  املشاريع  عديد  يف  ساهمت 
من بينها تجهيز مركز مرىض الزهامير 
مبستشفى الرازي، وإحداث دار معاقني ، 
فضال عن التكفل بدراسة عديد التالميذ، 
وتوفري املطاعم باملدارس، إىل جانب 
متويل إحداث وحدة االستعجايل املتنقلة 
باملرىس، واقتناء ارض مبدنني إلقامة دار 

أيتام«.

مقاومة  بأن  أميانها  منطلق  ومن 
اإلرهاب ال تكون إال بالعلم، فإن جمعية 
»ليون كلوب املرىس«، تركّز نشاطها 
يف الجانب الثقايف املعريف من خالل 
تنظيم مسابقات للتالميذ لرتسيخ ملكة 

n.القراءة والكتابة لديهم

د. سنيـــة إدريـس باألمني
رئيسة جمعية «ليونس  كلوب  المرسى»

وضعنا كل إمكاناتنا 
وطاقاتنا لريى 

هذا املرشوع النور ووفرنا 
متويال بـ 300 ألف دينار

االغتصاب أصبح آفة عاملية 
ويف تونس هناك تنام 

للظاهرة بعد الثورة يف 
ظل تراخي الدولة وغياب 

العقاب 
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عـــايدة النفـــايت بالــرجب 
أخصــــائيــــة نفســـانيــــــة

تعترب مرحلة عرض الضحية عىل األخصايئ 
النفساين حلقة مصريية يف عملية اإلحاطة 
الصحية والنفسية واالجتامعية بالضحية، 
حتى ال يحصل أي انتكاس يف مسار املتابعة 
والحامية، فالضحية عندما تأيت للعيادة 
تكون مثقلة مبشاعر وأحاسيس الشعور 
بالظلم واالنكسار وكذلك بالذنب وهذا 
مقدمتها  املجتمع ويف  نظرة  إىل  يعود 
العائلة لضحية االغتصاب التي كثريا ما 

يحملها أسباب الجرمية.

وهنا توضح األخصائية النفسانية »مهمتنا 
كأخصائيني نفسانيني يف مرحلة أوىل هو 
تقييم الحالة وخطورتها ودرجة الصدمة 
االغتصاب  جرّاء  لها  تعرضت  التي 
الضحية  انتقال  دون  لنحول  وحّدتها، 
عمل  بأي  القيام  أو  االنتحار  إىل  مثال 
آخر خطري، لننتقل بعد ذلك إىل تحديد 
أسلوب ومستوى اإلحاطة، فالكثري من 
الضحايا يعيشون الحالة من جديد، لكن 
الخطورة تكمن يف الضحية التي تحصل 
لديها قطيعة  مع ما حصل، وتحدثك عن 
الواقعة وكأنها حصلت لغريها، هذه من 

أخطر الحاالت«.
وانتامءاتها  الضحايا  نوعية  وعن 
االجتامعية، تقول السيدة بالرجب »إن 
االغتصاب ال يستهدف فئة اجتامعية دون 
غريها، كام ال يفرّق بني الغني والفقري، 
فالوحدة تستقبل كل الفئات، من العاملة 
يف املصنع إىل األستاذة الجامعية ومن 
الطفل إىل الكهل، ومن بني الضحايا سيدة 
وقع اختطافها واغتصابها بشكل جامعي 

قبل محاولة ذبحها، وتقوم األخصائية 
مبرافقتها نفسيا لتستعيد نسق حياتها 
سيام وأنها ترى يوميا  من قام باغتصابها 
يستحق  الذي  العقاب  يلق  ومل  طليقا 

عىل جرميته«.

تنامي ظاهرة االغتصاب بني أطفال 
املدارس

كام تؤكد السيدة بالرجب تنامي الظاهرة 
لدى األطفال واملراهقني يف املدارس إذ 
يقومون باالعتداء عىل بعضهم البعض، 
وكذلك االعتداء من قبل أشخاص معروفني 
أو قريبني من الضحية ، إىل جانب ارتفاع 
األسبوع  نهاية  يف  االغتصاب  عمليات 

مرّجحة أن يكون السكر وراء ذلك.

وتختلف عملية اإلحاطة واملرافقة النفسية 
الجرمية  ونوعية  الضحية  عمر  حسب 
التي تعرضت لها ، وهنا يكون األطفال 
وضحايا عمليات االغتصاب املتعدد أو 
محاولة القتل بعد االغتصاب من أخطر 
الحاالت، فمع الطفل يكون التعامل عن 
طريق الرسم حيث يعرب عام تعرض له 

عن طريق تصوير الحادثة.

النفسانية نظر  وهنا تلفت األخصائية 
العائالت إىل مؤرشات تكون دالة عىل 
تعرض الضحية لالغتصاب أو االعتداء، 
فاألطفال واملراهقون يتغريون متاما يف 
سلوكهم وتعاملهم مع محيطهم، كأن 
يرفض الطفل أن تُغري مالبُسه، أو ميتنع 

عن األكل، إىل جانب التبول الالإرادي، 
أو الرغبة يف النوم مع الوالدين، وهناك 
من يرفض الذهاب إىل املدرسة، أو يصبح 
عنيفا، وهناك من يفضل االنطواء، إىل 
من  االقرتاب  أو  التعامل  رفض  جانب 
املردود  يف  والرتاجع  معينني،  أشخاص 

الدرايس.

مكافحة الظاهرة تتطلب وعيا وعمال 
جامعيا 

وعن مدى وعي املجتمع بخطورة هذه 
أن  بالرجب  السيدة  تؤكد  الظاهرة، 
الظاهرة  مع  التعامل  يف  جدية  هناك 
التبليغ لضامن الكشف  أو يف مستوى 
الطبي، وبعدما كانت العائالت يف املايض 
تغطي املسألة بالزواج بالنسبة إىل اغتصاب 
الفتيات، فإن الكثري منها باتت تحرص 
عىل متابعة املجرم قضائيا وضامن حق 
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الضحية، فمن بني املراجعني للوحدة عامل 
يومي يصطحب إبنه يوميا للحصة النفسية 
ليساعده عىل استعادة توازنه النفيس، 
وهو من ضمن 10 عائالت تراجع األخصايئ 

النفساين بانتظام وعىل امتداد سنتني.

وشددت السيدة بالرجب عىل أن مكافحة 
ظاهرة االغتصاب تتطلب وعيا جامعيا 
مختلف  بني  ومشرتكا  متكامال  وعمال 
العائالت  توعية  من  بد  فال  األطراف، 

واملربني بعدم الخوف ورضورة التبليغ، 
ومزيد تكوين أعوان األمن وتدريبهم عىل 
كيفية التعامل مع الضحية عند تقدمها 
للشكوى، مؤكدة بالقول »إن مهمتنا تصبح 
شاقة أكرث عندما ال يعاقب املجرم ويتولد 
لدى الضحية عدم الشعور باألمان، فنحن 
ال نشفي لكن نساعد الضحايا عىل تجاوز 
الحالة واستعادة نسق الحياة واالندماج 
مجددا يف الحياة والتخيل عن الشعور 

n.»بالذنب

الحظنا تنامي ظاهرة 
االغتصاب يف املؤسسات 

التعليمية،  وكذلك الوعي 
لدى العائالت بأهمية 

التبليغ واملتابعة النفسية 
للضحية

نحن نتعامل مع نوعية 
خاصة من الضحايا، وال نقوم 
بالكشف الطبي إال بتسخري 

من مراكز األمن

بعد تسجيل املعطيات الشخصية لدى الكتابة، يكون الطبيب 
الرشعي الذي سيقوم بالفحص هو الحلقة املصريية بالنسبة 
إىل الضحية، فمن خالل الكشف الذي سيقدم للقضاء يكون 
لجرمية  تعرضه  املادي عىل  الدليل  قد حصل عىل  الضحية 

االغتصاب أو االعتداء.

يف  تحمل  كانت  باكري  الدكتورة  مع  بالحديث  بدأنا  عندما 
بالنسبة  بالهني  يدها 10 تساخري للكشف، وهو عدد ليس 
إىل نصف يوم ، ومن بني الحاالت ، اعتداء بالفاحشة عىل 
العائلة،  أفراد  العمر ست سنوات من أحد  يبلغ من  طفل 
ورضيع مل يتجاوز السبعة أشهر صادفنا وهو عىل نقالة يف 
بالسكني  الطعنة  آثار  جبينه  عىل  وتظهر  الوحدة   مدخل 
بذبح  قام  قد  كان  الذي  والده  قبل  من  لها   تعرض  التي 
زوجته قبل االعتداء عىل ابنه الرضيع، باإلضافة إىل كهل يبلغ 
من العمر 38 سنة، اعتدى عليه رفاقه أثناء جلسة خمرية.

أول  باكري: »إن  الدكتورة  تقول  الحاالت،  استقبال هذه  عند 
خطوة يقوم بها الطبيب الرشعي هو تهدئة الضحية وطأمنته 
بأن جميع العاملني يف الوحدة مجّندون لخدمته وملساعدته 
عىل ضامن حقه« فاستقباله يكون يف مكتب خال من األجهزة 

الطبية التي قد تفزع الضحية، وبعد أن يتم التأكد من درجة 
استعداده للفحص، تتم قراءة املهمة التي أوكلت إىل إلطبيب 
لعمليات  بدقة  والتوضيح  األمن،  مركز  قبل  من  الرشعي 
الفحص التي سيقوم بها الطبيب خاصة وأن البعض منها يذّكر 
بعملية االغتصاب إذا تعلقت املسألة بفحص أماكن االغتصاب 
يف الجسم، وال يتم الفحص إال بعد موافقة الضحية وتوقيعها.

وتضيف الدكتورة باكري: »أن تقرير الطب الرشعي وضامنا 
لرسية املعطيات ال يقدم إال لعون األمن، فحتى العائلة ال 
تحصل عىل تقرير الطبيب، حامية للضحية واحرتاما لحرمة 

جسدها«.

وحول مدى استعداد وحدة االستقبال للقيام بدورها، تؤكد 
بها يف جاهزية  باكري، أن »إنجاد« والعاملني  ألفة  الدكتورة 
بأننا  يعلموا  أن  الوعي  ، وعىل مراكز  بدورهم  للقيام  تامة 

   n.أصبحنا مستعّدين الستقبال الضحايا

د. ألفــــة باكـــيــر
 طبيبــــة شـــرعيــــــــة



تعتزم رشكة »عقارية قمرت«، رشكة عىل ملك الّدولة خاضعة ألحكام القانون التونيس، اإلعالن عن طلب عروض للتفويت رضائيا لحساب 
الدولة وبتوكيل منها يف عدد )02( فيالت كائنة بقمرت واملرىس و عدد )02( شقق كائنة بخزامة سوسة )04 أقساط مستقلة(.

ميكن اإلطالع عىل األمثلة املوقعّية للعقارات عىل الرابط WWW.gammartH-immoBiliere.tn أو مبارشة باملقر االجتامعي لرشكة »عقارية 
قمرت«.

شركة عقارية قمرت

شركة خفّية اإلسم رأس مالها 000 000 1 دينار

مقّرها االجتماعي: عمارة الكرامة القابضة بحيرة أناسي

ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 1053 تونس

425194L/P/M/000 :املعّرف اجلبائي

الهاتف: 962 218 71 216+ 000 910 98 216+ 

 الفاكس: 175 962 71 216+

WWW.GAMMARTH-IMMOBILIERE.TN

CONTACT@GAMMARTH-IMMOBILIERE.TN

إعالن بيع 
 طلب عروض عدد 16 لسنة 2016 

إعالن
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كواليس وأخبار

كل العقارات موضوع طلب العروض خالية من الرهون أو التحمالت 
و ترجع بامللكية إىل الّدولة التونسية وهي مدرجة ضمن ملك 
الدولة الخاص. هذه امللكية التي إكتسبتها الدولة مبقتىض قرارات 

املصادرة تطبيقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011. 

الفيال موضوع القسط i بنيت يف حي سكني هادئ وراقي يف أعىل 
هضبة قمرت و هي تتميز بتوجهها الجيد و مبوقعها اإلسرتاتيجي،  
و هي يف حالة جيدة من حيث الهيكل والبناء ويف مرحلة الطالء 
والتبليط كام عرفت بعض آثار الّتدهور واإلتالف. كّل األقساط 

الخاّصة lots spéciaUx يتعنّي إعادة دراستها وإنجازها. 

الفيال موضوع القسط ii بنيت حسب معايري ممتازة يف حي 
سكني راقي ، تتميز مبوقع إسرتاتيجي بالـمرىس وهي مالصقة 
قبالة  ملنتزه سيدي بو سعيد ومعهد »قوستاف فلوبار« وتقع 

الـمدرسة التونسية للتقنيات.

الشقتان موضوع القسطني iii و iv تقعان  بإقامة راقية ومحروسة 
وهادئة بخزامة الرشقية وبالقرب من املنطقة السياحية بسوسة  
وقد عرفتا بعض آثار الّتدهور واإلتالف. يتعني إعادة دراسة و 
إنجاز األقساط املتعلقة بالكهرباء والسوائل و النجارة بصفة جزئية.

يتعلق البيع مبختلف األشغــال عىل الحالة التي هي عليها وكام 
تقع معاينتها من قبل املشاركني ومستشاريهم وتحت مسؤوليتهم 
وتضمن عقارية قمرت والدولة التونسية للمشرتي استحقاق املبيع 
ومتنعان عنه كل شغب مادي أو قانون مصدره الغري وتكونان 
متضامنتان معه قضائيا يف حال نشوب نزاع الحق بسبب انتقال 

امللكية اليه.

يـمكن لكل شخص طبيعــي أو معنــوي يرغب يف الـمشاركـة يف 
طلب العروض الحايل زيــارة ومعـــاينة األقســاط الـموضوعة 
للبيع. وتجرى الزيارات مبواعيد مسبقة طيلة الفرتة الـممتدة من 

06 جوان إىل 18 جويلية 2016.
 

ويتّم تحديد الـموعد عن طريــق طلب يقّدم إىل »عقارية قمرت« 
طبقــا للرشوط الــمحددة بكراس الرشوط وبعد سحبها مقابل 
خالص مبلغ غري قابل لالسرتجاع قدره مائة دينار )100 د( نقدا 

أو بواسطة صك يسّلم إىل القسم املايل للرشكة أو بفرعها الكائن 
قبالة مفرتق سهلول سوسة خالل التوقيت اإلداري.

يـمكن الـمشاركـة حسب االختيار يف قسط أو أكرث وترسل العروض 
يف ظروف مغلقة ومختومة عن طريق الربيد مضمون الوصول 
أو الربيد الرسيع أو تودع مبارشة مقابل وصل يف االستالم لدى 
مكتب الضبط لرشكة عقارية قمرت. ويحمل الظرف الخارجي 

وجوبا التنصيصات التالية:

املرسل إليه : رشكة »عقارية قمرت«
العنوان : نهج بحرية أنايس – ممر بحرية املالوي عامرة الكرامة 

القابضة ضفاف البحرية 1053 تونس
املوضوع: املشاركة يف طلب العروض عدد 16 لسنة 2016

» ال يفتح من قبل مصالح مكتب الضبط«

يتكوّن ملف العرض املضّمن بالظرف الخارجي من جميع الوثائق 
عليها  واملنصوص  إىل »ح«  »أ«  الـمرّتبة من  والـاملية  اإلدارية 
بالفصل 8 املتعلق مبحتوى العروض مبا يف ذلك ضامن املشاركة 
طبقا ملقتضيات كراس الرشوط واملحدد جزافيا مببلغ عرشة أالف 
دينار )10.000 د( بالنسبة للقسطني عدد I و II وألفي دينار 

. IV و III 2.000 د( بالنسبة للقسطني عدد(

حّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء 19 جويلية 2016 
عىل الّساعة الحادية عرش صباحا )11س00(. ويعتمد ختم مكتب 
الضبط لرشكة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول 
العروض. وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية يف نفس اليوم عىل 
الساعة الحادية عرش والنصف صباحا )11س30( باملقر االجتامعي 
للرشكة بحضور عدل تنفيذ والعارضني أو من ميثلهم )مصحوبني 

بإثبات هوية وبتوكيل(.

ويبقى الـمشاركون ملزمني بعروضهم ملدة مائة وعرشون )120( 
يوما بداية من اليوم املوايل للتاريخ األقىص املحدد لقبول العروض.

التجارية للرشكة أو  ملزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال باملصلحة 
بفرعها الجهوي الكائن قبالة مفرتق سهلول سوسة عىل األرقام :

)000 910 98 أو 037 369 73 أو 218 962 71(.

إعالن
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بقلم عزالدين المدني

كّنا جالسني إىل طاولة الغداء يف 
مطعم أحد الّنزل الفخمة ذي الخمسة 
نجوم، قريب من مدينة سوسة، خالل 

صائفة سنة 1969. واملناسبة كانت 
إجراء آخر الّتامرين عىل مرسحّيتـــي 
»ثورة صاحب الحامر« بإدارة الفّنان 

عيل بن عّياد وإخراجه، وبتمثيل 
مجموعة كبرية من املمّثلني من فرقة 
مدينة تونس للمرسح، ومن ممّثلني 
أحرار، وتقنيني، وذلك لتكون هذه 

املرسحّية يف افتتاح مهرجان املغرب 
العريب للمرسح بعد أّيام قليلة، هذا 
املهرجان اّلذي أعطى الكثري والكثري 

ا إىل املرسح الّتونيس واملرسح  جدًّ
الجزائري واملرسح املغريب.

من الّطبخ الّتـــونسي األصيل إلــــــــى السَّنْدويـــْتـــْش الهجيــــــــن
ثالثة: عيل بن عيّاد، وضيفه 
الفّنان  كاتب  مصطفى 
الكبري  الجزائري  واملخرج 
مدير دار األوبرا الجزائريّة، وكاتب هذه 
الّنادل  من  عيّاد  بن  الّسطور.طلب عيل 
أن يزيّن الطّاولة مبفتّحات متهيًدا ألطباق 
األطعمة الّتي طلبها كّل واحد مّنا حسب 

ما يشتهي ومييل...

انتظرنا وطال انتظارنا، ومللنا وطال َملَلنا، 
وُجعنا، وكادت الّساعة تشري إىل الثّالثة بعد 
الظّهر. وغضب عيل بن عيّاد فنادى الّنادل 
بحنق... قال الّنادل: سوف آتيكم بالحارض 
قليل، وهو  بعد  أىت  الطّعام. وفعالً،  من 
يحمل صحنا عاديًّا عليه سفّنارية )جزر( 

مطبوخة يف املاء!!!

صاح عيل: اعمل ِعّجة وهز ها الصحن!!!
نجوم!...  يف خمسة  نحن  ِعّجة؟  الّنادل: 
الطّبخ  تعلّمُت  مستحيل!...  ِعّجة؟ يشء 
يف أملانيا... أرسلتني الّدولة يف تربّص!!!...

عيل: يا حرسة عليك!... إذن مل تتعلّم الطّبخ 
يف دار أّمك؟؟؟... وتتعلّم يف أملانيا؟! مصيبة! 

أحّب عّجة باملرڤـاز عىل كيف كيفك!!!

 كان جانب من التّونسيني خالل الّستّينيات 
والّسبعينيات من القرن العرشين يحتقر 
أنّها تحظى  يرى  التّونسيّة، وال  األطعمة 
برشف الطّبخ يف املجال الّسياحي، وال يف 
املجال الرّسمي الحكومي، وال يف املجال 
الرّاقي ماليًا واقتصاديا واجتامعيًّا. ويَْنَعُت 

هذه األطعمة يف مجملها بأنّها »مَتَرِْميْط« 
و»تَبَلِْبيْز« »وتشكشيك« و»َماكِلْْة املِيِزيَريْه« 
محتًجا عىل من يفّضل الطبخ التّونيس عىل 
أّي طبخ أجنبي بالتّعبري الّشهري: »َخْنِفْس 
« وهو تعبري يحتقر  ِمتِْعشِّ بَاْت  َدنِْفْس 

الطّبخ التّونيس، ومن يأكله.

ورغم هذا االحتقار الكبري، وهذا اإلقصاء 
الّشنيع من أوالئك التّونسيني فإّن تونسيّني 
آخرين قد تطّوعوا لكتابة مؤلّفات يف الطّبخ 
التّونيس واملأكوالت واألطعمة التّونسيّة. 
وباإلضافة، قد تّم اكتشاف مؤلّف أجنبّي 
)فرنيس من رجال االستعامر( فأعيد نرش 
تأليفه الّذي يَُقّدر جوانب عظيمة من الطّبخ 
التونيس، ويذكر أصنافًا جيّدة راقية منه، 
ماّم زاد أهل الّسياحة قناعة للّدعاية لفائدة 
الطّبخ التّونيس، ولرتويج إنتاجاته املختارة 
خاّصة. هذا باإلضافة إىل بعض املتحّمسني 
تظاهرات  أقاموا  الّذين  التّونيس،  للطّبخ 
لألطعمة التّونسية يف مستوى البالد كلّها، ويف 
مختلف الجهات: مثل الكاف وباجة وسليانة 
وجهة الَجريد وجهة الجنوب الرّشقي وجهة 
صفاقس وقرقنة وجهة القريوان وجهة سوسة 
والّساحل... وهي تظاهرات قليلة لألسف 

عىل أهّميتها وقيمتها...

عىل أّن مثّة استثناء عظياًم بني األطعمة 
التّونسيّة، وهو يستقطب رىض املحتقرين 
للطّبخ التّونيس واملحبنّي له سواء بسواء، 
وهو الكسكيس وخاّصة التّونيس بالّذات. 
وأغلب رأيي - إىل ما يخالف تاريخيًّا ذلك- 

كنا
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من الّطبخ الّتـــونسي األصيل إلــــــــى السَّنْدويـــْتـــْش الهجيــــــــن

أّن رجال االستعامر الفرنيس ونساءه هم 
ا لفائدته  الّذين قاموا بالّدعاية اإليجابيّة جدًّ
يف باريس بل يف جميع أقاليم فرنسا. وقد 
زادت الّدعاية تركيزًا وانتشاًرا عندما عاد 
االستعامريون إىل بلدانهم ومدنهم األصليّة 
بداية من استقالل تونس سنة 1956، وقد 
تبعهم سنة 1967 التّونسيون اليهود الكثريون 

الّذين فتحوا فيام بعد مطاعم تونسية وشبه 
تونسية يف حي ُمومْنَارْتِْر، والحي الالّتيني، 
وحتّى يف حي َساْن َجرَْماْن الَفاِخر بباريس.

وقد تصّدر الكسكيس التّونيس املرتبة العليا 
فوق الكساكس الجزائريّة واملَاليِّة والّنيجرييّة 
واللّيبيّة والّصحراويّة، ونافس حتّى الكسكيس 
املغريب منافسة شديدة رغم االختالفات 

الرّقيقة بني الكسكَسنْي الّشقيقني حسب 
رأي الّنخبة الّسياسيّة والثّقافيّة الفرنسيّة 
اليوم، السيّام إذا كان الكسكيس التّونيس 
ربيعيًّا أو خريفيًّا... لكن –لألسف- تنقصه 
الّدعاية الّسياحيّة الرّضوريّة يف جميع األقطار 
الغربيّة بال استثناء. وعىل كّل، فالكسكيس 
صار الطّبق املختار األّول عىل طاولة الّشعب 
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الفرنيس منذ الّسنوات املاضيّة، وصار ضمن 
الّصناعات الغذائية عندهم.

 
ويف أصناف الطّبخ التّونيس، هل ال يوجد 
التّونيس  الطّبخ  الكسكيس؟ بل  إالّ طبق 
ثرّي باملأكوالت واألطعمة املتنّوعة. ورحم 
الله من قال ورّدد: إذا أردت أن تتعرَّف 
إىل بلد فام عليك إالّ أن تتناول أطعمته. 
ذلك أّن الطّعام جزء عظيم من ثقافة ذلك 

البلد ومن حضارته...

ا باألصناف  وهل الطّبخ التّونيس ثرّي حقًّ
واألجناس واألنواع؟ اعتمدت تونس خالل 
العصور القدمية عىل تقاليدها العريقة يف 
إعداد املواد العجينية مثالً، وعىل ذوقها 
املرهف الّذي يعرف جيًّدا عنارص الحلو 
مقاديرها  تحديد  مع  والحامض  واملالح 
الّدقيقة... واقتبست تونس من جاراتها يف 
البحر األبيض املتوّسط أطباقًا من املأكوالت 
واألطعمة، لكّنها حّورتها حسب مقتضيات 
الّزراعة ومتطلّبات اآلكلني: اقتبست من 
العثامنيّة،  تركيا  ومن  األمازيغ،  موائد 
وإيطاليا، واإلغريق، وإسبانيا، واألندلس، 
وفرنسا، وإفريقيا الّسوداء خلف الّصحراء 
أمريكا  بلدان  بعض  من  وحتّى  الكربى، 
الجنوبية... وهكذا أنتجت أطباقًا مبتكرة 
ال يوجد مثلها يف بلدان أخرى من املغرب 

الكبري ومن العامل العريب...

منذ  العربية  املدينة  يف  كانت  وقد 
ويف  العرشين  القرن  من  األربعينيات 
األرباض املحيطة بها كباب سويقه، والِبيـڤـَْه، 
وباب املنارة، ونهج املَْر، والباب الجديد، 
مطاعم يرأسها أعالم يف فّن الطبخ التّونيس 
وصناعته ومهنته. كانوا طَُهاًة َمَهرَة من أمثال 
الحشايش، واملهداوي، والغداميس، وَعْم 

رُْمَضان، والحاج عبد الكريم بن عبد الله، 
عليهم  املتفّوق  ولعّل  املُورايل.  وحُسونَْه 
رحمه  الحشايش  الطبّاخ  املعلّم  جميًعا 
الله الّذي كان يرشف عىل مطبخه كامللك 
يف مملكته. ولقد شاهدته بنفيس يختار 
البقول اليانعة والخرض الطّازجة والثاّمر 
يف مواسم نضجها من سوق الجملة ال يف 
سوق الغلّة، ثّم ينتقل إىل املسلخ البلدي 
القتناء اللّحوم: البقر والعجل والّضأن وخاّصة 
املاعز يف فصل الصيف. وقد كانت له خربة 
وتجربة معّمقة ومعرفة دقيقة بأسامك 
املوسم الّتي يصطادها الّصيادون يف بنزرت 
فتكون  قليبية،  أو  الّشابّة  أو  املهدية  أو 
عينها مشتعلة حيّة ال باردة طافئة. ومن 
أطباق طبخه الّشهرية طبق الَكبَْكابُو، وطبق 
ابة ألن ليس  الطّبيخة، ونحن نقول: الَكذَّ
فيه لحم، ولكن ما ألّذها! وطبق املَْقُرونْه 
ونيّة، وصْحفة حالمل  ِبالْسِفن، وطبق الَكمُّ
يد! ولن تجد مكانا شاغرًا يف مطعمه  بالَقدِّ
إذا أتيت متأّخرًا بعد الّساعة الواحدة ظهرًا 
ألّن املعلّم الحشايش ال يطبخ يوميًا إالّ 
صنًفا واحًدا من الطّعام، يختاره هو وال 
يفرضه عليه أحد، لزهاء ثالثني حريًفا آكالً 
عند الغداء فقط، ثّم ال يطبخ شيئًا بعد 
ذلك، فيغلق الباب، وينصف. وكان املعلّم 
ا، موسوًسا بالّنظافة،  الحشايش نظيًفا جدًّ
فال يحرتم الحريف الّذي يأيت مطعمه وعليه 
زّي الّشغل املتّسخ، فيكلّمه بازدراء: اليوم 
للميضة!!!  اذهب   !!! أقرأ لك حسابًا  مل 
يتناول طعامه  الّذي  الحريف  وال يحرتم 
واقًفا ومتعّجالً واالدام يبّقع وجهه وُجبّته 
فيخاطبه غاضبًا: احرتم نعمة ريّب واقعد! 
أعطيها حّقها! وارشب عرقك وتنّفس... حامل 
البُوْسطة؟ بارك الله فيك ويف أمثالك!!! وال 
يحرتم الحريف الّذي يطلبه نصف خبزة 

وفيها زيت وهريسة! فيطرده!!!   

ا  كلاّم قصدُت يف تونس العاصمة مطعاًم مختصًّ
يف طبخ األطعمة واملأكوالت التّونسيّة ذات 
الجودة العالية والّذوق املرهف الرّقيق تذكّرت 
املعلّم الطبّاخ الحشايش رحمه الله. ومن 
ا أنّه مل يخلّف لنا تالميذ وال  املؤسف جدًّ
مريدين يف فّن الطّبخ. ولكم فرّطت بالدنا 
مثل البلدان العربيّة األخرى يف ذكر أسامء 
نبغاء الطّبّاخني والبارعني الحّذاق العباقرة 
منهم عرب عصور التّاريخ. وال شّك أنّهم كانوا 
يف مطابخ قصور الّسالطني وامللوك واألغنياء. 
واملتمـــرّد منهم مثـــل الحشايش الّذي 
رفـــض أن يكون طبّــــاخ قص البـــاي 
قـــد فتح مطعاًم يف حّي شعبّي يقصده 
الغنّي والفقري، املتمّدن والّريفي املتخوشن، 
ألنّه معتّز باألطعمة واملأكوالت التّونسيّة 
وبطبخها بشكل تقليدي مستمّر يوميًّا، ولكن 
بال شحم، وال مرق زائد، وال زخرف مّجاين 
بالتّوابل واألبزار واألفَاِويِه الّتي تقلب رأًسا 
عىل عقب الطّعم التّونيس والّذوق التّونيس 
والّنكهة التّونسيّة! وإذا ما اجتهد الحشايش 
وجّدد فإمّنا كان يجّدد إعداد الطّـــواجني: 
بلحـــم  الرّوز  طاجني  الِجبَْنة،  طاجـــني 
ن، طاجني الّسوبيا بخرضتها، طاجني  امَّ السَّ

بوليس مكتّف!..

وتغتنم العائلة التّونسيّة خالل شهر رمضان 
تبذل  الّسانحة ليك  الفرصة  كّل سنة  من 
جهدها يف سبيل طبخ أطعمة ومأكوالت ذات 
جودة يف اإلعداد والطّهـــي، مع التّنـــويع يف 
األصنــــاف، والخروج عن املألوف، والّدخول 
إىل باب االبتكار عىل ندرته. ولكن كّل ذلك 
إمّنا هو رهن اإلمكانات املــــالية بطبيعـــة 
الحال ورهن اإلمكانات الّصحيّة أيًضا. وأخريًا 
وليس آخرًا، هل مازالت األّمهات يعلّمـــن 
بنــــاتهّن الزّڤـِْديَدة وأطفالّهن إعداد موائد 

الطّعام؟
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ا أّن الحال قد ساءت،  ومن املؤسف حقًّ
الطّبخ  وغزا  الحضيض.  نحو  وتدهورت 
ويل: باإلغراء والحيلة شيئًا فشيئًا: ْستَاْك  الدُّ
وبُوْم فِْريْت الكثري من املوائد التّونسيّة. 
غري  بدكاكينها  الّشوارعيّة  فاملأكوالت 
الّنظيفة، وعليها الفتة » أُكْالَت خفيفات«، 
ومطاعمها الّصغرية الضيّقة القذرة تبيع 
الّصناعية  بالهريسة  امللطّخ  الَكْسْكُروت 
الفاسدة، وصْحفة اللَّباْليَب الطّافحة بالّزيت 
األسود  الـَڤاْزَوال  زيت  كأنّه  القديم 
للّسيّارات، وصحًنا صغريًا فيه ربع دجاجة 

كوَشه، الله أعلم بسّنها الّتي بلغت رمّبا 
عرش سنني، واللّه ورسوله أعلم! وصحن 
كَْفتَاِجي ال يدري اآلكل املسكني ما فيه، 
ي باسم الله وكُل واسكت!!! فيَُقال له: َسمِّ

ونحن نعشق الحداثة ونتظاهر للقريب 
وخاّصة للبعيد أنّنا حداثيّون، فنتناول عىل 
منوال البلدان الغربيّة ونلتهم الـپيتْزا، وما 
أدراك! والَهْمربڤَر. وسوف نتظاهر وننظّم 
االعتصامات يف شارع الحبيب بورڤيبة ألّن 
ليس يف تونس مطعم َماْك ُدونَالْْد وال كَْنتُويك 

وال كِْويْك وال پيتْزاُهوْت ملاذا؟ وليس لنــا 
ْنْدِويتْْش !!!  خبري أجنبي يعلّمنا صناعة السَّ
هذه مصيبة! سبحان الله! يا حكومة اعمل 

معروف !!!

بالّسفرجل  النََّوارِص  طبق  إىل  نعود  متى 
والّزبيب، وَصْحفة املدّمس؟ وطاجني َملُْصوقَْه؟ 
وسالطة أّمك حوريّه؟ وصحن الِبيصارة بزيت 

nالّزيتون و بالَكّمون؟ متى؟

ع.م
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بقلم محمد ابراهيم الحصايري

الجفوة بين المغرب والغرب هـل ُتـــــــــــَولِّـي الـربــاط وجهها شطر الشرق؟
هذا  املغـــريب  العاهل  بّرر 
سيـــاسة  يف  الجديد  التوّجه 
بالتضارب  املغربية  اململكة 
يف مواقف رشكائها التقليديني بني الخطاب 
أّن  أكد  أن  بعد  الحظ،  فلقد  واملامرسة، 
واختياراته  قــــراراته  يف  حـــّر  »املغـــرب 
وضع  أّن  بلد«،  ألي  تابعة  محمية  وليس 
خطريا  بات  الرشكاء  هؤالء  مع  العالقات 
»خاصة يف ظل الخلط الفاضح يف املواقف، 
عن  التعـبري  بــــني  الخـــطاب  وازدواجية 
الطعن  ومحاوالت  والتحالف،  الصداقة 
التضارب يف  تجىّل هذا  الخلف«...وقد  من 
الصحراء  قضية  من  املغرب  رشكاء  مواقف 
السنة  أواخـــر  مــنذ  عرفت  التي  الغربية 
أثارت  التي  التطورات  من  جملة  املاضية 

حفيظة املغرب، والتي متّثلت فيام ييل:

األوروبية يف 10  العدل  1/ إصدار محكمة 
ديسمـــرب 2015 قرارا اعتربت فيه االتفاق 
املوّقع بني الربـــاط وبروكسـل يف 8 مارس 
2012 واملتعلق بـ»إجراءات التحرير املتبادل 
يف مجال املنتجـــات الفــالحية واملنتجات 

الفـــالحية املحـــولة ومنتجــــات الصــيد 
البحري« الغيا، وذلك النه مل يرش بوضوح إىل 

الصحراء الغربية.

القرار  هذا  املغربية  الحكومة  قابلت  وقد 
»خرقا  فيه  أن  واعتربت  القاطع  بالرفض 
للقانون الدويل«، وقررت تعليق التواصل مع 
املؤسسات األوروبية، باستثناء ما يتعّلق منها 
مبلف االتفاق وقرار املحكمة. وأضافت أن 
املغرب يرفض »أن يتم تقاذفه بني مختلف 
وأن  األورويب«،  االتحاد  ومؤسسات  مصالح 
»التامدي يف هذا املوقف من شأنه أن يهدد 
استمرار  وحتى  بل  املتبادلة،  الثقة  بعمق 

الرشاكة بني الطرفني«. 

رئيس  قال  اللهجة  شديد  تصيح  ويف 
الحكومة إن األوروبيني »يجب أن يحسنوا 
تقدير األمور، فالقضية جيــو - سرتاتيجية 
وليســـت لعـــبا وليســت مزاحا«، فقضية 
الصحراء »قضية وجـــود أو عـــدم وجود، 
ويجـــب أن تكـــون األمور واضحة بالنسبة 

إليهم«.

وقد

إن »املغرب رغم حرصه عىل الحفاظ 
عىل عالقاته االسرتاتيجية مع حلفائه، 

قد توّجه يف األشهر األخرية نحو تنويع 
رشاكاته، سواء عىل املستوى السيايس 

أو االسرتاتيجي أو االقتصادي.

ويف هذا اإلطار، تندرج زيارتنا 
الناجحة إىل روسيا، خالل شهر 

مارس املايض... كام نتوجه إلطالق 
رشاكات اسرتاتيجية مع كل من الهند 

وجمهورية الصني الشعبية«... هذا 
ما أعلنه العاهل املغريب امللك محمد 
السادس يف الخطاب الذي ألقاه يوم 
األربعاء 20 أفريل 2016 يف افتتاح 

أشغال القمة الخليجية املغربية 
بالرياض.
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الجفوة بين المغرب والغرب هـل ُتـــــــــــَولِّـي الـربــاط وجهها شطر الشرق؟

العـــام ملنظمة األمم   2/ زيـــارة األمــني 
املتحدة بان يك مون إىل مخيامت الالجئني 
الوجود  مرة،  ألول  ووصفه،  الصحراويني، 
املغريب يف الصحراء الغربية باالحتالل. وقد 
رفض املغرب الرسمي والشعبي هذه الزيارة 
األممي  املسؤول  تصيحات  عىل  واحتج 
مؤكدا أنها تشّكل »خلال« طرأ عيل التصور 

الدويل لطريقة معالجة النزاع.

ويف حني عقد الربملان بغرفتيه جلسة خصصها 
التطور الخطري خرج املغاربة  ملناقشة هذا 
يف العاصمة يف مظاهرة عارمة مل يسبق لها 

مثيل ضد األمني العام لألمم املتحدة.

ومن ناحية أخرى أعلنت  الحكومة املغربية 
املدنية  العنارص  عدد  تخفيض  قررت  أنها 
والسياسية واالدارية العـــاملة يف بـعثــــة 

بإلغاء  الصحراء، وهددت  املتحدة يف  األمم 
اململكة  تقدمها  التي  اإلرادية  املساهمة 
لسري عمل املينورسو، وببحث صيغ سحب 
عمليات  يف  املنخرطة  املغربية  التجريدات 

حفظ السالم«.

عىل  طرأت  التي  التعقيدات  تواتر   /3
العالقات بني الرباط وبني واشنطن يف اآلونة 
يعّد  املغرب  أن  من  بالرغم  وذلك  األخرية، 
حليفا للغرب وللواليات املتحدة األمريكية 
بالذات ال سيمـــا يف الحـــرب عىل االرهاب 

والتطرف.

أن وزارة  إىل  اإلشارة  اإلطار تجدر  ويف هذا 
الشؤون الخارجية املغربية قامت يف 19 ماي 
2016 باستدعاء  السفري األمرييك يف الرباط 
من  ورد  مام  اململكة  غضب  عن  للتعبري 

»تالعب وأخطاء فاضحة« يف التقرير الذي 
الشهر  األمريكية  الخارجية  وزارة  أصدرته 
املغرب،  يف  اإلنسان  حقوق  حول  املايض 
املغربية  األمن  قوات  فيه  اتهمت  والذي 
بالفساد وتجاهل سيادة القانون عىل نطاق 

واسع. 

ويعترب هذا التقرير حلقة أخرى من حلقات 
العالقات  سطح  عىل  طفت  التي  األزمة 
املغربية االمريكية بسبب اعتقاد الرباط أن 
املستشار األمرييك كريستوفو روس املبعوث 
إىل  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخيص 
الصحراء الغربية، الذي كانت عّلقت التعامل 
معه منذ سنة 2013، هو املتسّبب يف تأزيم 
املتحدة  األمم  منظمة  وبني  بينها  العالقة 
انحياز  وراء  يقف  ترى،  كام  أنه،  حيث 
األمني العام للمنتظم األممي،  ووراء التشّدد 
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األمرييك يف مناقشات مجلس األمن األخرية 
حول قرار املغرب التقليص يف بعثة املينورسو، 
حيث اعتربته انزالقا من شأنه ان يقّوض عمل 
القرار  تضمني  عىل  وعملت  املتحدة،  األمم 
والذي  مرشوعه  أعدت  الذي   )2285( رقم 
اعتمده مجلس األمن الدويل يف اواخر شهر 
أفريل املايض تشديدا عىل الحاجة امللحة ألن 

تعود البعثة إىل أداء وظائفها كاملة...

العالقات  عرفتها  التي  التوّترات  تعّدد   /4
املغربية الفرنسية خالل الفرتة األخرية بسبب 
»استفزازية«  تصفات  الرباط  تعتربه  ما 
الرشطة  محاولة  عىل  فعالوة  فرنسية، 
الفرنسية استجواب رئيس املخابرات املغربية 
ثم  الفرنسية،  للعاصمة  زياراته  إحدى  أثناء 
مطار  يف  املغريب  الخارجية  وزير  تفتيش 
باريس، قامت السلطات الفرنسية منذ أيام 
بالرتخيص ملجموعة من النشطاء السياسيني 
املغاربة بالتظاهر ضد امللك محمد السادس 
أمام مقر إقامته يف شامل العاصمة باريس، 
وذلك بالتوازي مع قيام القناة الفرنسية الثالثة 
املغرب:  بعنوان »ملك  وثائقي  فيلم  بعرض 
العاهل  ينتقد  فيلم  وهو  مملكة«  ارسار 
االقتصاد  مفاصل  باحتكار  ويّتهمه  املغريب 

املغريب بشكل مثري للغاية.

أما عن تجليات هذا التوّجه املغريب الجديد 
فيمكن إجاملها فيام ييل:

1/ تعميق العالقة مع بلدان الخليج العريب 
املغربية  القمة  عقد  يف  تجىّل  ما  وهو 
نوعها يف  األوىل من  القمة  الخليجية، وهي 
تاريخ الطرفني، وقد بّرر امللك هذا التعميق 
بأّن بالده وبلدان الخليج تجد نفسها اليوم 
بأمنها  املّس  تستهدف  مؤامرات  »أمام 
األخطار،  »نفس  تواجه  وبأّنها  الجامعي«، 
مصادرها  اختالف  عىل  التهديدات،  ونفس 
أمنها  عن  »الدفاع  فإن  ولذلك  ومظاهرها« 

ال  واحد  هو  بل  مشرتكا،  واجبا  فقط  ليس 
يتجزأ«... ومثلام يعترب املغرب دامئا أن »أمن 
و استقرار دول الخليج العريب، من أمنه«  فان 
دول  قضية  دامئا  كانت  املغربية  »الصحراء 
األزمة  خالل  أّكدته  ما  وهو  أيضا...  الخليج 

األخرية مع األمني العام لألمم املتحدة«.

عىل أن املشكل - يف نظر امللك أكرب من ذلك 
فهو يرى أن بالده والبلدان الخليجية تقف 
 - عريب،  كربيع  تقدميه  تم  »ما  وبعد  اليوم 
عىل  إنسانية«،  ومآيس  ودمارا  خرابا  خّلف 
اليد  أعتاب »خريف كاريث، يستهدف وضع 
عىل خريات باقي البلدان العربية«، وهو يتوقع 
تستهدف  التي  العدوانية  املخططات  »أن 
املّس باستقرارنا، متواصلة ولن تتوّقف. فبعد 
متزيق وتدمري عدد من دول املرشق العريب، 

ها هي اليوم تستهدف غربه«.

2/ االنفتاح عىل روسيا التي عادت شمسها 
أهم  أحد  باعتبارها  جديد  من  البزوغ  إىل 
الخيارات التي ميكن للمغرب أن يرتادها وأن 

يحقق منها وبها عدة أهداف يف آن واحد.

فالرباط بهذا االنفتاح تستطيع أن تضفي قدرا 
أكرب من التوازن عىل عالقات موسكو معها 
وأن  خاصة  الجزائر،  »اللدود«  جارتها  ومع 
االتحاد  »الراحل«  عن  مختلفة  اليوم  روسيا 
السوفيايت من حيث أنها باتت تضع مصالحها 
فوق أية اعتبارات ايديولوجية، وهو ما يظهر 
يف موقفها من قضية الصحراء الغربية التي 
ال تقدم لها الدعم املفرتض يف األمم املتحدة 
بحكم الروابط التاريخية واالقتصادية الوثيقة 

التي تجمعها بالجزائر...

عىل  االنفتاح  بهذا  تستطيع  الرباط  إن  ثم 
موسكو التي متكنت بعد تدّخلها يف سوريا 
أن  القطبية  التعددية  تكريس  إعادة  من 
تستثمر »سياسية املحاور املتعّددة« يف خدمة 

مصالحها، ويف الرتفيع من قّوتها التفاوضية مع 
رشكائها التقليديني.

3/ التوّجه نحو تعزيز الرّشاكة مع الصني التي 
تتقاطع مصلحتها يف توسيع نطاق انتشارها 
يف مختلف أرجاء العامل مع مصلحة املغرب 
يف تنويع رشكائه عىل الساحة الدولية، وإنهاء 
شبكة  عىل  هيمنت  التي  االحتكار  حالة 
عالقاته يف املايض خاصة بعد أن تبنّي له أن 
ملقتضيات  أوفياء«  »غري  التقليديني  رشكاءه 
الرشاكة النزيهة والحريصة عىل تبادل املنافع.

وألّن الّصني ما تزال تفضل أن يكون عامد 
فقد  اقتصاديا ال سياسيا،  الدولية  عالقاتها 
الزيارة  نتائج  ترتكز  أن  الطبيعي  من  كان 
التي قام بها امللك خالل شهر ماي املايض 
إىل الصني عىل التأسيس لرشاكة اسرتاتيجية 
الصناعية  املجاالت  يف  صينية  مغربية 
وكذلك  والثقافية  والطاقية  والسياحية 
كان  ورمبا  والقنصلية...  القضائية  الشؤون 
اتخذه  الذي  القرار  النتائج  أبرز هذه  من 
امللك محمد السادس بإعفاء الصينيني من 
تأشرية الدخول اىل املغرب ابتداًء من شهر 
أن  شأنه  من  االجراء  فهذا   ،2016 جوان 
استقبال  إىل  يتطلع  الذي  املغرب  يساعد 
عىل   2020 سنة   صيني  سائح  الف  مائة 

تحقيق هذه الغاية.

الجديد  التوّجه  تجّليات  بعض  هي  تلك 
بقطع  وهي  الخارجية،  املغرب  سياسة  يف 
َدة  النظر عام سيكون لها من تداعيات مَؤكَّ
واملتوسطي  املغاريب  املبارش  محيطه  عىل 
واالفريقي، تؤرش يف نظري إىل وعي مغريب 
مزدوج: وعي باملكانة املتميزة التي يتمّتع بها 
املغرب عىل الّصعيد الدويل، ووعي بضورة 
مواكبة املخاض الذي تشهده الساحة الدولية 

n.اليوم حتى ال يولد العامل الجديد يف غيابه
م.إ.ح
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بقلم رشيد خشانة

تتجه تونس نحو التفاوض مع االتحاد 
األورويب للتوّصل إىل اتفاق رشاكة 

جديد سيكون، إذا تم التوقيع عليه، مصرييا 
لألجيال املقبلة. وبينام تؤكد الحكومة أن 
املفاوضات بهذا الشأن مل تبدأ بعُد، وأن 

تونس حرة يف أن تخوض هذه املفاوضات 
أو ترفضها، يعترب الجانب األورويب أن 

املفاوضات انطلقت رسميا يوم 13 أكتوبر 
املايض عندما وقع رئيس الحكومة واملفوضة 

األوروبية املكلفة بالتجارة وثيقة انطالق 
املفاوضات. ونالحظ يف هذا الصدد أن 
األوروبيني ال يستخدمون، مثال، عبارة 
مباحثات استكشافية أو متهيدية، بل 

»مفاوضات«، بينام ُيرُص الجانب التونيس 
عىل أننا مل نصل إىل مرحلة  التفاوض. 

وُيطلق عىل اتفاق الرشاكة امُلزمع التوصل 
إليه اسم »اتفاق التبادل الحر الشامل 

 ،ALECA وامُلعمق« الذي ُيعرف اختصارا بـ
وهو يشمل قطاع الفالحة والخدمات 

واالستثامر، أي املجاالت التي مل يشملها 
اتفاق الرشاكة بني تونس واالتحاد األورويب 

يف 1995. 

مع بداية المفاوضات حول اتفاق شراكــــــــة جديد أوروبا ليست قدرنا المحتـوم
أن اتفاقا يفتح السوق التونسية أمام تدفق الزراعية والخدمات واالستثامرات 
من أوروبا،  املُتفوقة علينا يف كل املجاالت، سيُزعزع أركان اقتصادنا العليل 
ويُوجه رضبة قاتلة ملُنتجينا يف تلك القطاعات. ولكن االستمرار يف الحامية 
وغلق السوق ليسا حال عىل األمدين املتوسط والبعيد، يف ظل عامل غدا اليوم أصغر من 
قرية. من هنا ال بد أن يستند  البُت يف أي خيار مصريي عىل رؤية دقيقة ملوقع تونس 
االسرتاتيجي والرشاكات التي ميكن أن تُقيمها مع الدول والتجمعات التي نرى مصلحتنا 
يف التعامل معها. وهذا يتطلب تقوميا شامال ألداء اتفاق الرشاكة الذي مىض عىل توقيعه 
أكرث من عرشين سنة، وكذلك قراءة للرشاكات املاُمثلة التي أتت بعدنا. ُرمبا تكون تونس 
قد استفادت من كونها أول بلد متوسطي توصل إىل اتفاق رشاكة مع االتحاد األورويب عام 
1995، لكن األكيد أن البلدان التي أتت بعدنا قد استفادت أكرث من نقاط قوتنا وضعفنا 

لتقود املفاوضات مبا يُتيح لها تحصيل فوائد أكرب. 

لذا علينا أن ننطلق من قراءة املشهد الدويل ومنزلة تونس فيه، الستجالء امليزات والفرص 
التي باتت تُتيُحها لنا الثورة الرقمية، فنحن يف حقبة تختلف عن تسعينيات القرن املايض. 
والرشكاء املُحتملون اليوم كُرثٌ، منهم البلدان االفريقية وهي التي يُحقق بعضها حاليا نسبة 
منو ذات رقمني، والتي تستهلك كل ما نُصدره إليها )عىل قلته(. كام تشكل البلدان اآلسيوية 
وخاصة منها االسالمية )أندونيسيا، ماليزيا، باكستان...( فضاء يحمل يف أعامقه فرصا كبرية 
لالستثامر والتبادل التجاري، عىل رغم بُعد املسافات. ويف رشق أوروبا والبلقان فرص من 
نوع آخر كان يجدر بنا أن نستكشف كوامنها وننسج معها عالقات تبادل وتعاون. ثم هناك 
الغول الصيني الذي غزا أسواقنا من خالل قنوات التجارة املوازية، وقد يكون األجدى أن 

نتوصل معه إىل اتفاق شامل يحمي منتجاتنا من املنافسة غري الرشيفة. 

كل هذه العناوين تؤكد أن أوروبا ليست قدرا محتوما علينا وال مصريا مكتوبا عىل جبيننا. 
طبعا من السذاجة االعتقاد بأننا قادرون  اليوم عىل التفيص من العالقات التي نسجتها 
قرون من السلم والحرب بيننا وبينها. ولكن ليس مقبوال أن نبقى رهينة للنظرة املركزية 

األوروبية ونتغاىض عام يدور يف العامل من حولنا، وال نبحث فيه عن مصلحتنا.

الخطاب األورويب يُحثنا حثا عىل القبول باتفاق رشاكة جديد أشمل وأعمق من اتفاق 
1995 مع االتحاد األورويب، ُمعتربا املخاوف املُعلنة شبيهة باألصوات الجزعة التي تعالت 
قبل كل عملية توسيع لالتحاد األورويب عىل طريق الوصول إىل حجمه الحايل )28 عضوا(. 
لكن هذا الخطاب يتناىس الفوارق بني حجم الدعم الكبري الذي أغدق عىل البلدان املُرشحة 

الريب
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مع بداية المفاوضات حول اتفاق شراكــــــــة جديد أوروبا ليست قدرنا المحتـوم

للعضوية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفينيا، والثمرات العجاف التي 
سنحصدها من »اتفاق رشاكة شامل وُمعمق« مع االتحاد، هذا إن 
حصدنا شيئا ومل تكن الحصيلة »حصاد الهشيم«. وأظهرت الدراسة 
التي أعدها املعهد العريب لرؤساء املؤسسات حول اتفاق الرشاكة 
الشامل واملعمق أنه ليك يستطيع قطاعنا الفالحي امتصاص تداعيات 
تحرير التبادل مع أوروبا ينبغي أن تُحقق الصادرات الزراعية منوا 
سنويا بنسبة 8 يف املئة، وهو أمر مستحيل. أما يف قطاع الخدمات 
فينبغي أن تنمو الصادرات بنسبة 15 يف املئة سنويا من خالل زيادة 

سنوية يف اإلنتاجية تُقدر بـ7 يف املئة. فهل هذا ممكن؟

ليس من املبالغة القوُل إننا نقف اليوم يف مفرتق رشاكات عديدة تُعطي 
فرصا مختلفة ومتفاوتة لتونس، رغم إكراهات التاريخ والجغرافيا. 
لكننا نتعاطى مع هذا املوضوع املصريي يف مناخ سيايس ُمختلف 
عن السياق الذي اكتنف التوصل إىل اتفاق 1995، إذ تم  تغييب 

املجتمع املدين والنخب السياسية واالجتامعية عن املفاوضات 
السابقة، مام أضعف جانب املفاوض التونيس، ومل يرتك له مساحة 
كبرية للمناورة والضغط. وال ينبغـــي أن تتحول حصص االستامع 
ملُكونات املجتمع املدين إىل نوع من تنفيس االحتقان يف ســـوق 
ُعكاظ اقتصادية، من دون أي تأثري يف توجيه املفاوض التونيس. 
وقـــــد أظهرت املناسبات التي طُرح خاللها هذا املوضــــوع 
عىل بســــاط البحث واملناقشة، وآخرها ندوة »املعهد العـــريب 
لرؤســــاء املؤســـسات« الشهـــر املايض، أن غالبية املتحدثني 
تجنُح إىل الحذر واالحرتاز، إن مل يكـــن إىل التوجس والتشكيك. 
وهذا ما يؤكد مجددا رضورة الرتيث يف إطالق املفاوضات مع 
االتحاد األورويب وإعطاء الفرصة للنخب التونسية ليك تناقش، 
رمبا ألول مرة، املنزلة التي تختارُها لبالدها انطالقا من موقعها 

n.الجيوسرتاتيجي وإرثها الحضاري
ر.خ
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من املفروض أن يكون الرابط الثقايف 
بني غالبية بلدان العامل االسالمي، 

متمثال يف القيم الدينية واالجتامعية 
والعادات والتقاليد وغريها والقوة 

الطبيعية التي تجمع املسلمني وتؤلف 
بني الشعوب من مختلف األجناس. 

إاّل أن الحقائق التاريخية وطموحات 
السياسيني تفيد العكس. وكمثال 

لذلك، تبدو العالقات العربية الرتكية 
عرب التاريخ وإىل يومنا كنموذج 

لتشّتت القوى، يف حني أن العديد 
من العوامل ميكن أن تجمعها.

بقلم توفيق جابر

تشّتت قوى العالم اإلسالمي: العالقــــــات  العربية  التركيــــــة نموذجـــــــــا
العهد العثامين وال يزال أكرث الفرتات جدال بني املؤرخني واملفكرين. والدولة )أو 
الخالفة( العثامنية كام يحلو للبعض تسميتها، عمرت لفرتة قاربت الستة قرون 
وغطت مساحتها جغرافيا واسعة، كانت من ضمنها العديد من الدول العربية 
مثّل مواطنوها مجرّد رعايا. ويف هذا الخصوص يطرح السؤال »إن كان العثامنيون 
غزاة أم حامة لإلسالم وللبلدان االسالمية«  التي رزحت تحت سيطرتهم ملدة قرون، بالرغم من 
التصدي العثامين لألخطار الربتغالية واإلسبانية يف املحيط الهندي و يف جنوب املتوسط. وعقب 
انهيار الدولة العثامنية تعّمقت هوة الخالف القدمية بني الطرفني وازدادت حدة االتهامات املتبادلة 
وصدرت أحكام مترسعة، من بينها عدم إشارة مناهج التعليم الرتكية إىل أي معلومة عن العامل 
العريب وتصوير الفرتة العثامنية يف جل املناهج العربية كفرتة استعامر قامتة. كام مل نشهد أحدا 

يف تركيا يتطرق إىل نضال الشعوب العربية ضد االستعامر وكفاح شعوبها من أجل االستقالل.

مع تأسيس الدولة الرتكية »الكاملية«  الحديثة، انتهجت تركيا سياسة ما سمي »بصفر مشاكل«  
انطالقاً من األسس التي وضعها مصطفى كامل أتاتورك. إالّ أنها اعتمدت القطيعة مع العامل العريب، 
عىل أن الخيار االسرتاتيجي والنهايئ لرتكيا هو أوروبا والغرب عموما. وبعد الحرب العاملية الثانية، 
عملت التحالفات الغربية ضمن خططها عىل وضع تركيا وإيران والدول العربية يف سلة واحدة 
يف ما سمي »بالرشق األوسط« الذي عرضته بريطانيا عىل مص سنة 1951 والذي مل ير النور، 
مرورا بحلف بغداد سنة 1955 والتي كانت تركيا طرفا فيه مع دولة عربية واحدة وهي العراق، 
وصوال إىل مرشوع ايزنهاور الذي طرحته الواليات املتحدة االمريكية عىل املنطقة بعد حرب 
السويس سنة 1956، وكانت كذلك تركيا طرفا فيه.  وال يفوتنا أن املسألة الفلسطينية احتلت جانبا 
من اهتاممات تركيا يف أواخر األربعينات من القرن املايض، حني عارضت قرار التقسيم )1948( 

واصطفت إىل جانب الدول العربية.

يف جوهر العالقات العربية الرتكية، ال ميكن غض النظر عن العامل الجغرايف الذي ميتد عىل مسافة 
قرابة 1200 كيلومرت مع سوريا والعراق، وهو ما يجعل لألمن املشرتك قيمته الهامة. كام ميثل 
وجود أنهار كربى )دجلة والفرات( عامال حيويا تشرتك فيها الدول الثالث، وسط خالفات بني هذه 
الدول بشأن مياه النهرين، خاصة يف ظل استخدام أنقرة لها كورقة ضغط عىل دمشق وبغداد 
يف العديد من املحطات التاريخية. ومثل كذلك التعاون العسكري الرتيك اإلرسائييل نسبيّا عقبة 
أمام التقارب بني الطرفني. ومنذ صعود حزب العدالة والتنمية إىل الحكم مع نهاية سنة 2002، 
حاول وضع نهاية لهذه السياسة وإتباع سياسة جديدة تحقق لرتكيا دور الدولة القائدة املؤثرة يف 
العامل العريب. وقد بادر يف وقت قيايس برتميم العالقات الخارجية مع دول الجوار وخاصة سوريا 
واليونان مام أثار  خشية صعود تحالفات جديد ميكن أن تؤثر يف مصالح ونوايا بعض القوى. كام 

كرس جهودا كبرية ملزيد اكتساح أسواق الدول العربية لتصيف املنتوجات الرتكية.

كان 
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كان االنفتاح الرتيك الواسع تجاه العامل العريب، مدفوعاً بعوامل التاريخ 
والجغرافية والثقافة والسياسة. وقد أبدت الدول العربية اندفاعا كبريا 
تجاه ذلك، متطلعة إىل دور تريك مختلف ومنارص لقضاياها. وقد اختلفت 
نظرتها إزاء االنفتاح الرتيك، تراوحت بني دول الخليج التي رأت يف املسعى 
الرتيك عامال إقليميا ميكن أن يؤثر عىل الدور اإليراين يف املنطقة ويّحد 
منه، وبني دول أخرى  رأت أنّه يعّمق الدعم اإلقليمي للقضايا العربية 
وخاصة القضية الفلسطينية. ويف ذات الوقت متكن حزب اردغان وخالل 
فرتة قصرية من إجراء مجموعة من تعديالت قانونية ودستورية قدمتها 
حكومة العدالة والتنمية يف إطار تلبيتها ملطالب االتحاد األورويب لتمكن 
تركيا من االنضامم إليه. وتقيض التعديالت الجديدة خاصة بتقليص دور 
ونفوذ الجيش الذي عرف منذ ذلك التاريخ ارهاصات وصلت إىل حد 
محاكامت بالجملة للعديد من الضباط السامني. إال أن الساسة االتراك 
يعلمون جيدا أن االتحاد االورويب »ناد مسيحي مغلق« وأن التعديالت 
كانت تهدف إىل تقليص دور الجيش الحارس لرتكيا »الكاملية« وثوابتها 

العلامنية.

ومل يكن يف الحسبان أن فوز حزب العدالة والتنمية  مؤرشا النبعاث  
»أشواق الخالفة الرتكية« التي قّوض أركانها اتاتورك منذ سنة 1924. إال 
أن العديد من املؤرشات تفيد العكس، حيث بينت تطورات األحداث 
أن النظام الرتيك الجديد الذي تباهى باإلسالم »الحداثوي« وبالعودة 
إىل سياسة »صفر مشاكل«، كان هدفه تحقيق مرشوع إقليمي. فبعد 
أن بذلت تركيا، التي كانت تعترب عدوانية إزاء املنطقة، جهداً هائال 
إلصالح عالقاتها مع جريانها، جاء ما سّمي بالربيع العريب الذي دعمته 
بكل جهودها ونسقت له مسبقا مع حلفائها الغربيني. ويتوّجب التذكري 
بأن الخطاب السيايس الرتيك الذي وّضف نجاحات تركيا االقتصادية 
لصالح حزب العدالة والتنمية، يف حني أن تلك النجاحات كانت بفعل 
ذكاء وتحركات رجال االعامل والصناعيني األتراك الذين نجحوا يف إقامة 
شبكات تبادل ورشاكة خاصة مع الفاعلني االقتصاديني يف أوروبا وغريها 
وهو الخط الليبريايل الذي رسم معامله طورغوت أوزال منذ عقود حني 
قرر االنفتاح والليبريالية لالقتصاد الرتيك، دفع بالعديد من قوى حركات 
اإلسالم السيايس وخاصة تنظيم اإلخوان املسلمني )ومن بينهم رئيس 
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حركة النهضة(، إىل املطالبة بتطبيق منوذج حزب العدالة والتنمية الرتيك 
يف الحكم.

إال أنه تبني لهذه الحركات حجم االختالف بني الواقعني العريب والرتيك 
والفرق الشاسع لتجربة اإلسالم السيايس بينها، فضال عن تعرث هذه 
التجربة وإخفاقها، يف ظل تفاقم املشاكل الداخلية يف تركيا ورصاع 
اردغان  املرير مع املعارضة العلامنية وكذلك حزب العامل الكردستاين 
وغريها. وقد أدى ذلك إىل اختفاء مطالبة هذه القوى بتطبيق النموذج 
الرتيك، الذي سعى اردوغان وداوود أغلو يف كل مناسبة إىل التسويق له 
بعد أن أثار حفيظة العديد من الدول العربية بوصفه يحمل مرشوعاً 

ايديولوجيا إقليميا مبختلف أبعاده.

كام تبــني أن تـــركيا تدعـــم جامعـــات اإلســــالم السيــــايس وتحــــديدا 
حركات اإلخــــوان املسلمني وتسعى إىل إيصالها إىل السلطة وتحاول 
ربط الحكومات الجديدة يف هذه الدول بالسياسة اإلقليمية الرتكية 
عىل اعتبار أن تركيا قائدة للعامل اإلسالمي. وهــو ما تسبــــــب يف 
صـــــدام مـــع األنظمــــة التي عملت أنقرة يف الســـابق عىل تحسني 

عالقاتها معـــها.

برز كذلك  تورط أنقرة الواضح يف األزمة السورية وتسخري األرايض 
الرتكية ممرا ومقرا للمجموعات املسلحة التي تتحول إىل سوريا والعراق 
لتقاتل باسم الجهاد، يف حني أنها ترتكب املجازر ضد الجميع،  وهو 
ما أفقد حكومة اردوغان مصداقيتها وبرزت كقوة داعمة لإلرهاب، 

وبشهادة حلفائها.

اتبع اردغان سياسات مختلفة ومتعّددة تجاه الدول العربية. ولعل السبب 
األسايس لهذا االختالف يكمن يف خصوصية املصالح من دولة إىل أخرى، 
فضالً عن حجم العالقات االقتصادية مع هذه الدول ربطا باألهداف 
السياسية إزاء كل منها. وقد سجل التبادل التجاري الرتيك مع العامل العريب 
تراجعا ملحوظا، وميكن أن يتعرض االقتصاد الرتيك ملزيد الرتاجع خاصة يف 
ظل مؤرشات االنكامش والتضخم وتراجع االستثامر الخارجي والداخيل 
وفقدان اللرية الرتكية لقيمتها أمام العمالت األجنبية. ومن املرّجح أن 
يتفاقم هذا الوضع إذا ما وجدت املصالحة بني الدوحة والقاهرة طريقها 
إىل النور يف ظل املساعي السعودية والكويتية التي تبذل يف الخصوص. 
وهو ما يعني أن تركيا قد تخرس آخر حليف أيديولوجي لها يف العامل 
العريب، ورمبا لن تبقى لها سوى حركة حامس التي تتخبط يف العديد 

من املشاكل ومن بينها الحصار والتمويل والخالفات مع حركة فتح.
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ويخىش أردوغان من انتقال ما حصل يف مص إىل تركيا ومن حركة 
اجتامعية مدعومة من املؤسسة العسكرية تتحرك يف الشارع ضده 
عىل وقع قضايا الفساد واالعتقاالت. وهو ما دفعه إىل انتهاج أساليب 
إقصائية ضد كل حركة أو احتجاج ضده. كل ذلك يجعل اردغان يعيش 
عىل هاجس احتامل حصول انقالب عسكري ضده بالرغم من نجاحه 
الكبري يف الحد من نفوذ املؤسسة العسكرية التي تعد أعرق وأهم 

مؤسسة يف تاريخ الجمهورية الرتكية. 

وال يفوت الدول العربية  أن خطر داعش بات يهدد أمنها وحتى وجودها 
وهو ما يؤرش للعديد من التحوالت يف املواقف والتحالفات التقليدية 
ويزيد من عزلة اردغان إن مل يراجع سياساته الخارجية ويعمل عىل 
حشد التوافقات مع دول املنطقة.  إالّ أن العامل العريب غري واع مبسألة  
»االّ فكاك« مع القّوتني املتاخمتني له وهام تركيا وإيران. و»االّ فكاك« 
الذي أفرزته الجغرافيا خلق عضوية ال مفر منها، واصل التنكر لها منقادا 
بشعور كراهية تاريخية، بعيدا عن مبدأ طي صفحات املايض والعمل 
عىل امليض إىل الوفاق مع محيطه. وال يبقى للدول العربية يف الوضع 
الراهن سوى توحيد مواقفها قصد دحر مخـــاطر املستقبل التي تنذر 

مبا ميكن أن يعصف مبا تبقى من مقوماتها.

إن شعب تركيا املتميز يؤمن بالعمل والرقي ويتأقلم بشكل الفت 
املستجدات  تفرض  أن  املستبعد  غري  ومن  والتطور.  الحداثة  مع 
عىل الساحة اإلقليمية تحوالت ستدفع تركيا إىل مراجعة سياستها 
الخارجية و إىل التأقلم مع الواقع الجديد وتنقية األجواء القامتة 
العريب واإليراين والرويس، عىل أمل أن يكون  خاصة مع محيطها 
للساسة األتراك قدر كاف من الحكمة لتحقيق ذلك. إال أن التطورات 
األخرية يف تركيا واملتمثلة يف إزاحة داود أغلو، رئيس الوزراء ونيّة 
أردغان إقامة نظام رئايس قد تعزز املخاوف من انتقال البالد إىل 
مرحلة سياسات وقرارات فردية. ويبدو أن حلم اردغان بالسلطة 
املطلقة قد يتحقق بعد اختياره لنب عيل يلدرم كوزير أول واملعروف 
بوالئه املطلق والالمحدود له. وقد تجسم ذلك بنيل حكومة يلدرم 
الجديدة بثقة الربملان بتاريخ 29 ماي املنقيض، وهو ما قد يفتح 
نظام  إىل  للمرور  الرضورية  الدستورية  التعديالت  إلجراء  املجال 
رئايس، وسط مخاوف املعارضة من االنزالق نحو شخصنة السلطة، 
إضافة إىل رفع الحصانة الربملانية عن عرشة نواب محسوبني عىل 
الشق الكردي، فضال عن رفض الشارع الرتيك عموما منح اردغان 

n.صالحيات رئاسية موسعة
ت.ج
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التلفزة الوطنّية يف الّذكرى الخمسني لتأسيسها

الحصيــلة والـّدور الُمــرتقب

تحتفل التلفزة الوطنّية الّتونسّية هذه الّسنة 
بالذكرى الخمسني مليالدها، 

ومع ما يحمله االحتفال من معاين الوفاء 
لجهود الّرّواد الذين وضعوا لبناتها األوىل 

واجتهدوا،رغم الّصعاب،إلكساب تونس صوتا 
وحضورا يف عامل الّثقافة الّسمعّية البرصّية، 

قد يحسن اغتنام هذه املناسبةللّتساؤل عن 
موقع القنوات العمومّية يف املشهد الّسمعّي 

البرصّي الرّاهن وأّي دور لهامستقبال يف خضم 
الّتحّوالت املتسارعة التي تشهدها البالد وإذا 

ما كانت مهاّمها وبرامجها 
تستجيب فعال لصفتها كمرفق عمومّي. وقد 
يكون من املفيد الّتأّمل يف حصيلة عقود من 

العمل التلفزّي واإلملاع، بقدر ما يسمح به 
املجال، إىل الّنجاحات واإلخفاقات التي عرفتها 

املؤّسسة، وإىل العوائق التي اعرتضت عملها 
وحالت دون تحقيق بعض األهداف املرسومة 

لها، سواء كان ذلك بضغوط خارجية 
من الّسلطة الّسياسّية التي تّتخذ املؤّسسة 

منربا دعائّيا  أو داخلّية تتعّلق 
ببطء الّتأهيل وروتينّية التسيري.

املـفـــروض، أن تكــــــــون 
أداة  العـمـوميّة  القنـــوات 
لسيـــــــاسات تـــرمي، من 
العاّمة  املصلحة  إىل خدمة  املبدأ،  حيث 
وسّد حاجة املواطنني إىل ماّدة متوازنة بني 
والثّقافيّة  والرّتبـــويّة  العنارصاإلعالميّة 
والرّتفيهيّة. والواضح أّن املـــاّدة التلفزيّة 
عندنا مل تحّقق قّط مثـــل ذلك التّوازن، 
أصال،مثلام  إليه  تطمـــح  مل  لعلّها  بل 
يبـــدو من برمجة أميـــل إىل الرّتفيــــه 
والخدمات اإلعــالميّة، مع خضوع واضح 
لإلمــــالءات الســّيـــاسيّة التي تعيق أّي 
محــــاولة للتّطويــــر - إن وجدت - من 

داخل املؤّسّسة. 

وميكن اإلشارة، يف هذا الّسياق، إىل قضيّة 
هاّمة تتمثّل يف ضعف التّفاعل شبه املزمن 
مع الّشأن الثّقايف عىل مدى العقود الخمسة 
املاضيةباعتبار ضيق الحيّز املخّصص للفكر 
واآلداب والفنـــون، ولنضـــرب لذلك مثــــال 
بتواضع املاّدة التّاريخيّة يف برامج تلفـــزتنا 
العموميّة وخاّصة تاريخ تونس منذ األزمنة 
القنوات  توليه  ملا  خالفا  وذلك  القدمية، 
األجنبيّة يف البالد املتقّدمة من أهّميّةالثّقافة 
التّاريخية يف معناهاالّشامل ويف شتّى صيغها 
الفكريّة والتوثيقيّة والقصصيّة،وغري خـــاٍف 
ما ملعـــرفة التّاريخ من أهميّة جوهريّة 
وما لها من دور يف بناء الوعي باالنتامء 
إىل مجتمع واحد معنّي مبّد الجسور بني 

ماضيه وحارضه.

مسرية طويلة بني نجاح وإخفاق

انطلقت التّلفزة التّونسيّة بعد ميض عقد 
عىل االستقالل يف سياق بناء الّدولة الحديثة 
ولعل ما أوكل إليها من مهاّم يتوافق، نظريّا، 
مع األهداف املعلنة للّدولة يف بناء الهياكل 
واملؤّسسات وإرساء منظومة تربويّة حديثة 
والّنهوض بالثّقافة انتاجا وإعالما،وتحقيق 
تنمية اجتامعيّة واقتصاديّة متوازنة. غري 
أّن التّلفزة العموميّة مل يتح لها، عىل مدى 
تاريخها، أن تكون مرآة صافيّة تعكس بجالء 
صورة شاملة لواقع املجتمع وأحوال البالد، بل 
لقد كانت الّصورة منقوصة ومشوبة بالضبابيّة 
أو التّحّدب ملرورها من خالل موشور الرّؤية 
الّسياسيّة املهيمنة.كانت القناة العموميّة إذن 
»رسميّة« بكّل ما تحمله الكلمة من معاين 
التّوجيه والرّقابة ومراعاة أولويات الّسلطة. 
ورغم ذلك فقد حّققت يف فرتات ما - ويف 
حدود ما أتيح لها من إمكانات - منجزات 
رائدة تُذكَُر لها، واستسلمت يف فرتات أخرى 
إىل الرّوتني املستحكم عادة يف اإلدارة والرّافض 
للتّجديد والتّنويع وتوسيع الرّؤية واالنفتاح 
عىل ما يجد من تحّوالت يف املشهد الّسمعّي 

البصّي يف الّداخل والخارج. 
 

نقاط مضيئة وانجازات رائدة

التلفزة  ولنبدأ بذكر املنجز الذي حّققته 
العموميّة يف مجال بلورة اإلحساس باالنتامء 
إىل املجموعة الوطنيّة من خالل انتاج رؤى 

من

بقلم علي اللواتي
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التلفزة الوطنّية يف الّذكرى الخمسني لتأسيسها

الحصيــلة والـّدور الُمــرتقب

وأمناط سلوك وعادات استامع ومشاهدة 
كانت اإلذاعة املسموعة قّد أّسستها وأتت 
الّنسيج  يف  وترسيخها  لتأكيدها  التلفزة 
ال  مساهمة  تلك  كانت  وقد  املجتمعي، 
يستهان بها يف إثراء ثقافة مشرتكة،وأمكن 
للقناة العموميّة انتاج برامج توعية اجتامعيّة 
وتربويّة والتّعريف بعنارص من الرّتاث املاّدي 
والالّمادّي وكان ذلك يف الغالب مببادرة من 
بعض األشخاص الذين يدفعهم حامسهم إىل 
العمل دون مقابل مجز يف أغلب األحيان. 
كام يُذكر للقناة الوطنيّة بناء تقاليد انتاج 
درامي تونيّس،بلغ الّنضج بفضل إرادة حازمة 

من مسرّيي املؤّسسة يف مرحلة ما، وكان من 
نتائجه الحّد من هيمنة الّنتاجات املستوردة.

محاذيرالقصور عن استيعاب تنّوع الواقع

غري أّن تلك الربامج الّناجحة كانت يف منافسة 
غري متكافئة مع كّم كبري من املواّد التي ال 
تستجيب ملقاييس البحث املعّمق واملراجعة 
الّنقديّة ورمّبا رافقتها تعليقات ال تبعد كثريا 
عن اللّغة الخشبيّة وال عالقة لها أحيانا بالواقع 
كام يعيشه املواطنون.كانت ثقافة معلّبة 
تُبَثُّ من املركز والتسندها نظرة شموليّة 

تستقرئ مجمل الحاجات االجتامعيّة والثّقافيّة 
والرّوحيّة التّي تعتمل يف األطراف؛ وإن هي 
أشارت إليها عرضا، ففي صيغ مبترسة ال تكاد 
تفي باملوضوع. لقد مّر دهر مل يكن يعرف 
املشاهدون فيه من واقع الجهات االجتامعّي 
والثّقايفّ إالّ ما يسمح به املنظور الّسيايس ومل 
يكتشفوا من تراثها الرّثّي املادّي والالّمادّي 
إالّ ما يعرض يف اطار التّظاهرات الّسياحيّة 
أو يف بعض الحصص أو األرشطة الوثائقيّة 
التي كان يجهد منتجوها يف البحث عن كنوز 
ثقافة شعبيّة منسيّة، وال يخفى ما يف ذلك 
من نتائج سلبيّة عىل السلّم االجتامعيّة وما 
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يحدثه من صدوع يف جسد املجتمع. ولنا 
كذلك يف املاّدة املوسيقيّة مثال عن غياب 
التّنّوع، حيث كادت تقتص طوال عقودعىل 
األغنية الخفيفة دون تطوير أشكال أخرى 
مثل التّأليف املوسيقّي الّصف والعزف املنفرد 
واملرسح الغنايئ الذي كان له قبل االستقالل 
حضور واسع وحمل سامت تجديد حقيقي ثم 
غاب عن اهتاممات الثّقافة الرّسميّةوال نكاد 
نجد له أثرا إالّ يف تجارب قلّة من الفّنانني حاولوا 
بعثه من رماده فيام بعد. وكذلك الّشأن بالّنسبة 
للمرسح الذي مل يحظ مبا يكفي من االهتامم 
يف الّشاشة الّصغريةرغم كونه من الفنون األكرث 
حيويّة عندنا،باستثناء عدد محدود من األعامل 
املرسحيّة حرص  عىل تصويرها مسؤولون عن 
املؤّسسة يف اطار محاولة استعادة بعض من 

دورها يف الحيّز الثّقايف.

انخرام الّتوازن بني املادّي والفكرّي 
يف عرص اإلشهار

أّما عن استبعاد الّشأن الفكري الجاّد ممثاّل 
يف الحوارات األدبيّة وإنتاج ملّفات معّمقة 
عن الفنون املختلفة   والعناية بالكتاب نقدا 

وتعريفا فحّدث وال حرج والوضع ال يزال قامئا 
إىل اليوم رغم ما يقال عاّم نتمتّع به اليوم 
من حريّة فكريّة. إنّنا ال نزال نالحظ وفرة 
حّظ املواد الغذائيّة والّنتاجات الرّتفيهيّة عىل 
اختالف أنواعها من اإلشهار مقارنة بتواضع 
حّظ الكتاب منه، ومرّد ذلك إىل عجز أغلب 
الّنارشين عن دفع مقابل اإلعالن اإلشهاري 
الثّقافيّة  الّسياسة  أّن  والحال  ملنتجاتهم، 
أهمّيّة  عن  الحديث  يف  تطنب  الرّسميّة 
املطالعة ودعم دورها األسايّس يف بناء 
الّذهنيّة،  القدرات  وتنميّة  الّشخصيّة 
ولكّن أصحاب القرار مل تخامرهم فكرة 
لرسم  االعتامدات  من  يكفي  ما  رصد 
سياسة تنهض بذلك الّدور وتخصيص ما 
الّدعم للتّعريف بالكتاب،  يكفي  من 
الّشاشة. منهااإلعالن عن صدوره عىل 

وقد بات واضحا أّن التّقصري يف تقديم 
املاّدة الثّقافيّة بطريقة تجتنب التّعقيد 
وتالئم التّقنيات االتّصالية الحديثة شكال 
ومحتوى، له سلبيّات عىل الّذهنيّة العاّمة 
وعىل مستوى آداب الحوار، ماّم يقوم دليال 
عىل اختالل التّوازن بني املاّدي والفكري 

يف املنظومة الثّقافيّة.

يف رضورة الّنهوض بدور التلفزة العمومّية
وخالصة القول إّن تعّددالقنوات الخاّصةباختالف 
مشاربها واتجاهاتها وتباين مصالحها املاديّة 
إعادة  العموميّة  الّسلطات  عىل  يفرض 
هيكلةالتلفزة الوطنيّة ومراجعة وسائل عملها 
وتجديد مضامني نتاجاتهاودعمها بالكوادر 
من ذوي االختصاص والتّميّز لدعم قدرتها 
عىل املنافسة ضمن املشهد الّسمعّي البصّي 
الحايل. وانطالقا من أّن القنوات الخاّصة، مهام 
بلغت من الحرفيّة وثراء املضمون، ال ميكنها 
أن تعّوض التّلفزة العموميّة لتباين األهداف 
واملصالح. وحيث أّن األخرية ملك للجميع 
فالواجب أن يُرَاَعى يف عملها، أّوال وأخريا،ثراء 
الخوض يف  األداء دون  املضمون وِحرَفيّة 
الحديث املستهلك عن املردوديّة وحسابات 
الّربح والخسارة التي تُتََّخذ ذريعةمن قبل 
خصومها لتحجيم دورها مع العلم أّن طبيعتها 
كمؤّسسة تخاطب  كّل رشائح املجتمع ولها 
مهاّم ذات نفع عام،يؤّهلها ألن تحظى بدعم 
مادّي ومعنوّي مستمّر من الّدولةعىل أمل 
أن تكون مخربا ينتج الرّؤى املشرتكة ويولّد 

 n.األفكار املؤّسسة للمستقبل
ع.ل
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بقلم د. محّمد حسين فنطر

حــول الّزراعــــــة في قــــــرطاج
أن التبسيط ال يكون ذا جدوى 
اال إذا كان منبثقا من دراسات 
فالتبسيط  دقيقة،  قطاعية 
يعني ضمنيا وجود دراسات تستند اىل بحوث 
معّمقة دسمة يتوالّها مختصون من أهل الذكر 
الدراسات  خصوص  يف  الوضع  أّن  العلم  مع 
يستسيغه  ال  غريب  وضع  القرطاجية  البونية 
املبسطة  الدراسات  أن  ذلك  السليم  املنطق 
ال تستند إىل بحوث علمية من صلب الوطن 
دون تقوقع والعائق األكرب يتمّثل يف عدم وجود 
سياسة وطنية تخّص البحث العلمي و النرش 
واملدارس  واملعاهد  الجامعات  عرب  والرتويج 
عىل اختالف أصنافها فضال عن وسائل االعالم 
السمعية والبصية التي تسّخر الحرف والصورة 
لنرش املعرفة و اثرائها فاملؤمل ان الذين يعملون 
فتاتا  مازالوا  عامة  والرتاث  التاريخ  حقول  يف 
مهّمشني كقطرات ماء ملّا تستطع تكوين جدول 
الغليل  يشفي  فرات  ماؤه  نهرا  ليكون  مرّشح 

ويجزي الخصوبة.

فهناك نظريات ساذجة تحمل يف طياتها الخطأ 
القرن  وقد ظهرت منذ قرون وانترشت خالل 
العرشين فهي  القرن  بداية  التاسع عرش، ويف 
من تلك التي شاخت وتجاوزها الزّمن ولكّنها 
التزال حية ترزق يف بعض الكتب التي يتناولها 
التلميذ واملعلم واألستاذ والقارئ العادي ممن 
يريدون اقتناء ثقافة ثرّية تغّذيهم فيخصبون 
ومن بني هذه النظريات نظرية مضمونها أّن 
دون  التجارة  إىل  منصفني  كانوا  القرطاجيني 
األخرى  االقتصادية  بالقطاعات  كبري  اهتامم 
وكانوا ممن ال يرتّددون يف تجاوز القيم واملبادئ 

والرثوة  باملال  تتعلق  القضـــية  كـــانت  إذا 
والربــــح اليسري. 

الزراعة يف دنيا قرطاج

ومازال  جاهزة  تأتينا  والنظريات  اآلراء  كانت 
يف  فتجد  األحيان  بعض  يف  حاله  عىل  الوضع 
تونس ويف البالد العربية من يكتفي بلوك أقوال 
وآراء توفرت لهم عندما كانوا يستهلكون طحني 
الجامعات الغربية ناسني أّن أغلب األساتذة كانوا 
يدعونهم اىل االعتامد عىل البحوث العلمية وإعادة 
النظر يف كّل يشء حّتي تتهيأ لديهم آراء ومواقف 
ذاتية. ال أحد يشك يف اشعاع التجارة القرطاجية 
التي وّفرت ملن يتعاطاها ثروات طائلة فقد كانت 
األساطيل القرطاجية متخر البحار واملحيطات لكن 
ذلك مل ينث قرطاج عن االهتامم بالزراعة معتربة 
اّياها نقطة ارتكاز لسياستها االقتصادية بل كانت 
الزراعة محّل عناية كربى. ومام ساعد عىل بلوغ 
ذلك املستوى الرفيع دراسات و أبحاث كان يقوم 
بها ثَلة من الخرباء أشارت إليهم النصوص القدمية 
إشارات عابرة ومل تحتفظ إال باسمني وهام عبد 

ملقرت و ماجون. 

أما عن عبد ملقرت فال نعرف عنه إال اسمه 
نستطيع  فال  وانقرضت  مؤلفاته  اندثرت  وقد 
أن نقول عنه شيئا وأما عن ماجون فالحظ شاء 
أن يكون أقل قساوة حيث بلغتنا بعض أخباره 
كام بلغتنا بعض الفقرات من مؤلفاته التي كان 
االستفادة  وعىل  نقلها  عىل  حريصني  القدماء 
الجوع  أن قرطاج مل تشك  الالفت  منها. ومن 
قّط بل كانت مخازنها وأهراؤها ال تخلو من 

ومعلوم

تشكو الحضارة القرطاجية زهد 
املؤرخني فيها واكتفاء الدارسني 

واملدرسني مبجموعة من معطيات 
نظرية وآراء جاهزة تجاوزتها البحوث 
العلمية الصحيحة وهذا يعود لسببني 

كبريين أولهام يتمثل يف قلة عدد 
املختّصني يف الدراسات البونية ومع 

قلتهم تراهم ينرشون نتائج دراساتهم 
وبحوثهم بلغات أجنبية قّل أن يستفيد 

منها القارئ التونيس والقارئ العريب 
عموما والسبب الثاين هو أن الدراسات 

التأليفية حول قرطاج وتاريخها 
وحضارتها تكاد ال تتجاوز مستوى 

التبسيط والعموميات ماعدا بعض 
الكتب التي نرشت باللغة الفرنسية 

حتى أنك تجد موّطآت ال تستند إىل 
دراسات قطاعية دقيقة.
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من التاريخ

القموح والزيوت والثامر املجففة كالتني والزبيب 
والتمر وغريها ماّم تنجبه األرض كّلام انكّب عليها 
االنسان وسقاها بعرق الجبني ال سيام والزراعة 
كرّسوا  علامء  بفضول  تحظى  قرطاج  يف  كانت 
لتكون  إلغرائها  األرض  مع  يتحاورون  حياتهم 

ولودا معطاء.

ماجون وموسوعته الزراعية 

ومن الذين تألق نجمهم يف ميادين الزراعة البّد 
من ذكر ماجون الذي صّنف موسوعة تناول فيها 
عاش  أّنه  ويرّجح  الزراعية  القطاعات  مختلف 
فيام بني القرن الرابع والقرن الثالث قبل ميالد 
املسيح وشاء الحظ ان يكون حليام تجاه الرّجل 
وبحوثه العلمية يف حقل الزراعة وقد منت اىل 
القرطاجي  ماجون  أخبار  املتوّسط  شعوب 

واملوسوعة العلمية التي صّنفها حول مختلف 
أخباره  وصلتنا  فكيف  وشؤونها  الزراعة  علوم 

وأصداء موسوعته الزراعية؟

املصـادر

دار  كنوز  من  املجيدة  املوسوعة  تلك  كانت 
كانت من  منها  الكتب يف قرطاج ولعل نسخا 
مقتنيات بعض الخواص املهتمني بالشأن الزراعي 
والذين يريدون االستفادة من البحوث العلمية 
املجموعة  لحامية  يعتربونه جوهريا  ميدان  يف 
عن  منأى  تكون يف  القرطاجية وسالمتها حتي 
من  املجاعات  فيه  تتسّبب  مام  و  املجاعات 
جوائح وأمراض ومن رّس الينعة التي متّيزت بها 
مدينة عليسة طوال تاريخها أّنها ما انفكت تعري 
مختلف ميادين الفالحة عناية فائقة ومل تقتص 

عىل ما قد توّفره التجارة من أرباح طائلة ذلك 
أّيا كانت ويف كل العصور ومختلف  الدولة  أن 
األصقاع ال تستقيم شؤونها وال تنعم بالسلم ما 
مل  تكن املجموعة الوطنية مطمئّنة بعيدة عن 
هواجس الخصاصة وال تنعدم هذه الهواجس إال 
إذا كان اإلنسان يف مأمن من الجوع والعطش 
توّفرت عناية هيكلية  اذا  االّ  يتوفر  ما ال  وهو 
بشؤون الفالحة ترعاها الدولة  ويؤمن املواطنون 

بجدواها.

الكتب  صنف  من  ماجون  موسوعة  تكن  مل 
التي يحتفظ بها عىل رفوف مكتبات تتحىّل بها 
قاعت االستقبال عند العائالت امليسورة املثّقفة 
بل كانت وسيلة عمل يعتمدها الفالحون عند 
الحاجة ولعل بعض فصولها كانت تلصق يف غرف 
املرشفني عىل األعامل اليومية وبالرغم من هذه 
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العناية ومن هذا االهتامم املتواصل الحلقات مل 
يبق لنا من موسوعة ماجون إال سّت وسّتون 
فقرة وردت مبعرثة يف كتب بعض علامء الفالحة 
وقولوماّل   varro ورون  منهم  بالذكر  نخص 
سمرسيــــاليس  وجـــــرجليو   collUmelle

اإلفريقي gargiliUs martialis  وهو مصّنف 
امليالد  بعد  الثالث  القرن  يف  عاش  افريقي 
وباإلضافة إىل الرتاجم ال بَد من إشارة إىل الذين 
نّوهوا مباجون وموسوعته دون أن يكونوا من 
الكاتب  ومنهم  الزراعة  شؤون  يف  املختّصني 
الشهري واملحامي البارع قيقريو cicéron  الذي 
يستغني عن  ال  كان  الرومان  الفالح  أن  أثبت 
قراءة موسوعة ماجون كلام أراد توجيه تعليامت 
إىل الذين يرشفون عىل ضيعته ففيها يجد الفالّح 
املبارش حلوال مناسبة ونصائح ناجعة فاملوسوعة 
كانت شائعة يف األوساط الرومانية وكان ال بد 
أن  الزراعة  علوم  يف  التأليف  يريدون  للذين 
يعودو إليها ملا فيها من فوائد وكان ال بد للفالح 
مهام كان اختصاصه أن يستوعبها بل أن تكون 
دامئا معه حتى يستنجد بها عند الحاجة. وجاء 
يف بعض الفصول من كتاب ورون أن املرشف 

عىل تربية البقر كان يحمل معه مقتطفات من 
وأورد  الثريان...  عالج  كيفية  تتناول  املوسوعة 
بعض القدماء أن الشاعر الرومان ورجليوسلام 
géor-  أراد كتابة أشعاره حول الحياة الريفية 

giqUes  فاستعان باملوسوعة املاجونية.

التي بقيت من موسوعة ماجون  الفقرات  أما 
وعددها كام قلنا 66 فهي تتعلق بزراعة القموح 
والزيتون  كالكروم  املثمرة  األشجار  وغراسة 
منها  تبّقى  ما  بني  ومن  والتني  والرّمان  واللوز 
أيضا وصفات طريفة  منها وصفة أكلة تتباهى 
واملناسبات  األعياد  يف  القرطاجية  املائدة  بها 
االحتفالية  ثم البد من ذكر وصفة أخرى تخص 
نبيذا كان مفّضال عند القرطاجيني ويف املوسوعة 
إشارات اىل نباتات  برّية تستعمل يف الصيدلة ثّم 
أن هناك قسام يتناول تربية املاشية وتربية النحل 
إلنتاج العسل وأخريا نجد قسام خاّصا للتّصف 
يف الضيعة ويحتوي عىل مجموعة من النصائح 
يف  جاءت  نصيحة  منها  الضيعة  بإدارة  تتعلق 
صيغة قول مأثور ومضمونها: إذا اشرتيت ضيعة 
فعليك أن تبيع البيت التي متلكها يف املدينة ويف 

ذلك إشارة إىل رضورة اإلقامة يف الضيعة إذا أراد 
صاحبها اإلنتاج واإلنتاجية.

وهكذا نتبنّي أنها عمل مفيد يجده القارئ ال يف 
الكتب فحسب بل كانت موسوعة ماجون  دور 
منها  تخلو  ال  التي  العلمية  الكتب  أمهات  من 
ماجون  اعتربنا  إذا  املجازفة  من  فليس  الضيعة 
يرَددون أسامءهم  الرومان  كان  الذين  أشهر  من 
املؤرخني  من  الكثري  ويعتقد  والريف  املدينة  يف 
املعارصين أّن موسوعة ماجون ساهمت مساهمة 
فعاّلة يف إنعاش االقتصاد الرومان.  هكذا نتبنّي أن 
القرطاجيني كانوا يوجهون عناية فائقة إىل الفالحة 
فالحتهم  ازدهار  ضامن  عىل  حريصني  وكانوا 
علمية  أسسا  لها  ووضعوا  العقول  لها  فسّخروا 
فلم ال يساهم معهد البحوث الزراعية يف تونس 
يف جمع ما تبّقى من موسوعة ماجون القرطاجي 
من  فريق  ينجزها  معّمقة  دراسة  مع  وتصنيفه 
املختصني التونسيني برعاية وزارة الفالحة ومباركة 
الدولة التونسية حتى يكون العمل مفخرة تباهي 
n بها بالدنا لدى املهّتمني بشؤون الفالحة يف العامل؟
م.ح.ف





العامل بجغرافيتــــه الشــّاسعة 
وزمنه املمتـــد نســــال خـاصا 
وشجــرة واحدة كبرية، متفرعة 
األطراف. ويف  األغصان مرتامية 
منطـــق الفــن، فإن كــل الّشعــــراء شاعــر 
واحد. فأراغون مثال أخ عزيز لشعراء الجاهلية 
الذين ربطوا بني الحّب واملوت، وهو القائل: 
»أوصدي الباب جيدا. أريد ان أبوح لك برس: 

الحّب أقىس من املوت«.

ال أحد أيضا يستطيــع أن يشكك يف قـــرابة 
سعدي يوسف باليوناين ريتســوس وال قرابة 

مع  اآلبار«  يف  »الحرث  مجموعته  يف  الدين  شمس  عيل  محمد 
ريتسوس وعالقة بدر شــاكر السيــاب باالنجليزي، اليوت، ثم أمل 
يحقق كل من امرئ القيس وثعلبة بن عمر وزهري بن أيب سلمى 
وطرفة بن العبد حالة من التوأمة وهم يقاربون املوت كتجربة 

فردية ال تتكرر يك يرتقوا بها  إىل مستوى التجربة الكونية ؟

إّن تأصيل معاين الفقد يف الوجود ال نكتوي ـ أي فعل التأصيل ـ 
بلهيبه إال ونحن نطل من ثقافة عىل ثقافة... إال ونحن نعرب عامل 
شاعر ما، يك نرحل مع شاعر أخر. هكذا تبدو يل املثاقفة كظاهرة 

حيوية وعفوية ومقصودة.

وإن كانت أشكال املثاقفة كثرية ومتعّددة، فإن 
قصيدة النرث مثال مثلت شكال من أشكال املثاقفة 
والتأثر باألخر من خالل معاينة تأثر الشعر العريب 
الحديث بنظريه الغريب. ذلك أن أثر بودلري واضح 
وجيل يف الشعر العريب الحديث وقد متكنت 
قصيدة النرث من تحقيق إضافات للشعر العريب 
وحملته إىل مناطق ومغامرات ال عهد له بهام. 

ولكن هذا األثر رغم أنه بلغ من العمر ما يفوق 
األربعة عقود، إال أنّه تعرتضه عرثات كثرية، أّولها 

أنه حتى اآلن مل يتّم االستيعاب الكامل لرشوط 
كتابة قصيدة النرث، الشء الذي أرض بتقويم 

هذه القصيدة. 

عالوة عىل أنها يف أحايني كثرية يتّم التعامل 
معها عىل أساس أنها مترّد عىل قصيدة التفعيلة، 
يف حني أنها رشيك مستقل تقدم نفسها كنمط 

أديب جديد يتوق إىل اإلضافة.
 

ولقد طرحت قصيدة النرث كمصطلح إشكالية 
يف عالقتها بالّشعر العريب القديم وتراث الثّقافة 

العربيّة. 

وألنّها شكل من أشكال املثاقفة فقد متت هذه املثاقفة يف فرتة نعيش 
فيها أزمة مع األخر وحالة من الريبــة إزاء كــل ما يأيت من هنـــاك. 
لذلك كــان رد الفعل سلبيـــا من لدن كثري من الّشعراء ومن املثقفني 
العرب يف خصوص التعامل مع قصيدة النرث، واتهموا من يكتبها بتقليد 
الّشعر الغريب والحكم عىل الحداثه الشعريّة العربية بعدم التأصل. 

وقد خلقت هذه التهمة بدورها هاجسا توفيقيا أربك منو قصيدة 
النرث العربيّة ويرتاءى لنا التأرجح والتذبذب بالحرص عىل املحافظة 
عىل التشطري خوفا من إضاعة مالمح القصيدة 

العربيّة. 

ولكن يف مقابل كل ذلك ال ننىس أن التأثر الثقايف 
يشرتط زمنا يك يفعل تغلغله الذي يُطمح إليه. 
وبالنظر إىل ما تحقق يف رصيد قصيدة النرث 
العربيّة فإن اإلضافة يف مستواها النسبي قد 
تحققت وعدد الشعراء املقبلني عىل قصيدة 
النرث يف ازدياد والجمهور بدأ يُؤسس عالقة 
جامليّة جديدة مع الّشعر. أي أنّه بدأ يتورط 
إيجابيا يف غواية املثاقفة وسامء الّشعر الواحدة 

n.املتعّددة
أ.م
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الّشعــر  والُمثــاقفـــة والحــــّب!

بقلم د. آمال موسى
شاعرة وأستاذة جامعّية

يشكل
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أهدى أحد األدباء يف شهر رمضان صديقا له نوعا من الحلوى 
قد فسد مذاقها لقدمها، وبعث معها بطاقة كتب فيها: إين 
اخرتت لهذه الحلوى السكر املدائني والزعفران األصفهاين،  
فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها: والله ما أظن حلواك 

هذه صنعت إال قبل أن تفتح املدائن وتبنى أصفهان!

*****
كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو وايل املدينة أن يصيل 
يف رمضان الصلوات الخمس كلها يف مسجد رسول الله.. وبينام 
هو يصيل العص رأى أعرابيا يأكل بجانب قرب الرسول، فدنا 
قال:  أنت؟قال: ال.قال: أعىل سفر؟  أمريض  له:  فقال  منه 
ال.قال: فام لك مفطر والناس صامئون؟ قال األعرايب: إنكم 
تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن وجدته ال أدعه يفلت مني.

ثم أنشد:
ماذا تقـول لبائـس متوّحـد

يصطاد أفراخ القطـا لطعامـه
والقوم صــــاموا الشهر عند حلوله

كالوعل يف شعب الجبال يقيم
وبنـوه أنضاء الهموم جثـوم

لكنـه طــــــــــــــول الحيـاة يصـوم

*****
قيل لبعض الحمقى: كيف صنعتم يف رمضان ؟

فأجابوا: أجتمعنا ثالثني رجال فصمناه يوما واحدا.

*****
ضاع ألحدهم حامر فنذر أن يصوم ثالثة أيام إن وجد الحامر 
وبعد فرتة من الزمن وجد حامره فأوىف بنذره وصام الثالثة 
إيّام وما إن أكمل الصيام حتى مات الحامر فقال: ألخصمّنها 

من شهر رمضان.

*****
دخل أحد الحمقى عىل أحد الخلفاء يف إحدى الليايل الرمضانية 
وهو يأكل فدعاه الخليفة ليأكل فقال إين صائم يا أمري املؤمنني 
فسأله هل تصل النهار بالليل؟ فأجابه ال ولكني وجدت صيام 
الليل أسهل من صيام النهار وحالوة الطعام يف النهار أفضل 

من حالوته يف الليل!

ُملح ولطائف

أدب
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خاطرة

بنا الّطائرة يف مطار الّدوحة 
الدويل عىل الّساعة الرّابعة 
إجراءات  تكن  ومل  فجرا، 
املراقبة الجمــركية وعبــور 
املنفذ الحدودي ُمعّقدة، فلم يستغرق 
األمر االّ بضع دقـــائق حتـــى وجدتني 
خارج املطار أتنفس هـــواء ثقيال ساخنا 
وأتطّلع بعيـــنْي الفـضــــول إىل األبراج 

الشاهقة التي ترتاءى من بعيد.

منذ يوم واحد فقط وصلتني الّتذكرة عرب 
الربيد االلكرتون مع رسالة قصرية تؤكد أن 
ُموَفدا من املؤّسسة سيكون يف استقبايل عند 
الوصول، لكّنني وأنا أتفرّس تلك الوجوه 
التي تتزاحم عند بّوابة االنتظار مل أجد 
أحدا ينتظرن. بعث ذلك يف نفيس الشكَّ 
والّريبَة، واسرتجعُت يف لحظات قصصا 
يف  يْعلقون  الذين  األشخاص  عن  كثرية 
املطارات والذين يسافرون وال َيِصلون، 
وضحايا التحّيل والعقود الوهمية، وبعد 
أربع ساعات من االنتظار قِدم عىل عجٍل 
شابٌّ هنديٌّ قصري القامة أفهمني بلغة 

انجليزية عجيبة أنه يعتذر عن الّتأخري، 
فقد استغرق يف النـــوم ونيس املهمـــة 
التي كّلفته بهـــا إدارة العالقات العامة 
املوظفـــني  استقبــــال  عن  املسؤولة 

الوافـــدين!.

يف الطريق إىل الفندق سّلمني هذا الشاب 
وهو يقود السّيارة جهاز هاتفه املحمول، 
كان عىل الطرف اآلخر من الخّط مدير 
العالقات العاّمة ذاته يعتذر مبوّدة ولطف 
فيه  أوقعه  الذي  الحرج  عــــن  بالِغنْي 
الّسائق، ومنذ تلك الّلحظة وانطالقا من 
املفارقة املضحكة بني المباالة املوظف 
وحرج املدير بدأت أفهم أّن الفسيفساء 
البرشية التي ُتكّون مجتمع الخليج ميكن 
عىل ثرائها أن ُتختص يف لفظتني فقط: 

مواطن ومقيم. 

وفـــق آخـــــر اإلحصاءات، يف كــــّل 
أشخاص مثة  مجمـــــوعة من خمسة 
مواطن واحـــٌد وأربعة مقيمـــني، لكّن 
هـــذه املعـــادلة الحســابية تختـــّل 
االقتصادية،  الجغـــــرافيا  مبنطـــق 
فاملواطنون يتجّمعون يف املراكز الّتجارية 
والفنادق  الرّاقية  واملقاهي  الفخمة 
بنفس الكثافة التي يتجّمع بها العّمـــال 
اآلسيــويون يف األحياء الشعبية. وللجغرافيا 
الثقافية أحكامها أيضا، ففي ميادين القنص 
وسباقات الهجن ترى املواطنني بسّياراتهم 
ُعباب  ميخرون  الفاخرة  الّدفع  رباعّية 
الّصحراء، بينام يتكّدس يف مقاهي وسط 

هبطت
بقلم عامر بوعزة

مــواطـن ومقــيـــم
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وجزائريون  ومغاربة  تونسيون  املدينة 
أثنـــاء مقابالت بطـــــولة أوروبا لكرة 

القدم لرشب النـــارجيلة والرثثرة...

املواطن واملقيم تركيبة سكانية معقدة ميثل 
فيها املواطن قّوة الرثوة بينام ميثل املقيمون 
قّوة العمل، وهؤالء األشخاص الذين تصنفهم 
الوظائف إىل أفراد ُمهّمني وآخرين أقّل أهّمية، 
يتساوون يف املحّصلة أمام حقيقة واحدة، انظر 
بتجرّد لرتى أن ال فرق بني األستاذ الجامعي 

واملعينة املنزلية فكالهام مقيم.

أكرث من سبعني جنسية من قارّات العامل 
الخمس ميّثل مواطنوها ثقافاٍت متنوعًة 
وعاداٍت وتقاليَد مختلفة، لكنهم ينضبطون 
رغم الّتنوع واالختالف أمام قانون واحد 
تفرضه الّدولة بصامة عىل الجميع، هؤالء 
املواطنون القادمون من كاّفة أصقاع الدنيا 
يتنازلون عن صفة املواطنة مقابل وثيقة 
اإلقامة ألنهم يجدون يف الخليج العريب 
تتنـــازعه  عامل  ظّل  يف  »االلدورادو« 

عىل  نظرة  تلقي  أن  ويكفي  األزمـات، 
الطوابري الطويلة أمام محالت الّصـــرافة 
نهــاية األسبـــوع لرتى أمواال طائلة تطري 

إىل شتى أصقـــاع الدنيـــا حاملة معها 
 n.األمل يف حياة أفضل

ع.ب.
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الّتناقض  في  العربي  الخريف 
والديمقـراطية الثورة  بين  ما 

جاء العنوان صادما بحكم قطعه مع مفهومي 
الربيع العريب والثورة الدميقراطية فإن املحتوى 
ال يعكس التشاؤم الحتمي الذي ميز الخطاب 
السيايس السائد يف العامل العريب بعد أن خبت حامسة الثورة 

وذبلت أحالمها الوردية.

وليس التشاؤم يف هذا الكتاب موقفا، ألن الكاتب أقرب إىل 
التفاؤل، خاصة يف الحالة التونسية التي اختارها منوذجا تجريبيا 
لتوضيح تحليله النظري. ويبقى رأيه محكوما برضورات العقالنية 
التي ولنئ كان من بينها يشء من التشاؤم الجوهري بحكم 
رفضها املبديئ لالستسالم ألي تأويالت قامئة عىل التبسيط مهام 

كان مربرها، فإنها ال تنفي التفاؤل يف حال توفرت رشوطه.

ومن أبرزها يف الحالة الثورية رضورة الحفاظ عىل مكتسبات 
الدولة واملجتمع دون الوقوع يف هوس القطع مع املايض، 
ذلك الهوس الذي من شأنه فرض رشخ يف نسيج التجربة 
التاريخية، مبا يعيق مسرية التطور الطبيعي للمؤسسات السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية. 

وإذا مل يكن التشاؤم موقفا، فام موقعه إذا يف هذا املؤلَّف؟

إنه ببساطة واحد من أبرز املواضيع التي يتطرق إليها الكتاب 
بالتحليل والنقد، مذكرا بأن هذا الشعور قد تىل شعورا يعادله 
حتمية وإطالقا وإن ناقضه توجها وانتظارا أال وهو التفاؤل 
الرومانيس الذي هيمن عىل املرحلة الثورية األوىل، والذي 
تسبب يف إنشاء رسديات مغرقة يف املثالية والتبسيط عن 
املايض وعن املستقبل. ورسعان ما أدرك الواقع هذه الرسديات، 

فانقلبت عىل أصحابها يأسا ومرارة.

وبالتايل يكون الخريف العريب نتيجة لربيع مل يعلم أصحابه 
حدوده ومل يستوعبوا طبائعه. وبهذا املعنى ال يكون الخريف 

نقيض الرَّبيع بقدر ماهو وجهه األخر.

وبالنسبة إىل الحالة التونسية عىل األقل يرى الكاتب أنه ال 
يزال باإلمكان تحويل الخريف الثوري إىل ربيع دميقراطي إن 
تسلَّح أهله بقيم الواقعية والعمل. فال تناقض بني الخريف 
والربيع إذا إال من زاوية النظر والتمثل والشعور. ويف املقابل 

يبقى السؤال: ملَ القول بالتناقض بني الثورة والدميقراطية؟ 
 

ميثل التناقض بني الثورة والدميقراطية أطروحة الكتاب الرئيسية. 
وهي بالتأكيد صادمة، ال بسبب التمثالت الشعبية لهام فحسب، 
بل بحكم القيم املشرتكة والعالقة األصولية التي تربط نظريا 
الواحدة باألخرى. وهي عالقة تربِّرها حجة الرضورة املنطقية 
مبا أن الدكتاتورية عادة ما ال تفسح املجال أمام الدميقراطية 

إال كرها.

ورغم إقراره بهذه األبعاد ووعيه بتبعاتها املفهومية يص 
الكاتب عىل القول بالتناقض بني الثورة والدميقراطية، معتربا 
أن العالقة السببية بينهام قامئة عىل خالصات حدسية 

ومنهجيات استنباطية تتجاهل حقيقة التاريخ... 

فلئن

صدر مؤخرا عن منشورات  كرم الرشيف كتاب  »الخريف 
العريب« يف التناقض  بني الثورة والدميقراطية.  بقلم الدكتور 

أمين البوغامني الباحث واملدرس يف جامعة الرسبون بباريس 
وصاحب البحوث والدراسات واملقاالت العلمية املتخصصة 
يف السياسة والجيو - اقتصاد يف الصحف التونسية والعربية 

واألجنبية بالعربية والفرنسية واإلنقليزية.
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وينبع التناقض ابتداء من حاجة الثورة إىل التغيري الراديكايل 
الذي يقبل بالخروج عن القانون ويصل أحيانا إىل حد رشعنة 
العنف يف حني أن الدميقراطية تقوم عىل التدرج يف اإلصالح 

من داخل املنظومة القامئة. 

وهو ما ترفضه الثورة عىل أساس أنها بعث جديد يهيمن عىل ما 
سبقه وقد يصل يف هيمنته تلك إىل حد النفي. فتكون النتيجة 
أن الثورة حني تطالب بالدميقراطية تتناقض مع ذاتها فتحكم 
عىل نفسها بالفشل املسبق. ويكون ذلك عادة من خالل 
إطالق ديناميات ال مجال للسيطرة عليها إال بإعادة إنشاء نظام 
حكم قوي يتحدث باسم الثورة ويسيطر عىل الدولة ويقيص 
كل منافسيه ويف ذلك إعادة لبناء الديكتاتورية باسم الثورة. 

ويفرتض هذا النموذج وجود اختالل يف توازن القوى يستفيد منه 
أحد األطراف ليقدم  نفسه مجّسد لقيم الثورة  وكحام  ملكتسباتها 
فينتقل مبطلب الثورة من الدميقراطية إىل حرب الثورة املضادة، 

حتى إن كان ذلك عىل حساب الحريات واملساواة.

ويف حال غابت قوة منسجمة متلك الرغبة يف الهيمنة والقدرة 
عليها، تجد الدولة نفسها موضوع منافسة محمومة قد تؤدي 
إىل تفككها تدريجيا. مام يفرض منوذجا أشد خطورة من سابقه 
بحكم أنه يفتح الباب أمام االحرتاب، وصوال أحيانا إىل الحرب 

األهلية وتبعات هذا النموذج عىل العقد االجتامعي من الخطورة 
بحيث تفرس القول بأن الثورة كارثة سياسية، وإن كان الكاتب 
يص عىل تحميل النظام السيايس الذي أدى إليها املسؤولية 
األخالقية عنها، بحكم فشله يف تجنب الرشوخ من خالل اإلصالح 
والتعاطي اإليجايب مع أسباب الثورة سياسية كانت أو اقتصادية 
أو اجتامعية أو ثقافية. أي أن الثورة قد تكون رضورة تفرضها 
مقاومة النظام لسنن التطور، مام قد يؤجل التغيري حينا، ولكن 
مع تحويله من التدرج إىل القطع، ومن النسبية إىل اإلطالق ومن 

اإلصالح إىل الراديكالية.
 

ومحاذيرها رضوري الستيعاب  الثورة  بطبيعة  الوعي  إن 
تحدياتها ولكنه مفيد أيضا لتقييم مراحلها موضوعيا، كام 
يسعى الكتاب لبيانه من خالل الحالة التونسية التي نجحت 
يف تجنب كال النموذجني املذكورين. ذلك أن ديناميات املناخ 
الثوري قد أضعفت الدولة، ولكنها مل تكن من التهور بحيث 
تؤدي إىل انهيارها كام مل تستطع أي من القوى التي ركبت 
هذه الديناميات أن توفر من القوة الفعلية ما يكفي إلقصاء 
منافسها. وهو ما دفع بالتجربة إىل منوذج ثالث متيز برخاوة 
متظهرت سياسيا من خالل عقيدة التوافق التي حالت تدريجيا 
محل أحالم الثورة وقد تسبب هذا التوجه يف مرارة عرّب عنها 
الخطاب السائد من خالل اليأس الذي يربر ذاته بفشل الثورة 

يف تحقيق غايتها.

وهو حكم مبالغ يف التشاؤم ألنه ال يأخذ بعني االعتبار حجم 
املنزلقات التي مّكن اعتدال متش التجربة التونسية من تجنبها.

ولنئ أقر الكاتب مبا يف ذلك من ايجابيات واعدة، فإنه يحذر يف 
املقابل من أن شكل الدمقرطة التي آلت إليها التجربة التونسية 
غري كاف. فطول أمد رخاوة التغيري قد يعيد البالد إىل املربع 
األول، فاسحا املجال أمام األخطار التي كان االعتدال قد مكن 
من تجنبها. ففقدان روح القيادة والقدرة عىل مامرسة السلطة 
فرضا لإلصالحات الرضورية قد يعيق نسق التغيري بحيث 
يكتفي املسار بدميقراطية شكلية توفر الحريات السالبة دون 
االنتقال بها إىل أبعادها املوجبة كدولة القانون واملساواة يف 
الفرص وتحرير املبادرة الفردية. ويف ذلك تذكري بأن الدمقرطة 
ال تكفي لتجاوز تناقضات املناخ الثوري، وإن أسهمت يف 

n .التقليص من وطأتها إىل حني
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بطاقة

2066 : كان يس عثامن فياّلة، معّلمي يف سنوات االبتدايّئ، 
يف مدرسة طارق بن  يف القريوان، يقول لنا: »الكتابة مرآة 
مقّوسًة  األلف  يكتب  كيف  فرحات  إىل  انظروا  الّروح! 
منحنية فصار ظهره مقّوسا، وطاهر يكتب الّصاد بكرش!«، 
وطاهر يضّج بالّضحك حّتى تهتّز كــــرشه؛ »... وعّمـــار 
الورقـــة حــــرثا! خّطه ثقيل مثل َخْطِوه؛  كأّنه يحرث 
أّما نعمــــان، فتاؤه املفتوحة منغلقــــة تكاد تصري تاًء 
مربوطة، يا نعمــــان، ال تنغلق عىل نفســــك، وشارك 
أصحابك لَِعَبهم وعــــراكهم! الّصحبي سّيد الخّط الجميل، 
رمّبا كان خّطه نحيفا، ولكّن ذلك ال يعيب، الّسهم أيضا 

دقيق نحيف!«. 

ومع تقّدم العمر، بات خّطي غليـــظا سميكــــا، فأحـــاول 
أن أرفع قلمي ولكّن يدي ال تطاوعني؛ كأّن نِسيـــت حكمـــة 
يس عثامن فّيالة: »ال تكتب بيدك، ودع روحــك تقود قلَمك!«. 
وعدُت هذه األّيام إىل متاريني الــــّرياضـــّيـــة، وكنت 
هجرتها منذ سنوات، وصديقي نور الّدين الّرياحي يثنيني، 
وهو الخامل الكسول: »ملاذا الجهد والّتعب، وجسدك يف 
أفضل حال، مفتول ممشوق؟«، وأنا أبسط أمامه أوراقي: 
»أال ترى كيف صارت األلف مقّوسة منحنية والّصاد ُأّم 

كرش؟«. 

سنة 2067: أنا متأّكد أّن الّرجل الذي التقيُته هذا الّصباح 
من صيف 2067 هو »فرحات الّزايدي«، ورغم أّن الّرجل 
أنكر أن يكون ُهَو ُهَو، فأنا متأّكد أّنه ُهَو! فال أحد يستطيع 
أن ينىس فرحات، ألّنه بكّل بساطة شخص ليس له يف الوجود 

مثيل! و«فرحات« رفيق دراسة كان يقاسمني نفس الّطاولة 
االبتدايّئ يف مدرسة طارق  الّتعليم  الّرابعة من  يف سنتنا 
بن زياد يف القريوان يف أوائل الّسّتينات من القرن املايض؛ 
وكنت التحقُت بالفصل متأّخرا شهرا وبعض الّشهر بعد أن 
انتقلْت عائلتي من مدينة الوسالتّية إىل القريوان، واملعّلم 
يس الحبيب القاّلل يشري إيّل:«اجلْس هناك!«، وكان فرحات 
يجلس وحيدا يف الّطاولة األخرية إىل ميني القاعة، وبدا يل 
ميني القاعة مظلام أو به بعُض غبش، رغم الّنافذة الواسعة 
العريضة التي تطّل عىل الّساحة الفسيحة! واكتشفُت يف 
أّول حّصة حساب أّن فرحات ال يعرف العّد إاّل إىل سبعة، 
فسبعة هي بالّنسبة إليه أكرب األعداد عىل اإلطالق! وهو 
يستعني بأصابعه يف الجمع والّطرح، وكان يف ميناه خمسة 
أصابع، ويف يرساه إصبعان اثنان، الّسّبابة واألبهام! ورسعان ما 
رفعنا الكلفة بيننا، وتلك ميزة األطفال قبل أن تلّوثهم أدران 
الحياة! وقال يل مرًّة وهو ميسك يرساي: »أطبْق أصابعك 
هذه، أنت ال تحتاج إاّل إىل اثنني!«، وأسأله: »وملاذا خلق 
الله يف كّل يد خمًسا؟«، وهو يجيب: »أخطأ الحساب!«؛ 
وبدأُت أمرّن وأمترّن حّتى استقّر يف يقيني أّن صاحبي كان 
عىل صواب وأّن الله أخطأ الحساب! اثنتان تكفيان! تكفيان 
للكرة وللحجر وللزّناد؛ وباتْت أصابعي الّثالثة ُمْطبقًة طول 
الوقت كأّنها ليست مّني؛ والّرجل الذي التقيُته هذا الّصباح 
من صيف 2073، يفرد الّسّبابة واألبهام يف يرساه، ويقول 
يل، وهو حائر مرتّدد كيف يرفع الكلفة بيننا، وذلك عيٌب 
اثنتان  الحياة: »معك حّق،  لّوثتهم أدران  إذا  الّرجال  يف 

n.»!تكفيان
ص.و.

رحلة في الّسنوات
بقلم الّصحبي الوهايبي


