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الدولة القوّية العادلة قضّية وجود ومصير
أشّق عىل النفس يف هذه األيّام من االنخراط يف لعبة 
التّكهنات بشأن تشكيل الحكومة من عدمه عىل إثر 
االنتخابات الترشيعية التي أفرزت مشهدا برملانيا مشتّتا 
يصعب معه حصول أيّة كتلة عىل األغلبية املطلوبة 

دون تنازالت ال فكاك منها.

وقد يراد من خالل الترصيحات الصحفية لهذا الطرف أو ذاك، املعلِنة 
يف ظاهرها عن مواقف مبدئية ال تتزحزح إسدال حجب سميكة عىل 
ما يُعقد يف الكواليس والغرف املغلقة من تفاهامت لهندسة منظومة 
الحكم يف قادم األيّام بعد أن اكتمل املسار االنتخايب بإجراء الدور 

الثاين من االنتخابات الرئاسية.   
 

ومهام يكن من أمر الحكومة إن كُتب لها أن تتشكَّل أو الربنامج الذي 
ستّتخذه قاعدة لعملها فإّن ما يبدو لنا ُملّحا طرحه اآلن عىل بساط 
التفكري مكانة الدولة ومستقبلها يف ظّل ترشذم غري مسبوق داخل 
العائالت السياسية مبختلف مشاربها وانقسامات حاّدة صلب املجتمع 

التونيس قد أبانتها االنتخابات األخرية.

 ومن دواعي الخوض يف هذا املسألة ما آلت إليه حالة الدولة من 
هشاشة منذ 2011 جرّاء عوامل عّدة من بينها ضمور الحّس املواطني 
وقصور السلطة يف تطبيق القانون عىل الجميع يف بيئة انترش فيها 
الفساد والتهريب والجرمية والتطرّف وعّشش فيها اإلرهـــاب الذي 
ما فتئ يشّكل خطرا جسيام عىل أمن البالد واستقرارها، رغم اليقظة 
املستمرّة للمنظومتني األمنية والعسكرية وارتفاع أدائهام يف محاربته، 
إضافة إىل عجز الحكومات املتعاقبة عن إنجاز خطط ناجعة إلخراج 
البالد من نفق أزمتها املالية واالقتصادية املستحكمــة ومعـــــالجة 
ما نجم عنها من رشوخ اجتامعية متفاقمة ال تزيد إال يف تعميق الهّوة 

بني الدولة واملجتمع. 

إّن ما تفاخر به تونس بني األمم هو تأّصل تقاليد الدولة يف ربوعها 
منذ عهد جمهورية قرطاج، أهّم منابع الدميقراطية يف العامل القديم 
ومصدر واحد من أعرق الدساتري املكتوبة يف التاريخ. وقد شهدت البالد 
ال سيّام منذ القرن الثامن عرش أشكاال من التنظيم السيايس واإلداري 

مثّلت لبنات صلبة لقيام الدولة الوطنية الحديثة بعد االستقالل. 

وإن صمدت الدولة بعد 14 جانفي 2011 أمام رياح الفوىض العاتية 
متانة دعامئها  العمل فمرّد ذلك  واستمرّت مؤّسساتها ومرافقها يف 

الحكم  يعاب عىل منظومة  ما  كّل  الرغم من  بنيانها عىل  ومتاسك 
السابقة. ولعّل العربة التي نستخلصها ماّم حدث أنّه قد تندلع ثورة 
أو انتفاضة أو أزمة سياسية وينهار النظام برّمته ويقىص الحكاّم من 
السلطة وتندثر األحزاب ويتغرّي نظام الحكم ويُستبدل منوال التنمية 
لكّن الدولة تظّل قامئة ال تزول متى كانـــت منيعة مهابة. غيـــــر أّن 
ما أصاب الدولة منذ ذلك الحني من وهن مل تتعاف منه بعد يحمل عىل 
التأّمل يف أقوم املسالك لتقوية رصحها وحاميتها من مخاطر التصّدع 
والتفّكك، فذلك يف تقديرنا من أوكد األولويات يف الوقت الذي تقدم 
الدميقراطي، من  انتقالها  البالد عىل مرحلة جديدة من مسار  فيه 
خالل جهد يومي مشرتك فالدولة ، كام يقول الكسيس دي توكفيل 
تتأّسس »باطراد كّل يوم بجــانب كّل فرد وحوله وفوقه لتساعده 

وتنصحه وتضغط عليه«. 

ومن أجل ذلك فالدولة ، من حيث هي مقّوم أسايس من مقوِّمات 
االستقرار والتعايش بني األفراد وإدارة االختالف يف نظام دميقراطي، 
يف حاجة دامئا إىل قضاء مستقّل عادل وناجز، فالعدل هو الذي يصنع 
الدولة وليس العكس وإىل قدرات اقتصادية ومالية تدفع عجلة النّمو 
استجابة لتطلّعات الجميع إىل حياة أفضل، وكذلك إىل منظومة أمنية 
وعسكرية تحمي املؤّسسات واألفراد وتصون السيادة الوطنية. كام أّن 
الدولة تحتاج إىل منظومة اجتامعية توفّر الخدمات بالجودة املطلوبة 
وتضمن الكرامة لألفراد وتحقَّق املساواة بينهم، فضال عن إدارة عرصية 
البريوقراطية ودبلوماسية نشيطة وفاعلة تحمي  متحّررة من قيود 
املصالح الوطنية ألّن املحّك الحقيقّي لصالبة أيّة دولة يكمن يف عالقاتها 

مع الخارج.         

وغنّي عن البيان أّن ما يحمي الدولة ويؤّمن دميومتها، عالوة عىل 
الدستور، هو مؤّسساتها التي يتعنّي أن يكتمل مسار بنائها باإلرساع 
برتكيز املحكمة الدستورية بالخصوص وكذلك مكّونات املجتمع املدين 
ووسائل اإلعالم واالتّصال التي تعّد سلطات مضاّدة تعرّب عن الضمري 
الوطني وتضغط يف سبيل الحيلولة دون وقوع زيغ أو انحراف يف 

إدارة الشأن العاّم. 

دولة قويّة عادلة، محكومة بالعقل، تكون فوق األحزاب واإليديولوجيات 
ومبنأى عن منطق الحسابات السياسية والفئويّة الضيّقة ذلك ما تحتاجه 
تونس اليوم. إنّها قضية وجود ومصري. أمل يقل بول فالريي : »إذا كانت 

الدولة قويّة فإنّها تستحّقنا وإذا كانت ضعيفة فإنّنا نندثر«؟ .
ع.ه
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قّمة روسيا - أفريقيا بسوتشي 
يف سعي إىل دعم حضورها يف أفريقيا وإقامة رشاكة مع بلدان القارّة عىل غرار بلدان 
سبقتها يف هذا املضامر كاليابان والصني والهند وتركيا تنظّم روسيا أّول قّمة تجمعها بهذا 
الفضاء الهاّم اقتصاديا وجيواسرتاتيجيا يومي 24 و25 أكتوبر 2019، وذلك مبدينة سوتيش 

السياحية الواقعة عىل ساحل البحر األسود. 

ويحرض القّمة رؤساء دول وحكومات البلدان األفريقيّة أو ممثلوهم ومن املرّجح أن يقود 
الوفد التونيس يف أعاملها وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي. 

وكان الكرملني قد بنّي أّن الهدف من هذه القّمة هو تنمية العالقات التي تربط روسيا 
ببلدان القارّة يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية باعتبارها أرضية للحوار حول 

التحديّات الراهنة يف العامل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستقرار اإلقليمي.

وسيصدر عن القّمة إعالن سيايس ممىض من قبل الدول املشاركة يرسم آفاق العالقات 
والتعاون بني روسيا ودول القارّة.

ل أن يفيض  وسيقام عىل هامش القّمة منتدى يضّم املسؤولني والفاعلني االقتصاديني يُؤمَّ
إىل إبرام اتفاقيات هاّمة يف مجاالت التجارة واالقتصاد واالستثامر. 

كتاب لفرج شوشان عن 
الرّسام نجيب بلخوجة 

يعكف حاليا الناقد األديب واملنتج اإلذاعي والتلفزي فرج شوشان عىل تأليف كتاب يف الفّن 
الحديث عن أحد رّواد الرسم يف تونس والعامل العريب نجيب بلخوجة )1933 - 2007(. 
ومن خالل هذا املؤلَّف يسعى األستاذ فرج شوشان الذي عارش الفقيد وتابع مسريته الفنيّة 
إىل إبراز موقعه املتقّدم يف الحركة التشكيلية العربية الحديثة والطريقة التي خاض بها 

مغامرة الرسم التجريدي انطالقا من الرتاث العريب.

هـشــــام الـــربــــيـــعــي 
مـــــديـــر عـــام بــــنــــك 
اإلســـكـــــان الجـــديـــد

خربة أكرث من ثالثة عقود من العمل البنيك يف 
مراتب عليا شملت أهّم الوظائف املرصفية من 
خدمة الحرفاء التجارية إىل إسناد القروض وتحليل 
املخاطر بّوأت هشام الربيعي الختياره مديرا عاما 
جديدا لبنك اإلسكان، إثر مناظرة أطلقتها وزارة 

املالية وصادق عىل نتائجها البنك املركزي.
هذه التجربة الرثية اكتسبها هشام الربيعي يف 
االتحاد الدويل للبنوك الرشكة العامة، بداية من 
مطلع التسعينات بعد حصوله عىل شهادة األستاذية 
يف العلوم االقتصادية )1988( وإثرائها مباجستري 
يف القانون التجاري الدويل )1991( ثّم مباجستري 

التقنيات البنكية ) باريس 1994 (. 
وقد تدّرج هشام الربيعي يف سلّم املّهام والوظائف 
حتّى أصبح يف سنة 2015 مساعد املدير العام، 
مكلّفا بقطب املخاطر ملختلف األسواق ومرشفا عىل 
مرشوع إقرار املواصفات البنكية الدولية الحديثة.

وقد حرص هشام الربيعي منذ تسلّم مهامه الجديدة 
عل رأس بنك اإلسكان ومجموعة الرشكات املتفرعة 
عنها عىل التواصل مبارشة مع كافة العاملني يف 
مختلف الوحدات واألقسام واالجتامع باملديرين 
الجهوينّي وأعضائهم واإلصغاء إليهم، فضال عن 

االتصال بحرفاء البنك. 
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سيكون من بني املواضيع املدرجة بجدول أعامل الدورة السادسة 
والثالثني للندوة الوزارية  للفرنكوفونية التي ستلتئم بإمارة موناكو 
يومي 30 و31 أكتوبر 2019 النظر يف تقّدم االستعدادات لعقد 
الدورة الثامنة عرشة للقّمة الفرنكوفونية بتونس يف سنة 2020. 
وكانت الدورة السادسة عرشة لقّمة املنظمة الدولية للفرنكوفونية 
املنعقدة بعاصمة مدغشقر أنتاناناريفو قد رّحبت باإلجامع 
باملقرتح الذي تقّدمت به تونس مببادرة من الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبيس لتنظيم قّمة 2020 التي تتزامن مع االحتفال 

الحبيب بورقيبة أحد  الزعيم   التي كان  املنظّمة  بخمسينية 
مؤّسسيها ووقّع ميثاق إحداثها يوم 20 مارس 1970.

الوزارية شعار  للندوة  والثالثني  السادسة  للدورة  اختري  وقد 
:«مصالحة اإلنسانية وكوكب األرض : اآلفاق يف الفضاء الفرنكوفوين 
عشية خمسينية املنظمة الدولية للفرنكوفونية« تأكيدا لتوّجه 
املنظّمة نحو الخوض أكرث يف قضايا االقتصاد والبيئة، عالوة عىل 
مسألة الثقافة الفرنكوفونية ومكانة اللغة الفرنسية اللتني شّكلتا 

حجر أساس املنظّمة عند انبعاثها. 

لتكنولوجيات  العربية  للمنظّمة  ا  أمينا عامًّ انتخابه  بعد إعادة 
االتصال واملعلومات يوم 23 سبتمرب 2019 بإجامع الدول األعضاء 
ملّدة نيابية ثانية )2020 - 2023( رشع السيد محّمد بن عمر 
)تونس( يف وضع تصّورات لربامج عمل هذه املنظمة خالل األربعة 

أعوام القادمة. 
وحسب ما أفاد به السيد محّمد بن عمر ليدرز، سيكون منطلق 
هذه الربامج الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة والتي تتمثّل يف »مجتمع 
رقمي متناغم ، يرتكز عىل االبتكار والتجديد التكنولوجي ويدعم 
التكامل اإلقليمي العريب ويساهم بفاعلية يف منّو االقتصاد الرقمي 

العاملي املستدام«.
وسيتّم يف هذا املجال تعزيز التعاون مع مختلف األطراف املعنية 
اإلقليمية والدولية مع الرتكيز عىل مواصلة اإلصالحات التنظيمية 
والهيكلية للمنظمة والعمل عىل رسم سياسات ومواقف مرجعية  

واملعلومات،  االتصال  تكنولوجيات  قطاع  العربية يف  للمنطقة 
دعام لتموقع املنظمة إقليميا ودّوليا. 

ومن أجل تفعيل الرؤية االسرتاتيجية ستواصل املنظمة جهودها يف 
إطار خطّة عمل مبنية عىل أربعة محاور وهي التحّوالت الرقمية، 
والشمول الرقمي والثقة الرقمية وأخريا التجديد الرقمي. ويتّم 
إنجاز هذه الخطّة من خالل مجموعة من املشاريع من أهّمها :

الشبكة العربية اإلفريقية للثقة الرقمية: وهي شبكة متعّددة 
األطراف تعمل عىل إرساء إطار قانوين موّحد للمعامالت واملبادالت 
اإللكرتونية يف املنطقتني العربية واألفريقية وفقا لخصوصياتها 
مفتوحة ملختلف األطراف املعنية بهدف الوصول إىل االعرتاف 
اإللكرتونية بني  اإلمضاءااللكرتوين واملصادقة  املتبادل يف مجال 

مختلف بلدان املنطقتني.
الزراعة الذكية من أجل تنمية مستدامة: يهدف هذا املرشوع إىل 
متكني املزارعني والعاملني يف هذا املجال من استغالل تكنولوجيات 
االتصال واملعلومات للرفع من املنتوج والترصّف األمثل يف املوارد 
وتحسني األداء يف إطار اسرتاتيجية إقليمية لتأمني الغذاء من خالل 

تنمية زراعية مستدامة.
مركز االمتياز العريب الصيني للمالحة باألقامر الصناعية: وقد أحدث 
هذا املركز يف إطار التعاون العريب الصيني بهدف توفري منّصة 
مفتوحة للتعاون يف مجال املالحة باستعامل األقامر الصناعية يتّم 

من خاللها اكتساب املهارات الالزمة يف املجال .
برنامج الشمول املايل : ويف هذا اإلطار تّم إحداث املركز اإلقليمي 
للعملة االئتامنية الرقمية بتونس بالتعاون مع املعهد الصيني 
للعملة االئتامنية الرقمية ومخرب ستانفورد للتقنيات املالية املتقّدمة 
بأمريكا. وسيقوم هذا املركز بعرض بعض التجارب وتنظيم دورات 
تدريبية يف مجال العملة الرقمية وإطالق بعض املشاريع النموذجية 

باملنطقة العربية.

 جـــديد المنّظمـــة العــــربية لتكنولوجيات االتصال والمعلــــومات    

النظر في االستعدادات للقمة الفرنكوفونية 
بتـــونـــس فــــي النـــدوة الوزاريـــة بمـــونـاكو 
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ثورة تكنولـــوجية في البـــريــد التونسي 
احتفال  شعار  هو  يتجّدد«  التونيس  »الربيد 
تونس باليوم العاملي للربيد الذي أرشف عليه 
أنور معروف وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد 
الرقمي.وبهذه املناسبة أعلن عن إنشاء »البنك 
الربيدي« بعد مصادقة مجلس إدارة ديوان  الربيد 
التونيس عىل بعث مؤّسسة خفية االسم استعدادا 
إلحداث هذا البنك الذي جاء استجابة ملقرتح 
بنك الرشاكة اإلفريقي )كاب بنك(. وقد تّم لهذا 
الغرض إحداث وحدة أعامل صلب ديوان الربيد 
التونيس نظرت يف هذا املرشوع  يف ظرف قيايس 
)ستّة أشهر( وهي وحدة للترصّف وفق األهداف. 
ومن املنتظر عرض املرشوع عىل مجلس وزاري 

مضيّق إلقرار جوانبه اإلجرائية. 
وأوضح جوهر الفرجاوي الرئيس املدير العام 
لديوان الربيد التونيس يف حديث خّص به ليدرز 
أّن هذا البنك الرقمي  تصّور جديد يعمل الربيد التونيس عىل تجسيمه وأّن دوره سيكون 
مكّمال لدور البنوك املحلية والهدف منه اإلدماج املايل لفئة متثّل 39 باملائة من مجمل 
سّكان البالد مل تتوفّر لها فرص هذا اإلدماج خالفا لبقية السّكان الذين يستفيدون من 
خدمات مؤّسسات بنكيّة وماليّة قريبة منهم جغرافيا. وسيستند هذا البنك الرقمي الذي 
سيمتلك الربيد التونيس 80 باملائة من رأس ماله إىل شبكة تعّد قرابة 1100 مكتب بريد 
موزّعة عىل كامل تراب البالد، إضافة إىل 67 مركز بريد متنّقل يجوب مختلف املناطق 
.)méso-finance( النائية داخل البالد. وسيستثمر البنك أساسا يف مجال التمويل األصغر

وبنّي جوهر الفرجاوي أنّه سيُنطلق يف إنجاز هذا املرشوع قبل نهاية سنة 2019 باالستعانة 
ببنك أعامل رائد وقوي يقوم بعمليّة التأطري للوصول إىل مرحلة الحصول عىل الرتخيص، 
الربيدية باستثناء منح  الجزء األّول من املرشوع يشمل جميع الخدمات  أّن  مشريا إىل 

القروض الذي يقتيض اتّباع إجراءات معيّنة.   
وبخصوص رقمنة الربيد التونيس يف إطار املنّصة  D17 أكّد جوهر الفرجاوي أّن الرقمنة 
خيار جوهري يضمن االستغالل األقىص للمصاريف، فلسفته تجديد مهنة الربيد بتطويع 
وأّن  العرص خاّصة  مقتضيات  وأفراد حسب  مؤّسسات  الحرفاء من  املقّدمة  الخدمات 
التقدم التكنولوجي يسمح بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبابتكار خدمات جديدة. 
وأضاف أّن الربيد التونيس الذي يعّد من املؤّسسات الرائدة يف العامل  يسعى إىل أالّ يكون 
املواطن يف قطيعة مع الخدمات الربيدية، باعتبار الربيد التونيس أحد أذرعة الدولة يف 
املجالني االقتصادي واالجتامعي ووسيلة من وسائل اإلدماج يف منظومة اإلنتاج الوطني. 

وذكر جوهر الفرجاوي  أّن منّصة D17 تتميّز بوثوقية وسالمة معلوماتية عالية إذ هي 
حاصلة يف هذا الخصوص عىل شهادة Passecare املعرتف بها عامليّا، مالحظا أّن هذه املنّصة 
التي تتيح خلق ديناميكية محليّة من شأنها دعم الديناميكية عىل املستوى الوطني تشمل 
كّل خدمات الربيد من تسجيل التالميذ يف املدارس واملعاهد وشحن الهواتف وتسديد 
أقساط القروض الصغرى وتحويل األموال برسعة فائقة ورشاء البضائع والخدمات بواسطة 

البطاقة الذكية.
وأفاد أّن هذه البطاقة تسمح ملائتني وخمسني ألف عائلة معوزة بسحب املنح االجتامعية 

واستعاملها يف الدفع االلكرتوين دون التنّقل إىل مكاتب الربيد. 
الفرجاين رشوع  ذكر جوهر  التونيس  الربيد  ديوان  عمل  التجديد يف  مظاهر  بني  ومن 
الديوان يف تنفيذ تطبيقة جديدة وهي تطبيقة DIGI Facteur التي تحّدد مسار ساعي 
الربيد بطريقة ديناميكية وتضمن رفع درجة األداء نحو األقىص يف عالقة بالنفقات وهو 
ما سيسمح بتقديم خدمة أكرث نجاعة وبجودة أعىل . وأكّٰد أّن استخدام هذه التطبيقة 
سيمّكن من متابعة توزيع الرسائل والطرود من االنطالق إىل الوصول وهو ما سيشّكل 
ثورة يف املجال اللوجيستي، معربا عن انفتاح الربيد التونيس عىل كافة الرشكاء واملؤسسات 

الذين بإمكانهم تحقيق فائدة  من خالل التعامل معه يف هذا املجال.

تـــــــــونــــــــــــس   فــــــي 
المــــــعـــرض  الـدولـــي 

لتكـنــــــــولـــوجــيـــــــا 
البيـــئــــــة  «بــــريميني»

تشارك تونس يف املعرض الدويل  لتكنولوجيا 
البيئة ECOMONDO 2019  الذي ينتظم 
نوفمرب  اإليطالية من 5 إىل 8  مبدينة رمييني 
القادم بوفد يضّم إطارات من مركز تونس الدويل 
لتكنولوجيا البيئة ووفود عن مؤّسسات تونسية 
راغبة يف حيازة تكنولوجيات بيئية وعدد من 
الباعثني الشبّان شاركوا يف برامج نظّمها املركز 
خاّصة بإنشاء مؤّسسات تعمل يف هذا املجال.

ويشهد معرض رمييني مشاركة الفاعلني يف قطاع 
االقتصاد الدائري يف حوض البحر األبيض املتوّسط 
املهتمنّي بالتجديد التكنولوجي والصناعي ورسكلة 
النفايات والطاقة وكذلك مبختلف املسائل املتّصلة 

بالتنمية املستدامة.
الدويل  تونس  مركز  أّن  باملالحظة  وجدير 
لتكنولوجيا البيئة املحدث يف جوان 1996 والراجع 
بالنظر إىل وزارة الشؤون املحلية والبيئية يعنى 
بتطوير القدرات يف تونس والوطن العريب ومنطقة 
البحر األبيض املتوسط يف مجال حامية البيئة 
والترصف املستدام يف املوارد الطبيعية وذلك من 
خالل تقديم املساندة الفنية للمؤّسسات قصد 
البيئي ومساعدتها  الترصف  إرساء منظومات 
عىل إحكام الترصّف يف إفرازاتها الصناعية طبقا 
للمواصفات والقوانني الجاري بها العمل وتعزيز 
القدرات البرشية واملؤّسساتية ومزيد دفعها يف 
مجال الحفاظ عىل البيئة وتحويل التكنولوجيات 
وتطويرها مع مالءمتها الواقع الوطني والعمل 

عىل تشجيع التكنولوجيات النظيفة.
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إرصاُر قيس سعيّد عىل استقالليته 
الّصورَة التي يريد أن يحتفظ بها 
لنفسه، صورَة رجل عادي من عاّمة 
الشعب مل يعّول إالّ عىل صناديق 
االقرتاع للوصول إىل قرص قرطاج. وتعكس هذه 
الصورُة نصيبا ال يستهان به من الحقيقة، إذا 
تجاهلنا كّل ما يقال عن دور الخوارزميات يف 
صنع الظاهرة وصّدقنا الدميقراطية وحدها. 
يف النهاية مل تعد رئاسة الجمهورية حكرا عىل 
فئة دون أخرى من فئات الشعب وطبقاته 
كام كانت من قبل، ومل يعد أّي صوت يعلو 

عىل صوت الرشعية االنتخابية. 

القّصة تقوم عىل إغواء رسدي، فهو أستاذ 
إالّ  الكثريون  يعرفه  ال  متقاعد،  جامعّي 
ضيفا عىل التلفزيون، يتحّدث يف القانون 
الدستوري، أو يعلّق عىل الشأن العام بهدوء 
ورصانة. وملّا كانت سفينة الدولة تتقاذفها 
األمواج العنيفة والرياح العاتية التي تكاد 
متزّق نسيج املجتمع، كان يتكلّم بصوت 
جهوري ورطانة نادرة تلفت أسامع األجيال 

الجديدة التي ال تعرف إذاعة صوت العرب 
يف عّز أمجادها. يتكلّم قيس سعيّد دامئا كام 
األستاذ يف قاعة املحارضة، بصورة مختلفة عن 
السائد، ونغمة ناشزة عن الزعيق الذي تقتات 
منه برامج الحوار السيايس، وهكذا بدأت 
تتشّكل شيئا فشيئا صورة »الرجل املختلف« 
الحكمة والتعايل عن االنتامء  الذي ميثّل 
الحزيب وعن الرصاعات املصلحية الضيقة، 
ثم تتالت أفكاره أثناء الحملة االنتخابية عن 
الدميقراطية التشاركية وعن دور الشعب 
يف التنمية املحلية، عن فلسطني والرصاع 
العريب الصهيوين فتشّكلت صورة »الرجل 
النظيف« الذي ميثّل حالة استقامة فريدة 
أفكارا ومبادئ وقيام  نوعها ويحمل  من 
يُظّن دامئا أنّها مل تعد مالمئة لعرص الثقافة 
املعوملة والليربالية املتوحشة حيث يعترب 
وأسلوب حياة ومنط  نظر  الفساد وجهة 
تفكري، فأضحى شبيها بأيب العالء البرشي يف 
الدراما االجتامعية التي قّدم فيها أسامة أنور 
عكاشة نسخة عربية حديثة من شخصية 

»دون كيشوت«.

يفرّس قيس سعيّد كّل يشء بشعار »الّشعب 
يريد«، ويَِعُد الّشباب امللتّف حوله واملنبهر 
به والذي يعتقد أنّه يحمل يف حقيبته حلوال 
سحرية لكّل معضالت البالد، بأنّه سيقلب 
الهرم السيايس رأسا عىل عقب، ويعفُّ عند 
الرئاسة،  مبباهج  له  حاجة  ال  وأّن  املغنم، 
كأّي موظف  بيته  البقاء يف  فيمكنه حتّى 
عادي من موظفي الدولة والسري عىل قدميه 
يف الشارع حتّى وهو رئيس. وتسهم هذه 
الصورة املالئكية يف إلهاب املخيّلة الشعبية 
مجّددا بفكرة الثورة عىل النمط وتحطيم 
األمنوذج، وتستجيب أيضا لفكرة توزيع البؤس 
بشكل عادل عندما يستحيل تعميم الرفاه!

ويقول قيس سعيّد عن تجربته: إنّه برفعه 
شعاَر »الشعب يريد« يعود بالثورة إىل نقطة 
البداية، ويسرتسل يف وصف ما يسميه »النقاء 
الثوري« متمثاّل مبا أبداه الشعب التونيس 
فجر الخامس عرش من جانفي العام 2011 
من قدرة عىل تسيري الشأن العام وانضباط 
تلقايئ للقانون ووعي بأولوية املصلحة العامة 

لماذا اختــــار التـــونسيـــــون 
قيــــس سعـــّيــــد؟

بفوز قيس سعّيد في االنتخابات الرئاسية تكون تونس قد حّققت قفزة عمالقة 
في سياق االنتقال الديمقراطي، ال يتعّلق األمر فقط بالتداول الّسلمي على 

السلطة، أو بنزاهة االنتخابات وشفافيتها، بل بالفرص التي توّفرها الديمقراطية 
لتحقيق اإلرادة الشعبية وفرض كلمة الجمهور. فالمرّشح الذي حصد أعلى 

نسبة أصوات في هذه االنتخابات ال ينتمي إلى أّي حزب من األحزاب وال ينحدر 
من عائلة إيديولوجية بعينها «في الظاهر» وال ُتعرف له مسيرة سياسية يمكن 

أن تمنحه «شرعية نضالية» لطالما اعُتِبرت شرَط وجوٍد في ساحة الّسلطة. • بقمل  عامر بوعّزة

يعّزز
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وحرص عىل استمرار الدولة. وهي مرّبرات 
قدرة  يف  للوثوق  نظره  وجهة  من  كافية 
الشعب عىل تسيري نفسه بنفسه وتحميله 
أعباء الحكم يف تنظيم مجاليس يصعد من 
املحّل إىل الجهوي ثم الوطني بشكل تنتهي 
معه الحاجة إىل األحزاب السياسية ويزول 
كّل القرف الذي خلّفته للناخبني خالل مثاين 

سنوات من التجربة الدميقراطية. 

لكّن مقولة »اإلرادة الشعبية« حني تغادر 
سياقها األصل -سياق الفوىض الثورية- تتّخذ 
لها مدلوال آخر: قبول جزء من الشعب بإرادة 
جزء آخر تفّوَق عليه انتخابيا! فإىل أّي مدى 
ميكن أن يعرّب مرشوع قيس سعيد عن إرادة 
الشعب والحال أّن العوامل التي أفضت إىل 
فوزه بنسبة عالية من األصوات يف الجولة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية قد ال تكون 
مرتبطة رضورة بهذا املرشوع بل هي إجابة 
حاسمة عن السؤال الكبري الذي هيمن عىل 
املراحل األخرية من السباق الرئايس: هل أنت 

مع الفساد أم ضّده؟

لفهم العالقة املعّقدة بني الجزء والكّل يف 
إطار »الرؤية الثورية« نقرأ ما كتبه رضا شهاب 
امليّك الذي يحتّل موقع »املنظّر« يف مرشوع 
قيس سعيّد. ويف مقال نرشه موقع »الحوار 
املتمّدن« بعنوان »هل متثّل فكرة - الكتلة 
التاريخية - مخرجا لتعطّل الثورة التونسية؟« 
العام 2015 صاغ الكاتب املعروف يف األوساط 
اليسارية باسم »لينني« »دستورا صغريا« يتضّمن 
ثالثني نقطة تتدّرج من التوصيف النوعي لألزمة 
السياسية واالجتامعية التي تعيشها البالد حتّى 
تصل إىل فكرة الحكم املجاليس الصاعد من 
املحّل إىل املركزي ويف هذا املقال املرجعي 
نعرث عىل أهّم املقوالت التي يستخدمها قيس 

سعيّد باستمرار يف تفسري مرشوعه.

ينطلق التوصيف من أّن مجتمع ما بعد الثورة 
مل يتخلّص من هيمنة فكر الجزء عىل الكّل 
الذي يتشّكل داخله. حيث يحافظ كّل جزء 
عىل أحقيته وأولويته ورشعيته التاريخية وهذا 
ما أّدى إىل التباين يف تحديد أولويات املرحلة، 
»الوحدة  غرار  عىل  مختلفة  مفاهيم  بني 
و»الحرية  االستقرار«  و»عودة  الوطنية« 

السياسية« و»الخوف من عودة االستبداد«، 
وأّدى تنافر املصالح إىل استحالة تشّكل وطني 
واسع قادر عىل الفعل واالنتقال النوعي اىل 
مرحلة جديدة تستوعب استحقاقات الثورة 
النخب  أّن  امليّك  يعترب  ولذلك  وشعاراتها. 
السياسية ألزمت الطبقات األكرث ترّضرا من 
من  فئات  مطالب  بسقف  القديم  النظام 
البورجوازية الصغرية أقّل ترّضرا، حيث اتفقت 
عىل تحقيق »االنتقال الدميقراطي«. ولذلك 
يقرتح مرشوع »االنتقال الثوري« نحو مجتمع 
ودولة جديدين بعد أن بدأ املجتمع القديم 
ودولته القدمية يفقدان رشوط استمرارهام 
التاريخي، هذا املرشوع لن يكون يف حاجة 
إىل جدل الهوية، وجدل األحزاب اليمينية 
واليسارية والطليعية واالنتخابية ألن هذا 
الجدل ال يعكس اال مصالح ذاتية متقوقعة.

اعتمده قيس سعيّد حرفيا،  التصّور   هذا 
هي  إليها  ينتهي  التي  الثالثون  والنقطة 
التعريف االصطالحي لشعار »الشعب يريد« 
إذ يقول: »إّن إعادة التشّكل السيايس للدولة 
من األسفل نحو األعىل لكفيل لوحده بضامن 
الوجود الفعل للشعب يف سلطات القرار 
أثناء صياغة السياسات وأثناء مامرسة تلك 

السياسات«.

هل يعني هذا املرشوع أّن قيس سعيّد ينتمي 
فكريا إىل أقىص اليسار العلامين ويتبّنى رؤية 
ماركسية متطرفة؟ ففكرة إعادة التشكيل 
السيايس للدولة تنطلق من أّن املجتمع الذي 
ننتمي إليه اآلن هو »مجتمع بورجوازي ال 
ميثّل فيه الفرد يف عالقته باآلخرين إالّ وسيلة 
لتحقيق مصلحة خاّصة«، ويريد هذا املرشوع 
االنتقال بالفئات األكرث ترّضرا يف هذا املجتمع 
إىل موقع محوري عرب تخليص الدولة من 
بنائها عىل  مركزية الحكم والقرار وإعادة 
قاعدة تقاسم السلطات األصلية بني املحليات 
والجهات واملركز، ما مُيّكن من القطع مع 
تسلّط النخب. يف هذا املستوى ينزاح قيس 
سعيّد قليال عن موقع »زعيم الصّف الثوري« 
ليقرتب من موقع املصلح السيايس تحت شعار 
»ليطمنئ الجميع«، فمرشوعه لن يلغي اقتصاد 
السوق، بل سيتصّدى للمضاربة واالحتكار 
الفساد(،  )مكافحة  والتهرّب  والتهريب 

ويف نفس الوقت لن يقبل بهيمنة اقتصاد 
السوق وحده وسيعمل عىل تطوير »أمناط 
وتوزيعها  وتخزينها  الرثوة  إلنتاج  جديدة 
والتضامن  التعاقد  عىل  تنبني  واستهالكها 
املرشوع  هذا  لكن  والتقاسم«.  والتشارك 
قدر  عىل  ينطوي  النظرية  منطلقاته  منذ 
من العنف ال يتحّمله الّسياق املحّل ففي 
خامتة نّص رضا امليك وتعليقا عىل التمثيلية 
إّن  يقول  راهنا(  الوضع  هو  )كام  النيابية 
الشعب املحكوم بالوكالة ال يقبل بأّي نوع 
من أنواع التضحية لفقدانه الثقة يف الذين 
أوكلوا ألنفسهم متثيله، وهذا الشعب »إذا 
فرض عليه القبول بالتضحية فسيسقط ضحايا 

من هنا وهناك«.

قّدم قيس سعيّد مرشوعه حول الحكم املحّل 
والدميقراطية التشاركية يف سياق انتخايب مرصّا 
حتى اللحظات األخرية عىل استخدام عبارة 
»تفسري« يف وصف ما يقوم به أنصاره ومريدوه 
املثّقف  الشباب  الغالب  يف  ميثّلون  الذين 
والفئات املهّمشة والجهات املحرومة، وهذه 
الصيغة تضفي عىل النظرية طابع »الحّل 
السحري« وتعّزز فكرة »املخلّص« وتجعلها 
يرّبر  قد  ما  والتنسيب،  النقد  مدار  خارج 
الذي ضّجت به صفحات  اللفظي  العنف 
انتصارا لقيس سعيّد ما جعله  الفايسبوك 
يتنّصل عالنية من أّي ارتباط بفضاءات التواصل 
االجتامعي، كام قد ترّبر الشكوك الكبرية حول 
دور الغرف الخلفية املظلمة التي قد تكون 
املتحّكم الفعل يف إرادة الناخبني ويف صنع 
الظاهرة وابتكار رمز عىل مقاس املرحلــــة 
ينــــاسب التوازنات الحزبية الجديدة وال 

يهّددها فعليا.

التي  املحّل  الحكم  مقاربة  البعض  يعترب 
يتبّناها قيس سعيد »مقاربة قانونية تفتقر 
إىل البعد السوسيولوجي« )مقال العرويس 
العمري يف املوقع االلكرتوين ليدرز: هل لقيس 
سعيّد برنامج؟( وميكن معاينة هذا بوضوح يف 
»املسكوت عنه« حيث تتحّدث النظرية عن 
متكني الشباب يف الجهات الداخلية من األدوات 
القانونية ملامرسة الحكم املحل وتخطيط 
التصورات التنموية املالمئة لواقعه ورفعها 
تصاعديا إىل املركز عرب مجالس جهوية ورمبا 

إقليمية، لكن    ال تتحدث عن مصادر الرثوة 
وعن متويل الخطط، وهل للحكم املحل يف 
صيغته املقرتحة عالقة باملطالب التي رُفعت 
سابقا حول أحقيّة الجهات باحتكار ثرواتها 

الطبيعية؟

 ويتقاطع هذا املسكوت عنه مع األفكار التي 
ترفعها قامئات انتخابية ميينية عن الرثوات 
املنهوبة والسيادة الوطنية واستقاللية القرار 
السيايس واالقتصادي والتي تعّزز بشكل ما 
»الثقافة الريعية«. كام ال يتحّدث املرشوع 
عن السلطة التنفيذية وعاّم إذا كانت املجالس 
املحلية استشارية أم سلطة قرار، مبا يفسح 
املجال ملنتقدي املرشوع باستحضار منوذج 
اللجان الشعبية يف الجامهريية العربية الليبية 
تحت حكم العقيد معمر القذايف، وهو ما 
نفاه قيس سعيّد دون أن يقدم إيضاحات 
حول تصوره ملوقع اإلدارة السياسية بشكلها 

الراهن يف نظام الحكم املجاليس. 

تفسريه  أثناء  سعيّد  قيس  عودة  إّن  كام 
مرشوع الحكم املحّل إىل اللحظات األوىل 

من الثورة تبدو انتقائية ال تريد أن ترى إالّ 
الصورة املالئكية الساذجة لشعب »احرتم من 
تلقاء نفسه ويف غياب الدولة إشارات املرور 
ووقف بانضباط يف الطوابري القتناء حاجياته 
من املواد الغذائية« وهذه الصورة صنعها 
اإلعالم لتربير شعار »ثورة الياسمني« ونفي 
شبهة »الفوىض الخالّقة« عن »الربيع العريب« 
وهو يف خطواته األوىل. بينام يعرف الجميع 
مليئة  لحظة  أيضا  كانت  اللحظة  تلك  أّن 
بالعدوانية وأّن املجتمع التونيس يعاين اليوم 
من ارتفاع منسوب العنف وتقلّص مساحة 
األمان، كام إّن نظرية الحكم التشاريك املحّل 
عرب مجالس قاعدية منتخبــــة تسكـــت عن 
مسألة التامسك االجتامعي وعودة الرصاعات 
العــــــروشية والجهـــــوية يف غياب الواعز 

اإليـــديــــولوجي واالنتامء الحزيب. 

األخرية،  مراحله  يف  الرئايس  السباق  لكّن 
وخصوصا إثر املناظرة التاريخية التي جمعت 
بني املرّشحني، أفضت إىل تراجع مكانة املرشوع 
السيايس يف خطاب قيس سعيّد وتقّدم املرشوع 
القيمي، فالعامل الحاسم يف اختياره هو ما 

بدا يف خطابه من مبدئية وثبات أخالقي أّما 
أسلوبه يف مامرسة وظيفة رئيس الجمهورية 
الثقة  بخطاب  تسميته  ميكن  مبا  فيتّسم 
والطأمنينة الذي تضمنه أول ترصيح له بعد 
صدور النتائج األولية، حيث جّدد التأكيد عىل 
التزامه التام بالحفاظ عىل الوحدة الوطنية 
وتقريب أبناء الوطن الواحد بعضهم من بعض 
الشباب كامل دوره يف استرشاف  وإعطاء 
املستقبل واالنصهار يف الحياة االقتصادية، 
قائال: » سأكون األذن الصاغية لكّل مقهور 
واليد املعينة لكل ضعيف واألسد الحامي 
لكل ضعيف كام سأكون أّول دافع لالستثامر 
واالبتكار والخلق واإلبداع«. وبهذا املعنى 
تبدو دعوة قيس سعيّد يف أّول ترصيح له إىل 
جمهورية ثالثة  تعل قيمة العمل والحرية 
والقانون، خطوة مهّمة لتنزيل أفكاره يف سياق 
التجربة الدميقراطية والواقع االجتمــــاعي 
والتاريخ السيايس للــــدولة الوطنية من أجل 
مرشوع اسرتاتيجي جــــامـــع ينبذ التطرّف 
واإلقصاء ويجعل املسؤولية وااللتزام أساس 

التشارك بني املواطنني
ع.ب.ع
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املتابع ملسرية نبيل القروي يالحظ 
أّن الرجل يتمتّع بحّس برغاميت عال 
جعله يخطّط للوصول إىل الرئاسة 
منذ عامني عىل األقّل ويضع كّل 
مل  مخطّطه،وإن  لتنفيذ  الالزمة  الوسائل 
االنتخابات  يف  األخري  يف  الحّظ  يحالفه 
الذي  الرئاسية أمام منافسه قيس سعيّد 
حقَّق فوزا ساحقا.  الرجل، ليس غريبا عن 
عامل السياسة، فقد دخل معرتكها منذ 2011 
كأحد املؤثّرين يف املشهد السيايس، حتّى 
وإن مل يتقلّد رسميا أّي منصب. والننىس 
ما أثاره بّث فيلم »برسيبوليس« الفرنيس 
اإللهية،  للذات  تجسيد  فيه  الذي  اإليراين 
عشية انتخابات املجلس التأسييس يف أكتوبر 
2011، عىل قناته التلفزية »نسمة« من جدل 
كبري. وساهم بّث هذا الفيلم الذي استثار 
مشاعر املدافعني عن الهويّة يف تعزيز حظوظ 
النهضة للفوز باالنتخابات. بعدها قّرر نبيل 
القروي أن يفتح قناته لكّل املعارضني لحكومة 
الرتويكا بقيادة النهضة، وأعلن عن نشأة 
»نداء تونس« حزب الباجي قائد السبيس 

يف 2012 من خالل قناته. 

النضال  إثر ذلك يف  القروي  نبيل  انخرط 
داخل هذا الحزب وكان من مؤّسسيه بحكم 
قربه من الباجي قائد السبيس. وال يخفى 
أيضا أنّه كان مهندس التقارب بني الرئيس 
الراحــــل وراشد الغنويش رئيـــس حركة 
صائفة  يف  الرحيل  اعتصام  إبّان  النهضة 
البــالد عىل شفيــــر  2013، حني كانت 

حــــرب أهلية.  

وقد قام نبيل القروي بحملة لفائدة الباجي 
قائد السبيس خالل انتخابات 2014 التي فاز 
فيها ليصبح رئيسا للبالد. ومع احتدام الرصاعات 
داخل »نداء تونس، قّرر صاحب قناة نسمة أن 
يبتعد عن الحزب دون أن يبتعد عن مؤّسسه 
قائد السبيس، حيث بقي وفيّا له إىل حّد وفاته.

 
اسرتاتيجيا الوصول إىل الحكم

 يف 2016، بدأت تختمر يف ذهن نبيل القروي 
فكرة الرتّشح لالنتخابات الرئاسية، حيث قال 

يف حوار تلفزي عىل قناته إنّه كان وراء صنع 
الرؤساء يف تونس وإنّه قّرر أن »يعمل من هنا 
فصاعدا لحسابه الخاص«. وفعال بدأت قناته 
تبّث بالتعاون مع اإلذاعات الجهويةداخل البالد 
إليصال »صوت الجهات«، وواصلت ذلك رغم 
الخطايا املالية التي أنزلتها عليها الهيئة العليا 
املستقلة لالتصال السمعي البرصي من أجل 
مخالفة القانون. ثّم جاء تأسيس جمعية »خليل 
تونس« الخريية، بعد وفاة نجله يف حادث 
مرور أليم. متّكن من خالل هذه الجمعية من 
أن يجوب البالد طوال وعرضا ليلتقي بالفئات 
املهّمشة ويطّلع عىل أوضاعها الصعبة، عىل 
أن يجعل منها  قاعدته االنتخابية . ومل يفته 
أن يوظّف قناته يف تغطية كل التنّقالت داخل 
البالد لتوزيع اإلعانات لفائدة »الزواولة«. بذلك 
ضمن نبيل القـــروي خزّانا انتخابيا محـــرتما 
أّهله ألن يتصـــّدر نتائج سرب اآلراء بـ30 % 

من نوايا التصويت.

هذا الصعود املفاجئ للرجل عرب جمعيته 
منافسيه  ارتياب  أثار  أن  يلبث  مل  الخريية 
تعطيل  طريقة  يف  يفّكرون  بدؤوا  الذين 
مساره ، فجاء مرشوع تنقيح القانون االنتخايب 
املقّدم من الحكومة والذي تضّمن فصوال 
متنع الجمعيات من مامرسة العمل السيايس 
واملشاركة يف االنتخابات، وذلك قبل املوعد 
االنتخايب بأشهر قليلة. وتّم حشد الدعم من 
قبل رئيس الحكومة وحليفته حركة النهضة 
لتمرير هذا القانون يف الربملان. وفعال متّت 
رغم  هذا  القانون  مرشوع  عىل  املصادقة 
السياسية  الساحة  من  كبري  شّق  معارضة 
قطع  هدفه  إقصائيا،  قانونا  باعتباره  له 
جمعية  وعىل  القروي  نبيل  عىل  الطريق 
الجمهورية  رئيس  أّن  إال  تونيس«.  »عيش 
السبيس رفض توقيع  الباجي قائد  الراحل 
القانون ليحبط هذا املخطّط. ولكّن نبيل 
القروي، الذي خرب دواليب السياسية وحيلها، 
مل ينتظر قرار الرئيس وإمّنا ذهب مبارشة إىل 
تأسيس حزب ساّمه »قلب تونس«، ليتمّكن 

من الرتشح لالنتخابات.

اضطّر منافسوه للبحث عن وسائل أخرى 
القضايا  بتحريك  فقاموا  تقّدمه،  لعرقلة 

املرفوعة ضّده يف القطب القضايئ املايل، فكان 
أن تّم استدعاؤه للتحقيق معه عديد املرات 
واألمر بتجميد أمواله وأموال شقيقه غازي 

القروي، إىل جانب تحجري السفر عليهام. 
وواصل  يستسلم  مل  العنيد  الرجل  ولكن 
تحرّكاته امليدانية بكل ثقة يف الفوز، ليفاجأ 
بصدور بطاقة إيداع يف حقه من قبل دائرة 
وضعه  بتونس  االستئناف  االتهام مبحكمة 
املرناقية  التحّفظي يف سجن  اإليقاف  قيد 

يف 23 أوت 2019.
 

االستامتة من أجل تجاوز العراقيل
 

عىل إثر هذ اإلجراء، ُحرم املرتّشح نبيل القروي 
من القيام بحملته الرئاسية يف الدور األول 
الترشيعية. وقد  إدارة حملته  وكذلك من 
زوجته سلوى  وخاّصة  فريق حملته  قام  
الساموي بدور كبري يف مواصلة الحملة يف 
غيابه. وجابت قرينته البالد للتعريف بقضية 
املرتّشح السجني وإقناع الناخبني بالتصويت 
لفائدته وعرفت سلوى الساموي كيف تؤثّر 
تتميّز به من  التونسيني مبا  يف جانب من 
قدرات خطابية الفتة وحذق ألساليب التعامل 
مع وسائل اإلعالم. واستطاع نبيل القروي 
بفضلها، وكذلك بفضل أعضاء حملته، أن 
ميّر إىل الدور الثاين من الرئاسية وأن يتحّصل 

عىل 38 مقعدا يف الترشيعية.

إال أّن استمرار قبوعه يف السجن وحرمانه من القيام 
بحملته االنتخابية للدور الثاين من الرئاسية ألقى 
بظالل كثيفة عىل كامل املسار االنتخايب وتعالت 
أصوات من الداخل والخارج منادية  بإطالق 
رساحه احرتاما ملبدإ تكافئ الفرص مع منافسه 
قيس سعيّد.وقد رفض هذا املرتّشح القيام بحملته 
االنتخابية مادام منافسه رهن اإليقاف. وأضحى 
الحديث مركّزا عىل انعدام نزاهة االنتخابات 
وإمكانية الطعن يف نتائج الدور الثاين إذا تواصل 

حبسه، خاّصة من طرف ممثّل حزبه.

ثم جاء اإلفراج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر 
2019 بقرار من محكمة التعقيب بعد أربعة 
مطالب طعن سابقة يف قرار دائرة االتهام، 

تقّدم بها فريق محاميه.

أّي دور لــنــبــيــــــــل القـــروي
بـــــــــــعــــد هــزيــــمـــــــــــتــــــــه فـــــي 
ـّــة ؟  االنـــتــــخابـــــــات الـــــرئــــاســـي

 

لم تنجح كّل المحاوالت في منـــع نبيـــــل القروي مــــن الترّشــــح لالنتخـــابات 
الرئـــاسية وتقــــديم  قائمات لحزب »قلب تونس« الذي أّسسه لالنتخابات 

التشريعيةِ، فال مشروع تنقيح القانون االتتخابي الذي تّم التصويت عليه 
في البرلمان وال إيقافه في قضية تبييض األموال والتهّرب الجبائي ضّده 

منظمة »أنا يقظ« قبل اإلفراج عنه أربعة أّيام من موعد الدور الثاني 
من االنتخابات الرئاسية الذي وصل إليه نال من عزيمته بل ظّل مصّرا 

على إدراك مبتغاه المتمّثل في االرتقاء إلى سّدة الحكم. غير أّن  نتائج 
االنتخــــابات الرئــاسية جاءت على عكس انتظاراته. فهل سيستسلم؟

 
• بقمل  حنان زبيس

ّ
إن
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وحظي خـــروجه من السجــــن بتغطية 
إعالمـــــية بارزة، واعترب نبيـــل القــــروي 
إطالق رساحه انصافا لـــــه ضّد من تآمروا 

عليه. 

ورسعان ما انطلق  يف القيام بحملته االنتخابية 
قبيل يومني من بداية الصمت االنتخايب ليتكّرر 

حضوره يف البالتوهات.

كان أّول ظهور له يف قناة »الحوار التونيس« 
يف حوار مطّول يوم 10 اكتوبر عاد فيه إىل 
محاوالت إضعافه األمر الذي تسبّب له يف 

خسارته عرش نقاط يف التصويت يف الدور 
األول من االنتخابات الرئاسية، عىل حّد تعبريه، 
حيث نزل من 30 % إىل 20 % حسب نتائج 
عمليات سرب اآلراء األوىل. واعترب أّن ذلك كان 
ألغراض سياسية تتمثّل يف تعطيل تقّدمه إىل 
حني التأكد من نتائج االنتخابات الترشيعية 

وضامن فوز النهضة فيها.

ويف األثناء، انفجرت فضيحة استعانة القروي 
برشكة لوبيينغ إرسائيلية للفوز يف االنتخابات، 
عىل إثر نرش وزارة العدل األمريكية للعقد 
الذي أبرمه مع الرشكة. ثم جاء فيام بعد 

الحوار الذي أُجري مع مدير هذه الرشكة 
وهو عميل سابق للموساد. وقد هزّت هذه 
تفلح  ومل  التونيس  العام  الرأي  الفضيحة 
تربيرات نبيل القروي يف إقناع التونسيني 
بحسن نيته يف التعـــامل مع الرشكة املذكورة.

هل تعني الخسارة  النهاية؟
 

التي تّم تنظيمها بني  ولعّل املــــــناظرة 
نبيل القروي وقيس سعيد يوم الجمعـــــــة 
تحديد  يف  بالغ  تأثري  لها  كان  أكتوبر   11
مآالت الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية، 

حيث مل ينجح نبيل القروي يف تغيري الصورة 
السلبية التي يحملها عنه عدد من الناخبني، 
مقابل منافس مشهود له بالنزاهة ونظافة اليد 
ورافــــــــــض للتطبيع مـــــــع إرسائيل. 
وعبثا حاول نبيل القروي اإلقنـــــــاع مبرشوعه، 
خـــــاصة دعوته إىل ميثـــاق وطني متضـــــي 
عليه األحزاب واملنظاّمت الوطنية ملقاومة 
الفقـــــر، والرتكيز عىل الجـــــانب االقتصادي 
واالجتامعي واملراهنة عىل التكنولوجيــــات 
إىل  باإلضافة  الشباب  لتشغيل  الحديثة 
وعوده بحّل مشكل إنتاج الفسفاط وبجلب 
االستثامرات الخارجية ولكنه مل يُفلح. فكــــانت 

النتيجـــــــة أن صّوت ثالثة أربـــاع الناخبني 
لفائدة قيس سعيّد.

الرئاسية   لالنتخابات  القروي  نبيل  خسارة 
يجب أاّل  تنسينا أنه يحظى بالعدد األوفر 
النهضة  الربملان بعد حركة  املقاعد يف  من 
وهو ما ذكّر به يف ندوته الصحفية بعد إعالن 
هزميته، قائال : »ال زلنا القوة الثانية يف البالد«. 
بالتايل، مازال يف جعبته أوراق يٌفاوض بها. 
فمن الواضح أّن النهضة التي تحّصلت عىل 
52 مقعدا يف الربملان لن تستطيع تشكيل 
الحكومة من دون امتالك أغلبية يف مجلس 

التحالف  يجعلها مجربة عىل  ماّم  النواب، 
مع أحزاب أخرى. فهل سيكون »حزب قلب 

تونس«من بينها؟

االنتخابات  مـــــن  الثاين  الدور  قبــــــل 
الرئاسية، ذكر نبيل القروي أنّه لن يتحالف 
مع النهضة معلاّل ذلك بأنّها كلاّم تحالفت مع 
حزب إالّ وأضعفته وتسببّــــــت يف تفكيكه، 
ولكن بعد ظهور نتائج الرئـــــاسية وفوز قيس 
سعيّد هل سيبقـــى عىل نفـــــــس املوقف؟

هذا ما ستكشف عنه األيّام القادمة
ح.ز
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املشهد الذي أنتجته انتخابات 6 و13أكتوبر بكتاب 
»األجنحة املتكرّسة« لجربان خليل جربان. قرابة عرشة 
أحزاب، من اليمني واليسار عىل السواء، ترتنّح تحت وقع 
الهزمية، وال ترى أفقا للتدارك يف املستقبل، ويف املقابل 
مرّشٌح مستقّل يستحوذ عىل 77 يف املائة من أصوات الناخبني، أمام 
مرّشح خرس السباق، بالرغم من كونه ميلك وسائل تعبئة ُمهيكلة، 
تفوق منافسه بعدة أضعاف. وتدّل تلك النسبة الساحقة عىل أّن 
التونسيني يريدون منح أوسع الصالحيات للرئيس، يك ال يُكبّله الربملان.

عىل الطرف اآلخر من الصورة، تباين وضع األحزاب املنترصة، بني فوز 
أقرب إىل الهزمية، واخرتاقات حّققتها قوى مل يكن يُقرأ لها كبري حساب، 
قبل بضعة أشهر فقط. لكّن الثابت أّن الرابح األّول، وهو »حركة 
النهضة«، ماضيٌة يف استالم دفّة الحكم، عىل الرغم من اقتصارها عىل 
أقّل من ُربع مقاعد الربملان )52(، باملقارنة مع ما حصدته من مقاعد يف 
انتخابات املجلس التأسييس وانتخابات 2014. ال بل إّن عملية الرتكيب 
الراهنة أعرس من تركيب »الرتويكا«، ألنّها كانت تحتاج آنذاك )يف 
2011( إىل حليفني فقط، أما اليوم فهي بحاجة إىل التحالف مع ثالثة 

أو أربعة أحزاب، لنيل ثقة الربملان، وهي مهّمة عسرية.

اسرتاتيجيا االحتواء

تسعى »النهضة« إىل احتواء املرّشح الفائز بتأكيدها مرارا وتكرارا أنّه مرّشحها 
)الغنويش( فيام ينفي هو مؤكّدا أنّه ال يتبع أّي حزب، ويعد مبعاملة الجميع 
عىل قدم املساواة. وبعملية حسابية بسيطة، ندرك أّن املاليني الثالثة التي 

حصدها ال ميكن أن تساهم فيها »النهضة« بأكرث من 600 ألف صوت، وهو 
سقف خزّانها االنتخايب. من هنا ستكون الخطوة األوىل، التي تعترب محّكا 
لعالقات الرئيس الجديد بالحركة، هي تشكيل الحكومة. فبعد استكامل 
إجراءات أداء اليمني وترتيبات التسليم والتسلّم )مع القائم بأعامل رئاسة 
الجمهورية(، سيكلّف الرئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، طبقا ألحكام 

الدستور.

ويُخطئ من يعتقد أّن »النهضة« ستوافق عىل تشكيل حكومة تكنوقراط، 
أو حكومة »كفاءات سياسية«، مسنودة من عدة أحزاب يف الربملان، ألنّها 
ترُّص عىل أن تحكم، وأن تستأثر مبفاتيح القرار يف القصبة، متاشيا مع 
حجمها االنتخايب. وما يشغلها هو الثمن الذي يطلبه رشكاؤها يف هذه 
العملية، فإذا كان أحد املكّونات )التيار الدميقراطي( طالب بإسناده حقائب 
الداخليــــة والعــــدل واالصالح االداري، فامذا سيشتـــرط اآلخــــرون؟ 
وكم الحصة التي ستتنازل عنها »النهضة«، وكم تلك التي ستحتفظ بها 

لنّوابها املستوزرين؟

محاصصة... محاصصة

األرجح أّن معايري تشكيل الحكومة النهضوية، ستكون املحاصصة التي 
انبنت عليها حكومة »الرتويكا«، والتي عصفت بأركانها، وأكرهتها 
عىل مغادرة الحكم إكراها. وهي اآللية نفسها التي اعتُمدت يف 
باريس  لقاء  املتعاقبة منذ 2015، يف أعقاب  الحكومات  تشكيل 
الشهري بني الشيخني. لكّن الواضح أّن الحركة مل تعد بحاجة إىل 
حليفيها السابقني »النداء« و»املرشوع«، بينام تحتاج إىل كل من 

• بقمل رشيد خشانة

»تحيا تونس« و»ائتالف الكرامة« و»التيار الدميقراطي« ورمبا حزب 
الرحمة، إىل جانب عــــدد من »املستقلني«. لكــــّن هذا التحالف 
قد ال يكون كــــافيا للفوز بثقة الربملان، ماّم يجعل التقــــارب 
مع الغريم اللدود »قلب تونــس« جســــرا إجبـــاريا للوصول 

إىل القصبة.

يستبعد كثريون تحالف »النهضة« مع حزب نبيل القروي، غري 
أّن األمور تسري نحو التفاوض والتفاهم. صحيٌح أّن القيادي يف 
حزب »قلب تونس« حاتم امللييك أكّد أّن حزبه لن يتحالف مع 
أّن  ُمعتربا  الحركة،  تُشّكلها  يشارك يف حكومة  ولن  »النهضة«، 
»منظومة الحكم الحالية، وخاّصة حركة النهضة هي املسؤولة 
األوىل عن فشل السياسة االقتصادية واالجتامعية، التي تتخبّط 

فيها البالد«.

غري أّن هذا الكالم ُموّجه لالستهالك، فمثلام كان يُقال إّن »النداء« 
و»النهضة« خطّان متوازيان ال يلتقيان، والتقيا، سيُقرب التفاوض 
بني »النهضة« و»قلب تونس« أيضا، سواء بناء عىل اتفاق سيايس، أم 
باستقطاب »النهضة« عنارص من »قلب تونس«، بوسائل مختلفة. قد 
يتساءل املرء هنا: كيف سيلتقي حزبان يختلفان يف املرجعيات الفكرية 

واملنطلقات السياسية؟ والجواب سهٌل، فكالهام 
حزب براغاميت يهتّم بالنتائج وليس باملقّدمات 
واملرجعيات، وهو املنطق الذي جعل »النهضة« 
تدعم تعيني روين الطرابليس وزيرا للسياحة مثال، 
وستدعم أيضا توزير قياديني من »قلب تونس« 
يف الحكومة االئتالفية التي ستُكلف بتشكيلها، 
األّول. واألرجح  باملركز  الفائز  الحزب  بوصفها 
أّن كاّل من »الحزب الدستوري الحر« و«حركة 
الشعب« سيبقيان يف صف املعارضة، يف استعادة 

لدور »الجبهة الشعبية« يف الربملان السابق.

مفاتيح القصبة

مثلام  القصبة،  مفاتيح  »النهضة«  تسلّم  مع 
لها  حليفا  قرطاج  يف  ستجد  وتُخطّط،  تأمل 
جديد  مكسب  وهذا  سعيد،  قيس  يف شخص 
تبّوأته  الذي  املوقع  قياسا عىل  إليها،  بالنسبة 
العالقة مع  يف ظالل »الرتويكا«، حيث كانت 
الرئيس املؤقت، يف البدء سمنا عىل عسل، قبل 
أن تقدح الخالفات زناد املعارك السياسية بينهام، 
والتي دفع مثنها الرئيس املؤقّت السابق، خالل 
االنتخابات الرئاسية األخرية يف 15 سبتمرب، بكثري 
من املرارة. ال يعني هذا أّن االنسجام بني قرطاج 
والقصبة سيكون كامال، فللرئيس املقبل مزاُجُه 
الخاص ولـ»النهضة« اشرتاطاتها، لكن من املستبعد 

أن تصل الخالفات مع سعيد إىل ما وصلت إليه مع املرزوقي. إذا 
استقّر سعيّد يف قرطاج و»النهضة« يف القصبة، فمن يفوز بقرص 
باردو؟ يُطرح هذا السؤال أول ما يُطرح، من املُحّذرين من تغّول 
الحزب األّول، وبسط سلطاته عىل جميع مفاصل الدولة. وعليه 
ستكون هناك ثالث فرضيات أوالها أن تستأثر »النهضة« بالرئاسات 
الثالث، وهو خيار غري ُموفّق، إضافة إىل أنه غري يسري، لكنه ممكٌن 
نظريا. والفرضية الثانية هي االكتفاء بالقصبة وقرطاج، لكن ملاذا 
ترّشح رئيس »النهضة« ملقعد يف مجلس النّواب املقبل، وهو ما مل 
يحدث يف انتخابات 2011 و2014، إن مل يكن ذلك بنيَة ترشيحه، 

يف مرحلة الحقة، لرئاسة مجلس النواب؟ 

عمليّا، ما العمل اليوم بعدما ضمنت »النهضة« قرطاج والقصبة؟ 
هنا تُطرح الفرضية الثالثة، املتمثّلة يف إسناد رئاسة الحكومة إىل 
ممثّل لـ»النهضة«، )من يكون؟(، مثلام ينّص عليه الدستور، مع 
اكتفاء رئيسها مبقعد يف مجلس النواب، وعندها يجوز التساؤل: 
ماذا سيُضيف له هذا املقعد؟ ومن سيتوىّل رئاسة مجلس النواب، 
وقد عزف عبد الفتاح مورو عن الرتشح لعضوية الربملان املقبل، 
وهو املؤّهـــل منطقيا، وبحســــب نتائج االنتخــابات، لتويّل هذا 

املنصب؟ 

يف هذا السياق، الذي يطغى عليه النرص الكاسح 
للرئيس املنتخب، تربز مهامت ذات أولوية، أّولها 
أن يرشح الرئيس برنامجه السيايس، الذي مل يفهمه 
التونسيون، خاصة أنّه مل يسبق أن طُبّق يف أي 
بلد يف العامل. وثانيها أن يوّضح طبيعة العالقة 
مع مجلس نّواب الشعب، وهو ال ميلك أّي مقعد 
يف هذا املجلس، عدا الكتل التي دّعمته ليصل 
إىل قرص قرطاج، وقد ال تكون مؤيّدة بالرضورة 
لربنامجه. ومن هنا تربز رضورة إيجاد أغلبية 
تتبّنى برنامجه، بشكل يجعلنا نرى ما هو االتجاه 
العاّم يف السنوات الخمــــس املقبلة، وال نرى 
رصاعات بني املؤّسستني، قـــــد تعطّل دواليب 
الدولة أحيانا، مثلام عشنا ذلك يف السنــــوات 

األخرية.

إجامال، غرّيت االنتخــــــابات، بشّقيها، مالمح 
املشهد السيايس، وسرنى توزيعا جديدا للمواقع 
التونسيون  ينتظره  ما  أهّم  لكّن  والتحالفات، 
هو تبلور عالقة جديدة بني الرئاسات الثالث، 
تصّب يف اتجاه عالج االختالالت الكربى، التي 
تشّل اقتصادنا، وتؤّسس لحياة سياسية نظيفة، 
بعيدا عن سيطرة اللوبيات االقتصادية وشبكات 

الفساد التي أنهكت البالد
ر.خ.
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األجــــنــحـــة المتـــكــــــّســــرة

ر
ّ
ُيذك

10
2019

10
2019

العدد
46

العدد
46

يستبعد كثريون 
تحالف »النهضة« 

مع حزب نبيل 
القروي، غري أّن 

األمور تسري نحو 
التفاوض والتفاهم. 

صحيٌح أن القيادي يف 
حزب »قلب تونس« 
حاتم امللييك أكّد أّن 

حزبه لن يتحالف 
مع »النهضة«، ولن 
يشارك يف حكومة 

تُشكّلها الحركة، ُمعتربا 
أّن »منظومة الحكم 

الحالية، وخاّصة حركة 
النهضة هي املسؤولة 

األوىل عن فشل 
السياسة االقتصادية 

واالجتامعية، التي 
تتخّبط فيها البالد«.



21 20

شؤون وطنّيـة شؤون وطنّية

10
2019

10
2019

العدد
46

العدد
46

1

هنيئا للسيد قيس سعيد بفوزه الساحق بالرئاسة وأرجو أالّ يندم ناخبوه 
ندامة الُكَسعي. ولنكن متفائلني ومن يدري لعّل الخري كّل الخري سيتدفّق 
عىل تونس بربكة الرئيس الجديد الذي أجمعت عىل مساندته كّل النقائض. 
أهّنيء السيد قيس سعيد مع االعرتاف بأيّن مل أفهم من خطابه إال نزرا 
يسريا كام أيّن مل أجد الستشهاداته، خالل مناظرته مع منافسه، بأقوال 
الجرنال دي غول، وهي باملناسبة غري دقيقة، سياقا يرّبرها. وسأبقى 
منتبها عىل الدوام لكّل ما سيصدر عن السيد الرئيس من أقوال وأفعال...

2

أّما نحن فال بّد لنا من أن نستخلص النتائج العاّمة ماّم جرى خالل 
حمالت انتخابية ماراطونية مرهقة ومخيّبة لآلمال بالرضورة. بادئ 
ذي بدء، نالحظ أّن أغلبية الشعب التونيس يف الترشيعية ويف دوريت 
الرئاسية مل يؤّدوا واجبهم االنتخايب. هذا مؤسف ولكّن الشأن يف 
خامتة املطاف شأنهم. أّما أن يرى فقهاء اإلعالم والعلوم االجتامعية 
يف ذلك »العزوف« أو االستنكاف أو املقاطعة تعبريا عن عدم الرىض 
بالسياسات املتّبعة أو رضبا من االحتجاج السلبّي إزاء كّل الفاعلني 
السياسيني ففي هذا التفسري تحيّة ضمنية للقصور والتقصري. رجاًء 
كّفوا عن إسناد شهادة استحسان للكسل ولغياب الوعي يف ظرف 

اقتصاّدي واجتامعّي وثقايّف وإقليمّي يف منتهى الحساسية. 

3

يزدهي حزب النهضة، يف غري تواضع، باحتالله املرتبة األوىل يف 
االنتخابات الترشيعية وما ذلك إالّ خدعة برصيّة فهم يرتاجعون 
من دورة إىل أخرى. صحيح أّن اإلخوان يحتفظون بقاعدة ما زالت 
صلبة رغم ما طرأ عليها من تآكل ولكّنهم يدركون أنهم مدينون 
بهذا التفّوق النسبّي لعلّو نسبة االمتناع عن التصويت. لقد نزل 
الشيخ راشد شخصيا إىل الحلبة، ألّن الشعب غري مضمون، فام 
أفاد الشيخ عبد الفتاح مورو من ذلك السند يف الرئاسية شيئا. 
أما الترشيعية فبالرغم من أّن الشيخ راشد قد تخىّل عن هدوئه 
املعتاد ورغام عن تعبئته الرشسة ملريديه ضّد حزب قلب تونس 
بكيل التهم فإّن كثريا من وجوه النهضة لن يلتحقوا مبقاعدهم 

يف الربملان الجديد.

4
 

حزب النهضة، والحالة هذه، أبعد من أن يكون وازنا يف تأليف 
الحكومة املقبلة. يستطيع أن يتحالف مع بعض أراهيط  الشعبوية 
من يتوّعدون فرنسا باختطاف سفريها لدفع الديّة. كانت النهضة 
طوال السنوات املاضية تتعامل مع منافسني متحرّضين استطاعت 
أن ترشذمهم بعد أن قضت بهم مآربها. أّما اليوم فإنّها ستتحالف 
مع املراهقني والهواة من أبنائها وأحفادها وستجد منهم من يحّط 

ز قامس • بقمل عبد العز�ي

من قدرها ويزايد عليها يف مجال األسلمة  والثورجة والتالعب 
مبقادير الوطن. ستتوّصل النهضة إىل جمع النصاب، بعد تجّرع 
مرارة الحنظل، ولكّنها تعلم أن ليس أمامها ما يؤرّش إىل تحقيق 
املتحّكمة  والتناقضات  األحقاد  إىل  بالنظر  الحكومي  االستقرار 

يف الساحة. 

5

شهدت هذه الحملة أكرث من سابقاتها بذاءة »فيسبوكية« منقطعة 
النظري. كان الفحش يف الخطاب حكرا أو يكاد عىل أوباش السياسة 
مّمن ال يستندون إىل معرفة نظرية أو تجربة عملية وعىل مـــن 
ال يتجاوز رصيدهم اللغوي مفردات البطن وما دونه. لقد سبق أن 
نرشُت بليدرز مقاال مطّوال عن تعايش عبارات الورع مع املنكر وعن 
املزج بني االستشهاد بالكلم املقّدس وبني التلّفظ بالقول املدنّس. 
وتأكّد لدّي اآلن أّن بعض القياديني ال يسلمون من هذا التلّوث. 
وعىل سبيل املثال، تفّنن السيد نور الدين البحريي، يف تغريداته، 
يف كيل أبشع النعوت ملنافيس حركة النهضة متسلّحا يف ذلك بأقوى 
التسابيح الربانية. وللتذكري فإّن السيد البحريي رجل قانون ووزير 
عدل سابق، يفقه جيّدا مدلول الكلامت ويدرك أكرث من سواه تبعات 
الثّلب والشتيمة... من ال يصّوت لقيس سعيد ولقامئات النهضة، يف 
نظر السيد البحريي، خائن، فاسد، مافيوزي. بهذا املنطق، يوم يستقّر 
األمر والنهي لإلخوان، جائز أن نتعرّض جميعا للتنكيل والتصفية...  

6

ولقد فوجئنا مع األسف بنفس اإلسفاف وقلّة املروءة يصدران 
عن قيادات وأنصار محسوبني عىل الوسطية والحداثة يف تناحر 
انتحاري داخل أبناء العمومة، يف حني استفرد اليمني املتطرّف 
بامليدان فعاث فيه. لقد ُوِصفْت نتائج الرئاسية بالزلزال وما هي 
إال عرض من أعراضه، فالزلزال الحقيقّي الذي فتح كّل األبواب 
عىل املجهول هو االنهيار املدّوي ألحزاب كانت متثّل طوقا صحيّا 

حول الجمهورية.

7

خالفا ملا يقوله السيد قيس سعيّد، مل ينته زمن األحزاب. إنّها 
وتقفز من  تتهاوى  وتتأقلم،  تتجّدد  تنظيامت برشية  باألساس 
جديد وال تضمحّل نهائيا إالّ من خالل عملية تدمري ذايتّ. ذهب 
»النداء« بددا وتفرقعت الجبهة الشعبية عىل صخرة التعّنت واألنا 
املتضّخم. لقد عرفُت شخصيا من بني األحزاب املنهارة قياديني 
ونخبا ليس يف صالح الوطن غيابهم. لذلك ندعو الحركات التي 
بينها صلة رحم أو حتّى شعرة معاوية أن تجتمع لصالح تونس. 
يا أيّها الذين شيطنتم بعضكم بعضا حاولوا تشكيل جبهة إنقاذ 

قبل أن يغمرنا ليل الظلامت. 

8

وال بّد لنا من كلمة عن العدالة. قضت محكمة التعقيب بإطالق 
رساح نبيل القروي فصالحتنا مع القضاء. وحتى ال ننىس يجب 
التذكري بأّن ماكينة الحكم جعلت من الرجل أكرب مجرم عرفته 
تونس من عهد امللكة عليسة إىل عهد الخالفة السادسة. رمّبا خالف 
السيد نبيل القروي القانون من حيث التهرّب الرضيبي وغسيل 
األموال شأنه يف ذلك شأن العرشات من املشتغلني بالسياسة. ويعلم 
الخاّص والعاّم مليارات الدوالرات التي تصّدق بها أردوغان وأمري 
قطر عىل أعوانهام من اإلخوان. كان عىل القضاء، تجّنبا لشبهة 
االنتقائية والكيل مبكيالني، أن يّحقق مع الجميع مبا عهدناه من 
هدوء وترّو. أّما أن يعتقل نبيل القروي بالطريقة التي شاهدها 
العامل أجمع، إذ كانت عني املعمورة عىل تونس، عشية االنتخابات 
الرئاسية فأمر ال يليق بالسمعة التي اكتسبتها تونس يف القاّرات 
ينتظر  كلّه  هذا  وبعد  العربية.  للدميقراطية  كأمنوذج  الخمس 
الناس عىل أحّر من الجمر أن تتفّرغ اآلن عدالتنا املوقّرة لفتح 
ملّف الجهاز الرّسي وملالحقة من سّفروا اآلالف من شبابنا إىل ليبيا 
وسوريا والعراق ومن دفعوا باملئات من بناتنا إىل جهاد النكاح 

وللكشف عّمن أمر باغتيال شكري بالعيد ومحمد الرباهمي. 

9

منذ حدوث ما سّمي بالثورة إىل اليوم ونحن نسمع ونقرأ مصطلحات 
تُستْعَمُل يف غري مواقعها وال تتّفق مع مدلوالتها. أخّص بالذكر 
منها لتواترها: »الحقيقة«، »الحرية«، »الكرامة«. إّن الجهل بعلم 
املعاين ال يرّبر مثل هذا التعسف اللغوي. هذه الكلامت تغطّي 
إطالقها  اتّفق فضال عن  كيفام  استهالكها  يجوز  ال  قيام جليلة 
عىل ما يتضارب يف أغلب األحيان مع األخالقيات التي تبرّش بها. 
احذروا الجامعات التي تلتّف عىل املصطلحات لتتالعب بالهويّة 
وبالتاريخ وصوال إىل تربير اإلرهاب وإىل نسف عالقاتنا الدولية 
الدواعش  يدافعون عن  بالكرامة  املنادين  الهّشة. مازال بعض 
وعاّم ارتكبته مدرسة الرقاب من فواحش. ينبغي أن ال يغيب عن 
األذهان أّن مصطلحات الجمهورية والدميقراطية والثورة مفاهيم 

حداثية ال تقبل الرجعية وال تتعايش مع املَُسلاّمت املتحّجرة.

10
 »الشعب يريد«. هذه العبارة السحرية التي جعلت منها الجامهري 
الغاضبة شعارا يف انتفاضتها ضّد نظام تآكل مقتبسة مبارشة من 

بيت أيب القاسم الشايب الشهري:

إذا الشعب يومـــا أراد الحيـاة    فال بــّد أن يستجيــب القدر

العريب وحرّكا  العامل  انترشا يف أرجاء  البيت  الشعار وهذا  هذا 
جامهري عريضة. بيت الشايب أضيف إىل النشيد الوطني ألنّه أسهم 

كيــفــــمــــا تــكـــونــوا
ُيـــــــَوّلــــى عليــــكـــم رأي

مالحظات
أولّية
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يف عودة الوعي الوطني طوال سني الكفاح التحريري. قصيدة 
»إرادة الحياة« نرشها الشايب سنة 1933 قبل وفاته بسنة وبضعة 
واستيعاب،  تستحّق من حفاوة  مبا  النخب  فاستقبلتها  أسابيع 
ولكّن سلفية العهد كّفرته باعتبار أّن القدر بيد الله يف حني أّن 
املقصود هو املصري وأّن اإلنسان صانعه. وبعد ما يقارب التسعني 
سنة من صدور البيت وذيوعه الواسع استمرّت السلفية الوّهابية 
واإلخوانية يف رفضه ودحضه. وهذا الشيخ أبو إسحاق الحويني 
املرصي، عىل سبيل املثال، يأىب إالّ أن يضع العاممة عىل رأس 

مفهوم علامين ويتعّسف عىل العجز فيستبدله : 

إذا الشعب يوما أراد الحياة   »فــال بـــّد أن يستعيــد العـرب«

مبعنى ال بّد أن ينخرط الشعب يف التواكلية  وأن يتعظ بالخرافات 
وبشطحات املنابر. وكثريا ما يتطّفل الفقهاء عىل الشعر فيأيت بليدا 
ومبلّدا. واملؤسف أّن هناك محاوالت تونسية معروفة املصدر 
واملنحـــى تعتـــدي عىل عبقريـــة الشايب وتسعى إىل إعـــداد 
الحّســـاس  نشيد وطني بديل ممسوخ. ولنا لهذا املوضـــوع 

عـــودة. 

11

لقد جعل السيد قيس سعيّد من عبارة »الشعب يريد« بوصلة 
ودستورا. ليس للسيد قيس سعيّد برنامج حكومي فالشباب هو 
الذي سيسطّر الخطط اإلمنائية وسيقوم مبقاومة الفساد عن طريق 
التدّخل الفوري واملبارش. والويل كّل الويل ملن يشّكك يف قدرات 
الشباب عىل تسيري شؤون الدولة مبا يقتضيه األمر من كفاءة 
عالية. الحقيقة الثابتة هي أّن الشعوب كلّها معرّضة، ويف زمن  
تغريرا  كفى  الدماغ.  وغسيل  التكييف  إىل  بالذات،  الفيسبوك 
بالشغل  إالّ  األمر  حقيقة  يف  يطالب  ال  الذي  للشباب  وإيهاما 

والعيش الكريم.يا هواة السياسة اتقوا الله يف أبناء الوطن. خالل 
الدولة اإلفريقية األكرث  الستينات والسبعينات كانت الصومال 
تنمية وحضارة. كان مهرجان مقديشو السيناميئ ال يقّل أهميّة 
وألقا من أيّام قرطاج السينامئية. انظروا ما فعل وما يفعل بها 
»الشباب«. قال أحد حكامء القرن التاسع عرش: إذا كان الشعب 

ملكا فملكته هي الدهامء. 

12

لقد انكّب األدباء قبل غريهم من املفّكرين عىل دراسة امليكانيزمات 
االتصالية التي تتالعب بأهواء بسطاء الناس. ولنا يف مرسحية »يوليوس 
قيرص« منوذج شهري. بعد اغتيال اإلمرباطور توّجه »بروتوس«، 
القتلة، إىل الشعب مرّبرا اإلقدام عىل الفعلة فنادى  نيابة عن 
الناس بحياته ثم ُسِمَح ألنطونيو برثاء القتيل وبرباعة خطابية 
استثنائية جعل املستمعني يغرّيون رأيهم شيئا فشيئا وصوال إىل 

مالحقة »بروتوس« وجامعته. 

ولنا يف مرسحية أحمد شوقي الشعرية »مرصع كليوباترة« صورة 
أخرى لقّوة التأثري واإليحاء يف عقلية الجامهري بغية الترصف يف 
إرادتها. يف أحد املشاهد حوار بني مثقفني حول احتفال شعبي كبري 
بهزمية عسكرية قدمتها السلطة يف شكل انتصار. أحد املعلقني 

يقول : 

ـــْعــَب )ُديُوُن(     كـــْيـــَف يُــوحوَن إليِه اسـْـــَمــــــعِ الشَّ
مــــأل  األْرَض  ُهـــــــــــــتــــاًفا     بحيــــاَتْ  قـــاتِلَْيــــــِه
أثـّــــَر الُبهـــــــْتــــــاُن فـيــــــِه     وانْطَلـَـــى الزوُر علــيِه
يا لــــُه مـــن بَــــبَّـــــــــغـــــاٍء     عـَـْقلُـــــــُه يف أُُذنَْيــــِه
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يعيـــة سية والت�ش ت الر�ئ ي االنتخا�ب
ز

م � �ت بعد هز�ي

اليساريون في موازنة «الشعب»
 

ال يختلف اثنان في كون الهزيمة التي مني بها اليساريون في تونس عبر 
النتائج االنتحابية التي  أفصحت عن تدّني التمثيلية الشعبية لليسار ممّثال في 

بعض رموزه هي هزيمة نكراء و قاسية جّدا في نفس الوقت  وقد أحدثت 
المفاجأة بعد أن حظي طيلة السنوات التي تلت الثورة )2011( باستحسان 

كثير من المالحظين، كما اعتبرت مفخرة لليسار العربي الذي قّلما عرف 
صحوة أو شبه الصحوة  التي يبدو أّن اليسار التونسي قد شهدها. • بقمل  العروسي عامري

كان اليـسار التـــــونيس 
قد تــــوّصل إىل تجميع 
عريضة  جبهة  يف  قّواه 
وتحّصل عل 16 مقعدا 
به عىل  الربملان وهو رقم ال يستهان  يف 
رشط أن يكون منطلقا ومرّشحا لالزدياد  إالّ 
أّن العكس هو الذي حصل يف االنتخابات 
تحاليل  يف  انطلق  من  مثّة  بل  الراهنة، 
تنبئ بانقراض اليسار يف تونس )مذكّرين 
التونيس ال يعدو أن يتجاوز  اليسار  بأّن 
»صفر فاصل«( شأنه يف ذلك شأن ومصري 
كّل اليسار يف البلدان العربية حيث بقي 
منحرصا يف النوادي الفكرية أو يف أوساط 
ثقافية راقية والتي رغم »طالئعيتها« مل 
تنتج إالّ إفرازات سياسية ال تتجاوز حجم 
األقليات املناضلة. يبدو إذن أّن انتعاشة 
اليسار يف انتخابات 2014 وعدد املقاعد 
التي مّكنه منها الشعب كانت مجرّد فرصة 
لالمتحان ال غري تبنّي أّن اليسار مل ينجح 
فيها إذ مل يحافظ عىل املكسب بل األدهى 
هو أنّه فرّط يف تداعيات االنتعاشة التي 
بل  ال  بتونس  التقدميني  أوساط  ترتقبها 
يخيّم عىل  أصبح  قد  االنقراض  أّن شبح 
عن  البعض  يتوّرع  ال  الذي  اليسار  هذا 
اعتباره بائسا وال أمل فيه، خاّصة بعد أن 
بلغ الرصاع داخل »الجبهة الشعبية« )بني 
منجي الرحوي وحمة الهاممي( أشّده حول 
الرتشح إىل رئاسة الجمهورية يف غياب كّل 
للمقومات الذاتية الدنيا والرضورية لالدعاء 
وإعالن الرغبة يف اعتالء أرقى منصب يف 
دفّة الحكم. ينطلق الرأي املتشائم القائل 
بأّن اليسار يف تونس ال أمل فيه من مسألة 
طرح املشاركة يف الرئاسيات والرصاع حوله 
داخل الجبهة بدون أّي تحصني القواعد 
الشعبية وبدون أّي إمكانية لتطبيق آّي 
برنامج حكم يساري يف ظّل نظام سيايس 
والترشيعية  التنفيذية  السلطات  أهم 
والقضائية فيه تحتكرها رئاسة الحكومة 
الدستور(  به  يقّر  ما  )هذا  منازع  بدون 
وليس البتة رئاسة الجمهورية. وهذا يعني 
أّن الرصاع الذي دارت رحاه داخل الجبهة 
الشعبية يف شتاء وخريف 2019 ال يعدو 
أن يكون شبه نزهة فكرية أو إن شئت 

رضبا من الرتف الفكري الذي هو سمة من 
سامت البورجوازيات الصغرية. وهو رصاع 
أّدى إىل تصّدع الجبهة الشعبية وهي التي 
يعتربها التقدميون التونسيون ذوو النزعة 
املاركسية مكسبا ال فقط ملناضل »الجبهة« 
فقط بل وكذلك لكّل التقدميني يف تونس 
إذ تعترب الجبهة حصيلة إيجابية لنضاالت 
اليسارية  نخبه  بقيادة  التونيس  الشعب 
التي تعاقبت عرب أجيال من املناضلني خالل 
40 سنة خلت عىل األقل. لكن يبدو أّن 
الساهرين عىل حظوظ الجبهة ليس لهم 
هذا الوعي إذ أصبحت مرتعا للتصّدعات 
والزعامات وتصادم أشباه الربامج وغري ذلك 
من املامرسات والتصّورات الخاطئة. وهي 
اليوم عديدة متوّغلة ومتغّولة ومن الصعب 
وقت  يف  تجتث  وأن  بكاملها  تحىص  أن 
وجيز من الزمن هذا إذا أقّر بذلك أولو 
األمر واملعنيّون وبدؤوا يف الجرد والتقييم 
لكن اليبدو األمر كذلك واملؤرّشات األوىل 

تنبئ بأّن دار لقامن ستبقى عىل حالها.

بعد النتائج القاسية التي أفرزتها صناديق 
االقرتاع واملتعلّقة برموز اليسار )عبيد الربييك 
وحمة الهاممي ومنجي الرحوي يف االنتخابات 
الرئاسية( وانحسار بل سقوط قامئات اليسار 
يف االنتخابات الترشيعية سقوطا مدّويا مبا يف 
ذلك يف الجهات واملناطق املحسوبة تقليديا 
عىل اليسار مثل  مناطق قفصة والقرصين 
وسيدي بوزيد خزّانات النفس الجامعي الثوري 
بامتياز. وهي املناطق التي تعترب حاضنة للمّد 
اليساري )النسبي( الذي تراءى غداة ثورة 
2011. بعد هذه النتائج املزلزلة واملجلجلة 
من املنتظر أن تعرّب النخب التي متسك باملقود 
الحزيب اليساري واملعني مبارشة بهذه النتائج 
عن عزمها عىل معرفة أهّم األسباب وتحديد 
درجة مسؤوليتها يف ذلك عالوة عىل فتح 
باب النقد الرصيح النزيه والتوّجه نحونقد 
ذايت يقف عند أهّم أسباب الفشل مبا مينع 
كّل التأويالت املغرضة ويسّد الطّريق أمام 
الهدامني ويف نفس الوقت يسمح باملحافظة 
عىل املكتسبات ألّن وضع األصبع عىل الداء 
ومكامنه يجّنب االنفالت ويحمي التنظيم 

والعباد )املوارد البرشية( والرصيد. 

السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل القيادات 
واملناضلون الذين طالتهم الحرقة هم اآلن 
يف هذا الوارد أو باالحرى صدق من قال 
متشامئا  »لشكون تقرا  زبورك يا داود؟«.

األمل وطيد لدى كثري من املالحظني ذوي 
امليوالت اليسارية يف إرادة قيادات اليسار 
امليدانية يف فّك اللغز والكثري ينتظر الترصيح 
بفتح باب النقد واملراجعات إن لزم األمر يف 
هذه املسائل.وال نزال ننتظر التقييم الكايف 
والشايف علام بأّن تجارب اليساريني حافلة 
وخاّصة يف بلدان الجنوب بعدم الوقوف عىل 
أسباب الخيبات. ولنا أن نتساءل أين نحن 
اليوم وأين هو اليسار من املراجعات املحورية 
 )Komintern(التي كان يقوم بها الكومنترين
او تلك التي كانت عميقة وجذرية و تناولت 
 . )NEP( برامج االقتصاد السيايس الجديد
وهو برنامج وضع أسسه لينني غداة الثورة 
البلشفية سنة 1917. أين نحن من التمحيص 
العميق الذي بنّي أّن املسار الذي انتهجه 
اليساريون يف االتحاد السوفيايت وهم ماسكون 
بدفّة الحكم آنذاك ال يغدو أن يكون تجربة 
فاشلة تنصهر جوهريا يف »رأس مالية الدولة« 
التجربة االشرتاكية  البتّة يف منوذج  وليس 
املنشودة. أين نحن؟ وىل ذلك العرصالذي 
كلاّم وحاملا تحّل نكسة أو أزمة حاّدة أو أّي 
تراجع يهرع جميع املناضلني لتدارك األمر 
حتى يتسلّح املناضل باإلضافات الجديدة 
التي ستسمح بها املراجعات الدؤوبة. أين 
يزال  ال  القايس  السؤال  هذا  رغم  نحن؟ 
يحدونا األمل عند طرح هذه التساؤالت 
يف كون األقالم الغيورة واملتمّسكة برضورة 
اإلصالح قبل امليض ستصّب كلّها متضافرة 
باتجاه بلورة التقييم كحتمية ال مناص منها.

مفهوم »الشعب« من املحتوى 
الفلسفي إىل الوصفة السحرية

االنكباب عىل فحوي الهزمية التي مني بها 
اليساريون يف تونس مهّمة عاجلة وملّحة 
وسأحاول التطرق إليها خاّصة يف ما يتعلّق 
باليسار الكالسييك )اليسار املنظم يف أطر 
حزبية أو »جبهوية«( والذي طرح عىل نفسه 
قضية الوصول إىل السلطة كهدف لالستجابة 

للّتذك�ي
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للمطالب الشعبية املرشوعة. كام يشمل 
املنظمة  والتشكيالت  الجمعيات  تحليلنا 
والتي طرحت عىل نفسها رضورة االعتناء 

بالشأن العام. 

ليك نصل إىل التشخيص املالئم توخينا املقاربة 
التي تدعو إىل اعتامد عنرص ناطق يفصح لنا 
 le )عن السبب أي طريقة ) املفهوم الكاشف
révélateur   متاما مثلام هو الحال يف علم 
الكيمياء املفهوم الكاشف الذي سنوظّفه يف 
شبه التقييم املوجز الذي نحن بصدده هو 
مفهوم »الشعب« واستعامالته يف الخطاب 
واملامرسة التي تتوخاها مكونات هذا اليسار 
عمليّا أي يف نضالهم اليومي للوصول إىل 
السلطة وهي الغاية التي تعمل من أجلها 

كّل جامعة تجّمعت يف حزب سيايس. 

وانتشارا  رواجا  »الشعب«  مفهوم  عرف 
واسعا بداية من القرن التاسع عرش. هذا 
التحديد التاريخي عاّم   ويتطلب تدقيقا 
أكرث إاّل أنّه يؤّدي املعنى القائل بأّن الحركات 
الثورية اليسارية عرفت فرتة تأسيسها  يف 
الشكل الذي تشهده اليوم ولو أنّها كانت 
يف طور جنيني أو لنقل يف إرهاصاتها األوىل 
وذلك بالعودة اىل املرجعية الفكرية التي 
أّسسها ماركس وكرّستها املنظمة األممية 
وكذلك الحركات االجتامعية والشعبية  وعىل 
رأسها »كمونة باريس« سنة 1871. من مثّة 
أصبح مفهوم »الشعب«ينتمي إىل اإلبداع 
الخاّص  والثوري  والجامهريي  االجتامعي 
باليسار )هذا ما تفتقر إليه الحركة اليسارية 
التونسية( قبل غريه، قبل أن تتبّناه يف شكله 
مختلف  راهنا  به  نعرّف  الذي  ومحتواه 
الحركات األخرى من إصالحية وشعبوية  

وطنية وطائفية وانفصالية، ألخ...

مّر هكذا مفهوم »الشعب«مبراحل عديدة، 
قبل أن يصلنا يف القرن 21 باملعنى اإليجايب 
الراهن وبعد أن طّهر من األدران والشوائب 
التي كانت عالقة به ومنها نذكر بالخصوص 
األطر املعرفية السائدة يف العصور القدمية 
مثل عرص روما القديم حيث كان الرشخ 
  )la plèbe( »االجتامعي صارخا بني »العامة

أي الذين يتعاطون العمل الشاق وبني الذين 
يتمتّعون بصفة املواطنة والحقوق املنضوية 
تحتها وخاصة حق االنتخاب دون غريهم، 
إىل أن أتت الثورة الفرنسية يف أواخــــر 
القـــــرن 18 حيـــــث كان الالمتســــرولون 
النواة  يشّكلون   )les Sans Culottes(
الذين  وهم  الشعب  ملفهوم  األساسية 
ينحدرون منه مع غريهم. وقد كانوا عرضة 
لالحتقار الذي تكّنه لهم الطبقة األرستقراطية 
التابعة للنظام االجتامعي والسيايس اإلقطاعي 
عرصنا  إىل  وصوال   )l’Ancien Régime(
»الشعب«  مفهوم  اقرتن  حيث  الراهن 
بالحّق الذايت والرشعي يف تحديد  وتقرير 
الشعوب ملصريها  ضّد الطغاة  وخاّصة ضّد 
االستعامر الذي كان مسترشيا ومستفحال 
إىل  التي وصلت  الرأساملية  تطّور  بفعل 
مرحلة جرّتها إليها التطورات االقتصـــادية 
وأّدت إىل فرض العدوانية املفتوحة تجاه 
الشعوب واحتالل أراضيهم واكتساح أسواقهم 
والسيطرة عىل كياناتهم السياسية والثقافية 
القّوة   مبدإ  وإرساء  مستقبلهم  ومصادرة 
والقطيعة بدل ايتيقيا  التواصل والسالم.  
من مثّة أىت طرح ماركس واملاركسيني الذي 
أعطى ملفهوم »الشعب« معنى املجموعة 
بني  تربط  والتي  نسبيا(  )ولو  املتجانسة 
مختلف مكّوماته وطبقاته واملنصهرة يف 
تشكيلة اجتامعية مشرتكة أوارص ووشائج 
وسامت مشرتكة عديدة والتي من شأنها 
أن توّحد بينها مثل الدين، والوطن واللغة 
و»العرق« )أو اإلثنية( والقيم واالنتمـــــاء 
 ،)appartenance commune( املشتــــرك
أىت  واسعا  صيتا  نال  الذي  املعنى  وهذا 
يف إبّانه ليعّزز ويقرتب كثريا من مفهوم 
»األّمة« وال عجب يف ذلك بالنظر إىل كون 
املرحلة التاريخية كانت مرحلة املقاومة 
ضّد االستعامر الذي يهدف باألساس إىل  
سلب الشعب من مفهوم األّمة حتّى يتّمم 
مرشوعه االحتاليل يتلوه املرشوع االستيطاين 
يتلوه يف النهاية السلب املطلق للحقوق 
الرشعية والتاريخية. وهكذا خلص مفهوم 
»الشعب« تدريجيا إىل الجزء االجتامعي 
من األمة الذي يعاين الويالت االجتامعية 
العديدة وفيه نجــــد الفئـــات املستغلّة 

واملهّمشة واملحرومة واملرّشدة واملسلوبة 
واملقموعة واملحتقرة من طرف السلطة  
السياسية القامئة والطبقة )أو الطبقات( 
داخلية  مصالح  من  متثلها  وما  املهيمنة 
وأجنبية وكذلك من طرف النسيج الثقايف 
والنفيس العام الذي يتطور حسب حاجيات 
الهيمنة إىل آليات معنوية رضورية لضامن 
استمرارية الهيمنة ودوامها ويكون إنتاج 
هذه اآلليات متواصال ومسّخرا يف الفضاء 
العديدة  األبعاد  ويشمل  والخاّص  العاّم 
) يف أنظمة التوزيع الرتايب الالمتكافئ يف 
الفعل  التموقع  ويف  املايل  االستقطاب 
والقانوين لالستحواذ عىل الرثوة، ويف سّن 
وتنظيم قوانني وآليات التعليم ويف طرق 
التأطري املعريف وسبل االحتواء عرب الثقافة  
واإلعالم ويف تقنيات ترويض الجسد وتحديد 
مجاالت ظهوره وكيفيتها، الخ...(. وال يعرف 
إنتاج هذه اآلليّات انقطاعـــا  البتّة، خوفا 
من أن تسقط منظومة الهيمنة واالستبداد.

ومن الطبيعي أن يصبح مفهوم »الشعب« 
بالسخط  املقرتن  الزخم  هذا  كّل  بعد 
القيم  يحمل  والذي  واملحّرر   املؤّسس 
وكذلك  انعتاق  لكّل  الرضوريّة  واالتيقيا 
لكّل تأسيس جديد ملجتمع إنساين البوصلة 
لكّل نضال يعتمد  املبادىء والقيم. لكّل 
»مفتاحا  »الشعب«  مفهوم  أصبح  ذلك 
يشّق الطريق املــــوصلة وقد يستعمله 
البعض يف معناه القصري والضيّق أي املعنى 
»االنتهازي« والظريف وقد تبتسم له األيام 
ويصل لكن مؤقتا إىل مبتغاه  إىل أن تصل 
»امللّة الناجية« إىل تجاوز املظاهر الربّاقة    
ومعنى »الوصفة السحرية« وطرح مفهوم 
»الشعب« يف معــــنى »القّوة التّاريخية 
الضاربة  والفعالة باتجاه معاين العدالة 

والحرية واالتيقيا«.

ويؤّمن، مفهوم »الشعب« وحده املحطات 
التاريخية  التي تدعو إليها األحزاب السياسية 
وقاداتها وتكون االنتخابات والصندوق وسيلة 
)يف ظّل العلوم السياسية »الحديثة«( للوصول 
إىل السلطة يف مواعيدها الثالثة: البلديات 

والترشيعيات والرئاسيات.

»الشعب« الغائب الحارض يف 
سياسات اليسار التونيس

من املفروض أن يكون اليسار »محظوظا« 
من الناحية املفاهيمية واالتصالية ذلك أّن 
له معجام لفظيا من أدّق ما يكون علميا 
وكلمة »شعب« واحدة من هذه األلفاظ التي 
متّكن اليسار من تأدية وظائفه النضالية يف 
بلورة اسرتاتجياته وتحديد معامل تكتيكاته )يف 
أفضل الظروف( و منها الحمالت االنتخابية 
وما يسبقها من إعداد ميداين تقرص أو متتّد 
مدته حسب روزنامة املواعيد االنتخابية.

اليساريني  استعامالت  يف  نتمّعن  عندما 
املجالني  يف  تونس  يف  »الشعب«  لكلمة 
مع  والعالقة  والعمل)املامرسة  الخطايب 
امليدان امللموس( يتّضح لنا أن »الشعب« 

هو الغائب الحارض.

كلمة »شعب« تستعمل يف الواجهات ويف 
يف  وتستعمل  السياسية  األحزاب  الفتات 
الخطاب عندما يحتاج الخطيب إىل كلمة 
استعصت عليه فيعوضها بها واليساريون هم 
الذين يعلمون علم اليقني كّل املقوالت يف 
املوضوع وأكرثهم رواجا هي مقولة غراميش 
حول »اللحمة العضوية بني الشعب واملثقف 
ألّن  القايس  الكالم  هذا  نسوق  الثوري«. 
الرتّدد  لنا مبا ال يدعو إىل  بيّنت  األحداث 
أّن النجاح الذي لقيه كّل من قيس سعيّد 
ونبيل قروي رغم الهينات التي تشوبه  من 
شأنه أن يدفع القيادات اليسارية إىل التفكري 
مليا يف املوضوع واعتبار أّن السبب األول يف 
إخفاقهم هو سياساتهم االتصالية بالشعب 
بشكل ملموس  وهام اللذان ناال عددا من 
األصوات ال عالقة و ال مقارنة له بعدد األصوات  
التي تحصل عليها مرّشحو اليسار. وهــــذا 
ما دفعنا إىل القول إّن مفهوم قيادات اليسار 
يف تونس عمليا، أي فعليا و مامرسة، هي غري 
تلك التي من املفروض أن يكونوا استوعبوها 
ومارسوها يف نشاطهم السيايس اليومي. لذلك 
وجب التذكري بالسهل املمتنع اي بأبجديات 
النضال املرتبطة مبفهوم »الشعب« بكل هذه  

البساطة.

الشعب مفهوم ملموس ومجّسم.. الفالح 
الصغري ال يؤمن بالكتب والكالم )حتّى و لوكان 
معسوال( إمّنا يؤمن بالتجربة وباألبعاد الحسية 
)هذا ما أثبتته كل املقاربات التي تناولت 
دراسة الفالحني وخاّصة الصغار( أي عندما 
يكون يف حاجة ماسة إىل حضور مساعديه 
لديه ) أو الذين يتكلمون من منطلقات 
املاشية إىل  مصالحه( عندما مثال تتعرّض 
اإلتالف  بسبب فقدان العلف أو يف فرتة 
الجفاف. كذلك العاطل عن العمل الذي لن 
يقف إىل جانبك إالّ إذا آزرته وقت املحنة. 
كذلك األرملة واملطلقة فهي ال تعرتف بالجميل 
إالّ ملن آزرها ووقف معها يف وجه حاكم غري 

منصف أو قاض ضيّع لها حّقها.

 لكن لسنا يف حاجة إىل كّل هذه الحجج 
والتربيرات. يكفينا أن ننظر حولنا حتّى نعي 
أّن الشعب هو كّل ما يدور حولنا وما نعاينه 
يف حياتنا اليومية وما علينا إال االستعداد 
الذي  به. فهو  لتقبله وملالقاته واالحتفاء 
تجده أمامك يف املدينة يف األحياء القصديرية 
املكتظة والوسخة يف أقرب نهج لك حيث 
تقطن وهو جار أصابه الضيم، آو امرأة عّنفت 
بغلظة، أو طفل جائع، بل هو كذلك هذا 
البرش الذي يقيم يف »سباسب الحلفاء« يف 
الوسط والجبال يف الشامل ويف عني دراهم 
مثال أو غريها ونجده يف الدّوار واألكواخ، 
ويف الشامل الغريب حيث يقطن املواطنون 
الذين يشكون من قلّة ذات اليد منعزلني 
عن مسالك التواصل، بدون مأوى، يعانون 
من الربد القارص، أقدامهم حافية، تكوينهم 
املدريس يكاد يكون منعدما، هؤالء عندما 
تنزل الثلوج يف الجبال و السهول، ميسكون 
بحرارة يد الذي يأيت يسأل عن أحوالهم 
،معربني له عن عرفانهم بالجميل، علام بـأّن 
ال الصحافة تعنيهم وال الخطابات املعسولة. 
فالحضور امللموس هو الذي يقنعهم عندما 
يلتمسون التضحية الفعلية التي تكبّدها 
من تحمل مشاقة السفر إليهم يعضدهم 

وميّد لهم يد العون. 

الفقراء  بقضية  االلتزام  يكـــون  هكـــذا 
قبل  إنسانية  مسألة  هـــي  واملهّمشني. 

أن تكون مسألة سياسية. وهذا هو الذي 
يبقى لدىه ولن ميّحى. هذا العنرص هاّم 
اليساري ذي  املناضل  بني  مييّز  ألنّه  جّدا 
يؤّسس  الذي  فهو  السياسية،  التوجهات 
للحمة مصريية ولوشائج تتجاوز املنفعية 
االلتحام  ترادف  وتصبح  اآلنية  السياسية 
الحقيقي بني القيادة الثورية الحّقة وبني 
الشعب الذي لن يخذلها أبدا وبهذه الروح 
النضالية الصادقة فقط وليس بغريها يكافئ 
الشعب مناضليه يف اإلبّان بدون أن يطلب 
أحــــد منه ذلك عندما تأيت استحقاقات 

االنتخابات مهام كانت.

يف  قروي  ونبيل  سعيّد  قيس  نجاح  كان 
االنتخابات الرئاسية يف الدور األول )نجاحا 
نسبيّا من حيث األرقام  و مقارنة مبا تحصل 
عليه مرّشحو ونّواب اليسار( مثرة منتظرة 
من االتصال املبارش الذي مل يتحّقق إالّ يف 
اشكاله الرمزية. زيارة واحدة أو زيارتان 
لجعلهام  كافيتني  كانتا  تقدير  أقىص  عىل 
يتبّوآن املراتب األمامية يف ترتيب املرتشحني.

أين نحن إذن، بربّكم من شعارات اليسار 
املنادية برضورة االلتحام بالشعب ؟ شعارات 
أزلية مل تفعل بل بقيت رصاخا فوق املنابر 
يف  القيادات  تصيغها  وكلامت  اإلعالمية 
بالربملان  النواب  أرائك  أو عىل  امللتقيات 
أنواع  بكل  مّنمقة  لجمل  أوكلمة مكّملة 
التزويق الكالمي أمام ميكروفون الصحفي 
الذي أىت يبحث عن مقابلة يؤثّث بها برنامجه 
اإلذاعي أو التلفزي )من هنا قد نفهم تحّفظ 
قيس سعيد تجاه الصحافة التي قلاّم يتابع 
الشعب الكريم إحداثاتها (. عىل اليسار أن 
يقلع  وأن  باملدينة  العيش  يغادر »رغد« 
عن كسله وعن األرائك وأن »يثني« الركبة 
ويجلس عىل األرض ويلتحم بالفالح والعامل. 
فال التعب وال بعد املسافات ووعورتها تثنيه 
عن هذه املهّمة املركزية لعمله السيايس 
إن أراد حّقا أن يكون وفيّا للفكر اليساري 
الذي يحمله وهو عبء ثقيل لكّنه منعش 
يف اآلن نفسه ال يتكبّد أوزاره إال املناضل 

الذي يعشق ارتباطه بالشعب
ع.ع.
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تمــــع مب

التقـــاعــد  والمتقـــاعـدون

ي الزيدي • بقمل  د. من�ب

تزايد انشغال الرأي العام التونسي في اآلونة األخيرة بالمتقاعدين، 
ومرّد ذلك باألساس الوضعية الصعبة ألنظمة التغطية 

االجتماعية وصناديق الضمان االجتماعي وما انجّر عنها من 
تأّخر في صرف الجرايات و نقص في مقاديرها، وتراجع القدرة 
الشرائية لفئة آخذة في االتساع تجاوز عددها المليون شخص، 
أضحوا يشعرون بالغبن و عدم االعتراف بهم،  وهم الذين أفنوا 

سنوات عديدة من أعمارهم وصّحتهم في خدمة المجتمع.

تمــــع مب
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هي  املتقاعدين  أوضاع  أّن 
تجربة  عليه  ملا هي  انعكاس 
السّن يف مجتمعنا  التقدم يف 
ولطبيعة العالقات التي تربط 
بني األجيال فيه. ذلك أّن الّسن معطى بيولوجي 
يتشّكل اجتامعيا وفق تركيبة املجتمع وثقافته. 
وبالتايل فإّن النظام االجتامعي هو الذي يُسِند 
املكانة واألدوار املناسبة لكّل رشيحة عمرية، 
االنتقال بني مختلف  ويحّدد »روزنامات« 
الشباب  الطفولة اىل  العمرية من  املراحل 
ومن الكهولة اىل الشيخوخة...فاملجتمعات 
التقليدية املتضامنة التي تلعب فيها األرسة 
املمتّدة دورا هاّما تُعل من شأن املُسن الخبري 
والحكيم ، يف حني تتضاءل هذه املكانة يف 
املجتمعات الفردانية التي تسود فيه ثقافة 
املنافسة وتُعل رموز القّوة البدنية والشباب 

الدائم... 

وحرّي بنا أن نتفادى هنا الخلط السائد بني 
املتقاعد واملسّن. فالتقاعد مرتبط بنظام إداري 
ينظّم النشاط املهني ويرتكز عىل اعتبارات 
اقتصادية باألساس. كام أّن »الشيخوخة« مصطلح 
غري دقيق وغري ثابت وذلك الرتفاع مؤرّشات 
أمل الحياة عند الوالدة وتطّور الصّحة وظروف 
العيش،ناهيك عن التمديد يف فرتة النشاط 
املهنّي لبعض الفئات...ولقد أصبح الفرد اليوم 
يبلغ سن التقاعد وهو يف صحة أفضل وقدرات 
بدنية ومادية أحسن من ذي قبل، كام أّن فئات 
كثرية صارت تفّضل أنظمة التقاعد املبّكر لتتفّرغ 
لنشاطات أخرى مهنية واجتامعية...وبالتايل 
فإّن التقاعد ال يعني بالرضورة خريف العمر.

مل تعــــد العلــــوم االجتامعية تتحّدث عن 

»الشيــخــــوخــة« و»الســـن الثــــالث« 
Troisième âge وغريها من املصطلحات التي 
تحيل إىل الضعف والوهن واالنسحاب من 
ل مصطلح »النصف  الحياة، بل صارت تُفضِّ
معاين  من  يحمله  وما  الحياة«  من  الثاين 
االستمرارية وتواصل مسرية العطاء بأشكال 

وبصيغ مختلفة ومبتكرة.

 ولكّن األمر ال يخلو من الصعوبة والحساسية. 
ذلك أّن التقاعد مرحلة مستجّدة تتخلّلها فرتة 
بحث عن هوية جديدة، فالنشاط املهنّي يطبع 
حياة اإلنسان ملا يستغرقه من وقت ويستهلكه 
نفسية  تهيئة  نهايته  تتطلّب  و  من جهد. 
واستعدادا ماديا ومعنويا. فتأثيث الحيّز الزمني 
الجديد الواسع نسبيا ليس باألمر اليسري بالنسبة 
إىل الكثريين. وهو يزداد صعوبة للبعض ممن 
كانوا يتحّملون مسؤوليات تكسبهم وجاهة 
اجتامعية وتجعل منهم محّل طلب مّمن 
يحيطون بهم، فكثريا ما تكون الوضعية صعبة 
نفسيا مع دخول هواتفهم يف فرتة »صمت 
اجتامعي« واضطرارهم إىل الوقوف يف طوابري 
الصناديق االجتامعية أو يف قاعات االنتظار 

يف إدارات كانت تحت إمرتهم...

ولنئ اتّسعت االختيارات لشغل الوقت الواسع 
أرسية  أنشطة  من  اليوم  للمتقاعد  املتاح 
واجتامعية وحتّى مهنية فإّن املكانة التي يحتلّها 
من يتقّدمون يف السّن يف املجتمع التونيس 
تشوبها العديد من الظواهر السلبية. لقد 
تفّشت يف مجتمعنا ظاهرة السخرية من الكرب 
والعجز والتقّدم يف السّن Agisme أمام تنامي 
ما ميكن أن نسميّه ظاهرة تضخيم »شبابوي« 
Jeunisme . و األمر مفهوم سوسيولوجيا باعتبار 
الثقل االجتامعي والدميوغرايف للشباب وجسامة 
األعباء واالستحقاقات االجتامعية واالقتصادية 
املرتتبة عن ذلك، وباعتبار ظاهرة »االحتكار 
الجيل« التي يعاين منها »القادمون الجدد« 
les nouveaux venus والتي ميارسها عليهم 
الذين »وصلوا بعد« les déja arrivés  عىل 
حّد تعبري »بورديو«. ولكّن ما يسرتعي االنتباه 
هو استفحال مظاهر االستهزاء وانتشارها عىل 
وسائل التواصل االلكرتوين وتكريسها من قبل 
النخب السياسية كورقة انتخابية، وذلك أمر يطال 

منظومة القيم االجتامعية التي تشّد املجتمع 
بعضه إىل بعض، ويسئ إىل الشباب أكرث ماّم 
يخدمه. ذلك أّن الشباب داخل حقل السياسة 
ليس مبأمن من نزعات التوظيف والتجنيد، 
ولطاملا كان وقودا ملعارك من هم أكرب سنا 
وأصال تجاريا بيد محرتيف التعبئة...لقد راهنت 
قّوى السياسة عىل تطلّعات الشباب ومعاناته 
واستثمرت يف نفس الوقت فيام لحق املتقاعدين 

من غنب واستنجدت بخزّانهم االنتخايب.

لقد ثبت عند علامء االجتامع واملؤرّخني من 
ابن خلدون مرورا برّواد الفكر الوضعي أّن 
تجّدد األجيال محرّك للتاريخ وعامل دفع 
ينفوا  مل  ولكّنهم  والتطوير.  التقّدم  لعجلة 
صفة التكامل واالستمرارية البّناءة التي تضمن 
اإلضافة للمكاسب املوجودة، وليس أدّل عىل 
ذلك من قول »كارل مانهايم« : »ليس التلميذ 
وحده من يتعلّم من املُعلّم بل املُعلّم نفسه 
يتعلّم من تلميذه«، وتلك قولة تختزل فلسفة 

تربوية كان من أهّم واضعيها.

من هذا املنظور حرّي مبجتمعنا أن يحافظ 
عىل عالقات سليمة بني األجيال وأن يتحّمل 
مسؤوليته الرتبوية يف تكريسها والنهوض بها 
من أجل »تضامن جيل« يتقّدم باملجتمع 
إىل األمام. فاملتقاعد فاعل اجتامعي فعل 
الخالقة  الشبابية  الطاقة  مساندة  بإمكانه 
واملبتكرة بالخربة والدربة واملران، دون احتكار 
أو استصغار. لقد وىّل عهد »التقاعد االنسحايب« 
la retraite retrait الذي كان يهدر إمكانات 
كثرية يف سياق انكفاء املتقاعد وتواريه يف إطار            
ما يسّمى la déprise أي االستسالم للفراغ 
واستهالك ما تبّقى من العمر انتظارا وحنينا 

ونظرا يف املرآة العاكسة..

ترتبص مبجتمعنا نزعات التّفرقة والتّفكيك 
والطريق إىل االنهيار ميّر بالتنازع بني األجيال 
وبني أبناء األرسة الواحدة، وأمام القيادات 
واملؤّسسات االجتامعية مسؤولية جسيمة أال 
وهي إعادة ابتكار اللُّحمة االجتامعية عىل 
أسس التامسك والتواصل والتفاعل                                                                                            
م.ز.

أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 

الواقع
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يوميات مواطن عّياش

الـــــغــــــــول والجـــــنيـــــة... 
والكــــاميــرا  الخـفـيــة       

ذات أحد، مثل كل العباد، عىل نتائج انتخابية حرّيت  
البالد : هذا يقول »لطخة« وهذا يقول : »زلزال«، 
وجامعة تتعّوذ من سوء املآل. ومل يخف عّل العياش 
صدمته، عندما بخصوص هذا الحدث الجليل هاتفته، 
فقد وجدته كالبحر الهائج املائج، ليس - كام قال يل-  بسبب النتائج، 
ولكن بسبب ما اكتشفه يف نفسه من جهل بحديقة تونس الخلفية، إذ 
كان قبل هذا اليوم ال يعرف من البلد إال الواجهة األمامية، وغابت عن 
أنظاره املناطق النائية املنسية، إىل أن خرجت له فجأة من الصندوق 

مثل غول أو جّنية ! 

»كنت، كام اعرتف يل العيّاش بكل أريحيّة، ما نعرف م الثنايا كان »لوطوروت« 
والطرقات املسامة بالوطنية، وعمري ما دخلت إىل أعامق حومة عريب، أو 
دغاغر حي شعبي...كنت أتجّول بني نابل والحاّممات وسوسة  واملهدية، 
لكن مل أكن أزور منها إال مناطقها السياحية : مناطق حالوات، تشّع 
بفرحة الحياة، فأقصد » لوتيل«، وكّل يشء فيه رائع جميل، لكأنّك يف 
الجّنة، تجد فيها كل ما تتمنى...وها أنا أكتشف اليوم الحديقة الخلفية، 
وهي يف الحقيقة، ال جنينة وال حديقة، بل مناطق مهملة منسيّة، تعيش 
عىل هامش التنمية االقتصادية، وخرجت لنا اليوم من الصندوق، مثل 

ما يحدث يف  الكامريا الخفية !«.  

»كنت أعتقد أّن بالدنا أكرث ما فيــها الطبقة املتوســــطة وهـي - عىل 
ما يقال-  عامل استقرار، لكّني تأكّدت اليوم أنّها آخذة يف االندثار، أو 

تحّولت أغلبيتها إىل فئة الفقراء والزوالية، بينام نزل هؤالء تحت عتبة الفقر 
درجتني وشوية، فإذا بالصندوق ينطق بأصوات الجميع يف صيحة قوية«.   

  
»لقد أدركت اليوم أنّني عندما أقول »أحنا التوانسة« كنت أعني نوعا 
معيّنا من الناس، ناس كيفي م العاصمة واملدن الكربى أحوالهم تقريبا 
ال باس، وإال أقّل يش نصف لباس، لكن أين أنا من تونسيّي األرياف 
العميقة واألحياء الشعبية، وها هم يخرجون من الصندوق مطالبني 

بالعدالة االجتامعية !«.

»كنت يك نحيك عىل التعليم يف بالدي، دميا نقيس عىل أوالدي، ومل أكن 
أعلم أّن أبنايئ ومن مثلهم من املتفّوقني هم الشجرة التي تخفي الغابة، 
وعندما كرّسها الحطّابة،  اكتشفنا خلفها فراغا رهيبا، وعاملا عجيبا: ناس 
تقرا وترّوح والعلم ريّب يجيبو، وناس تفركس عىل عرشة الحاكم والويل 
يدفع من جيبو : »دروس خصوصية، حتّى يف املواد الثانوية، وعام »الباك« 
يلزمو ميزانية. والتعليم العايل ماكينة متاع تخريج عاطلني: نّجح، نّجح 
وريّب يعمل دليل ! لكن اليوم طفطف الهّم ، وخرجوا البطالة م الصندوق 

يحبّو ع الخدم !«.

» وليك ال أطيل عليك يا صديقي، أعرتف لك بأيّن كنت ال أعرف من البالد 
إال الفطشاطة، واليوم ظهر كّل يش عىل بالطة، إذ أخرج الصندوق كّل 

األعوار، ومن هذا الزلزال اسرت يا ستّار!«.
ع.ل.

محر
ئ
•بقمل عادل اال
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هذا اإلطار بالتحديد يتنزّل إعالن الحكومة 
اإلرسائيلية رسميا عن أنّها تقّدمت مببادرة 
»تاريخية« الهدف منها إبرام اتفاقيات عدم 
اعتداء بينها وبني دول الخليج العربية.

يوم  اإلرسائيل  الخارجية  وزير  اختار  وقد 
األحد السادس من أكتوبر 2019، هذا التاريخ 
املفعم بالدالالت الرمزية، لينرش عىل حسابه 
يف »تويرت« تدوينة أكّد فيها صّحة التقرير الذي 
كانت القناة الثانية عرشة اإلرسائيلية بثّته ليلة 
األحد عن هذه املبادرة حيث قال إنّه »قّدم 
يف اآلونة األخرية، بدعم من الواليات املتحدة، 
مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع 
الدول العربية الخليجية«، وأضاف، أّن »هذه 
بني  للرصاع  نهاية  ستضع  التاريخية  الخطوة 
الجانبني وستسمح بإطالق التعاون املدين إىل 
حني التوقيع عىل اتفاقيات سالم«، وكأنّه  باختيار 
التاريخ أراد أن يربز »التطّور الجوهرّي« الذي 
شهدته العالقات مع دول الخليج التي كانت 
اضطلعت بدور محوري يف حرب السادس من 
أكتوبر 1973 من خالل استخدامها سالح النفط.
وقد أوضح الوزير اإلرسائيل أنّه أطلع بعض 
وزراء الخارجية العرب ومبعوث اإلدارة األمريكية 
الخاّص إىل مفاوضات السالم يف الرشق األوسط 
جيسون غرينبالت Jason Greenblatt عىل 
املبادرة الجديدة أثناء زيارته األخرية إىل نيويورك 

للمشاركة يف أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
وأنّه سيواصل العمل عىل »تعزيز مكانة إرسائيل 

يف املنطقة والعامل«. 

الثانية عرشة  القناة  تقرير  ملا جاء يف  ووفقا 
املبادرة تهدف، عالوة  فإّن هذه  اإلرسائيلية، 
عىل تنمية عالقات الصداقة والتعاون وتعزيزها 
بني الجانبني وفًقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة 
ومبادئ القانون الدويل، إىل اتخاذهام التدابري 
الالزمة والفّعالة لضامن منع القيام بأّي خطوات 
تتعلّق بالتهديد بالحرب أو العداء أو العنف أو 
باألعامل التخريبية والتحريض تجاه بعضهام 

البعض.

وهي إذ تأيت يف خضّم حالة التوتّر املستدمية 
بني إيران ودول الخليج العربية، فإنّها تندرج 
يف إطار الجهود التي تبذلها إرسائيل من أجل 
تطبيع عالقاتها مع الدول الخليجية للوقوف 
معا يف وجه الخصم اإليراين املشرتك، ومن أجل 
التعاون عىل محاربة اإلرهاب، مع التزام الجانبني 
بعدم االنضامم إىل أّي ائتالف أو منظمة أو 
تحالف ذي طابع عسكري أو أمني مع طرف 
ثالث، يكون موّجها ضّد أّي منهام، أو الرتويج 
له أو مساعدته، وأن يتّم حّل أّي خالفات قد 
تنشأ حول قضايا معيّنة أو فيام يخّص رشوط 

املبادرة عن طريق املشاورات.

وتجسيام لهذه املبادرة أكّدت القناة أّن إرسائيل 
ودول الخليج العربية اتفقت عىل تشكيل فرق 

مشرتكة ملناقشتها. 

ويرى املالحظون أّن هذه املبادرة، إن كتب لها 
التجسيم فعال، فإنّها ستشّكل حلقة أخرى من 
املتتالية،  العربية  الرتاجعات  حلقات سلسلة 
ويف املقابل حلقة من حلقات سلسلة إنجازات 
السياسة اإلرسائيلية »االقتحامية« التي كان من 
بني أبرز مظاهرها خالل السنوات األخرية أّن 

إرسائيل استطاعت:
• أن تقنع دول الخليج العربية بأّن لها جملة من 
Ùاملصالح األمنية واالقتصادية والدبلوماسية 

وهل من داع إلى إبرام اتفاقيــات
عدم اعتداء بين دول الخــليـــج 

وبيـــن إســــرائيـــل؟
إّن «المكر» المزدوج األمريكي اإلسرائيلي ال ينقطع عن العمل من أجل المزيد من 

التمكين إلسرائيل في المنطقة العربية، وقد جاءت الزوبعة التي أثارها هجوم جماعة 
الحوثي يوم السبت 14 سبتمبر 2019 بطائرات مسّيرة على مصفاتي شركة «أرامكّو» 
في شرقي المملكة العربية السعودية، لتمنحه فرصة ثمينة جديدة لممارسة أساليب 

ابتزازه المادي والمعنوي المعهودة  إذ عملت واشنطن وتل أبيب، اليد في اليد، على 
استغالل هذا الحدث الخطير، دون ريب، للتقّدم خطوات أخرى على طريق التطبيع 

بين دول الخليج العربية وبين إسرائيل، ال سيما وأّن الرياض التي يبدو أّن الهجوم 
أصابها بالرعب حاولت من تلقاء نفسها، وبتحريض أمريكي غربي إسرائيلي مؤّكد أن 

تدّوله، وأن تجعل منه حدثا يضاهي في خطورته هجمات 11 سبتمبر 2001 وأن تدفع 
الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين إلى ضرب إيران التي تواترت محاوالت اّتهامها 

بإثباتات لم تأت وقد ال تأتي أبدا، بأّنها هي التي قامت بالهجوم وليست جماعة الحوثي. ي اه�ي احلصا�ي • بقمل ممد إ�ب

يف
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Ù التي ميكن أن تجنيها من ربط وتنمية عالقات 
إيجابية معها، وقد ساعدها ذلك عىل إطالق 
الدول عىل  تعاون مع عدد من هذه  بوادر 
مستويات اقتصادية وثقافية وفكرية ورياضية 

وحتّى سياسية أحيانا.
املشرتكة  »كراهيتهام«  بأّن  أيضا  تقنعها  • أن 
إليران تقتيض إرساء تعاون خليجي إرسائيل 
يف مواجهتها، وهو أنفع لها من تأييد القضية 

الفلسطينية »الخارسة«.
• أن تستفيد من سياسة الرئيس األمرييك غريب 
األطوار دونالد ترامب املنحازة انحيازا كليّا لها 
يف إعطاء دفع قوّي للتوّجه التطبيعي بينها وبني 
الدول العربية عموما والدول الخليجية خصوصا 
ال سيّام وأّن هذه الدول تبحث عن إقامة تحالف 
إقليمي ملواجهة »التمّدد« اإليراين يف املنطقة.

• أن تستغّل حاجة دول الخليج لتأكيد والءها 
للواليات املتحدة لجرّها نحو املزيد من الخطوات 
متفاوتة،  بدرجات  ذلك  وينطبق  التطبيعية، 
وألسباب متعّددة، وبأشكال مختلفة عن دول 
الخليج السّت دون استثناء مبا يف ذلك سلطنة 
عامن التي استضافت رئيس الوزراء اإلرسائيل 
بنيامني نتنياهو يف نوفمرب 2018، يف محاولة 
منها السرتضاء واشنطن التي تنتقد موقفها من 

إيران وتعتربه مهّددا للمصالح األمريكية...
• أن تستثمر، يف ترسيخ هذا التوّجه التطبيعي 
ويف دفعه إىل األمام بروز جيل جديد من القادة 

الشباب يف بعض الدول الخليجية مّمن ال ينظرون 
إليها نفس نظرة األجيال السابقة، واألكرب سّنا، 
وميكن مالحظة ذلك يف اململكة العربية السعودية 
وبالذات عند ويل عهدها األمري محمد بن سلامن 
الذي يدفع يف اتّجاه توثيق العالقات السعودية 
اإلرسائيلية بينام ما يزال والده امللك سلامن بن 
عبد العزيز يتمّسك بسياسة بالده التقليدية التي 
ترتكز عىل مبادرة السالم العربية والتي تطالب 

بحل الدولتني مقابل قبول إرسائيل إقليميا.
• أن تغري دول الخليج بأنّها ستقاسمها تقّدمها 
التكنولوجي خاّصة يف مجال الحرب اإللكرتونية.

استخبارايت  تعاون  االنخراط معها يف  تبدأ  • أن 
يستهدف حزب الله وإيران.

• أن تدفعها اىل اعتامد خطاب إعالمي جديد يتبّنى 
بعض مقوالتها كالتشكيك يف وجاهة حّل الدولتني.

الرئيس  أّن  تقّدم،  ما  كّل  وإذا الحظنا، فوق 
دعا  ترامب  دونالد  األطوار  غريب  األمرييك 
مؤخرا إىل ضّم إرسائيل إىل التحالف البحرّي 
الذي نادى بتشكيله لحامية املاِلحة يف مضيق 
هرمز، فإنّنا ندرك أّن املبادرة اإلرسائيلية املعلن 
عنها يف السادس أكتوبر الجاري ليست سوى 
مدخل ستلج منه إرسائيل  إىل املنظومة األمنية 
العسكرية املراد تشكيلها،    ال لتكون مجرّد 
عضو فيها وإمّنا لتهيمن عليها، ولتصبح بذلك 
»حامية حمى« دول الخليج العربية بحكـــم 

ما تتوفّر من ترسانة أسلحة متطّورة، ومن تفّوق 
تكنولوجي ومن دعم أمرييك مطلق.

ولعّل هذا هو املخيف يف هذه املبادرة التي 
إن كتب لها التجسيم وفق التصّور والتخطيط 
اإلرسائيليني، فإنّها سرتهن إرادة دول الخليج 
وستجرّدها من حريّة قرارها وستكبّل قدرتها 
عىل التحرّك مثلام سبق التفاقيات كامب ديفيد 

أن فعلت مبرص...

والسؤال الذي ميكن أن نطرحه هنا هو: هل 
دول الخليج يف حاجة فعال إىل إبرام معاهدات 

عدم اعتداء مع إرسائيل؟ 

وهذا السؤال يستتبع سؤاال آخر هو: أال يكون من 
األجدر بدول الخليج أن تربم معاهدة عدم اعتداء 
مع إيران التي كانت سباقة إىل اقرتاح إبرام هذه 
املعاهدة منذ أواخر شهر ماي املايض، وذلك حتّى 
تتمّكن من أن تضع حّدا لهذا االبتزاز األمرييك 

اإلرسائيل الذي يزداد رضاوة يوما بعد يوم؟
إنّنا نأمل أن تتأّمل دول الخليج مليّا يف السياسات 
التي انتهجتها عىل امتداد األربعني سنة املاضية 
إزاء جريانها العرب وغري العرب والتي كانت 
مثارها مرّة مرارة العلقم، فلعّل ذلك سيهديها 

إىل سواء السبيل...
م.ا.ح
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لكّن اإلعالن الرّصيح عن هذه العودة مل يصدر إالّ 
بتاريخ 1999 حني أكّد رئيس الوزراء الرّويس آنذاك 
Vladimir Poutine، أّن روسيا أصبحت مؤّهلة 
لحضور بحري دائم يف مياه املتوسط.ويندرج هذا 
اإلعالن صلب سياسة الرّئيس الرّويس الذي عرّب 
حال وصوله إىل الحكم عن عزمه عىل االرتقاء 
بروسيا من جديد إىل مستوى دولة عظمى، حيث 
شاهدنا إثر ذلك نشاطا متصاعدا ال فحسب عىل 
الّصعيدين الّدبلومايس والعسكري يف املنطقة بل 
كذلك عىل املستوى االقتصادي. ولنئ بدا اهتامم 
روسيا باملتوسط كبريا وسّخرت له إمكانيات هاّمة 
إالّ أنّه ال يشّكل مع ذلك حدثا مبتكرا من الّناحية 
التاريخيّة، إذ كان املتوّسط يف نظر الحّكام الرّوس 
عرب التّاريخ فضاء اقرتن جوهريّا بالرّغبة يف فّك 
العزلة الجغرافيّة عن روسيا منذ القرن الخامس 
عرش وكانت لالمرباطوريّة الروسيّة طموحات 
عرقيّة ودينيّة تهدف إىل إقامة دولة »السالف - 
األورطدوكس« تّم استبدالها الحقا باإليديولوجية 
الشيوعيّة عند قيام االتحاد السوفيايت. إالّ أّن 
املنظور الجغراسيايس مل تتغرّي أهدافه األساسيّة 
املاضية، وهي إضافة إىل  الثالثة قرون  خالل 
فّك العزلة الجغرافيّة، الّنفاذ إىل البحر األبيض 
املتوّسط ومن ثّم إىل الرّشق األوسط واملحيط 
األطليس. هذا املنفذ االسرتاتيجي يبقى اليوم 
أساسيّا بالّنسبة إىل املصالح الرّوسيّة يف املنطقة.

املصالح الروسّية يف منطقة املتوّسط

املرتبطة  الرّهانات  يف  املصالح  هذه  تتمثّل 
بوضع القّوة العظمى الذي تطمح إليه روسيا، 
ويف املصالح األمنيّة واالقتصاديّة. أّما بخصوص 
الرّهانات املرتبطة بوضع القّوة العظمى فإّن 
وصول فالدميري بوتني إىل الحكم كان عامال أساسيّا 
يف استئناف السياسة الروسيّة املتوسطيّة بأبعادها 
الثالثة: الدبلومايس واالقتصادي والعسكري. وقد 
أضفت موسكو عىل املتوّسط منذ 2001 صفة 
املنطقة االسرتاتيجيّة ضمن عقيدتها البحريّة كام 
هو الحال بالّنسبة إىل البلطيق والبحر األسود 
وبحر »أزوف«. وتشري نفس العقيدة إىل رغبة 
موسكو يف التشجيع عىل إقامة منطقة استقرار 
سيايس - عسكري وحسن جوار يف هذا الفضاء.  
وترمي روسيا من وراء هذا الطّرح إىل الحضور 
بقّوة يف هذه املنطقة االســــرتاتيجـــيّة وهــــو 

ما ال يتناىف مع إرث اإلمرباطوريّة الرّوسية واالتّحاد 
الّسوفيايت. هكذا يصبح املتوّسط فضاء للتّنافس 
مع القّوة األعظم حيث دافعت موسكو منذ 
التّسعينات عن نظام عاملي متعّدد األقطاب 
يضع حّدا للقطبيّة األحاديّة ولسياسة التدّخل 
الغريب الذي تفاقم منذ ذلك التّاريخ )كوسوفو 
1999، العراق 2003، ليبيا 2011، سوريا حاليا(.

ومع إدراك روسيا ملحدوديّة قّوتها العسكريّة 
واالقتصاديّة وتشبّثها برضورة الرّجوع إىل مجلس 
األمن الّدويل يف قضايا الّسلم واألمن إلحباط 
الخارجيّة  وزير   Sergueï Lavrov أسامه ما 
الرّويس بصفقات تغيري األنظمة فإنّها تسعى 
إىل إحداث توازن قّوى بني الرشق والغرب يسمح 
بتعطيل السياسات األحاديّة التعّسفيّة وبتحجيم 
الّنفوذ الغريب الذي ُسّخرت له نظريّات ومفاهيم 
جديدة مثل »مسؤوليّة الحامية« )R2P( التي 
تتيح التدّخل يف شؤون الّدول. وترّبر موسكو 
حضــــورها يف املتوّســـط يف تـــــــصـــريح لـ 
Sergueï Lavrov بتاريخ 2013 قال فيه: » إّن  
حضور روسيا يف البحر األبيض املتوسط يشّكل 
عامل استقرار بالّنسبة إىل املنطقة. وترى موسكو 
أّن مفهوم »مسؤوليّة الحامية« الذي اعتمده 
الغرب انقلب إىل »عقاب« للّشعوب وأّن التدّخل 

الغريب يف عديد األزمات مل يؤّد إىل حلّها«. 

وبخصوص املصالح األمنيّة لروسيا يجدر التّذكري 
بالجولة التي قام بها ايفغني برمياكوف وزير 
الخارجية الروسية يف الرّشق األوسط سنة 1996 
والتي أكّد فيها أّن املتوسط يوفّر لروسيا منفذا 
مبارشا ملنطقة الرشق األوسط االسرتاتيجية التي 
تقابلها الواجهة الجنوبية الرّوسية غري املستقرّة. 
االستقرار يف  أّي شكل من أشكال عدم  وإّن 
الرشق األوسط ميكن أن يجد له صدى يف هذه 
الخارصة الرّخوة لروسيا. لذلك حظيت أحداث 
ما يسّمى بالّربيع العريب جنوب املتوّسط منذ 
2011 باهتامم كبري من قبل موسكو التي نظرت 
إليها بحذر وتخّوفت من أن متتّد موجة اإلسالم 
الراديكايل عرب الرشق األوسط إىل القوقاز الذي 
يعاين أصال من عدم االستقرار. وملوسكو قراءة 
خاّصة للثّورات الشعبيّة منذ ان اندلعت يف 
بلدان جنوب املتوّسط حيث تحّمل بعض البلدان 
الخليجيّة جزءا كبريا من مسؤوليّة هذه الثّورات 

وهو ما حدا ببعض املالحظني الرّوس إىل وصف 
هذه الظاهرة يف بداياتها بـ«الثورة اإلسالميّة 
الكربى«. ولفهم أسباب هذا االهتامم الرّويس 
بالثورات الشعبيّة العربيّة. يجدر التذكري بأّن 
عدد املسلمني الرّوس يناهز الـ20 مليونا وهم 
الفدراليّة  دينيّة كربى يف  يشّكلون مجموعة 
ويتواجدون أساسا مبنطقتي القوقاز والفولغا 
أورال، لذلك يشكل ترّدي األوضاع يف سوريا غري 
البعيدة عن القوقاز خطرا عىل األمن الرّويس 
وتشري اإلحصائيات إىل أّن عدد الرّوس الذين 
التحقوا بجبهات القتال يف سوريا يناهز 2400 
مقاتل تتوّجس روسيا من عودتهم واستعامل 
خرباتهم لدعم التمرّد يف القوقاز وتعمل عىل التأثري 
يف موازين القّوى يف الرشق األوسط بتوظيف 
الهالل الشيعي الذي ميتّد من إيران إىل سوريا 
ولبنان عرب العراق ويشّكل منطقة عازلة معادية 
للعنارص السنيّة املتطرّفة املدعومة حسب موسكو 

إيديولوجيّا وماديّا من داخل منطقة الخليج.

كذلك مل تغب املصالح االقتصاديّة عن اهتاممات 
الّسياسة الخارجيّة الروسيّة، ويذكر أّن الرّئيس 
بوتني قام بجولة يف الرّشق األوسط يف أفريل 2005 
 MIG رافقه خاللها مدير الرشكة املصّنعة لطائرات
الحربيّة ومدير الوكالة الفيدراليّة لتصدير األسلحة 
لكّنه يف زيارته إىل املنطقة يف 2007 حرص عىل 
أن يكون مرفوقا بوفد هاّم من رجال األعامل 
 Rosatom  املمثّلني لرشكــــات كربى مثـــل
)طاقة نوويّة( وRoussal )املنيوم( والرشكة املاليّة 
Sistema وLoukoil وGazprom )النفط والغاز( 

وRZD )سكك الحديد(. 

ويف جــــوان 2009 زار الـــــــرئــــيـــــس 
وفد  ومعه  مصــر   Dmitri Medvedev
يتكّون من 400 رجـــــل أعمــــال مــــــن 
ضمنــــــــهـــم Boris Ivanov مـــديــــــر 
 Sergei Kirienkoو Gazprom International
رئيس Rosatom وهــــو ما يؤكّد بوضوح توظيف 
السياسة الخارجية الروسيّة لقطاعني أساسينّي 
يف االقتصاد الرويس هام صناعة الّسالح وقطاع 
الطاقة لتعزيز الحضور الرويس يف املنطقة. وتعّد 
روسيا من أكرب املصّدرين للّسالح يف العامل إذ 
حققت Rosoboron Export )الوكالة الفيدراليّة 
Ùلتصدير األسلحة(، مبيعات ناهزت 13 مليار 

عودة روسيا إلى المتوّسط 
ونهاية القطبّية األحادّية

تتجّلى عودة روسيا إلى منطقة البحر األبيض المتوّسط أساسا في تطّورات 
األزمة الّسورّية وتدّخل هذا البلد بقّوة الّسالح لتغيير مجرى األحداث فيها 

في سبتمبر 2015،ومع تواتر تحّركات البحرّية الروسّية في مياه المتوسط منذ 
2008 وتكثيف الّنشاط الدبلوماسي الّروسي لمنع التدخل العسكري الفرنسي 

– األمريكي في سوريا بدأ الحديث في تقارير المحّللين عن عودة روسيا إلى 
المتوسط.  هذه العودة تجعلنا نستحضر انسحاب روسيا من المنطقة إثر زلزال 

انهيار االّتحاد الّسوفياتي الذي تلته عشرية التسعينات التي غابت فيها روسيا عن 
الساحة الدبلوماسّية والعسكرية في المتوسط وفي الشرق األوسط على وجه 

الخصوص .وكانت إحدى البوادر األولى الستئناف النشاط الروسي في المنطقة 
تتمّثل في تعيين الّرئيس الّروسي بوريس يلتسين للدبلوماسي افغيني بريما 

كوف في 1996 كوزير للشؤون الخارجّية تمهيدا لعودة قوّية عل الّساحة. • بقمل ممد لس�ي
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Ù دوالر يف 2016، وتلّقت طلبات تقّدر بـ38 
مليار دوالر أي ما يقارب ثالثة أضعاف صادراتها يف 
2016 ومل تكن صناعة الّسالح الروسيّة لتنجو من 
اإلفالس يف تسعينات القرن املايض لوال صادراتها.

 وقد ورثت روسيا عن االتّحاد السوفيايت عالقات 
وطيدة يف مجال التعاون العسكري والفّني مع 
عديد البلدان يف الضفة الجنوبية للمتوسط أهّمها 
الجزائر. ويعّد بيع األسلحة الرّوسية لبلدان الرشق 
األوسط عامل ضغط وتأثري سيايس واقتصادي 

يف منطقة تتميّز بعدم االستقرار. 

كذلك تعد روسيا قّوة كربى يف مجال الطاقة 
حيث تحتّل مبيعات الغاز والّنفط ما يقارب 
50% يف امليزانيّة الفيدرالية و%10 من الّدخل 
القومي الخام. ويلعب املتوّسط دورا أساسيا يف 
هذا املجال إذ يشّكل الرواق الذي ميّر منه القسط 
األوفر من الغاز الرويس باتجاه أوروبا، الحريف 
األّول لروسيا. وقد تزايدت مخاوف روسيا من 
إمكانيّة سقوط الّنظام الّسوري بعد اإلعالن عن 
اكتشاف مخزون كبري من الغاز يف عرض الّسواحل 
الرشقيّة للمتوّسط )قربص، إرسائيل، مرص( إذ 
سيؤّدي ذلك حتام إىل بروز معادلة جديدة للطاقة 
يف املنطقة قد يستثني املصالح الروسيّة. وهو ما 
يفرّس املوقف الحازم الذي اتّخذته موسكو إزاء 

امللف الّسوري واستامتت يف الّدفاع عنه. 

ويذكر أّن الرّئيس بشار األسد رفض سنة 2009 
إبرام اتفاق مع قطر إلنجاز مرشوع قناة تضّخ 
الغاز القطري باتجاه املتوّسط والّسوق األوروبيّة 
عرب اململكة العربيّة السعوديّة واألردن فسوريا مع 
إمكانيّة إيصال الغاز كذلك إىل تركيا. ويندرج رفض 
دمشق لهذا املرشوع يف إطار الرّهانات االقتصاديّة 
والسياسيّة يف املنطقة ومن منطلق العالقة الوطيدة 
مع روسيا وإيران اللّتني تعّدان منافستني لقطر 
يف مجال الطاقة بالتحديد إىل جانب الخالفات 
السياسيّة الجوهريّة املتعلّقة بالرّصاع يف سوريا.

حامية املصالح الروسّية 
وعودة األسطول البحري 

الّرويس إىل املتوّسط

يجدر التذكري هنا بأّن العقيدة البحريّة الروسية 
التي تّم اعتامدها سنة 2001  تنّص عىل اعتزام 

موسكو اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية لضامن 
حضور البحرية الروسية عىل »املرسح املتوسطي« 
ألمد طويل. هذه العقيدة كام أشار إليها بوتني 
عندما كان رئيسا للوزراء يف 1999 تهدف إىل 
تطوير املصالح الرّوسية وحاميتها أينام وجدت.

واملالحظ أّن نشاط البحرية الروسية قد تزايد 
كثريا خالل العرشية املاضية حيث دأب الكرملني 
كّل  بحريّة  إرسال مجموعة  منذ 2008 عىل 
سنة إىل املتوّسط تتصّدرها حاملة الطائرات 
الوحيدة األمريال Kouznetsov وقد ساهمت 
األزمة السوريّة يف ترسيع وترية الحضور البحري 
الرّويس يف املنطقة. واختارت موسكو يف جانفي 
2013 رشق املتوسط لتنظيم أكرب التامرين البحريّة 
التي قامت بها روسيا يف املنطقة وبدا الحديث 
مبثابة التمهيد لنرش مجموعة دامئة تّم اإلعالن عنها 
الحقا وتعّد عرش قطع يتّم نقلها من البحر األسود 
وتكون مهّمتها حامية املصالح الروسيّة يف حوض 
املتوسط وكذلك يف البحر األحمر والقرن اإلفريقي.

ويف سبتمرب 2013 عندما كانت الواليات املتّحدة 
األمريكيّة وفرنسا تتهيّآن للقيام برضبات يف سوريا 
عدلتا عنها الحقا، بلغ تجّمع القطع البحريّة 
الروسيّة يف املتوسط إحدى عرش قطعة تّم جلبها 
من األساطيل البحرية الروسية يف البلطيق والبحر 
األسود واملحيط الهادي وهو أكرب تجّمع لقطع 
بحريّة روسيّة عىل املرسح املتوّسطي منذ سقوط 
االتّحاد الّسوفيايت. هذا الحضور البحري املتزايد 
ال يقترص رغم ذلك عىل املتوّسط بل ميتّد إىل 
املحيط األطليس واملحيط الهادي إذ نظمت روسيا 
متارين بحريّة مع أسرتاليا يف الّسنوات األخرية ويف 
املحيط الهندي حيث تشارك موسكو يف املهّمة 
الدوليّة ملكافحة القرصنة ويف القطب الشاميل 
من خالل دوريّات عىل طريق الشامل. وتحتفظ 
روسيا مبا يقارب مثانني بارجة حربيّة يف املياه 
العامليّة، لكن األسطول الحريب الرّويس يواجه 
تحّديات عديدة أهّمها تقادم القطع الحربيّة 
سنة وضعف  عمرها 30  معّدل  يناهز  التي 
الّدعم اللوجستي، لذلك أعّدت روسيا برنامجا 
للفرتة ما بني 2011 - 2020 يسمح بتجديد 
األسطول وميّكن ترسانة البحر األسود التي ترجع 
إليها قطع املتوّسط بالّنظر من الحصول عىل 
ما يقارب الخمس عرشة قطعة. أّما بخصوص 
التحّدي اللّوجستي فتجدر اإلشارة إىل أهميّة 

ضّم شبه جزيرة القرم األكرانيّة االسرتاتيجيّة إىل 
روسيا يف مارس 2014 وتأمني القاعدة البحريّة 
الروسيّة مبدينة Sébastopol حيث يشّكل ذلك 
أّول مرحلة وأهّم لبنة يف سلسلة املواقع التي 

ستحتلّها روسيا الحقا يف املتوسط.

ويف هذا اإلطار تعتزم روسيا تطوير ميناء طرطوس 
الّسوري بصفته نقطة االرتكاز البحريّة الوحيدة 
يف املتوّسط للبوارج الروسيّة بغرض إنشاء قاعدة 
بحريّة بحلول 2020، كام تعتزم تحسني البنى 
التحتيّة يف الالذقيّة )سوريا( حيث تطّور روسيا 
قاعدة جويّة تعترب املنفذ العسكري الثاين لها 
باملنطقة. إضافة إىل ذلك أشار وزير الّدفاع الرّويس 
يف بيان له حول التسهيالت اللّوجستيّة إىل إمكانيّة 
اعتامد الوحدات البحريّة الروسيّة يف املتوّسط 
عىل موانئ اليونان وقربص والجبل األسود لتقديم 
خدمات يف هذا املجال. وقد تكون روسيا حققت 
أكرث من ذلك يف عالقاتها الثنائيّة بدول املنطقة.  

العالقات الثنائّية مع دول املنطقة

عالقاتها  يف  الرّوسيّة  الّدبلوماسيّة  أنجزته  ما 
مع دول املنطقة جدير باإلعجاب والتّقدير. 
فقد نجحت ولو برشوط يف استاملة تركيا إىل 
صّفها يف امللّف الّسوري الّشائك بعد أن كانت 
مناهضة متاما ملوقفها الّداعم للّنظام الّسوري. 
بعد رسالة االعتذار التي وّجهها أردوغان إىل 
بوتني إثر حادثة إسقاط الطائرة الرّوسيّة يف 
2015 رجعت العالقات إىل نصابها بني البلدين. 
هذا التطّور والرّغبة الرتكيّة يف استئناف التّعامل 
مع روسيا ألنّها حسب أردوغان »تعّد الطرف 
األهّم يف محاولة إحالل الّسالم يف سوريا« أّديا 
إىل قّمة St.Petersburg بتاريخ 9 أوت 2016 
حيث واصل الطرفان املداوالت حول امللّف 
الّسوري واتفقا عىل صيغة التّعاون الثاليث الذي 
يجمعهام كذلك بإيران وهو ما يؤّسس لشبه 

تحالف تلعب فيه روسيا الّدوراألبرز.

ومرّة أخرى توظّف موسكو خربتها يف مجال 
الّصناعات العسكريّة لتعزيز حضورها، من ذلك 
أّن الطرفني اتفقا عىل تجهيز تركيا بأحدث نظام 
صاروخي تريك )S-400( وهي بادرة أوىل من 
نوعها لعضو يف الحلف األطليس يستعمل الّسالح 

الغريب ويلتزم نظريّا بعقيدة الحلف وتوجد عىل 
أرضه قواعد عسكريّة. هذا التطّور الخطري وتّر 
العالقات بني الواليات املتّحدة وتركيا وأثار عديد 
التساؤالت حول مستقبل عضويّة تركيا يف الحلف. 
وقد رّصح نائب وزير  الّصناعات العسكريّة 
الرتيك إسامعيل دمري يف هذا اإلطار بأّن تركيا 
»رغبت يف التّعاون مع أعضاء الحلف األطليس، 
لكّن النتائج مل تكن مرضيّة. ومن الرّضوري أن 
تطّور تركيا نظامها الّدفاعي الخاّص بالتّعاون 
مع دول أخرى« إضافة إىل ذلك اتّفق الطرفان 
 Turkish Stream الغاز إنجاز مرشوع  عىل 
واملرشوع االسرتاتيجي الخاّص بإنشاء محطّة 

للطاقة الّنوويّة يف تركيا.

ويف قربص أشار أحد الّصحفيّني إىل حدث غرّي 
حسب رأيه الواقع الجغراسيايس يف حوض املتوّسط 
وأّدى إىل تصّدع يف صلب االتحاد األورويب لكّنه 
يف نفس الوقت برهن عىل تفّوق أسلوب وفاعليّة 
الّدبلوماسيّة الرّوسيّة. يتعلّق الحدث بتمكني 
البوارج الروسيّة من استعامل املوانئ القربصيّة 
وتخزين التّجهيزات واملوارد الرضوريّة فيها بغرض 
التعّهد واإلصالح. هذا االتّفاق الذي أبرمه الرّئيس 
القربيص ضمن جملة من االتّفاقيات األخرى 
خالل زيارة ملوسكو يف نهاية شهر فيفري 2015 
يضمن الحضور التكتييك لألسطول الرّويس يف عّدة 
مسارح عمليّاتيّة متوتّرة. مرّة أخرى تسّجل روسيا 
نجاحا دبلوماسيّا يف عقر دار االتّحاد األورويب 
والحلف األطليس ناهيك عن تحّول قربص إىل 
جّنة رضيبيّة لرؤوس األموال الرّوسيّة املهّربة 

التي بلغ حجمها 43 مليار أورو يف 2012.

وبخصوص مرص، فقد اغتنمت موسكو الفراغ 
السيايس الذي تركته الّدبلوماسيّة الغربيّة يف 

هذا البلد للرّجوع بقّوة عىل الّساحة املرصيّة 
وتطوير تعاونها مع أكرب بلد عريب يف املجال 
األمني والعسكري عىل وجه الخصوص. وبعد أن 
أبرمت صفقات هاّمة معها يف 2015 لتزويدها 
بالّسالح بلغت 5 مليار أورو ولتعصري صناعتها 
العسكريّة، دخلت موسكو يف مفاوضات مع 
املسؤولني املرصينّي لتسخري قواعد عسكريّة 
مرصيّة خاّصة منها القاعدة البحريّة والجويّة 
بسيدي برّاين. هذا التّقارب وجد  صدى إيجابيّا 
عىل الّصعيد الّدبلومايس حيث يالحظ تطابق 
رؤى بني البلدين حول ملّفي سوريا وليبيا )دعم 
املشري حفرت(. ويف ليبيا يرتّدد يف الّدوائر اإلعالميّة 
أّن الرّئيس بوتني سيجعل من ليبيا أولويّة بعد 
امللّف الّسوري. يأيت هذا بعد اللّقاء الذي تّم 
بني املشري خليفة حفرت وضباط روس عىل منت 
حاملة الطائرات Amiral Kouznetsov يوم 11 
جانفي 2017 يف عرض ساحل طربق والحديث 
الذي تّم بنفس املناسبة مع وزير الّدفاع الرّويس 

رسغاي شويغو.

وقد اتّفق الطرفان إثر ذلك عىل إعادة تنشيط 
التّعاون الفّني العسكري الذي كان قامئا قبل 
سقوط القذايف. وتجري حاليّا مفاوضات القتناء 
أسلحة بقيمة مليار ونصف أورو تتمثّل يف طائرات 
حربيّة ودبابات وأنظمة دفاع جّوي إلعادة هيكلة 
الجيش اللّيبي. مقابل ذلك يرتغب موسكو يف 
الحصول عىل تسهيالت ألسطورها البحري وهو 
ما سيمّكنها من موطئ قدم يف غرب املتوّسط 
يدّعم حضورها يف سوريا وقربص ومرص. أّما 
الجزائر فتبقى رشيكا تقليديّا واسرتاتيجيّا ملوسكو 
وقد رّصح بوتني يف 2008 عند استقباله الرّئيس 
بوتفليقة أّن »الجزائر تعّد الحليف األسايس لروسيا 
ال فحسب يف شامل إفريقيا لكن كذلك يف كامل 

الحوض املتوّسطي«. وقد تحّصلت الجزائر يف 
الّسنوات األخرية عىل أكرث األسلحة الرّوسيّة تطّورا 
)S-300- SU-34( وتواصل التعويل أساسا عىل 
الّسالح الرّويس لتجهيز جيشها حيث تخّصص 
مبالغ مرتفعة لهذا الغرض. وتشري اإلحصائيات 
إىل ارتفاع االعتامدات لتصل إىل 16 مليار دوالر 

إىل موىّف العرشينات من هذا القرن.

العسكري  التّعاون  فإّن  املغرب،  وبخصوص 
انطلق  العهد حيث  يعّد حديث  روسيا  مع 
يف سبتمرب 2013 مع انعقاد أّول لجنة فّنية، 
 T72 طراز  من  دبابات  املغرب  اقتنى  وقد 
Tunguska  ومنظومات دفاع جّوي من نوع
لتنويع مصادر تزويده بالّسالح واالنفتاح أكرث 
عىل الّسوق الروسيّة. وعرّب املغرب كذلك عن 
رغبته يف اقتناء منظومات من املضاّدات الجويّة 
الروسيّة مع إمكانيّة التزّود كذلك بغّواصات 
روسيّة من نوع Lada. وتجدر اإلشارة أيضا إىل 
إعالن الرشاكة االسرتاتيجيّة املعّمقة بني البلدين 
الذي تّم بتاريخ 16 مارس 2016 خالل زيارة 

امللك محمد السادس إىل موسكو.

هذه الّنجاحات التي حّققتها روسيا يف املنطقة 
تجعل منها رقام صعبا ورشيكا أساسيّا يف حّل 
الّنزاعات يف املنطقة. ومل تكن عودة روسيا إىل 
املنطقة املتوّسطيّة لتتحّقق بهذه الرّسعة لوال 
الحنكة الّدبلوماسيّة والتوظيف األمثل للرتسانة 

العسكريّة الرّوسيّة.

رجل الّدولة األملاين الشهري فون بيزمارك قال يوما: 
»الّدبلوماسيّة بدون قّوة كاملوسيقى بدون آالت 
موسيقيّة«. وقد نجحت موسكو يف استخالص 
العربة من هذه املقولة بتوظيف قّوتها العسكريّة 

لتحقيق أكرب الّنجاحات الّدبلوماسيّة.

أصبحت روسيا بحكم عودتها اليوم إىل مربّع 
الّدول الفاعلة عىل الّصعيد اإلقليمي مرّشحة 
للعب دور أسايس يف إرساء الّنظام العاملي املتعّدد 
األقطاب الذي تطمح إليه إىل جانب دول كربى 
أخرى كالّصني والهند والربازيل ... وهو ما من 
شأنه أن يعّدل العالقات الّدوليّة ويضع حّدا 

لنظام القطب الواحد الجائر.
م.ل



تتـوفّر  وأكرث  املتطلّبـات  هـذه 
الضــيـافـــة  بـــرج  يف  بامتيـاز 
الـذي يقع عىل بعــــد 10 دقـائق 
فقط من وســط املدينة واملطار يف نفس الوقـــت 
بالـــطّابع  املعمـــارية  هنـدسته  وامتزجت 
العريب األندليس وازدانت فضاءاته بتناغم املرمر 
األصيلة  األثاث  قطع  أثرته  فيام  الّنقوش  مع 
والتّحف بجامليّة رائعة، وتبقى كّل أرجائه عىل 
اختالفها، من مقهى ومطاعم وقاعات اجتامعات 
وبقدر  الّضيافة.  مظاهر  أبهى  يف  إيواء،  وغرف 
مــــا يشتهر برج الّضيافة بحسن القبول وكـــرم 
من  األكالت  أرقى  تقّدم  مطاعمه  فإّن  الوفادة، 
وأطبــاق  أصيـلــــة  اختصاصات صفـــــاقسية 
إيطاليــة أوروبية وغريها،يحـــرص عىل إعدادها 
أمهر الطّهاة. وتوفّر غرف برج الّضيافة الفسيحة 
الرفاهة  مـرافق  بكـّل  لألفـراد  املريحة  اإلقامة 
تلفزيونيـــة  والخدمات، فضـال عن  60 شبكة 

بستــــة لغات مختلفة والرتابط باالنرتنيت.

أدّق  عىل  الحرص  هو  الضيافة  برج  يف  الرّس 
التّفاصيل والتّفاين يف خدمة الزّائر وهـو ما يثابر 
إىل  االستقبال  مـن  النزل،  يف  العاملني  كّل  عليه 
اإلدارة الـعـاّمة، وفــق معـاييـر دوليـة حصلت 
عىل شهـادة إثـبـات يف الجـودة مـن صنف9001 
ISO  وISO  22000 وتكمـــن دقة التفاصيل حتّى 
يف تخصيص عون يتـــوىّل ركن سيّارة الحريف مبأوى 
السيارات وأيضــا مضيّفة تعتنــي باستقبـال الحريف 
إىل حّد إيصاله بــاب غــرفته حيث وضعـــت عىل 
ذمته تشكيلة من الحلويّات الصفاقسيّة وسلّة فـواكه 
طازجة وقارورة ماء معدين وكذلك نوعية مواّد عالية 
الجودة للتجميل واالستحامم، إىل جانب العديد من 

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

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

األطعمة واألكالت.

بــــــرج الضيــافة بصفـــاقس
لــمـــن يبـــحـــــث عـن 
الـطــابـــع الــمـمــّيــــز

ارتقى نزل برج الّضيافة بصفاقس وهو من فئة 5 نجوم إلى ترتيبه ضمن 
مجموعة »الّنزل ذات الّطابع الممّيز«  Hôtel de Charme من قبل وزارة 

السياحة إقرارا بخصائصه الفائقة وتتويجا لمجهود تطويري مكّثف. وتشترط 
الوزارة لمنح هذا الّترتيب العالي، المحافظة على المقّومات المعمارية 

والتاريخية العريقة للبناية وإسداء خدمات مشّخصة تخضع لقواعد الّتصرف 
الفندقي المحّددة وذلك وفق القرار الوزاري المؤّرخ في 29 جويلية 2013.  

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

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

sfax@hotelborjdhiafa.com
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كيـــف تعـــاملـــت الدولة التــونسية
مع ذوي االحتياجات الخصوصّية 
من منتصف القرن التاسع عشر إلى ثمانينات القرن العشرين؟

حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بلغ عدد الحاملين 
لبطاقة معوق فى تونس 237 ألف شخص. وقد تطّورت نسبة األشخاص 

ذوي اإلعاقة فى تونس من  1.5 % سنة 2004 إلى 2.2 % من السكان 
سنة2014  موّزعين كاآلتي: 43.9 % إعاقة عضوية و 28.3 إعاقة ذهنية    

و11.7 % إعاقة سمعية و  10.7 % إعاقة بصرّية و 5.1 % من متعّددي 
اإلعاقات. أّما توزيع ذوى اإلعاقة حسب الفئات العمرية فإّن نسبة األطفال 

األقل من 14 سنة ال تتجاوز 0.71 % بينما تصل إلى 3 % بالنسبة إلى الفئة 
العمرية من 15 إلى 59 سنة و 8 % بالنسبة إلى الفئة التي تتجاوز 60 سنة...  ز يوسف • بقمل د. عادل �ب
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أن نتساءل كيف تعاملت الدولة التونسية مع ذوي االحتياجات 
الخصوصية قبيل فرتة الحامية ومنذ االستقالل إىل غاية مثانينات 

القرن املايض؟

وضعية مزرية منذ الفرتة الحديثة 
إىل نهاية الفرتة االستعامرية

بحكم التخلف التقني والطبي كانت األوضاع الصحية للمجتمع التونيس 
جّد مرتّدية لكرثة انتشار األوبئة واآلفات الطبيعية كالكولريا واألوبئة 
مبختلف أصنافها والرمد وحّمى التعّفن... كام ساهمت كرثة الزيجات 
من نفس العائلة يف تسجيل إعاقات كربى لدى الناشئة...ويف غياب 
األدوية والتالقيح وقلّة األطباء واملستشفيات باململكة التونسية أحدثت 
السلطات بعض املارستانات بالحارضة وكربى املدن مثل القريوان وصفاقس 
وسوسة...وتأّسس عدد من املستشفيات العرصية كاملستشفى الصادقي 
سنة 1875 )عزيزة عثامنة اليوم(...من طرف خري الدين الذي أوكل مهمة 
بعثه وإدارته لرئيس جمعية األوقاف، املصلح محّمد بريم الخامس...(، 
وعمل بها ممرّضون وأطباء أجانب غري أّن مئات األطفال والشبان والكهول 
والشيوخ كانوا يقضون حتفهم يوميا. لكّل ذلك كانت نسبة وفيات 
الرّضع مرتفعة وأمل الحياة عند الوالدة جّد منخفض. ومن مل يقَض من 
بني هؤالء فإّن األمراض واألوبئة تخلّف لديهم إعاقات عضوية وبرصية 

وسمعية وذهنية كربى.

ومل تكن توجد بتونس قبل الحامية الفرنسية مؤّسسات الحتضان هؤالء 
واملتقدمني يف السّن ورعايتهم غري »التكايا« )يف القاموس العريب التكية 
وجمعها تَكايا ويقال  قىََض آِخَر َحياتِه يف تَِكيٍَّة، أي يف َملَْجإٍ لِلَْعَجزَِة 
فَِة...(، سواء باإليواء واإلقامة الظرفية والدامئة أو  والُْمْعِوزيَن أِو الُْمتََصوِّ
اإلحاطة بالحصول عىل الغذاء واللباس والدواء واملساعدة املادية وكانت 
ترشف عىل هذه التكايا الزوايا والطرق الصوفية وينفق عليها من عائدات 
األحباس ومداخيل الزوايا والهبات الخاّصة وقد ظلت األوضاع كام هي 

عليها إىل غاية الحامية الفرنسية.

 تدشني مأوى التكيّة )20 مارس 1906( منذ إحداث جمعية األوقاف 
عىل يد الوزير املصلح خري الدين التونيس سنة 1874 أصبحت التكايا 
وكل املرافق االجتامعية التي تعيش من األحباس من مشموالت 
هذه الجمعية الرسمية. ويف 20 مارس 1906 دّشنت الجمعية مقرّها 
الجديد باملدينة العتيقة. وبهذه املناسبة ألقى زعيم حركة الشباب 
التونيس ورئيس جمعية األوقاف، البشري صفر خطابا انتقد فيه أوضاع 
التّونسينّي البائسة وتدهور أحوالهم املاّديّة منذ انتصاب الحامية 
وعــــرض مطالبهم بكّل دقة وجرأة بحضور املقيم العام الفرنيس 
بتونس املعتدل واملتفّهم ألوضـــاع التّـــونسيّني »ستيفـــان بيشون« 
)Stephan Pichon 1901-1907(... غري أّن املعّمرين وغالة االستعامر 
من »املتفوقني« انتهزوا الفرصة لشّن حملة ال هوادة فيها عىل املقيم 

العام الذي رسعان ما أطاحوا به.

وقد تواصلت األمور كام هي عليه زمن الحامية حيث مل تقم السلطات 
الفرنسية ببعث مؤّسسات وجمعيات تعنى بذوي االحتياجات الخصوصية 
واقترص األمر عىل بعض الجمعيات الفرنسية التي كانت لها فروع يف كّل 
من الجزائر وتونس واملغرب خاّصة بالكفيف أو خاصة باألمراض السارية 
واملعدية والوراثية التي تخلّف إعاقات أو عىل جمعيات تُعنى بجرحى 
ومعاقي الحربني العامليتني األوىل والثانية. لكّن هذه الجمعيات ويف 
مقّدمتها جمعية »Valentin Haüy« مل تكن تعتني إال باألوروبينّي، فيام 
يرتك الكفيف أو املعوق التونيس مبختلف أنواع إعاقته ملصريه. ويف ظل 
هذا الوضع املزري كان اآلالف من فاقدي وضعاف البرص من األطفال، 

باألوساط امليسورة يُحبسون داخل البيوت وال يتلّقون تعليام باملرّة.
 

أّما أبناء الفقراء منهم فكانوا بعد الكرب يوّجههم أولياؤهم للتسّول أو لحفظ 
القرآن لتعليمه الحقا للصبيان أو قراءته عىل املوىت يف الدور واملقابر: ونادرا 
ما يتخّصص منهم يف العزف أو اإلنشاد الصويف. وقد حزّت هذه الوضعية 
الكارثية يف نفسية أحد املعلمني املرتبصني من خّريجي جامع الزيتونة 
باملدرسة العربية- الفرنسية برأس الجبل منذ األيام األوىل للتدريس يف 
مطلع السنة الدراسية 1951 - 1952، املريب محّمد الراجحي )من مواليد 
11 جوان 1925 مبعقل الزعيم( من خالل شقيقني من ضعاف البرص 
رفض مدير املدرسة الفرنيس السامح لهام بالدراسة بتعلة أّن القوانني 
الفرنسية متنع ذلك لكونهام معوقني » Invalides« وال بّد أن يزاوال 
دراستهام مبدرسة مختّصة. ويف العطلة الصيفية بدأ اتصاالته بالعاصمة 
بالسلطات ومبراسلة جمعيات مختّصة يف فرنسا ودول أوروبا... للتعرّف 
عىل األبجدية النقطية املعروفة مبنظومة لوي براي. وقد تلقى وثائق 
ونرشيات يف الغرض من فرنسا وسويرسا... ليرشع منذ السنة املوالية 
يف تدريب املكفوفني عىل حذقها وتعلّمها باللغتني العربية والفرنسية 
ألول مرّة بتونس منذ سنة 1952 مبدرسته الجديدة الكائنة بنهج الدبدابة 
بدار الجلد بالحارضة رغم كرثة الصعوبات والعراقيل التي وضعتها أمامه 
السلطات الفرنسية ودّشنها مدير التعليم العمومي الفرنيس »لوسيان 
باي »Lucien Paye« بنفسه. ويف سنة 1953 أّسس »جمعية الطالب 
املكفوف« لجمع شتات الطلبة املكفوفني بالجامعة الزيتونية وأدرج يف 
سنة 1954 االعتامد عىل النفس تحت عنوان »إرفَْع رأسك أخي الكفيف« 
نظرا لكرثتهم )حوايل 200.000 شخص( وقد لقي الدعم من قبل عميد 
الصحفيّني الهادي العبيدي والعرويس املطوي والطالب بالزيتونة أحمد 

الحمداين املطوي... وأّسست الجمعية فرعا لها بصفاقس. 

حكومة االستقالل تهتّم بذوي 
االحتياجات الخصوصية

أولت حكومة االستقالل اهتامما بأوضاع ذوي االحتياجــات الخــاّصة وال 
سيّام املكفوفني وقد تأّسس االتحاد القومي للمكفوفني يف  25 ديسمرب 
1956 )االتحاد الوطني للمكفوفني اليوم( بجهود من األستاذ محمد 
الراجحي وحامسة العديد من رجال الفكر واملواطنني الوطنيّني وُمنحت له 
Ùاملصلحة القومية مبقتىض األمر عدد 63 املؤّرخ يف 25 جانفي 1961. ومن 

ولنا
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Ù مهام االتحاد تقديم اإلعانة لجميع األشخاص املقيمني بالبالد التونسية 
املصابني بفقدان البرص كليا أو جزئيا دون متييز والبحث عن الوسائل 
التي من شأنها أن توفّر لهم الشغل والثقافة وتنشئ لهم إن اقتىض الحال 
املؤّسسات الالزمة لهذا الغرض. ويتوىّل االتحاد متثيل املكفوفني لدى السلط 
العمومية ولدى املؤّسسات الخاّصة ويعمل عىل ربط الصلة باملنظامت 

الوطنية واإلقليمية والدولية ذات األهداف املشرتكة.

ويف سنة 1962 نجح االتحاد بفضل أمينه العام )بني 25 ديسمرب 1956 
ونهاية سنة  1981( يف تحقيق عديد اإلنجازات متثّلت يف إحداث معهد 
النور للمكفوفني ببرئ القصعة سنة 1962 وتخطيط وتنفيذ بناء معهد 
الكفيف بسوسة املتخّصص يف التعليم الثانوي والتقني للمكفوفني سنة 
1963 وتأسيس املطبعة الخاّصة باألبجدية النقطية للخط البارز التي 
ساعدت عىل نرش الكتب املدرسية والخرائط الجغرافية البارزة سنة 
1962 وإعداد امللتقى اإلفريقي للنهوض باملكفوفني بتونس تحت إرشاف 
الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1963 عالوة عىل تأسيس املركز النموذجي 
للتأهيل املهني الزراعي للمكفوفني بسيدي ثابت سنة 1968 كام تّم تنظيم 
املؤمتر الدويل لتأهيل وإدماج املعوقني بتونس تحت إرشاف الرئيس 
الحبيب بورقيبة سنة 1966 وتأسيس املدرسة العليا للعالج الطبيعي 
للمكفوفني سنة 1969  وتأسيس املدرسة العليا للرتجمة الفورية والنقل 
للمكفوفني وإعداد املؤمتر األورويب – اإلفريقي للتعاون بإرشاف الرئيس 
الحبيب بورقيبة سنة 1973 وبعث املركز العريب للبحوث اإلفريقية 
وإعداد اإلطارات العليا املتخّصصة يف إدارة املشاريع والنهوض باملعوقني 
سنة 1974 وطبع القرآن الكريم ونرشه بطريقة الرباي ألول مرّة يف العامل 
العريب واإلسالمي سنة 1975 و وتّم كذلك تأسيس األكادميية القومية 
لعلوم والتكنولوجيا للمكفوفني بناًء وتجهيزا بتونس سنة 1981 وتأسيس 
املصّحة املتنقلة للوقاية من أمراض العيون داخل الجمهورية سنة 1981. 
وأمام هذا التحّول النوعي واإلشعاع لتونس، قّرر الرئيس الحبيب بورقيبة 
تكليف السيّد محّمد الراجحي )الخبري الدويل يف لغة براي يف 14 دولة( 
بخطّة مستشار له بالديوان الرئايس طيلة خمس سنوات مكلّفا بشؤون 
الكفيف وذوي االحتياجات الخصوصية. كام أصبحت لالتحاد فروع جهوية 
لها بدورها فروع محلية تكون جميعها ملزمة بالعمل مبا جاء بالنظام 
األسايس لالتحاد. و لالتحاد وحدتا مواد التنظيف والفالحة بسيدي ثابت 
ومدرسة العالج الطبيعي للمكفوفني والجمعية التنموية لالتحاد الوطني 
للمكفوفني التي أحدثت يف سنة 2001. كام متتّع االتحاد بأولوية ترويج 
منتوجاته لإلدارات واملؤّسسات العمومية، ما مل تتجاوز أسعارها أسعار 
بقية املنافسني بنسبة 20 %. وكان الحبيب بورقيبة منذ أن كان رئيسا 
للحكومة يرشف بنفسه عىل كّل تظاهرات االتحاد القومي للمكفوفني 
وندواته ومؤمتراته ويلقي كلمة باملناسبة خطبا وكان يتحّول بنفسه إىل 
مدرسة برئ القصعة ويلقي كلمة مبناسبة تدشني مبنى أو مطبعة أو مركز 
جديد... ويستقبل أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد يف أعقاب كل مؤمتر 
يعقده.  كام تّم إقرار برامج وحمالت وطنية من أهّمها: الحملة الوطنية 
ملقاومة الرمد ومرشوع العصا البيضاء واالحتفال باليوم العاملي للعصا 
البيضاء يوم 15 أكتوبر من كّل سنة وإصدار طابع بريدي يف الغرض تعود 

مداخيله لالتحاد القومي للمكفوفني ...وباعتبارها إحدى مفاخر تونس 
استقبلت مدرسة النور ببرئ القصعة جّل امللوك والرؤساء الذين كانوا 
يزورون تونس ولنا يف السيّد بديع زينون )كفيف لبناين شهري بكتاباته 
وعمله االجتامعي لفائدة املكفوفني يف العامل العريب( خري شهادة إذ كتب 
عن فرتة دراسته بتونس قائال: »... مل يكن الحال عىل هذا املنوال عندما 
مكثت يف تونس للدراسة ملّدة سنتني بني العامني 84 - 85 حيث كنت 
أتجّول وحدي دون أي خوف يف شوارعها وأركب وحدي يف حافالتها 
ممتشقا عصاي البيضاء، فالناس يف تلك البالد منشئني منذ الصغر عىل 
احرتام الكفيف وعصاه البيضاء فعىل سبيل املثال عندما أرفع عصاي 
البيضاء لقطع الطريق فإّن كافة السيارات التي تسري يف الشارع تقف 
حتّى أمّر وإن ركبت الحافلة وحدي ينهض أكرث من راكب حتّى أجلس 
مع أّن هناك أربعة مقاعد أمامية مخّصصة للمعاقني. وإن دخلت إىل 
 )Super market( مرصف أو مخزن كبري للبيــــع املعـــروف عندنا بـ
أيّة مساعدة؟  تريد  ليقول إسمي فالن، هل  أّي موظف  يأيت  منفردا، 
الحقيقة أّن كّل الناس من صغريهم إىل كبريهم يحاورونك عندما يرونك 
منفردا يف الطريق يف تلك البالد عىل ما رأيته يف ذلك الزمان، ليت هذا 

يحصل عندنا !«.

 الجمعية التونسية ملقاومة العمى

 أّسسها الدكتور الهادي الرايس )1909 - 1974( منذ 1956 وبعث 
مستشفى خاّصا بأمراض العيون بباب سعدون يحمل اليوم اسمه. ونتيجة 
لذلك أصبحت تونس قبلة للكفيف من دول عربية وافريقية مجاورة 

ملزاولة تعليمهم الثانوي والعايل. 

الجمعية التونسية ملساعدة الصّم: وهي جمعية خريية إنسانية إسعافية 
ذات صبغة مجانية تُعنى باألطفال الصّم من الوالدة إىل التشغيل. وقد 
تأّسست سنة 1970 وبعثت فروعها بالعديد من جهات البالد نذكر من 

بينها فرع صفاقس سنة 1974 وفرع سوسة سنة 1980.
االتحاد التونيس ملساعدة القارصين ذهنيا: وهي جمعية ال تستهدف 
الربح وذات طابع اجتامعي، تأّسست يف سنة 1967 ومن بني أهدافها 
املساهمة يف التوقّع األّويل والثنايئ والثالث للتخلف الذهني لدى األطفال 
وتطوير نظرة املجتمع تجاه األشخاص القارصين ذهنيا وتعزيز اندماجهم 
ومحاربة األفكار املكتسبة، واإلبقاء عىل تطّور األنشطة الثقافية والرياضية 

واملسلية لصالح القارصين ذهنيا وأفراد عائالتهم... 
الجمعية العامة للقارصين عن الحركة العضوية: تأّسست يف جويلية 
1984. وهي جمعية خريية غايتها إسداء خدمات اجتامعية وثقافية. 
وتهدف إىل تقديم الدعم الطبي و شبه الطبي و تعليم األطفال وإدماجهم 
يف الحياة املدرسية واملهنية وذلك من خالل خدمات تقدمها كالعالج 
الطبيعي وتقويم النطق وتطوير النمّو الحريك والعالج باملوسيقي والعالج 
النفيس... وتخّصص أياما مفتوحة لبيع منتوجات أطفالها بكامل أنحاء 

الجمهورية....
ع.ب.ي
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تحضنان هذه الظّاهرة. 
األوىل ظرفيّة وهي تتعلّل 
رمّبا بالفرض الّدستوري أو 
ما اصطلح عىل تسميته 
بالتّمييز اإليجايب فيام يتعلّق بالثّقافة وبحّق 
املواطنني يف كامل تراب الجمهوريّة يف الثّقافة.  
أّما املرجعيّة الثّانية فهي إيديولوجيّة باعتبار أّن 
املراكز الوطنيّة للفنون الّدراميّة والرّكحيّة هي 
من ساللة منظومة الفرق املرسحيّة الجهويّة 
التي أينعت يف الّستّينيّات وتهاوت رصوحها 

يف أواسط الثاّمنينيّات.

الّتمييز الّثقايف اإليجايب، 
حّق دستوري

من املهّم جرد وتقييم األسئلة الحقيقيّة التي 
أّدت إىل إدراج الالّمركزيّة املرسحيّة يف مصطلح 
التّمييز اإليجايب. فالعودة إىل مطالب الجهات 
الثّقافيّة ال تظهر أّي مطلب يف خصوص اإلنتاج 
املرسحي )ووظيفة اإلنتاج هي الوظيفة األهم 
واألوكد املوكلة للمراكز الوطنيّة للفنون الّدراميّة 
والرّكحيّة، قياسا مع وظائف التّكوين والتّوزيع 
والتّنشيط والّنرش وتطوير الفكر املرسحي من 
خالل الّندوات الفكريّة...(. ذلك أّن الجهات 
»املهّمشة« ثقافيّا أو املنسيّة، حّددت شواغلها 
وحاجاتها الثّقافيّة عموما بنقص الفضاءات 
تصنيفاته  مبختلف  الفّني  للعرض  املهيّأة 
املرسحي والّسيناميئ والتّشكيل والفرجوي 
عموما، كام طالبت بتأهيل املوارد البرشيّة 
القامئة عىل الّشأن الثّقايف وطالبت أيضا بإتاحة 
األطر الحاضنة للمواهب الفّنيّة لدى الفئات 
الّشابّة واستنطاق كوامن اإلبداع لديها، تصّديا 
للفراغ الرّوحي والفكري وتحصينا ضّد ترّصد 

الّنوازع املتطرّفة.

بعد 2014، أي بعد االنكباب عىل وصيّة 
التّمييز اإليجايب، وبالّنظر إىل اهرتاء البنى 
الثّقافيّة التّحتيّة، نصبت ساحات للفنون 
يف أغلب املناطق املهّمشة ودّشنت بصفتها 
فضاءات اعتباريّة مسّخرة للمبادرة اإلبداعيّة 
املتطّوعة املتحّررة واملفتوحة للعموم دون 
شبابيك تذاكــــر أو أّي شـــرط من رشوط 

الفضاءات الّنظاميّة.

البادرة، وقد خّصصت لها ميزانيّة هاّمة، قوبلت 
يف حينها بحامسة كبرية وبرتحاب شديد.

هذا من قبل الطّاقات التي كانت تحتاجها 
لتنشط وتتفتّق. إالّ أّن عّدة أطراف ما لبثت 
أخرى:  إىل مآرب  لتتحّول  بها  استأثرت  أن 
أصحاب  منها  يسرتزق  للّسيّارات  مآوي 
الّشهادات العليا وغريهم من العاطلني عن 
العمل. وباستثناء بعض املبدعني واملنّشطني 
الذين طّوروا مبادرات إلحياء مدنهم وقراهم، 
فإّن مصطلح ساحات الفنون مني بتشويه 
حقيقي ملدلوالته الّدستوريّة ومن الّناحية 
الّسوسيولوجيّة حرّف مغزاه الثّقايف واالجتامعي 
بشكل يثري التّساؤل حول ما إذا وقع التّفكري 
بشكل جّدي ومحوكم اقتصاديّا ومعرفيّا وفكريّا 
قبل االندفاع نحو هذه البادرة. فقد بيّنت 
تداعياتها أّن العجلة التي وسمت إنجازها 
أحدثت خلطا بني الحاجات االجتامعيّة للجهات 
املنسيّة وحاجاتها الثّقافيّة. إضافة إىل أّن ساحات 
الفنون مل تستقطب الطّاقات البديلة التي 
كانت تستهدفها بل إنّها افتتحت عىل وقع 
الطّبل ذي املرجعيّة الّنوفمربيّة التي ورثتها 
عن مرجعيّة سابقة لقافلة كانت تسرتيح من 
سريها يف محطّات اإلعالم ما قبل الّنوفمربيّة.

بالتّايل، مل يكن يذهب إىل الظّّن أنّه حّصل 
ما يف الّصدور وما يف األفكار وها قد أكّدته 

االنتخابات الرّئاسيّة يف انتظار الترّشيعيّة.

املناطق املنسيّة كان ميكنها أن تقبل مببادرات 
تأهيل للفضاءات القارّة العموميّة والخاّصة أيضا 
يتيح لها توفري فرص للعرض الفّني وللتّنشيط 
الثّقايف يف ظروف احرتافيّة تراعى فيها هيبة 
الفّن والفكر ويحرتم فيها املواطن وهو يرتادها.

املرجعّية اإليديولوجّية

بالالّمركزيّة  التبشرييّة  البوادر  إىل  رجوعا 
الثّقافيّة يف العهد البو رقيبي، كانت ملهمتها 
تجربة الثّقافة »الحامية«)نسبة إىل الحامية 
الفرنسيّة(. فإّن مأسسة املرسح الجهوّي وهو 
سلف املراكز الوطنيّة للفنون الّدراميّة والرّكحيّة، 
يرشح بيشء من التّوق إىل ترويض العقليّات 

الجهويّة والعشائريّة واحتوائها إيديولوجيّا 
)تذكّروا االعتصامات واملطالب الّصاخبة بالتّنمية 
والتّشغيل واملناوشات العشائريّة يف أعقاب 

14 جانفي(.

التّداخل بني اإلطار املرجعي للخمسينيّات 
والّستّينيّات من جهة وبني العرشيّة الثّانية 
يف األلفيّة الثّانية، أمر ملفت من حيث أنّه 
يربز استعامل الاّلمركزيّة املرسحيّة يف ظرف 
يتّسم بالرّغبة يف الحشد بل ويف الحاجة إليه. 

املناطق  احتواء  إىل  يرنو  كان  األّول  اإلطار 
الّنائية بوصفها موارد برشيّة ميكن تطويعها 
لالنخراط يف التّجارب والخيارات االقتصاديّة 
والّسياسيّة. أّما اإلطار الثّاين فيتخلّله استقواء 
الجهات املحرومة باستحقاق التّمييز اإليجايب 
ومطالبة كّل منطقة مبركزها الوطني للفنون 
الّدراميّة والرّكحيّة. عىل أّن الّسؤال يطرح 
حول ما إذا كانت هذه املطالبة صادرة من 
تلك املناطق يف حّد ذاتها وكمجموعة من 
»املستهلكني« الثّقافينّي ومن املهتّمني بالّشأن 
الثّقايف أم إنّها مطالب صدرت عن مجموعة 
من اإلطارات املرسحيّة التي طالب كّل واحد 
منهم بإحداث مركز يديره ويرشف عىل شؤونه.

يبدو عىل ضوء التّميّش يف إحداث هذه املراكز 
األخرية، أّن مسألة الاّلمركزيّة املرسحيّة كانت 
مجرّد عنوان لعمليّة إحداث مواطن شغل 
ملرسحيّني يعيّنون يف أغلبهم بجهاتهم، عىل 
خلفيّة من الّصخب االحتجاجي والّنقايب. تلت 
ذلك عجلة عىل خطى االستحقاقات االنتخابيّة.

هذا الّزبد. أّما ما ينفع املرسح فالبحث جار 
عن برامج تسند هذه املراكز الوطنيّة وعن 
قوانينها األساسيّة وعن سبل حوكمتها اإلداريّة 
ووضع العاملني فيها من مرسحيني وإدارينّي 
وأعوان...إالّ بعض االستثناءات وهي قليلة جّدا. 
فإذا استطاعت تلك التي تخرّجت من دفعة 
التّسعينيّات، أن تصمد وتثابر عىل نحت مسريتها 
وصياغة مشاريعها رغم هشاشة إمكاناتها، 
فإّن املراكز الجديدة تبدو يف أمّس الحاجة إىل 
استقصاء مرّبرات إحداثها واستكشاف عالقتها 

من عدمها مبصطلح التّمييز اإليجايب.
ف.ب.م

«الّتمييز اإليجابي» كلمــــــة حــــّق 
دستورّية أريد بها «المركزّية» مسرحّية

ظاهرة تفّشت في اآلونة األخيرة ولم تشغل الّرأي العاّم، ألّنها ببساطة، 
تتعّلق بالّشأن الّثقافي والّشأن الّثقافي يبقى كعادته شأنا ال شأن له إاّل 

من منظور المتعاطين له من مبدعين وفّنانين ومثّقفين. يتعّلق األمر 
بإحداث المراكز الوطنّية للفنون الّدرامّية والّركحّية بالجهات أي بمختلف 

واليات الجمهورّية. وقد كان عدد هذه المراكز منذ بداية إحداثها في 
أوائل الّتسعينّيات وإلى حدود 2010، ال يتجاوز الّثالثة وهي كّل من 

مركز الكاف وقفصة والمركز الوطني لفّن العرائس بتونس. فيما أصبح 
عددها يناهز العشرة في ظرف أقّل من عشر سنوات. والملفت للنظر 

أّن خمسة مراكز منها تّم فتحها في األشهر القليلة الماضية أي  في فترة 
ما قبل االنتخابات حّتى ال نّدعي أّن الحملة االنتخابّية سبقت أوانها. ّية بلحاج املّزي • بقمل فوز

مرجعيّتان
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الذي تدوم مّدة عرضه 79 
دقيقة، جمع ثلّة مـــــن 
خرية املرسحيني التونسيني، 
عىل غرار الفّنان القدير 
عيىس حراث وجامل مداين 
وصباح بوزويتة واملتألقة ريم الحمروين، إىل 

جانب مصممة الرقص نادية سايجي.

شخصيات خيالية مستوحاة 
من واقع الحياة

بأسلوب طريف وفكاهي ال يخلو من السخرية 
والنقد الالذع، يعود بنا فيلم »فرتيّة« إىل حقبة 
بعديد  متيّزت  تونس،  تاريخ  يف  مهمة  زمنية 
التناقضات واملغالطات يف فرتة حكم الرئيس 
الراحل بن عل. حيث تدور أحداث الفيلم يف سنة 
2004، تزامنا مع انعقاد أشغال القّمة العربية يف 
تونس، حيث تتقاطع مسارات وحكايات خمس 
شخصيات رئيسية ال تلتقي إالّ يف املشهد األخري 
من الفيلم، بعد أن يتّم القبض عليهم من طرف 

أعوان األمن. 

تتنامى أحداث الرسد بحرفية سامقة وسالسة 
عالية، لتخربنا عن عّدة مصائر وأقدار لخمس 
شخصيات مختلفة يف الظاهر لكّنها تشرتك يف 
املعاناة والشقاء والبحث عن حياة أكرث أمالً وأقل 
قسوة، بعد أن عصفت بها املحن ومتّكن منها 
اإلحباط والتشاؤم وترّدت أوضاعها االجتامعية.  
فقد نجح املمثلون يف أداء أدوارهم بعد أن 
تعمقوا يف تجسيد الشخصيات، لنستشعر مآسيهم 
وآالمهم، وغربتهم حتّى داخل جلودهم، دون 
الوقوع يف فخ املبالغة يف التمثيل واإلفراط يف 
التعبري الزائد عن الحّد، رغم خلفيتهم املرسحية.

فهذا »عامر«)عيىس حراث( الرجل املسّن الذي 
قطع شوطا طويال للحصول عىل العالج يف أحد 
املستشفيات العمومية بالعاصمة، يتأرجح بني 
مكتب وآخر أمال يف مالقاة طبيب القلب، ولكن 
دون جــدوى، بعد أن رفض دفع رشوة ألحد 
املمرّضني واختار أن يتّبع اإلجراءات العادية. وهذا 
»حامدي« فّني كهربايئ، يجد نفسه متورّطا يف 
إصالح شبكة الكهرباء القدمية واملعّقدة واستبدال 
األسالك املهرتئة يف إحدى العامرات اآليلة للسقوط 
بعد أن استعانت به »نزيهة« )صباح بوزويتة( أحد 
متساكني العامرة، وهي أرملة يف العقد الخامس 

من العمر تعاين من حالة اكتئاب نفيس حاّد بعد 
أن تخىّل عنها زوجها وهاجر أبناؤها للدراسة 
يف الخارج، لتجد يف حامدي فرصة األمل األخري 
للخروج من حالة العزلة االجتامعية واالنطواء. 
وتلك »صالحة« )ريم الحمروين( شخصية غري 
تقليدية وغري مألوفة تسعى إىل كسب قوتها 
اليومي بكّل الطرق لتأمني احتياجات عائلتها بعد 
أن قهرتها األوضاع املرتّدية، فتارة تجدها ضمن 
النائحات املتطّوعات لتشييع املوىت يف الجنائز 
وطورا ضمن النساء املزغردات واملرّددات يف 
حفالت الزفاف )مبقابل(، قبل أن تتحول الحقا 
إىل بائعة للخمر خلسة وإىل ترويج املخّدرات، 
ومع ذلك فهي األم املثالية التي تسهر عىل تربية 
ابنها والزوجة الداعمة واملساندة لزوجها عىل 

مواجهة مصاعب الحياة وضغوطاتها.

كام تسعى »نادية« )نادية سايجي( مصممة 
الرقص إىل تكثيف بروفات عرضها الراقص يف 
ظروف صعبة نتيجة الضجيج الصاخب الصادر 
عن إحدى الحظائر العشوائية والتي هي عىل 

ملك رجل متنّفذ وشديد السطوة.

هذه الشخصيات الرئيسية يف الفيلم هي مناذج من 
الواقع تكشف عن املعاناة اإلنسانية اليوميّة التي 
رسمها املخرج بشكل كوميدي ساخر، ليستنسخ 
الواقع االجتامعي والرتبوي والثقايف )يف تلك 
الفرتة( ويعيد إنتاجه مبفارقاته ومعضالته دون 
إسقاطات ودون الوقوع يف فّخ املبارشتية الفّجة.

 
سيناريو متقن بإخراج استثنايئ

»فرتيّة« ومن معانيه ذروة الفوىض التي كانت 
تعيشها تونس )ورمّبا ال تزال األوضاع عىل حالها

ولكن بشكل مغاير( يف فرتة ما قبل الثورة، هو 
فيلم مختلف من حيث الشكل اإلخراجي، إذ 
اختار املخرج رسد األحداث باالعتامد عىل أسلوب 
 )films à sketchs( »أفالم القصص املتفرّقة«
التي تضّم يف طيّاتها مجموعة من القصص، قد 
تكون لها سياقات مختلفة متاما أو تربطها بعض 
التداخالت والتقاطعات يف األحداث واألبطال. 
أربع حكايات مختلفة، تدور يف يوم واحد ويف 
إطار مكاين وسياقات مختلفة متاما، جعلت من 
سيناريو فيلم »فرتيّة« تحفة فنيّة بعد أن خرج 
عن املألوف وقطع مع النمطيّة يف رسد األحداث 

ويف بناء الشخصيات بعيدا عن أساليب املّط 
والتطويل التي أرهقت النصوص السينامئية 

خاّصة يف بعض األعامل الكوميدية.

وقد نجح مخرج العمل يف تطويع السيناريو 
واألبطال بعيدا عن التشتّت يف األفكار وعدم 
االتّساق يف وترية رسد األحداث وذلك باالعتامد 
عىل »توليف تناويب«)montage alterné( ساهم 
يف بسط الحبكة السينامئية وتقديم لقطات 
يف شكل مجموعة من الفصول الدرامية )عىل 
طريقة تقسيم فصول املرسحية( مستقلّة بذاتها 

ويطبعها إيقاع تصاعدي وترتيب منطقي.

تطرح  واحد،  فيلم  يجمعها  متعّددة  قصص 
واإلشكاليات  القضايا  من  مجموعة  وتناقش 
االجتامعية يف عالقة مبشكلة اهرتاء املنظومة 
الصحية، وتصدع العالقات األرسية، واستفحال 
ظاهرة الفقر وانعكاساتها عىل الفرد واملجتمع، 
باإلضافة إىل الكشف عن الوضعية املزرية واملرتّدية 
للفنان والفّن بصفة عاّمة...ليبقى الرابط الوحيد 
املشرتك بني هذه الحكايات هو املعاناة واملَُقاَساة 
والتهميش يف ظّل نظام كان ينكر هذا الواقع 

االجتامعي والثقايف البائس.

نجح مخرج العمــل يف رســـم هيكل الفيلم 
الكامريا بسالسة لرصد  وأحداثه ويف تحـريك 
مسارات مختلف الشخصيات بتناقضاتها وتباين 
أفعالها دون التخل عن بهجة الصورة وعمقها 
اإلبداعي، كام تََوفََّق يف تكييف الرشيط الصويت 
ليجاري السياق الزمني لألحداث معتمدا يف ذلك 
عىل آالت إيقاعية )الدربوكة والطبل( يف إشارة إىل 
ظاهرة التملّق التي كانت سائدة يف تلك الفرتة، 
فضال عن نجاحه يف صياغة حوار تهكمي وهزيل 
مبفردات منتقاة بعناية من البيئة والثقافة املحلية.

الفيلم يقّدم لنا كوميديا مضحكة ولكّنها يف نفس 
الوقت تستوقفنا وتحثّنا عىل التفكري وإعادة 
التقييم لحقبة زمنية مضت وتركت أثرا كبريا 
يف أذهان من عاشها، حتّى نستوعب الدرس 
ونعمل عىل التخلّص من حاجز الخوف ملواجهة 
الواقع الصعب وتذليل العقبات بدال من القبول 
بسعادة مزيّفة تخفي وراءها كاّم من اآلالم 

واملتاعب والخراب.
ن.و.

«فترّية» : كـــــــوميديـــا ســوداء 
تحاكي واقعا تراجيـديا

رغم هيمنة األفالم الدرامية على 
اإلنتاج السينمائي في تونس، إاّل أّن 
الكوميديا استطاعت في السنوات 

األخيرة أن تحجز لها مكانًا قاّرا 
ضمن أكثر األفالم متابعة ومشاهدة 

من قبل الجمهور. ويأتي فيلم 
«فترّية» للمخرج وليد الطايع ضمن 

هذا السياق اإلبداعي وكجزء 
من هذه الموجة التي تسعى إلى 

تقديم رؤية فنية ناقدة للواقع 
المعاش بصورة فنية ساخرة.

ي
ظم  الوسال�ت • بقمل د. �ز

الفيلم
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ز  نـــــرال حـــســـ�ي احلب

مـــــن مملــــوك صغير  إلى 
رجــــل دولـــــــة كبير

يعتبر الجنرال حسين أنموذجا أمثل لصغار المماليك الّذين نالوا تعليما 
متينا وتكوينا عسكرّيا وعلمّيا عاليا فأظهروا من الّنجابة والّنبوغ وُأوتوا من 

رجاحة العقل والميل إلى اإلصالح ما مّكنهم من لعب دور بارز في الحركة 
اإلصالحّية الّتي عرفتها تونس في الّنصف الّثاني من القرن الّتاسع عشر.

ال ُيعرف تاريخ ميالد الجنرال حسين على وجه الدّقة ، ولكن يبدو من خالل 
مراحل سيرته أّنه ُولد في عشرينات القرن الّتاسع عشر أو قبل ذلك بقليل 

في قرية نائية من قرى بالد الّشركس شرقّي تركيا ، وأّنه عاش حياة أهل 
تلك القرى الجبلّية ، وهي حياة شاّقة غليظة محفوفة بالمخاطر. ولعّل تلك 

المعيشة الّصعبة منحته طبائع فطرّية في مواجهة المشاّق والمثابرة على 
مغالبتها وأكسبته قدرا وافرا من المهارة والّذكاء في الّتعاطي معها. • بقمل د. احلبيب الدريدي
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بعض املجهولني، وهو صبّي، 
وفرّوا به إىل املنطقة الغربيّة 
العاصمة  ويف  تركيا،  من 
إىل  بيعه  تّم  إسطمبول 
مبعوث باي تونس، فجيئ به إىل الحارضة وأُلحق 
بجامعة املدرّسني املكلّفني برتبية صغار املامليك. 
فتحّمس لطلب العلم وأقبل عليه بشغف وأبدى 

تفّوقا وأملعيّة.

وصادف ختمه ذلك الّسلك من التّعليم تأسيس 
املدرسة الحربيّة بباردو سنة 1840، فالتحق 
بها بتوصية من مدرّسيه األوائل الّذين كانوا 
قد الحظوا ما يتحىّل به من خصال ومناقب. 
وتلّقى باملدرسة الحربيّة حديثة العهد تكوينا يف 
مجال املعلومات العسكريّة الّنظريّة والتّطبيقيّة 
ويف اآلداب والعلوم الّدينيّة واللّغات األجنبيّة 
فأقبل عىل التّحصيل مرّة أخرى إقبال الطّالب 

الّشغوف املتلّهف للمعرفة.

املدرسة مجرّد مرحلة  بتلك  يكن مروره  ومل 
للتّكوين والتّعلّم فحسب، وإمّنا كان منطلق 
نسج عالقات وطيدة بأبرز الّنخب التّونسيّة 
آنذاك من مدرّسني وتالميذ، فتوثّقت صلته خاّصة 
بأستاذ اللّغة العربيّة وآدابها محمود قابادو، 
وله يف الجرنال حسني عديد شهادات اإلعجاب 
واالنبهار، وبزميله يف املدرسة الحربيّة خري الّدين 

التّونيّس الّذي سيجد فيه بعدئذ سندا يف حركته 
اإلصالحيّة وسرُيافقه إىل آخر مسريته.

الحربيّة  املدرسة  من  حسني  الجرنال  تخرّج 
بباردو محرزا املرتبة األوىل ومزّودا بثقافة واسعة 
ومؤّهالت عالية وبسمعة حسنة مبا سيتيح له تبّوأ 
منزلة رفيعة ضمن الّنخب اإلصالحيّة يف عرصه.

ولنئ اكتفى يف أواخر عهد املشري أحمد باي األّول 
)1837 - 1855( وطوال عهد املشري محّمد باي 
)1855 – 1859( باالرتقاء يف املناصب العسكريّة 
واملدنيّة والّنجاح يف ما يُعهد إليه به من مهاّم 
فإّن نشاطه الكثيف صلب مؤّسسات الّدولة 
الحسينيّة وجهوده اإلصالحيّة الواضحة ستظهر 
عىل نحو بارز يف عهد املشري محّمد الّصادق باي 
)1859 - 1882(. إذ متّت ترقيته سنة 1859 إىل 
رتبة أمرياالي وترشيكه يف جميع املبادرات التّي 
يقوم بها القرص وذلك اعتبارا لثقافته الواسعة 
عنه من  ُعرف  وما  األجنبيّة  اللّغات  وحذقه 

استقامة ونزاهة وجديّة. 

وعىل هذا الّنحو كُلّف صحبة الجرنال خري الّدين 
بالّسفر إىل إسطمبول يف نوفمرب 1859 إلعالم 
الباب العايل بالتّغيري الحاصل عىل رأس الّدولة 
الحسينيّة حسب ما جرت به العادة وتقديم 
»هديّة الباي« إىل الّسلطان العثامين والحصول 
عىل مصادقة الباب العايل عىل والية األمري الجديد 

واقرتاح ترقيته إىل رتبة مشري، وقد تحّصل يف هذه 
الّزيارة عىل الّصنف الثّاين من الوسام املجيدي.

كام ُعنّي بعد أقّل من سنة ملرافقة الّصادق باي 
يف رحلته إىل الجزائر )سبتمرب 1860( ملالقاة 
االمرباطور الفرنيّس نابليون الثّالث وذلك بفضل 
العادات  الّديبلوماسيّة واطاّلعه عىل  خصاله 
الّزيارة  هذه  خالل  إليه  ُعهد  وقد  الغربيّة، 
الرّسميّة  باملراسم وتنظيم حفالت االستقبال 
والرّتجمة وإعداد املحادثات الثّنائيّة وفقرات 
الّزيارة. ونظرا ملا أبداه يف القيام بهذه املهّمة 
من كفاءة واضحة منحه نابليون الّصنف الثّالث 

من وسام الرّشف.

وقد كانت هذه املرحلة من مسريته مرحلة 
زاخرة بالّنشاط مليئة بالُكلف واملهاّم، فقد أنشأ 
الباي يف جويلية 1860 املطبعة الرّسميّة وبعث 
صحيفة لألخبار والوقائع سّميت »الرّائد  التّونيّس« 
واختار الجرنال حسني لإلرشاف عليهام والّسهر 
عىل حسن انطالق هذه التّجربة الثّقافيّة الرّائدة. 
وهكذا اقرتن اسمه بحدث من أبرز األحداث 
الثّقافيّة والفكريّة يف تونس خالل القرن التّاسع 
عرش. ويف أوت 1860 ُعنّي الجرنال حسني ُعضوا 
يف املجلس األكرب املسّمى آنذاك مبجلس شورى 
امللك ، وذلك بعدما متّت ترقيته إىل رتبة أمري لواء.

وهو مع ذلك يرتأّس مجلس الجنايات واألحكام 

Ùالعرفيّة، ويرتأّس منذ 1858 املجلس البلدي 
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Ù للحارضة، وقد احتفظ لنا األرشيف التّونيّس بوثيقة 
نادرة وهي رسالة خطيّة وّجهها الجرنال حسني بوصفه 
رئيس املجلس البلدي ملدينة تونس إىل الوزير األكرب 
مصطفى خزندار حول أهميّة التّجربة البلديّة الّناشئة 
آنذاك ورضورة دعمها، وقد صّور يف تلك الرّسالة ما نال 
مدينة تونس من خراب وتهّدم يف دورها ومساجدها 
ومعابدها وما كان يشكوه املجلس من ضعف املداخيل 
وقلّة عدد العملة، كام صّور حاجة أهلها إىل التّعلّم 
واكتساب الّصناعات . وقد تضّمنت هذه الرّسالة تصّور 
الجرنال حسني ملقّومات العمل البلدي ومحاوره الكربى. 

وعندما ترأّس خري الّدين التّونيّس الوزارة الكربى ) 1873 
– 1877( تّم تعيني الجرنال حسني وزيرا للمعارف والّنافعة 
) أي األشغال العاّمة( فأظهر يف االضطالع باملسؤوليّة 
الجديدة كفاءة ونجاعة مبا أّهله للقيام مبهاّمه عىل أكمل 
الوجوه واملساهمة بقسط وافر يف تيّار اإلصالح الّذي 
قاده خري الّدين، حيث عمل عىل إصالح التّعليم الّزيتوين 
ووضع نواة الربامج التّعليميّة للمدرسة الّصادقيّة التّي 

شارك يف تأسيسها سنة 1875. 

ويف أثناء ذلك كُلّف مبتابعة القّضية التّي رفعتها الحكومة 
التّونسيّة ضّد القايد »نسيم شاممة« املتّهم باختالس مبالغ 
طائلة من املال عىل حساب الخزينة التّونسيّة ، فتحّول 
من أجل ذلك إىل مدينة »ليفورنو« ثّم »فلورنسا« بإيطاليا، 
وكانت القضيّة قد تشّعبت ومتطّطت دون التّوّصل يف 
شأنها إىل حّل يُنصف الّدولة التّونسيّة، وصادف ذلك 
سقوط وزارة خري الّدين وصعود مصطفى بن اسامعيل 
املعروف بالخيانة واالحتيال إىل منصب وزير أكرب فقّرر 
الجرنال حسني االستقرار بإيطاليا صحبة الّشيخ سامل 
بوحاجب الّذي التحق به هناك يف شأن قضيّة نسيم 

شاممة. 

وملّا تخّفف من أعباء املسؤوليّات الّسياسيّة واإلداريّة 
انرصف أواخر حياته إىل التّجوال والرّحالت فزار تركيا 
وإنجلرتا وفرنسا التّي أقام بها مّدة وزار معرضها الّدويّل 
سنة 1878 وارتاد مكتباتها واتّصل مبثّقفيها . ثّم عاد إىل 
إيطاليا فأقام بروما ثّم بفلورنسا وهناك أدركته املنيّة 
سنة 1887، وكان خري الّدين آنذلك الّصدر األعظم ثّم 
رئيس املجلس األعىل للعرش يف الخالفة العثامنيّة فأشار 
بنقل جثامن الجرنال حسني إىل اسطمبول حيث سيدفن 
هناك بجوار رضيح الّسلطان أحمد. فكانت نهاية مملوك 
جاء إىل تونس صبيّا وتعلّم فيها ونشأ شابّا المعا، وخدم 

دولتها مصلحا متنّورا، وغادرها دفاعا عن مصالحها.
ح.د.

الحمد للّه أيّها الوزير السعيد ذو الرأي الرشيد أعّز الله بحسن تدبريك 
الّدين وجرب صدع املسلمني فإّن عبدكم الداعي يترشّف بإعراض معروض 
مجلس النظر يف مصالح مدينة تونس املحروسة عىل مقامكم السامي 
صحبة هذا الرقيم بعد تقديم التحيّة املناسبة لجنابكم الفخيم ويرى 
نفسه سعيًدا حيث رشّفه الزمان و جعله يف خدمة الساعني إىل أسباب 
العمران وال يخفى عىل معلُومكم أدام الله عّزكم  أّن كّل مملكة يتوقّف 
عزّها ورشفها عىل جملة مصالح عاّمة وخاّصة فمن املصالح العاّمة عمران 
البالد بالحرث والزرع والبناء ومتهيد املسالك وإنشاء الجسور وتأمني 
الثغور وإقامة الجيش وتيسري أسباب املعارف والعلوم واملعامالت ومن 
املصالح الخصوصية ما يؤول إىل أبّهة امللك كإنشاء القصور واتّخاذ الحشم 
واملراكب وما شابه ذلك ورمبا اجتمعت املصلحتان مًعا يف أمر واحد 
وذلك كتعمري قاعدة البالد وتنظيم شأنها وتسوية أمورها فإّن املصلحة 
العاّمة فيه هي إكساب أهلها أسباب الراحة و أّما املصلحة الخاصة 
فلكون قاعدة اململكة للملك هي مبنزلة قرصه الذي يسكنه فكلاّم كان 
يف القاعدة يشء يرّس الناظرين فإمّنا يعود إىل شأن امللك ويكسبه الحمد 
والثناء وال يغرُب عن معلوماتكم الرشيفة أنّه قد أصبح أكرث من ثلثي 
هذه املدينة خرابًا وأصبحت جدرانها أبوابا والتهّدم باد حول املساجد 
واملعابد أيحسُن بنا سيدي أن نبقيها عىل هذه الحالة وأن نكل أمرها  
إىل يد ضعيف يعجُز عن جمع بناءين وال يظفُر بالقليل من مداخيلها 
إالّ بعد املُكابدة يف الطلب شهرًا أو شهرين فهالّ تعيّنونه بقّوة تناسب 
هّمتكم العليّة وهالّ يلتفُت امللك إىل هذه املصلحة بإلتفاتاته املرضيّة أَو 
ليس اعتناؤه أدام الله دولته بهذه األمور والحالة هذه أوكُد من االعتناء 
بالجيوش وإّن ما يحصل من وجود خمسامئة عامل يعملُون يف املدينة 
ما يكسبها العمران والنظافة من النفع ال يحصل بكثري من أوليك، قال 
بعض العمالء إذا أردت أن تعرف إىل أّي درجة من التمّدن بلغ أحد 
األجيال لتعلم مقدرتهم وعزّهم فال ينبغي أن تنظُر إىل مرصوفهم أو 
حصونهم أو مدافعهم أو مراكبهم أو عساكرهم أو زخارفهم فإّن أحّد 
العيُون نظرًا تُغُش وإمّنا ينبغي أن تنظُر إىل أمارتني أكيدتني غري املذكور 
بل إىل ميزانني منزّهني عن الغش أّوالهام التعليم العمومي أي سائر 
الصناعات والثانية كيفية املواصلة يف املعامالت ثّم قال فإذا شئت أن 
أخربك بحالك فأطلعني عىل كم عندك يف املائة مّمن ال يُحسنون القراءة 
والكتابة وال الحساب ثّم أخربين بعد ذلك ما الوارد منك إىل غريك؟ وما 
محصول بالدكم؟ وال تُقل من هذه املدينة إىل تلك املدينة فإّن املدن 
تُغلُط البرص وإمّنا قُل من هذه الضيعة هنا إىل تلك الضيعة هناك وإىل 

هذه القصبة التي أبرصُها هنا يف سفح هذا الجبل بجانب هذا النهر 
عىل طرف هذه الغيضة انتهى كالمه وإمّنا سيدي يشرُي بهذا كلّه إىل أن 
الطريق إىل العمران هو عمل الطريق والخروج إىل الفسحة من املضيق 
فأرجوكم سيّدي أن تبذلوا هّمتكم العالية يف هذه املصلحة وال تكلوين 
إىل عجزي وإّن أحّب الناس إىل الله تعاىل من بذل هّمته يف مصالح 
العباد العاّمة ومن بذل ساعة عمل يف إصالح شأن البالد والعباد الحق 
بالثناء واألجر مّمن يقيض يومه أو يُوهم أنّه يقضيه بالتسبيح والتقديس 
هذا وإّن الله تعاىل حّض عىل العمل وريض عن السعي وإّن جميع من 
والّهم اآلن أمور عباده ينظرُون إلينا نظر الالئم للمليم واملُعاىف للسقيم 
فال يصدنّكم سيدي بُعد املسافة عن املسري إذ كّل أمر خطري ال يتّم يف 
زمن قصري والله يحفظكم سيدي ويرعاكم ويديُم ُعالكم كتبُه ُمنهي أتّم 
السالم لرفيع ذلك املقام ُمقبّل األيدي الكرمية عبدكم حسني أمري لواء 
ورئيس مجلس النظر يف مصالح مدينة تونس املحروسة 12 يف أرشف 

الربيعني من سنة 1275 

املصدر: األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التاريخّية، الصندوق 55، امللف 606، الوثيقة رقم 1 
)12 ربيع األّول 1275 - 20 أكتوبر 1858(.

رسالة الجنرال حسين رئيس 
المجلس البلدي لمدينة تونس إلى 
الوزير األكبر  مصطفى خزندار 
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»املعادلة التونسية« هو عنـــــوان آلخـــر 
ما أصدر الكاتب الصايف سعيد عن منشورات 
سوتيميديا )أوت 2019(، ميثّل رؤيته ملستقبل 
تونس 20/2030. ويبدو أّن الكتاب نسخة 
جديدة ومعّدلة من كتاب مامثل أصدره 
الرئاسية   االنتخابات  قبل خوضه  الكاتب 
سنة 2014  كان من منشورات عرابيا يف 
نفس السنة وبنفس العنوان تقريبا »املعادلة 
التونسية : كيف نصنع املستقبل ؟ - الرؤية 
25 / 30« طرح فيه أيضا رؤيته ملستقبل 
تونس .لكّن النارش مل يرش يف تحديد طبعة 
من  ثانية  نسخة  أنّه  إىل  الجديد  الكتاب 
الكتاب السابق بل حّدد طبعته عىل أنّها 
مؤلّفات  سعيد  وللصايف   . األوىل  الطبعة 
أخرى )بلغت 21 مؤلّفا( تناولت شخصيات 
تاريخية وسياسية أو دراسات تتعلّق بقضايا 
أساسية تهّم تونس والعامل العريب أو تحاليل 
سياسية واسرتاتيجية أو دراسات مستقبلية  

أو كانت روايات. 

يقع هذا املؤلف الجديد الضخم يف  513 
صفحة موزّعة عىل مقّدمة وأربعة أقسام 
وهو يفتقر إىل خامتة . تضّم أقسامه 35 فصال 
8 منها يف القسم األول وخّصصه املؤلّف 
لتحليل الوضع القائم يف بلدان الربيع العريب 
وخاّصة تونس وقّدم مقرتحات لتغيري ذلك 
الوضع. وطرح املؤلّف يف القسم الثاين الذي 
الدميقراطية  يشتمل عىل 11 فصال فكرة 
واستعرض  بالدولة  وعالقتها  الجديدة 
أّما  الدولة.  سلطة  يف  تؤثّر  التي  املظاهر 
القسم الثالث ذو الـعرشة فصول فركّز خالله 
فيه رؤاه املستقبلية املتعلّقة بالدميوغرافيا 
واإلرهاب  والبيئة  والتنمية  والدبلوماسية 
وثروات تونس الطبيعية وختم رؤاه باإلجابة  
يف القسم الرابع الذي يحتوي عىل 6 فصول 
عن سؤالني مهّمني : هل أّن تونس فقرية فعال؟ 
وما هي اآلفاق بالنسبة إىل تونس 2030 ؟

ملحتواه  مبلّخص  فصل  كّل  املؤلّف  صّدر 
 20 وكانت  قراءته  تيرَس  أفكار  بضعة  يف 
منها مشفوعة بنصوص مكّملة أو داعمة 
أو شارحة  لطروحات الكاتب وأغلب تلك 
النصوص من كتاباته السابقة والبعض اآلخر 
لكتّاب مشاهري آخرين من العامل ومل يغفل 

عن إدراج نّصني يوثّقان مشاركته يف ندوتني 
بدعوة من مؤّسسة عبد الجليل التميمي 
للبحث واملعلومات إضافة إىل وثائق  إحصائية 
مختلفة. ويختم الكاتب كّل فصل بقامئة 
لتمثّل  الفصل  يف  اعتمدها  التي  املراجع 
مرجعا للقارئ لكّنه مل يطبّق يف تدوينها 

قواعد البيبلوغرافيا العلمية بدقّة.  

أنّنا  إىل  يشري  الكتاب  عنوان  أّن  ورغم 
إالّ  لتونس  انتخايب مستقبل  برنامج  أمام 
الكتاب كذلك  فقد  أنّه يصعب تصنيف 
تناول الصايف سعيد يف هذا املصّنف الحالة 
التونسية من زاويتني متداخلتني، شّخصت 
السياقات  ضمن  التونيس  السياق  األوىل 
العربية واإلقليمية والّدولية بناء عىل األزمات 
التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
السائد  القانون  أّن  وكيف  تونس  عاشتها 
فيها هو قانون اإلفالت من العقاب حتّى 
أصبح الفساد وعدم العقاب ثقافة.  وتناولت 
الزاوية الثانية استرشاف مستقبل تونس إىل 
حدود سنة 2030 وما بعد ذلك. ومن خالل 
هذا التصميم يطرح املؤلف ما - أسامه - 
املعادلة التونسية التي من شأنها أن تنهض   
بتونس بعيدا عن الشعارات والتحزّب ويعرض 
رؤيته املستقبلية لتونس يف عالقة بالقضايا 
األساسية التي عاشها الشعب التونيس منذ 
ما قبل االستقالل وصوال إىل فرتة ما بعد ثورة 
2011 وعالقتها بالتحديات الوطنية واإلقليمية 
والّدولية الراهنة مستثمرا يف ذلك تجاربه 
الفكرية وحريته الفلسفية ومغّذيا أفكاره 
بخالصة تنّقالته خارج تونس وزيارته عديد 
العواصم رشقا وغربا شملت البلدان النامية 
وكذلك البلدان الغربية املتقّدمة ومستلهام 
من كتاباته وحواراته الصحفية مع عديد 
أكسبه خربة سياسية  العرب مام  الزعامء 
وثقافية وفكرية أطلقت العنان لتساؤالته 
حول مايض تونس وحارضها ومستقبلها. 

لقد انطلق الكاتب يف تحليله الوضع القائم من 
اإلطار الجيوسيايس الذي ساهم يف والدة الربيع 
العريب وأسباب ذلك وعالقته بالرصاع يف الرشق 
األوسط وبتحّديات اإلسالم السيايس واستنتج 
أّن مراهنة الغرب عىل اإلسالم السيايس أفرز 

حقيقة هي أّن اإلسالميني »غري جاهزين وال 
ناضجني للحكم« وأّن الثورة بالنسبة إىل الحالة 
التونسية مل تقطع مع املايض وتّم الغدر بها 
فلم يؤل األمر إىل قيام دولة جديدة وال نظام 
سيايس جديد  وأّن السياقات الجديدة كشفت 
»عن توتر العالقة بني النخب والشعب« يف 
تونس ويف بلدان الربيع العريب واستنتج أّن 
الثورة يف تونس »ثورة بيضاء أنتجت دولة 
عرجاء....فشلت بسبب وصول تيّارات محافظة 
السلطة«، وأّن الشعب اكتشف »أّن الدستور قد 
ال يغرّي شيئا ألنّه كتبته األحزاب .. وألنّه ال يرى 
نفسه فيه« واعترب أّن الدستور »بدون استفتاء 
شعبي يبقى كومة من األلغاز واألفخاخ« واقرتح 
الكاتب تنقيح الفصل األّول من الدستور عىل 
أساس أّن تونس دولة  مدنية مستقلّة نظامها 
جمهوري وشعبها دينه اإلسالم . وأشار الكاتب 
إىل حاجة تونس إىل زعيم منقذ ونخب حكيمة 
وإىل رضورة القيام بثورة سياسية ودعا النقابات 
إىل التخّل عن التذّمر واالحتجاج وحثّها عىل 
التشجيع عىل بعث املشاريع الكربى ذات 
الصبغة االسرتاتيجية. لينتهي به املطاف إىل 
طرح املعادلة التونسية التي يقرتحها ملستقبل 

أفضل لتونس.

يعرفها بأنّها معادلة السلم األهل واالستقالل 
واملتدامجة  املتوازنة  والتنمية  السيايس 
واملسار الدميقراطي والعدالة االجتامعية . 
وتتّم املعادلة حسب الكاتب بإعادة االعتبار 
الجغرافية  للوسطية  املوضوعي  للمعنى 
املحوري  الجيوسيايس  وملوقعها  لتونس 
ماّم يسمح للدولة بنظرة جديدة لكيفية 
استخدام الرثوات وإعادة توزيعها بشكل 
عادل عىل املناطق باعتامد ما أسامه الكاتب 
التقسيم اإلداري العرضاين )6 أقاليم مطلّة 
عىل البحر( وشّدد الكاتب عىل أّن تونس 
تعاين من عجز يف التحّكم يف ثرواتها الطبيعية 
املتاحة والتي تبقى مجهولة الحجم بسبب 
غياب خارطة واضحة لها ودعا إىل أن تسرتّد 
تونس سيادتها عىل ثرواتها الطبيعية والباطنية 
وأن تصبح مصدرا متقّدما يف إنتاج الطاقة 
النظيفة كام دعا إىل اعتبار السياسة الخارجية 
رؤية مستقبلية للرهانات الكربى التي تواجه 
Ùتونس  لبناء األمن القومي الكبري مؤكّدا أّن 
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Ù جيشا فّعاال ومحرتفا هو العمود الفقري 
لقّوة الدولة ومناعتها. وأشار الكاتب إىل أّن 
النظام الجمهوري مكسب ال بّد من تحصينه 
الدميقراطية  بقيم  وشحنه  االستبداد  ضّد 
والعدالة وتطبيق الالمركزية يف العمل لتصبح 
السلطة متقاسمة بني األقرب واألبعد عن 
املركز. واقرتح أن تتوّجه تونس إىل التنّوع 
االقتصادي وإىل تحرير اإلدارة من البريوقراطية 
وإىل إعادة تنظيم العاصمة وتأهيلها لتصبح 

قادرة عىل استيعاب تحّوالت املستقبل. 

وانتقد املؤلّف الدميقراطية الحزبية ووصفها 
بأنّها تبعث عىل ترّهل أركان الدولة وعىل 
أن  تونس  عىل  إّن  وقال  اإلرهاب.  ظهور 
وتحافظ  وتطورها  بالدميقراطية  تعتني 
وأن  االجتامعية  بالعدالة  وتشحنها  عليها 
تتمسك بالقانون واملؤّسسات. وعّرج عىل 
إنّهم  فقال  للدميقراطية  التونسيني  فهم 
فهموها بطريقة خاطئة وبالتايل طبّقوها 
بطريقة خاطئة وسبب ذلك حسب رأيه أّن 
كّل الذين يسرّيون تونس حاليا ليسوا أبناء 
الثقافة الدميقراطية وأّن من أتوا للحكم مل 
لكن  دميقراطية  بطريقة  أغلبهم  يف  يأتوا 
أتوا بالتعيينات والقرابة والوالءات والتنظيم 
الحزيب . وأشار الصايف سعيد  إىل أّن تونس 
توجد اليوم يف منعطف تاريخي دقيق وعليها 
أن تختار طريقها نحو املستقبل قبل أن تسري 
يف االتّجاه الخاطئ ماّم يحتّم عليها معرفة 
محيطها اإلقليمي والدويل وكذلك إمكاناتها 
وثرواتها وموقعها ِمؤكّدا أّن مستقبل تونس 
سوف تؤثّر فيه »الصدف والكوارث واملواسم 
والتخطيط  الحوكمة  ومستوى  الجيدة 
والجريان واألصدقاء واألعداء  والتحّوالت 
العميقة يف الداخل والخارج ومدى االستعداد 
لها والتكيّف معها مثل التحّوالت التكنولوجية 
والطلب املتزايد عىل الغذاء واملاء والطاقة 
حتّى تكون تونــس ما سوف تكون  عليه 
التي قد تجد  الدولة  باإلضافة إىل »تناثر 
نفسها يف صدام جديد مع الطبقة الوسطى 

يف العقدين القادمني«.

وحّث املؤلّف الدبلوماسية التونسية، ويف 
الدولة، عىل أن  إطار دفاعها عن مصالح 

تجعل من التعارضات أرضا للتسويات واعترب 
الدبلوماسية الحقيقية هي تلك التي تخدم 
التنمية واألمن القومي. ودعا الحكومات 
التونسية املقبلة إىل أن تراجع عالقاتها مع 
أوروبا وترتك التبعية لفرنسا وأن تتّجه إىل 
روابط اقتصادية أخرى نحو الرشق )الصني 
وماليزيا والهند( ونحو الجنوب )إفريقيا( ببناء 
تعاون ثاليث مع ليبيا والجزائر أطلق عليه 
تحالف الجغرافيا والطاقة والخربة واملال، 
مشريا إىل أّن تونس تستطيع أن تصبح أكرب 
مواين جنوب املتوّسط وأن تبني أكرب مطار 
ترانزيت يف شامل إفريقيا لتحصل عىل حّصتها 
من السياحة والتجارة يف املتوّسط . وحّذر 
الكاتب من الدميوغرافيا وأثر الكثافة السكانية 
عىل النمّو يف تونس ودعا إىل البحث عن 
منوال جديد للتنمية بإعادة االعتبار للقطاع 
الفالحي ومضاعفة االستثامر فيه إلنتاج الرثوة 
والحفاظ عىل األمن الغذايئ والرثوة املائية 
)الذهب األزرق(، معتربا أن تونس ليس 
لديها ماء ولكن لديها الشمس التي ميكن 
بها توليد املاء. كام تحتاج تونس حسب 
رأيه إىل الطاقة النووية لتحلية املياه وإىل 
وضع سياسة سدود.  وأشار إىل أنّه ال تنمية 
بأنّها  الديون  نظيفة. ووصف  بيئة  بدون 
طاعون التنمية ألنّه ليس هناك تنمية تبنى 
عىل القروض التي يعتربها طريقا لالستعامر 
والتحّكم يف مستقبل البالد .وملواكبة التطورات 
التكنولوجية دعا الصايف سعيد  إىل أن تنتقل 
تونس إىل منوذج مدن املعرفة والذكاء وجعله 
جزءا ال يتجزّأ يف سياسات التنمية واقرتح 
إىل  لتحويلهام  والقريوان  قرطاج  مدينتي 
مدينتني للمعرفة وإنتاج الذكاء يف املغرب 
العريب عن طريق تشجيع اإلبداع والتشارك 
والتجديد والتحديث بالتفاعل مع مواطنني 

من مدن أخرى . 

وخلص إىل مقولة »تونس تستطيع« تحقيق 
ذلك لكّن الحكومات السيّئة ومستوى الثقافة 
املتديّن وعدم امتالك الرؤية وسياسة الحّد 
من الطاقات املبدعة هو الذي قاد إىل العجز 
والفشل الذي تعيشه تونــس وجعلهــــــا 
ال تستطيع.كام أّن تونس حسب رأيه قادرة 
عىل أن تقلع وتنهي عالقتها بخرافات املايض 

ألنّها بالنسبة إليه ليست دولة فقرية ولكّنها 
غنيّة مبوقعها وثرواتها.

تتقاطع يف هذا الكتاب مالمح الصايف سعيد 
السيايس والروايئ  والصحايف واملفّكر  إالّ 
أنّك بعد قراءته تجد صعوبة يف تصنيفه 
فهو يف نفس الوقت مؤلّف أديب يف لغته 
فلسفة  وكتاب  وخياله  الجّذاب  وأسلوبه 
يف أفكاره وكتاب تاريخ الحضارة اإلنسانية 
يف مرجعياته وكتاب اقتصاد يف طروحاته 
االقتصادية  وكتاب اسرتاتيجيا يف إسقاطاته 
وتصّوراته املستقبلية لذلك مل يكن مضمونه 
جافّا وإمّنا امتزج مبا ميتع القارئ ويثّقفه 
عندما يسافر به الكاتب ذهابا وعودة بني 
استنطاق املايض وقراءة الحارض يف حكايات 
يكشف له فيها خفايا األحداث  ويريحه يف 
النهاية من تعب تلك الرحلة بانجالء املشهد 
املستقبل الذي يصّوره له رغم أَن املؤلّف مل 
يبَوب رؤاه وال مضمون كتابه وفق مجاالت 
محّددة  تفصل بني الواقع واملنشود لنجد 
تداخال يف املجالني يف جّل فصول الكتاب مع 
الرتكيز عىل الرؤية املستقبلية يف القسمني 
األخريين. ولعّل ذلك الرتاشح بني األقسام كان 
سببا يف عدم  عنونة املؤلّف أقسام كتابه.

كام يشهد هذا الكتاب للصايف سعيد بثقافة 
موسوعية يرهق القارئ تتّبعها لكّنها متتعه 
الكتاب وثيقة  وترثي معارفه لتجعل من 
مرجعية مهّمة ووجيهة لكّل سيايس يريد 
وضع برنامج مستقبل لتونس فهو مبثابة 
النرباس الذي ييضء له  الطريق إىل عوامل 
ال مهرب من دخولها لفهم الواقع دون أن 
نغفل انتامءاته وخياراته األيديولوجية أمل يقل 
يوما : »أنا خلطة متزج بني العروبة واإلسالم 
والوطنية واالشرتاكية والعدالة االجتامعية 

وحقوق اإلنسان«.

ونصل إىل انطباع يف النهاية أّن معادلة الصايف 
سعيد ثرية املضمون ينقصها التبويب املنهجي 
العلمي واقرتاح طرق التطبيق عىل أرض 
الواقع الذي كان سيجعل منها وثيقة فكرية 

ومنهجيّة أيضا.
خالد الشايب
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ما دمنا نفّكر بطريقة تقليدية يف التنمية وبطريقة قطاعية 
يف التشغيل وبطريقة أكادميية يف احتساب نسب االحتياطي 
النقدي بطريقة دمياغوجية يف الديون الخارجية وبطريقة 
رعوانية يف التجارة الخارجية، وما دمنا ننظر للدولة عىل أنها 
األم الراعية وإىل بعض القطاعات كالسياحة والزراعة عىل 
أنها تابوهات ال ميكن االقرتاب منها فإنّنا نكون قد حكمنا 

عىل بالدنا بالتخلّف املؤبّد 

ص 108 - 109

إن نجاح أية تنمية يعتمد عىل البحث العلمي والربامج الكبرية 
واملشاريع الكربى  واإلدارة الفعالة واملستوى العايل للموظفني 
وتطوير نظام التعليم وتنويع فروع االقتصاد والذهاب إىل 
إنتاج اقتصاد الذكاء الالمادي ، والبحث عن رشكاء جدد وأسواق 
جديدة وضبط ساعات العمل واإلنتاج  والقدرة عىل التوقع 
وامتصاص االزمات املصدرة من الخارج وتعصري القوانني وتحيني 
اإلصالحات . وهذا كله من شأنه أن يرفع مرتبة تونس من 
الطبقة الوسطى يف رشيحتها الثانية يف سلم بلدان العامل الثالث 
إىل الرشيحة األوىل من الطبقة الوسطى عامليا يف مدة زمنية 
ال تزيد عن ربع قرن من اآلن ..وبلغة املؤرشات واألرقام من 
املحتمل أن تحقق نسبة منو سنويا تزيد عن 8 % ليبلغ الدخل 
الفردي نحو 10 آالف دوالر. وهذا ما يؤهلها ليك تكون بلدا 
ينتمي إىل فئة البلدان التي تجمع بني الدميقراطية املستقرة 

والرفاهية املستمرة.

ص 371

إّن سقف ) 8 مليارات أو 10 مليارات دينار ( ميكن بلوغه عن 
طريق تفعيل قانون الرضائب ) 3 مليارات دينار ( وإعادة تأهيل 
ومراجعة النظر يف عقود الفوسفاط والغاز والبرتول )نحو 5 مليار 
دينار(. كام أّن مكافحة التهريب بإمكانه أن يوفّر للدولة دخوالت 

تتجاوز الـ 3 مليار دينار. أما التأشريات عىل 
دخول األجانب ورفع رضيبة اإلقامة بالنسبة 
إىل األجانب فمن شأنها أن توفر للدولة أكرث 
من 4 مليارات دينار ) ميكن إعطاء التأشرية يف 
املطار كام تفعل معظم الدول بعد الدفع(. 
أما الخدمات وخاصة الصّحة والتعليم فيمكن 
مضاعفة أسعارها بالنسبة إىل األجانب املقيمني 
كام تفعل معظم الدول. عىل أّن تنشيط 
التجارة اإلقليمية وتنشيط السياحة والرفع 
من أسعارها ميكن أن تحقق أرقاما كبرية 

تتجاوز الـ 4 مليارات دينار . كام أّن إعادة النظر يف صندوق 
التعويضات والدعم باتت رضورية . أما إعادة النظر يف كيفية 
وجدولة سداد الديون الخارجية فقد أصبح »مهَمة نضالية«. 
فتعليقها ملدة ترتاوح بني الـ5 و 7 سنوات أو تأجيل مواعيد 
سدادها بدون احتساب الفائدة أو إعادة دمجها يف االستثامرات 
من شأنها أن تجعل الحكومة التونسية تتنفس الصعداء من أجل 

وثبة كربى يف تحقيق التنمية ..
ص 385

إّن مستقبل تونس السيايس هو الذي سيحّدد يف النهاية مدى 
ديناميتها عىل الساحة الدولية. فإذا سارت التجربة االنتقالية نحو 
دميقراطية تشاركية قويّة فإّن البالد قد تصبح قطب جذب نحو 
االستقرار يف منطقة متتّد من بلدان جنوب الصحراء إىل بلدان 
غرب آسيا أّما إذا تحّولت الدميقراطية التونسية إىل بازار كاذب 
فإنّها لن تستطيع أن تخرج من الرشنقة أو تحمي نفسها من 
الفوىض، علينا أن ندرك جميعا أّن تجربة اإلسالم السيايس قد 
مضت ومىض معها كّل تعّصب وأّن ما يسّمى باإلسالم السيايس 
قد بات مرفوضا من خالل التجربة سواء يف الجزائر أو تونس أو 
مرص أو ليبيا أو سوريا أو حتّى فلسطني. لقد لعب اإلسالم عىل 
الطبقات الدنيا من املجتمع إالّ أّن الطبقة الوسطى قد تصّدت 
التي   السياسية هي  الرباغامتية  إّن  عّدة.  بأشكال  له وأسقطته 

ربحت يف بالد الربيع العريب 

ص 435 

إّن االكتفاء بعالقات باردة مع بلدان املغرب العريب والنأي 
بالنفس عن الرشق األوسط وعدم الذهاب إىل إفريقيا ودول 
»الربيكس« وعدم مراجعة عالقاتنا مع االتحاد األورويب أو 
فرنسا فيام يتعلّق بالهجرة واإلرهاب واملبادالت والديون. 
كّل ذلك ال يشّجع عىل القول بأّن تونس ستنطلق أو ستقلع 
باقتصادها وتنميتها. كام أّن عدم إصالح البنوك وعدم إصالح 
قوانني االستثامر وعدم فتح امللف الزراعي 
أو السياحي وعدم املساس مبنهجية التعليم 
ومضامينه هو أيضا ال يعطينا أّي انطباع 
بأّن هناك من سوف يتجّرأ عىل فتح كّل 
سيناريو  ....إن  املحرّمة  امللفات  هذه 
الدولة الراكدة هو أن تعتقد أنّك تسري 
بينام أنت واقف فيام العامل اآلخر هو 

الذي يسري ويتقّدم.

ص 506

ورقــــــــات
من كتاب
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عن دار األمينة للنرش والتوزيع بالقريوان كتاب »الّصمت 
يف الّنصوص املقّدسة« لإلعالمي والباحث الجامعي  الدكتور 
األسعد العياري، وقد جاء هذا الكتاب يف طبعة أنيقة 
يحتوي عىل ثالمثائة وعرشين صفحة تكشف صورة 
الغالف عن فداحة فعل الصمت ورمزيته داخل نصوص 
مقّدسة يفرتض أن تكون ناطقة ومتكلّمة وأكرث وضوحا واستحضارا للكلمة 
باعتبارها مادة لغويّة لسانيّة ترّشع لعالقة جامعة بني عامل الشهادة وعامل 
الغيب وهي رسائل الله من عامل السامء إىل عامل األرض، وتختزل مغامرة الوجود 
اإلنساين يف أبعاده الرمزيّة والتاريخيّة.فالّنص القرآين يستهّل وحيه اإللهي بفعل 
»اقرأ« والقراءة هي وجه الكتابة الثاين، وقد تأّسس اإلسالم عىل ما أوحى به إله 
املسلمني من كالمه إىل نبيّه محّمد، تقول سورة املزّمل«إنّا سُنلْقي َعليَْك قْوال 
ثَقيال« )5:73(، فالكالم ربّاين بلغة برشيّة هي لسان النبّي محّمد. أّما اإلنجيل 
يوحّنا فيفتتح إنجيله بعقد عالقة تبادليّة بني إله املسيح والكلمة، فالله هو 
الكلمة التي ألقاها األب يف فم ابنه وبالكلمة عرّب املسيح عن مشيئته بكالم 
برشي والكلمة منه وفيه« يف البَْدء كاَن الكلمُة والكلمُة كان لدى الله والكلمة 
هي الله«) يوحّنا 1/1(. وأّما يف اليهوديّة فإّن »يهوه« إله العربانيني  تجىّل من 
خالل كلمته التي أعلنها عىل لسان أنبيائه، يقول سفر إرميا:« ثّم مّد يده وملس 
فمي وقال يل الرّب ها أنا ذا قد جعلت كالمي  يف فمك« )10-1/9( .جميع 
هذه الّنصوص إذن تستمّد هويّتها من الكلمة وهي نصوص متفّكرة يف انسياقها 
من كونها تنبثق من الكلمة. فام الذي يجّوز لنا البحث يف الّصمت يف الّنصوص 
املقّدسة ؟ وما هي املرّبرات التي ترّشع لنا استنطاق الّصمت املبثوث يف متون 

هذه النصوص ومضامينها ومرويّاتها.

إّن اإلشكاليات الكربى لهذا الكتاب تتحّدد يف مفهومي الّصمت والنّص املقّدس. 
فللّصمت يف املباحث العربيّة تعّدد داليل ومعنوي يشمل أحوال اإلنسان واملكان، 
)إنسان صامت ومكان ملء بالّصمت والسكون يغيب فيه اإليقاع والحركة(.أّما يف 
املباحث األعجميّة فكلمة silence ينحرص معناها يف اتّصالها بالسكوت واالمتناع 
عن الكالم عىل نحو ما أنجزه الباحث الفرنيس )Van Dan Haveul( من تأليف 
درس فيه ظاهرة الّصمت بني غياب اللّغة وحضور املعنى الضمني والخفّي يف 
كتابه،  »Parole, mot, silence ; pour une poétique de l’énonciation » أّما املفهوم اإلشكايل 
الثاين فهو مفهوم النّص املقّدس الذي هو يف ظاهره كالم غيبّي ويف باطنه مجازات 
لغويّة موّجهة للحديث عن الوضع البرشي ومستويات وجوده عىل حّد تعبري 
محمد أركون  يف كتابه »تاريخيّة الفكر االسالمي«، ولعّل مدارس علم االجتامع 
وخاصة مع إمييل دوركهايم  Emile Durkheim قد مثّلت محاوالت جاّدة وجريئة 
يف كتابه  »les formes élémentaires de la vie religieuse«  للتعبريعن التداخل بني ما 
هو مقّدس غيبي وما هو دنيوي أريض. وقضيّة الّصمت يف الّنصوص املقّدسة 
مل تحظ مبا تستحّق من االهتامم يف املباحث القدمية ويف الّدراسات الحديثة 
واملعارصة رغم أهميّة هذا املوضوع  يف الدراسات ذات التوّجه االجتامعي 

األنرثوبولوجي املنتميّة إىل عامل األديان. هذا طبعا إىل جانب طرافة البحث يف 
مفهوم الّصمت يف نصوص مقّدسة مل تعد حكرا عىل فلسفة علم األديان وتاريخها 
وإمّنا أضحت هذه النصوص ماّدة للمقاربات البنيويّة والتداوليّة والتأويليّة وكذلك 
أيضا مقاربات علم النفس التحليل الفردي مع سيغموند فرويد وعلم النفس 
التحليل الجمعي مع كارل قوستاف يونغ مبنطلقات مختلفة ومداخل عديدة 
تكشف عن وظيفة هذه الّنصوص يف التعبري عن أشكال املغامرة الوجوديّة التي 
يخوضها اإلنسان ويؤّسس بها وعيه بذاته ووعيه بالعامل باعتبار أّن املقّدس هو 
بعد من األبعاد العديدة التي تؤّسس ماهية اإلنسان. وهذا الكتاب ينقسم  إىل 
ثالثة أبواب كربى متقاربة من جهة الحجم ومتباعدة من جهة رغبة الكاتب يف 

توسيع دائرة البحث والتعّمق يف جوهر مرشوع املقاربة التحليليّة.

الباب األّول وعنوانه املفهوم والحضور والبنية،حّدد فيه الكاتب تعريفات الّصمت 
وحدوده البالغيّة والبيانيّة يف الدراسات األدبيّة ألنّه مفهوم ال ينتمي إىل املباحث 
الحضاريّة الدينيّة .ووقف عىل الفوارق بني الّصمت والسكوت وعىل الخصائص 
الجامعة واملانعة بني املفهومنّي والدواعي التي تدفع إىل االمتناع عن الكالم 
ومنها دواع إراديّة مرتبطة باختيارات ذاتيّة وأخرى غري إراديّة وهي إلزاميّة 
تدخل يف إطار األمر اإللهي امللزم لإلنسان، وهو   ما مّكن الكاتب من دراسة 
بنية املسكوت عنه يف دائرة املنطوق به من خالل السعي بني الّصمت والكلمة 
يف نصوص الكتاب املقّدس والقرآن ، وهو ما ساعد عىل تحديد مصدر هذه 
النصوص هل هي كالم إلهي يف لغة غيبيّة؟ أم هي كالم إلهي يف معانيه وبرشي 
يف لغته؟ وإّن مثل هذه األسئلة قد حّفزت الكاتب ملعرفة الضامئر املتكلّمة يف 

هذه الّنصوص وهم املتكلّمون مع الله.

أّما الباب الثاين من هذا الكتاب وعنوانه، مناذج من صمت الّنصوص املقّدسة، 
فتخرّي الكاتب أن يكون بابا تطبيقيّا حّدد فيه مواطن السكوت ألنبياء اختاروا 
الّصمت بدل الكالم)النبّي زكريّاء( ومواطن صمت هذه النصوص عن الّذكر 
والترصيح )قصص/أحداث/أسامء(. ودقّق النظر إثر ذلك يف الفوارق بني 
الديانات الكتابيّة الثالث اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالميّة. وقد مكّنت هذه 
التباعدات الجوهريّة الدينيّة من الحديث عن الرّوافد والجذور التاريخيّة 
لهذه األديان التوحيديّة وهي املضامني األسطوريّة واملرويات القدمية التي 
هاجرت من وطن الّنشأة ونعني بها الديانات الهندوسيّة البوذية والفارسيّة 
والصينية القدمية لتستقّر يف وطن النّص املقّدس وهي االقتباسات التي منها 
استلهم النّص املقّدس البعض من مرويّاته ليبني بها قصصا للخلق وبدايات 
التكوين وليؤّسس بها طقوسا وعبادات استحالت فيام بعد مرتكزات للعقيدة 
وترشيعاتها الدينيّة عىل الرّغم من الفراغات النّصية التي تجلّت عالقة بهذه 
النصوص يف حديثها عن التصّورات األخرويّة ومصري األجساد واألرواح بعد 
املوت وهو ما يدفع القارئ إىل تأويـــــل مقاصد هذه النصـــــوص املقّدسة 

Ù.من التكتّم عــــن التصــــريح

«الّصمت في الّنصوص المقّدسة»
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Ùأّما الباب الثالث واألخري من هذا الكتاب فخّصصه الباحث لقراءة املحموالت 
الرمزيّة للّصمت، وتناول فيه بالدراسة والتحليل إشكاليّة القراءة والتأويل 
للنصوص املقّدسة وما يطرحه الّصمت من دوافع الستحضار املتلّقي وترشيكه 
يف إنتاج املعنى املحذوف واستنطاقه ضمن إشكاليّة املتخيّل والرمزي لسّد 
فراغات النّص وتفصيل ما أبهم من هذه الّنصوص املقّدسة حتّى لكأّن الّصمت 
محنة تسلب املتكلّم حّقه يف الكالم وتكشف عن أثر غياب الكالم وموت 
العالمة اللسانيّة يف ضبط مقاصد الرشيعة واستخالص األحكام الرشعيّة 
لبعض املسائل التي صمتت نصوص التوراة واإلنجيل والقرآن عن الترصيح 
بالحكم يف شأنها. فهل ينتفي املقّدس كلاّم حرض الصمت أم أّن املقّدس 

ميكن أن يتكلّم يف صمته؟

ويف خامتة هذا الكتاب تعرّض الباحث إىل الحديث عن بدائل اللّغة ونعني بذلك 
حركات البدن وإشارات الحواّس التي استعاضت بها نصوص الكتاب املقّدس 

والقرآن عن اللّغة وعن الكلمة والّنطق يف ترصيف املعنى وإنتاجه. 

ومل يكن طرح الكاتب ملوضوع الّصمت يف الّنصوص املقّدسة طرحا وصفيّا 
انطباعيّا وإمّنا كان مقاربة علميّة بأدوات تحليل منهجّي وعلمّي يتوّسل بآليات 
املناهج الحديثة كاملنهج السيمولوجي يف تقاطعه مع املنهج البنيوي يف مستوى 
تفكيك التصّورات املعرفيّة للنّص يف بنيته السطحيّة والعميقة ونظام العالقات 
القامئة داخل النّص حيث استفاد الكاتب من منجزات مباحث علم االجتامع  
والدراسات االنرثوبولوجيّة يف رّد الظاهرة الدينيّة إىل أصول اجتامعيّة برشيّة 
واستعان مبباحث مريلوبونتي يف انفتاح النّص عىل الّذات، ومنجزات مباحث 
علم النفس التحليل الفردي والجمعي يف دراستها للمقّدس ومنجزات املقاربات 
السيميائية يف دراسة األساطري ويف دراسة أنساق الدالالت غري اللسانيّة يف خطابات 
الّنصوص الدينيّة، باإلضافة إىل االستفادة من منجزات املقاربات التأويليّة يف تأويل 
الفجوات الرسديّة داخل الّنصوص املقّدسة أثناء الحديث عن سلطة املتلّقي يف 
إنتاج املعنى .وعىل العموم ساعدت جميع هذه املقاربات واملناهج الحديثة 

عىل تطوير مرشوع هذا الكتاب وتوسيع آفاقه شكال ومضمونا.

وقد راهن هذا الكتاب عىل تعميق الوعي بهذه النوعيّة من الّنصوص الدينيّة 
وهي الّنصوص املقّدسة إلرساء رؤية علميّة حداثيّة خالية من خلفيات التقديس 
والتمجيد ومن نوايا التهميش والتهجني لتجاوز الصورة النمطيّة التي استقّر 
عليها مفهوم الّصمت ورسمتها الدراسات التداوليّة يف كونه عالمة بالغيّة  تنهض 
بوظيفة جامليّة يف بنية النّص ومعناه ، وإمّنا الّصمت كام الكلمة عمالن لغويان 
موظّفان للتعبرّي. ومن رهانات هذا الكتاب أيضا حّث الفكر اإلنساين عىل التفكري 

يف املسكوت عنه يف الكالم اإللهي 
إذ مل تعد الكلمة وحدها عىل رأي 
املرجع  هي  اللسانيّة  الدراسات 
الوحيد يف تأصيل املعنى أدبيّا كان 
أو دينيّا وإمّنا املعنى هو نتاج تفاعل 
بني منشئ النّص وقارئه وحينئـــذ 
ال ميكن فهم املسكوت عنه مبعزل 
عن فهم املنطوق به . وهو ما انتهى 

إليه صاحب الكتاب من أّن الّصمت ليس غيابا كليّا للّغة وال قطعا نهائيّا مع 
الّنطق والكالم وإمّنا هو سياسة يف إخراج القول وصياغته بشكل مخصوص، وهو 
اسرتاتيجيّة يف إنتاج املعنى ويف تشكيل بنيّة النّص، وإّن من ينشئ النّص يعمد 
لحظة اإلنشاء إىل مامرسة رضبني من الصمت، أحدها يتعلّق بصمت واقع يف 
مستوى الخطاب ومن نتائجه الحذف واإليجاز واالختصار والثاين هو صمت 
واقع يف مستوى القول والتلّفظ ويتجىّل يف امتناع املتكلّم عن الّنطق وانقطاعه 
عن الكالم ، وهذان الصنفان من الّصمت يحرضان يف صفحات الكتاب املقّدس 
والقرآن .كام بيّنت لنا أبواب هذا الكتاب وفصوله أّن مفهوم الّصمت مثّل يف 
الديانات اإلبراهيميّة الكتابيّة همزة وصل بني عامل الغيب وعامل الشهادة فلم تعد 
الكلمة وحدها هي العهد وامليثاق الجامع بني الساموّي واألريّض وإمّنا ينضاف 
إليها فعل الّصمت ركنا أساسيّا من أركان العالقة بني املطلق والنسبّي، فطالعتنا 
عائلة مريم العذراء يف الديانة املسيحيّة وهي تعيش رضوبا من الّصمت ومن هذا 
الّصمت تستوحى الخوارق ويؤىت باملعجزات.. نذكر منها الّصمت يف حياة مريم 
العذراء ويف عالقتها بيوسف النّجار ويف بشارة املسيح، وهو ما تناقلته نصوص 
القرآن يف حديثها عن صمت املسيح وأّمه مريم العذراء. كام أّن االنقطاع عن 
الكالم يف الديانات السامويّة  له بعد روحايّن نفيّس، فاليهودّي يركن إىل الّصمت 
ليتمكّن من اإلصغاء إىل الكلمة الربّانيّة الصادرة عن اإلله يهوه، ويسوع املسيح 
يختار الّصمت موقفا من بعض األحوال واألحداث ، والنبّي محّمد يختار العزلة 
الصامتة لتقبّل الوحي اإللهي يف بدايات الدعوة املحمديّة.  والّصمت أيضا هو 
عالمة غضب يعرتي إله بني إرسائيل حيث يصمت عقابا لشعبه وهو   ما دفع 
النبّي إشعياء إىل الترّضع حتى يكّف اإلله عن صمته ويعود ملواصلة التواصل 
مع أنبيائه، ولعلّه نفس الّصمت الذي عاشه نبّي اإلسالم محّمد حني فرت الوحي 
اإللهي وغابت عنه بوادر الرسالة السامويّة.ومن النتائج األخرى التي خلص إليها 
الباحث يف كتابه هذا، هو أّن املسكوت عنه يف النصوص املقّدسة كان انقطاعا 
للكالم مثلام كان امتناعا عن القول والّذكر والترصيح، إذ نالحظ يف قّصة الخلق 
وبدايات التكوين وكذلك أيضا يف الحديث عن التصّورات األخرويّة للديانات 
الكتابيّة أّن الّنصوص املقّدسة تصمت عن إيراد ذكر بعض أسامء الفواعل الفاعلة 
يف األحداث كام تصمت عن ذكر تفاصيل بعض الوقائع واملشاهد، وتصمت أيضا 
عن الترصيح بالرّوافد التي استقت منها بعض القصص واملضامني الدينيّة. وآخر 
نتيجة ميكن ذكرها يف خامتة عرضنا للنتائج واالستنتاجات التي وصل إليها هذا 
الكتاب هو أّن مقولة الّصمت ميكن أن تكون مرتكزا يف تأويل نصوص الكتاب 
املقّدس القران مبا أّن مبحث الهريمونيطيقا ال يكتفي بظاهر النّص بل يتوّجه 
إىل باطن النّص والخفايا املضمرة يف داخله كام أّن تجليّات الّصمت يف سيميائية 
القول يستبطن مضامني مسكوتا عنها تدفع بالقارئ أن يحّث التفكري إىل تأويل 
ما تكتّم النّص عن ذكره وتأويل ما سكت منشئ النّص عن الترصيح به وهــو 
ما مينح املتلّقي إمكانات غري متناهيّة 
من التّخييل ومن توسيع آفاق املتخيّل 
وحدوده. »وألّن معرفة الله ال تكتمل 
بفهم كالمه بل بفهم صمته أيضا فإّن 
جميع األديان تلتقي يف محيط الّصمت، 
ويظّل الّصمت وحده هو أعظم األشياء 
عبارة  فوهن« حسب  ما سواه  أّما 

الشاعر الفرنيس الفريد دوفينيي.«.
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الحــــّي والمــّيــــت
زيادة  دون  قرأتها  كام  لكم  سأرويها  القّصة 
فــــإن  أكذب؟  أن  فائدة  وما  نقصان،  أو 
فذلك  هًوى  أنفسكم  من  وصادفت  صّدقتم 
شديدة  كانت  إذ  أّمي  عن  ورثت  ما  بعض 
وأرباعا  أنصافا  القمح  حبّة  تفلق  الحّق،  يف 
تؤّدَي كّل ذي حــــّق  وأسداسا وأمثانا حتى 
من  ذلك،  رغم  وصادفت،  القّصة  تصـــّدقوا  مل  وإذا  حّقه. 
كان  فقد  أيب،  عن  ورثت  ما  بعض  فذلك  هًوى،  أنفسكم 
ذلك  كـــان  وذاك.  هذا  يطعم  حتّى  قبّة  الحبّة  من  يجعل 
يف أوائل الخمسينات من القرن املايض حني أرست سفـــينة 
من  حمولتها  وأفرغت  سكوتالندا  موانئ  أحد  يف  أنجليزيّة 
وعندما  الربتغايل،  ماديرا  أرخبيل  من  جلبتها  معتّقة  خمور 
فرغ الحاّملون من عملهم، دخل بّحار غرفة الترّبيد، يتفّقد 
إن تّم كّل يشء عىل ما يرام. ودون أن يتفطّن، أغلق بّحار 
آخر باب الغرفة عليه، وأبحرت الّسفينة عائدة إىل الربتغال، 
الغرفة  الحبيس يصيح ويرصخ ويطرق جدران  البّحار  وظّل 
كان  اإلعياء.  وهّده  صوته  بّح  حتّى  أحد،  يسمعه  أن  دون 
الطّعام  حوله طعام كثري، يفي بحاجته، ولكن مـــــا فائدة 
وهو هالك من شّدة الربد ال محالة؟ كان يعلم انّه سيموت 
متجّمدا وكان يف عّز شبابه، مقبال عىل الحياة، فكيف ميوت 
وهو مل يقل للتي يحبّها إنّه يحبّها؟ وكيف ميوت وهو مل يقل 
للذي يكرهه إنّه يكرهه...كان يريد أن يدّون محنته وساعاته 
األخرية، فالتقط قطعة من رصاص وطفق يخّط عىل جدران 
بساعة  ساعة  عاشها،  التي  العصيبة  اللّحظات  تلك  الغرفة 
ويوما بيوم، بدقّة علميّة باهرة...أطرايف ترتعش وأنفي بدأ 
شّدة  من  تحرتق  ويدّي  رجّل  أصابع  أذيّن،  أجد  ال  يتجّمد، 
الربد، والهواء البارد الذي أتنّفسه ينزل يف رئتّي مثل لسعة 
ال  وأصابعي  الكتابة  عىل  قادرا  أعد  مل  رب،  يا  تُطاق.  ال 
تطاوعني...وعندما ألقت الّسفينة مراسيها يف برشلونة، فتح 
القبطان باب غرفة الترّبيد فألفى الّرجل ميّتا، وقرأ ما خطّه 

ذلك  يف  وله  يصّدق،  ال  يكاد  مندهشا،  وكان  الجدران  عىل 
الغرفة، كانت عرشين  عذره، فقد قاس وعاد يقيس حرارة 
يف  حمولتها  أفرغت  قد  الّسفينة  كانت  الّصفر.  فوق  درجة 
الترّبيد يف رحلة  نظام  لتشغيل  داع  يكن مثّة  سكوتالندا ومل 
يتجّمد من شّدة  أنّه  يتصّور  كان  ألنّه  الّرجل  مات  العودة. 
أو وسواسه. هنــــاك من ميوت  مــات ضحيَّة خياله  الربد. 

بخياله... يحيا  من  وهناك  بخياله، 

مفعول  أبطل  الوطني  الجيش  إّن  يقول  خربا  قرأت  أمس، 
قنبلة من مخلّفات الحرب العامليّة الثّانية. تلك قنابل الرّّش 
والبارود، فمن لنا مبـــن يبطل مفعـــول قنـــابــــل بــــدون 
وعارية،  مدفونة  موقوتة،  وغري  موقوتة  بــــارود،  أو  رّش 
الفتية يف ريفنا القيّص  بكفن وبدون كفن؟ مىض زمن، كان 
يعالجون فيه القنــابـــل التي مل تنفجر علّهم يفوزون بقليل 
الّصبايا،  من بارود يقدحونه يف األعراس ويتباهون به أمام 
فيغنمون أحيانا حفنة بارود ويخلّفون أحيانا كثرية بعضا من 
أصابعهم أو أطرافهم أو أرواحهــــم، ويذهب دمهم هدرا 
قنــــابل،  والقنــــابل  الحلفاء.  وجيوش  املحور  جيوش  بني 
الّصــوت  وقنبلة  اليدويّة  والقنبلة  املوسم،  قنبلة  هنــــاك 
تعمـــــي  الّضــــوء،  وقنبلة  فعلتها  من  أشـّد  وفجعتها 
الطّريق،  جنبات  عىل  املزروعة  القنابل  وهناك  تيضء،  وال 
الذكيّة،  القنابل  وهناك  الطّريق،  عىل  تسري  التي  والقنابل 
ويحدث أحيانا كثرية أن يصيبها مّس من غباء )ويف األصـــــل، 
وتقتل  تسقط،  أالّ  يجب  حيث  فتسقط  غبيّة(  القنابل  كّل 
ال  وهذه،  الغبيّة،  القنابل  وهناك  تقتل،  أالّ  يجب  حيث 
لـــوم عليها وال ترثيب، تسقط حيث يعّن لها أن تسقــــط 
وتقتل حيـــث يعّن لها أن تقتل، وهناك القنابل العنقوديّة 
الفســفـــــور، وهذه تقتل دون حسيب أو رقيب،  وقنابل 

شبهة. وبدون  بالّشبهة 
ص.و.

هذه
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