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حــّتــــى تــكــــون الفــــــالحــــة  
قـــطاعـــا استـــراتيجيــا بحّق

أصبحت تونس بلدا غري قادر عىل التحّكم يف وفرة منتوجها الفالحي يف عدد 
من القطاعات وال عىل مواجهة شّح ظريف يف بعض املواّد كانت تحّقق فيها 
اكتفاءها الذايت فال تجد من سبيل لتعديل السوق سوى التوريد باعتباره 
را بخصوص ماّدة البطاطا؟ ذلك هو السؤال  أسهل الحلول كام جرى مؤخّٰ
الذي يتبادر إىل الذهن عندما  تتناهى إىل مسامعنا اليوم أصوات منتجي الزيتون 
الغاضبة جرّاء انهيار األسعار التي ال تغطّي كلفة اإلنتاج وذلك أمام تراجع الدور 
ص له القتناء جزء من املحصول إال  التعدييل للديوان الوطني للزيت الذي مل يُخّصٓ
مبلغ 50 مليون دينار، وهو مبلغ غري كاف باملرّة إذا ما اعتربنا حجم صابة قياسيّة 
قّدرت بـ 350 ألف طّن من الزيت. موجة الغضب واالستياء طالت أيضا املنتجني يف 
قطاعات عّدة كرتبية الدواجن وتربية املاشية والخرض والغالل بسبب ارتفاع أسعار 
املدخالت الفالحية وتدّن املداخيل وعجز الحكومة عن التصّدي الحازم للمضاربني 

والوسطاء املتحّكمني يف السوق عىل حساب الفالحني واملستهلكني عىل حّد سواء.

ليست هذه األوضاع يف الحقيقة إاِلَّ تجلّيا ألزمة مزمنة تعيشها الفالحة التونسية 
، ازدادت حّدتها يف السنوات األخرية نتيجة التأّخر يف تنفيذ اإلصالحات  الرضورية 
لجعله بحّق قطاعا اسرتاتيجيا وإحدى الدعامات األساسية لالقتصاد الوطني، تجسيدا 
لشعار طاملا حمله الخطاب الرسمي منذ عقود. فقطاع الفالحة والصيد البحري مل 
يساهم يف الخمس عرشة سنة املاضية إال مبا يقارب 8,6 باملائة يف الناتج املحيّل الخام 
وال تزيد نسبة اليد العاملة النشيطة فيه عن السدس من مجمل النشيطني يف البالد 
وهي نسبة ما فتئت يف انخفاض عىل الرغم من ارتفاع فرص العمل املوسمي ال سياّم 

زمن وفرة اإلنتاج كام هو الحال هذه السنة فيام يخّص صابة الزيتون. 

لقد تّم منذ سنوات عديدة تشخيص املشاكل الهيكلية التي تشكو منها الفالحة ومن 
بينها تقّدم سّن العدد األوفر من املتعاطني لهذا النشاط وتشتّت امللكية إذ أّن قرابة 
75 باملائة من املستغاّلت الفالحية متسح أقّل من 10 هكتارات ، فضال عن الصعوبات 
التي يالقيها خاّصة صغار الفالحني،  وهم األغلبية الساحقة، يف الحصول عىل قروض 
برشوط ميّسة ، علام بأّن البنوك ال تساهم إاّل بنسبة 6 باملائة فقط يف متويل الفالحة.

وميكن أن نضيف إىل ما تقّدم ذكره القصور الجيّل يف مجال اإلرشاد الفالحي بسبب 
ما اعرتى منظومته يف السنوات األخرية من تعّث نتيجة النقص الحاصل يف اإلطار 
البرشي عىل إثر تقاعد عدد من املهندسني والفنيني مل يقع تعويضهم  وتهالك جانب 
من أسطول السيارات املسّخرة لهذه الخدمة فأضحى الفالح يف غالب األحيان مفتقدا 
ملن يوّجهه يف معالجة ما يصيب أشجاره أو مزروعاته أو قطيعه من أمراض وآفات 
ويرشده إىل أفضل الطرق قصد الوقاية منها وينري السبيل أمامه لتحسني إنتاجية نشاطه.     

كام ال تفوتنا اإلشارة إىل التأثريات السلبية لشّح املوارد املائية عىل القطاع الفالحي 

زمن الجفاف عىل الرغم من املجهود الذي بذلته الدولة من أجل الزيادة يف املخزون 
املايئ من خالل بناء السدود الكربى والسدود الصغرى وتهيئة البحريات الجبلية غري 

أن املجهود يظّل غري كاف أمام توّسع رقعة النشاط الفالحي وتنّوعه.      

أّما الصيد البحري الذي يوفّر أكث من 50 ألف فرصة عمل مبارشة و20 ألف فرصة 
عمل غري مبارشة فهو يعان أيضا من مشاكل متفاقمة تتمثّل خاّصة يف انعدام التأمني 
ارة وتراجع املداخيل بسبب الزيادات املتتالية يف سعر  لفائدة جانب وافر من البحَّ
املحروقات التي مل يرافقها ارتفاع يف الدعم ، باإلضافة إىل هنات يف مستوى الحوكمة 
التي باتت يف حاجة مؤكّدة إىل التطوير قصد رفع اإلنتاج والحفاظ عىل الثوة السمكية 

من مخاطر الصيد العشوايئ. 

مل يرد يف وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2020 ما يؤكّد أّن النهوض بالفالحة، عىل الرغم 
من أهميتها االقتصادية واالجتامعية، يندرج ضمن األهداف االسرتاتيجية للفرتة 
2020 - 2022 إذ أشري بشكل مبهم إىل »اعتامد مقاربات متجّددة لتفعيل السياسيات 
واالسرتاتيجيات القطاعية« وإىل »تدعيم اإلصالحات املرتبطة مبنظومات الرتبية والتعليم 
العايل والصّحة والتكوين املهني« دون ذكر القطاع الفالحي الذي كان نصيبه من 
نفقات التنمية 989 مليون دينار من مجمل النفقات يف هذا الباب واملقّدرة بـ 6,9 
مليار دينار. قد نتقبّل الرأي القائل إنّه ليس باإلمكان أفضل ماّم كان يف ظّل التوازنات 
املالية  الحالية  ونضوب خزائن الدولة جرّاء ارتفاع حجم املديونية ، بيد أّن الفالحة 
هي اليوم يف أمّس الحاجة إىل إرادة سياسية قويّة ورؤية جديدة تنصهر ضمن مقاربة 
شاملة للنهوض بالعامل الريفي وذلك إلنقاذ هذا القطاع الحيوي بوضعه  دون إبطاء 
عىل سّكة اإلصالح والتطوير ال سيّام وأّن العديد من الربامج واملشاريع ظلّت منذ 
سنوات حبيسة األدراج يف اإلدارة تنتظر التنفيذ ، شأنها شأن عديد املطالب الصادرة 
عن الفالحني ومنظّمتهم والتي بقيت دون رّد. فلامذا ال يتّم التوّجه بجدية نحو 
مراجعة آليات متويل القطاع الفالحي ودعم اإلنتاج لحامية منظوماته عىل غــرار 
ما هو معمول به يف دول االتحاد األورويب واالستعاضة عن الطرق التقليدية يف مجال 
اإلرشاد الفالحي مبنظومة رقمية تتضّمن بيانات يحتاجها الفالح لتطوير نشاطه 
وإنشاء »مدارس ميدان« لتكوين الفالحني يتوىّل التأطري فيها أهل الذكر من أخّصائيني 
وفالحيني من ذوي التجربة الواسعة وإحداث مركز دراسات صلب االتحاد التونيس 
للفالحة والصيد البحري ميّكنه من مزيد طرح البدائل واملقرتحات للنهوض بالقطاع؟ 

فأّي مستقبل للفالحة التونسية ؟ وأّي حّظ لها يف برامج الحكومة الجديدة. فلنتظر 
عىس أن يكون القادم أفضل.  

كل عام وأنتم بخري.
ع.ه
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العام  االتحاد  أكرم  تاريخه،  يف  نوعها  من  األوىل  بادرة هي  يف 
يوم  بالعاصمة ويف  بساحة محّمد عيل  للشغل، مبقرّه  التونيس 
إحياء الذكرى السابعة والستني الستشهاد الزعيم النقايب فرحات 
النارص، وذلك  السيد محّمد  الجمهورية األسبق  حشاّد،  رئيس 
النقابيني وعميد املحامني التونسيني ورئيسة  بحضور جمع من 

االتحاد الوطني للمرأة التونسية.
 

وأكّٰد نور الدين الطبّويب األمني العام للمنظّمة الشغيلة أّن هذا 
به  الذي اضطلع  الوطني واالجتامعي  بالدور  التكريم  اعرتاف 
محّمد الناصــــر  يف هذه املرحلة الفارقة التي متّر بها تونس وهو 

»الرجل املتشبّع بقيم الدولة املدنيّة والروح الوطنية األصيلة« 
الذي وقف طيلة مسريته السياسية إىل جانب االتحاد، مدافعا 

عن الحّق النقايب وعن قضايا الشغالني.
 

وشـــــّدد الرئيس محّمد النارص عىل ضــــــرورة تبجيل املصلحة 
والحــــزبية  الفئــــوية  األهـــــواء  عـــــن  بعيــــدا  الوطنية 
وتــــوحيــــد الصفوف لتحقيق النجاح املطلوب. وأبرز أهمية 
دور االتحــاد يف الدفاع عن حقوق العّمــال واألجــراء والطبقة 
الشغيلـــة وإسهـــــامه يف بنـــاء الدولـــــة التونسية وإنجاح 

الثورة واالنتقــال الدميقراطي.   

اّتحاد الشغل يكرم الرئيس محّمد الناصر

انطالق أشغال بناء قصر العدالة الجديد بالعاصمة في سنة 2020
القــــادمة يف  السنة  ُيشــــرع بداية مـــــن  أن  املنتظــر  من 
بناء قرص العدالة الجديد بشارع 9 أفريل بتونس العاصمة بكلفة 
تقّدر بحوايل 120 مليون دينار بعد أن شهد هذا املرشوع تأخريا 
يف اإلنجاز. كام سيُرشع يف أشغال توسعة محكمـــــة التعقيب 
باعتامد قدره 5,5 مليون دينار. ومن املشاريع األخرى التي برمجتها 
العدل لسنة 2020 استكامل أشغال توسعة املحـــــاكم  وزارة 

أشغال  وانطالق  واملهـديـــــة  وبنـــزرت  بزغــــوان  االبتدائية 
بناء محاكم النواحي بتاجروين وحفوز وبوحجلةونابل ونفــــزة 
والفــرع العقــــاري بنابل وكذلك أشغال بناء إدارات جهــــوية 
ومجّمعات أرشيـــف بكل من صفاقس والقريوان وســـوســــة، 
فضـــــال عن املقر الجديد لإلدارة العامــــة للمصالح املشتــركة 

للوزارة.  
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إقبال متزايد على التعليم 
الخاّص في تونس 

 
كشفت دراسة أجرتها وزارة الرتبية حول الخارطة املدرسية أّن 
عدد املدارس االبتدائية الخاّصة يف تونس تضاعف ثالث مرّات  
يف ظرف 5 سنوات وقد بلغ حاليا 566 مؤّسسة يف كامل تراب 
الجمهورية يؤّمها 90 ألفا و294 تلميذا وتعّد 8769 مدرّسا. 
وتأيت بن عروس يف مقّدمة الجهات التي يوجد بها أكرب عدد 
من املدارس االبتدائية الخاّصة بـ 59 مــدرسة تليها أريـــانة 
بـ 53 مدرسة بينام ال تعّد تطاوين سوى مدرسة واحدة. وميثّل 
عدد التالميذ يف هذه املدارس نسبة 7,66 باملائة من مجمل 
التالميذ  يف مرحلة التعليم االبتدايئ والبالغ عددهم مليونا 

و177 ألفا و673 تلميذا.
 

أّما يف التعليم اإلعدادي والثانوي فقد بلغ عدد التالميذ 80 
ألفا و737 تلميذا موزّعني عىل 415 مدرسة إعدادية ومعهد 
ألفا  التدريس فيها 12  يتوىّل  البالد  أنحاء  ثانوي يف مختلف 
و561 مدرّسا. وتتصّدر تونس 1  قامئة الجهات التي تضّم أكرب 
بـ39 مدرسة  الخاّصة  املدارس اإلعدادية واملعاهد  عدد من 
ومعهدا وتليها نابل بـ 29 مؤّسسة يف حني تأيت زغوان يف آخر 
القامئة بأربع مؤّسسات فقط. ومتثّل نسبة تالميذ القطاع الخاّص 
يف مرحلة التعليم اإلعدادي والثانوي 8,64 باملائة من العدد 
اإلجاميل للتالميذ يف هذه املرحلة والبالغ 933 ألفا و 695 تلميذا.

 
ولنئ تزايد اإلقبال عىل التعليم الخاّص يف السنوات االخرية بسبب 
تفاقم ظاهرة إرضابات إطار التدريس وتدّن جودة التعليم 
يف املدارس واملعاهد العمومبة فإّن هذا القطاع ال يستقطب 
يف ضوء هذه األرقام إاِلَّ 7,86 باملائة من مجمل التالميذ يف 
مرحلتي التعليم االبتدايئ والتعليم الثانوي  والبالغ عددهم 

مليونني و174 ألف تلميذ.  

التـــربـــيــة علــــى وســـائـــــل 
االتصال في برامج االبتدائي 
بدايـــة مـــن العـــام القــادم 

يف خطوة رائدة عىل درب تجويد النظام الرتبوي يف تونس أعلن 
وزير الرتبية حاتم بن سامل عن قرار إدراج الرتبية عىل وسائل االعالم  
يف الربامج البيداغوجية للمرحلة االبتدائية ابتداء من العام القادم 
وذلك مبارشة بعد توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني وزارة الرتبية 
للرتبية عىل وسائل اإلعالم ممثّلة يف شخص  التونسية  والجمعية 
رئيسها املؤّسس الدكتور ناجح امليساوي. وجاء قرار الوزارة منصهرا 
متاما يف مرشوع الجمعية الذي نادت به منذ تأسيسها يف سنة 2013 

ومنسجام مع رؤيتها االسرتاتيجية يف نطاق اختصاصها.

 ومتثّل االتفاقية نقطة تحّول يف عمل الجمعية  خاّصة وأنّها األوىل 
املختّصة يف هذا املجال الرتبوي اإلعالمي وتعمل ضمن برامجها عىل 
ترسيخ الرتبية عىل وسائل اإلعالم يف الحقلني الرتبوي والتعليمي. 
وستعمل الجمعية مبوجب االتفاقية اإلطارية وبالتعاون مع الوزارة 
عىل بعث نوادي الرتبية عىل وسائل االعالم يف املؤسسات الرتبوية 
وتشجيع التالميذ عىل اإلبداع واإلنتاج الصحفي وتنظيم مهرجان 
اإلبداع اإلعالمي التلمذي، فضال عن تكوين اإلطار الرتبوي يف تقنيات 
اإلعالم واالتصال وإعداد دليل الرتبية عىل وسائل اإلعالم وغريها 

من النقاط الهامة.

وتعترب تونس من الدول العربية القالئل التي ستعتمد يف مناهجها 
الرتبوية ماّدة الرتبية عىل وسائل اإلعالم عىل غرار املغرب ولبنان.  
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الاّلفت للنظر يف اآلونة األخرية صدور مؤلّفات لعدد من رجاالت 
السياسة والدبلوماسية يف تونس جمعت بني أجناس أدبية مختلفة 
منها السرية الذاتية والشهادة التاريخية والخواطر والتأّمل، فعالوة 
عىل كتاب » بورقيبة زمن التحديّات والتطلّعات« لوزير الداخلية 
األسبق الطاهر بلخوجة والذي نقّدمه يف هذا العدد مع مقتطفات 
منه يف ركن »إصدارات« يُعرض حاليا يف املكتبات كتاب الباهي 
األدغم الصادر عن دار »نريفانا« وعنوانه  »الباهي األدغم، الزعامة 
الهادئة، ذكريات وشهادات وخواطر«، وذلك بعد مرور ما يناهز 
إحدى وعرشين سنة عن وفاة هذا املناضل الوطني الكبري والرجل 
الثان يف الدولة منذ االستقالل إىل غاية إعفائه من منصب الوزير 
األّول يف نوفمرب 1970 وتعويضه بالهادي نويرة. ويعترب هذا املؤلَّف 
الذي يقع يف 748 صفحة مرجعا مهاّم يتضّمن صفحات من تاريخ 
الكفاح الوطني ضّد االستعامر منذ بداية ثالثينات القرن املايض 
ورسدا ملسرية صاحبه النضالية يف صفوف الحزب الحّر الدستوري 
الجديد وتجربته يف سجون املستعمر يف تونس والجزائر، فضال عن 
املهاّم الحزبية والحكومية التي اضطلع بها واألحداث املفصلية 
التي كان فاعال فيها أو شاهدا عليها عىل الصعيد الوطني واملغاريب 

والعريب والدويل. 
 

كام صدر عن دار الجنوب كتاب للشاذيل القليبي وزير الشؤون 
الثقافية ووزير اإلعالم ومدير الديوان الرئايس يف عهد بورقيبة واألمني 
العام السابق لجامعة الدول العربية بعنوان »تونس وعوامل القلق 
العريب«.ويف الكتاب خواطر عن الثورة التونسية وتحليل لوجوه 
من اإلرث البورڤيبي وتاّمل يف مسألة اإلسالم يف مواجهة العرص، 

الفلسطينية  والقضية  العريب  التكامل  تناول موضوع  فضال عن 
وعوامل استقامة الحضارة.

 
كتاب آخر صدر عن »نظر« للنرش من تأليف صالح البّكاري الوزير 
املستشار ووزير الثقافة والسفري بالرباط سابقا وعنوانه  »صالح 
البّكاري، سفريا باململكة املغربية« وقد اجتمعت فيه معلومات 
وأفكار ومشاعر ومواقف إىل جانب بعض التحاليل واآلراء انطالقا 
من الفرتة التي عاشها مؤلّفه سفريا باململكة املغربية ملّدة ثالث 
عرشة سنة فجاء الكتاب يف شكل فصول عــــن الحيــــاة السياسية 
يف املغرب وعن العـــالقات التونسيـــة املغربية وعن عمــــل 
السفري واالتحاد املغاريب والعمــل الدبلومايس من خالل العالقات 

بالنظراء.
 

أّما الدبلومايس مولدي الساكري فقد صدر له عن دار »نقوش 
عربية« كتاب بعنوان »أدراج الرياح، مسرية حياة دبلومايس  تونيس« 
يستعرض فيه أطوار مسرية دبلوماسية استغرقت زهاء 33 سنة 
أبحرت سفينته خاللها إىل مناطق مختلفة من العامل للعمل بها 
أو للقيام مبهاّمت محّددة عضوا يف الوفود التونسية أو رئيس وفد 
وذلك من سنة 1979 تاريخ التحاقه بوزارة الشؤون الخارجية إىل 
غاية سنة 2012. وقد تقلّد طوال هذه املسرية مناصب عّدة يف 
الحقل الدبلومايس منها بالخصوص قنصل تونس بنابويل وسفري 
تونس بكّل من إيران وكندا وكوبا، وعىل الصعيد املركزي توىّل مهاّم 
مدير املغرب العريب واتّحاد املغرب العريب ومدير عام الشؤون 

األفريقيّة واالتّحاد األفريقي.  

صــــــدور مــــــؤّلفــــات لعــــــــدد مـــــن رجــــــــاالت 
الســيــــاسيــة والدبـلـــــومــــاسيـة فـــي تـــونــــــس
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شؤون وطنّيـة شؤون وطنّية

متيّزت حركة »النهضة« منذ تأسيسها يف 6 جوان 1981 
استقالة  فإّن  أعضائها،  وانضباط  الداخيل  بتامسكها 
أمينها العام زياد العذاري، مل تكن حدثا عابرا، أو خربا 
يف زاوية املتفرّقات. فاالستقالة شملت األمانة العامة 
وعضوية املكتب التنفيذي عرب رسالة وّجهها اىل رئيس الحركة، 
ونرش مقتطفات منها عرب صفحته عىل »الفايسبوك«. وميكن القول 
إّن تلك الخطوة غري االعتيادية يف مسار الحركة )عدا استقالة 
األمني العام األسبق حامدي الجبايل يف 2013(، أتت تعبريا جديدا 
عن الرصاع الدائر خلف أسوار الحركة يف »مونبليزير«، بني تيّار 
ميكن تصنيفه يف خانة الرباغامتية، وآخر ميكن اعتباره محافظا أو 
أصوليا. وتجىّل هذا االستقطاب يف املؤمتر األخري للحركة )2016( 
بنسب تقارب 70 يف املائة للتيّار األّول الذي يشمل القيادة، و30 
يف املائة للتيار الثان. لكن األهّم من ذلك هو أّن الخالف خرج 
إىل العلن، وصار أمرا واقعا يف اجتامعات مجلس الشورى، بل 
وممرّا إجباريا لدى اتخاذ القرارات املهّمة. مع ذلك بقي املكتب 
التنفيذي مواليا لرئاسة الحركة، بعدما اشرتط رئيسها يف املؤمتر 
األخري أن يكون فريق القيادة التنفيذية من »املنسجمني« معه 

واملقتنعني بخطه السيايس. 

منحى ثوري؟

الرباغاميت  الخط  عن  املدافعني  غالة  من  العذاري  يكون  رمّبا 
لرئيس الحركة، ويبدو أّن هذا الشّق كان مرّصاً عىل أالّ يكون 
لذا  النهضة.  البارزين يف  األعضاء  املكلّف من  الحكومة  رئيس 
تضّمن نّص الرسالة التي وّجهها اىل رئيس الحركة تعليقا نقديا 
عىل عدد من املواقف التي اتخذتها الحركة، مؤكّدا أنّه مل يعد 
منسجام معها، ويف مقدمتها »الخط السيايس الجديد« الذي ال 
يتوافق معه، يف إشارة إىل املنحى الثوري الذي سلكته »النهضة« 
خالل الحمالت االنتخابية األخرية، ساعية إىل احتواء الجامعات 
املتشّددة، التي شكلت خزانا لكـــــل مــــن »ائتالف الكرامة« 
و»حزب الرحمة«. ومن الواضح هُهنا أّن الخط الذي سار عليه 
العذاري، يف املواقع الوزارية التي شغلها، يختلف عن خطاب 
الُغالة يف الحزبني املذكورين. واألرجح أّن الفرتة املقبلة ستشهد 
مزيدا من التباعد بينهام وبني الشــــّق الرباغاميت يف »النهضة«، 
والذي ميكن تصنيفه بالتيّار الثــــالث، الجالس بني النهضـــويني 
الوسطيني مـــن جهة وكّل من »الرحمة« و»الكرامة« وأنصارهام، 

مــن جهـــة ثانية.

• بقمل رشيد خشانة

وقد يكون العذاري عرّب بصوت عال عن مشاعر كثريين يف الحركة، 
ذلك أن استقالته تزامنت مع استقالة أخرى ال تقلُّ عنها أهميّة 
ورمزيّة، بل رمّبا تفوقها، وهي استقالة القيادي يف الحركة زبري 
الشهودي، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الحركة لسنوات 
طويلة، حتّى جاز نعته بالصندوق األســـــود للحــــركة. وبقــــدر  
ما كان العذاري متحّفظا، إذ اقترص عىل نرش جزء من رسالته إىل 
رئيس الحركة، كان الشهودي قاطعا حاسام يف انتقاداته لرئيــــس 
الحركة، ناصحا إيّاه باعتزال السياسة والحّد من نفوذ أقربــــائه. 
مضمونة  رسالة  الشهودي  اعتربه  ما  عىل  املوقف  هذا  وانبنى 
الوصول من الناخبيــــن إىل الحـــركة، يف إشارة إىل ما كشفته 
نتائج االنتخابات الرئاسية والترشيعية األخرية، من تقلُّص لخزّانها 

االنتخايب.

متهيد للتداول 

عىل هذه الخلفية املتحرّكة تتقّدم الحركة نحو مؤمترها، الذي 
يحلُّ ميقاته يف ماي املقبل، ولكّل تيّار من التيّارات الثالثة، إن 
صح التصنيف، حساباته وأهدافه من املؤمتر. ويف مقّدمة األهداف 
الراهنة هي  العهدة  أّن  التنافس عىل رئاسة الحركة، بناء عىل 
األخرية لرئيسها الحايل، مثلام تّم التذكري بذلك يف املؤمتر األخري 
للحركة. وساعد انتخاب رئيسها عىل رأس السلطة الترشيعية يف 
التمهيد للتداول عىل رئاسة الحركة. غري أّن األمور قد ال تسري يف 
هذا املنحى، وقد يُؤجل هذا االستحقاق أصال، بحّجة أّن التحضريات 
الالزمة لعقد املؤمتر مل تنطلق بعُد. ومن هنا فاألرجح أّن الرصاع 
بني الشّقني الرئيسيني يف الحركة سيستمّر يف التفاعل، وستخرج 
أحد  املؤمتر  عقد  استعجال  وسيكون  العلن،  إىل  فصوله  بعض 

عناوينه ومحاوره الرئيسية.

أصيب غرميها  »النهضة«،  داخل حركة  التفاعالت  مقابل هذه 
اللدود، حزب »نداء تونس«، وهو حليفها بعد انتخابات 2014، 
األخرية.  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  يف  قاصمة،  برضبة 
أنّه كان حزبا  لـــدى من كانت لديهم بعض الشكوك،  وتأكّد 
عىل مقـــاس الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبيس، ومل يستطع 
أّي من خلفــــائه، مبن فيهم نجله، أن يرتــدي ذلك الثــــوب 

ويكون مـــوافقا ملقــــاسه. 

مواليد جدد

بعد دخول الرئيس الباجي إىل قرص قرطاج، تفّجرت رصاعات 
داخلية مريرة شغلت الرأي العام، عرب جعجعة الحوارات التلفزية 
الصاخبة، حتّى جعلت املواطن يكفر بالسياسة والسياسيني، خاّصة 
بعدما تدنّت أحيانا إىل مستويات صبيانية. ومل يفلح خصوم املدير 
التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبيس، يف إزاحته من موقع القيادة، 

إال أّن استمرار الخصومات بني اإلخوة األلّداء جعل الحزب يلد 
أربعة أو خمسة أحزاب منشّقة عنه، ويتحلّل الرصيد الشعبي 

الذي حصده عشية انتخابات 2014. 

ومن املفــــارقات غري املسبوقة أّن الحـــــزب الذي أىت األّول يف 
انتخابات 2014 وشّكل الحكومات املتعاقبة، مل يحصد يف انتخابات 
2019 سوى ثالثة مقاعد، بعدما كان يجمع 86 مقعدا يف املجلس 
السابق. ويعود هذا التفّكك السيع إىل طبيعة الرتكيبة الفكريّة 
واالجتامعيّة للحزب، منذ إنشائه، إذ مل تكن تُوّحده عقيدة سياسية 
وال يسُنده بناء تنظيمي، وإّنا كان خليطا بني أفراد وجامعـــات 
ال يجمع بينها جامٌع، عدا االعتقاد الجازم بأّن »النداء« سيكــــون 
حزب الحكم. وزاد استئثار نجل مؤّسس الحزب بالقيادة من تسيع 
خروج الخارجني من »النـداء«، مع ما صاحب تلك االستقاالت 
من ترذيل لصورة الحزب لدى الُنخب والرأي العــــام عمــــوما. 
بهــــذا املعنى كانت أزمة »النداء« أزمة شــــرعيّة ومرشوعيّة 
معـــا، مل تُحـــــل إال باضطرار رئيــس لجنــــــته املركزية حافــظ 
قائد السبـــيس )تغرّيت ألقابُه أكث من مــــرّة( إىل مغادرة البالد 

منذ رحيل والده، خشية التعرض لتتبُّعات قضائية. 

فراغ قيادي 

وسعى كثري من املسؤولني يف الحزب إىل انتهاز الفراغ القيادي 
من أجل الحلول يف كريس الزعامة، لكنهم وجدوا البيت خواء 
حيث  أيضا،  الجهات  يف  بل  العاصمة،  يف  فقط  ليس  صفصفا، 
التنظيمية. من هنا يأيت االختالف بني أحزاب  الهياكل  اندثرت 
الفكرة التي استطاعت أن تحفر لها مكانا يف املشهد السيايس، 
وتُحِسن نتائجها من انتخابات إىل أخرى، وحزٌب كانت فكرته 
الوحيدة هي »إحداث التوازن مع النهضة« يف 2014، غري أنّه مل 
يعرف كيف يحافظ عىل وحدته، ويبني مرشوعا لتونس يوازي 

املرشوع املقابل. 

وعىل غرار حزب »النداء« لكن مبسارات أقّل دراماتيكية، عرفت 
أحزاب أخرى مصريا غري بعيد. ويكفي استعراض أسامء األحزاب 
التي كانت ممثّلة يف املجلس التأسييس ومقارنتها بواقع الخارطة 
الساحة  عرفتها  التي  الكربى  املُتغرّيات  لندرك  اليوم،  الربملانية 
السياسية يف السنوات األخرية. حتّى مفردات االستقطاب الثنايئ 
الذي عشنا عىل وقعه طيلة سنوات، ستتغرّي مضامينه ومآالته، 
ألنّه لن يكون بني »النهضة« وحزب بعينه، وإّنا بينها وبني عدد 
املوضوع. وطبعا  يزيد بحسب  أو  املنافسة، يقلُّ  من األحزاب 
الدستوري  الحزب  الصغرية مع  باملناكفات  األمر هنا  يتعلق  ال 
الحّر، وإّنا باملنافسة الحقيقية حول املرشوع املجتمعي، وهذا 

موضوع آخر.
ر.خ.

مشهد سياسي ُمتغّير
أحزاب تندثـــر وأخرى 
تـطفـــو على السطـح

ن
أ
ال

12
2019

12
2019

العدد
48

العدد
48

مع نهاية سنة 2019، التي كانت سنة االنتخابات بامتياز، وبدايات 
سنة 2020  نلحظ أّن المشهد السياسي ُمقبل على تغييرات 

كبيرة، سُتؤّثر في الخارطة الحزبية، إذ أّن األحزاب األربعة أو 
الخمسة األولى في مجلس النواب، ستعقد مؤتمرات لتجديد 

قياداتها وهياكلها، فيما تعرضت أحزاب أخرى إلى ضربات 
قاصمة، مثل حزب »نداء تونس« الذي تحَلل جسمه وتفّككت 

هياكله. أّما الصنف الثالث فيتمّثل في األحزاب التي لم تعد ممثلة 
في البرلمان، بالرغم من أّنها احتلت موقعا مهما في المجلس 

التأسيسي )2011-2014(، وشارك بعضها حّتى في الحكم.
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من املتوقّع أن ال تكون مهلة الّشهر 
األّول كافية إلعالن الحكومة التّي 
ُعهد إىل الحبيب الجميل بتشكيلها 
وأن يرتتّب عن ذلك طلب متديد تلك املهلة 
إىل شهر ثان يتّم خالله إّما تكوين الحكومة 
أو إنهاء التّكليف.  ومرّبرات ذاك التّوقّع 

عديدة :

• أّولها نتائج االنتخابات الترّشيعيّة األخرية 
التّي مل متّكن أّي حزب سيايّس أو أيّة عائلة 
فكريّة سياسيّة من أغلبيّة مريحة تسمح 
لها بتوفري حزام كاف من الكتل الربملانيّة 

حول حكومتها املفرتضة.

• وثانيها طبيعة املشهد الّسيايّس الّذي شهد 
صعود قوّى سياسيّة متنافرة وغري متجانسة 
يصعب التّحالف بينها أو تقريب وجهات 
نظرها إّما ألسباب إيديولوجيّة مبدئيّة أو 
الختالفات عميقة وجذريّة يف فهم الّسياق 
الّسيايّس واالقتصادّي واالجتمـــاعّي الذي 

تعيشه البالد والتّعاطي مع مفرداته.

• وثالثها أعباء الّسنوات التّسع من الحكم 
التّي ينوء بحملها حــــزب حــــركة الّنهضة 
»الفائز« يف انتخابات 2019 والتّي جعلته يف 
أعني جّل األحزاب املعنيّة بتشكيل الحكومة 
عنوان فشل ذريع وارتباك ، وهو ما دفعها 
إىل وضع رشوط صارمة قبل أن تشاركه 

الحكم توقّيا من مخاطر فشل جديد.

يف ظّل هذا اإلطار املعّقد توىّل رئيس الحكومة 
املكلّف الحبيب الجميل مهّمته العسرية من 
أجل الوصول إىل توليفة ُمثىل تجمع املبعث 
وتصهر املتنايف. وكانت منهجيّته واضحة يف 

مبارشة هذا التّكليف ، فقد استند منذ البداية 
إىل برنامج مرجعّي يستجيب يف خطوطه 
الُكربى للتّحّديات الجسام التّي تواجهها البالد 
عىل مختلف األصعدة وإن أُخـــــذ عليه أنّه 
ال يختلف يف يشء عن برنامج حركة الّنهضة 
– وهذا طبيعّي باعتباره مرّشح الحركة لرئاسة 
برنامج فضفاض تغلب  الحكومة – وأنّه 
عليه العموميّات والّشعارات املألوفة ويفتقر 
إىل كثري من التّدقيق والتّفصيل وإىل روح 

االبتكار والتّجديد.

أّما عن مسألة هيكلة الحكومة ، فالثّابت 
أّن الحبيب الجميل ال يتبّنى الفكرة الّداعية 
إىل حكومة أقطاب وزاريّة مختّصة وال مييل 
إىل تجميع بعض الوزارات، ويرى أّن البالد 
ليست مهيّأة لهذا األمر يف الوقت الرّاهن 
وأّن اإلقدام عىل مثل هذا التّغيري سيكون 
فهو  وبالتّايل  العثار،  مأمونة  غري  مغامرة 
يُفّضل اإلبقاء عىل الهيكلة الحاليّة مع إدخال 

بعض التّحويرات الطّفيفة. 

وأّما عن سلسلة املشاورات واللّقاءات التّي 
فلعلّها  لتشكيل حكومته  تحضريا  عقدها 
كانت األوسع واألشمل يف تاريخ حكومات 
فقد شملت   ،  2011 جانفي   14 بعد  ما 
كام هو معتاد األحزاب الّسياسيّة املمثّلة 
يف الربملان وغري املمثّلة واملنظاّمت الوطنيّة 
وسائر مكّونات املجتمع املدّن وعددا من 
الّشخصيّات الوطنيّة وممثيّل الهيئات القامئة 
وبعض األسالك املهنيّة ورؤساء حكومات 
ووزراء سابقني وامتّدت إىل املنظاّمت الطاّلبيّة 
واإلعالميّني واملثّقفني والفّنانني وغريهم.  وقد 
رشحت عن هذه اللّقاءات انطباعات عديدة 
تتقاطع يف تأكيد تواضع الرّجل وقدرته عىل 

وإميانه  اآلراء  كّل  وانفتاحه عىل  اإلصغاء 
ووعيه  التّحزّب  قبل  والّنزاهة  بالكفاءة 

برهانات املرحلة وتحّدياتها الكربى. 

واللّقاءات  املبذولة  الجهود  تلك  ورغم 
املاراطونيّة التّي شهدها قرص الّضيافة بقرطاج 
فإّن املشاورات مل تُفض إىل نتائج ملموسة 
بعد شهر كامل من انطالقها مبا جعل اإلعالن 
يتأّجل إىل موعد  الجديدة  الحكومة  عن 
غري معلوم ولكّنه ينبغي أن ال يتجاوز يف 
كّل األحوال منتصف جانفي القادم. وهو 
ما يدعو إىل التّساؤل عن اإلشكاليّات التّي 
ستجعــل والدة هذه الحكومة والدة عسرية ؟ 

اإلشكاليّة األوىل تتّصل بالتّوّجهات واألولويّات، 
فإذا كانت بعض األطراف املعنيّة بتشكيل 
الحكومة مل تتحّدث كثريا عن برنامج املرحلة 
القادمة وأولويّاتها فإّن حركة الّشعب والتّيّار 
الّدميقراطي يُوليان هذه املسألة أهميّة بالغة 
ويجعالنها يف صدارة االهتاممات ، فحركة 
قيادييها  ترصيحات  يف  انتقدت  الّشعب 
املكلّف ووصفته  الحكومة  رئيس  برنامج 
بعدم الوضوح ، ولنئ مل تشرتط حقائب وزاريّة 
محّددة فإنّها اشرتطت البدء بصياغة إعالن 
سيايّس مفّصل ودقيق يضبط األولويّات ويضع 
األهداف ويُوّضح سبل بلوغها ويستجيب 
ملقتضيات املرحلة. أّما التيّار الّدميقراطّي 
فإنّه يعترب أّن الربنامج املطروح تغلب عليه 
العموميّات وال ياُلمس املشاكل الحقيقيّة ألّن 
أّي إصالح جذرّي وعميق ملنظومة الحكم 
يبدأ من إصالح  أن  بّد  البالد ال  وألوضاع 
ومن  واإلدارة،  والقضاء  األمن  منظومات 
ثّم جاءت مطالبة التيّار بوزارات الّداخليّة 

والعدل واإلصالح اإلدارّي.

التّي  باألطراف  الثّانية  اإلشكاليّة  وتتعلّق 
أّن  ذلك   ، الحكومة  تشكيل  يف  ستشارك 
بعض األحزاب املعنيّة تُسّجل احرتازات إزاء 
مشاركة أحزاب أخرى أو تشرتط استبعادها 
من املشاركة ، فالتيّار وتحيا تونس يرفعان 
»فيتو« يف وجه مشاركة قلب تونس ، وائتالف 
الكرامة غري مرّحب به من قبل تحيا تونس 
الّذي يشرتط يف اآلن نفسه مشاركة التيّار ، 
مبا جعل األمور تتّجه يف وقت من األوقات 
إىل »ترشيك مقّنع« لقلب تونس من خالل 
كفاءات يُرّشحها الحزب ال تنتمي إىل كتلته 
وتتميّز  الّسيايّس  مكتبه  إىل  وال  الربملانيّة 
بالكفاءة والّنزاهة ونظافة اليد والّنجاعة 

يف العمل .

ثّم أُثريت مسألة طبيعة الحكومة ونوعيّة 
الّشخصيّات التّي سرُتّشح لتويّل الحقائب 
الوزاريّة : أهي حكومة كفاءات متحّزبة؟ 
أم كفاءات تقنيّة غري منتمية إىل أحزاب 
سياسيّة؟ أم هي حكومة محاصصات حزبيّة 
تتكّون من وجوه قياديّة يف أحزابها ؟ ويبدو 
أّن الّرأي الغالب كان يتّجه إىل املزج بني 
كّل هذه الّنوعيّات مع تطعيــم الحكومة 
ذلك  عن  وفضال   . املستقلنّي  من  بعدد 
طُرحت مسألة تحييد وزارات الّسيــــادة 
من عدمـــــه، فلنئ كان رئيس الحكومة 
املكلّف متمّسكا مببدإ تحييــــد تلك الوزارات 
فإّن بعـــــض األحــــــزاب املعنيّة بتشكيل 
بالحبيب  لقاءاتها  الحكـــومة طالبت يف 
منطلق  من  تحييدها  بعـــــدم  الجميل 
أنّها وزارات مفصليّة يف تطبيق سياسات 
الحكــــومة ومن ثَّم رضورة اسنادها إىل 

قيادات سياسيّة.

أّما أّم املشكالت فهي عىل األرجح هويّة 
االئتالف املكّون للحكومة وما يرتتّب عن 
تحديد تلك الهويّة من تداعيات عىل طبيعة 
الحكومة ذاتها وعىل الحياة الّداخليّة لألحزاب 

املشّكلة لها.

لعلّه بات من الواضح أّن الحكومة املقبلة 
الّنحوين  هذين  أحد  عىل  ستتشـّكل 

الرّئيسينّي:

حكــومـــة الحبــيــب الجملي: 
الـــــوالدة العــســيـــــرة 

اكن

ريدي
ّ

• بقمل د. احلبيب الد
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والتّيار  الّنهضة  يضّم حركة  ائتالف  إّما   •
الّدميقراطّي وحركة الّشعب وكتلة اإلصالح 
الوطنّي مع إمكانيّة انضمـــــام تحــــيا 
تونس ويكون مدعوما من ائتالف الكرامة 
التّصـــويت عىل  أن يجمع عند  ويتوقّع 
منــــح الثّقة للحكومة ما يزيد عن 140 

صوتا.

• وإّما ائتالف يضّم حركة الّنهضة وقلب 
تونس وكتلة اإلصالح الوطنّي ويكون مدعوما 
كذلك من ائتالف الكرامة وبعض املستقلنّي 
وميكن عندئذ أن تنال هذه الحكومة الثّقة 

مبا يُناهز 130 صوتا.

ومن املعلوم أّن التّيّار الّدميقراطّي وحركة 
الّشعب كانا قد أعلنا يف وقت سابق عن 
تعليق مشاركتهام يف املشاورات التّي يُجريها 
رئيس الحكومة املكلّف بسبب متّسكهام مبا 
طرحاه من رشوط لالنضامم إىل االئتالف 
الحكومّي وهي رشوط كان يصعب االستجابة 

إليها كاملة.

أن يرصف  املالحظني  انتظر بعض  وعليه 
الحبيب الجميل الّنظر عن التّيّار وحركة 
الّشعب ويتّجه إىل الفرضيّة التّي تتشّكل فيها 
الحكومة من الّنهضة وقلب تونس أســـاسا 
ال سيّام وأّن مهلة الّشهر األّول شارفت وقتها 
عىل الّنهاية . ولكن فوجئ هؤالء بإطالق 
جولة جديدة من املشاورات مع الحزبني 
املذكورين قد تُفيض إىل إقناعهام باملشاركة 
خاّصة إذا حظيت مطالبهام األساسيّة بالقبول. 

ولكّن الّسؤال الّذي يجدر أن يُطرح يف هذا 
الّسياق هو : ملاذا استؤنفت املحادثات مع 
التيّار وحركة الّشعب يف الوقت الّذي كان 
باإلمكان امليّض يف تشكيل الحكومة وإعالنها 
بأغلبيّة  ثقته  ونيل  الربملان  وعرضها عىل 
ُمريحة ؟ وهل تّم ذلك بإرادة وحرص من 
رئيس الحكومة املكلّف أم برغبة من الحزب 
األغلبّي الّذي رّشحه وبعض املقّربني منه ؟ 

لتويّل  املرّشحني  الّنقاشات حول  أّن  يبدو 
حقائب وزاريّة كانت قد تقّدمت أشواطا وأّن 

رئيس الحكومة املكلّف نظر يف عدد من الّسري 
الّذاتيّة للكفاءات التّي مُيكن أن تُشارك فيها، 
ثّم وقع إيقاف هذه الّنقاشات واستئناف 
املحادثات مــــع التيّار وحـــــركة الّشعب. 
والظّاهـــر أّن هذا املوقف مل يرتك قيادات 
حزب »قلب تونس« مكتويف األيــــدي، إذ 
شــــرعوا يف القيام مبساع من أجل تكوين 
ائتالف برملاّن قد يضّم كتلة اإلصالح الوطنّي 
وكتلة املستقبل بحثا عن ثقل أهّم وحجم 
أكرب وتحّسبا لكّل محاولة تهدف إىل عزله 

وتحجيم دوره يف الّساحة الّسياسيّة. 

والثّابت أّن الحبيب الُجميل حريص عىل أن 
يكون لحكومته عمق إصالحّي » ثورّي«، إاّل 
أّن بقاء التيّار وحركة الّشعب خارج االئتالف 
الحكومّي من شأنه أن يُضعف هذا البُعد 
املرجّو ويُقلّل من صدق عزم الحكومة عىل 
اإلصالح الحقيقّي . ولكن هل إّن املتشبّثني 
مبشاركة التيّار يف الحكومة سيقبلون برشوطه 
التّي ُوصفت بأنّها تعجيزيّة وُمبالغ فيها 
أم إنّهم يُريدون وزراء التيّار وال يُريدون 

برنامجه اإلصالحّي ويرغبون يف حضوره وال 
يرغبون يف فاعليّته وتأثريه ؟ 

ومهام يكن من أمر فإّن كثريا من املعطيات 
تُشري إىل أّن هذه الحكومة ستُولد من رحم 

جملة من املعادالت الّصعبة : 

• املعادلة األوىل تهّم عالقة الّنهضة بقلب 
تونس ، ورهانها املحافظة عىل التّقارب بني 
الحزبني رغم إمكان استبعاد قلب تونس 
من املشاركة يف الحكومة . فال يخفى أّن 
بني الحزبني تحالفا تكتيكيّا – ال اسرتاتيجيّا 
– ظهر يف انتخاب رئيس مجلس الّنّواب 
ونائبته األوىل ، ورغم القول داخل حركة 
الّنهضة بانفصال املسار الربملان عن املسار 
الحكومّي فإّن قيادات الحركة تُقّدر الحجم 
العددّي لنّواب قلب تونس وال يبدو أنّها 
مستعّدة لتجاهله خاّصة وأّن بعض مقامات 
التّصويت يف عمل الربملان تحتاج أكث من 
مجرّد األغلبيّة وقد تتطلّب أصوات ثُلثي 

الّنّواب )145(.

• املعادلة الثّانية ذات صلة بالرّقم الّصعب يف 
املشاورات وهو التيّار الّدميقراطّي ، ورهانها 
إيجاد الّصيغة املناسبة إلقناع التيّار باملشاركة 
والقبول برشوطه دون املجازفة بوضع أهّم 
مفاصل الحكومة ووزاراتها الحّساسة بيد 

حزب واحد.

• املعـــادلة الثّالثة قـــد ال تعنـــي رئيـــس 
الحكومة املكلّف بشكل مبارش ، ولكّنهـــا 
الّسياسيّة األساسيّة يف  تعنــــي األطراف 
راهن  تتجاوز  وهي  الحكومة  تشكيل 
الحكومة  عمل  مستقبل  إىل  املشاورات 
ومستقبل املشهد الّسيايّس بأكمله ، ورهانها 
طبيعة العالقة بني الّنهضة ورشكائها املحتملني 
يف الحكم ) التيّار وحركة الّشعب ( . فال 
خفاء أّن هذين الحزبني أصبح لهام منذ 
اكتسباه  خاّص  بريق  األخرية  االنتخابات 
بفضل ما أبدياه من مواقف مبدئيّة خالل 
املشاورات وأثبتا أنّهام ليسا طاّلب سلطة 
وهام ال يحرصان عىل املناصب والحقائب 
الوزاريّة وال يتعامالن مبنطق الغنيمة بل 

انعقد خطابهام عىل قضايا جوهريّة تهّم 
الحوكمة واإلصالح واالرتقاء بالواقع الّسيايّس 
والتّنموّي . ومن ثّم فإنّهام باتا منافسني 
حقيقيّني للّنهضة، وهام قادران عىل احتالل 
صدارة املشهد وافتكاك زمام املبادرة منها 
والفوز عليها يف استحقاقات انتخابيّة قادمة، 
وهي معطيات قد تجعل تعايش هذين 
تعايش  الحكم  يف  الّنهضة  مــع  الحزبني 
تكامل  تعايش  ال  خفّي  ورصاع  منافسة 

وتعاون.

واملحّصل أّن الحكومة املرتقبة قد تظهر 
مالمحها يف قادم األيّام وقد تتشّكل قبل نهاية 
املهلة الثّانية التّي طلبها رئيس الحكومة، 
ولكّن ذلك لن يكون دون تضحيات من هذا 
الجانب وذاك ودون تنازالت »مؤملة« من 
بعض األطراف ودون تداعيات مستقبليّة 
الحكومة  رئيس  أّما   . بها  التّنبؤ  مُيكن  ال 
املكلّف فهو عىل ثقة كاملة بأنّه سيصل 

بفريقه إىل بّر األمان.
ح.د.

الحبيب الجملي : حياته ومسيرته
هل من الّصدفة أن يجمع الحبيب الجميل يف هويّته ) اسمه 
ولقبه العائيّل ومسقط رأسه واختصاصه الفالحّي( ما يُحيل عىل 
ثالثة رموز تونسيّة معروفة ؟ فاسم » الحبيب« اختاره له والده 
الّذي حرص عىل اعطائه اسم الحبيب بورقيبة محّرر البالد من 
االستعامر وبان الّدولة الحديثة، و»الجميل« لقٌب« ينسب العائلة 
إىل وليّة صالحة نزحت من مدينة جاّمل إىل منطقة الكبّارة من 
معتمديّة سيدي عيل بن نرص اللّه وهي »لاّل فاطمة الجاّمليّة« 
رأسه  أّما مسقط  الّصيت،  ذائعة  الجاّمليّة«  الّزين  »أّم  شقيقة 
وشغفه بالفالحة فيشرتك فيهام مع املرحوم مصطفى الفياليل 
أصيل منطقة نرص اللّه وقد كان وزيرا للفالحة حني ُولد الحبيب 

الجميل يف 28 مارس 1959.

الحبيب الجميل هو نتاج خيارات دولة االستقالل ، فبفضل سياسة 
تعميم التّعليم ونرشه عىل أوسع نطاق التّي رُشع يف تطبيقها منذ 
خمسينات القرن املايض ُشيّدت مدرسة قريبة جّدا من ُسكنى 
املعتمديّة 20  تبعد عن مركز  التّي  الّريفيّة  الكبّارة  العائلة يف 
كلم، وهناك تلّقى تعليمه االبتدايّئ ، وهناك أيضا شغف باملسح 
ومارسه يف اإلطار املدريّس.  ومل يكن لُه ، وهو ابن بيئة فالحيّة 

رصف ، إاّل أن يتعلّق باألرض ويُولع بالفالحة ، فالعائلة كانت متلك 
قطعة أرض ورزقها متأّت من العمل الفالحّي أساسا . ورغم قلّة 
ذات اليد فإّن العائلة كانت حريصة عىل تعلّم أبنائها فحّفزتهم 
عىل التّفّوق والتّميّز يف وقت كان األجوار يحملون أبناءهم عىل 
بحثا عن  العمـــل  إىل  الّدراسة ويدفعـــونهم  تــرك مقـــاعد 

لقمـــة العيـــش. 

أنهى الحبيب الجميل دراسته االبتدائية مبدرسة الكبّارة والتحق 
مبعهد املنصورة يف مدينة القريوان ، ورغم ما أبداه من نجابة 
وتفّوق فإنّه قّرر أن يختار عند التّوجيه مسلكا دراسيّا قصريا حتّى 
يخترص مراحل التّعلّم ويُساعد عىل اإليفاء بنفقات العائلة، وهو 
ما رفضه أساتذته ودفعهم إىل محاولة إثنائه عن عزمه، ولّكنه 
رشح لهم أسباب اختياره فلم يبق أمامهم إاّل أن يستنجزوه وعدا 
بالرّجوع إىل الّدراسة عندما تزول األسباب املانعة من امليّض فيها 

إىل أقىص الطّموح . 

وهكــذا تحّول مـــن معهد املنصورة الثّانوي إىل املعهد الفالحّي 
مبقرن من والية زغوان حيث أحرز سنة 1980 شهادة مهندس 
مساعــــد وكان أّول ُدفعته مبـــا أّهله للحصـــول عىل جائزة 
رئيس الجمهوريّة. ومل تقف املسرية عند هذا الحّد، فقد أتــاح 
له تفّوقه االنتســـاب إىل التّعليم العايل الفالحي فدرس االقتصاد 

يف  الثّالثة  املرحلـــة  سنـــوات  خـــالل  اختـــّص  ثّم  الفالحّي 
االقتصـــاد واملاليّة. 

مــن  يكــــون  ألن  املختـــــّص  التّكوين  هـــذا  أّهلـــه  وقد 
اإلطارات العليا بوزارة الفالحة ثّم بديوان الحبــــوب، ومّكنه ما 
اكتسبه من تجربة صلب هذه املؤّسسات من أن ينضّم إىل لجنة 
إعداد املخطّطات الخمــــاسيّة للتّنمية التّي أحدثتها الحكومـــة. 
هذا فضال عن عضويّة مجالس إدارة عـــديد الرّشكات الوطنيّة 

الفالحيّة .

استقال الحبيب الجميل من العمل يف القطاع العاّم سنة 2001 
وأّسس رشكة تجاريّة خاّصة. ومل يُعرف له قبل 14 جانفي 2011 
نشاط سيايّس يُذكر ولكن تّم تداول اسمه خالل املشاورات  التّي 
سبقت تكوين حكومة حاّمدي الجبايل أواخر 2011 ، ويبدو أّن 
شخصا من الّدوائر املحيطة بالجبايل أو املقّربني منه آنذاك كان 
زميال سابقا للجميل فانضّم إىل الحكومة بوصفه من التّكنوقراط 
حيُث عنّي كاتب دولة للفالحة وأسندت إليه امللّفات التّقنيّة يف 

الوزارة. 

إىل  بعدهـــمـــا  عاد  الرّتويكا  حكـــومـــــة  يف  سنتني  قّض 
القطاع الخاّص، وقد أكسبته تجربته يف هذا القطاع روح املبادرة 

البيــــروقراطيـــّة  أعبــــاء  مــــن  التّخّفـــف  عىل  وقــــدرة 
وإدراكـــا ملــزايا العمل الحّر الّذي ميتاز غالبا باملرونة والّنجاعة 
بيـــن  بالّشـراكة  يُؤمـــنون  الّذين  من  لذلك هو  والّســـرعة. 
القــــطاع العـــاّم والخاّص ويعترب أنّها قادرة عىل أن تكون عنرص 

دفع للعمــل التّنموّي.

اختـــــاره مجلــــس شورى حــــركة الّنهضة رئيســـا للحكــــومة 
بعد جدل طويل يف الســّاحـــة الّسياسيّة بشــــأن االنتمــــاء 
الّسيايّس للّشخصيّة التّي ستُشّكل الحكــــومة القادمة، فبعد إرصار 
الّنهضة عىل أن يكون رئيس الحكومة من داخـــل الحــــركة ومتّسك 
عـــديــد األطراف برضورة اختيار شخصيّة مستقلّة قادرة عىل 
التّجميع وملّمة بامللّفـــات االقتصــــاديّة وقــــع االختيار عىل 
الحبيب الجميل الّذي يُؤكّد دوما أنّه مستقّل وال ينتمي إىل أّي 
حزب سيايّس ويرى فيه البعض شخصيّة قريبة من حركة الّنهضة. 

وهو يقـــود اآلن مشــــاورات عســـرية وشــــاقّة مـــن أجــــل 
التّوّصل إىل تشكيل الحكومة املرتقبة ، ويتطلّب ذلك خصـــاال 
عديدة وقدرة عىل اإلقناع والتّأثري . هو رجل فالحة واقتصاد وهام 
قطاعان يُعلاّمن الّصرب والّشطارة ، فهل يكون رجل توافقات يقدر 
عىل تجاوز العراقيل وتخطّي العقبات وتقريب وجهات الّنظر 

املتباعدة ؟.
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شؤون وطنّية

1
الباجي قايد السبيس أبرز وجوه ما بعد »الثورة«. كان رجل الساعات الحرجة. 
ترأّس الحكومة وقاد السفينة يف بحر من األوحال ونظّم أّول انتخابات حرّة ثّم 
سلّم الحكم ملن أوصلنا إىل ما نحن فيه وبعصا ساحر أسس حزبا احتل املرتبة 
األوىل يف ثان انتخابات ترشيعية وبه ارتقى إىل سّدة الرئاسة وبالرغم من أنّه 
مل يَُوفَّْق يف انتهاجه سياسة التوافق وبالرغم من أنّه ترك حزبه يتمزّق ويتآكل 
إىل درجة االضمحالل، مأل الكريس وشغل الناس سلبا وإيجابا وأشبعناه مدحا 
وذّما. وكان له عىل األخّص حضور مؤكّد يف املحافل الدولية واصل به اإلشعاع 
البورقيبي. وملّا تويّف شيّعه الجميع يف موكب مهيب. وما هي إال أسابيع، ويف 
غمرة انتخابات مشبوهة، نسيناه ومل يعد شيئا يذكر أو يكاد، فام أقرص ذاكرة 

هذا الجيل القارص وما أطول لسانه !

2
ن لالتحاد العام التونيس للشغل مبادرته لتكريم  يف هذا الجّو الجاحد، كيف ال نثمِّ
السيد محمد النارص الذي قام مبهاّم رئاسة الجمهورية خري قيام وكان لحكمته يف 
ترصيف الشؤون املعّقدة ويف ملء الفراغ الخطري، أطيب األثر يف إضفاء الكثري 
من السالسة عىل مجريات األحداث املتقلقلة الشائكة. كان املفروض أن يكرّمه 
مجلس النّواب الذي ترأّسه بكفاءة عالية وبصرب أيّوب. وما اختيار االتحاد ليوم 
ذكرى استشهاد فرحات حشاد لتكريم السيد محمد النارص إال تكريس للوفاء 
تجاه األوفياء فلقد كانت عالقة الرجل باملنظمة الشغيلة طوال اضطالعه مبهاّم 
وزارة الشؤون االجتامعية وطيدة متجانسة، وظّل عىل تّفهمه وانحيازه للمطالب 
النقابية إىل نهاية مسؤولياته. شكرا لالتحاد عىل هذه اللفتة الحضارية يف زمن 
عّز فيه تقدير من يستحّق التقدير، ودام سندا عتيدا ثابتا للوطن رغام عن 

تهّجامت املغرضني.

3
فيام عدا هذه اإليجابيات التي ال يستهان بها، أرى ما أرى وأسمع ما أسمع 
فتحرضن كلمة شهرية قالها الزعيم سعد زغلول لزوجته ورفيقة نضاله صفية 
مصطفى فهمي، عندما شعر باإلخفاق يف النهوض بالشعب إىل مرتبة الوعي 
والعقالنية:  »ما فيش فايدة يا صفية«. نحن يف تونس نختزل العبارة بقولنا »زايد« 

وكذا أقول بعد إسهام مكثّف يف مجاالت الرتبية والثقافة واالتّصال. 

4
لقد مّر شهران كامالن عىل نهاية مارا تون انتخايب مرهق ومكلف يف ثالثة فصول 
اتّسمت بكثري من الرتهات واملالبسات والتالعبات اإلعالمية تحرّك خيوطها أياد 
داخلية  ووكاالت خارجية ال عهد لها وال ميثاق. مرَّ شهران ومل تزل بإصبعي بقية 
حرب تذكّرن بأّن وقفت بالصفوف وخلوت واخرتت وانتخبت ومل أعد إىل بيتي 
فرحا مسورا كام كان يقول أطفال املدارس. أتأّمل يف نتائج الترشيعية فال أصّدق.  
فاملفروض يف مسرية األمم الحضارية أنّها تسري من حسن إىل أحسن أو من يسء 
إىل األقل سوءا. مل أكن راضيا عن الرتكيبة املاضية إذ مل تكن خالية من الجالفة 
وها أنا أترّحم عليها مبزيد من األىس. ففي الرتكيبة الجديدة رهوط أتعّفف عن 
نعتها مبا تستحّق، فيها روابط حامية الثورة السيّئة الذكر، فيها ما هو أدهى من 
السلفية، فيها أنصارها ومحاموها، وفيها من األدعياء من يرى نفسه أوىل بتشكيل 

الحكومة، وفيها جهل باألبجديات يف مختلف امليادين.

5
ويقول حديثو العهد بالدميقراطية: يجب احرتام نتائج الصندوق. أنا أتحّمل تلك 
النتائج وال أحرتمها بحال من األحوال فأنا منخرط بالحزب األعظم، حزب الثقافة. 
ّي  »ما كنت أحسبني أحيا إىل زمن« تنهار فيه املنظومة الرتبوية يدخلها األمِّ
فيتخرج منها جاهال يحمل شهاداٍت عليا. رحم الله زمانا كان الناس يتخذون 

فيه أبا العالء أسوة وإماما وهو القائل املتباهي عن جدارة:

نَْيـــــا بَُنـــــو زََمـــــن ما مـــَرَّ يف هـــــذه الدُّ
إالَّ وِعْنــــــِدَي ِمْن أْخبــــــارِِهْم طَـــــرٍُف

كام كّنا نرّدد ونتمثّل بأيب الطيب القائل فيام قال:
مـَــــْن ُمْبلِــــُغ األْعــــــراِب  أّن  بْعـــَدهـــا

 شاَهــــْدُت َرْســــطاليـــــَس واإلْسكَْنــَدَرا
َوَسِمعـــــُت بَطْلَْيمـــــوــــَس دارَِس كُْتِبــــه

ـــــرَا يًا   ُمَتحــَضِّ ُمَتَملِّــــكًــــا   ُمَتــــَبــــدِّ

لطاملا كنا نتوّسع يف رشح هذه األبيات وصوال إىل نتيجة حاسمة هي أّن الذي 
ال يعرف كبار املفّكرين يصّح فيه استعامل ضمري غري العاقل وال يغرنّكم اليوم 
أنّهم خريجو جامعات. ضمري غري العاقل يصّح يف ثالثة أرباع السياسوية التي 

تتحكم يف الساحة.

ز قامس • بقمل عبد العز�ي

رأي
هــــــي الـــــحــــــّل
قافة

ّ
الث
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6
إحدى نائبات »النهضة« يف مجلسنا النيايب الجديد املوقّر، تجمعيّة تائبة، أرادت 
أن تؤكد توبتها فوصفت السيدة عبري مويس ورفاقها بـ»الكلوشارات والباندية« 
معربة بذلك رصاحة عام تضمره الجامعة وكان عىل السيدة عبري أن تتجاوز 
باعتبار أن التي شتمتها ال تحسن اللغة الفرنسية فليس عليها جناح. أما أن 
تأخذ السيدة سامية عبو باقة الشوك من يديها وتكّرر نعت عبري بـ»الكلوشارة« 
فأمر يستحق التصويب اللغوي. كلمة clochard ، معناها مترشّد أو متسّكع، 
واستعاملها يف الصدد جهل قبل أن يكون سوء أدب، فإذا كنتم عاجزين عن 
الشتم بالعربية يا دعاة التمّسك بالهوية واألصالة حاولوا أن تتحرَّْوا يف استعامل 

مفردات اللغة األجنبية. 

7
عىل هامش »الكراكوز« الجاري باملجلس رفع بعض النواب يف وجه عبري 
مويس شعار رابعة العدوية. لغة األصابع معروفة فرفع السبّابة والوسطى 
منفرجنْيِ يف شكل حرف V عالمة االنتصار، أما رفع كل األصابع بطّي 
اإلبهام فهو يشري إىل ميدان رابعة بالقاهرة بعد أن أخالها الجيش املرصي 
مّمن اعتصموا بها وأذاقوا سّكان الحّي األمّرين، غداة عزل  الرئيس محمد 
مريس العياط. وليس لرابعة العدوية صلة باإلخوان ال من قريب وال من 
بعيد. فهي شاعرة عراقية متصّوفة ولدت وعاشت يف البرصة يف القرن 
الثان للهجرة حيث أّسست مذهب الحّب اإلالهي. واملسجد الذي يحمل 
اسمها بالقاهرة أنيشء سنة 1963  يف عهد عدو اإلخوان األلّد الرئيس 

الراحل جامل عبد النارص.

من قصائد رابعة العدوية الشهرية ما غّناه العديد من املطربني واملطربات وعىل 
رأسهم أم كلثوم :

عـَــــرَْفـــُت الَهــــَوى ُمــــــــْذ عرَْفُت َهـــواك
ـــْن َعـَداكا وأْغـلَـْقـــــــُت قلْـِبــــــــَي َعـمَّ

وُقْمـــُت أنــــاجيـــك يــــــا َمــــــْن تـَــــــرى
خـفـــــايا الـقـلــــوِب ولْسـنــــا نَـَــــــراكا

أحبُّــــــــَك ُحـــــبَّـْيـــــِن ُحـــــبَّ الَهـــــــوى
ــــــَك أْهـــــــٌل لِــــــَذاكا وحــبًّـــــــا ألنَـّ

ـــــــا الــذي ُهــَو ُحــــــبُّ الهـــــــوى فـــــأمَّ
ــــْن ِســَواكا فُشْغلِــــــي ِبـِذكْـــــرَِك َعــــمَّ

ا الــــــــذي أنْــــــــــَت أْهــــــٌل لَــــــــه وأمَّ
َفكَـْشـُفـــــَك ِل الُحـــْجـــَب حتَّــــى أَراكـا

فــــــــال الَحــــــْمــــــــُد يف ذا ويف ذاَك لــــِي
ولِكــــْن لـــــــَك الَحــــــْمــــُد يف ذا وَذاك

إّن التي متتلك مثل هذا النََّفِس الشعري ومثل هذه النفحات الروحية ما كانت 
لتقبل أن يُزَجَّ بها يف مهاترات إسالموية وال أن يُرَْمَز إىل اسمها بهذا الشكل املبتذل.

8
لقد عرفت الحضارة العربية اإلسالمية عصورا ذهبية ملعت فيها أسامء يف األدب 
والفلسفة ومختلف العلوم، بل إنّها عرفت األنوار قبل عرص النهضة األوروبية. 

كان العرص الوسيط عربيا بامتياز: ابن سينا، الفارايب، الكندي، أبو بكر الرازي، 
الزهراوي، ابن زهر، ابن طفيل، ابن رشد ... وتطول قامئة العلامء واملفّكرين 
الذين تجاوز إشعاعهم حدود الوطن، ولعّل ابن خلدون هو آخر مصباح عريب 
أضاء العامل. وبعده هبط ليل العروبة الطويل. وعندما يتحّدث األدباء واملفّكرون 
واملؤرّخون العرب عن عصور االنحطاط فهم يقصدون فرتة تاريخية طويلة 
هي التي رزح فيها العامل العريب تحت نري االستعامر العثامن، أي من سنة 
1517  إىل 1917: أربعة قرون من التجهيل والتنكيل، من املكوس والنكوس، 

من املشانق واملخانق. 

8
أكرر: إّن ما نصطلح عليه بعصور االنحطاط يعني الحقبة الزمنية التي 
أمسكت فيها أياد غري عربية، فضال عن االستعامرين اإلنكليزي والفرنيس، 
مبقادير العامل العريب فأقعدته عن املسري نحو التقّدم. وها هي ذي إرهاصات 
عودة السحب السوداء القدمية يراها الشاعر بعيني زرقاء الياممة فيسترشف 

األخطار الداهمة  أو املرتبصة منبها ونذيرا :

يَزَْحـــــــُف الَجْهــــُل ُرَويًْدا يف ثَبــاِت االْعِتباْط
ْت إىل الَعـْقــــــِل لَِفـكِّ االرْتِبـاْط والَيـُد اْمـَتــــدَّ

َياـْط والظُّهــــوُر اْحَدْوَدبَْت تَْهَتــــزُّ َشــــْوًقا للسِّ
َدحـــْرَُجـونَا َسَحُبــــوا ِمْن تَْحـِتَنـــا كُـلَّ  ِبســـاْط

َرَجَعـــْت: يا ألْـــَف أْهالً ِبُعصـــوِر االنِْحـــطاْط

9
مرة أخرى نلفت النظر، عىل قرصه، إىل أن ما يجري يف الجزائر ولبنان وبالد 
الرافدين واليمن يهّمنا ال عىل سبيل التضامن مع اإلخوة فحسب بل باعتبار 
توشك  التي  املنحدرات  إىل  الشقيقة سيجرّنا حتام  الدول  انهيار هذه  أن 
أن تتدحرج إليها. مصرينا، شئنا أم أبينا، مرتهن إىل ما تشهده املنطقة من 
تداعيات. وإذا حلّت الفوىض من حولنا نستطيع أن نقول وداعا للدميقراطية 

التي بها نفاخر ونتبّجح.

10
الشعب التونيس متضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق منذ ما يناهز القرن 
شارك معه يف املعارك وقّدم رضيبة الدم. وعىل الصعيد السيايس، يكفي أن نُذكِّر 
بأن الشيخ عبد العزيز الثعالبي كان طوال ثالثينات القرن املايض من الزعامء 
العرب األوائل الذين وقفوا إىل جانب مفتي فلسطني، الحاج أمني الحسيني، ومّمن 
تولّوا القيام بدور قيادي يف إعداد اسرتاتيجيات الدفاع عن الحّق الفلسطيني تجاه 
املّد الصهيون. وإرسائيل اليوم ال تقترص عىل ابتالع األرض الفلسطينية والجوالن 
السوري ومزارع شبعة اللبنانية ومزيد من أرايض األردن، بل إّن لها يـــدا يف 
كّل مـــا يحّل بالعامل العريب من مصائب. وما كان لها أن تعربد بهذه الغطرسة 
والصفاقة لوال مساندة الواليات املتحدة املطلقة لها ضاربة الحائط بكّل املواثيق 
والقرارات األممية. لذلك، وإذا استقّر عزمنا عىل إفشال صفقة القرن، فال ينبغي 
حرص الهّم يف الكيان الصهيون، يجب أن نتعّداه إىل كل داعميه يف املنطقة 

العربية. فهل نحن قادرون عىل مواجهة هذا املّد الصهيون ولو مبجرّد اللسان؟.
ع.ق.
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املياه املعدنية املعّلبة 
واالستشفاء بامليــــاه

أكــــثـــــر من

رزيڤ الوسالتي

1000 
مليـــــون ديـــنــار
مــــداخيل سنوّيــا
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قطاع السياحة االستشفائية من 
أهّم القطاعات عىل املستويات 
االقتصادية واالجتامعية والصحيّة 
بفضل تفرّده بطابع الوقاية والعالج 
والرتفية من جهة، وملا يضطلع به من دور هاّم يف 
تنويع املنتوج السياحي واثرائه ويف دعم التنمية 
الجهوية من جهة أخرى، إذ نجد أّن نشاط العديد 
من الجهات التونسية عىل غرار حاّمم بورقيبة 
وقربص والزريبة وحامم بنت الجديدي وتوزر 
وحاّمة قابس يتمحور حول املحطات االستشفائية 
والحاممات املعدنية املوجودة بها والتي خلقت 
حركيّة اقتصادية واجتامعية بهذه الجهات ساهمت 
يف تحسني مستوى عيش املواطن وتثبيت متساكني 
هذه املناطق بها من جهة ومن جهة أخرى الرفع 
من القدرة التنافسية لهذه املناطق ودعم ميزاتها 
التفاضلية. كام يشّكل النشاط االستشفايئ رافدا 
هاّما من روافد دفع التنمية الجهوية واملحلية 
خصوصا والتمييز اإليجايب للجهات فهو محرّك 
لعديد القطاعات واألنشطة األخرى )النزل واملطاعم 
والرتفيه والتجارة والصناعات التقليدية( إضافة إىل 
تلك املرتبطة مبارشة بنشاط املحطات االستشفائية 
)الطب والتمريض والتدليك الصحي واألنشطة 
اإلدارية( كام أنّه ميثّل مصدرا هاّما ملوارد املجالس 
الجهوية واملحلية باملناطق التي يوجد بها هذا 
النشاط.ويساهم قطاع االستشفاء باملياه يف تونس 
يف خلق اكث من 6400 موطن شغل فيام يبلغ عدد 
مؤّسسات التكوين الحالية املوجهة إىل هذا القطاع 
54 مؤّسسة تكوينية منها 11 مؤّسسة عمومية. 
 كام يلعب املنتوج االستشفايئ يف تونس دورا صحيّا 

هاّما يندرج يف إطار منهج الطّب البديل والذي 
التأثريات  الطبية حول  الدراسات  أثبتته عديد 
اإليجابية  الستعامل املياه املعدنية أو ميـــاه 
البحر عىل صّحة اإلنسان من خالل التخفيف 
من تأثريات األمراض املزمنة والحّد من األرضار 
والعواقب الوخيمة لهذه األمراض، إضافة إىل أّن 
التداوي باملياه املعدنية يساهم يف معالجة التأثريات 
لهذه األمراض ويقلّص من احتامل إصابة الجسم 
بعوارض األمراض املزمنة وبالتايل التقليص من 

استهالك األدوية.

وعىل صعيد آخر وبالنظر إىل التحّسن امللحوظ 
يف القدرة الرشائية للتونيس واعتبارا لتجّذر تقاليد 
االستحامم يف تونس، أصبح املنتوج االستشفايئ 
الداخلية  السيـــاحة  لتنمية  أساسيا  عنرصا 
االستشفــــائية  املحطّات  تستقـــطب  حيث 
والحمـــامـــات املعدنية املاليني من التونسيني 
سنويا يتوافدون عليها فرادى أو عائالت بغرض 
املنتوج  مكـــّونات  مبختلف  والتمتّع  الرتفيه 

واالستفادة من منافع املياه املعدنية.

 

قبلة  التونيس  االستشفايئ  املنتوج  أصبح  كام 
املاليني من السياح األجانب وهو مــــا جعل 
تونس وجهة للسياحة االسشتفائية بامتياز باعتبار 
جودة الخدمات املقّدمة مبختلف مراكز االستشفاء 
باملياه وكفـــاءة املوارد البشـــــرية العـــاملة بها 
وهو ما كان له االنعكاس اإليجـــايب عىل مـداخيل 

العملة األجنبية املتأتية من القـطاع السياحي.

أهّم مهاّم الديوان 
الوطني للمياه املعدنية 

واالستشفاء باملياه 

تبعا ملا أكّدته نتائج الدراسة التي أعّدتها الهيئة 
العليا األوروبية املشرتكة للسياحة والتشغيل من 
أّن نشاط السياحة االستشفائية يشهد تطّورا عىل 
املستوى العاملي وأّن هذا التطّور سيتواصل يف 
قادم السنوات خاّصة ببلدان أوروبا ويف الدول 
املتوسطية بسبب ارتفاع معّدل حياة السكان 
واللياقة  بالصحة  املتزايد  واالهتامم  باملنطقة 
للتأكّد من  وبالنظر  النفيس  الضغط  ومقاومة 

الدور االسرتاتيجي لهذا القطاع وللنجاحات التي 
حّققها الديوان منذ تاريخ إحداثه سنة 1975 
أقرّت الدولة توسيع مجال تدخله ليشمل عالوة 
عىل قطاع املياه املعدنية الساخنة والباردة قطاعي 
االستشفاء مبياه البحر وباملياه العذبة حيث أوكلت 
إليه مهّمة تنفيذ سياسة الدولة يف هذا املجال وذلك 
من  خالل املساهمة يف وضع برامج ومخططات 
تنمية قطاع االستشفاء باملياه وقطاع املياه املعلّبة 
واتخاذ التدابري الالزمة لتطبيقه ومتابعة تنفيذ 
برامج تأهيل قطاع االستشفاء باملياه واملياه املعلّبة 
ومخططات إرساء أنظمة الجودة والقيام بجميع 
الدراسات الفنية واالقتصادية واملالية والبحوث 
العلمية يف مجال نشاطه أو تكليف من يقوم 
بها والنهوض بالتكوين املهني والبحث العلمي 
وإرساء برامج تكوين يف قطاع االستشفاء باملياه 
وقطاع املياه املعلّبة والسهر عىل تطبيقها بالتعاون 
مع الهياكل املعنية عالوة عىل تأطري املستثمرين 
واإلحاطة بهم يف جميع املراحل املتعلّقة بإحداث 
واستغالل املشاريع وتقديم املساعدات الفنية 
وغريها من األشغال الرضورية إلنجاز مشاريعهم 
وحسن استغاللها ورصف منح االستثامر واالمتيازات 
املسندة لفائدتهم ومتابعتها. واقرتاح وتنفيذ برامج 
لصيانة وحامية منابع املياه موضوع األنشطة 
الراجعة له بالنظر بالتنسيق مع الوزارة املكلّفة 
باملوارد املائية والوزارات املعنية بقطاع االستشفاء 
باملياه وقطاع املياه املعلّبة ومراقبة قطاع االستشفاء 
باملياه وقطاع املياه املعلّبة يف جميع املراحل واتخاذ 
التدابري املناسبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية 

األخرى املختّصة والرتويج للقطاع وتشجيع التعاون 
الدويل وتبادل الخربات يف مجال نشاطه.

مكّونات املنظومة 
االستشفائية باملياه

تتكّون املنظومة االستشفائية باملياه من ثالثة 
أنشطة رئيسية وهي االستشفاء باملياه املعدنية 
واالستشفاء مبياه البحر واالستشفاء باملياه العذبة .

ففي قطاع  االستشفاء باملياه املعدنية تزخر بالدنا 
بأكث من مائة منبع مياه معدنية يستغل البعض 
منها يف تزويد  5 محطات استشفائية بكل من 
قربص بوالية نابل وجبل الوسط بوالية زغوان 
وحامم بورقيبة بوالية جندوبة وجربة بوالية مدنني 
وحامم بولعابة بوالية القرصين، و46 حاّمما معدنيا 
مصّنفا وطنيّا أو جهويّا أو محليّا. وقد  استقطبت 
املحطات الخمسة خالل سنة 2018 ما يناهز 
50.000 حريف محّققة رقم معامالت يقدر بـ 5 
مليون دينار. وبطاقة تشغيليّة تناهز 600 موطن 
شغل مبارش .يف حني  استقطبت الحاّممات املعدنية 
خالل سنة 2018 ما يربو عن 4،5 مليون حريف 
أغلبهم من التونسيني، محققة رقم  معامالت 
يقّدر بـ  2.3 مليون دينار،  وبطاقة تشغيلية 

بحوايل 300 موطن شغل مبارش.

و أّما عىل مستوى قطاع االستشفاء مبياه البحر 
فإّن عدد املراكز يبلغ 60 مركزا توفّر حوايل 2000 
موطن شغل مبارش وبلغت طاقة استيعابها الجملية 

6700 حريف يوميا، إستقطبت خالل سنة 2018 ما 
يناهز 100 الف وافد، أغلبهم من األجانب بنسبة 
95 % محّققة رقم معامالت بـ10 ماليني دينار.

يشمل نشاط االستشفاء باملياه العذبة من جهته 
340 مركزا موزّعا عىل كامل تراب الجمهورية منها 
288 مركزا موجودا داخل الّنزل والبقية 52 مركزا 
مستقالّ داخل املدن، استقطبت خالل سنة 2018  
ما يناهز مليون حريف، بفضل طاقة استيعابها 
الجملية املقّدرة بحوايل 5000 حريف يوميا. محّققة 
رقم معامالت يقّدر بـ100 مليون دينار. كام توفّر 
هذه املراكز 3.400 موطن شغل مبارش.  ويقدر 

مبلغ االستثامرات املنجزة بحوايل مليار. 

اإلشعاع الدول 
لتونس و للديوان  

تحظى تونس مبكانة مميّزة عىل الصعيد الدويل يف 
هذا املجال وهو ما يتجىّل أّوال من خالل انتخاب 
تونس يف خطة نائب رئيس املنظمة العاملية للمياه 
املعدنية وعلم املناخ ممثّلة يف شخص املدير العام 

للديوان الوطني للمياه املعدنية واالستشفاء. 

وثانيا من خالل إسنادها شهادة تقدير من املنظمة 
العاملية للمياه املعدنية وعلم املناخ اعرتافا منها 
بريادة تونس يف هيكلة هذا النشاط ونجاحها يف 
تركيز وإرساء منظومة ترشيعية قويّة لتنظيم قطاع 
االستشفاء باملياه من خالل إصدار نصوص قانونية 
تضبط رشوط إحداث واستغالل مراكز االستشفاء 
باملياه مبفهومها الواسع، وثالثا  من خالل إعالن جربة 
عاصمة متوسطية لالستشفاء باملياه سنة 2014، 
ورابعا من خالل اعتامد املنظمة الدولية للتقييس 
مواصفة الجودة التونسية 126.05 الخاّصة بنشاط 
االستشفاء باملياه يف إعداد ونرش املواصفة الدولية 
إيزو 17680 إذ وألّول مرّة تعتمد املنظمة الدولية 
للتقييس مواصفة عربية إفريقية. وتشّكل هذه 
املواصفة قيمة مضافة لتأهيل قطاع االستشفاء مبياه 
البحر باعتبار أّن هذه املواصفة ستمثّل مرجعا معرتفا 
 »Certification« به دوليّا يف اإلشهاد باملطابقة
ملراكز االستشفاء مبياه البحر، حيث  بادر الديوان 
وبالتعاون مع املعهد الوطني للمواصفات وامللكية 
الصناعية بوضع برنامج عمل مشرتك لبلوغ مرحلة 
اإلشهاد باملطابقة ملراكز االستشفاء مبياه البحر حسب 

يحتّل قطاع االستشفاء بالمياه واستعماالته المختلفة 
مكانة هامة في النشاط االقتصادي واالجتماعي والصحي 

في تونس بحيث تنتشر الحّمامات المعدنية في جّل واليات 
الجمهورية لذلك يستقطب القطاع مئات آالف الحرفاء 
من تونسيين وأجانب. وعالوة على أنه نشاط تقليدي في 

الذاكرة الشعبية التونسية فقد شهد في السنوات األخيرة 
تطّورا ملحوظا و انتعاشة جلّية بفضل تنّوع أنشطته وتزايد 

حجم استثماراته وثبوت فوائده العالجية والوقائية.

ولمزيد تسليط الضوء على هذا القطاع كان«لليدرز» 
العربية هذا الحديث مع السيد رزيق الوسالتي مدير عام 

الديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه ونائب 
رئيس المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ.

يعت�ب
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املواصفة الجديدة وقد تّم الرشوع يف تجسيم هذا 
الربنامج من خالل اختيار أحد مراكز االستشفاء 
مبياه البحر إلخضاعه لعملية تدقيق للحصول عىل 
شهادة املطابقة ليكون بذلك أّول مركز يف العامل 
يحصل عىل هذه الشهادة ويكون بالتايل أنوذجا 
ومنطلقا لتعميم التجربة عىل باقي املراكز. كام يعّد 
الحصول عىل هذه الشهادة وسيلة هاّمة من وسائل 
التسويق عىل املستوى الوطني والّدويل لهذه املراكز.  

السياسة الرتويجية للقطاع 

يف إطار مهّمة الرتويج  للمنتوجات يف القطاع 
omni-  يعتمد الديوان سياسة متعّددة القنوات 

canal  باالعتامد عىل كّل اإلمكانيات املتاحة أّولها 
الديبلوماسية االقتصادية ،حيث أصبح الديوان 
ينظّم مشاركاته الدولية يف مختلف التظاهرات 
واملعارض التي تقام سنويا بالتنسيق مع ممثلياتنا 
الديبلوماسية بالخارج. وقد بدأت هذه السياسة 
تعطي نتائج ملموسة. وتكفي اإلشارة إىل ما تّم 
إنجازه عىل مستوى السوق الروسية إذ كان الديوان 
سبّاقا يف االهتامم بهذه السوق نظرا التّساع حجمها 

دميغرافيا و اقتصاديا. وقد كان لدعوة رائد الفضاء 
الرويس »جنادي بادلكا« يف نوفمرب 2010 األثر 
الكبري يف استقطاب أعداد هاّمة من السياح الروس 
بعد أن تداولت وسائل اإلعالم الروسية خرب متتّعه 
بفرتة نقاهة يف أحد مراكز االستشفاء مبياه البحر 

يف تونس إثر قضائه مّدة مطّولة يف الفضاء. 
كام راهن الديوان عىل استغالل اإلمكانيات املتوفّرة 
يف مجال التكنولوجيات الحديثة وذلك باالعتامد عىل 
التسويق الرقمي لقطاع االستشفاء باملياه بوضعه 
عىل الخط بّوابة االستشفاء باملياه وهي متثّل فضاء 
تعريفها ملختلف مراكز االستشفاء باملياه بتونس 
وتتضّمن فضاء تفاعليا بني اإلدارة واملهنيني يوفّر 
خدمات إدارية موّجهة إىل املؤّسسات املتعاملة 
معها وذلك يف إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية.كام 
سعى الديوان إىل تطوير تطبيقة محمولة حول 
التعريف بقطاع االستشفاء باملياه ميكن تحميلها 
مجانا عرب الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية .وتعّد هذه التطبيقة أّول دليل الكرتون 
تعريفية حول مراكز  يقّدم معطيات  متكامل 
االستشفاء باملياه كام توفّر خدمة الحجز عن 
بعد وسيتّم وضعها قريبا عىل الخّط مبنّصات 

تنزيل وتسويق التطبيقات املحمولة.  

حجم االستثامر يف القطاع

تبعا لإلجراءات املدّعمة التي قام بها الديوان 
الوطني للمياه املعدنية واالستشفاء باملياه يف 
إطار مهامه الرامية إىل دفع نسق االستثامر يف 
القطاع، سّجل هذا األخري بداية من سنة 2010 
استثامرات يف قطاعات االستشفاء باملياه املعدنية 
الحارة واملعالجة مبياه البحر واالستشفاء باملياه 

العذبة ما قيمته  380 مليون دينار. 

وبالتوازي، تولّت الدولة القيام باستثامرات لتدعيم 
مكّونات البنية االساسيّة مبا قيمته 25 مليون دينار 
إلنجاز الطريق املؤدية إىل عني اقطر وتهيئة الطريق 
املؤدية إىل حامم مالّق مع برمجة اعتامدات تقدر 
بـ110 ماليني دينار إلنجاز القسط الثان من الطريق 
املؤدية إىل مدينة قربص باإلضافة إىل الرّشوع يف 
إنجاز مكّونات البنية األساسية ملنطقة الخبايات 

من والية قابس. 
الدراسات ومخطّطات 

التنمية يف القطاع

 يف  إطار توفري األرضية املالمئة لالستثامر يسعى 
ذّمة  عىل  معطيات  بنك  وضع  إىل  الديوان 
املستثمرين وذلك من خالل القيام بالدراسات 
الفنية والدراسات االسترشافية وقد تولّت املصالح 
املختّصة القيام بعدد من الدراسات والتي ميكن 

أن أذكر منها :

 •  الدراسات الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية 
حيث تّم إنجاز 32 دراسة عىل مستوى املناطق 
الداخلية للبالد لضبط املخزون املايئ وتحديد مناطق 
الحامية وبلورة املقرتحات الكفيلة بتحسني دفق 

املياه، 

 •  دراسات تحسني قابلية التقاط املياه وتهدف 
إىل إعداد امللفات التنفيذية لألشغال الرضورية 
لتحسني دفق املياه الحارة. وقد تّم إنجاز مثل 
هذه االشغال عىل مستوى 7 مناطق وهي حامم 
بياضة من والية سليانة وحامم بزاز من والية 
الكاف وحمــــام الـصـــالحني من والية جندوبة 

وحامم مالق مــــن والية الكــــاف وعىل مستــوى 
منطقة جربة من والية مدنني وحمــــام سيـــالة 
من والية باجــــة وحمــــام بورقيبة من والية 

جنـــدوبة. 
 •  دراسات تهيئة املناطق 

تهدف إىل توفري اإلطار الترشيعي املنظّم إلنجاز 
مشاريع اإلستثامر وقد تّم يف هذا االطار إعداد           
6 دراسات ألمثلة التهيئة : قربص والحامة وبنت 

الجديدي وبياضة وحامم مالق و بولعابة.
• الدراسات االسرتاتيجية لتنمية القـــطاع 

عديدة هي املحطات االستشفائية الكربى واملهيّأة والتي تتوفّر فيها املواصفات 
والتجهيزات الرضورية املطلوبة ويفد عليها عديد الزوار سنويا ومنها محطة 
قربص... تجمع مدينة قربص االستشفائية بني زرقة البحر عىل ساحلها 
وخرضة الجبل يف محيطها  ودفء العيون املائية املتدفّقة من باطنها فيأخذ 
بخارها الجّذاب املتصاعد من البحر األزرق زوارها إىل عامل فسيح من املتعة.

وتعترب قربص إرثا فينيقيا بحاّمماتها وينابيعها الطبيعية. 

هناك اختالف كبري بني املؤرّخني حول تسمية مدينة قربص، ففي حني يذهب 
بعض املؤرّخني إىل أن أصل تسمية قربص يعترب تحريفا السم جزيرة قربص 
أطلقه عليها الرحالة الفينيقيون لتشابه املشاهد الطبيعية بني املنطقتني. 
يعترب مؤرّخون آخرون أّن التسمية مستمّدة من االسم الذي أطلقه الرومان 
عىل أعمدتها التاريخية وهو “كاربيس” )Carpis(  ، التي اندثرت وتّم نهبها 

عند انتصاب الحامية الفرنسية يف البالد التونسية سنة 1881.

و تشهد آثار  قربص عىل عراقة االسـتـشفاء باملياه املعدنية فيها بفضل عيونها 
السبع ) الصبية وكاالسريا وأقطر والعرتوس والّشفاء والعرّاقة والفكرون (، 
وقد كانت قـبـلة البايـات و مـكان اسـتقرار املعّمرين الفرنسيني. وتعترب 

فيال »كاربونتيي«  الشامخة بني الصخور واحدة مـن املعامل املميّزة باملدينة 
 Edmond و يعود تاريخ بنائها إىل بداية القرن العرشين من طرف الفرنيس
Carpentier   )تويف سنة  1920 ( وكان قدم إىل تونس سنة 1888 ليعـمـل 
 La dépêche بالـصحافة و يؤّسس اليومية التونسية الناطقة بالفرنسية

Tunisienne وهو صهر العامل  الفرنيس »لويس باستور«،. 
 

و قد ارتبط اسم »كاربونتيي«  مبدينة قربص إىل 
درجة اعتقد الناس هناك أنّه ويّل صالح و قد كان 
غيورا عىل املدينة ويعترب أنّها    ال تحظى باالهتامم 
الالزم من طرف اإلقامة العامة الفرنسية بتونس وأّن 
طبيعة املنطقة كانت تحول دون الوصول إليها بسهولة 

فكان يقّدم بشكل دوري مجموعة من التقارير إىل املقيم العام حـول ثراء 
Compa-  مدينة قربص مبنابع املياه املعدنية. وأّسس » كاربونتيي«  رشكة

gnie  des Eaux Thermales et  du domaine de Korbous . وتحت 
إدارة هذه الرشكة تـوىّل الـطبـيـب Charles Maillet  صهر »كاربونتيي« 
 Station Thermale  et إدارة املحطة اإلستشفائية بقربص تحت تسمية
Climatique d’Hiver   وكانت الرشكة متتلك آنذاك أرضا مساحتها  650 
هكتارا تقع عليها املحطة االستشفائية، ونزل Les Thermes و150 فيال 
وشقة مزّودة باملياه املعدنية،و ملعب تنس، وقاعة سينام، وكازينو لأللعاب 
وقـد كانت تقام فيها مـسابقات موسمية تـحرضها جـنسيات مـختـلـفة 

أسـاسا مـن الفرنسيني و اإليطاليني القاطنني بالعاصمة التونسية.

و 

باستقالل البالد التونسية متـّت تونسة الرشكات العائدة ملكيّتها للفرنسيني 
مبدينة قربص وإخضاع املحطة االستشفائية إلرشاف ديوان املياه املعدنية 
ابتداء من سنة 1975 وتحّولت فيال »كاربونتيي« إىل إقامة رئاسية يزورها 
الرئيس الحـبيب بورقيبة لالستجامم ويستضيف فيها مجموعة من الشخصيات 
السياسية األجنبيّة، ومل يتم استغالل هذه اإلقامة سياحيا رغم أهّميتها 
التاريخية وموقعها الجغرايف ويسعى الديوان حاليا إىل إقامة متحف للمياه 

املعدنية بها وإدراجه ضمن املسلك السياحي لوالية نابل.

قــــربص : متعــــة واستشفــاء على ضفـــاف البــحـــر 
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تّم االنتهاء من إنجاز ثالث دراسات  اسرتاتيجية 
األوىل متعلّقة  بآفاق تنمية نشاط االستشفاء باملياه 
املعدنية والثانية خاّصة بنشاط االستشفاء مبياه البحر 
والثالثة تهتّم بنشاط االستشفاء باملياه العذبة وقد 
مّكنت هذه الدراسات من بلورة خطط وبرامج 
عمل عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد لتنمية 
قطاع املعالجة مبياه البحر و قطاع االستشفاء باملياه 

املعدنية وقطاع االسرتخاء باملياه العذبة. 

• دراسة تأهيل الوحدات الناشطة يف قطاعي 
االستشفاء باملياه املعدنية  ومياه البحر وذلك 
من خالل تشخيص وضعية املحطات االستشفائية 
والحاممات املعدنية ومراكز االستشفاء مبياه البحر 
وبلورة  برامج تأهيلها طبقا للمواصفات واملقاييس 

الجاري بها العمل.

• وضع مخطط مديري للمّدخرات العّقارية 
لتنمية مشاريع االستشفاء والذي يهدف إىل 
تحديد املّدخرات العقارية الرضورية لبعث مشاريع 
اإلستشفاء باملياه املعدنية الحارة وضبط مناطق 

حامية منابع املياه. 

•  كام يقوم الديوان بعدد من الدراسات 
األخرى نذكر منها دراسة سوق نشاط املعالجة 
مبياه البحر لوضع الربامج الرتويجية والتسويقية 

املالمئة.

الدراسات الطبية

انطالقا من تعريف املنظمة العاملية للصّحة بأّن 
الصّحة هي حالة عاّمة من الرفاه البدن والنفيس 
واالجتامعي وليس فقط غياب مرض أو غياب اإلقامة 
مبستشفى يندرج حرص الديوان عىل إضفاء البعد 
العلمي عىل االستشفاء باملياه وهو ما يتجىل من 
خالل القيام بعدد من الدراسات الطبية إلثبات الفوائد 
العالجية للمياه املعدنية نخّص بالذكر منها دراسة 
أوىل للفوائد العالجية للمياه املعدنية بسيدي زكري 
بجربة عىل أمراض الصدفية ودراسة ثانية إلثبات 
الفوائد العالجية  عىل  أمراض الغرضوف وثالثة لتبيان 
الفوائد العالجية ملياه جبل الوسط عىل أمراض األم 
أسفل الظهر . وقد جاءت هـــذه الدراسات لتــؤكّد 
الفوائد العالجية للمياه املعدنيــــــة التونسية.كام أنّها 
مّكنت من  تصنيف مختلف املحطات االستشفائية 

وشّكلت رافدا هاّما  للتسويق لها.  فعىل سبيل املثال 
تشرتط النمسا التي متثّل سوقا سياحية هامة مثل 
هذه الدراسات الطبية لتمكن مواطنيها من فرص 
الحصول عىل تكفل الصناديق االجتامعية للعالج 

باملحطّات االستشفائية بتونس.

املشاريع يف طور اإلنجاز 

1 -  مركز استشفايئ وبيئي ببني مطري من 
والية جندوبة 

يتمثّل املرشوع يف بعث مركز للسياحة االستشفائية 
مبنطقة بني مطري من والية جندوبة عىل مساحة 
هكتار واحد بكلفة استثامر تقّدر بـ12 مليون دينار. 
ويتكّون املرشوع من محطة استشفائية وشاليهات 
وإقامات يف شكل أجنحة وغرف وحامم استشفايئ. 
ونظرا لطابعه اإليكولوجي البيئي فقد تحّصل هذا 
املرشوع عىل منحة من االتحاد األورويب بقيمة 100 
الف دينار وقد تم اختياره كمرشوع نوذجي ميثل 
تونس يف مجال السياحة البيئية. وسيمّكن من إحداث 
قطب للسياحة االستشفائية باملنطقة مبا سيسمح 
باستقطاب حرفاء من تونس والخارج حيث تقّدر 
طاقة استيعاب املحطة بـ500 مستحم يوميا. كام 
ستمّكن من خلق حوايل 50 موطن شغل جديد. 
ومن املتوقّع أن يتّم فتحه لالستغالل سنة 2020.

2 - محطّة استشفائية مبنطقة عني أقطر 
بقربص من والية نابل

يتكّون  املرشوع من  نزل من فئة 5 نجوم ومركز 

معالجة مبياه البحر ومحطّة إستشفائية ووحدات 
لإلقامة يف شكل »بانقلوات« عىل مساحة 2.87 
هكتار بكلفة استثامر جملية تقّدر بـ60 مليون 
دينار  ومن املتوقع ان يخلق ما يناهز 220 موطن 
شغل وأن يتّم إفتتاحه خالل السداسية الثانية 

من سنة 2020.

3 - املحطّة االستشفائية بقفصة 

يتمثّل املرشوع يف إنجاز محطة استشفائية عىل 
مساحة 3 هكتارات بكلفة جملية تبلغ 8 ماليني 
دينار وبطاقة استيعاب تقدر بـ150 حريف يوميا. 
ويتكّون املرشوع باإلضافة إىل محطة اإلستشفائية 
من فضاء للمعالجة الطبّية  وفضاء لإلقامة وفضاء 

للتجميل عىل مساحة 3500 م². 

املشاريع املربمجة 

1 -  بعث  محطة استشفائية ببنت الجديدي 
من والية نابل

مخزونها  بوفرة  الجديدي  بنت  منطقة  تتميّز 
من املياه املعدنية الحارّة الذي بقي استغالله 
يف شكل حاّممات استشفائية. ونظرا لإلمكانيات 
املتاحة لتنمية هذه الجهة ومحاذاتها للمحطة 
السياحية بالحاممات التي تؤهلها لتصبح قطبا 
مكّمال إلثراء املنتوج السياحي؛ فقد متّت برمجة 
بعث محطة استشفائية مندمجة مبنطقة حامم 
جديدي ويتكون املرشوع من محطة لالستشفاء 
باملياه املعدنية ونزل لإلقامة بطاقة 100 رسير 

ومركز ريايض ومركز تجاري. وتقّدر كلفة املرشوع 
بـ200 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقّدر بـ500 

موطن شغل. 
 

2 - انجاز محطة استشفائية مبنطقة حامم 
مالڤ

 
تزخر منطقة حاّمم مالّق من والية الكاف مبخزونها 
الهام من املياه املعدنية الحارة تجعل منها قبلة 
للعديد من التونسيني الذين يتوافدون عىل الحامم 
االستشفايئ التقليدي لالستحامم واالستفادة من 
منابع املياه .وقد تّم إعداد مثال التهيئة العمرانيّة 
للمنطقة عىل مساحة تدّخل جملية تناهز 60 

هكتارا.

3 - تهيئة منطقة قربص الكربى 

متتد مساحة املنطقة املعنيّة بالتهيئة عىل 1300 
هكتار منها 245 هكتارا كمساحة مهيّأة و67.1 
مساحة قابلة للتفويت. ويتكّون املرشوع من 4 
محطّات استشفائية و26 وحدة فندقية وإقامات 
مخّصصة  ومناطق  فردية  ومساكن  للسكن 
للتجهيزات وتقّدر طاقة استيعاب املرشوع بـ6800 

رسير فيام تقّدر تكلفته بـ3000 مليون دينار. 
 

4 -  مدينة استشفائية مبنطقة الخبايات 
بالحامة من والية قابس

يتمثل املرشوع يف بعث مدينة استشفائية مبنطقة 
الخبايات من والية قابس عىل مساحة تدّخل 

تقدربـ240 هكتار عىل ملك الدولة ويتكّون املرشوع 
من محطة استشفائية ونزل لإليواء ومركز للّرياضة 
وإقامات للّسكن ومركز للمؤمترات والتجهيزات 
الخدماتية األخرى ومنطقة مساكن فردية وملعب 
صولجان ومن املنتظر أن يستقطب هذا املرشوع 
2000 حريف من طالبي االستشفاء يوميّا عىل 
أن يخلــــق 3200 مــــوطن شغـــل مبـــــارش 
وغري مبـــارش. وتبلـــــغ كلفة املرشوع 1000 

مليون دينار.
 

فرص االستثامر يف القطاع
 

1 - تهيئة و تهذيب حامم العريان الكائن 
مبنطقة حاّمم األنف بوالية بن عروس

قام الديوان بالدراسات الفنية الرضورية يف إطار 
تركيز محطة استشفائية عرصية بهذه املنطقة 
العصور  منذ  العالجية  بخصوصياتها  املعروفة 

القدمية.

وتبلغ مساحة األرض 3370 م2 عىل ملك بلدية 
املكان ويتكّون املرشوع من محطّة استشفائية 
تحتوي عىل قسم للمعالجة باملياه املعدنية وقسم 
للمعالجة الكهربائية ووحدة لالستشفاء العائيل 
بحجم استثامر يقدر بـ15 مليون دينار عىل أن 

يساهم يف خلق 20 موطن شغل. 

2 -  إنجاز مركز إستشفايئ مندمج بالبخار 
الطبيعي بجبل طرزة بوالية القريوان

ويتمثّل املرشوع يف بعث مركز استشفايئ مندمج 

بالغاز الطبيعي بجبل طرزة من والية القريوان  
عىل مساحة  5621 م² و يتكّون املرشوع من 
محطّة استشفائية وحاّمم بخاري طبيعي داخل 
الكهوف املوجودة وفضاء ترفيهي ووحدة سكنية 
)30 شقة( ومسبح مغطى ومسبح يف الهواء الطلق 
وتقّدر كلفة املرشوع بحوايل   7,750 مليون دينار 

مع خلق 50 موطن شغل.
 

3 -  إنجاز محطة استشفائية باملياه املعدنية 
مبنطقة قصور الساف من والية املهدية 

يتكون  املرشوع املمتّد عىل مساحة 4150 م² 
من محطّة استشفائية وإقامات ومطعم بكلفة 
7 ماليني دينار وبطاقة استيعاب تقدر بـ500 

حريف يوميا.

4 -  إنجاز حامم استشفايئ باملياه املعدنية 
مبنطقة حامم اشكل من والية بنزرت 

بكلفة  م²   384 عىل  املرشوع  مساحة  متتّد 
استثامر تبلغ مليون دينار وبطاقة استيعاب تقّدر 
بـ160حريف يوميا مع خلق 10 مواطن شغل.

قطاع املياه املعلّبة 

يعود استغالل أّول وحدة للمياه املعلّبة يف تونس 
اىل سنة 1904 وقد ظل االستغالل و الترصف 
يف وحدات تعليب املياه تحت ترصّف رشكات 
عمومية اىل حدود سنة 1989 تاريخ فتح القطاع 
أمام االستثامر الخاّص. وتبعا لذلك شهد القطاع 



تطّورا هاّما كاّم وكيفا ترتجمه اإلحصائيات املتوفّرة، 
كام تشّكلت تقاليد املنافسة وشهد القطاع نّوا 
تصاعديّا يف عدد وحدات تعليب املياه املعدنية 
الذي مّر من 5 وحدات خالل سنة 1985 إىل 28 
وحدة يف سنة 2018 ليبلغ حجم االستثمـــار 
الجميل يف القطاع ما يفوق 500 مليون دينار 
.وقد أصبح هذا القطاع بفضل استقرار األسعار، 
عرفت  التي  الداخلية  السوق  حاجيات  يلبّي 

نقلة نوعية إذ مّر االستهالك السنوي للفرد من 
7 لرتات إىل 192 لرتا خالل الفرتة نفسها.  ويعود 
هذا التطّور إىل تزايد اإلقبال عىل استهالك املياه 
املعدنية وتطّور مستوى عيش التونيس. ماّم بّوأ 
تونس املرتبة الخامسة عامليّا باحتساب االستهالك 
السنوي الفردي. وبخصوص فوائدها العالجية 
فهي مفيدة ملعالجة عدة أمراض منها السمنة 

واملعدة والكىل.

كام كشف هذا النشاط عن ميزة أساسيّة وهي 
قدرته عىل التأقلم السيع مع املتغرّيات حيث 
وخالفا لبقية القطاعات االقتصادية التي عرفت 
بطءا يف النمو منذ سنة 2011  حافظ نشاط تعليب 
املياه  عىل نسق استثامر مستقّر إذ بلغ حجم 
االستثامر، منذ سنة 2010 اىل سنة 2018 بقيمة 
147 مليون دينار. كام ارتفع عدد الوحدات خالل 

الفرتة نفسها من 16 إىل 28 وحدة.
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سياسة »تخديم املخ«... 

ورغم ذلك فإّن اإلقبال عىل هذين املركّبني يف 
األيام األوىل كان قياسيا، ومل يخل من تدافع. فقد 
انقّض صغار التجار عىل التخفيضات يف نطاق 
اسرتاتيجية »تخديم املخ« للتزّود بسلع غذائية 
يف الغالب ومياه غازية ومعدنية يبيعونها فيام 
بعد يف حوانيتهم بأسعارها األصلية، أّما عموم 
الناس فمصابون بداء الفضول. واستجابة إلغراءات 
اإلشهار ال يبايل التونسيون أبدا بالطوابري الطويلة 
وساعات االنتظار. وإنّنا إذا وضعنا إنجازات 
مجتمع االستهالك هذه يف سياق األزمة االقتصادية 

العضال سنخرج مبعادلة رياضية بديهية: أمام كّل 
بضاعة يشرتيها حريف واحد مثّة عرشة فضوليني 
يتفرّجون عليه! فأغلب مرتادي هذه املركبات 
يتجّولون يف األروقة ويبحلقون يف الواجهات 
ولسان حالهم يقول: »العني بصرية واليد قصرية!«

ليس املواطن البسيط »الغلبان« وحده من 
يرّدد هذه العبارة يف الّس والعلن، فالحكومات 
أيضا ال متّل من ترديدها عىل األسامع تربيرا 
هي  العبارة  وهذه  حيلتها،  وقلة  لعجزها 
أقرص شاّمعة استخدمت عرب التاريخ لتفسري 
البؤس وإقناع الطبقات الفقرية بالّصرب، ال سيام 

إنشائية فضفاضة عن  رافقتها صياغات  إذا 
االستهالك  ترشيد  وعن  والتحديات  القناعة 
الدميقراطية  أفضلية  وعن  الزجاجة،  وعنق 

عىل سائر متع الدنيا واآلخرة!

األرنب والسلحفاة...

إّن الوقت الذي استغرقه إنشاء هذين املركّبني 
قصري للغاية إذا قارنته بالوقت الذي يتطلّبه 
إنشاء املشاريع العمومية األساسية كاملدارس 
واملستشفيات والجسور والطرقات، فاملّدة الفاصلة 
بني وضع حجر األساس وتدشني املرشوع يف القطاع 

العين البصيرة واليد القصيرة..

افُتتح في الفترة األخيرة وبشكل متزامن ُمرّكبان تجاريان كبيران في بن 
عروس وسوسة، وداخل هذين المرّكبين انتصبت عشرات الماركات العالمية 

الشهيرة، وفضاءاٌت للتسّوق والترفيه العائلي تشتمل على مطاعَم وقاعاِت 
سينما وتتوّفر بها حّتى خدمات الحضانة. لقد ُصّممت هذه «الموالت» على 

شاكلة نظيراتها في ُكبريات عواصم العالم، ويجد فيها المستهلك التونسي 
نفس البضائع التي تعرض في دبي وباريس ولندن بأسعار متشابهة ال تناسب 

قدرته الشرائية فتبدو كأنما هي مخّصصة للُمترفين دون سواهم! • بقمل  عامر بوعّزة

الخاّص أقّل بكثري من الفرتة التي يستغرقها مجرّد 
القيام بدراسة فنية ملرشوع عمومي واحد! وكثرية 
هي الحظائر التي بدأت وتشعر كلاّم مررَت بها 
أنّها لن تنتهي إىل أن يرث الله األرض ومن عليها، 
وهناك مشاريع تداول عىل وضع حجر أساسها كّل 
رؤساء الحكومات منذ زمن بن عيل ومل تنطلق 
بعد، وهي عىل كّل حال أفضل من تلك املشاريع 
التي يضع لها هذا الوزير أو ذاك حجر األساس يف 
حفل مشهود ثّم عند إقالته تختفي من الوجود. 

مكينة السعادة...

مثّة تناقض بني الواقع وصورته يف املرآة. فمشاريع 
القطاع الخاص هذه التي ال تخرج عن نطاق 
الخدمات والتجارة والتسلية والرتفيه مزدهرة 
وتدّر أرباحا طائلة عىل أصحابها، فيام يتكلّم 
املسدودة  اآلفاق  عن  التلفزيونات  خرباء 
الفقر يف كّل  واإلفالس املرتقب ويخيّم شبح 
مكان. هؤالء يتحّدثون عن العالمات التجارية 
العاملية واملجتمعات االستهالكية وثقافة الوفرة، 
ال بوصفها عامل دفع اقتصادي بل خطرا عىل 
املنوال التنموي الواهن الذي يستوجب التجديد، 
ويقرتح بعض السياسيني عىل حكومات اليمني 
أفكارا شيوعية تحت بند: استعادة الدولة دورها 
االجتامعي وفرملة تغّول رأس املال. هؤالء قد 
يعتربون يف الغالب أشخاصا متطرّفني يف تشاؤمهم، 
ال يرحمون، وال يرتكون رحمًة تنزل من مكان ما أو 
من السامء، يستكثون عىل »الزوايل« حتّى مجرّد 
الفرجة عىل واجهات املغازات الفخمة ومطاعم 

األثرياء. وتتظاهر الحكومات دامئا باإلصغاء إليهم 
ولسان حالها يقول: »العني بصرية واليد قصرية«. 
وهذا التناقض هو الوجه اآلخر للتناقض القائم منذ 
تسع سنوات بني تشخيص األزمة والحلول املقرتحة 
لها، فبينام تحتاج التنمية الحقيقية نهضة صناعية 
وفالحية ومبادرات تكنولوجية مجّددة ذات قدرة 
تنافسية عالية تتناسل املشاريع االستثامرية ذات 
الطابع االستهاليك. وهي مشاريع تجّسد عقيدة 
رأس املال التي ال متلك إزاءها الدولة غري اإلذعان، 
هي يف النهاية »مكينة السعادة« كام صّورها »كامل 
الزغبان« يف روايته التي تحمل هذا االسم بنامذجها 
املتطابقة وثقافتها النمطية املعوملة، مكينة رشسة 
تفرغ اإلنسان من إنسانيته وتحّول الذوات املستقلة 

إىل كيانات مستلبة.

الثقب األسود...

لقد توّسعت يف السنوات األخرية أيضا طبقة 
الفقراء لتضّم إىل جانب محدودي الدخل وذوي 
االحتياجات الخاّصة والعائالت وفرية العدد يف 
األرياف واملناطق النائية جزءا كبريا من األجراء يف 
القطاعني العاّم والخاّص، النشيطني أو املتقاعدين، 
وهؤالء جميعا ال ميكنهم تصّور حلول لتقهقر 
قدرتهم الرشائية خارج ثنائية الرتفيع يف األجور 
والتخفيض يف األسعار فضال عن مطالبة الدولة 
باستمرار بتحسني الرعاية االجتامعية والخدمات 
الصحية وتشغيل العاطلني. مع معارضة كّل 
اإلصالحات الكربى لتعارضها مع مصالحهم الفردية.

وملّا كان عجُز الحكومة عن تحقيق العدالة الجبائية 

والقضاء عىل االقتصاد املوازي يعني عجزها عن 
اإليفاء بالتزاماتها األساسية إزاء هذه الطبقة صار 
الفقر ماثال للعيان يف كّل املرافق العمومية دون 
سواها وخصوصا يف مجال الخدمات اليومية التي 
تتّصل بحياة املواطن ومصالحه الحيوية عىل غرار 
التعليم والصحة والنقل، واألمن والعدل والثقافة 
والتجهيز، وبعض هذه القطاعات التي يستثمر فيها 
الخواص كالتعليم والصّحة تشهد عىل وجود نطي 
حياة متناقضني ويكاد القفز عىل الهّوة الفاصلة بينهام 
يصبح مستحيال، فقد أصبحنا شعبني يف بلد واحد.

إّن األغنياء قد ازدادوا يف السنوات األخرية ِغًنى 
بنفس القدر الذي ازداد به الفقراء فقرا، والهّوة 
حينئذ بني من يشرتون ومن يتفرّجون أوسع 
عميق  إنّها رشخ  هّوة،  مجرّد  تكون  أن  من 
يكس املجتمع إىل نصفني. حدث ذلك بأرسع 
من املتوقّع يف ظّل تشّعب االستحقاقات التي 
ظهرت بعد الثورة وضعف أجهزة الدولة، وبعد 
أن ساد االعتقاد طويال يف أّن الفساد هو الذي 
يعرقل التنمية أصبحت األنظار متّجهة أكث من 
ذي قبل إىل النموذج االقتصادي برّمته، وهو األمر 
الذي يتعّذر عىل أي حكومة أن تغرّيه بشكل 
ملموس بسبب ارتفاع حجم املديونية واالرتباط 
القسي مبؤّسسات النقد الدولية. يبرّش ذلك 
بتواصل سياسة ترصيف األعامل إىل أمد غري 
منظور تحت شعار »العني بصرية واليد قصرية« 
كام يبرش بتمّدد الهّوة الفاصلة بني الشعبني أكث 

لتصبح ثقبا أسود يبتلع كّل يشء..
ع.ب.ع
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مجتمــــع الخـــــــوف

ي الزيدي • بقمل  د. من�ب

شهد أحد المالهي الليلية في تونس العاصمة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 
شاب كان يحتفل بعيد ميالده صحبة والده وعدد من أصدقائه. لقد تّم 

التنكيل به على مرآى ومسمع من الجميع ولم َيهّب أحد إلى نجدته. واكتفى 
أغلب الحاضرين بأن أشهروا هواتفهم المحمولة وصّوروا الحادثة ونشروها على 

شبكات التواصل االجتماعي، وتنافسوا في تقديم شهاداتهم أمام الكاميرات 
وعلى صفحات فايسبوك. استقطبت بشاعة الجريمة وظروفها اهتمام الجميع 

ووجد فيها أهل اإلعالم والسياسة ما يأكلون وما يشربون...ولسوف يطويها 
النسيان كسابقاتها. و لكن المثير لالنتباه هو عجز الحاضرين، ومنهم من كان 

يشارك الضحية احتفاله، عن نجدته وبقاؤهم في وضع الشاهد الُمكّبل.
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أّن هذا السلوك شائع يف كل 
املجتمعات. حوادث »الخطف 
والنطر« والسلب العلني وقطع 
الطرق والدغر والرضب والقتل 
يف عّز النهار تزداد انتشارا وحّدة، ويتزايد معها 
عجز جامعي عن التدّخل. القيم األخالقية 
واالجتامعية تعيل من شأن اإليثار والشجاعة 
واملروءة. والقوانني الوضعية تُجرّم »عدم إغاثة 
شخص يواجه خطرا« ومنها قانون  »االمتناع 
املحظور« الذي سّنته تونس منذ ستينات القرن 
املايض، ومع ذلك فالسلوك الشائع لإلنسان 
حيثام كان هو أنّه يؤثر السالمة ويتجّنب األذى 
و»يبتعد عن الرّش ويغّني له« عمال بنصيحة 
املثل الشعبي. وهذا رّد فعل ال يحتمل توصيفا 

أخالقيا معيّنا... إنّه الخوف.

والخوف، يف األصل، نظام مناعة ينبّه للمخاطر 
ويستنفر آليات الحيطة والحذر، ومُييل السلوك 
املناسب ملواجهتها أو تفاديها. وهو يف حدوده 
الطبيعيّة رشط من رشوط البقاء. ولقد حلّل 
علم االجتامع وعلم النفس التجليات االجتامعية 
والسيكولوجية لهذا الشعور البرشي الطبيعي 
منذ أمد ليس بالقصري. واعترب عدد من املفكرين 

أّن من سامت هذا العرص تنامي التهديدات 
وانتشار ثقافة الخوف. وصاغ عامل االجتامع 
»مجتمع  مصطلح  باك«  »اولريش  األملان 
املخاطر« ليشري به إىل واقع مجتمعات ما بعد 
الحداثة منطلقا من كثة التهديدات الناجمة 
عن التقّدم العلمي وانعكاساتها االجتامعية 
عىل حياة اإلنسان. فالخطر يحارص اإلنسان 
يف الهواء واملاء والغذاء ووسائل النقل... ولنئ 
تطورّت أغلب مرافق الحياة وأضحت متنح 
الراحة واملتعة والسعادة فإنّها تنطوي عل قدر 
متصاعد من مخاطر املرض واإلعاقة واملوت... 
)األغذية املصّنعة، املواد املسطنة، حوادث 
الطرقات، وارتفاع معّدالت العنف واإلرهاب 
والجرمية...( وبفعل هذا “دخل العامل القرن 
الحادي والعرشين خائفا أو هكذا هي ُصورَتُه 
كام أُريَد لها أن تنترش« عىل حّد تعبري عامل 
عن  ونتج  لبيب.  طاهر  التونيس  االجتامع 
الوعي باملخاطر إنتاج ملخاطر أخرى، وترّسخت 
ثقافة حامئية جعلت من حياة الفرد تفاديا 
مستمرّا للخطر. وكلاّم أُفرِط يف الرتكيز عىل 
التهديدات كلاّم ضعفت القدرة عىل تقدير 
املواقف وتحليل معطياتها وكان أسهل الحلول  

هو سلوك الهروب.

ويعيش التونيس تحت وطأة الخوف املُعّمم. 
ذلك أنّه أصبح محارصا بالجرائم الفظيعة 
والحوادث األليمــــة التي تستهدف النساء 
به  والشباب...ويرتبّص  والرضع  الفقريات 
اإلرهاب الساكن يف أحراش الجبال وخارجها. 
وما يزيد هذا الواقع تعقيدا وصعوبة هو 
عجز مؤّسسات املجتمع عن استباق الخطر 
والوقاية منه واحتوائه ونرش األمان. فالفوىض 
عّمت أغلب مجاالت الحياة و ترّهلت معها 
سلطة الضبط االجتامعي، و أُنِهكت أجهزة 
الردع بتشويش أدائها رغم تضحيات رجاالتها 

وتفانيهم. 

لقد فََقد املواطن ثقته يف حزم املؤّسسات 
ومصداقيتها. وأضحى يعيش داخل تناقض 
الشعارات مع الواقع املعيش. الجميع يتحّدث 
عن علوية القانون وكثريون يتجاوزونه بشكل 
صارخ وُمتعّمد. ازدواجية املعايري والتفرقة 
بني املواطنني تزيــد يف منســـوب االحتقان 
االجتامعي.  الواقع السيايس القائم عىل رصاع 
املصالح وغياب البدائل، واألداء اإلداري اآلخذ 
يف الرتاجع وانعدام الكفاءة يرسامن مستقبال 
غامضا وينرشان الحرية والشّك والقلق. مجتمع 
دون أمل وطموح هو مجتمع مكتئب يُكبّله 
الخوف و مينعه من مواجهة التحديات واملخاطر 
فيكتفي بجلد ذاته عىل فايسبوك. املشاركة يف 
نرش فيدوهات جرمية القتل يف امللهى اللييل 
ومن بعدها بأيام قليلة صّور الشباب ضحايا 
حادث منعرج املوت وهم رصعــى يف ذلك 
الوادي املشؤوم هو عرض ملشاهد من تراجيديا 
اجتامعية شاملة قد يكون املشاهدون ينشدون 
من خاللها نوعا من التطهري Catharsis عىل 
النحو الذي كانت تقوم به املأساة اإلغريقية.

والخوف هو نتيجة الفوىض والتهاون وتجاوز 
القانون وانتهاك سلطان الدولة العادلة. وهو 
يجد يف بيئة يائسة وحائرة أرضية ليُعرِّش 
معه  تنترش  ثّم  ومن  الخبيثة،  كاألشواك 
االنتهازية واألنانية والهروب من الواجب. 
الشجاعة والتضحية فعل استثنايئ له رموز 
وقيم وقدوة ال يبدو أنها تتوفّر يف مجتمعنا 
اليوم.                                                                                            
م.ز.
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 
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يوميات مواطن عّياش

«يـــا بـــــابــا نـــــــــّوال...
اجعـــلنـــــي مـــن الجّهال» 

طلع يل العياش، بطلعة ما مثاش، قال يل : »نحب نويّل جاهل 
مع الجهال، ولو كنت يف سّن الطفولة لطلبت ذلك من 
»بابا نوال«، هدية يف عيد ميالد املسيح، لعلّني من هموم 

الدنيا أسرتيح«.

أدهشتني »طلعة« صديقي، فقلت له : »أفق يا رفيقي !  تحب 
تويّل جاهل ؟ ! أهذا كالم عاقل ؟«، فأجابني : »نعم، جاهل، أّمي، 
جهلوت، من يوم أولد إىل يوم أموت، وال تسأل عن األسباب، فاملهّم 
أن أسّكر ع القراية باب، ألحيا حياة سعيدة، ال فيها كتاب وال جريدة، 
حياة  بعيدة عن املكتبات، ودور الثقافة واملنتديات، حياة ال صلة 
يل فيها باألدباء واملثقفني وال بالسياسة والسياسيني، حياة لن أهتّم 
فيها -  بحكم أّميتي- بالشؤون الخارجة عن أموري املهنية، وشؤون 
العائلية والشخصية، حياة  لن يعّكر صفوها أّي مشكل أو قضية، 
باستثناء بعض الطوارئ الصغرية العادية : مثل كّل الناس  ضائقات 
مالية، ومن حني آلخر وعكات صحيّة، أو خصومات عائلية، ال بّد منها 

لتفويح الحياة الزوجية«.

قلت : »وماذا ستفعل فيام بقي لك من أوقات ؟«، قال : »لن أطلب  
أكث من ذلك من تلك الحياة، املهم هو أن تكون أموري عال العال، 
أنا وزوجتي والعيال، وأالّ ميّس أحد عادايت الرسمية، من قهوة وشيشة 
يومية، إىل مسلسيل السوري ظهرا والرتيك يف العشية، مرورا مبتابعة 
ماتشوات الجمعية... وفيام عدا ذلك، ومهام حدث من أمور جسام 
وتطّورات فلن يكون يل بها اهتامم، وال رّد فعل وال تعليقات، وال 
أحاسيس وال انفعاالت…لن تثور دمايئ إزاء مظاهر الظلم ومشاهد 
الهرج ... لن تتحرّك يل شعرة وأنا أالحظ العوج ...لن أحزن للجياع العراة، 
واملرىض الحفاة... لن أتحّمس للمظلومني، واملسحوقني املستضعفني«.

قلت : »ولكن كيف ميكن لك أن تكون دون شعور، إزاء  ما حولك 
يدور ؟«، فأجاب: »وهل يل أن أحزن أو أفرح، وأنا يف حيايت الجديدة   
ــ وبحكم أّميتي ــ لن أطالع مجلة وال جريدة ؟ ومن أين  الرنفزة، 
وأنا لن أشاهد حلقات نقاش يف التلفزة؟ إنني بهذه الطريقة لن أكلّف 
نفيس عذابات املناقشات والتحليل، والتعليق والتأويل، والشجب 
والتنديد والعويل، بشأن مسائل ليس لها يف حيايت كبري تأثري، وأنا 
املواطن البسيط الجاهل والعبد إىل ربّه الفقري... وهكذا أيضا لن 
أشعر بالسخط عىل أحداث من حويل أو يف بالد بعيدة، وال بالنقمة 
عىل أشخاص ليست يل بهم عالقات وطيدة، متجّنبا بالتايل كّل ما ينتج 
عن ذلك من تبعات سلبية، بني وجع يف الدماغ وارتفاع ضغط وسّكر 

وغري ذلك -  عافاكم الله-  من أمراض عصبية ...« 

هنا، قاطعت العيّاش قائال : »إذن، هذه هي األسباب الحقيقية، التي 
أغرتك بحلم الجهل واألّمية ؟«، فأجاب معرتفا : »نعم ...ولو كان 
الرجوع إىل الطفولة ممكنا فلن أذهب إىل معهد أو مدرسة، ولن تطأ 
قدماي جامعة.  فالقراية هي التي زرعت يفّ »السرتاس«، وركبت يل 
م الصغرة وجيعة الراس، وهي التي شحنتني بأفكار عّقدتني، ويف 
الدنيا غلّطتني. كام كبّلتني بقيم ال توكّل خبز وال ترشّب ماء، ومألتني 
بتنظريات تركتني معلّقا بني األرض والسامء...فام  أحىل الرجوع إىل 

األمية، لو قبل مني »بابا نوال« تحقيق هذه األمنية !«.

مل أجد عىل كالم الصديق، أّي نوع من أنواع التعليق، بل لعلّه أقنعني 
بفكرته، وسحرن بحلمته، حتّى أّن قلت له، وأنا أوّدعه : »إن رّد بابا 
نوال« عىل طلبك باإليجاب، فبالله قل لو يقرا يل يف العام الجاي 

حسايب !«.
ع.ل.

محر
أ
•بقمل عادل اال
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ماّم آلت إليه »ثورات« ليبيا وسوريا 
واليمن من اضطراب واحرتاب دموينّي 
ومدّمرين ما يزاالن متواصلني حتى اآلن، 
الخوف  مشاعر  بعض  زرع  ما  وهو 
عند الشعوب العربية من يشء اسمه 
»الثورة«، فإّن املوجة الثانية من »الثّورات« ظلّت 
متوقَّعة بل منتظرة، ألن الدول العربيّة، عموما، 
تعان، وإن بدرجات مختلفة ومتفاوتة، من نفس 
األزمات املركّبة السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
التي يبدو أنّها مستعصية عىل العالج إالّ بحراكات 
شعبية حاشدة... ولعّل ما ينبغي االنتباه والتنبيه 
إليه، يف هذه املرحلة، هو أّن هذه املوجة الثانية من 
»ثورات« الربيع العريب تختلف يف بعض خصائصها 
عن »ثورات« املوجة األوىل التي هبّت رياحها عىل 
خمس دول وتراوحت مآالتها بني نشوب حروب 
أهلية يف ثالث منها، وبني االرتداد يف إحداها، 
وبني العجز عن تحقيق التطلّعات يف األخرى... 

ويف رأيي فإّن هذا االختالف راجع، أساسا، إىل أّن 
»ثورات« املوجة الثانية استخلصت من »ثورات« 
املوجة األوىل جملة من الدروس والعرب »الثمينة« 

التي ميكن أن نجملها فيام ييل:

1/ أّن »ثورات« املوجة الثانية، كام تدّل عىل ذلك 
بعض الشعارات التي رفعتها )»يتنّحاو قاع« يف 
الجزائر، و»كّن يعني كلّن« يف لبنان( ال تقنع 
باإلطاحة برؤوس األنظمة، وإّنا تريد اإلطاحة 
بكافة مكّوناتها ورموزها، فلقد تعلّمت أن هذه 
األنظمة، إن مل تفّكك، تستطيع، باالعتامد عىل 
أجهزة الدولة العميقة وهياكلها، أن تعيد انتاج 
نفسها رمّبا بصورة أسوأ ماّم كانت عليه. ومعنى 
ذلك أنّها تريد تغيرياً جذريا يضمن لها التخلّص 
من الطبقة السياسية، الحاكمة منها واملعارضة 
يف آن واحد، كام يضمن لها محاكمة الذين نهبوا 

املال العام واسرتداد ما نهبوه.

2/ أّن هذه »الثورات« حرصت عىل استبعاد أّي 
إمياء إىل االنتامءات الدينية والطائفية أو العرقية 
والقبلية حتّى تتجّنب االنقسام، وحتّى ال متنح 
األنظمة فرصة التّهامها بتهديد الوحدة الوطنية 

وذريعة لرضبها وتشتيت صفوفها. 

انطلقت سلميّة، وظلّت  الثورات  أّن هذه   /3
حريصة كّل الحرص عىل الحفاظ عىل سلميّتها، 
تتمكن  والتخريب حتى  العنف  وعىل تجنب 
من استقطاب أكرب قدر من التعاطف الداخيل 
والخارجي، وحتّى تتفادى الصدام مع السلطات 
واألجهزة األمنية، وال تتيح لألنظمة فرصة استخدام 

أساليبها القمعية املعهودة ضّدها.

4/ أّن بعض هذه »الثورات« عىل غرار »الثورة« 
يف السودان متّكن من اإلطاحة بنظام »إخوان«، 
وهو ما يشكل اختالفا بيّنا بينها وبني »ثورات« 
املوجة األوىل التي مّهدت الطريق لصعود ما 
يسّمى »اإلسالم السيايس« إىل سّدة الحكم، وكانت، 
بشكل من األشكال، سببا يف انتشار الجامعات 
املتطرّفة والتنظيامت اإلرهابية التي عاثت يف 

دول املنطقة فسادا.

5/ أّن هذه »الثورات« برهنت مرّة أخرى عىل 
أّن نفس األسباب تؤدي، حتام، إىل نفس النتائج، 
وهي تؤكّد لنا أّن ما حدث خالل سنة 2011، 
وتكّرر خالل سنة 2019، ال يستبعد أن يتجّدد مرّة 
أخرى، ألّن استمرار األوضاع السياسية واالقتصادية 
املرتدية، وتفاقم تداعياتها االجتامعية املحبطة، 
وتواصل عجز الطبقات الحاكمة عن إيجاد الحلول 
الناجعة لها، تظل تشّكل صواعق قابلة للتفّجر 

والتفجري يف أي حني... 

ولذلك ال ينبغي أن يذهب يف ظّن البعض أّن 
فرتة الهدوء النسبي التي امتّدت بني سنتي 2011 

و2019 والتي أتاحت للثورات املضاّدة أن تستعيد 
قّواها خاللها، قد قضت عىل روح التمرّد عند 

الشعوب العربية...

ومهام يكن من أمر وبقطع النظر عام متّكنت 
»الثورة« يف السودان من تحقيقه )اتفاق تقاسم 
للسلطة بني الحركة الثورية املدنية وبني املجلس 
العسكري( وعاّم ميكن لـ»ثورات« الجزائر ولبنان 
والعراق أن تحّققه مستقبال، فإّن األمر املؤكد أّن 
صريورات هذه »الثورات« ستكون لها انعكاساتها 
عىل سريورة األحداث يف بالدنا. وأنا هنا أريد 
أن أدّق جرس إنذار لكّل من يتوّهم أّن »الثورة 
املضاّدة« استطاعت أن تجهض »ثورة« الرابع عرش 
من جانفي 2011 وان تنترص عليها، وأن تقيض 
عىل إرادة التغيري عند الشعب التونيس قد انتهت.

إّن من يتوّهم ذلك ينبغي أن يسارع اىل مراجعة 
حساباته ألّن الحراك الثوري الذي تجّدد هذه السنة 
يف عدد من الدول العربية، يؤكّد أّن إرادة الشعوب 
قد تسكن ولكّنها ال تستكني، وأّن »الثورات« قد 

تحدث عىل مراحل، وموجات متتابعة...

إّن اإلصالحات الشكلية والجزئية التي تّم القيام بها 
حتّى اآلن وعىل امتداد السنوات التسع املاضية ال 
ميكن أن تعالج القضايا امللّحة التي تعيشها البالد، 
وهي أنتجت نظاما هجينا يقوم عىل دميقراطية 
غري حقيقية ألنّها دميقراطية توافقية ترتكز عىل 
أجسام حزبية واهنة متناثرة يف السلطة ماّم يجعلها 
سلطة مهتزّة مشلولة عاجزة عن الحّل والعقد 
ألنّها تفتقد إىل االتزان والتوازن، وتحتاج باستمرار 
إىل اللجوء إىل تفاهامت فوقية عادة     ما تكون 

عىل حساب مصالح الشعب...

إّن تونس، فيام أرى، بحاجة أكيدة وعاجلة إىل 
االنخراط يف مسار إصالحي فعيل وصادق ميّكن 
من تحقيق انتقال سيايس واقتصادي عميق وشامل 
يستجيب لتطلعات الشعب التونيس وانتظاراته، 
وما مل يحدث ذلك، فإنّنا سنكون عىل موعد مع 
مزيد من التوتّرات السياسية واالجتامعية، ومزيد 
من االحتجاجات، ورمّبا مع »حراك ثوري جديد« 
أخطر من حراك سنة 2011، ألّن محرّكه األسايس، 
هذه املرّة، لن يكون التوق اىل الحرية والكرامة، 
واّنا غريزة حّب البقاء بالتخلّص من براثن الجوع 

والفقر والحرمان.
م.ا.ح.

تــــمــــل«
ز

»كـفـــى… مل نعـــــد �

إّنــــها المـــوجة الثـــانية مـــن 
«ثـــــورات الربـــيـــع العـــربي»

لعّلني ال أخطئ إن قلت إّن سنة 2019 التي سنوّدعها بعد أيام 
معدودة، كانت، بامتياز، سنة الموجة الثانية من «ثورات» الربيع العربي، 

فهي، على غرار سنة 2011 التي تعاقبت فيها «ثورات» تونس ومصر 
وليبيا وسوريا واليمن، شهدت، على التوالي، »ثورات« أو حــــــركات 

احتجاج ثورية في كّل من السودان )ديسمبر 2018/ أفريل 2019( 
والجزائر )فيفري 2019/ ...( ولبنان والعراق )أكتوبر 2019/...(. ي اه�ي احلصا�ي • بقمل ممد إ�ب

بالّرغم
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يكن من باب الصدفة أن يتحّول اهتامم 
الدولة  تنظيم  هزمية  بعد  اإلرهابيني 
اإلسالمية يف سوريا والعراق إىل منطقة 
الساحل األفريقي، حيث تتمركز أساسا 
يف هذه املنطقة جامعات ارهابية تابعة لتنظيم 
القاعدة منذ تسعينات القرن املايض، انضّم بعضها 
إىل داعش بعد ذلك. وهو ما يفّس توّجه البغدادي 
قبل موته، يف أفريل 2019، برسالة إىل أتباعه  
للتوّجه نحو الساحل اإلفريقي والتمركز يف الصحراء.

وجاء تواتر العمليات اإلرهابية املوجعة خالل 
السنتني األخريتني يف مايل وبوركينا فاسو والتشاد 
ونيجريا التي أوقعت ضحايا باملئات سواء يف صفوف 
السكان املحليني أو يف صفوف القوات العسكرية 
األجنبية واألممية، ليؤكّد عىل الدور الجديد الذي 
أصبحت تلعبه املنطقة   كنقطة متركز للحركات 
اإلرهابية يف العامل. كام أّن قربها الجغرايف من 
أوروبا ومن الرشق األوسط جعلها أفضل مالذ 
لإلرهابيني الهاربني من املحرقة السورية الستعادة 
أنفاسهم وإعادة ترتيب صفوفهم والتهيئ للقيام  
بعمليات إرهابية تستهدف املصالح الغربية يف 
إفريقيا ولكن أيضا البلدان األوروبية نفسها يف 

عقر دارها.

جغرافية مساعدة

متتد منطقة الساحل والصحراء عىل مسافة تتجاوز 
5000 كلم وهي عبارة عن صحراء مرتامية األطراف 
تخرتق حدود دول عديدة منها مايل والتشاد والنيجر 
وموريتانيا وبوركينا فاسو، تصعب مراقبة حدودها 
والتحّكم يف تنّقل سكانها الذين يٌعّد جزء مهّم 
منهم من التوارق الرّحل، كام أنّها منطقة تتميّز 
برتكيبة اثنية معّقدة باإلضافة إىل ظروف اقتصادية 
واجتامعية صعبة، فهي من أفقر املناطق يف إفريقيا. 
كّل هذه العوامل تجعل منها أرضا مناسبة لنمّو 
وترعرع اإلرهاب الذي يزدهر عىل خلفية األوضاع 
االقتصادية الصعبة للسكان املحليني وسخطهم 
وغضبهم عىل حكامهم، إىل جانب الهشاشة األمنية 
التي تجعل من السهل القيام بعمليات إرهابية 

واستهداف قّوات األمن والجيش.

ولكّن ما يزيد األمر تعقيدا يف هذه املنطقة هو 
كونها منطقة عبور ملختلف أنواع التجارة غري 

الرشعية من تجارة املخّدرات إىل تجارة السالح 
مرورا بتجارة البرش والهجرة غري الرشعية. هذا 
الوضع خلق مناخا خصبا لتحالف اسرتاتيجي بني 
اإلرهاب وكّل هذه األنشطة غري القانونية، مبا 
أنّها كلّها تزدهر يف غياب دولة قويّة قادرة عىل 

مقاومتها.

بالتايل ليس بالغريب، أن تعتمد التنظيامت اإلرهابية 
املختلفة املوجودة يف املنطقة يف متويل أنشطتها 
عىل مختلف أصناف التجارة غري الرشعية. وينضاف 
إليها مورد آخر للتمويل وهو تحصيل مبالغ هاّمة 
من الفدية نتيجة عمليات خطف السياح األجانب 

والعاملني يف املجال اإلنسان.

الحرب يف ليبيا وبداية التوّسع

متركز التنظيامت اإلرهابية يف منطقة الساحل 
ليس جديدا وإن تدّعم خالل السنوات األخرية، 
فوجودها يعود إىل انطالق العرشية السوداء يف 
الجزائر وعودة العرب األفغان إىل بلدانهم يف 
بداية تسعينات القرن املايض، حيث كّون بعض 
منهم نواة تجّمعات سلفية تحّولت فيام بعد 
أوىل  قادها يف مرحلة  إرهابية  إىل مجموعات 
قادة جزائريون قبل أن تُفرز قيادات محلية أكث 
معرفة بطبيعة املنطقة جغرافيا وثقافيا واثنيا. 
ولكّن هذه الجامعات تدّعمت وزادت قّوتها بعد 
الثورة الليبية يف 2011، حيث أّن سقوط نظام 
القذايف والفوىض التي اجتاحت ليبيا ساهمت 

يف تهريب كميّات كبرية من السالح من مخازن 
القذايف نحو البلدان اإلفريقية املجاورة لتقع يف 
يدي اإلرهابيني، كام أّن سقوط النظام الليبي جعل 
آالف الجنود املرتزقة األفارقة الذين كانوا يحاربون 
يف صفوف الجيش الليبي يجدون أنفسهم فجأة 
بدون أي مورد رزق ليتفرّقوا عىل البلدان القريبة 

وأهّمها التشاد والنيجر ومايل.

هذا اإلمداد بالسالح واملقاتلني، مل يلبث أن أىت 
أُكله عىل مستوى نشاط الجامعات اإلرهابية 
املتمركزة مبنطقة الساحل والتي ينتمي أغلبها 
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، حيث 
أعلنت هذه الجامعات يف 2012 سيطرتها عىل 
شامل مايل وكانت متوّجهة نحو إحكام سيطرتها 
عىل العاصمة باماكو لوال التدّخل العسكري الفرنيس 
من خالل عملية »سريفال« يف جانفي 2013 إليقاف 
متّدده، هذه العملية التي قامت فرنسا باستبدالها 
بعملية »برخان« يف أوت 2014 لتشمل تحصني 
كافّة منطقة الساحل ضّد الهجومات اإلرهابية.

ساهم التدّخل العسكري الفرنيس باإلضافة إىل 
جهود بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف 
مايل MINUSMA التي تكونت يف أفريل 2013، 
إىل حد كبري يف إيقاف متّدد الجامعات اإلرهابية 
ولكن مل يتم القضاء عليها متاما. ما حصل هو أّن 
اإلرهابيني الفاّرين من مايل توّسعوا نحو البلدان 
املجاورة ليجدوا لهم موطئ قدم يف التشاد والنيجر 
وبوركينا فاسو ونيجرييا، وبذلك توّسعت رقعة 

نفوذهم.

منطقة الساحل والصحراء

هل باتت الجنة الموعودة 
لإلرهابيين؟

مع انحسار رقعة اإلرهاب في الشرق األوسط بعد القضاء على تنظيم 
داعش وزعيمه التاريخي، تّتجه األنظار حاليا إلى منطقة جديدة 
ُتعتبر األرض الموعودة بالنسبة لإلرهابيين وهي منطقة الساحل 

والصحراء. منطقة شاسعة يصعب التحّكم فيها، وهي مرتع لمافيات 
تجارة المخدرات والسالح والبشر. ومع تزايد العمليات اإلرهابية فيها 

واستهدافها للسكان المحليين والقوات األممية واألجنبية، أصبحت هذه 
المنطقة ُتشّكل تحديا حقيقيا ألمن جيرانها وألمن العالم بأسره. • بقمل حنان زبيس
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ظهور جامعات جديدة

ومع حلول 2015، ظهر تنظيم الدولة اإلسالمية 
عىل خارطة الجامعات اإلرهابية املتمركزة يف 
الساحل، حيث أعلنت جامعة »املرابطون« 
التي كانت موالية للقاعدة يف املغرب اإلسالمي، 
بيعتها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. 
جاء ذلك يف تسجيل صويت نرُش يف شهر ماي 
من نفس السنة أليب الوليد الصحراوي الذي 
أعلن نفسه زعيم »تنظيم داعش يف الصحراء 

الكربى«.

وخالفا ملا حصل يف سوريا والعراق من رصاعات 
واقتتال بني الجامعات اإلرهابية املوالية للقاعدة 
التنظيامت  فإّن  لداعش،  املوالية  واألخرى 
اإلرهابية املختلفة يف الساحل اإلفريقي خلقت 
تحالفات اسرتاتيجية وتنسيقات عىل مستوى 
العمليات اإلرهابية التي استهدفت بشكل 
بلدان  يف  املوجودة  األجنية  القوات  خاّص 
الساحل إىل جانب قوات األمن املحلية. من 
هنا جاءت العمليات الدامية التي استهدفت 
يف نوفمرب املايض قاعدة عسكرية للجيش املايل 
يف شامل البالد أوقعت 54 قتيال أو الهجوم 
املسلّح الذي استهدف السفارة الفرنسية يف 
واغادوغو )عاصمة بوركينا فاسو( ومقّر قيادة 
القوات املسلحة يف مارس 2018 وأسفر عن 

28 قتيال.

بني  التحالفات  عن  نتج  أخرى،  جهة  من 
والدة  عن  اإلعالن  اإلرهابية  املجموعات 
انصهار  نتيجة  جاءت  جديدة  تنظيامت 
تنظيامت داخل أخرى، حيث تّم اإلعالن يف 
مارس 2017 عن نشأة »جامعة نرصة اإلسالم 
واملسلمني«، وتُضّم تجّمع تنظيم »أنصار الدين 
» املايل بقيادة إياد أغ غايل الذي تسلّم قيادة 
املجموعة الجديدة وتنظيم »القاعدة يف املغرب 
اإلسالمي« وتنظيم »املرابطون« و«جبهة تحرير 
ماسينا« يف مايل. هذه املجموعة أعلنت والءها 
لتنظيم القاعدة وقامت بالعديد من العمليات 
يف مايل استهدفت دوريات لألمن ومقرّات 
للجيش وأسفرت عن مقتل 250 جنديا ماليا 
يف 2017، كام قامت بأخذ 6 رهائن أجانب من 
مدينة متبكتو يف جويلية 2017. وقد تّم وضع 

هذه املجموعة عىل الئحة املنظاّمت اإلرهابية 
من قبل الواليات املتحدة منذ سبتمرب 2018 
نرصة  »جامعة  تكتف  ومل  لخطورتها.  نظرا 
اإلسالم واملسلمني« بالقيام بعمليات إرهابية 
يف مايل وإّنا وّسعت نشاطها إىل بوركينا فاسو 
إىل  تحرّكها  مجال  ووصل  والنيجر  والتشاد 
البلدان املحاذية ملنطقة الساحل يف إفريقيا 
الغربية مثل البنني وساحل العاج والطوغو.

وقد أصبحت هذه الجامعة ومعها »تنظيم 
أهّم جامعتني  الكربى«  الصحراء  داعش يف 
كام  الساحل.  منطقة  يف  وقويّتني  ناشطتني 
أنّهام تقومان باستمرار بتوسيع نطاق نفوذهام 
تتجاوز  اإلرهاب عىل رقعة  بنرش  مهّددين 
منطقة الساحل والصحراء، أمام عجز الحكومات 
املحلية والقّوات األجنبية عىل التصدي لهام. 

العجز عن التصّدي 
للتنظيامت اإلرهابية

ال يبدو أن خطر الجامعات اإلرهابية الناشطة 
يف الساحل سينحس، فعدا تواصل األوضاع 
االجتامعية واالقتصادية واألمنية الهشة يف بلدان 
املنطقة، مام ميثل أرضية خصبة لتطور اإلرهاب، 
فإن هناك اليوم عجزا حقيقيا للتصدي لها من 
قبل القوات العسكرية األجنبية خاصة الفرنسية 
واألمريكية، وقوات حفظ السالم يف الساحل.

ولنئ حاولت البلدان الغربية ذات املصالح 
االسرتاتيجية يف منطقة الساحل، مثل فرنسا 
والواليات املتحدة تقوية وجودها العسكري 
فيها، إالّ أّن ذلك يساهم  يف ردع الجامعات 
التي يقوى نفوذها كل يوم أكث  اإلرهابية 

وتتزايد عملياتها.

فمنذ 2014، أطلقت فرنسا عملية »برخان« 
وقوامها 4500 جندي، كام عملت عىل تدريب 
املنطقة  بلدان  يف  والجيش  الرشطة  قوات 
وتزويدها بالسالح لدعم جهودها يف مقاومة 
اإلرهاب إال أّن ذلك مل يسفر حقيقة عن نتائج 
ملموسة عىل األرض، بل زاد نسق العمليات 
اإلرهابية التي تستهدف قوات األمن املحلية 
وكذلك الجنود الفرنسيني. وأصبحت فرنسا 
تتساءل بعد خسارة عدد هام من جنودها 
عن جدوى وجودها العسكري، خاّصة مع 

تعايل األصوات من داخل بلدان الساحل التي 
تنّدد بهذا الوجود وتعتربه استعامرا جديدا.

من جهتها، عّززت الواليات املتحدة حضورها 
عسكريا يف منطقة الساحل من خالل قوات 
»األفريكوم«، حيث يوجد حاليا 7500 جندي 
أمرييك يف املنطقة، كام عملت عىل بناء قواعد 
عسكرية ملراقبة تحركات التنظيامت اإلرهابية 
ودعم املجهود االستخبارايت. وهي تتهيأ إلنشاء 
أكرب قاعدة عسكرية يف تاريخها يف النيجر بحلول 
2024. ولكن كل هذه الجهود مل تساهم يف 
انحسار نفوذ الجامعات اإلرهابية التي تتزّود 
بشكل مستمر بعنارص برشية جديدة، مستفيدة 
من حالة الفوىض والضعف السيايس واالقتصادي 
التي تعان منها حكومات الساحل، إىل جانب 
أنها تتغذى من  الرصاعات القبلية واإلثنية 

حول املوارد واألرايض بني السكان املحليني.

كذلك مل تنجح القوات األممية مثل بعثة األمم 
املتحدة MINUSMA والتي قوامها 15 ألف 
جندي، باإلضافة إىل »قوات جيش الساحل« 
التي تكّونت يف 2015 من قبل 5 دول )مايل 
والتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو(، 
يف القضاء عىل الجامعات اإلرهابية، رغم أنّها 
تتكّون من جنود محليني عىل خالف القوات 
أيضا  هي  ُمنيت  وقد  األجنبية.  العسكرية 
بخسائر برشية كبرية، حيث فقدت بعثة األمم 

املتحدة 170 جنديا منذ انشائها يف 2013.

كّل هذه العوامل، تجعل من املرشوع اليوم 
القلق حول حجم الخطر الذي متثّله منطقة 
الساحل باعتبارها أصبحت موقعا اسرتاتيجيا 
لتفريخ اإلرهاب وتنميته وتصديره للبلدان 
موقعها  بحكم  للعامل،  أيضا  ولكن  املجاورة 
الجغرايف القريب من أوروبا والرشق األوسط. 
ويف غياب تنسيق أكرب سواء بني الحكومات 
ذات  الغربية  القوى  وبني  بينها  أو  املحلية 
املصالح االسرتاتيجية يف املنطقة، ومع انعدام 
حلول جذرية للفقر وتفيّش الفساد والنتائج 
الكارثية للتقلبات املناخية عىل السكان املحليني 
يف منطقة الساحل، فإّن رقعة اإلرهاب ستتوّسع 

بشكل رسيع، قد يصعب بعد ذلك التحّكم فيها
ح.ز.



تتـوفّر  وأكث  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  الّس 
التّفاصيل والتّفان 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 معدن وكذلك نوعية مواّد عالية 
الجودة للتجميل واالستحامم، إىل جانب العديد من 

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

ومن املهّم اإلشـــارة إىل أنظمـــة الّسالمـــة والحــراسة 
يف  أمنـــا  األكث  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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 األسطورة الخاّصة  بتأسيس مدينة 
قرطاج يف ما يبدو عىل رواية فينيقيّة 
قدمية مل يبق لها أّي أثر مكتوب. 
وقد وصلت إلينا يف زمن الحق عن 
طريق عدد من املؤرّخني اإلغريق 
أقدمهم تياميوس الّصقيّل الذي عاش فيام بني 
340 و250 ق م.   تقول األسطورة  حســـب 
رواية هذا املؤّرخ، إّن األمرية الفينيقيّة علّيســــه 
قّررت الفرار بحــرا من مدينتها األصليّة صور 
رفقة عدد من أعيان املدينة، وذلك توّجسا من 
شقيقها بغامليـــون، بعــد أن قام هـــذا األخري 
باالستيالء عىل حكم املدينة واغتيال زوجـــا 
عارشباص، كاهــن معبـــد  اإلله ملقـــرط 
يــده عىل  إىل وضع  منه  غــــدرا، سعيــــا 

ثروته الطّائلة.    
                                                              

حطّت األمرية الهاربة رحالها ملهلة  بجزيرة قربص، 
قبل مواصلة  رحلتها البحريّة نحو سواحل الشامل 
اإلفريقي  مصطحبة معها مثانني  فتاة عذراء من 
بنات  الجزيرة . وملّا  بلغت مقصدها، استقر 
قرارها عىل تشييد مدينة جديدة يف مكان اختارته 

لها، وذلك بعد موافقة أهايل املكان  اللّوبينّي  
عىل متكينها من األرض الاّلزمة إلنشاء املدينة، 
مقابل إتاوة معلومة تدفعها لهم  . وقد لجأت 
علّيسة حسب الرّواية، إىل املناورة باستعامل 
حيلة  جلد الثّور للحصول عل ما يكفي من 
األرض لبناء مدينتها الجديدة »قرط حدشت«. 
وما إن استقر لها األمر ، حتّى رغب القائد   اللّويب 
يرباص  من علّيسه الزواج منه. لكّنها رفضت 
عرضه  مفّضلة عن ذلك التّضحية بحياتها بإلقاء 
نفسها يف الّنار، وفاء لروح زوجها األّول  عارشباص 
من جهة، ودرءا للعداوة التي ميكن أن تنشأ بني 
قرطاج والسكان األصلينّي بسبب رفضها الزواج 

من قائدهم . 

ولنئ انترش صدى أسطورة تأسيس قرطاج بكيفية 
واسعة جّدا منذ  العهود القدمية إىل يومنا هذا، 
فذلك يعود بالدرجة األوىل إىل أّن عمليّة تأسيس  
قرطاح وإمرباطوريتها تّم بإرادة امرأة، وهــو 
ما ميثّل استثناء يف أساطري التأسيس  القدمية، 
التي من النادر جّدا أن تتّخذ فيها امرأة أدوار 

مبادرة  القيادة.

 أّما العامل  الثان الذي أسهم يف هذه الشهرة،  
فهي امللحمة الشعرية  الخالدة » اإلنياده«  التي 
استوحى فيها أمري الشعر الالتيني فيــرجيل 
)19 - 70 ق م( من األسطورة األصلية، قصة 
حب خيالية من الجنس الرتاجيدي،  ربطت  
بني مؤّسسة قرطاج عليسه - أو  ديــــدو  كام 
ساّمها فرجيل-  والقائد الطروادي إينياس،  الٌذي 
اضطرّته مشيئة اآللهة ملّا كان  هاربا بحرا مع 
مرافقيه نحو إيطاليا، بعد  تدمري مدينتة طرواده 
من قبل اإلغريق، إىل تحويل وجهته نحو سواحل 
الشامل اإلفريقي و النزول مبا تبّقى من أسطوله 

بالشواطئ القريبة من قرطاج.

 وما إن أتيحت إلينياس إثر نزوله االضطراري 
بالقرب من قرطاج  فرصة مشاهدة املدينة 
الجديدة، حتّى انبهر بعظمتها وازدهارها ، فوصفها 
لرفاقه: » هي مدينة عظيمة حّقا ذات أبواب 
جبّارة وشوارع تسري فيها الجموع وتحتشد....
كان منهم القامئون عىل بناء األسوار والقالع، 
يدحرجون لذلك الحجارة الضخمة بأيديهم، بينام 
عمد غريهم إىل تخطيط أمكنة املنازل...كام كان 

أســطــــورة تأسيــــس قـــرطـاج 
وصداها العالمي في األدب والفنـون 

لكّل مدينة تاريخّية أسطورة تأسيس تتفّرد بها،  تروي الظروف والوقائع 
التي حّفت  بنشأتها وببداياتها ، وتستعرض بكيفّية  ملحمّية بطوالت 

وتضحّيات من كان لهم، حسب األسطورة، الّشأن األكبر في تأسيسها 
وتحقيق مناعتها وثروتها. وبصرف الّنظر عن أهمّية الحّيز الذي تّتخذه 

الخرافة في صياغة هذه األساطير المؤسسة،  وضعف الخيط  الذي يربط 
في عديد األحيان، بين الجوانب الميتولوجّيه فيها والوقائع التاريخية المثبتة 

، فإّن كل أسطورة من هذه األساطير تكتسي أهمّية رمزّية بالغة بالّنسبة 
إلى أهالي هذه المدن. وهي تمّثل خلفّية معنوّية مشتركة تتوارثها األجيال 

المتعاقبة منذ القدم ، تنّمي لحمتها وشعورها باالنتماء، تغّذي مخيالها 
الجمعي وتجعلها  تعتّز بالقيم  والبطوالت اٌلتي كانت وراء نشأة المدينة.

انبت

• ويليام تورنري - علٌيسة تشٌيد قرطاج • قرسينو- موت ديدون• ديدو تنٌفذ حيلة جلد الثٌور- نقش عىل الخشب- القرن الٌتاسع عرش

ز فرج • بقمل بوبكر �ب
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منهم من يحفر املوانئ، ومن يبني أّسس املسح 
ومن يصقل األعمدة الرّخاميّة الّضخمة. كانوا 
أشبه بالنحل الدائب...يا لسعادة أولئك الذين 
يجدون مدينة إليوائهم »)اإلنياده - السفر األول(

أحسنت ديدو استقبال األمري الطّروادي  ملّا نزل 
مبدينتها وكان ذلك بتدبريخفّي من إلهة الحّب 
والجامل والخصوبة فينوس ، وأسندت له حاميتها 
ووفّرت له  أفضل ظروف اإلقامة. وقد وصل 
بها األمر إىل أن عرضت عليه االستقرار الّنهايئ 
بقرطاج واإلسهام يف تشييدها. ثّم ما لبث  أن 
تطٌور األمر بني ديدو وإينياس إىل عالقة غرامية 
جارفة، أنست مؤّسسة قرطاج وملكتها  حتّى 
وفاءها لروح زوجها األّول.عالقة بلغت ذروتها 
الكهوف  بأحد  ببعض  العشيقني  اختالء  عند 

القريبة من املدينة.

 ينهي الشاعر فرجيل هذه املغامرة العاطفية 
العاصفة بصفة مأساوية، حني يأذن اإلله جوبرت، 
وهو أقوى آلهة الرومان، إلينياس بالرحيل الفوري 
عن قرطاج وترك ديدو وشأنها، واإلبحار نحو 
إيطاليا حيث يرتبط مصريه املحتوم  بتأسيس  

مدينة روما و نشأة إمرباطوريتها.  

مل يكن إلينياس اختيار غري ما اختاره له جوبرت، 
فقّرر الرحيل عن قرطاج مضطرّا،  ومل تجد ديدو 

أمامها بعد ذهاب عشيقها دون رجعة، غري 
خيار االنتحار، فطعنت نفسها بنفس السيف 
الٌذي أهداه إياها إيناس قبل أن تلقي بنفسها 

يف محرقة أقامتها  تحت أسوار قرصها.
 

ال تكمن أهمية اإلنياده الٌتي خّصص فرجيل 
إحدى عرشة سنة من حياته لكتابتها،  يف جامليتها  
الٌشعرية الفريدة فحسب،  بل وأيضا  يف كونها  
ألّفت ضمن بناء تراجيدي موّحد عىل غاية من 
اإلتقان،  بني ثالث أساطري مختلفه،  تتّصل أوالها 
بحرب طروادة والثٌانية بتأسيس قرطاج والثالثة 
بتأسيس رومه. وعىل الرغم من أّن هذه األساطري 
متباعدة عن بعضها زمنيا وجغرافيا، فإّن فرجيل 
ربط بني عنارصها ضمن عمل ملحمي درامي 
متجانس، تتقابل فيه قوى الٌسالم و املحبة ونوازع  
الحرب والعداوة ،  وتصطدم فيه  إرادة اآللهة 
وقدراتها الخارقة  مع طبائع البرش ومشاعرهم. 
ذلك ما  جعل اإلنيادة حتٌى يومنا هذا معينا 
تتغّذى منه أومثاال تقتدي به عديد الكتابات  
الرتاجيدية واألعامل الفنية الكربى يف مجاالت 
املوسيقى والرسم والٌنحت واملسح والسينام. 
خلٌدها عاملقة املوسيقى الغنائية يف العامل، وال 
سيام يف مجال فن األوبرا، عىل غرار املوسيقار 
اإلنكليزي بورسال )1659 - 1695( الٌذى  تعتربأوبرا 
»ديدو وإينياس« أروع أعمـــاله املـــوسيقية 
االستعراضيٌة عىل اإلطالق، وهي تعترب زمنيٌا  

أّول أوبرا من الحجم الكبرييف تاريخ املوسيقى 
األنقليزية، ال تزال اليوم مثل ما كانت باألمس،  

حارضة  بقّوة يف مختلف مسارح العامل. 

كام خلّدها   املوسيقار الفرنيس الكبري برليوز 
)1803 - 1869( يف عمله امللحمي الرتاجيدي 
الشهري  »الطرواديون يف قرطاج«  الذي يعّد من 

أبرز أعامله وأكثها رواجا يف العامل. 

 أّما يف مجال الفنون التشكيلية ، فنجد  ألسطورة  
تأسيس قرطاج لدى كبار الرسامني والنحاتني ويف 
مختلف املدارس الفنية املعروفة،  حضورا  مكثفا 
وبالخصوص منذ عرص النهضة الفنية األوروبية 
يف القرن السادس عرش، وصوال إىل  األجيال 
املتتالية من الفنانني الكالسيكيني الذين  أفردوا 
اللوحات  بعرشات  ديدو-   - عليسه  أسطورة 
والتامثيل واملحفورات واملنقوشات  املعروضة 

بأشهر متاحف العامل.

أعامل يصعب إحصاؤها لكثتها، كّل منها يقّدم 
من زاويته وبأسلوبه،  أسطورة يرتبط فيها مصري 
امرأة استثنائية بنشأة مدينة من أعظم مدن العامل 
القديم. أسطورة قدمية جدا تعود إىل آالف السنني،  
لكّنها  ال تزال تتّخذ عىل مر األجيال، مكانة أساسية 

يف صقل الّذات املعنوية لجميع  التونسيني.
ب.ب.ف

• نارسيس قرين- إينياس يروي سقوط طرواده لديدو

• جدارٌية من العهد الٌروماين عرث عليها مبوقع بومبيي متثٌل ديدو جالسة عىل عرشها 
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الوطني للمسح التّونيس 
النوايا،  وحســـب إعالن 
جــــاء ليعيـــد استثامر 
الرّصيـد الفكري للتّجربة 
لها  وليؤّسس  الجهــــات  يف  املسحـــيّة 
املـــراكز  هـــي  ومستحدثة  جديدة  أطرا 
الوطنيّة للفنون الّدراميّة والرّكحيّة.املرجعيّة 
املسح  أسبوع  تظاهرة  هي  التّاريخيّة 
التّونيس الذي امتّد من أواسط الّستّينيّات إىل 
أواخر الثاّمنينيّات والذي كانت حركيّة الفرق 
املسحيّة الجهويّة وإنتاجاتها مبثابة العمود 

الفقري لربمجته.

وكان الّنّقاد قد طالبوا بإحياء أسبوع املسح 
ألسباب عّدة أهّمها أّن هذه التّظاهرة كانت 
محمال لصياغة فكر مسحّي يرافق التّجربة 
اإلبداعيّة ويسندها من خالل الّنقاشات التي 
كانت تتبع العروض املسحيّة وتجمع بني املبدعني 
والتّقنيني والّنّقاد وحتّى يف أحيان كثرية أصحاب 
القرار يف اإلدارة الثّقافيّة. ولعّل هذه الّنقاشات 
هي التي شّكلت ما بني أواسط الّستّينيّات وأواخر 
الثاّمنينيّات، الحزام الجامهريي الذي كان يتشّوف 
للتّجربة املسحيّة ويتابعها باهتامم والذي أنشأ 
نواة لظاهرة االرتياد املنتظم واملكثّف للعرض 
املسحـي يف مهرجــــان أيّام قــــرطاج املسحيّة.

ولعّل التفكري يف إحياء أسبوع املسح كان الهدف 
منه محاولة استقراء التّغرّيات الحاصلة يف الّشأن 

املسحي يف أعقاب اندثار أسبوع املسح.

انطلق املهرجان الوطني للمسح التّونيس يف حركة 
تنشيطيّة للعرض املسحي وفق اتّجاه ذي رمزيّة 
هاّمة. ففي حني كان أسبوع املسح ينطلق من 
الجهات وصوال إىل املركز، اختار املهرجان أن يتّخذ 
مسلكا عكسيّا فأعلن افتتاحه يف مدينة الكاف وتفّرع 
بعد ذلك ليغطّي الواليات األربع والعرشين للبالد.

ذلك أّن للكاف رمزيّة اعتباريّة كمهد لتوالد الفرق 
املسحيّة الجهويّة وكحاضنة ملرشوع مقاومة 
ثقافة املركز الذي دعت إليه، يف 1969، مجموعة 
من املهتّمني بالّشأن املسحي من بينهم املنصف 
للمهرجان  التّأسيسيّة  الّدورة  الّسوييس وهذه 
تحمل اسمه تكرميا ملبادرته وملغامرة المركزيّة 
املسح التي حملتها الفرق املسحيّة الجهويّة 
كرسالة سعت إىل بثّها وإىل إفادة عدد كبري من 
الجامهري يف الجهات. وعىل الرّغم من أّن املنصف 
الّسوييس مل يذهب شوطا كبريا يف املغــامرة وإذا 
ما لبث أن رجع إىل املركز صلب فرقة مدينة 
تونس للمسح التي سبق وأن قاوم ثقافة املركز 
بالذات يف إطارها، كموقف من تجربتها. ثّم ويف 
1983، أّسس املسح الوطني يف املركز واستقطب 
خرية املمثّلني والفّنينّي العاملني يف الفرق الجهويّة 
وحّول دفّة مرشوعه األصيل فيام يتعلّق بالالّمركزيّة 

املسحيّة من األطراف إىل املحور. 

مرجعّية هجينة

لعّل ذلك مـــا يجعل مـــرجعيّة الكاف التي 
للمهرجان  التّأسيسيّة  الّدورة  استحرضتها 
مرجعيّة هجينة ال تويّف باملدلوالت التي تسند 
الالّمركزيّة املسحيّة من حيث هي مطلب 
نابع من األطراف يطمح إىل التّمتّع بالحّق يف 
الفرجة املسحيّة بالّنسبة إىل الجمهور وحق 
املبدعني يف مالمسة الخصوصيّات الجهويّة 
كمبحث إبداعي يطّورون يف مخابره تجربتهم 

وأحالمهم وطروحاتهم.

انحالل  بوادر  لفرتة  الّنقديّة  املدّونة  كانت 
الفرق الجهويّة قد نبّهت إىل مجموعة من 
الّنقاط تشري أهّمها إىل هشاشة تركيبة الفرق 
املسحيّة الجهويّة واألنيميا يف التّجهيزات والبنى 
التّحتيّة التي متّكنت منها وفّككت أعمدتها، إالّ 
أنّها قوبلت بالّصمت والتّجاهل ماّم أّدى إىل 
اضمحاللها واندثارها. ومل يكن ذلك مستغربا 

وهو يصدر من نظام اتّسم بالتّوّحد واالنقطاع 
عن الرّأي اآلخر فام بالك بالّصوت الّناقد والّنقد 
يبقى يف املخيّلة الفكريّة ملجتمعاتنا وبالّذات 
يف مخيّلة الّساسة، خطيئة وكبرية من الكبائر 
يُنفى مرتكبها يف غياهب التّهميش والّنسيان،

ومبا أّن الّنقلة الّسياسيّة واالجتامعيّة والثّقافيّة 
بعد 2011، قد تكون غرّيت املعطيات يف العالقة 
البينيّة التي تربط بني اإلدارة الثّقافيّة من 
جهة وبني الرّأي والّنقدي من جهة أخرى، فإّن 
هذه اإلدارة مل تسلّم بالبدائل »العالقاتيّة« يف 
التّعامل مع الّساحة الثّقافيّة والفكريّة بشكل 
عاّم. فقد بقي مفهوم االستشارة والتّشاور 
والرّشاكة مع الفكر الّنقدي وكذلك مع قّوى 
اإلنتاج الثّقايف مفهوما عموديّا ينطلق العمل 
ويرّسخ  الّسابقة  األطر  مرجعيّات  وفق  به 
الذي  اإلقصاء  إىل  »الحقرة« وصوال  مفهوم 
يتظلّل بظاهرة اتّخذت بعدا عىل قدر كبري 
من الخطورة. وهي ظاهرة التّكريم يف نسق 
»البيع بالجملة« التي ترصّف يف بالغة التّنشيط 
»املهرجانايت«، بـ»التّكريم بالجملة« والتي تنتج 
الّصورة الّنمطيّة الزّاحفة فتشعل شموع العرفان 

والتّهليل والتعظيم.

هي تكرميات بدروع »إيقوناتيّة« هّشة وخالية 
من أّي خلفية فكرية ومن أدىن مؤرّشات الجدارة 

الفّنيّة والفكريّة التي ترّبر إسنادها. 

الّتكريم، ما الّتكريم؟

التّكريم كام هي العادة يف البالطات الثّقافيّة، 
تسليم مخطوط تشعل حروفه »الخشبيّة« آلة 
افرتاضيّة عىل ورقة بائسة يصحبها إكليل أو درع 
أو »تانيت« تسلّمه يدان«مباركتان« وينتهي 
األمر ليعود املبدع إىل معاناته وإىل مصارعة 
طواحني املامطلة والتّسويف وتزداد املعوقات 
دورة التنمية املؤّجلة دوما، فتنسّد من جديد 

مسالك األمل.

هي »توليّة« )installation( سياسيّة باملعنى 
اإليديولوجي مل تعد تليق بورثة األلفيّات الثاّلث. 
قلت مل تعد تليق؟ كالّ بل أقصد أنّها مل تعد 

تنطيل....
ف.ب.م.

أّيــــــة حصيلـــــــة للمهرجان 
الوطــنـــي للمسرح الّتونسي؟

أسدل الّستار في أواسط الشهر الماضي على محّطة أخرى من المحّطات 
الّثقافّية بعد أن تواصلت فعالّياتها على امتداد شهرين، وهي محّطة متقاربة 

مع مهرجان أّيام قرطاج المسرحّية، حيث ال يفصل بين اإلثنين سوى شهر 
واحد وقد تزامنت مع تظاهرات أخرى كأّيام قرطاج للفّن المعاصر الذي 

تزامن حفل افتتاحه مع اختتام المهرجان الوطني للمسرح الّتونسي وتّم في 
نفس الفضاء في صلب مدينة الّثقافة وأّيام قرطاج للهندسة المعمارّية ...

نسق متسارع ذلك الذي تقام على إيقاعه الّتظاهرات الّثقافّية، على 
الّرغم من أّنها تمّثل فرصا هاّمة للمبدعين والمنتجين، باختالف مشاربهم 
وتعبيراتهم، لمالقاة جماهيرهم ورّوادهم وللتالقي فيما بينهم قصد تبادل 
تجاربهم ومشاغلهم وعلى الّرغم من أّن بعض هذه الّتظاهرات المحدثة 

تحت يافطة المرجع الحضاري لقرطاج تّتسم باإلسقاط المجاني والّتكّلف. ّية بلحاج املّزي • بقمل فوز

املهرجان
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رأيت وثلّة من طلبته وزمالئه أن 
نحيي ذكرى وفاته الثالثة بجملة 
مــن الكتابـــات نسرتجـــع فيهــــا 
ما علّمنا أستاذنا من قيم لعّل أشهرها 
االنفتاح الثقايف وحوار الحضارات والتعامل مع 
كّل اللغات عىل قدم املساواة .انّها بعض مبادئ 
األدب املقارن الذي أدخله األستاذ إىل الجامعة 
وناضل من أجل استمراره واعتامده منهجا من 

مناهج البحث العلمي.

وبدا يل أن أكتب  هذا املقال تحيّة لروحه وألذكّر 
بجهده املقارن وببعض دروسه، عىل أن أختمه 
بنرش قّصة قصرية له عنوانها »ميثاق السفينة«  
لعيّل بهذا الّنزر اليسري أرّد له بعضا من جميله.

ترجمـــة مـــخصـــوصــة 
جـــّدا ملنجـــي الشـمــيل

هذه ترجمة ذاتية غرييه أي ترجمة غري موضوعية 
ألستاذي بل لعيّل سأترجم لنفيس من خالل 
ترجمتي له .إّن أعرتف بأّن ال أستطيع أن أكون 
موضـــوعيا وأنا أتـــرجــــم لشيخي بل أتذكّر 
أّن حتّى بعض من خاصمــــه بشـــراسة يعرتف 
يل رسّا بأّن الجامعه قد بنيت عىل كتفيه وأكتاف 

جيله.

يف أواخر الستينات كان يس املنجي ميّر بدكّان 
والدي قبل كّل سفرة له فيقتني جبّتني يهديهام 
إىل بعض صحبه يف باريس، وكّنا نعجب كيف 
يجلس  يف الدكان ويالطف الصناع ويهديهم بعض 
املال قائال : هذه قهوتكم.كّنا نعجب لفصيح 
لفظه وحضور بديهته وخاّصة لتواضعه .كنت 
وقتها مل أتجاوز العارشة من عمري ومع ذلك 
كنت أنتبه ملا يقول وأتفّحص معان كالمه مبا 
تيّس يل من ذكاء قليل بل كنت أحفظ بعض 
كلامته أرّددها عىل مسامع والدي املقهور بأّميته 
املهموم بجهله فيجيبني : ريّب يسامحو بابا، ما 
رّض لو ألحقني مبدرسة طريق تونس أو تنيور 

يف صفاقس ؟

وكنت وأيب كلاّم عدنا إىل البيت نّر بكلية اآلداب 
عىل هضبة املالسني فريّدد أيب عىل مسمعي : 

نحبك تقرّي هنا كيس املنجي.

وكان دعاؤه يف صالته وهو صاحب الحّجات 
الكثرية مركّزا عىل هذه األمنية. والغريب أّن 
الله استجاب إىل دعائه والغريب أيضا أّن كلاّم 
ذكرت هذه الحكايه ليس املنجي تدمع عيناه 

مرّددا : الحمد لله .

لن أذكريف ترجمتي هذه  املناصب واملسؤوليات 
التي تحّملها شيخي ألنّها معروفة بل سأذكــــر 
ما ال يُذكر عنه عادة .فقد كانت الصفويّة اللغوية 
كالسبّة يف جامعتنا وقتها  وكان متّهام بها ومع 
ذلك كان متّهموه يسعون إليه يف مكتبه يقرؤون 
عليه مقاالتهم املعدة للنرش يف حوليات الجامعة 
التونسية وقد كان رئيس تحريرها .وكانوا يعّدونها 
لريتقوا بها  إىل رتبة جامعية أعىل . وكنت أقول 
لهم إّن صفويته تتجاوز الحياة العلمية إىل حياته 
اليومية .فهو مثال إن خرج من مكتبه ليال ووجد 
أّن املمّر مظلم يهاتف العميد أو الكاتب العام 
للكلية ويرّص أن يصلح األمر حاالّ أو انّه سيبيت 
يف الكلية , أّما إذا وجد قاعة الدرس ملّوثة ببقايا 
أكل  الطالب فإنّه يرفض التدريس فيها فتهرول 
حميدة لتلميعها .والطاّمة الكربى إذا أخطأت 
طالبة يف رسم الهمزة فيهّددها بالصفر والسجن 
وكثريا ما كان تهديده باللغة الفرنسية فنضحك 

ويتواصل الدرس .

كنا نتفطّن يف سنتنا األوىل إىل تبشريه لنا بدرس 
األدب املقارن ونراه يشّوقنا ملعرفة هذه الطالسم 
وملّا بلغنا السنة الثالثة اخرتنا هذه الشهادة لفّك 
ألغاز هذا العلم.واستغربنا يف الدرس األّول من 
وجود طالب من شعب أخرى فسألني صاحبي 
عن األمر وأجبته بأنّه االنفتاح الحضاري والتفاعل 
بني اللغات والثقافات وأضفت : أال تعرف أّن 
الثقافة املنغلقة عىل ذاتها مآلها املوت ؟ فبهت  

وصمت.

كام استغربنا من تدريسه النظريه املقارنية باللغة 
الفرنسية لكّنه كان يفّس ويبّسط  حتّى تعّودنا وكّنا 
نستعني بطلبة الفرنسية وكانوابدورهم  يستفتوننا 

يف الدرس املوّجه الذي كان يلقيه بالعربية. 

وقد قّررت من يومها أن أجمع مواضيع دروسه 
التي ألقاها منذ بدأ تدريس هذه املاّدة وحرص 
أسامء من درس معه وقد وجدت منه إعانة 

كربى رحمه الله.

دروس األدب املـــقـــــارن التي 
ألقـــاها األستـاذ املنجي الشميل 

لقد رشع أستاذنا يف تدريس األدب املقارن يف 
تونس منذ السنة الجامعية 72 / 1973 ضمن 
دروس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس. أما 
يف دار املعلمني العليا فإنّه مل يرشع يف تدريس 
هذه املاّدة إالّ يف أكتوبر من سنة 1974 بعد أن 

استقلّت عن كلية اآلداب سنة 1973.

كان األدب املقارن يف كلية اآلداب يدرّس مبعّدل 
أربع ساعات يف األسبوع  تخّصص ساعة واحدة 
منها لقضايا نظرية األدب املقارن وهو درس يلقيه 
األستاذ الشميل باللغة الفرنسية : أما الساعات 
الباقية فتخصص ملسألتني مقارنيتني تقدمان يف 
شكل درس تطبيقي وسنعرض فيام ييل إىل أهّم 
املسائل التي كانت مقّررة عىل الطالب يف هذه 

السنوات األويل من تاريخ كلية اآلداب .

يف سنتي 72 /73 و73 /74  

درّس املسترشق اإلسبـــان الكبيـــر  دي ابالـــزا 
قلـــــوز  والــســــيــــده   .DE EPALZA
GUELLOUZE املسألة التاليه بالفرنسيه: لوسيد 
LE CID  الشخصية التاريخية واألدبية من خالل 
كتايب كورناي ودي كاسرتو. بينام درّس األستاذ 
الشميل مسالة الرومنطيقية العربية والرومنطيقية 
األوروبية باللغة العربية اىل جانب درسه حول 

النظرية املقارنية باللغة الفرنسية.

يف سنة 74 /75

إضافة إىل النظرية املقارنية درّس األستاذ الشميل 
مسألة بعض املؤثّرات األجنبية يف األعامل الروائية 
لألخوين محمـد ومحمـــود تيمور. بينمـــا قّدم 
األستاذ عبد الجليل القروي بالفرنسية درســا 
مقارنيا حول صورة األجنبي عند كتّاب اليمني 

الفرنيس.

يف السنة 75 / 76 

واصل األستاذ الشميل يف هذه السنة إلقاء درس 
السنة الفارطة حول األخوين تيمور .

مــنــجـــي  الــشمــلـــي 
أســــــتـــــــاذ األدب الــــمـــقــــارن 
بالجـــــــامـــعــــة التـــونـــســـــيـــة 

من نافلة القول إّن للثقافة دورا مهّما في تقويم السلوك وتهذيب النفوس. 
وكم نحتاج في وطننا اليوم إلى مّد ثقافي يعّدل من سلوكنا ويهّذب أخالقنا 
ويضفي شيئا من التسامح على عالقاتنا وخاّصة على حياتنا السياسية التي 

تحتاج اليوم إلى مسحة من األخالق الفاضلة ترتفع بها من القاع الذي ترّدت 
فيه. وقد سمعت هذا الكالم ومثله من األستاذ منجي الشملي قبل وفاته 

بأّيام وقرأته في كتاباته المختلفة ككتابه عن الثقافة التونسية وغيره. • بقمل رشيد الڤرڤوري

قد
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وألقى األستاذ بيك M PICH  درسا موضوعه 
التاريخ السيايس يف الشعر األورويب يف القرن 

التاسع عرش.

يف السنتني 76 / 77  و77 / 78

قّدم األستاذ الشميل درسا عنوانه : »طه حسني 
والفكر الفرنيس«. حلّل فيه عالقات األديب املرصي 
بالتيارات الفكريه الغربيه. وألقت السيده ديستور

DUSSUTOUR درسا عنوانه: أسطورة التحواّلت 
يف القّصة من خالل األدب العجائبي والالّمعقول.

يف السنتني 78/ 79 و79 /80

درّس األستاذ الشميل مسألة الرومنطيقية العربية 
يف عالقاتها بالرومنطيقيه األوروبيه . بينام درّست 
السيدة قلوز مسألة الجنون يف املسح األورويب 
من خالل كتابات سوفوكل وشكسبري.كام ساهمت 
السيدة باردي بدرس حول مظاهر »التحّول يف 
األقصوصة األوروبيه« من خالل كتابات موباسان 
وتشيكوف .مع التذكري بأّن األستاذ الشميل حافظ 
عىل تنسيق هذه الدروس واإلرشاف عليها والتنظري 

لها بالفرنسية .

يف السنة 80/ 81

شهدنا دروسه هذه السنه فعليا بعد أن تابعناها 
قبل ذلك كمغرمني باملاّدة . ويف هذه السنة خّصص 
األستاذ الشميل السداسية األوىل لتقديم مدخل 
نظري حول األدب املقارن وقضاياه ومناهجه 
ومجاالته أّما السداسية الثانية فقد خّصصها 
لتقديم مسالة تطبيقية عنوانها: »صورة فرنسا 
يف أدب طه حسني« . وقد انجزنا فيها عرضا نال 
إعجابه حول الفن الفرنيس يف كتابات عميد 
إىل  باردي   السيدة  وحملتنا  العريب.  األدب 
عامل املغامرة مع مسألة عنوانها : املغامرة يف 
الرواية األوروبية يف القرن العرشين من خالل 
نص لكونراد Conrad عنوانه قلب الظلامت  
»Cœur des ténèbres » بينام قدمت لنا السيدة 

قلوز  مسحية أنطيغون لسوفوكل.

وكانت لهذه الدروس املقارنية  صدى عميق 
يف الكلية فقد استغرقت ربع قرن وتابعها عدد 
ال يستهان به من الطالب.......وقد تجّسم هذا 

الصدى يف إقبالهم عىل انجاز بحوث جامعيه 
مقارنيه يف مستوى شهادة الكفاءة يف البحث أو 
شهادة التعمق يف البحث تخوض يف قضايا طريفة 
غري معهودة .فاألستاذ صديقنا فؤاد القرقوري 
مثال أنشأ بإرشاف األستاذ الشميل رسالة مقارنية 
هامة حول رواية بول وفرجيني من تأليف غي 

دي موباسان ورواية الفضيلة للمنفلوطي.

كام أنشأ األستاذ القرقوري رسالة أخرى بإرشاف 
األستاذ الشميل حول أهّم مظاهر الرومنطيقية 
العربية ومصادرها األجنبية, بينام أعّد صديقنا 
عمر اإلمام مع األستاذ الشميل رسالة مقارنية 
حول مصادر الشاعر التونيس أيب القاسم الشايب 
, وأنجز محمد عبد الغني رسالة حول فرنسا 
يف كتابات رفاعه رافع الطهطاوي بينام أرشفت 
السيد قلوز عىل رسالة األستاذ املسعودي حول 
بقامليون بني مسح برناردشو ومسح توفيق 

الحكيم.

ثّم تكاثرت الرسائل املقارنية منها: صورة املرأة 
األوروبيه يف الرواية العربية املعارصه ورسالة 
الضحك يف بخالء الجاحظ ورسالة بخيل موليري.

ومن أصداء هذه الدروس كذلك انتشار تدريس 
األدب املقارن داخل الجمهورية ويف مختلف 
جامعاتها، فقد انتدب للتدريس فيها أساتذة 
شبان هم من طلبة األستاذ الشميل، ففي كلية 
آداب القريوان قّررت مادة األدب املقارن عىل 
الطلبة منذ سنة 1989 درّسها زمالء أجالّء نذكر 
منهم :الزميل الحبيب شبيل واملرحوم حامدي 
الزنكري ثم تولّينا تدريس األدب املقارن حتّى  

سنة 1999 .

كام ال يفوتنا أّن نذكر أن لهذا الدرس املقارن 
يف الجامعه التونسيه صدى يف بعض الكتب 
املقارنية الرشقية وغريها نذكر منها عىل سبيل 
التمثّل ال الحرص كتاب سعيد علوش: »مكّونات 
األدب املقارن يف املغرب العريب« ، والكتاب يف 
األصل أطروحة دكتورا دولة ناقشها صاحبها يف 

جامعة السوربون .

ومن املعلوم أّن برامج هذه الدروس املقارنية 
التي ألقيت يف الجامعة التونسية من سنة 1972 
السوربون  إىل سنة1978 مسّجلة يف جامعة 
وبالتدقيق يف معهد األدب املقارن من خالل 

تقرير علمي مفّصل اشرتك يف وضعه األستاذان 
الشميل وقلوز بعد أن عرضاه يف ملتقى علم 
 AZAY األدب املقارن الذي انعقد يف مدينة

LE FERRON  بفرنسا سنة 1978.      

ونريد يف خامتة مقالنا هذا أن نصف بإيجاز الدرس 
النظري املقارن لألستاذ الشميل كام شهدناه .

ينطلق األستاذ يف هذه املسألة  من تعريف 
األدب املقارن من حيث النشأة والتطّور مركّزا 
عىل أّن البداية كانت باملوازنة بني اآلداب أي 
املقارنه بني األدب اإلغريقي واألدب الالتيني 
ثّم ينتهي رافضــا املوازنة بقـــــــولة ايتيامبل 
  ETIEMBLE :  Comparaison pas raison
ويعني بها أن األدب املقارن ليس املوازنة بني 
اآلداب إنا هو البحث عن حوار اآلداب وتالقحها .

ويف بداية الدرس يلّح األستاذ عىل أّن تدريس 
هذا العلم ال بّد أن يبدأ بذكر امرأة يصفها بأنّها 
 De زعيمة األدب املقارن هي السيدة دي ستال
  De l Allemagne صاحبة كتاب أملانيا Staël
ثم يصف صالونها األديب يف جينيف وحياتها 
األدبية فيه.إّن هذا الّصالون كام يقول هو املهد 
األّول لعلم األدب املقارن ثّم يعرّفنا بأهّم رّواده 
مؤكّدا أّن هذا العلم فرنيس يف منطلقه. وبعد 
الرّواد جاء املنظّرون ومن بينهم الفرنيس بول فان 
تيغام Paul Van Tighem ثم تطّور هذا العلم 
عرب السنني حتّى أصبح له أعالمه املشهورون 

يف كّل العامل .

أستاذنا وهو  ونتتبّع  العلم  لهذا  وكنا نطرب 
يعرّفنا مبناهجه واختصام املنظرين فيها وعداء 
املدرسة األمريكيه للمدرسه الفرنسيه، وإذا نحن 
مع األستاذ نجوب مجاالت األدب املقارن من 
ميدان املؤثرات إىل ميدان املقابالت واألجناس 
األدبية وغريها معجبني به ألنه علم حوار اآلداب 
والثقافات مع قانون ثابت فيه وهو ال وصاية 

ألدب عىل آخر وال لحضارة عىل أخرى.

واستكشفنا يف هذا الدرس أّن لألدب العريب كثافة 
ال يستهان بها وعناوين رشف كثرية وأعالما. وأّن 
له مستقبله يف العامل األديب كام تعلمنا أن التسامح 
الفكري هو الذي يضمن مستقبل اإلنسان املفكر 
.هذا بعض ما استخلصناه إيجازا دون استيفاء 
من دروس منجي الشميل يف األدب املقارن وال 



يفوتنا أن نذكر أن األستاذ منجي الشميل مبدع 
كتب يف القصة القصرية ونستحرض هنا أّول نّص 

كتبه بعنوان : »ميثاق السفينة«

يبدو أّن النّص مل يرق للطبقة الحاكمة وقتها .وقد 
نرشه صاحبه يف مجلة التجديد التي أّسسها مع 
بعض زمالئه يف  الجامعه  فعملت  عىل إيقاف 
املجلة بسبب النّص وغريه .فلقد اعتربهم النظام 
الحاكم شيوعيني أو قريبني من الشيوعية أو 
تقّدميّني  فقّرر منعهم من  الكالم والكتابة وحتّى 
زيارتهم الليلية لبيت محمد مزايل مل تجدهم نفعا 
بل هّددهم بالويل والثبور ونصب املشانق يف 

القصبة لكّل  من يعارض النظام.  وبعد سنوات 
أعاد منجي  الشميل نرش القصة القصرية هذه 
يف  مجلة الفكر التي أّسسها مزايل وأدارها . ورغم 
أن املنجي الشميل غرّي يف القصة قليال  فاّن مزايل 
واصل عداءه له وتدّخل لدى  الرئيس   بورقيبة 
يف مطلع الثامنينات حتّى ال يعنّي منجي الشميل   
وزيرا للرتبية بتعلّة انّه يجمع إمضاءات لعريضة 
تدعو اىل العفو عن  أحمد بن صالح  الفار  من 
السجن اثر فشل  تجربة التعاضد يف  تونس  
والغريب أّن ما وقع البن صالح وقع ملزايل .أّما 
منجي  الشميل فقد تويّف يف بيته بني أفراد عائلته 
ودفن يف الجالز من ثالث  سنوات معّززا مكرّما.

وال  يفـــوتني يف خامتة  املقــــال أن أذكّر أّن  
منجي الشميل هو أّول تــــونيس انتخب يف 
املكتب التنفيذي لليونســــكو ومن سنوات ولكّنه 
مل يحفل بالحمالت الدعائية لنجاحه  هدا بل 
اعتربه طبيعيــــا وخليقا بتونس ومبثقفيها وقد 
كان رئيسا للجنة الوطنية لليونسكو يف  نهج 
انقلرتا بالعاصمة ومدير معهد  علوم الرتبية  
بتونس ولكن بتواضع العلامء مل يكن  يعدد 
له  يعددها  املسؤوليات وال يحب من  هده 

بفخر واعتزاز...
رحم الله الجميع

ر.ڤ.

عرفته عىل ظهر الّسفينة »مدينة الجزائر« يف يوم من أيّام سبتمرب 1956، 
ي فيدفعنا دفعا إىل خريف لزج عبوس  وقد أخذ الّصيف الثّقيل يُولِـّ
متقلّب. أقلعت بنا الّسفينة أثناء الّصبح، ولـم نكن مطمئّنني إىل أحوال 
الطّقس، وقد ُحرشنا حرشا فظيعا »بالّدرجة الرّابعة« عىل الـمقاعد 

الـمستطيلة، راحلني إىل فرنسا يف طلب العلـم.

وكنت يف قعر الّسفينة معتنزا  مبكان قىصٍّ ضيّق، إذ بشاّب طويل أسمر 
اللّون، يجتهد يف فتح كرسيّه الـمستطيل، ويرمتي عليه، وقد أضناه الزّحام، 

ويقول: لست أدري هل نحن يف سفينة أم يف اصطبل؟

وجلس سمري، ورشعنا يف الحديث، فإذا هو حسن الخلق، سمح الّنفس، 
وإذا هو عىل أدب يف غري تصّنع، ولطف يف غري ميوعة، لو ما تسبغه 

عىل وجهـــه نظّارات سوداء من خجل حالـم أو كأنّه الحلـم فتحسبه 
غائبا تائها.

وما كادت الّسفينـة تخلـص من مينـاء »حلق الوادي« حتّى تحرّكت الّريح 
يف غري رفـق، وطفقت عـاصفـة شديدة مهّددة، وإذا بأمواج البحر كأنّها 
الّصور  يُنفخ فيه، والّسفينة كأنّها الّريشة تعبث بها األعاصري، أو كأنّها 

الرّاقصة مّسها الجنون، حتّى ال انسجام يف حركتها وال اتّزان...

كانت الّسفينة محمومة، يف حركتها التّقلّب مينًة ويسًة، فيها الكّر والفّر 
وفيها الّنصب والرّفع... والـمسافرون يف أمرهم َحياَرى، ذاهلون، قد 
لزموا كراسيهم أو ألزمهم الّدوار كراسيهم. وأرسع الخوف إىل نفوسهم 
أو أرسعت نفوسهم إىل الخوف. وكان اصطخاب أمواج البحر يزاوج األنني 
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الـمنبعث من ألواح الّسفينة، هذه التي تصارع الّريَح فال ترصُعها، وتقارع 
جباَل األمواج فال تقرُعها.

ويتشبّث الّناس بأعمدة الّسفينـة، ويستغيثون باللّه ُمجريها وُمرسيها، 
ويستنجدون باألّمهات واآلباء، ويستَُوون يف الـمنزلة اإلنسانيّة، ويف تفاهة 

الّشخصيّة إزاء الخطر الـمهّدد بالفناء والـمرتجم عن عبث الحياة.

وكنت أنا وسمري قد جمدنا يف مخدعنا  الخشن، وكان الّدوار قد استبّد 
برؤوسنا، وعجزت أقراص الدرامامني  عن إسعافنا، فكان القيء يعاودنا 

من حني إىل حني...

وطالـت بنا ساعات بني زمجرة الّريح، واصطخاب أمواج البحر، وأنني 
ألواح الّسفينة والّدوار والقيء، حتّى إذا دنا األصيل، هدأت العاصفة، 
وكأنّها أصيبت  بفتور تّسبت عدواه إىل البحر فسكتت أمواجه وسكن، 
وعادت الّسفينة إىل سريتهـا األوىل فاستقـامت يف سعيها، وثاب إىل الناس 

بعض رشدهم، بعد امتحان عسري...

وصعدنا عىل الجس، طلبا للهواء الّنقّي، فالحت لنا أنوار رسدانيا  متأللئة 
كأنّها جوهرات عقد نظيم، والّناس يشريون باألصابع إىل الجزيرة كأّن 

حنينهم إىل اليابسة قد برَّح بهم..

* * *

وكانت ساعات أثناء اللّيل قد اشتّدت فيها األخّوة بيني وبني سمري، 
ووجدت فيه الخليل الـموافق، ووجد فـّي األنيس. وقلت بَشْجِوي  وقال.

قلت: الَعَجُب من ترْك الّناس التّفكرَي يف أمرهم إن هم ساغت حياتهم 
وطابت أيّامهم، فهم يهزلون ُمصِبحني ويعبثون ُمْمِسني، يبتسمون منافقني 
ويَِعدون ُمْخلفني، ذئابًا فيام بينهم، غرُي َعُشورين وال َخدومني... حتّى إذا 
أصابتهم مصيبة أقبل بعضهم عىل بعض يتعاطفون، فيتحابّون ويتآلفون؛ 
الَعَجُب من إقبال الّناس عىل ُحطام الّدنيا الخسيسة، ومن ركوبهم بحرها 
الهائج حتّى أصبحوا ِسْفرا مغلوبني، تعصف بهم شهوات جامحة فتجرف 

سفينتهم جرفا، ليت شعري هل لسفينتهم إرساء !

قال سمري وقد ارتسمت عىل وجهه ابتسامة صفراء حزينة: الّناس يف 
الّسفينة يشعرون باالجتامع والوحدة، والّناس عىل األرض يلتّذون بالتّنافر 
والفرقة. الّسفينة توقظ فيهم حّب اإلنسان ألخيه اإلنسان، وتوقظ فيهم 
َجذوة األخّوة والتّآلف؛ هم إِنس عىل منت البحر ِجنٌّ عىل أديم األرض، 
قويّهم فيها يطأ ضعيَفهم، وغنيُّهم يستصغر فقريهم ِقلًّة له واحتقارا ألمره...

ا، ولـم يرتك يل ولوالديت سوى منزل حقري  لقد مات والدي منذ كنت صبيًّ
نأوي إليه. وكان لنا جاٌر من أغنياء الحرب، لـم أعرف مثله قسوة قلٍب، 
ال يحِفل ببؤس البؤساء، وشقـاء األشقياء، قد شَغله نعيُمه عن شظَف 
الّناس، وشَغله يُْسُُه ) ( عـن ُعس الّناس، ولعلّـه لـم يكن يشُعر ببؤسهم 

وشقائهم ! واضطُرّت أّميـ  لحاجتنـاـ  أن تعمل يف بيته، تنظّف الـمنزل، 
وتغسل الثّياب، وتطعم الّدجاج، وتحلب البقر... وكان هو دائم الّشتم، 
ا يف األمر والّنهـــي. متواصل الغضب، ملّحا يف رفع الّصوت بالتّأنيب، ملحًّ

وكنـُت، إذا رجعت من الـمدرسـة، أقبلـُت عىل إعانة أّمي يف عملهـا، عطفـا 
عليها ورفقا بها، فأكـوي الثّياب، وأحرض القهوة التي ترُشب بعد العشـاءـ  
يرشبهـا أهـل البيتـ  وكّنا ال نتعشَّ إالّ إذا تعشَّ سادتُنا، فنأكل الُحتامة، 
ونرشب الثاّملة ، ثّم ننرصف إىل بيتنا الحقري العاري، وقد مض أكثُ اللّيل. 
وكنت إذا أويُت إىل الحصري البايل، أفّكر فأطيل التّفكري يف أمر والديت 
وأمري. وكنت فيام بيني وبني نفيس أثور عىل ذلك »الغنّي«، وأثور عىل 
»قسمة األرزاق«. تعاودن الفكرة الحزينة ويطول يب اللّيل، وأكِبُت العربات 
حتّى أُغّص بها، وقد تنفجر من حلقي فأجهش بالبكاء، فأبيك وتبيك أّمي.

ولـاّم انتقلُت إىل الـمدرسة الثّانويّة، كنت إذا خرجت من الّدرس، أرسع 
إىل قاعة بعض الحالّقني، حيث أشتغل بقيّة يومي ألكسب ما يُعيننا 
عىل الظّفر بقوتنا، وعبثا جهدت يف أن أفوز مبنحة من »إدارة التّعليم 

العمومّي« يومئذ، ألّن عدمت الوساطة. وكانت الوساطة كّل يشء !...

وكنت كلّـام ازدادت حالنا ضيقا، ازدْدت عزما عىل مواصلة الّدرس، حتّى 
أدفع الفقر من هذا الـمنزل دفعا، وأحّرر أّمي من عبوديّة »الغنّي« 

تحريرا، وأعيش عزيزا كرميا.

قلت: هل يأْبق  اإلنسان من ُملك ربّه ؟ أرضنا فيها الفقر والـمرض والجهد. 
يف بالدنا سمري يف كّل مكان، يف كّل مدينة ويف كّل قرية ويف كّل حّي آالف 
وآالف من سمري، بل ويف كّل تونيّس سمري أو يشء من سمري، والواجب عىل 
بالدناـ  وقد استقلّتـ  أن تُعني كّل سمري عىل تحقيق حياة كرمية وشخصيّة 

كثيفة حرّة، الواجب عىل الّدولة أن ال تغتال هذا الّشباب الـمحروم...

وتواثقنا عىل أّن الـمشاركة يف إنقاذ هذا الّشباب الـمحروم أمر متحتّم عىل من 
أفلتوا من الحرمان وأسعفتهم الّصدفة... وكان بيننا ميثاق موعده بعد الهجرة...

* * *

وأقمنا معا يف باريس سنة دراسيّة، بَلَْونا فيها الحياة بُحلوها وُمرِّها، أقبلنا 
فيها عىل الّدرس وعىل معرفة الّناس والـمجتمع...

ورجعنا إىل تونس، وُشغل كّل مّنا عن اآلخر مبا تفرضه عليه بداية 
االستقرار من مالبسات...

والتحق سمري ببعض اإلدارات يعمل موظّفا ساميا، ال يأخذ أجرا ضعيفا 
مياومة كام كان والده، ولكّنه يأخذ »مرتّبا« عاليا مشاهرة.

ورغبت يف مقابلته وفاء مبيثاق الّسفينة.

* * *



ورصت إىل باب إدارته، فاعرتضني رجل َربْعة، مفتول الكتفني، يف وجهه 
رُشبة من ُحْمرَة ، كّث الشاربني شديد سوادهام، يف زيّه األزرق التّقليدّي 
زّي َحَفظة األبواب) (، هو »الّشاوش« أحد َسَدنَة هذا الَعرين. انتصب 
واقفا أمامي وكأنّه قد عراه بعض الـمّس ورفع يده محيّيا تحيّة »عسكريّة« 
تلقائيّة وقال: ماذا تريد ؟ فأعلـمته بأّن أرغب يف مقابلة »الّسيّد« سمري. 
فسألني قائال: »هل لك »جواز« يضبط موعدا ؟« قلت: »ال...« قال: »ال 

سبيل إىل الّدخول إالّ به«. 

وكنت عىل وشك االنرصاف إذ عاودن سائال، يف صوت الـمزهّو بنفسه 
يريد تقديم مساعدة يعتربها مثينة: »هل لك به قرابة ؟« قلت: »ال«. 
»وهل لك به سابق معرفة ؟« قلتـ  عمداـ  »ال«. فقال: »هو عىل كلٍّ 
الميكنه قبول أحد يف هذا اليوم! ولكن زرنا يف يوم من األيّام الـمقبلة 

لعّل الله يسّهل من األمر ما هو عسري...«.

وانطلقت إىل الّشارع، وكأّن قد أُصبت بصدمة هزّتني هزّا، وجعلت 
أتساءل عن معنى أسئلة الحاجب... ونظرت إىل الّسيّارات األنيقة الفخمة 
التي كانت رابضة بالـمحطّة الـممتّدة أمام اإلدارة.... ولست أدري لـم 
راجعتني ذكرى تلك الـمسافات الطّويلة التي كّنا يف باريسـ  أنا وسمري 
ْعد، يف حافالت »الـمرتو« نُحرش فيها َحرشًا، والتي  ـ نقطعها، أيّام السَّ

كّنا، أيّام اإلفالس، نقطعها مشيًا عىل األقدام.

الشّك أّن لسمري سيارته الفخمة الطّويلة الـمتربّجة ! إّن الّسيّارة اليوم 
امتداد للّشخصيّة وضامن لها.

وفّكرت يف أّن أحادثه بالهاتف، لعيّل أظفر به فنـتّـفق عىل موعد للقاء... 
وأجابني يف الجهاز صوت فتاة، وكأنّها تؤنّب هذا الـمنادي الذي قطع 
عليها »هدوءها« وأقلق »راحتها« وعّكر صفو »سعادتها«. قالت عصبيّة 
غضبى: »من تريد أن تخاطب ؟« فقلت لها رغبتي. فأجابت متنطّعة 
َضِجرة، قالت: »الّسيّد سمري لـم يأت، وليس له أوقات مضبوطة يف 

الـمكتب ولعلّه، إن قدم، سيميض كامل يومه، يف جلسة أكيدة...«
وعجز الهاتف عن أن يصلني بسمري، كام عجز الّسادن األمني عن أن 

يوصلني إليه، فقلت لعّل رسالة  ال تعجز، وكتبت إليه.

، ذات يوم، رسالة ليست كتلك الرّسائل العاديّة التي نتلّقاها  ووصلت إلـيَّ
من الّناس العادينّي، ولكّنها رسالة تزدان يف أعىل اليمني بعنوان إدارة سمري 
يف خّط عريب جميل أعىل اليسار برتجمته إىل الفرنسيّة... وإذا بسمري 

»مبتهج« بطلبي زيارته، وفَـي  وضبط يل موعدا.

* * *

ويف اليوم الـموعود والوقت الـمرضوب رصت أمام باب الهيكل العظيم، 
فانتصب أمامي ذلك الّسادن الّربعة. فقّدمت إليه »الجواز«... فجعل 
يكث قراءته، وكأّن به ال يقف عىل ما فيه، ثّم قال يل: »اتّجه إىل نهاية 

الـممّر، وهناك سيدلّك »الُشـوَّاش« اآلخرون«.

وانطلقت رسيع الخطو، فتلّقان الّسادن الثّان، فنظر، ولعلّه فهم، وقال: 
»اصعد إىل الطّابق الثّان، وهناك يدلّونك«.

وصعدت الّدرج مثًنى، وقد أصابني بعض الغضب، لست أدري أََعىل 
الّسدنة أم عىل نفيس.

وثاب إلـيَّ رشدي عندما فُتح الباب بحركة عصبيّة عجىَل، وسمعت صوتا 
يأمر أو كأنّه تفّضل. ونهضُت، وأرسعُت. وأمام باب الـمكتب مع الّسادن 
»الّنشيط« وصلت. وطُرق الباب يف رفق، طرقه صاحبي، وفُتح الباب، 

فتحه صاحبي، فدخلت.

اشتمل الـمكتب عيّل وعىل سمري. وُخيِّل إلـيَّ أّن انقطعت عن العالـم 
الخارجّي، أو انقطع عّني. وكان سمري جالسا يف مكانه ِجلسة الوقار، 
ومّد إلـيَّ يده مصافحا يف تأّدب مفرط محرج، ويف لني مزعج. وإنَّ من 

التّأّدِب ما يُحرج ومن اللنّي ما يُزعج !!

وما هي إالّ أن وجدتني غائصا يف كريّس وثري، وتحت قدميَّ زربيّة مبثوثة، 
كثّة الّصوف جميلة األلوان، متمتَّعا بدفء لذيذ.

وكان سمري قليل الحركة، متّزنها، قليل الكالم، خافت الّصوت، كأنّه يريد 
بذلك مزيدا من غموض ومهابة ووقار. وكان مستقيم الجلسة، ال يتّكئ 

وال يحتبي كأنّه متثال أقيم أو جامد مركوز.

وسألني حاجتي، فقلت:

ـ »انتهْت أيّام الهجرة، ومسؤوليّتنا إزاء الّشباب الـمحروم كبرية، والتّفكري 
يف القيام بنشاط إيجايّب فرض علينا، نحن الذين أعانتنا األقدار عىل الخروج 

من الحرمان إنّه »الـميثـاق«...«

فتغّضن وجهه، وانقبضت أساريره، وصمت صمتا خيّل إيّل أنّه ثقيل 
طويل، وفهمت، ووددت أالّ أسمع منه، ولكّنه قال:

ـ »إّن مـازلت بعُد لـم أتخلّص من تعب الّدرس وضَنى الحرمان، والّشباُب 
له رّب مدبّر حكيم... إنّك مازلت تعيش، كام عهدتك، يف حرص  الفكر 
ْه عن نفسك والتحق بنا من حني إىل حني، تجد  وشّدة الجهد... رَفِـّ
»هناك« ـ فتيان صدق ـ يعرفون كيف »يقرّصون الّدهر«، زرنا ـ وال 

حرجـ  لنخوض يف مختلف األحاديث ونَغنم وال نُغنب..«

ووجدتني يف الّشارع منطلقا أسعى كأنّني الّسهم، ال أدري كيف نزلت 
الّدرج وكيف خرجت من اإلدارة... أسعى وأفّكر وكأّن حالـم..

أفّكـر يف الذين يتعلـمـون ثّم يرجعـون إىل الوطـن وكأنّهـم يف بـالد هـجـرة، 
ال يفهمون واقع أّمتنا الـمتخلّفة الّضعيفة، وال يأْبَُهون للـمعّذبني يف األرض...

إنّه ميثاق الّسفينة يُطلب فال يُدرك.
املنجي الشميل

اعالم تونسّيون
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الحــــرب البـــاشيــة الحسـينــية 
في تـــــونس )1756-1728( 

ظروف اعتالء حسني بن عيل الحكم

 يف سنة 1702 متّكن أمري جند البايات املرادينّي وآغا الصبايحية  إبراهيم 
الرشيف من قتل  آخر البايات املرادينّي،مراد باي الثالث )1698-1702(. 
كام قض عىل كافة أبناء حّمودة باشا املرادي وأحفاده منهيا بذلك فرتة 
حكم املرادينّي بتونس منذ سنة 1631. لذا أعلنه جند الصبايحية بايا، ثّم 
ُعنّي باشا عىل تونس من قبل السلطان العثامن عىل البالد واستأثر لنفسه 
بجميع الخطط ونُودي له بـ: » الباشا إبراهيم الرشيف باي داي«. ورغم 
وصوله إىل أعىل منصب سيايس عىل رأس اإليّالة التونسية، فإنّه فشل يف 
كسب ثقة الناس نظرًا لتواصل أعامل الشغب واالضطرابات التي اندلعت 
منذ رحيل مراد الثالث. لذلك اتّجه سّكان الحارضة إىل اختيار حاكم 
جديد منهم ميثّلهم... فاتّفق أهل الحل والعقد وأعيان البالد والجنود 
عىل مبايعة حسني بن عيل، بايا عىل البالد يوم 12 جويلية 1705 بديوان 
املدافعية أمام القصبة فقبلها مكرها وتجّددت البيعة العامة والرسمية 
له يوم15  جويلية 1705 ليؤّسس بذلك العرش الحسيني. وقد تحدث 
أحمد بن أيب الضياف يف كتابه »إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهــد األمان«. عنه قائال : »... وكانت والية هذا الباي رشعية، ألّنّه مل 
يطلبها، وال سفك لغرضه دماء املسلمني يف طلبها...«. وكان والده عيل 
املنحدر من جزيرة كنديا )الكريت اليوم( بعد ضّمها إىل الدولة العثامنية 
سنة1669  وقد تطّوع يف الجيش االنكشاري يف العهد املرادي. وقد عمل 
بالكاف وبها تزّوج من امرأتني، إحداهام من قبيلة الشنانفة واألخرى 
من قبيلة شارن )حفصيّة الشامية(، فأنجب من األوىل ابنه محّمد ومن 
الثانية حسني الذي ولد سنة 1675. وقد اقتفى الولدان خطى والدهام 
يف الخدمة العسكرية إىل أن نجح حسني يف إعالن النظام الحسيني 
الذي سيحكم تونس طيلــــة 252 سنة )من 15 جويلية 1705، إىل 
حني إعــــالن املجلس الوطني التأسيـــيس النظـــام الجمهــــوري يف  

25 جويلية 1957(. 

توريث الحكم سبب البلّية 

مل يكن ملؤّسس الدولة الحسينة يف بداية عهده بالحكم سنة 1705 أوالد 
من الذكور، لذا تبّنى ابن أخيه عيل باشا الذي نشأ يف كفالته. وملّا بلغ من 
العمر 17 عاما استعان به وأواله مهّمة الّسفر باملحال فأبىل البالء الحسن. 
ولهذه الخطة أهميّة قصوى إذ يلّقب صاحبها بـ » باي األمحال »ويكلّف 
باستخالص الجباية داخل البالد. وطيلة حكم األرسة الحسينية كان 
صاحب هذه الخطّة هو آليا »ويّل العهد«. غري أّن كل املعطيات 
قد انقلبت رأسا عىل عقب بعد زواجه بفتاة جنويّة مسيحية عىل 
غاية من الجمــــال وتدعــــــى »حسنـــاُء جنــــوة« »مـــــــاريا 
دومينيــــكا دوريا »Maria Domenica Doria« وهــــــــــي ابـــنـــــة 
»اتّــــــوري دوريــــــــا Ettore Doria« وايل حصن طربقة الجنوي، 
وقد وقعت يف أســر أحد القراصنة الذي أهداها للباي فأسلمت بعد عام 
من اصطفائها وأنجبت له ولدان: ابنه البكر محّمد الرشيد )سنة 1710( 
فعيّل )سنة 1712(، فاعتقها وساّمها »آمنة«، ثّم أطلق عليها اسم »مّنانة 
» وأنجبت له محمود ومصطفى ...ومع اشتداد عود ابنه البكر محّمد 

الرشيد قّدمه والده سنة 1724 للّسفر باملحلّة »... ومحبّة الولد طبيعية 
يف البرش، وله أسوة مبن تقّدمه من امللوك...« كام يقول ابن أيب الضياف.

ولتجّنب غضب ابن أخيه عيل، استجلب له حسني بن عيل منصب الباشا 
من اسطنبول وأخرجه من قرص باردو وأمره باإلقامة يف دار رمضان باي... 
غري أّن عيل باشا رسعان ما استصغر خطّته الجديدة و قّرر الخروج عىل 
عّمه وتوّجه مع خاّصته إىل جبال وسالت )املساندة لكّل ثائر أو متمرّد 
عىل الدولة( وتحّصن بها فاِلتحم به جمع كبري من العربان الساخطني 

عىل سياسة عّمه.

أسباب أخرى

 رغم عديد اإلصالحات الهاّمة التي قام بها حسني بن عيل منذ 1705 
ونالت استحسان غالبية السكان ويف مقدمتها تحالفه مع أعيان وشيوخ 
القبائل املخزنية بإدماجهم يف دواليب الدولة وترشيكهم يف استغالل 
خريات البالد وتقريبه القبائل املخزنية من السلطة والرفَع من شأن 
رؤسائها والحّد من نفوذ املؤّسسات الرتكية واعتامده بالخصوص عىل 
األهايل عىل حساب األتراك وتقويته ملكانة الفرق العسكرية املحلية يف 
جيشه... إىل أن صار يخيّل له بأّن اململكة... مبثابة الحصري الذي طواه و 
جلس تحته... )عىل حّد قول صاحب اإلتحاف(، فإّن األعراب رأوا كونه 
أرسف يف اِتّباع سياسة جبائية مجحفة وثقيلة استهدفت احتكار فوائض 
اإلنتاج عرب نظام املُْشرَتَى )نظام يتمثل يف اقتطاع إجبارّي لجانب من 
املحصول بأسعار تفاضليّة متدنيّة يتوىل البايليك بيعها مسبقا للتجار 
األجانب محّققا بذلك أرباحا هاّمة(، حرمت املنتجني من جزء هام من 
إنتاجهم. يضاف إىل ذلك فرضه العديد من الرضائب عىل الرعية خاّصة 
عىل حساب املجموعات الريفية وقمعه لبعض القبائل واملجموعات 
الرافضة للرضائب الجديدة وخاّصة سكان الجبال ويف مقّدمتهم سّكان 

جبل وسالت... 

انقسام »األّمة« إىل حسينية وباشية

 أمام كّل هذه التطّورات انقسم سّكان اململكة إىل صّفني: صّف حسيني 
وهم الذين وقفوا يف صّف امللك حسني باي األول. وقد ضّم هذا الصّف 
سكان كّل من: القريوان وصفاقس وسوسة واملنستري واملهدية والقلعة 
الكربى وأكث قبائل دريد وجالص وأوالد سعيد والهامّمة... وصّف بايّش 
تألّف من: املنارصين لعيل باشا األول و املساندين لثورته عىل عّمه. 
وهم: سكان جبل وسالت و قبائل ماجر و الفراشيش و أوالد عيّار وورتان 
واملثاليث وأوالد عون و كعوب و السوايس وسكان مساكن وجاّمل والقلعة 
الصغـرى و أكــــودة و زاويـــة سوسة و بقيّة قرى الساحـــل... وغريهم. 

أطوار متقلّبة 

* انتصار أويل للصّف الحسيني: متّكن صّف الرشعيّة الحسينيّة الحاكمة 
يف البداية من هزم عيل باشا ومن معه سنة 1729، لكّنه متّكن من الفرار 
إىل الحاّمة التي كانت من القامئني بدعواه ومنها إىل الصحراء ثّم بالد الزاب  ز يوسف  • بقمل د. عادل �ب

على امتداد تاريخها ومنذ نشأة جهاز الدولة بها في العصور القديمة، 
لم تشهد البالد التونسية حربا أشرس وأطول وأكثر دموية وتأثيرا من 
تلك التي عرفتها في منتصف القرن 18م بين حسين بن علي وأبنائه 

ومناصريه من جهة، وابن أخيه علي باشا وابنه يونس وأنصاره من جهة 
ثانية. لقد حّولت هذه الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على الحكم 

البالد إلى ساحة وغى على امتداد حوالي ثالثين سنة )بين 1728 و1756( 
بتقّطعات. غير أّن تأثيراتها كانت عديدة وعميقة، تواصلت لعقود، بل 
لقرون وذلك إلى غاية نشأة الدولة الوطنية الحديثة مطلع االستقالل.

• مناذج من املعارك بني الشقني الحسيني والبايش
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إىل حني وصوله للجزائر العاصمة حيث استنجد بحكامها األتراك، الذين 
كانوا ينظرون إىل النظام القائم يف تونس بعني الريبة. وقد قبلوا مساندته 
وترجيح الكّفة لفائدته سنة 1735 مقابل التزامه بدفع تعويض مايل هاّم 
ملصاريف الحملة وفرض وصايتهم عىل تونس .وملّا بلغ لعلــــم حسني 
بن عيل خرب خروج املحلّة من الجزائر، جمع عساكره وخرج من تونس يف 
محلّة ضّمت أبناءه األمراء عيل ومحمد ومحمود يدعمهم صبايحية الرتك 
واألوجاق وسائر دريد واملرازقة... ونصبت خيام محلّة حسني باي مبنطقة 
سمنجة قرب واد مجردة، فيام نّصبت خيام محلّة عيل باشا املدعومة من 
األعراب والطرابلسية عىل الضفة الغربية للواد. ويف ليلة 4 أوت 1735 
باغتت قوات عيل باشا حسني باي بالهجوم عىل قواته التّي هزمت وأجرب 
الباي عىل االنسحاب إىل مدينة القريوان وهو مصاب يف فخذه. أّما ابنه 
عيل فقد التجأ يف البداية إىل العاصمة ليطمنئ عىل عائلته قبل أن يلتحق 
بوالده و إخوته يف القريوان. و بعد أن تأكّد سكان العاصمة من هزمية 
حسني باي، قّرروا مبايعة عيل باشا حاكام جديدا عىل البـــــالد و ذلك 
يوم 5 أوت 1735. وبعــــد أن علــم الباشــــا بذلك أرسل ابنه يونس 
باي إىل تونس التي دخلها يـــوم 7 سبتمبــــر 1735 ثّم لحق به والــــده 
يف اليوم املوايل حيــــث جلس عىل العــــرش بالقصبة وأخذ البيعة من 

عاّمة النـــاس فكانت نهــــاية حكـــم حسني بن عيل. 

كام التحقت محلّة الجزائر بعيل باشا بالحارضة وبدأت يف نهب املدينة 
وتخريبها فصّدهم عدد من سّكانها وقتل الكثري منهم. ومل يتمّكن يونس 
باي من السيطرة عىل الوضع إالّ بافتكاك سالح كل من يدخل املدينة 

وأصبحت البالد تحت وصاية دايات الجزائر.

ويف سنة 1736 قام يونس باي مبحارصة القريوان ملدة 11 شهرا لكنه فشل 
يف السيطرة عليها، ليعيد الكرّة مرة أخرى يف السنة املوالية لكنه فشل. ويف 
نوفمرب 1739 توّجهت محلّة يونس باي إىل القريوان وخيّمت يف املكان 
املعروف اليوم بذراع التاّمر )شامل املدينة( وحارص القريوان كام ورد يف 
اإلتحاف: »... نزل بدار األمان من رشقيها وترتّس لرميها باملدفع والبونبه 
وعطّل مدافعها عن إصابة عسكره. كام عطّل أهلها عن تسّنم السور 
للمدافعة وثلم سورها إىل أن دخلها يوم 13 ماي 1740. فالذ الناس مبقامات 
الصالحني وخرج الباي حسني من الباب الغريب، عىل فرس شقراء معروفة 
بالسبق يف ملّة من خواّصه. فأدركته خيل يونس باي ورميت فسقط به 
وقعد مبكانه ال يدنو منه أحد، إىل أن أقبل يونس فرتّجل واخرتط سيفه 
وتقدم له، فقال له حسني بن عيل :  أتخّضب شيبي بدمي يا يونس وقد 
طّهرت )ختنت( أباك يف حجــــري؟  فرّد عليه بجوابه الشهري: »املُملُْك 
عقيم يا سيّدي وبارش قتله بنفسه«. وقـــد قال يف هذا املشهد شاعر 

الدولة الباشية أبو عبد الله الورغي )1713– 1776( :

» أبو الحـزم قّتال السالطني يـونس ***ويــونـــس ليث لألسود أكول
سيجمعهــــم يف قبضـة ويجــــزّهم *** كام ُجّز من أصل النبات فسيل«

وأرسل يونس رأس حسني بن عيل إىل أبيه عيل باشا الذي بىك وأنكر فعل 
ابنه وُوضعت الرأس ببطحاء القصبة حتى يتأكّد الّناس من زوال ُملك الباي 

السابق ثّم دفنه برتبته املعروفة برتبة القاسمني بالجامع الجديد. أّما أبناه 
محّمد الرشيد وعيل فقد متّكنا من الهروب للجزائر طلبا للنجدة، فيام نجح 
محمود املوجود بسوسة حينها من امتطاء مركب أرسله له شقيقاه إىل بيت 
املنستري والتوّجه إىل مالطة فمرسيليا حيث كرّمه حكامها ليلتحق بالجزائر حيث 
سيظّل اإلخوة الثالثة هناك طيلة فرتة حكم عيل باشا )بني 1735 و1756(. 

 
اسرتجاع ابَنا حسني بن عيل لعرش والدهام

 يف سنة 1755 طالب األمريان املنفيان اختياريا يف الجزائر العاصمة محّمد 
الرشيد وعيل باي من باي الجزائر بابا عيل بوسباع  مساعدتهام عىل 
استعادة عرش والدهام الرشعي املسلوب. وقد قبل باي الجزائر طلبهام 
وأوكل مهمة ذلك إىل باي قسطنطينة، حسن زرق عيونو. سلك الجيش 
الجزائري طريقه نحو تونس بقيادة باي قسنطينة يرافقه محمد رشيد 
وعيل باي. وبعد حصار دام ثالثة عرش يوما اجتاز قلعة الكاف. وبعد 
إخضاع باجة تحرك الجيش نحو تونس العاصمة التي استوىل عليها يف 
31 أوت 1756 بعد حصار دام شهرين تخلّلته عمليّات نهب من قبل 

الجنود الجزائريّن وامليليشيات التونسية املوالية لهم.

ويف 22 سبتمرب 1756 قُتل عيل باي مخنوقا عىل يدي ممــاليك »روامة« 
-أي أوروبيّني-. ويف الوقت الذي دعا فيه باي قسنطينة قواته إىل العودة، 
آثر محّمد الرشيد االختفاء يف حصن باردو. أّما شقيقه عيل باي فقد 
توّجه إىل صفاقس لتجهيز قوات من الحلفاء السابقني لوالده، قائدا 
جربة وصفاقس. وبعد أن استنفر محّمد الرشيد شقيقه الذي قدم من 
صفاقس مع قوات نظامية متكونة يف معظمها من فرسان القبائل، نجح 

•  حسني بن عيل )12 جويلية 
1705 إىل 8 سبتمرب 1735(
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عيل باي يف هزم املتمرّدين واستعادة السلطة الرشعية ألخيه وإجبار 
الجيش الجزائري عىل مغادرة تونس العاصمة مقابل غرامة مالية ثقيلة 
وأتاوة سنوية رمزية تتضّمن شحنتني من زيت الزيتون إلنارة مساجد 
الجزائر العاصمة )حسب نّص املعاهدة(... وهكذا أمكن البني حسني بن 
عيل: محّمد الرشيد باي )حكم من 02 سبتمرب 1756 إىل غاية 12 فيفري 
1759(، ثم من بعده شقيقه عيل باي )حكم بني 12 فيفري 1759 و 26 
ماي 1782(، استعادة عرش والدهام كام تنبّأ بذلك أحد املجذوبني يف 
رضيح سيدي عبد الوهاب سنة 1708. وقد تواصل حكم أبناء حسني بن 
عيل وأحفاده إىل حني إعالن النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957.

نهاية مأساوية ألفراد العائلة الحسينية

 حســــب دراسة حديثة أنجزتها األستاذة »ماري ترياز بوهــاجيار« 
Marie-Thérèse Buhagiar، غادرت »ماريا دوريا« أو مّنانة تونس برضا 
زوجها منذ اندالع الفتنة لدواع غري معلومة وعادت إىل مسقط رأسها 
جنوة، بينام بقي أخوها مصطفى جنويز مع صهره يف تونس، بوصفه قائدا 
للمدفعية. وانتهى بها املطاف، بعد أن رفض والدها قبولها يف البيت، إىل 
دخول أحد األديرة. وقد امتّد بها العمر إىل سنة 1789، أي أنّها عاشت 
قرابة القرن حسب الوثائق التي كشفت عنها. وقد آثرت العيش داخل 
دير حوايل 54 سنة زاهدة منعزلة مسّخرة حياتها للصالة والعبادة، علّها 
تكفر - حسب اعتقادها - عن الّذنب الذي اقرتفته باالرتداد عن دينها 
بعد أن قّضت عرشين سنة يف حريم باي تونس، يف وقت كان أبناها 
محّمد الرشيد ومن بعده عيل باي ثم حفيدها حمودة باشا يحكمون 
البالد التونسية. والطريف أّن ابنها عيل كان قد تزّوج أيام منفاه يف الجزائر 

جارية علجيّة أطلق عليها اسم »محبوبة« التي أنجب منها فتاة سامها 
»آمنة« أو »منانة« عىل اسم والدته، أي جّدتها.

 
أّما ابن عمهام وخصمهام عيل باشا، فقد مات كام سبق ذكره مخنوقا 
وُعرضت جثته يف القصبة لرياها الناس قبل دفنها يف الرتبة، كام فعل 
برأس عّمه حسني باي قبل 16 سنة. كام قتل معه ابنه محّمد وأخوه 

مراد و حفيده نعامن، وغريهم كث .

 نتائج وخيمة ومخلّفات كارثية

كانت الحرب الحسينية- الباشية فتنة ومحنة يف ذات الوقت، »شاب منها 
الوليد« كام جاء يف عجز بيت الشاعر أيب عبد الله الورغي. لقد خّربت 
الحرب املدن والقرى وأهلكت الحرث والنسل وعطّلت الحرف والتجارة 
واملبادالت داخل اإليّالة وخارجها... وأسالت أنهارا من الدماء وفرّقت بني 
األهايل، وبََنْت جباال من األحقاد الدفينة والتنكيل بني الشقني املتحاربني 
)تنكيل يونس باي بسّكان جهة الساحل...(، مل تهدأ سواكنها إال بعد عقود.

كام عّمقت الحرب األهلية االنقسام أو الّصُفوفيّة يف كامل أنحاء اململكة 
بني صّف موال للسلطة »حسيني / مخزن / موال...« وآخر معارض لها 
»بايش / متمرّد / منشّق...«. وسيتواصل هذا االصطفاف لعقود مع 
انتفاضة بن غذاهم بني 1864 و1867 وإثر دخول االستعامر البالد يف 
ماي 1881...كام كرّست الحرب تدّخل دايات الجزائر يف الشأن السيايس 
التونيس بارتباط مصري حكام البالد مبصري محكوميهم األتراك وكذلك 
عسكريا بتدخل الجيش الجزائري يف أربع مناسبات: 1705 و1735 و1746 
و1756... وهي تدّخالت اتسمت بفضاعتها الشديدة، مخلّفة شعورا 

بالغبطة واملرارة يف نفوس البايات ورعاياهم عىل حّد سواء. 

ومل تستعد الدولة عافيتها إالّ أثناء حكــــــم عيل بــــاي بـــن حسني 
)1759 - 1782( ثّم ابنه حّمودة باشا )1782 - 1814(، الذي اعتربت فرتته 
بالعرص الذهبي للدولة الحسينية، حيث متّكن مع وزيره يوسف صاحب 
الطابع من وضع حّد نهايئ لتدّخل باي قسنطينة يف معركة وادي رصاط 
)قرب مدينة الكاف ) يف جويلية 1807، التي ُهزم فيها الجيش الجزائري 
وتشتّت بني قرى الكاف وأريافها ومل ينُج من بينه إالّ عدد قليل من 
األتراك فرّوا باتجاه قسنطينة ثم الجزائر العاصمة ليكتمل استقالل البالد 
سنة 1807 وتصبح تونس دولة كاملة السيادة. ونتيجة لهذا »التحّرر« 
بدأت عملية تعريب البالد، بإحياء الثقافة واللغة العربيتنِي وإرساء نظام 
تعليمي ترشف عليه الدولة وذلك بالتوازي مع سلسلة من اإلصالحات 
العسكرية والدستورية قادتها نخبة متنّورة يف عهد كّل من أحمد باشا 
باي )1837 - 1855( ومحّمد باي )1855 - 1859( ومحّمد الصادق باي 
)1859 - 1882(، لكنها لألسف مل تحل دون انتصاب الحامية الفرنسية يف 
12 ماي 1881 وهو حدث عّده بعض املؤرخني بكل املقاييس محنة أخطر 
من الحرب األهلية لكونها سلب البالد استقالليتها السياسية والعسكرية 

واالقتصادية !.
ع.ب.ي.

• عيل باشا )8 سبتمرب 1735 
إىل 2 سبتمرب 1756( 
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هذه األيّام الطبعة الثانية لكتاب » الحبيب بورقيبة، زمن 
التحّديات والتطلّعات« وهو من تأليف الطاهر بلخوجة 
أحد أبرز رجاالت السياسية يف العهد البورقيبي وقد 
تقلّد عديد املناصب العليا يف الدولة كاتَب دولة للفالحة 
)1970( ووزيرا للشباب والرياضة )1971( ووزيرا للداخلية )1973 - 1977( 
ووزيرا لإلعالم )1981 - 1983( وعضوا بالديوان السيايس للحزب االشرتايك 
الدستوري ونائبا مبجلس األّمة. كام اضطلع يف بداية حياته السياسية مبهاّم 
الكاتب العام لالتّحاد العام لطلبة تونس)1957 - 1959( ورئيس الكنفدرالية 
لطلبة شامل إفريقيا )1958( قبل أن يتوىّل عىل التوايل خطّة رئيس ديوان 
وزير الخارجية )1959( ورئيس ديوان وزير االقتصاد )1966( ومدير عام 
األمن الوطني )1967 - 1968( إثر أحداث الشغب التي شهدتها تونس 
العاصمة إبّان اندالع الحرب العربية اإلرسائلية يف جوان 1967 ، يف الوقت 
الذي كانت فيه البالد تخوض التجربة التعاضدية بإرشاف الرجل القّوي 
أحمد بن صالح. وعمل الطاهر بلخوجة أيضا يف الحقل الدبلومايس قامئا 
باألعامل يف سفارة تونس بباريس يف بداية الستينات يف أوج تأزُّم العالقات 
بني تونس وباريس الناجم عن مطالبة تونس بجالء القّوات الفرنسيّة 
عن قاعدة بنزرت وكذلك سفريا بداكار ومدريد وبون التي عنّي فيها بعد 
إعفائه من مهاّم وزير الداخلية قبيل أحداث 26 جانفي 1978 الدامية 
حيث كان إىل جانب عدد من الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم رافضا 

لسياسية التصلّب التي انتهجها الوزير األّول الهادي 
نويرة وعدد من املسؤولني يف الحكومة والحزب يف 
مواجهة مطالب االتحاد العام التونيس للشغل بقيادة 

أمينه العاّم الحبيب عاشور.

ويجمع املؤلَّف الذي يقع يف 254 صفحة من الحجم 
املتوّسط بني أجناس مختلفة يف الكتابة إذ هو يراوح 
تارة بني التأريخ ألحداث عايشها الطاهر بلخوجة وتارة 
أخرى بني الشهادة التاريخية واملذكّرات الشخصية مع 
السعي إىل تحليل خصائص مسرية بورقيبة السياسة 
يف عالقة بثالثة رهانات مصريية وهي: إنهاء الحامية 
بني  الوحدوي  واملصري  السيايس  واملنهج  الفرنسية 

تونس وليبيا.

ويتضّمن الكتاب تسعة فصول عرض الطاهر بلخوجة يف 
أّولها تراجم مخترصة لرفقاء املجاهد األكرب قبل أن يسد 
وقائع  كفاح تونس من أجل تصفية االستعامر )أحداث 
ساقية سيدي يوسف وحرب بنزرت وملّف الحدود 
التونسية الجزائرية وإشكالية الدميقراطية السياسية( ثّم 
يتناول املرتكزات التي انبنت عليها الدولة بعد االستقالل 
وما شهدته البالد من »مغامرات اقتصادية« )فشل 
التجربة االشرتاكية وتداعياتها( و»أزمات اجتامعية« 
)الخميس األسود وثورة الخبز(. كام تطرّق الطاهر 
بلخوجة إىل املساعي املغاربية من أجل الوحدة )مؤمتر 
طانجة املنعقد يف أفريل 1958 واملقرتح الجزائري 

الحبيـــب بـــورڤــيبـــة 
زمــــن التحـــدّيات والتطّلعـــات 

للطـــاهر بلخــــوجــــة



للوحدة مع تونس يف ماي 1973 ومرور أنبوب الغاز الجزائري عرب الرتاب 
التونيس والوحدة املجهضة مع ليبيا يف جانفي 1974 والخالف التونيس 
الليبي بشأن الجرف القاري وقضية الصحراء الغربية(.وبخصوص األوضاع 
العربية ذكّر الكاتب برؤية بورقيبة لحّل القضية الفلسطينية التي بسطها 
يف الخطاب الذي ألقاه يف أريحا يف مارس 1965 وعالقاته املتوتّرة مع 

الرئيس جامل عبد النارص.

ومن جهة أخرى، تعرّض الطاهر بلخوجة إىل التحديّات األمنية التي شهدتها 
تونس )»املؤامرة ضّد بورقيبة يف سنة 1962 وانتفاضة جوان 1967 وقضية 
الجوسسة التي ضلع فيها مواطن سوفيايت وعدد من التونسيني يف سنة 

1974 واختطاف 
الطائرة الربيطانية التي حطّت بتونس يف نـــــوفمرب 1974 واحتجـــاز 
وزراء النفط رهائَن يف اجتامع األوبيك يف فيــــانا يف  ديسمبـــر 1975 
وغلــــق مطار تونس قرطاج الدويل يف وجه الطائرة املقلّة للقراصنة كام 
كان الشأن بالنسبة إىل طائرة الخطوط الهولندية KLM املختطفة يف سنة 
1975 فضال عن محاولة أحد العنارص الليبية اغتيال الوزير األّول الهادي 
نويرة يف السنة نفسهــا والهجوم عىل قفصـــة يف سنــة 1980 من قبـــــل 
تونسيني بتدـــبري من النظام الليبي وبتــــواطئ مـــن السلطات الجزائرية(.

وخّصص الكاتب الفصل الثامن من الكتاب للحديث عن السباق املحموم 
لخالفة بورقيبة وعن االنقالب الطبي الذي أطاح بالرئيس يف7 نوفمرب 1987 
وذلك قبل أن يتناول يف الفصل األخري الذي يحمل عنوان »حرمة الوطن« 
متطلّبات صيانة أمن الوطن، متطرّقا بالخصوص إىل مسائل الجيش املهني 

والخدمة العسكرية والحرب عىل اإلرهاب.

ولعّل أهميّة الكتاب تكمن يف ما احتواه من معلومات وأرسار مل يسبق 
نرشها بشأن أحداث مفصلية يف تاريخ تونس املعارص ال يقدر عىل البوح 
بها إالّ من كان يف موقع متقّدم يف السلطة ومنها الوحدة املجهضة بني 

تونس وليبيا يف جانفي 1974.

وقد اخرتنا من الكتاب هذه الورقات التي يروي فيها الطاهر بلخوجة 
مالبسات إعالن جربة الوحدوي وخفاياه..

ع.ه.

1 - كان محّمد املصمودي آنذاك وزير الشؤون الخارحّية
2 - كان آنذاك رئيسا مديرا عاّما للرشكة التونسية للبنك

3 - مل يغادر عبد الله فرحات الحكومة فقد عنّي وزيرا للتجهيز واإلسكان خلفا للهادي خفّشة 
الذي أخذ مكانه يف وزارة الدفاع 

4 - كان بومدين قد اقرتح عىل بورقيبة خالل زيارة للكاف يوم 11 ماي 1973وحدة بني 
تونس والجزائر فآجاب بورقيبة قائال :‹لو نبدأ ببعض اإلنجازات املشرتكة مثل معمل إسمنت 

أو مركّب فندقي يف نفطة أو توزر«
فرّد بومدين مغتاظا : معامل اإلسمنت والطامطم كانت محّل حديث الفنيني. نحن منثّل 
السلطة السياسية، فلننجز عمليا عظيام...« وإذا ببورقيبة يفاجئ ضيفه :«إّن ضّم منطقة 
قسنطينة الجزائرية إىل تونس تحّقق توازنا جغرافيا بني البلدين )...( » فأجاب بومدين 

:«تونس ليست ناضجة ]للوحدة[ )ص 155 من الكتاب(. 

5 - مل يغادر عبد الله فرحات الحكومة فقد عنّي وزيرا للتجهيز واإلسكان خلفا للهادي خفّشة 
الذي أخذ مكانه يف وزارة الدفاع.

6 - انطلقت من طرابلس يف اتّجاه القاهرة يف جويلية 1973 حّتى تتصّدى لرتّدد مرص يف 
موضوع الوحدة وتّم إيقاف املسرية يف«فوكا« عىل الحدود املرصّية.

7 - وزير التخطيط 
8 - وزير الصّحة العمومية

9 - األمني العام لالتّحاد العام التونيس للشغل 
10 - رئيس االتحاد التونيس للصناعة والتجارة

11 - رئيس مجلس األّمة
12 -  مناضل دستوري كان من أقرب املقّربني من بورقيبة.
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إعالن جربة 
يف ساعة حاسمة ويف فرتة مليئة بالتحّديات ويف يوم خالد، وتحت شعور 
مثقل باملسؤولية التاريخية، استجاب املجاهد األكرب لنداء الوحدة 

العربية وقد أحّس نفس النداء لتحرير األرض العربية اإلسالمية.

ووقَّع الزعيم الحبيب بورقيبة مع العقيد معّمر القذايف إعالن الوحدة 
بني القطرين العربيني التونيس والليبي، عىل أساس املبادئ الدستورية 
املعمول بها يف البلدين، وعىل أن يكون البلدان جمهورية واحدة 
تسّمى الجمهورية العربية اإلسالمية، ذات دستور واحد وعلم واحد 
ورئيس واحد وجيش واحد وسلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية 
واحدة. ويكون االستفتاء لقيام الوحدة إن شاء الله يف يوم 25 من 

ذي الحجة 1393 املوافق لـ 18 يناير 1974.
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الطاهــــر بلخـــــوجـــــة، الحبيــــب بـــورڤيــبـــة،
زمـــن التحـــديّـــات والتطلّــعـــات )ص 161 - 166(

الوحـــدة  أجـــهـــض مشـــروع  كيــــف 
التـونسية الليبية ؟

»يف أوائل شهر جانفي 1974، كان بورقيبة يف والية نابل. وكان 
وسيلة  إليران، ورشعت  زيارة  نويرة[ يف  ]الهادي  األّول  الوزير 

]بورقيبة[ يف جولة إىل جّدة والكويت وبريوت ودمشق.

]جانفي[ كان الرئيس يف الحاّممات. وكنت إىل جانبه  ويوم 8 
وعلمت أّن الزعيم الليبي ]معّمر القذايف[ يوّد االلتقاء بالرئيس 
عىل جناح السعة يف مدنني أو قابس. فظننا أّن األمر يتعلّق رمّبا 
بقضيّة أمنية خطرية. وكان يف املوعد يف جربة ويوم 12 جانفي وصل 
القذايف وقد ]احتشدت[ الجامهري هاتفة : »الوحدة، الوحدة...«

ويف جربة قّض العقيد ليلته يف فندق »أوليس« يف نفس الطابق 
الذي يقيم فيه املصمودي 1 الذي أىت إليه بعد منتصف الليل 

بعد سهرته مع حّسان بلخوجة 2.

الطابق املخّصص لهم.  القذايف يف كامل  انترش رجال أمن  وقد 
واقترص ]دور[ رجاالتنا عىل حراسة املدارج. وهكذا مل ]نحصل 
عىل معلومات عن اللقاءات[ ولكن »علمنا أّن النقاش والكتابة 

داما طيلة تلك الليلة...

ويِف صباح اليوم املوايل، قصدنا جربة، وكنت مع ]الحبيب[ الشطّي 
مدير الديوان الرئايس و]محّمد[ الصيّاح مدير الحزب ]االشرتايك 
الدستوري[. ويِف مطار جربة، استقبلنا معّمر القذايف مرتديا زّي 
الضباط، محفوفا باملصمودي والفيتوري وحّسان بلخوجة. ومن 
املطار إىل الفندق، هتفت الجامهري هذه املرّة بحياة الرئيسني 

حسب تعلياميت إىل وايل الجهة.

ويِف النــزل انفرد الرئيسان أقّل من ساعة قبل أن ينادينا مدير 
املراســـم عبد املحيد القروي وقال لنا القذايف : »مربوك ! وقّعنا 
الوحدة، وأصبح بورقيبة من اآلن رئيسنا جميعا... عىل  وثيقة 
أن يكون البلدان جمهورية واحدة تسّمى الجمهورية العربية 
اإلسالمية، ذات دستور واحد، وعلم واحد، ورئيس واحد، وجيش 
واحد، وسلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية واحدة، وأن يقع 
االستفتاء إن شاء الله، يف يوم 18 جانفي 1974«. وكان بورقيبة 

يبلغ من العمر 71 عاما والقذايف 31 عاما.

ثّم سلّم القذايف وثيقة ثانية وانحنيت فوق املنضدة، وكانا يقرآن 
قامئة أعضاء حكومة الوحدة، وساعد الرئيس بورقيبة نائبان : معّمر 

القذايف والهادي نويرة. وتضّم 16 وزيرا تونسيّا و14 وزيرا ليبيا. 
وكنت وزيرا للدفاع وكان القذايف رئيس أركان القوات املسلّحة.

ويف الطائرة بدا بورقيبة منتشيا وهو يرّدد : »مل أكن قّط أتخيّل 
أّن مثل هذا الحلم سيتحّقق وأنا عىل قيد الحياة!«. وقبل الهبوط 
رجوته »عدم التقيّد بتــاريخ محّدد لالستفتاء، إذ مل نستكمل 

استعدادنا...«

يف  أملنا   )...(«  : فيه[  قال  ]ترصيحا  بوقيبة  ارتجل  املطار  ويف 
التحاق الجزائر وموريتانيا واملغرب بليبيا وتونس)...( وقّررنا تنظيم 
استفتاء، مبدئيا يوم 18 جانفي 1974 ]أو[ يوم 20 مارس : عيد 
االستقالل )...(. ونتمّنى أن نرى شعوب املرشق تقتدي بنا لتكوين 

مجموعة عتيدة متينة«.

ويِف الساعة الثانية صباحا قدم إىل بريوت يف طائرة خاّصة عمر 
املحييش عضو مجلس قيادة الثورة. فاستقبلته وسيلة مبحرض سفرينا 
صالح الدين ِعبدالله. وحاول املبعوث الليبي إقناعها بالوحدة، 
واقرتح عليها أن متتطي طائرته الخاّصة إىل تونس إلقناع بورقيبة 
بنبذ »التأثريات الفاسدة« ونظرا لتعّقد األوضاع ]عاد الوزير األّول 
إىل تونس[ وكان منزعجا. واتفقت معه عىل التكتّم. ثّم تقابلنا 
يف بيت الشطّي بقرطاج. وكان ]يستفس[ عن املراحل العملية 
وخفاياها. وطرحنا شتّى األسئلة دون أن نجد لها أجوبة مقنعة 
أو تحليال صائبا أو قاطعا: هل كان اجتامع جربة طارئا أم مبيّتا؟ 
لَِم وقع اختيار تاريخه يف غياب الوزير األّول وحرم رئيس الدولة؟ 

ماذا كان دور وزير الخارجية؟ 

لقد حّدد الرئيس األجل األقىص لالستفتاء يوم 20 مارس، و]تعديل 
الدستور[ يتطلّب حوايل ستّة أشهر. بورقيبة ال يتنّكر لتوقيعه! ماذا 
سيكون رّد فعل القذايف؟ ماذا سيكون موقف الجزائر واملغرب؟ 
هل دّست ليبيا مخربين يف صلب أجهزتنا؟ من الذي أعّد قامئة 
أعضــاء الحكومة الجـــديدة، فالقـــذايف ال يستطيع أن يفعل 
ذلك وحده؟ ما رّس تعيني القذايف نائَب رئيس الجمهورية ويِف 

الوقت نفسه رئيس هيئة األركان )...(؟ 

ويوم 13 جانفي صبـاحا، اتّصل بورقيبة هاتفيا بالرئيــــس بومدين 
وعرض عليه االنضامم ]إىل االتّحاد[ فأجــابه : »أّن الجزائر ال متتطي 
القــــطار وهو ]يــسري[ وأّن الحدث قد تكــــون له عــــواقب 

عىل املنطقة بأســــرها«.

وعلّقت جريدة »املجاهد« الجزائرية :«... إّن االتّحادات املفتعلة 
العابرة والبيانات املصطنعة ال تغرّي مجرى التاريخ«.

ورّصح املغرب : »إّن التّسع واالرتجال قد يحرمان الوحدة من 
النجاح...«

ورقــــــــات
من كتاب
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عرّبت للرئيس عن حرييت ]عىل الصعيد األمني[ فاتّخذ تّوا قرارا بإعفــاء 
عبد الله فرحات من مهاّم وزارة الدفاع وتعويضه بالهادي خفّشة 
3 وتعيني أحمد بّنور كاتب دولة مكلّفا »باآلمن العسكري«. وقد 
رفض املصمودي منصب وزير ممثّل شخيص ]لرئيس الجمهورية[ 

وُعوِّض بالشطي.

ويِف اليوم نفسه وصلت الجزائر مع الشطّي، ومل نحظ مبقابلة 
بومدين، رغم صفتنا كمبعوثنْي خاّصنْي وتلك هفوة دبلوماسية 
نادرة. وتحادثنا مع املدغري وزير الداخلية وعبد العزيز بوتفليقة 
]وزير الخارجية[ الذي قطع زيارته الرسميّة لفرنسا. و]كانا مستائنْي[ 
من رفضنا اقرتاحهم الوحدوي يف الكاف 4.»كّل يشء ممكن مع 

الجزائر وال ميكن أن يتحّقق أّي يشء بدونها«.

خويلدي  الداخلية  وزير  وصل  جربة،  اتّفاق  من  يومني  وبعد 
الحميدي ليقّدم بطاقات التصويت لالستفتاء. وليال أثناء املأدبة 
علمت أّن جامهري ليبية عبّأتها اللجان الشعبية تجّمعت عىل 
حدودنا. فأكّد يل الوزير الليبي أنّهم مناضلون قادمون إىل تونس 
»لتهنئة« الرئيس بورقيبة، وذلك باالتّفاق بني الزعيمني. فأدركت 

فورا أّن الليبيني يحاولون تكرار »مسرية الوحدة العربية«5. 

األّول عن  الوزير  وأمسك  بورقيبة،  إيقاظ  أحد عىل  يجرؤ  ومل 
تلّقي املكاملات الهاتفية. فقّررت غلق الحدود واستعدنا ملواجهة 
كّل تجاوز. وعىل سبيل االحتياط قّررت مبفردي ]تلغيم[ بعض 
الجسور ومنها جس قابس، إذا استلزم األمر ذلك خشية اجتيازه 

من طرف الجموع الليبية مبعيّة الجمهور التونيس. 

وآخر الليل توقّفت املسرية عىل الحدود وسمحنا بدخول وفد ليبي 
محدود. وكانت ]بالنسبة إيّل[ ليلة بيضاء راقبنا فيها كّل التحرّكات.

ومن الغد رويت للرئيس وقائع الليلة املضطربة ]وأطلعته عىل[ 
ما اتّخذناه من تدابري حازمة. وتبادلنا الرأي حول التصّدي للضغط 

الليبي والتخفيف من تصلّب بعض أعضاء الحكومة والحزب. 

يوم 24 جانفي، بعد إعالم بسيط، كان وصول القذايف إىل جنيف 
]التي تحّول إليها بورقيبة يف وقت سابق وقد توّجه وفد سيايس 
هاّم يضّم نويرة والشطّي و]منصور[ معىّل 6 و]محّمد[ مزايل 7 
ر 9 والدكتور الصادق  و]الحبيب عاشور 8 والفرجان بلحاج عامَّ
املقّدم 10 والبشري زرق العيون 11 وبقيت أنا وحدي يف تونس 
»ألحرس الدار«.وأراد بورقيبة أن يستقبل ضيفه يف املطار ]فأثنته[ 

حاشيته عن ذلك بدعوى أنّنا لسنا يف بلدنا.

وبادر القذايف ]بالقول[ : »أطلب منكم احرتام تعّهداتكم«. وتحّدث 
الصادق املقّدم عن ]اإلجراءات الدستورية[ وتدّخل الحبيب عاشور 
]لينزل يف النقاش[ بثقل اتّحاد الشغل ]قائال[ : »مل تتم استشارة 
الشعبني )...( فلم يستسلم بورڤيبة ودعا ]القذايف[ شخصيا إىل 
تناول طعام العشاء فكانت مأدبة قصرية كئيبة مع رئيسني مذهولني 

غاضبني ومرافقني مكبّلني من الخجل والفزع. 

ويوم 8 فيفري، كان إحياء حوادث ساقية سيدي يوسف. وتحّول 
ليلتها نويرة إىل عّنابة ليلتقي فيها بالرئيس بومدين القادم إليها 
خّصيصا. وكنت تحّولت إىل مدنني لتهدئة الخواطر بعد خيبة أمل 
سّكان الجنوب. ويِف تطاوين خاطبت جامهري املناطق الحدودية 

التي أتت باآلالف.

ويوم األحد رافقت الهادي نويرة إىل سويسا واستقبلنا الرئيس 
يف املساء وكان مغتاّم. ومن الغد صباحا حّدثه الوزير األّول عن 
لقائه يف عّنابة مع بومدين الذي »أعرب عن دعم الجزائر التاّم 
لصيانة سيادة بالدنا«. واستمع بورقيبة دون تعليق وشعرنا أنّه 

مستاء حزين. والتزمنا الصمت الثقيل طيلة طريق العودة. 

ويتّضح أّن بورقيبة مل يعدل عن مرشوع الوحدة. فهو الذي يختنق 
يف تونسه الصغرية املتواضعة ويفّكر يف اكتساب حجم رئيس دولة 
عظمى عىل رأس بالد شاسعة ذات وزن اقتصادي، مهيبة سياسيّا 

يحسب لها كّل حساب، بفضل األبعاد الرتابية الجديدة.   

وكان يوّد إقامة توازن سيايس جديد يف املنطقة والتصّدي من الناحية 
الرشقية ألّي مرشوع وحدودي. وكان يعتقد أنّه يستطيع كبت نزعة 

الوحدة لدى القذايف وربطه باملنطقة املغاربية.
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مدينــــة تــــونــــس حـــــــاضـــــرة 
عـــربـــيـــة مـــتــوســطــيـــة

هي الكتب واألطروحات الجامعية والبحوث 
العلمية التي أَلَّْفت عن مدينة تونس غري أنّها 
مل تتناول خصائَصها الجغرافية والتاريخية 
والحضارية عرب مختلف العصور بشمولية 
مثل تلك التي يتميّز بها الكتاب الصادر 
مؤّخرا بعنوان »مدينة تونس حارضة عربية متوسطية« 
باللغتني الفرنسية والعربية، ببادرة من وكالة إحياء 
الرتاث والتنمية وبحرص من وزير الشؤون الثقافية وذلك 
مبناسبة االحتفاء مبدينة تونس عاصمة الثقافة اإلسالمية 
لعام 2019 واالحتفال بالذكرى األربعني لتسجيلها من 

قبل اليونسكو عىل قامئة الرتاث العاملي.

الكتاب تأليف جامعي ضخم يقع يف أكث من 500 صفحة 
من الحجم الكبري، صّممه وأنجزه الدكتور عبد العزيز 
الدوالتيل بدعم من ميشال ترياس ومبساهمة من فوزي 
محفوظ وسلوى درغوث وقد شارك يف كتابة نصوصه اإلثنني 
وأربعني إثنان وثالثون كاتبا من بني جامعيني وباحثني 
ومثّقفني متخّصصني يف التاريخ والحضارة والجغرافيا 
والهندسة املعامرية والطّب والفنون واآلداب واإلنسانيات. 
وقد جاء يف طبعة أنيقة ، زاخرة بالصور الجميلة املنتقاة 
بعناية فائقة واملشفوعة بالرشوح الالزمة ملضمون كّل مقال. 

وتتوزّع نصوص الكتاب عىل مثانية أبواب وهي: 
•  املعطى الجغرايف 

• استكشاف املركز التاريخي: املدينة الوسيطة واملدينة 
األوروبية 

•  بزوغ عاصمة : التاريخ والنمّو الحرضي 
•  مجتمع مدينة تونس من األصول إىل القرن التاسع 

عرش 
•  النظام الرتبوي والصوفية وطرقها 

•  الفكر السيايس والحياة األدبية 

•  الفّن املعامري : املعامل الكربى واألساليب املعامرية 
•  الرقي الحضاري : الشواهد الفنيّة.

يدعو املؤلَّف القارئ إىل عبور الفضاء والزمان كام لو 
كان يف متحف مفتوح ليستكشف محطّات كربى من 
تاريخ مدينة تونس ويتبنّي تعّدد وثراء أناطها املعامرية، 
العربية اإلسالمية منها واألوروبية واملتوسطية ، وتنّوع 
الدينية  االتجاهات  مختلف  كذلك  وليتابع  مرافقها 
واألدبية  الفكرية  والحركات  االجتامعية  والتحّوالت 
حرف  من  ربوعها  شهدتها  التي  الفنية  واإلبداعات 
وصناعات تقليدية وموسيقى وفنون تشكيلية مع ما 
كان يطبع الحياة اليومية لسّكانها من عادات وتقاليد 
عىل مّر العصور، فيتعرّف إىل رجال ونساء عظام أثّروا 
يف عرصهم، ويقف يف نهاية املطاف، من خالل التفاعل 
بنب األحداث واألعالم يف كّل مكان من العاصمة مبدينتها 
الوسطى وأرباضها وأحيائها، عىل حيوية تراثها وتأّصله 

يف جذور مزدوجة، عربية ومتوّسطية.   

يشري ميشال ترياس أستاذ التاريخ واآلثار املتوسطية 
ورئيس املجمع املتوّسطي الذي أشاد باملنهجية املتفرّدة 
التي اعتمدت يف إعداد الكتاب إىل أّن هذا التأليف 
مييط اللثام عن تاريخ معّقد ومينح القارئ »مفاتيح 
استكشاف يحاول أاّل يهمل أّي مفاجأة من املفاجآت 

التي يحفل بها عامل مدينة تونس«.

كام يعترب يف التوطئة أّن هذا العمل الجامعي هو »عبارة 
عن مشكاة متأللئة تشّع بصور تؤكّد أنّه ينبغي أن ينظر 
إىل تونس اليوم مبنظار البعد الزمني الطويل وغريه من 
األبعاد املتعّددة«. وهو يف نظره أيضا »كتاب يقرأ كرواية 
ملغامرة، يعرض عىل أنظار قارئه متحفا حيّا يقود كّل 
واحد مّنا نحو اكتشافات متتالية حلّلت بعمق وإسهاب«.
يعّد صدور هذا الكتاب بحّق حدثا ثقافيا وعلميّا إذ 
أىت ليسّد بعد طول انتظار فراغا يف السّجل الببليوغرايف 
عن مدينة تونس إذ مل يكن يتوفّر يف السابق مؤلَّف 
جامع يسلّط، بهذا القدر الكبري من الشمولية، األضواء 
عىل تاريخ عاصمة البالد التونسية عرب العصور ويربز 

تراثها الحضاري املوسوم بالثاء والتنّوع.

الكتاب تحفة فنيّة يف مستوى جامل مدينة تونس وبهاء 
معاملها وعمق إرثها التاريخي ووثيقة مرجعية يف غاية 
األهميّة، لعلّه من أهّم ما ميكن أن يحتفظ به املرء يف 
مكتبته ومن أفضل ما يُقّدم هّديًة لها وقع حسن يف 

نفس كّل من يتقبّلها.
ع.ه.

مدينــــة تــــونــــس حـــــــاضـــــرة 
عـــربـــيـــة مـــتــوســطــيـــة

كثرية
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كتــــاب الّشتـــائــــم
ا عصيّا عىل أهل  الّسّب والّشتيمة فنًّ أحسب 
الّسياسة يف املبتدئني والّدخالء منهم، ففيه تَْورية 
وتلميح وإيحاء؛ حتّى رسخ ما كنت أحسب ملّا 
سمعُت الّنائبة املحرتمة املهّذبة تنادي زميلها: 
»يا كلب!«؛ وهي سبّة فّجة، ال تنّم إالّ عن ضيق 
صدروأفق؛ وغري خاٍف، كلاّم ضاق األفق، ضاق 
الّصدر؛ وكلاّم ضاق الّصدر، ضاق األفق؛واألفق َخطٌّ وهمّي، يرتاجع 
إىل الوراء، كلاّم تقّدمَت نحوه؛ لذلك، ال تصّدق أهل الّسياسة 
حني يقولون:«سيتحّسن وضع البالد يف أفق سنة 2020 ...وللّسبّة 
وْجٌه وقفاً؛ أو صوٌت ورَْجٌع؛ فأّما الّصوت، فام يسمعه سائر الخلق 
من إنس وجان وحيوان: »يا كلب!«؛ وأّما الرّجع، فال يسمعه إالّ 
خاّصة الخاّصة... ويقول بعض علامء الّنفس إّن جزًءا من قرشة 
املّخ يتحّكم يف رّدة الفعل، ويُلجم اللّسان عن الترّصيح بعبارات 
فّجة بذيئة؛ غري أنّه يحدث أحيانا، يف حاالت الّصدمة الّنفسيّة 
أو الجسديّة العنيفة، أن ينكس صاّمم األمان ذاك، فاسحا املجال 
لعدوان لفظّي غريزّي، يخّفف من أمل الّصدمة...هناك يف املّخ، 
التّعبري اللّفظّي  اللّفظيّة؛ واالمتناع عن  إًذا، نظام يدير اإلساءة 
العنيف يعارض دورة الّنظام تلك، عىل حساب معاناة عاطفيّة 
ء يتطلّب كثريا من  حقيقيّة ومؤملة. ذلك أّن كبح جامح اللّفظ اليّسّ
الّدربة واملراس والتّضحية؛ وأّما الّناس العاديون، الذين ال يقدرون 
عىل ذلك، مثل الّسيـــــدة الّنائبة؛ فليس لهم من خـــــالص، 
إالّ بالّسّب والّشتيمة...ويحدث أحيانا، أن يأيت بعضهم إىل الّدنيا، 
دون صـــاّمم، أو دون قرشة مّخ، أو حتّى دون مّخ أصال... ويف 
كّل الحاالت، ال يرسُل شتيمًة، مـــن كان ال يقبل أن يسمــــَع 
يبلــــُع جـــــوزة هند، من مل يكن واثقا  رَْجـــَع صداها؛ وال 
من تصـــريفها.... والثّقة بالّنفس َمرْتَبٌَة ال يدركها إالّ عامل أو... 

جاهل جهول...

******
 دخل الطّالب قاعة االمتحان، واثقا، ُموقنا من نجاحه بتفّوق 
وامتياز، وكيف ال؟ وهو العامل، العليم بالحيوان يف برِّه وبحره 

وأيقن  أمله،  يده، وخاب  املوضوع، أسقط يف  قرأ  فلاّم  ه؛  وجوِّ
من فشله؛ فقد كان عىل الورقة ُصَوٌر لسيقان طيور بال رأس، 
وكان املطلوب أن يسّمَي تلك الطّيور معتمدا شكل الّسيقان، 
ففّكر وخّمن، فلاّم أعيته الحيلة دفع بالورقة فارغة بيضاء إىل 
أستاذه وهو غاضب، يُرعد ويُزبد، فقال له األستاذ: »ِصْفر واعترب 
نفسك من اآلن يف زمرة الرّاسبني لسوء سلوكك« ثّم تفطّن إىل أّن 
الطّالب مل يدّون اسمه عىل الورقة، فلحق به يسأل: »ما اسمك 
يا ولد؟« فشّمر الطّالب رسواله حّد الرّكبتني وقال: »هل تستطيع 
يا أستاذ أن تستشّف اسمي من شكل رجيل؟«. نصيحة للمقبلني 
الّسيقان،  »راجعوا  وامتحاناتها:  الّداخليّة  وزارة  مناظرات  عىل 
وال تراجعوا الّرؤوس!... وال تنتظـــــروا صيـــاح الّديك، حــتّى 
تدركــوا أّن الّنهــار انبلــج. حتّى لو مل يكن هنــــاك ديك يؤّذن 

للفجر، فإّن الّنهار سيطلع!«... 

******
أحاط الفتية بأّمهم التي تحترض؛ ففتحت املرأة عينيها وأومأت 
البنها البكر، وهمست: »أريد املسؤول عن الحزب الحاكم؛ أَحرِضْه 
بسعة«؛ فقال لها ابنها وهو يجاهد يك ال يرفع صوته الغاضب: 
تريدينه  املعارضة،  يف  الطّويل  العمر  هذا  بعد  أّمي؟  يا  »ملاذا 
أحرضه  تحتضــر.  امرأة  رغبة  »هذه  األّم:  وألّحت  بيتك؟«؛  يف 
حــــاالّ يا ولدي«... األبناء الذين تحلّقوا حول أّمهم اندهشوا 
لرغبتها وهي املرأة الّصلبة املعارضة التي ال تلني؛ ولكّنهم أذعنوا 
ملشيئتها، وجاء ممثّل الحزب الحاكم يف املدينة، يسعى؛ ففتحت 
األّم عينيها، عىل تعب، وقالت: »أريد أن أنخرط يف حزبكم اآلن، 
حاالّ!«؛ وسّجَل الرّجل اسمها يف دفرته وسلّمها بطاقة انخراطها 
وهو يف غاية الّسعادة، يقول يف رسّه: »أخريا أذعنْت هذه املرأة. 
أخريا كََسُْت شوكتَها«. وعندما انرصف وَخلِت املرأة إىل أبنائها، 
قالت لهم بصوتها املكدود: »اآلن أستطيع أن أموت! هاهو الحزب 
الحاكم ينقص واحدا من منخرطيه. هذه واحدة منهم متوت. أنّهم 

ينقصون واحدا. اآلن أستطيع أن أغمض عينّي«...
ص.و.
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