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سيـاسيات ُمَؤْنـَسـنـة لعــالم جــديــد     
نافلة القول إّن ما قبل جائحة كوفيد- 19 وما بعدها لن يكونا سيّان، 
إذ يتّجه العامل بأرسه نحو منط غري مسبوق يف حياة اإلنسانية يف مناٍح 
شتّى ، مل تتّضح بعد مالمحه، بيد أنّه ينبئ بثورة يف املفاهيم والقيم 
وبتغرّي جذري يف سياسات الدول ويِف النظام العاملي برّمته، مبشهد 
اقتصادي واجتامعي وثقايف وبيئي مغاير، ورمّبا بجغرافيا جديدة، يف بعديها 

الواقعي واالفرتايض.

عديدة هي االستنتاجات األّولية التي ميكن لنا استخالصها من هذا الزلزال 
العنيف الذي دّك أركان العامل قاطبة  وأربك اقتصاديات الدول، مبا يف ذلك 
اقتصاديات قوى عظمى يف مقّدمتها الواليات املتحدة التي فقد فيها أكرث 
من 22 مليون شخص مواطن عملهم يف غضون أربعة أسابيع، وشّل الحركة، 
بخاّصة يف مجاالت التجارة والسياحة والنقل، وأجرب أكرث من ثالثة مليارات 
نسمة عرب العامل عىل مالزمة الحجر الصّحي يف البيوت ملّدة قد تطول. ولعّل 
من أبرز هذه االستنتاجات تهاوي الرأساملية املتوّحشة وسقوط أسطورة تيّار 
العوملة الذي أدرك أقىص حدوده وانحسار التضامن الدويل يف ظّل نزوع الدول 
إىل االنعزال بحكم انشغالها بأوضاعها الداخلية، فضال عن تراجع مقوالت 
عّدة كالالمركزية والحكم املحّل، مقابل التوق، حتّى يف البلدان املغرقة يف 
الليربالية االقتصادية، إىل عودة الدولة القويّة الحاضنة ملواطنيها، عىل اختالف 
مستوياتهم االجتامعية، ال سيّام الفئات الفقرية والهّشة.. هذه الدولة التي 
تسترشف املستقبل وتنهض بكّل  ثقلها بدورها يف تحقيق العدالة االجتامعية 
وضامن تكافؤ الفرص وتعديل املسار كلاّم استشعرت خلال يف املعادلة بني 

التنمية االقتصادية والتنمية االجتامعية.          

ال يكفي اليوم أن تجّد الدولة يف حامية صّحة اإلنسان أمام تفّش الوباء وتسخري 
كّل اإلمكانيات يف سبيل  ضامن استمرار الحياة وتعزيز القدرة عىل محاربة 
الجائحة، بل أصبح لزاما عليها صيانة النسيج االقتصادي من االنهيار حفاظا 
عىل مواطن الرزق واالستمرار يف توفري الخدمات األساسية بالنجاعة والجودة 
املطلوبتني. وقد رأينا كيف خّصصت الواليات املتحدة األمريكية سيولة ماليّة 
قدرها أربعة آالف  مليار دوالر، أي ما يعادل خمس ناتجها اإلجاميل الخام 
، ملساندة مؤّسساتها وإنقاذها من اإلفالس، يف إطار خطّة ترمي إىل إنعاش 
االقتصاد يف فرتة ما بعد كوفيد- 19، فيام  بلغت املخّصصات املالية ملواجهة 
الجائحة  550 مليار يورو يف أملانيا و300 مليار يورو يف فرنسا، منها 5 مليارات 

يورو موّجهة إىل البحث العلمي. 

فهل أّن الدولة التونسية قادرة اليوم ، بهياكلها التنفيذية ومبؤّسساتها وآلياتها 
املختلفة ومبواردها املحدودة ، أن تواجه تحّديات هذا العامل الجديد الذي 
نقبل عليه بخطى متسارعة وأن تستزيد من تضحياتها املالية إلنقاذ األرواح 

البرشية من جهة، ومتتني أسس املنظومة االقتصادية الوطنية وحاميتها 
من جهة أخرى؟  

وإذ نقّر بأهميّة ما رصدته حكومة إلياس الفخفاخ من اعتامدات بلغت مليارين 
و700 مليون دينار من أجل مجابهة تداعيات الوضع الناجم عن تفّش وباء 
الكورونا، نعترب أّن الحكومة  مدعوَّة إىل أن  تذهب أكرث يف مساندة أصحـاب 
الحرف واملهن الصغرى واملؤّسسات واملنشآت االقتصادية الخاّصة، وال سياّم 
تلك األكرث ترّضرا من األزمة ، يف قطاعات بعينها  مثل السياحة والصناعات 
التقليدية وبعض األنشطة يف مجال الخدمات، وذلك باعتامد إجراءات جريئة، 
حتّى ولو أّدى األمر إىل إقرار إعفاءات جبائية استثنائيّة وتكّفل الدولة بتسديد 
املساهامت املستوجبة عىل املشّغل يف الصناديق االجتامعية، قصد ضامن 
دميومة املؤّسسة والحفاظ عىل رأس مالها البرشي وتحفيزها عىل إعادة تشكيل 
نشاطها وتأهيل مواردها الذاتية لالنخراط بنجاح يف عهد ما بعد كوفيد- 19. 

إزاء ارتفاع فاتورة األزمة التي ال تسمح امليزانية الحالية بتحّمل أعبائها، وبالنظر 
إىل نضوب خزائن الدولة وإىل كون املّد التضامني الوطني ال يغطي إاّل جزءا 
قليال من الحاجيات املتأكّدة ال سياّم يف املجالني الصّحي واالجتامعي، يبقى 
التداين الحّل الذي ال مندوحة للحكومة عنه.. وهل مثّة بديل منه، رشيطة 

االستخدام األجدى للقروض ؟ 

فحتّى حكومات الدول الغنيّة طرقت أبواب املؤّسسات املالية بحثا عن السيولة 
ملواجهة كارثة كورونا ومن بينها الحكومة الربيطانية التي سيمّول بنك أنقلرتا 
املركزي - وبصورة استثنائيّة- جانبا من نفقاتها املنجرّة عن تنفيذ ما اتّخذته 
من إجراءات جرّاء هذه الكارثة، بينام هّب البنك املركزي األورويب إلنقاذ 
االقتصاد يف منطقة اليورو بتخصيص 750 مليار يورو إلعادة رشاء ديون عاّمة 

وخاّصة . فلكّل ظرف استثنايئ تدابري استثنائيّة، كام يقال.

ال شّك أّن من رشوط الدولة القويّة الحاضنة  التي تُستحرض وتُطلب بإلحاح اليوم 
يف بالدنا يف هذا الظرف املتأزّم املربك، توفّر قيادة سياسية منسجمة تحسن إدارة 
األزمة وترعى الشعب وتحميه.. متيض قدما يف ترسيخ األمن االجتامعي ونرشه عىل 
أوسع نطاق وتسعى جاهدة يف سبيل تحقيق اإلدماج الرقمي الشامل واإلرساع 
بتدارك التأخري الحاصل يف هذا املجال..وتعمل من اآلن عىل إعداد سياسات 
عاّمة ُمؤٓنَْسَنٍة ومندمجة لعامل جديد، عامل ما بعد كورنا. يومئذ سيتذكّر الناس 
من كان يف مستوى املسؤولية ومن مل يكن وستكون السلطة السياسية بأيدي 
من كانوا قد أظهروا أكرث تعاطفا مع اآلخرين، يف مجاالت الصّحة والغذاء والرتبية 

والبيئة..هكذا تنبّأ املفّكر الفرنيس جاك آتايل، ونحسب أنّه يف قوله محّق. 
ع.ه

• بقمل عبد احلفيظ اهلرڤام
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هل تؤّجل قّمة تونس لمنّظمة 
الفرنكوفونية إلى سنة 2021؟   

كان من املؤّمل أن تنعقد الدورة الثامنة عرشة لقّمة املنظّمة 
الدولية للفرنكوفونية بتونس يف موعدها املحّدد )يومي 12 
و13 ديسمربالقادم( والتي تصادف االحتفال بالذكرى الخمسني 
لتأسيس املنظّمة بنيامي، عاصمة النيجر يف 20 مارس 1970، 
بيد أّن الظروف االستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا 
قد تستوجب تأجيلها.وعلمت ليدرز من مصدر مطّلع بباريس 
أّن فرضيّة عقدها أو تأجيلها هي محّل تشاور بني األطراف 
الثالثة املعنية وهي: أرمينيا الرئيس الحايل للمنظّمة والتي 
أكتوبر 2018  األخرية يف  القمة  إفرين  عاصمتها  احتضنت 
وتونس التي اختريت يف الدورة السادسة عرشة للقّمة امللتئمة سنة 2016 لتنظيم الدورة 
الثامنة عرشة واألمانة لعامة للمنظّمة.  وتضّم  هذه املنظّمة يف عضويتها 88 دولة )54 

دولة بصفة عضو عامل و7 دول بصفة عضو  منتسب و27 دولة بصفة عضو مالحظ(. 

لت وهي األلعاب األوملبية الصيفية  والجدير بالذكر أّن ثالثة أحداث عاملية كربى قد أجِّ
بطوكيو التي ستقام من 23 جويلية إىل 8 أوت 2021 )وكان موعدها السابق من 24 
جويلية إىل 9 أوت 2020( واملعرض الكوين بديب 2020 والذي من املنتظر أن يقام  مّدة 
ستّة أشهر من أكتوبر 2021 إىل مارس 2022 وذلك بعد موافقة املكتب الدويل للمعارض 
ومؤمتر كوب 26 حول املناخ الذي أّجل إىل السنة القادمة بعد أن كان مقّررا عقده بغالسغو 

من 9 إىل 19 نوفمرب 2021.

وبخصوص قّمة تونس، مل تصدر أيّة معلومة إىل حّد اآلن حول موعدها، عدا بالغ صادر عن 
وزارة الشؤون الخارجية يشري إىل محادثة تليفونية بني الوزير واألمينة العاّمة للمنظّمة، 
الروندية لويز موشيكيوابو دون اإلفصاح عن محتواها.  وال جدال يف أّن التأخري يف الحسم 
لن يجدي نفعا، فقد آن األوان بالنسبة إىل الدبلوماسية التونسية لتجرَي املشاورات الالزمة 
ولتقرتح موعدا جديدا للقّمة، خاّصة وأّن كّل املؤرّشات تدّل عىل أّن مجابهة جائحة كورونا 
ستستغرق وقتا طويال وأنّه من الصعب يف ظّل الظروف االستثنائية القامئة  إقناع قادة 
الدول األعضاء الثامنية والثامنني يف املنظّمة بالتوّجه إىل تونس عىل رأس وفود تضّم أكرث 
من 3500 شخص قصد املشاركة يف هذه القّمة يف موعدها املحّدد سابقا قبل أن ينفرج 

الوضع متاما ويكتشف تلقيح للوباء. 

     

جـــائـــزة الشــيـــخ زايــــد 
للكـــتــــــاب 2020-2019 :
الــوهـــــــايـــبـــي وآيـــــــت 
ميـــــــهــــــــوب يتـــأّلقــــان 

فاز الشاعر واألستاذ الجامعي املنصف الوهايبي 
بجائزة الشيخ زايد للكتــــاب 2019 - 2020 
يف فرع اآلداب عن ديوانه »بالكأس ما قبل 
األخرية« الصادر عن دار ميسكيلياين للنرش 
)420 ص( وهي املرّة األوىل التي متنح فيها 
هذه الجائزة لشاعر. كام تألّق تونيس آخر 
بفوزه بجائزة الرتجمة وهو الدكتور محّمد 
آيت ميهوب، الروايئ والباحث وأستاذ اللغة 
واآلداب العربية بكليّة الرتبية بجامعة زايد 
بدولة اإلمارات العربية املتّحدة، وذلك لرتجمته 
كتاب جورج غوسدورف » اإلنسان الرومنطيقي 
»الصادر عن معهد تونس للرتجمة سنة 2018.

املنصف الوهايبي ومحّمد آيت ميهوب هام 
إثنان من ضمن ستّة كتّاب وأدباء عامليني فازوا 
بجوائز »تكرميا لنتاجهم الفكري واإلبداعي 

املتميّز«.
 أّما بقيّة الجوائز فقد كانت عىل النحو التايل: 
• جائزة فرع أدب الطفل والناشئة : فازت 
بركات عن  ابتسام  الفلسطينية  الكاتبة  بها 

قّصة »الليلكية«
• جائز فرع املؤلَّف الشاّب : فاز بها الباحث 

حيدر قاسم مطر من العراق 
• جائزة زايد للثقافة العربية يف اللغات األخرى: 

فاز بها الهولندي ريتشارد فان لوين
• جائزة شخصية العام الثقافية : فازت بها 
الدكتورة سلمى الخرضاء الجيويس من فلسطني. 
وآلت جائزة فئة النرش والتقنيات الثقافية 

ملجلّة بانيبال »Panipal« الربيطانية.    
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مذّكرات الدكتور حامد القروي 

كان الدكتور حامد القروي املناضل الوطني والوزير األول السابق 
يتمّنى أن تصدر مذكّراته يف قائم حياته، غري أّن املوت الذي غيّبه يوم 
27 مارس املايض عن سّن تناهز 93 سنة حال دون تحقيق أمنيته. 
قبل أيام من وفاته وإثر خروجه من املصّحة، اطّلع الفقيد عىل 
أّن  الكتاب قبل توجيهه إىل املطبعة، غري  النهائية من  النسخة 
الظروف االستثنائية التي متّر بها البالد جرّاء تفّش وباء كورونا، 
لت عمليّة الطباعة.    متسبّبة يف شّل الحركة يف معظم القطاعات، أجِّ

   
منطلق هذه املذكّرات عرشة تسجيالت عىل الفيديو أنجزها السيد 
توفيق الحبيّب صاحب مؤّسسة ليدرز مبعيّة الصحفي القدير السيد 
عبد اللطيف الفرايت وقد استعرض فيها الدكتور حامد القروي 
مختلف أطوار حياته ومراحل مسريته النضالية واملهنية والسياسية 
الطويلة، قائدا كشفيا ومناضال يف صفوف الحزب الدستوري منذ 
شبابه وصلب االتّحاد العام لطلبة تونس، فطبيبا مختّصا يف األمراض 
الصدرية يف مسقط رأسه سوسة التي سيكون رئيسا لبلديتها لفرتة 
طويلة ورئيسا للنجم الريايض الساحل ونائبا عن دائرة سوسة يف 
مجلس االّمة قبل أن يدخل الحكومة، بإلحاح شديد من الحبيب 
مديرا  ثّم  أفريل 1986   7 والرياضة يف  للشباب  وزيرا  بورڤيبة، 
يعنّي  أن  قبل  أكتوبر 1987   27 الدستوري يف  االشرتايك  للحزب 
سنة 1988 وزيرا للعدل  فوزيرا أّول  يف 27 سبتمرب 1989 خلفا 
البكوش. وقد بقي رغم مغادرته هذا املنصب يف سنة  للهادي 
1999 نائبا أوال لرئيس التجّمع الدستوري الدميقراطي إىل غاية 5 
سبتمرب 2008. وباعتباره شاهدا عىل عرصه، كشف الفقيد يف هذه 

التسجيالت العديد من األرسار 
حول أحداث تاريخية عاشها.  

وقد عهد الدكتور حامد القروي 
اللغة  أستاذ  عّمه  ابن  إىل 
واآلداب العربية عبد الجليل 
التونسية  بالجامعة  القروي 
برتجمة ما ورد يف التسجيالت 
لصياغة  الفرنسية  اللغة  إىل 
املذكّرات. وطوال الخمسة أشهر 
التحرير دأب  التي استغرقها 
األستاذ عبد الجليل القروي عىل 
االلتقاء بانتظام بالراحل ليعرض 
الفقيد  فكان  كتب،  ما  عليه 
يصّوب ما وجب تصويبه ويدرج 
يف النّص إضافات بشأن وقائع 
مل يرد ذكرها يف التسجيالت.      

الكتاب الذي توىّل تقدميه ونقل 
مضمونه إىل الفرنسية األستاذ عبد الجليل القروي يقع يف 240 
 .)Une vie en politique( »صفحة وعنوانه »حياة يف السياسة
الكتاب الذي سيصدر عن دار سرييس للنرش زاخر بصور فوتوغرافية 
التقطت للدكتور حامد القروي منذ فرتة شبابه ، بينام تظهر صورة 
الغالف الفقيد وهو يلقي خطابا يف منتدى دافوس عندما كان 

وزيرا أّول. سيصدر الكتاب عن دار سرييس للنرش  

الذكرى الخمسون لوفاة 
الشيخ الفاضل بن عاشور

يصادف يوم 20 أفريل 2020 مرور خمسني عاما عىل وفاة فضيلة 
الشيخ العالمة محّمد الفاضل ابن عاشور )1909 - 1970( أحد 
ومفتي  واإلسالمي  العريب  والعامل  تونس  الدين يف  علامء  أكرب 

الجمهورية السابق.
 

الكبري وتثمينا ألعامله ومآثره، علمت  الراحل  وتقديرا ملكانة 
ليدرز العربية أّن وزارة الشؤون الدينية تعتزم تنظيم تظاهرة 
إحياًء لهذه الذكرى ما إن تسمح الظروف بذلك وتعود الحياة 
يف البالد إىل مجراها الطبيعي بانتهاء حالة الحجر الصّحي التي 

فرضها تفّش وباء كورونا.  
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البرمجة الرمضانية 
للقناة الوطنية األولى

فرضته  الذي  العام  الصّحي  الحرض  تسبّب 
جائحة كوفيد- 19 يف توقّف تصوير العديد من 
األعامل التلفزية املخّصصة لشهر رمضان،ماّم 
أربك استعدادات القنوات التلفزية لهذا املوعد 
السنوي الذي ترتفع فيه نسب املشاهدة ال 

سيّام لألعامل الدرامية.

وحتّمت هذه الظروف االستثنائية عىل التلفزة 
الوطنية إعداد برمجة تعتمد يف جانب منها 
عىل إعادة بّث مسلسالت القت يف السابق 
نجاحا جامهرييا كبريا، إىل جانب مختارات 
من حلقات »الكامريا الخفيّة« لرؤوف كوكة.

ومن األعامل الجديدة التي ستقّدم يف رمضان 
مسلسل »قلـــــب الذيب« للمخرج بّسام 
الحمراوي وتدور أحداثه  خــالل الحرب العاملية 
الحركة  الثانية وهو يصّور طورا من أطوار 
الوطنية ودور املقاومة املسلّحة والنقابات 

يف مقاومة االستعامر الفرنيس.

ويجمع هذا املسلسل كوكبــة من أملع نجوم 
التمثيل يف تونس من بينهم فتحي الهداوي 
ورؤوف بن عمر وعيىس حراث وأميمة بن 
حفصية وعبد الغني بن طارة ودليلة املفتاحي 

وفتحي مسلامين ولطيفة القفيص... 

كام سيُعرض مسلسل »الفرقة 27« وهو من 
إخراج يرسي بوعصيدة. وتدور أحداثه حول 
السنوات  محاربة اإلرهاب يف تونس خالل 
األخرية وضمن املمثّلني فيـــه هشـام رستم 
ورؤوف بن عمر وجميلة الشيحي ودرصاف 
مملوك،وكوثر بالحاج ومحمد عل النهدي 
وأسامء بن عثامن وصالح الجدي وآمال علوان 
وجامل سايس وإكرام عزوز وعل الخمريي...

وتتضّمن الشبكة الربامجية كذلك مسلسل 
»قضاة من تاريخنا« وهوعمل باللغة العربية 

الفصحى أخرجه أنور العيّايش. 

     
خلّية يقظة ببيت الحكمة لمتابعة وباء كورونا

 
أحدثت صلب املجمع  التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« خليّة يقظة 
ملتابعة مستجّدات وباء كورونا واقرتاح الحلول العملية للقضاء عىل هذا الوباء.
وكان قسم العلوم الطبيعية والرياضيات التابع للمجمع قّرر خالل اجتامع انعقد 
عن بعد يوم 24 مارس إحداث هذه الخليّة التي تضّم، عالوة عىل أعضائه، أعضاء 

قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية وخرباء من خارج املجمع. 

     
سميـــــر سعّيد رئيــــــسا مديرا عاما لشـــــركـــــة 
اتصاالت تونس بداية من يوم 4 مــاي القــــادم 

عقد أعضاء مجلس إدارة رشكة اتصاالت تونس - مبن فيهم ممثّلو املساهم اإلمارايت 
يف رأس مال الرشكة- اجتامعا عن بعد يوم 14 أفريل الجاري وقّرروا تعيني سمري 
سعيّد عضوا مبجلس اإلدارة ورئيسا مديرا عاما للرشكة، خلفا لفاضل كريّم الذي 
عنّي وزيرا لتكنولوجيات االتصال والتحّول الرقمي. ويجمع نظام حوكمة الرشكة 

بني وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام.

وسوف يتسلّم سمري كريّم مهاّمه رسميا يوم 4 ماي القادم بعد انعقاد الجلسة 
العامة للبنك التونيس الكويتي الذي يرأس مجلس إدارته قبل هذا التعيني. 

سمري سعيّد، البالغ من العمر 61 سنة، مهندس خريج املدرسة املركزية له تجربة ال 
تقّل عن 30 سنة يف القطاع البنيك حيث عمل يف بنوك تجارية وبنوك تنمية واستثامر، 

مع خربة يف مجاالت املالية والقروض املوّجهة للموّسسات الصغرى واملتوّسطة.
بدأ مسريته املهنية لبنك تونس العريب الذي قّض به 17 سنة قبل أن يلتحق مبسقط 
ليتوىّل من 2003 إىل 2013 مهام املدير العام لبنك عامن للتنمية ثّم خطة املدير 

التنفيذي لرشكة الحصن لالستثامر. ولدى عودته من مسقط يف نوفمري 2015
عنّي مديرا عاما للرشكة التونسية للبنك. 
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شاءت األقدار أن تفقد صفاقس يف ظرف يومني إثنني من أعالمها 
البارزين قّدما جليل األعامل للجهة وللوطن عموما، وهام املرحومان 
أحمد الزغل والتيجاين مقني اللذان يشرتكان يف االنتامء إىل األرسة 
الرتبوية ونضالهام يف صفوف الحزب االشرتايك الدستوري ونشاطهام 
الحثيث يف الحقل الجمعيايت، فضال عن ترّؤس بلدية صفاقس التي 

شهدت  يف عهديهام إنجاز العديد من املشاريع الهاّمة.   

مارس  السبت 28  فجر  املوت  غيّبه  الذي  الزغل  أحمد  الفقيد 
املايض عن سّن 96 عاما ساهم يف تكوين أجيال متعاقبة من سامي 
العربية والعلوم  اللغة  ماّديت  أستاذا يف  الدولة بوصفه  إطارات 
الطبيعية ومديرا ملعهد 15 نوفمرب 1955 بصفاقس الذي احتضن  
الحبيب  بني  الخالف  للحسم يف  الدستوري  الحّر  الحزب  مؤمتر 
بورڤيبة وصالح بن يوسف.  الراحل الذي يحمل شهادة العاملية 
من الجامعة الزيتونية )1947( والشهادة العليا يف الحقوق من 
املدرسة العليا للحقوق بتونس )1948( جعل من معهد 15 نوفمرب 
الذي كان تابعا للتعليم الزيتوين مؤّسسة عرصيّة أّمها تالميذ من 

وسط وجنوب البالد وتوىلَّ التدريس فيها خرية األساتذة.   

الدستوري  الحّر  الحزب  الزغل يف صفوف  أحمد  األستاذ  ناضل 
التونيس فرتأّس أكرب شعبة وهي شعبة وسط املدينة وكان عضوا 
بلجنة التنسيق الحزيب بصفاقس وعضوا باللجنة املركزية للحزب 
)من 1981 إىل 1985( وكان نشطا عىل الصعيد النقايب والثقايف 
عىل  سامية  مسؤوليات  عليه  .ُعرضت  والجمعيايت  واالجتامعي 
الصعيد الوطني لكّنه آثر البقاء يف صفاقس حيث شغل خطّتي 
نائب رئيس البلدية ومديرا جهويا للتعليم قبل أن يصبح رئيسا 
للبلدية. ويِف عهده شهدت املدينة دعم املصالح البلدية وانطالق 
مشاريع بنية أساسية وبرامج اجتامعية وأشغال تهيئة ترابية ، 
فضال عن العناية بالثقافة وأهلها.  ُعرف الفقيد بالخصوص بدوره 
الريادي يف مجال الحفاظ عىل البيئة. وقد استغّل ما كان يحظى به 
من احرتام لدى السلطات ليحصل سنة 1980 عىل ترخيص إلنشاء 
أّول جمعية لحامية البيئة والطبيعة بصفاقس، هذه املدينة التي 
السياب ون  التلّوث بسبب مصانع  الستينات آفة  أصابتها منذ 
ب ك . واستطاع الفقيد أن يجمع حوله شبّانا انخرطوا يف العمل 
الجمعيايت يف املجال البيئي إىل جانب مهندسني وأساتذة وأطبّاء 
ومحامني ... مام مّكن من وضع أسس عمل مهيكل يستند إىل متّش 
علمي دّعمه املواطنون. سعى إىل إحداث جامعة وطنية تضّم 
جمعيات لحامية البئية يف مختلف جهات البالد غري أنّه ووِجه 
برفض النظام قبل 2011 الذي كان يخىش بروز سلطة مضاّدة 
تربك املنظومة القامئة آنذاك يف مجال البيئة. ولن يتسّنى إنشاء 

هذه الجامعة إال بسقوط النظام. 

أّما املرحوم التيجاين مقني الذي انتقل إىل جوار ربّه صباح بوم 
اإلثنني 30 مارس عن سّن 87 عاما فقد كان من الوجوه السياسية 

للجيل األّول بعد االستقالل، ناضل يف صفوف الحزب الحّر الدستوري 
واالتّحاد العام لطلبة تونس بفرنسا. عاد إىل تونس إثر حصوله عىل 
اإلجازة يف العلوم الطبيعية ليدرّس مبعهد الفتيات مبسقط رأسه.

أّول وال لسوسة  أمحمد مقني  األكرب  سار عىل خطى شقيقيه 
العمل  مجال  سابقا، يف  بلدية صفاقس  ورئيس  االستقالل  بعد 
السيايس  فانضّم إىل لجنة التنسيق الحزيب بصفاقس التي سيصبح 
كاتبها العام. انتخب عضوا باملجلس البلدي قبل أن يصبح رئيسه 
سنة 1975 ونائبا مبجلس االّمة عن دائرة صفاقس.انتخب عضوا 
باللجنة املركزية للحزب االشرتايك الدستوري الذي عنّي عضوا بديوانه 
السيايس. ثّم عنّي رئيسا مديرا عاما لرشكة »الرفاه« املختّصة يف 
املنزلية فرئيسا مديرا عاّما للرشكة  الكهربائية  التجهيزات  صنع 

التونسية للمالحة قبل أن يتقاعد.

رئيسا لبلدية صفاقس، أحاط التيجاين مقني نفسه بكفاءات شابّة 
من مختلف القطاعات واستثمر عالقاته بدوائر القرار يف العاصمة 
لينطلق يف مشاريع كربى فطّور اإلدارة البلدية بانتداب إطارات 
من مستوى عال من إداريني ومهندسني متخرّجني من مدارس عليا 

ومهندسني معامريني وتعزيز األسطول بآليات جديدة.

نطاق  يف  فأدمجت  لفضائها  توّسعا  البلدية  شهدت  عهده  ويِف 
صفاقس الكربى البلديات الصغرى املجاورة وركّزت دوائر بلدية 
والضواحي  املدينة  فيها وسط  مبا  األساسية  األحياء  يف مختلف 
الكربى وأحدثت سوق جملة جديدة وأنشأ أّول مسبح مغطّى وتّم 
تعشيب أرضية ملعب الطيب املهريي وتعبيد العديد من الطرقات 
وتحسني عملية رفع الفضالت املنزلية والنهوض بقواعد الصّحة 
ومبعيّة مساعديه والسيّام نائبه األّول محّمد بن عبد الله عمل عىل 
تهذيب األحياء الفوضوية عمرانيا وتركيز املنشآت األساسية فيها 
وعىل إنجاز أشغال تهيئة منطقة صفاقس الجديدة التي برمجتها 

املجالس البلدية السابقة، إىل جانب مشاريع أخرى. 

صفاقس تفـــــــقد إثنيــــن من أعــــالمهــــــا:
أحمــــد الزغــل والتيـــجــاني مـــقـــنــي 



قام وزير الصناعة السيّد صالح بن يوسف ووزير التنمية واالستثامر والتعاون 
الدويل الّسيد سليم العزّايب يوم الثالثاء 14 أفريل، بزيارة ملجموعة من الوحدات 
الصيدلية، لالستفسار عن حسن سري مصانعها وقدرتها عىل توفري األدوية 
للتونسيني خالل هذه األزمة الصحية. ويف حوار حرصي خّص به مجلة ليدرز 
وليدرز العربية، قام السيّد رمزي صندي، املدير العام ملخابر سيف، أحد 
املخابر التي تم زيارتها، واألمني العام للجمعية التونسية لألدوية الجنيسة 
)ATMG(، بإطالعنا عىل الوسائل املستخدمة للتعامل مع الوضع الراهن.

املصلحة الوطنية والحكومية

ويف بداية الحوار، أشاد السيد رمزي صندي أوالً باالهتامم الذي توليه 
بالدنا وحكومتها ملجال الصناعة الوطنية لألدوية، والذي تم تهميشه خالل 

السنوات الخمس املاضية.

تأمني احتياجات التونسيني من األدوية

وأكّد السيّد رمزي صندي أن الصناعة الصيدالنية الوطنية قد اتخذت 
جميع التدابري الالزمة ملواجهة وباء كورونا املستجّد، وتلبية احتياجات 
التونسيني من الدواء، مع العلم أّن 3 من كل 4 أدوية يتّم إنتاجها محليًا.

وأضاف قائال إّن: »مخابر سيف قد جهزت عديد الفرق املتخّصصة، وذلك 
للترسيع يف معّدل تصنيع األدوية وتأمني مخزون يحّقق االكتفاء الذايت 

ويلبّي الزيادة يف الطلب عند الحاجة«.

التابعة  إىل مخابر  الخمسة  أّن املصانع  السيّد رمزي صندي،  أكّد  كام 
سيف، تعمل بصفة متواصلة ودون انقطاع منذ بداية جائحة كورونا، 
مبعّدل7 أيام يف األسبوع و 24 ساعة يف اليوم، لتلبية االحتياجات الدوائية 

للقطاعني العام والخاص.

سالمة املوظفني، أولوية قصوى

من جهة أخرى، قال السيّد رمزي صندي، إنّه قد تّم تعزيز نشاط املؤّسسة 
منذ بداية األزمة، مع االحرتام الكامل لقواعد الّسالمة الصحيّة لـجميع 

موظّفي الرشكة البالغ عددهم 600 موظف.

كام أشار إىل أنّه قد تّم إعفاء العاملني الذين يعانون ضعفا جسديّا أو أمراض 
مزمنة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من العمل خالل هذه الفرتة.

ويف نفس اإلطار، أكّد السيّد رمزي صندي أّن الرشكة 
قد ضاعفت عدد الحافالت التي يتّم استعاملها لنقل 
املوظفني، مع الحرص عىل تعقيمها بعد كل رحلة. 
وأضاف أّن مخابر سيف قد قامت بتوفري جميع 
وسائل الوقاية الالزمة من فريوس كورونا لجميع 
الطبية والقفازات  األقنعة  موظفيها،واملتمثلة يف 

ومعّقم لليدين، وجعل استخدامها إلزامياً.

وقال السيّد رمزي صندي: »قامت الرشكة بتنظيم 
دورات للتوعية والتّدريب، بإرشاف أطبّاء مختّصني 
يف الغرض وتناولت أهّم قواعد النظافة واالحتياطات 
الواجب اتّخاذها لتجّنب العدوى. وباإلضافة إىل 
ذلك،  تّم اتخاذ جميع التّدابري الرّضوريّة لتفادي 
أّي انتشار للمرض داخل املصنع، أوحتّى من خارجه 
أي عن طريق الحرفاء واملورّدين عىل سبيل املثال. 

كام اعتمدت طريقة العمل عن بُعد بالنسبة إىل جميع 
العاملني يف خطط خدماتيّة وكّل من ال تفرض الرّضورة 

حضوره املبارش بورشات التّصنيع.«

ماذا عن »هيدروكيس كلوروكني«؟

رّصح السيّد رمزي صندي أنّه »يوجد طلب استثنايئ 
هذه الفرتة عىل ماّدة »هيدروكيس كلوروكوين« 
عىل املستوى الّدويل ولكن، وبالرغم من ذلك، فقد 
متّكّنا من رشاء مخزون كبري من هذه املادة، ماّم 
سمح لنا بتصنيع هذا املنتج لضامن عالج ما يقارب 
20000 مريض، وتأمني تغطية أفضل الحتياجات 
التونيس لعالج فريوس  املرحلة طبقا للربوتوكول 

الكورونا«.

وأكّد السيد رمزي صندي: »أّن سعر املادة الخام قد 
زاد ستة أضعاف يف غضون بضعة أسابيع، بسبب 
الزيادة عىل الطلب واملضاربة الدوليني ورغم ذلك 
حافظنا عىل التزاماتنا، كام سبق وفعلنا من قبل 
طوال فرتة وباء األنفلونزا من خالل تصنيع الكميّات 

 .»SAIFLU الالزمة من

وأضاف قائال: »لقد بدأنا يف تصنيع هيدروكيس كلوروكني 
ونحن يف انتظار رخصة التسويق لوضع املنتوج عىل ذّمة 
الصيدليّة املركزيّة ووزارة الصّحة التي سيتّم متكينها مجانا 

من جزء هام من املنتوج.«

تفعيل دورنا كمؤّسسة مواطنة ومسؤولة 

وقال السيّد رمزي صندي: »لدينا اليوم الفرصة إلعطاء 
معنى لكلمة »مواطنة«، وذلك من خالل لعب دور 
مهّم كممثل فّعال للصّحة يف تونس. مسؤوليتنا وواجبنا 
أن نبذل كل ما يف استطاعتنا اليوم ملساعدة مواطنينا 

وبلدنا للتغلب عىل هذا الوباء.« ريّب يحمي تونس.

مخــابر األدويـــة يف تونس تتجّند 
ملــــــواجهة فريوس كـــورونــا

مخـــــــابـر سيـــــف 
مثــــاال يحتــذى به
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• العميد محّمد الفاضل محفوظ 
: املنظومة املؤّسساتية يف تونس 

يف مواجهة جائحة الكورونا

• محّمد إبراهيم الحصايري : 
يف تأكّد الحاجة إىل دراسة »ما 

بعد« جائحة »الكوفيد 19«

• أحمد بن مصطفى : تداعيات الحرب 
عىل فريوس كورونا وطنيا وإقليميا ودوليا 

• رشيد خشانة : من »كوفيد 
بزنس« إىل دميقراطية كورونا  

• رضا الشكندايل:  هل سيكون قطاع 
االقتصاد االجتامعي والتضامني عنرصا 
مهاّم يف مخطط التنمية القادم لتونس؟

طـــــــــوق الــــنـــجــــــاة 
للصّحــــة واالقتصــــاد

لئن عرفت اإلنسانية في أحقاب زمنّية متعّددة أوبئة وجوائح فتكت بماليين البشر 
وكانت لها تأثيرات بليغة في مجرى التاريخ في العديد من أصقاع الدنيا ، فإّن جائحة 
فيروس كورونا التي اكتسحت عالمنا اليوم  بسرعة مذهلة، مجبرة قرابة ثالثة مليارات 

نسمة على مالزمة الحجر الصّحي توّقيا من العدوى، غّيرت جذرّيا مالمح الفضاء الكوني 
المعولم، إذ ألقت بظالل كثيفة على سلوك الفرد ونظرته إلى الحياة وقلبت رأسا 

على عقب سياسات الدول التي اضطّر حّكامها إلى إعادة النظر في سّلم األولويات 
بتركيز الجهود على محاربة الفيروس، مثلما أحدثت شرخا في العالقات بين الدول 

المنشغلة بترتيب شؤونها الداخلّية وبالتالي في منظومة العالقات الدولية برّمتها.
يسّلط  هذا الملّف أضواء كاشفة على الطريقة التي تعاملت بها المنظومة 

المؤّسساتية في تونس مع انتشار الوباء وعلى تداعيات األزمة الناجمة عنه 
وطنّيا وإقليمّيا ودولّيا والدروس والعبر التي يتعّين استخالصها في مستوى 

السياسات العاّمة ودور الدولة في عهد ما بعد فيروس الكورونا.   
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التنّوع هو يف  أّن هذا  قبل ذلك البّد من اإلشارة إىل 
األصل إثراء لتجربة متفرّدة عىل جميع املستويات منذ 
سنة 2011، بقطع النظر عن تقييمنا لها. ويكفي التذكري 
ببعض املحطّات املفصليّة للوقوف عىل حقيقة، نعتقد 
أنّنا ال نختلف فيها، وهي أّن تونس كانت خالل السنوات املاضية 
مبثابة املخرب الذي ينتج جرعات من الدميقراطية والحريّة لشعب 
كّل  املحّك  عىل  تضع  حقيقيّة  أزمة  اليوم  يواجه  لكّنه  منعتق 

املقوالت ، بدءا باملقوالت السياسية والقيمية.

وأهّم املحطّات متثّلت يف النظام املؤقّت للسلط العمومية الذي 
أفرز مؤّسسات وقتيّة أوكل إليها إدارة الشأن العام، ثّم تجربة 
املجلس الوطني التأسييس وما رافقها من نجاحات ومن أزمات  
أفضت بدورها إىل تجربة الحوار الوطني وحكومة التكنوقراط ثّم 
انتخابات خريف 2014 التي كرّست مبدأ التداول السلمي عىل 
سّدة املسؤولية ثّم انتخابات 2019 الرئاسية والترشيعية التي نبّهت 
إىل سلبيات بعض مراحل االنتقــــال وتجليّاته لــــدى املواطن.

لكّن القاســـم املشرتك بني كّل هذه املحطاّت هو عمليّة االنتقال 
بني  والصخب،  الهدوء  بني  يرتاوح  سيايّس  مناخ  يف  إىل«  »من، 
الطأمنينة والغضـــب. والوضع اليوم ال يختلف كثريا عن مثل 
هذه التّقلبات فالبعض يسأل الحكومات املتعاقبة الرحيل والبعض 
اآلخر يسأل النظام بأرسه الرحيل فيام يعترب بعـــض آخــــر أّن 
تجـــربة االنتقال الدميقراطي بعيوبها قد جّنبت البالد عنفـــا 
محمـــوما مستبـــطنا لدى بعــــض األنفس التي تجهـــل ثقـــافة 

االختــالف.

والسؤال املطروح اليوم هل أّن الفضاء العاّم هو نفسه يستوعب 
هذا الكّم من الغضب واإلحباط أو حتّى الشعور بعدم االرتياح؟ 
ثّم هل أّن مؤّسسات الدولة من سلطة تنفيذية وترشيعية خاّصة 
أجابت عىل تساؤالت املواطن وشفت غليله ولو جزئيا يف اهتامماته 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية؟

ال شّك أّن اإلجابة قد تكون بال قاطعة لدى الكثريين أو بال نسبية 
عند البعض اآلخر أو بنعم متحّفظة لدى آخرين.

واألهّم من اإلجابة نفسها إمّنا هو املراكمة الذهنية لألشخاص 
املتعّهدين باملسؤولية يف مختلف مستويات الدولة حتّى يعوا 

سبب تلك اإلجابات. 

ترّدد  القول دون  الدولة ميكن  وباستعراض رسيع ألداء أجهزة 
إّن ذلك األداء هو أقّل ماّم يجب أن يكون عليه رغم املحاوالت 
الشجاعة لبعضها عند التعامل مع األحداث،طيلة السنوات األخرية، 
و خاّصة يف مجابهة الوباء املتفّش ال محالة حسب األطبّاء وخرباء 

االوبئة والفريوسات.

لكّن هذه املؤّسسات بقدر اضطالعها بدورها واجتهادها فإنّها 
تعطي يف بعض األحيان انطباعا سلبيا متثّل أساسا يف:

• انطباع يهّم املجلس الترشيعي الذي يتحّول أحيانا إىل حلبة 
للرصاعات االيديولوجية والسياسية تصل إىل حّد العنف اللفظي 

املبالغ فيه الذي يفسد النقاشات البّناءة
• انطباع ثان يهّم الجزء األّول من السلطة التنفيذية وهو الحكومة 
التي تجد نفسها يف وضعيّة القائد يف امليدان لكّنه ينتظر موافقة 
سياسية من القائد األعىل وموافقة قانونية وترشيعية من مجلس 
نّواب الشعب. ورصاع االختصاصات كان واضحا من خالل ردود الفعل 
عىل التجاء الحكومة إىل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

التنفيذية وهي  السلطة  من  الثاين  الجزء  يهّم  ثالث  انطباع   •
رئاسة الجمهورية التي بحكم عدم سيطرتها دستوريا عىل السلطة 

التنفيذية تلجأ إىل فضاء مجلس األمن القومي.

لكّن املزعج أن تتحّول هذه االنطباعات إىل قناعات وأن تتحّول 
القناعات إىل دغامئيات يصعب حينها، بل وقد يستحيل، مجابهتها 

ال بالحّجة وال بالدليل وال بالربهان.

ألّن الدغامئيات واملعتقدات والعقائد ال تكتسح العقول واألذهان 
فقط بل متتّد اىل الفضاء العاّم يف شكل عدوى تدافعية تشبه 

التسونامي الذي يجرف معه األخرض واليابس.

ولنا يف تاريخ اإلنسانية عرب بعض املحطّات مثال سنوات الرعب إثر 
الثورة الفرنسية التي اغتالت أبناءها بسبب مثل تلك املعتقدات 
أو مثال تجربة النظام الكلياين ألملانيا الهتلرية التي رغم بشاعتها 

لقيت دعام غري مسبوق من أغلب الشعب األملاين.

ويضاف إىل هذا املشهد املؤّسسايت الرمادي وهذه االنطباعات 
مؤّسسة أخرى جاء بها األمر الحكومي عـــ70ــدد لسنة 2017 

املؤّرخ يف 19/01/2017 واملتعلّق مبجلس األمن القومي.

وبقراءة رسيعة لعناوين وألبواب هذا األمر ومشموالته وتركيبته 
ا  هو إجابة  ترتّسخ لديك قناعة أوىل وهي أّن صدور األمر إمنَّ
عن املعطيات السابق اإلشارة إليها واملتمثّلة أساسا يف هشاشة 

املؤّسسات الدستورية أمام االنطباع السلبي السائد.

يسهر عىل  القومي  األمن  مجلس  أّن  األّول  فصله  اقتض  وقد 
حامية املصالح الحيويّة للدولة يف إطار تّصور اسرتاتيجي يهدف 
إىل صون سيادة الدولة واستقاللها وضامن وحدة ترابها وسالمة 

شعبها وحامية ثرواتها الطبيعية.

وللغرض فهو يتداول يف السياسات العاّمة املتعلّقة باألمن القومي 
واالسرتاتيجيات املتعلّقة به وبالخيارات يف مجال االستعالمات 

المنظومة المؤّسساتية في تونس 
فـي مواجهة جائحة الكــورونـــا

•بقمل العميد حمّمد فاضل حمفوظ

 أثار انعقاد مجلس األمن القومي بتاريخ يوم 31 مارس 2020 جدال 
واسعا  بالنظر إلى المواضيع التي تطّرق اليها جدول أعماله وبالنظر 

إلى ردود الفعل سواء من األطراف المشاركة فيه أو من خارجه.
ولعّل األمر يحتاج الى أكثر من توضيح في ذهن المتلّقي إذ بقدر أهمّية 

انعقاد المجلس في مثل هذا الظرف الذي يتفّشى فيه وباء هو بمثابة العدّو 
الخفّي، فإّن الّصورة لدى المواطن تكاد تكون ضبابية نظرا لتعّدد المؤّسسات 

الدستورية والهيئات والمجالس وتزاحم االختصاصات بينها في شّتى المجاالت  
حّتى أّن الفرد يحتاج في بعض األحيان الى مساعدة لفّك شفرتها.

لكن
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التحّديات  وتقييم  اإلرهاب  ملكافحة  الوطنية  واالسرتاتيجيات 
الداخلية والخارجية وتدابري التعامل مع التهديدات ولو كانت 
متوقّعة الحصول وتوجيه السياسة الخارجية وفق أولويات األمن 
القومي وله أن ينظر يف كافة املسائل التي يعرضها عليه رئيس 

الجمهورية أو رئيس الحكومة.

واملتأّمل يف مرجع نظر مجلس األمـــن القومي يقــــف عىل 
حقيقة ثابتة هي أّن اختصاصاته متعّددة يف كافّة املواضيع من 
أبسطها إىل أعقدها دون تحديد طاملا وأنّه بإمكانه »النظر يف 
كافّة املسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهـــورية أو رئيس 

الحكــــومة«.

وقد جاءت العبارة مطلقة إىل أبعد حّد بجمع املصطلحني »كافّة« 
و»املسائل« لتشمل مختلف املجاالت وال تقتصـــــر عىل مــــا 
الرتاب  بالسيادة ووحدة  يتعلّق  األّول فيام  الفصل  جاء بطالع 
وسالمة الشعب واملسائل األمنية واالستخباراتية فقط. وهو األمر 
الذي يؤّهله  لتنــــاول مسألة األمن الصــــّحي والوبــــايئ الذي 
يعــــرف اآلن أزمــــة قد تعصــــف بكّل الحقـــائق مبا فيها 

العلمية.

ويرتكّب مجلس األمن القومي املحدث بأمر حكومي من رئيس 
الجمهورية رئيسا، وعضوية رئيس الحكومة ورئيس مجلس نّواب 
الشعب والوزراء املكلّفني بالعدل والدفاع واألمن والشؤون الخارجية 
واملالية ورئيس املركز الوطني لالستخبارات كأعضاء قاّرين مع 
إمكانية استدعاء أّي طرف من بقيّة أعضاء الحكومة أو من خارجها. 
ويصدر املجلس بخصوص املسائل املطروحة قرارات وتوصيات.

والحقيقة أّن األمر املحدث ملجلس األمن القومي يحمل يف طيّاته 
جملة من التساؤالت. إذ هو أمر حكومي ممـــض من رئيس 
الحكومة  لكّنه ال يرتأّسه وال يحّدد جدول أعامله والصــــالحيّة 
الوحيدة التي منحها لنفسه هي إدراج مسائل يعرضـــها عىل 

املجلس.

كام أّن نجاعة مجلس األمن القومي تبدو غري واضحة عىل امليدان 
إذ هو يسهر، يتداول، يدرس، يقيّم طبق ما جاء بالفصل األّول 
من جهة، لكّنه يصدر قرارات وتوصيات طبق ما جاء بالفصل 4 

من جهة ثانية.

إالّ أّن كيفيّة اتّخاذ القرار أو التوصية مل تحّدد، والجهة املكلّفة 
بالسهر عىل التنفيذ غري محّددة، وطريقة مساءلة ومحاسبة املخّل 
بتلك القرارات والتوصيات غابت متاما  إىل حّد التساؤل عن ماهية 

مجلس األمن القومي  وعن جدواه  القانونية والفعلية.

وعودا عىل بدء فإّن االنطباع السائد سواء مبناسبة ترأّس املجلس 
من  أو  السبيس  قايد  الباجي  األستاذ  الراحل  الرئيس  قبل  من 

قبل الرئيــــس الحايل  السيد قيـــس سعيّد، هـــو أّن هــــذا 
املجلس هو عبــــارة عن فضاء للتداعي الحّر لكن ال تســّوق منه 
إالّ صورة الرئيــــس الخطيــــب الذي يرسل رســــائل اتصالية 

للـــرأي العاّم.

ويف مقابــــل ذلك فإّن مســـألة األمن القومي هي من أهّم 
اختصاصات رئيس الجمهورية التي حّددها الدستور بالفصل 77 
ورئاسة مجلس األمن القومي هي إحـــدى الصالحيات املمنوحة 

إليه.

واليوم ويف ظّل التأهيل الترشيعي للحكومة مبوجب الفقرة الثانية 
من الفصل 70 من الدستور بغرض مجابهة فريوس  كورونا وبغاية 
النجاعة والرسعة يف اإلجراءات،هل ميكن أن نشهد تنازعا سياسيا 
يف اإلختصاص بني حكومة أطلقت يدها ولو لغرض معنّي وملّدة 
شهرين مع رضورة املصادقة الالحقــــة عىل مراسيمهـــا، وبني 
مجلس أمن قومي يفرض هيبة اعتبارية من حيث تركيبته عىل 

األقّل.

األهّم من كّل ذلك بطبيعة الحال هو أن توفّق كّل السلطات يف 
حربها عىل الوباء من جهة وأن تنجح  يف التقليص من التداعيات 
االجتامعية واالقتصادية التي تنهك األفراد واملؤّسسات بسبب 

الحجر الصّحي العاّم.

أّما سياسيّا فإّن تنـــازع االختصــــاصات يف الدميقــــراطيـــات 
ال يفسد للوّد قضيّة ، إذا تنافس املتنافسون بنزاهة وشفــــافية 
وبإميـــــان صادق بفكرة التقّدم املبني عىل البحــــث والعلم 

و املعـــرفة.

فرصـــة  هــــو  اإلنســـانية  تخــــوضه  الذي  واالمتحـــان 
أخـــــــرى ملنظومــــة االنتقـــــال الدميقراطي يف تونس ألّن 
تراجــــع مقـــــوالتها اإلقتصادية والسيـــاسية واالجتمـــاعية 
والثقـــافية وتؤكّد مرّة أخرى قدرات التونسيات والتونسيني يف 
استنباط الحلول ومل ال إضاءة السبيل لكّل شعوب العامل املحبّة 

للحياة.

والعربة هي أن ال تثنينا الصعوبات وأن ال تحبط عزامئنا حتّى ال 
نسقط يف الشعبويات املبتذلة الرامية إىل نسف كّل ما تحّقق أو 
الداعية إىل األنظمة الكليانية »الناجعة« يف نظرها، إذ للتذكري 
فإّن هذه األنظمة ال تقّر بالحّق يف الحياة إاّل لألقوى وتسحق 
الفئات الضعيفة بالحديد والنار الستغاللها يف مشاريعها الظاملة 
واملستبـــّدة. وألّن تونس هي فضاء خالّق منذ العصور األوىل 
لنشأتها فهـــي من أجمل أوطان الكون ويحــــّق لها أن تتــــوق 

إىل األفضل.
م.ف.م
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إجامٌع كّل عىل أّن »ما بعد« جائحة »الكوفيد 19« لن يكون كام »ما قبلها«، 
فهذه الجائحة تشّكل، مبا نجم وينجم عنها من متغرّيات عميقة متالحقة، 
ْت  منعطفا حاّدا يف سريورة الَعالَم. ولقد تعّددت هذه املتغرّيات وتنّوعت، وَهمَّ

املستويني الداخل والخارجي عىل حّد سواء.

ولعّل من أهم هذه املتغرّيات التي أمكن رصدها حتّى اآلن، ما يل:

ـّــد الحـاجـة إلى دراسـة  فـــي تــأكـ
ما بعـــد جـــائــحـــة «الكـوفيد 19» 

1 - عىل املستوى الداخل

• َحَفزَْت الجائحُة الدولة التي تآكلت سلطتها وهيبتها عىل امتداد 
السنوات األخرية، )وهو ما ظهر بصورة مؤسفة يف حالة الالّمباالة 
بإجراءات الحجر الصحي وعدم التزام رشائح واسعة من املواطنني 
بها(، عىل اإلمساك من جديد مبقاليد األمور، وعىل إعادة تأكيد 
دورها املحوري يف إدارة شؤون البالد، ويف حامية الشعب ورعايته.

• ظَهَّرَْت، بطريقة جليّة، إشكاليَّة التدافع والتنازع بني السلطتني 
لرئيس  التفويض  منح  مبناسبة  )خاصة  والترشيعية  التنفيذية 
الحكومة(، كام ظَهَّرَْت إشكاليَة التجاذب والتضارب بني صالحيات 
السلطتني املركزية واملحلية، وتستدعي هاتان اإلشكاليّتان، إضافة 
إىل إشكــالية توزيع املشمـــوالت بني رأيَسْ السلطة التنفيذية، 

التعجيَل، بعد انقشاع الجائحة، مبراجعة دستور سنة 2014.

• كََشَفْت عن أنَّ أولوية الشعب األوىل تظل السالمة واألمن، وأنَّ 
الشعَب ميكن أن يتخىّل، طواعية، عن بعض الحريات والحقوق، 

كلّيا أو جزئيّا يف سبيل الحفاظ عليهام.

• أكََّدْت عمَق النقائص الهيكليّة العديدة التي تعاين منها البالد 
والتي سيكون من الرضوري وضع معالجتها عىل رأس أولويات 
الحكومة مستقبال، )يتعلّق األمر خاّصة بهشاشة املنظومة الصّحية، 
وقصور البنية التحتية الرقمية ال سيام من حيث تغطيتها ملختلف 
مناطق البالد، وهو ما أّدى إىل الّصعوبات التي يصادفها إطالق 

منّصات التعليم عن بعد...(.

• أظَْهرَْت، مـــن جديد، أهّمية القطاع العاّم كقاطرة ال ميكن 
االستغناء عنها يف خدمة املجتمع، وسيكون لذلك تأثري حتمّي 
عىل الجدل القائم حول العالقة بني القطاعني العـــام والخـــاص، 
وبالذات حول مدى جدوى امليّض قدما يف تعمــيم سيـــاسة 

الخوصصة.

• أظَْهرَْت الجائحة، يف ظّل غياب التضامن والتعاون الدوليني يف 
مواجهتها، أنَّ بإمكان تونس أن تعّول عىل نفسها يف تلبية العديد 
من احتياجاتها محلّيا، كام أبرزت أن لدى الشعب التونيس قدرات 
كامنة عىل الخلق واإلبداع وعىل إنتاج الكثري من املواّد التي كان 
يستسهل توريدها من الخارج، وسيكون من املهّم يف املرحلة 
القادمة الحّث عىل االستمرار يف هذا النهج الذي ميكن أن يساعد 

عىل التقليص من االرتهان للخارج.

• َدفََعْت حالُة العزلة غري املسبوقة التي فرضتها الجائحة عىل 
جميع دول العامل، يف الداخل ومع الخارج، الحكوماِت واملجتمعاِت 
إىل التعامل مع إكراهاتها َوأقْلََمِة سلوكها مع مستلزمات الصمود 

يف وجهها باالعتامد عىل مقّوماتها الذاتية، ورمبا يكون ذلك بداية 
تغيري مستقبل طويل املدى يف الّسلوكات العاّمة للدول والشعوب 

عىل حّد سواء.

• ليس من املُْستَبَْعد أْن تحصل يف بعض دول العامل انهيارات 
اجتامعية بسبب ثقل املحن التي عاشتها إبّان الجائحة، ومن املهّم 
االنتباه إىل هذا االحتامل، واالحتيـــاط له بالعمـــل عىل بناء 
خطة لتفعيل وتعزيز التكافل االجتامعي وتحقيق التكــــامل بني 
مختلف القوى الفــاعلة، بعيــدا عن التـــدافع السيــــايس املُْرِبك. 

2 - عىل املستوى الدويل

• فيام يتعلّق برشيك تونس األّول أْي االتحاد األورويب، أظَْهرَت 
الجائحة أنَّ ُدَولَُه تعاملت معها بقدر كبري من األنانية، وتغليب 

املصالح الذاتية عىل املصالح الجامعية.

• انسحب هذا السلوك األناين عىل العالقات األوربية األوروبية، 
وعىل عالقات أوروبا برشكائها، وبالعامل، حيث بدا أنّها يف غمرة 
الخوف من انتشار الوباء، فشلت يف تفعيل مبدأ التكامل بني 
الدول األعضاء يف االتحاد، رغم حاجتها املاسة إىل ذلك يف ظل 
الرشكاء، وال  تبايل مبصري  أنّها ال  بدا  بينها، كام  القائم  التفاوت 

مبصري اإلنسانية ككل.

• عموما، كََشَفت الجائحة عن افتقار أوروبا إىل مقاربة سياسية 
مزيد  إىل  ذلك  أّدى  وقد  ومعها،  الدول  بني  للعالقات  إنسانية 
التشكيك يف مصداقية الشعارات التي ترفعها عن التضامن اإلنساين.

• أّدى سوء إدارة الجائحة من قبل االتحاد األورويب إىل اهتزاز 
الثقة فيه وإىل تعميق الرّشوخ التي أصابت بنيانه خالل السنوات 

األخرية، ماّم يجعل تجربة »الربكسيت« قابلة للتّكرار مستقبال.

• إىل ذلك، مل يعد االتحاد األورويب يتمتّع بنفس النظرة اإليجابية 
التي كان يحظى بها عند الدول والشعوب األخرى التي كانت 
ترى فيه منوذجا لنجاح الحلم الطوباوي بإمكانية بناء فضاءات 

دولية متكاملة متضامنة كخطوة نحو بناء عامل أفضل.

َدْت رضبة قاضية  الجائحة َسدَّ العاملي فإن  • أما عىل الصعيد 
للنظام الدويل أحادي القطبية. 

• كام كانت، من ناحية أخرى، ونتيجًة الحتدام »األنانيات الوطنية«، 
القّشة التي قصمت ظهر نظام العوملة وإيذانا بحتمية مراجعته 
وثقافيا  واقتصاديا  الليربالية سياسيا  أسسه  النظر يف  وإعـــادة 

وحضاريا...

ة ّ �ث
ي اه�ي احلصا�ي • بقمل حممد إ�ب
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• فََضَحت الجائحة بشاعة النظام الليربايل املتوّحش الذي يهيمن 
عىل العامل، بفضل منظومة ربحية وال أخالقية تخدم مصالح قلّة 

من األثرياء عىل حساب مليارات الفقراء يف العامل.

• من املُتََوقَّع يف ضوء التاميز الذي بدا واضحا بني أسلويْب الغرب 
والرشق يف مقاربة الجائحة، أن تتسارع، مستقبال، وترية تحّول 
زعامة العامل من الواليات املتّحدة إىل الصني التي لن تكتفي بأن 
تكون »مصنع العامل« للمنتجات االستهالكية، وإمّنا تتطلّع إىل أن 
تكون أيضا »مصنع العامل« أو عىل األقل أحد مصانعه ملُْخرََجات 

السياسة الدولية. 

• من غري املُْحتََمل أْن يَظَْهر النظام العاملي البديل رسيعا، وإمّنا 
ستحتاج والدته وتوليده إىل مّخاض طويل وعسري، ال سيام وأّن 
العامل سيخرج من الجائحة منَهكا وأقّل انفتاًحا عىل بعضه البعض، 
غري أنَّه من املُتََوقّع أن تشهد املرحلة القادمة تغرّيات هاّمة يف 
خارطة تحالفاته الجيو-سياسية والجيو-سرتاتيجية يف ارتباط وثيق 

بالرتاتبية الجديدة للقوى االقتصادية املؤثرة فيه.

• من املَُؤكَّد أنَّ التّعاون متعّدد األطراف، وخاصة دور املنظامت 
الدولية التي مل تستطع التخفيف من آثار الجائحة عىل العامل 
سيكونان عرضة للرتاجع واملراجعة العميقة )من بوادر ذلك تهديد 
الواليات املتحدة بتعليق مساهمتها يف ميزانية منظمــة الصحة 

العاملية(.

• عموما سيكون العامل بحاجة إىل مراجعِة ِقيَِمه ومعايريه مراجعًة 
عميقة، من أجل إعادة ترتيب شؤونه، ووضع سياسات عملية 
مغايرة كفيلة بإعادة االعتبار، أو عىل األقل بعضه، لإلنسان، حيثام 
كان، فقد بات متأكّدا بعد أن قّوضت الجائحة مفاهيم النظام 
العاملي الراهن ومسلاّمته الحد من جشع وغطـــرسة األطراف 
الدولية التي صنعته وهيمنت به عىل الكرة األرضيـــة والبشـــرية 

جمعـــاء...

ها، عىل سبيل الّذكر  ْدُت أهمَّ إنَّ جملَة هذه املتغرّيات التي َعدَّ
ال الحرص، ينبغي أن تستدعي يقظتنا، وأن نعكف عىل دراستها، 
بكل جّدية، من مختلف الزوايا، وعىل متحيص أبعادها بكامل 
الدقّة والعناية، وأن نضع الفرضيات املمكنة لسريورتها املستقبلية 

مع تحديد أفضل الخيارات والبدائل التي يتعنّي علينا اتّباعها يف 
التعامل معها، جلبا ملا ينفع بالدنا ودرءا ملا يرضّها. 

وإنَّ التعاطَي العقالينَّ الحكيم مع هذه املتغرّيات ومع امتداداتها 
املستقبليّة يستدعي مّنا رسم نهج سيايس وطنّي يستند إىل منوال 
د قادر عىل أن يستفيد استفادة قصوى من قدرات  اقتصادي ُمَجدِّ
الكفاءات التونسية ومن الذكاء التونيس، ومن توظيف إمكانات 
البالد الذاتية توظيفا رشيدا يف تحفيز االرادات الفاعلة، ويف دفع 
حركة االستثامر واإلنتاج وتطوير املشاريع املّولدة للنمو الشامل 

والرخاء.

ولقد أكّد رئيس الحكومة يوَم َمْنِحه التفويض )04/04/2020( أّن 
الحكومة انطلقت »يف رسم السياسة وإعداد سيناريوات ما بعد 
الكورونا يف تونس مع عّدة خرباء يف شتّى املجاالت«، وهذا أمر 
إيجايب، ويستحّق التقدير، كام يستحّق التقدير املعهد التونيس 
للدراسات االسرتاتيجية الذي أعّد دراسة قيّمة أوىل يف هذا املجال 
ونرشها عىل موقعه تحت عنوان »تونس يف مواجهة »الكوفيد 

19« يف أفق سنة 2025«.

وإذ يعتزم املعهد، يف الفرتة املقبلة، تعميق التفكري يف جوانب هذه 
الدراسة، جانبا جانبا، وبالنظر إىل أهمية تضافر جهود الجميع 
من أجل القيام بهذه املهّمة عىل أحسن وجه، فإنّه سيكون من 
املفيد، يف رأيي، أن يستعني يف ذلك وعليه بالتعاون الوثيق مع 
مراكز وأقسام البحوث والدراسات يف الجامعات من أجل الخروج، 
يف نهاية املطاف، برؤية حصيفة واضحة ملا ينبغي أن تكون عليه 

سياستنا الداخلية والخارجية مستقبال.

وهنا، ال بّد من تحيّة خاصة إىل أقسام البحث يف كلّياتنا العلمية 
والهندسية والتكنولوجية التي برهنت عىل قدرة تدعو إىل اإلعجاب 
عىل الخلق واالبتكار واإلبداع )مثال من خالل صناعة أجهزة التنّفس 
الصناعي، واألقنعة الطبية الواقية، والروبوات وغريها...(، وال شّك 
أن أقسام البحث يف كلّياتنا االقتصادية واالجتامعية وكليات العلوم 
اإلنسانية عاّمة ستربهن، بدورها، عىل نفس القدرة، حني تُتَاح 
لها فرصة املساهمة يف تصّور تونس املنيعة الّصاعدة التي نريد 

أن تكون غدا..
م.ا.ح
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ظّل تسارع نسق اإلصابات بفريوس كورونا محليا ودوليا 
يخىش أن تكون تونس عىل حافّة السيناريو األسوأ الذي 
حّذر املختّصون من عواقبه الوخيمة خاّصة بعد تسارع نسق 
اإلصابات بشكل متزايد لتتجاوز مثامنائة إصابة وامتدادها 
إىل جّل الواليات وعدم التقيّد التاّم برشوط الحجر الصّحي ماّم 
يحتّم التحّسب لكافّة االحتامالت مبا فيها خروج الجائحة عن 
دائرة السيطرة كام حصل يف عديد البلدان املتوّسطية املحيطة 
ومنها تحديدا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغريها من الدول األوروبية 

واآلسيوية وكذلك الواليات املتحدة األمريكية.  

صحيح أّن السلطات الحاكمة بتونس حاولت االستفادة من تجارب   
البلدان املوبوءة وتجّنب تكرار أخطائها، غري أنّها مل تكن موفّقة 
بنسجها عىل منوال الدول األوروبية التي استخّفت يف البداية 
باحتاملية اتّساع دائرة انتتشار الفريوس إىل خارج الصني ومحيطها 
املبارش ثّم مل تتّخذ التدابري املناسبة والصارمة بعد انتقاله إليها. وقد 
أّدى ذلك إىل انفالت األمور من أيديها خاّصة يف ظّل افتضاح الحالة 
املزرية والنقص الفادح يف اإلمكانيّات الذي تشكو منه املنظومة 
التقّشفية  التدابري  بفعل  الغربية  األوروبية  العموميّة  الصّحية 
السوق  اقتصاد  انسجاما مع منطق  منذ عقود  عليها  املسلّطة 
الذي حّول صّحة االنسان واملرافق والخدمات األساسية اىل سلعة 
تجارية ماّم أّدى اىل التداعيات املأساوية والكارثية الحاصلة أمامنا 
يف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا فضال عن الواليات املتحدة األمريكية.

بعض الدروس املستخلصة من 
التعاطي الدويل مع الجائحة

وإذا كانت هذه القوى املوصوفة بالعظمى عاجزة عن احتواء 
االرتفاع الجنوين لعدد اإلصابات لديها ماّم حّولها اىل مصدر أسايس 
لتفّش وباء الكورونا عىل الصعيد الدويل، فكيف سيكون الحال 
يف تونس ذات املنظومة الصّحية املتهالكة وغري املؤّهلة ملواجهة 
الكوارث سيّام إذا صدقت التوقّعات السلبية واملتشامئة لجّل الخرباء 
العامليني والتونسيني الذين يتوقّعون أن ميتّد انتشار الوباء لفرتة 
طويلة قادمة؟  فرتة تتمّدد خاللها العدوى القاتلة إىل كافّة أرجاء 
العامل لتشمل املنطقة العربية والقارّة األفريقية الفاقدة ألبسط 

املقّومات للتعاطي بنجاعة مع مثل هذه اآلفات. 

ومهام يكن من أمر، فاّن تونس مدعّوة، عىل ضوء املخاطر املحدقة 
بها يف عالقة بالتطّورات واملستجّدات ذات الصلة بهذه املحنة 
عىل الصعيد املحّل واإلقليمي والدويل، إىل تعديل بوصلتها باتّجاه 
السعي إىل االستفادة من تجارب األطراف الدولية التي أثبتت 
نجاعتها وحسن تنظيمها يف التعامل مع هذا الخطر الداهم وعىل 
رأسها الصني الشعبية وروسيا وكوبا التي سارعت بإغاثة الدول 
املنكوبة ومنها الواليات املتحدة األمريكية من منطلقات مبدئية 

وقيمية تؤمن بأّن التعاون والتضامن الدوليني هام السبيل الوحيد 
للتغلّب عىل هذا التهديد الكوين املوّجه للبرشية جمعاء.

وال شّك أّن هذه املواقف املبدئية، بقطع النظر عن خلفيّاتها 
املحتملة، ترمز اىل أهّمية العودة اىل أخلقة العالقات الدولية يف 
ظّل ما فرضته األحادية القطبية يف عرص الهيمنة الغربية من تنّكر 
ملبادئ األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين القائم عىل تثمني 

وتفعيل قيم التآزر والتضامن الدوليني بني األمم.

ويف هذا الصدد يجدر التذكري برفض الواليات املتحدة األمريكية 
رفع العقوبات املفروضة عىل إيران ماّم ساهم يف توسيع دائرة 
اإلصابات يف صفوف الشعب اإليراين نتيجة حرمان الحكومة اإليرانية 
من اقتناء التجهيزات الرضورية ملقاومة الوباء. وقد ألحق هذا 
املوقف الرضر البالغ بصورة الرئيس األمرييك خاّصة بعد اكتساح 
الفريوس لألرايض األمريكية برسعة الربق وتحّول الواليات املتحدة 
اىل أكرب بؤرة من حيث انتشار املرض وعدد الوفيّات املتوقّع أن 
تتجاوز املائتى ألف ماّم قد يؤثّر سلبا عىل حظوظ إعادة انتخابه 
بفعل  طالته  التي  الالذعة  واالنتقادات  السخط  موجة  ظّل  يف 

إدارته الكارثيّة لألزمة.   

وعموما، علينا أن نستخلص العرب من األحادية واألنانية اللتني طبعتا 
أسلوب التعاطي الغريب مع هذا التحّدي الجامعي عىل املستويني 
الثنايئ واملتعّدد األطراف حيث سارعت الدول األوروبية، توقّيا من 
الوباء، إىل غلق حدودها وتعطيل حّرية الحركة والسفر فيام بينها 
والحال أنّها من املرتكزات األساسية للمرشوع األورويب القائم عىل 
االندماج الجامعي يف كيان موّحد يكون بديال للدولة الوطنية.  

أّما املؤّسسات األوروبية، فقد أثبتت عجزها عن تقديم املساعدة 
الناجعة واملأمولة للدول األوروبية األكرث تأثّرا بالوباء مكتفية برفع 
القيود املتعلّقة بنسبة العجز يف امليزانية املسموح بها للبلدان 
الحكومات  مبوجبه  تستعيد  مسبوق  غري  إجراء  وهو  األعضاء 
األوروبية حّرية توزيع مواردها املالية وتوجيهها وفقا ألولويّاتها 
الوطنية املنصبّة حاليا عىل إغاثة شعوبها املنكوبة بطاعون العرص 
الذي قّل أن شهدت البرشية مثيال له يف تاريخها املعارص. وال 
شّك أّن هذا العجز سيفاقم من حّدة األزمة التي تجتاح الكيان 
األورويب منذ سنوات يف ظّل عودة الجدل الدائر حول مستقبله 
وحظوظ استمراره بصيغته الحالية يف هذا املناخ من األزمة الدولية 

االقتصادية واملالية والصّحية املتفاقمة.  

ويف كّل الحاالت ستبنّي االستحقاقات االنتخابية املقبلة يف الدول 
الغربية الكربى مدى تأثري األوضاع الحاليّة عىل اتّجاهات الرأي 
العاّم إزاء منظومة العوملة كنمط سائد يف إدارة الشأن االقتصادي 
والسيايس ومدى قدرة األحزاب الوطنية عىل تغيري املشهد السيايس 

الحرب العالمية على فيروس كورونا 
وتداعياتها وطنيا وإقليميا ودولّيا 

في تاريخ الشعوب لحظات فارقة تتبّين فيها مدى قدرة القيادات على التعاطي 
بحكمة ومسؤولية ونجاعة مع المحن والكوارث بهدف احتوائها والحّد من تداعياتها 

وانتشارها داخل الحدود الوطنية وعلى الصعيد الدولي سّيما عندما يتعّلق 
األمر ببروز خطر داهم عابر للقاّرات مثلما هو الحال بالنسبة إلى فيروس كورونا 

الفّتاك الذي باغت البشرية بسرعة انتشاره إلى كاّفة أرجاء العالم مخّلفا في حّيز 
زمني وجيز أكثر من مليون وربع مليون إصابة وعدد مفجع من الضحايا جّلهم من 

البلدان الغربية المتقّدمة التي يفترض أّن منظوماتها الصحّية مجّهزة للتعاطي مع 
أحلك األوضاع وعلى رأسها الواليات المّتحدة األمريكية و كبرى الدول االوروبية.   ف مصط�ف • بقمل أمحد �ب
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التقوقع عىل  الحامئيّة وسياسة  النزعات  باتّجاه مزيد تكريس 
الذات التي برزت يف السنوات األخرية انطالقا من الواليات املتحدة 

األمريكية.

ويف هذا الصدد، تجدر اإلشارة إىل ترصيحات أدىل بها مؤّخرا األمني 
العاّم لألمم املتحدة ومفادها أّن هذه الجائحة ستتسبّب يف ركود 
اقتصادي عاملي ليس له مثيل يف املايض القريب، هذا فضال عن 
التداعيات الصّحية واالجتامعية املأساوية التي تطال كافّة أرجاء 
املعمورة وبصفة خاّصة الطبقات األكرث فقرا وهشاشة ال فقط 

بالبلدان الفقرية بل أيضا بالدول املتقّدمة.

ومهام يكن من أمر، فإّن تونس مدعّوة إىل التحّسب لتداعيات 
هذه الجائحة االقتصادية عىل األمدين املتوّسط والبعيد خاّصة 
وأنّن القتصاد التونيس شديد االرتباط بالسوق األوروبية من خالل 
اتّفاقيات الرشاكة مع االتّحاد األورويب الذي ميّر مبرحلة مفصلية 
من تاريخه يف ظّل األزمة   العاملية اإلقتصادية املتصاعدة بفعل 
شبه الشلل الذي أصاب كافّة أشكال املبادالت عىل الصعيد الدويل.  
وفيام يل سنحاول رصد انعكاسات هذا الوضع عىل عالقات تونس 
الخارجية والخطوات التي ميكن للحكومة التونسية القيام بها 
عىل الصعيد الدويل لتساعدها عىل تأمني اإلمكانيّات االستثنائية 

الرضورية ملواجهة آثار األزمة اآلنية واملستقبلية.
 

تونس يف مواجهة التداعيات الدولية لألزمة
 

من ضمن االنعكاسات املبارشة لألزمة، رّد االعتبار لدور الدولة 
الوطنية الراعية لشؤون مواطنيها والحامية لهم يف مواجهة كافّة 
أشكال التهديدات الداخلية أو الخارجية. غري أنّها كشفت أيضا 
أّن جّل الحكومات عاجزة عن االضطالع بهذا الدور عىل النحو 
املطلوب ألسباب عديدة تتعلّق بإعادة توزيع األدوار االقتصادية 
محليا ودوليا لفائدة القطاع الخاّص عىل حساب القطاع العاّم، فضال 
عن النمط السلويك واملجتمعي السائد يف عرص العوملة الخاضعة 
لسطوة مؤّسسات الحكومة الدولية وعىل رأسها مجموعة السبع.

لكّن الظرفية االستثنائية الحالية أظهرت أنّه ال ميكن االستغناء عن 
دور القطاع العاّم والدولة الوطنية يف مواجهة الجوائح ماّم فرض 
عىل الحكومات املركزية تحّمل مسؤولياتها والسعي إىل الحصول 
عىل السلطات واإلمكانيات التي تخّول لها تلبية الحّد األدىن من 

حاجيات شعوبها املنكوبة وانتظاراتها.  

عىل الصعيد الوطني ودون التقليل من أهميّة اإلجراءات التي 
اتّخذتها الحكومة ملواجهة اتّساع تفّش الفريوس بتونس، فإنّها 
ظلّت تحوم حول التدابري االستثنائية العاجلة التي تّم الكشف 
عنها وهي مركّزة باألساس عىل إعادة توزيع موارد امليزانية بهدف 
توفري االعتامدات الالزمة لتمويل النقص الفادح يف املستلزمات 
الطبية وضامن استمرارية دفع املرتّبات واملساعدات والتعويضات 

املوعود بها وكذلك لتعويض النقص املتوقّع يف املوارد الجبائيّة 
نتيجة تعطّل أو تقلّص الحركة اإلقتصادية يف عديد القطاعات 

الخدمية واإلنتاجية.

ويف هذا اإلطار ال بّد من النظر يف فتح مفاوضات مع الدائنني 
بخصوص تعليق االلتزامات املتعلّقة بخدمة املديونية ومنها خاّصة 
خدمة املديونية الخارجية املقّدرة بحوايل 5 من أصل قرابة 8 مليار 
دينار. ويكتيس هذا األمر أهّمية قصوى وهو يتطلّب يف تقديري 
الدخول يف مفاوضات عىل املستوى الثنايئ واملتعّدد األطراف مع 
الدائنني لبحث سبل إرحاء تسديد الديون الخارجية أو إعادة 
جدولتها ليتسّنى تسخري هذه االعتامدات يف إطار الحرب عىل 
الكورونا سيّام وأّن هذه الجائحة مرّشحة وفقا لتوقّعات الخرباء 

لالستمرار والتمّدد إىل أمد غري منظور.

كام ميكن لتونس العمل عىل تفعيل البنود الوقائية التّفاق التبادل 
الحّر للسلع الصناعية املوقّع مع االتّحاد األورويب وهي تخّول 
إعادة فرض الرسوم الديوانية بشكل مؤقّت للتخفيف من حجم 

العجز املتفاقم يف توازناتنا املالية والتجارية.  

وعىل صعيد متّصل نشري إىل البالغ املشرتك املوّجه حديثا من 
قبل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي إىل مجموعة العرشين 
لحثّها عىل تعليق مديونية الدول الفقرية لتمكينها من تسخري 
إمكانياتها الشحيحة ملواجهة انتشار الفريوس يف ربوعها. وميكن 
لتونس املطالبة بتفعيل هذه اآللية لصالحها يف انتظار التوصل 
يف مرحلة الحقة اىل حلول جذرية لقضيّة املديونية ذات الصلة 
باالختالالت الهيكلية يف عالقاتنا الدولية مع رشكائنا األساسيني. 

و من هذا املنطلق، تربز الحاجة أكرث من أّي وقت مض إىل مراجعة 
عميقة لحصيلة عالقاتنا ورشاكاتنا مع الدول والتجّمعات الدولية  
ومنها خاّصة االتحاد األورويب ومجموعة السبع دول صناعية كربى 
واملؤّسسات املالية املتفّرعة عنها مع األخذ بعني االعتبار العقيدة 
الدبلوماسية لهذه املجموعة واألهداف التي بعثت من أجلها التي 
ال تؤّهلها ملساعدة الدول املتخلّفة مثل تونس عىل تجاوز أزماتها 
موّجهة  إنتاجيّة  اقتصاديات  وبناء  الخانقة  واملالية  االقتصادية 
لتلبية حاجيات شعوبها ووقايتها من الكوارث فضال عن حاميتها 
واملهّددة  وثرواتها  ملقّدراتها  املستهدفة  الخارجية  املخاطر  من 

لوجودها ومستقبلها.  

لقد أثبتت التجارب التنموية الحديثة واملعارصة يف البلدان الغربية 
املتقّدمة ويف البلدان الصاعدة، الدور املحوري الذي اضطلعت 
به الدولة الوطنية املركزية عىل مّر العصور يف رسم املخطّطات 
والفالحية  الصناعية  للنهضة  املؤّسسة  االسرتاتيجية  والخيارات 
اكتساب  الدول من  التي مّكنت هذه  والتكنولوجية  والعلمية 
املجتمعي  النمط  لفرض  أّهلها  والهيمنة ماّم  التفّوق  مقّومات 
واملنوال الرأساميل االقتصادي والسيايس الغريب كأسلوب مرجعي 

إلدارة الشأن العاّم والعالقات االقتصادية والتجارية الدولية مبا 
يخدم مصالحها الحرصية دون غريها. 

لكّن هذا التوّجه الذي سعت مجموعة السبع إىل تعميمه وتكريسه 
عىل الصعيد العاملي بعد انهيار االتّحاد السوفيايت أّدى إىل رضب الدور 
االقتصادي واالجتامعي للدولة الوطنية وتجريدها من استقاللية 
قرارها ومن مصادر متويلها الذاتية والوطنية ماّم كرّس تبعيّتها 
للتمويالت الخارجية والخاّصة وللقروض املرشوطة للمؤّسسات 
العاملية  الحوكمة  ملنظومة  املمثّلة  والتجّمعات  الدولية  املالية 
العابرة للحدود. كام تراجعت الدميقراطية الغربية بفعل انتشار 
هذه النمطية االقتصادية التي ال تراعي الفوارق يف مستويات 
التنمية وال الحاجيات التنموية الخصوصية للدول املتخلّفة حيث 
السياسات  مراجعة  فرض  عىل  قادرة  غري  االنتخابات  أصبحت 
والخيارات االقتصادية، ماّم أفرغ املنظومة الدميقراطية من أّي 
مضمون حقيقي طاملا أّن التداول عىل السلطة أصبح يف غالب 
األحيان شكليّا وال يؤّدي إىل تغيري السياسات والواقع االقتصادي 

واالجتامعي للشعوب إىل األفضل.  

وهذا ما تؤكّده أيضا املسرية التنموية التونسية املرتبطة بسريورة 
العالقات التونسية األوروبية إذ شّكلت اتّفاقيات التبادل التجاري غري 

املتكافئة املرتبطة بانخراط تونس منتصف الثامنينات يف منظومة 
اقتصاد السوق العمود الفقري للمنوال االقتصادي التونيس واإلطار 
املنظّم للتعاون والرشاكة بني تونس ورشكائها الرئيسيني بالضّفة 
الشاملية للمتوّسط وعىل املستوى الدويل. ولعّل ذلك من أهّم 
أسباب تعرّث االنتقال السيايس والدميقراطي واالقتصادي بتونس 
بعد الثورة الذي يعزى باألساس إىل متّسك الحكومات املتعاقبة 
بالخيارات االقتصادية والدبلوماسية للنظام السابق رغم ثبوت 
فشلها بفعل وصول منظومة اقتصاد السوق إىل طريق مسدود 
ودخولها يف أزمة مستفحلة منذ 2007 وهي مرّشحة ملزيد التعقيد 
بسبب أزمة الكورونا التي رضبتها يف الصميم وقّوضت أركانها. 

خالصة القول ال أحد يستطيع اليوم التكّهن مبآالت هذه املعضلة 
العاملية وتداعياتها اآلنية واملستقبلية عىل تونس ويف العامل ولكّنها 
ستشّكل بالتأكيد نقطة فاصلة يف تاريخ البرشية، وقد تؤثّر سلبا 
عىل السلم واألمن الدوليني خاّصة يف ظّل عودة أجــــواء الحــــرب 
الباردة املواكبة للتحّوالت واملتغرّيات الحاصلة يف مـــوازين القــــّوة 
اإلقليمي  الصعيد  عىل  والعسكـــرية  والسياسيــة  االقتصادية 

والدويل.
.ا.ب.م
باحث يف القضايا 
االقتصادية واالسرتاتيجية    
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ما عرف العامل جوائح وأوبئة، مثل التي تصطل اإلنسانية 
بنارها حاليا يف جميع القارات. وستكون لهذه الجائحة 
انعكاسات عميقة وارتدادات غري مرتقبة عىل العالقات 
وحتّى  األوروبية،   – واألمريكية  الصينية،  األمريكية- 
صاروخيا  صعودا  املحلّلون  يتوقّع  إذ  األوروبية،   – األوروبية 

للصني، بعد الحرب، مقابل تخبّط أمرييك وأورويب.

ملاذا تفّوقوا؟
يروي الرئيس األمرييك جيمي كارتر ما دار يف لقائه األخري مع 
الرئيس الحايل ترامب، الذي دعاه إىل البيت األبيض ليستمع 
إىل تجربته يف الحوار مع الصني، فقال السلُف للخلف : »أنت 
تخىش أن تتفّوق علينا الصني وتسبقنا؟ أنا متّفق معك. لكن 
هل تعرف ملاذا تجاوزتنا الصني؟ قُمت بتطبيع العالقات معها 
يف 1979. هل تعرف كم مرّة منذ ذلك التاريخ خاضت الصني 
حروبا مع أّي كان؟ وال مرّة. أّما نحن فبقينا دوما يف حروب 
)متوالية(. الواليات املتحدة هي األّمة األكرث عدوانية يف تاريخ 
العامل، ألنّها تسعى لفرض القيم األمريكية عىل البلدان األخرى. 
السكة  مثل خطوط  مشاريع،  يف  ثرواتها  فتستثمر  الصني  أّما 
الحديدية فائقة الرسعة، عوض أن تُخّصصها لإلنفاق العسكري. 
مل  بينام  العسكري،  املجال  مليار دوالر يف   3000 نحن رصفنا 
تُهدر الصني ملّيام واحدا من أجل الحرب، ولذلك فهي ُمتقّدمة 

علينا اليوم«. 

شلل عاملي
إىل ذلك، أماطت األزمة اللثام عن اختالالت جوهرية يف بلدان 
صناعية كربى، ما كان أحٌد يتخيّل أنّها غري ُمهيّأة إىل تلك الدرجة، 
عىل صعيد البنية الصّحية األساسية، وقاية وعالجا )إيطاليا مثال(. 
هكذا أّدى االنتشار الزاحف للفريوس إىل َشّل الحياة يف جميع 
مناطق العامل تقريبا. األنشطة العمومية ألغيت، واملهرجانات 
أرجئت، وعروض األفالم توقّفت، واملباريات الُكروية أُبطلت. 
سويرسا بلد الرّفاه والبذخ، ترنّحت تحت رضبات الجائحة، متاما 
مثل القّوة العاملية األوىل، التي سّددت لها »كوفيد 19« رضبة 
العاملي يف 2001  التجارة  أكرب وأخطر من رضبة بُرجي مركز 

والهجوم عىل بريل هاربر يف الحرب العاملية الثانية. امرباطورية 
كافة  يف  التجّول  حظر  مواطنيها  نصف  عىل  فرضت  الشمس 
الفريوس  فجندل  العظمى،  بريطانيا  يف  أّما  الياباين.  األرخبيل 
رئيس الوزراء بال رحمة، وتُرك الجيش بال قائد. والنتيجة أنّنا 
قيد  وضعهم  تّم  شخص،  مليارات  ثالثة  من  أكرث  بإزاء  اليوم 
يف  اقتصادّي  ركود  أسوإ  إىل  يُفيض  قد  الذي  الصّحي،  الَحجر 

العرص الحديث.

لذلك يرتكّز التفكري يف املرحلة الراهنة من انتشار الجائحة، ليس 
دها، وإمّنا أيضا عىل توقُّع ما ستُحدثه من  فقط عىل احتواء متدُّ
تغيريات كربى يف جوارنا األورويب واألفريقي. وقد واجهت القارّة 
األفريقية وباء »إيبوال« بني 2014 و2016، بدعم من املجتمع 
الدويل، فلم تتجاوز الوفيّات 11310 وفاة. وعىل الرغم من الفساد 
املساعدات  توزيع  املايض  يف  عطاّل  اللذين  الحوكمة،  وغياب 
نا يف  تحسُّ املرّة،  ،هذه  الخرباء  أفريقية، الحظ  بلدان  عّدة  يف 
إدارة األزمة الصّحية. غري أّن الخارجية الفرنسية ال ترى، عىل 
ما يبدو، أّي أمل من هذا النوع يف املستقبل القريب، بل هي 
تتوقّع انهيار عّدة أنظمة سياسية يف غرب أفريقيا، وخاّصة دول 
بكثافة،  البلدان  تلك  الوباُء  يجتاح  إن  ما  والصحراء،  الساحل 

ألنّها ال متلك وسائل السيطرة عليه.

العاصفة قادمة 
واالسترشاف  التحاليل  »مركز  أعّدها  داخلية  مذكّرة  وحملت 
الفرنسية، توقّعات تخّص احتامل  الخارجية  واالسرتاتيجيا« يف 
سقوط بعض األنظمة، كام يف أفريقيا الوسطى ودول الساحل، 
جرّاء العجز عن احتواء الفريوس، يف مقابل نجاة بلدان أخرى 

تتمتّع مبؤّسسات أقوى، أسوة بالسينغال ورواندا وأثيوبيا. 

أكرث من ذلك، يتوقّع الفرنسيون يف الوثيقة، التي يبدو أّن وزارة 
بها إىل بعض وسائل اإلعالم، وهي  الخارجية نفسها هي من رسَّ
بالحجر  االلتزام  أّن  أفريقيا«،  إىل  القادمة  »العاصفة  بعنوان 
الذي  البلدان األفريقية، سيرضُّ باالقتصاد املوازي،  الصّحي يف 
انتفاضات  إىل  يتطّور  ورمّبا  رمقها.  كثرية  عائالت  تسدُّ  بفضله 
وأعامل عنف. وحتّى يف البلدان املصّدرة للنفط يف وسط القارّة 

• بقمل رشيد خشانة

)الغابون والكامرون وكونغو برازافيل(، ستكون الصدمة قويّة، 
وقد تؤّدي إىل اهتزاز النظام االقتصادي القائم عىل الريع النفطي. 
بني  الفرز  إىل  الحكومات  بعض  تلجأ  أن  املستبعد  غري  ومن 
ومن  املستشفيات،  يف  بالعالج  يحظون  من  بني  أي  املصابني، 
املتاحة.  األماكن  النعدام  استيعابهم،  عن  املستشفيات  تعُجُز 
واستطرادا قد يشمل ذلك التمييز الجهات أيضا، فتُضطّر السلطات 
الصّحية إىل الرتكيز عىل بعض املناطق واألحياء، والتخّل عن 
مناطق وأحياء أخرى. لكّن الخرباء يُشّككون يف توقّعات املركز 
إيبوال وأزمات سياسية وصّحية  أزمة  أّن  الفرنيس، ويعتقدون 
سابقة، صلّبت عود الطواقم الطبية املحلية، وجعلتها أقدر عىل 

التعاطي مع هذا النوع من األزمات.

الرصاع عىل الزعامة
 The day من هنا تأيت أهّمية استرشاف ما يُسّمى اليوم التايل
after إذ أّن الحرب االقتصادية ستحتدم بني الصني والواليات 
املتحدة، عىل زعامة العامل، وعىل من يستحّق أن يكون قائدا 
لهذه املرحلة. واألكيد أّن الفائز، الذي سيُتوّج قائدا للبرشية يف 
الفرتة القادمة، سيُعيد تشكيل خارطة العامل ويصوغ توازنات 
م مناطق النفوذ بني  جديدة، تضع حّدا التّفاق يالطا، الذي قسَّ

املنترصين يف الحرب العاملية الثانية.

بهذا املعنى فإّن املوجة األوىل من اجتياح كوفيد 19، ستُسبّب 
خسائر برشية واقتصادية كبرية، أكرث من املوجة الثانية )املُتوقّعة 
يف الخريف(. فإذا كانت الجائحة اآلتية من يوهان )أو إيران؟( 
منعرجا غري ُمسّجل يف توقّعات املخطّطني والخرباء االسرتاتيجيني، 
فإّن كّل العامل بات اليوم متخّوفا من املوجة الثانية، ومضطرّا 

للرضوخ ملقتضياتها وإكراهاتها.

»كوفيد بزنس«
من املؤكّد أّن األنظمة التي اعتادت عىل حامية الفساد والتسرتُّ 
عىل الفاسدين واملهّربني، ستنتهز الفرصة للميض يف النهج نفسه، 
بالرغم من مأسوية األوضاع الراهنة. وهناك من أطلق عىل هذه 
األعامل اإلجرامية تسمية »كوفيد بزنس«، يف إشارة إىل ازدهار 
الفساد يف األوساط الحاكمة بعّدة بلدان أفريقية. واألرجح أّن 
كّل  التي وعدت  العطاءات  البزنس سيزدهر مع وصول  هذا 
من الصني وأوروبا، بإرسالها إىل الدول األفريقية، ماّم سيُعّمق 
أزمة املجتمعات والنخب الحاكمة عىل السواء. بل إّن الخرباء 
يتوقّعون زيادة كبرية يف أعامل العنف وانتشارا أوسع للجرمية 
بدوره يف مزيد  ما سيساهم  األنظمة، وهو  قبضة  ارتخاء  مع 

إضعاف األنظمة الحاكمة.

عىل هذا األساس هناك من يشّك يف مدى الشعور باملسؤولية 
التي ال يُستبعد أن متيض يف  الحاكمة،  النخب األفريقية  لدى 
عمليات اللصوصية واالحتيال لالستحواذ عىل النصيب األكرب من 

أدوات تحليل...(  أقنعة واقية،  العينية )كاممات،  املساعدات 
لرتويجها يف األسواق املوازية. 

أمنوذج دميقراطي
أمام هذا األمنوذج السلبي، تتبلور يف آسيا حاليا مناذج مضاّدة، 
تتفّوق حتّى عىل املثال الصيني، الذي يعتمد، مثلام هو معروف، 
عىل نظام سيايس منغلق )استبدادي( ونظام اقتصادي منفتح 
)اقتصاد سوق(، فعىل بعد بضعة مئات من الكيلومرتات عن 
شاطئ الصني برزت أمثلة آسيوية، جديرة باالستلهام منها، لكونها 
تجمع بني النظام الدميقراطي سياسيا، واملعالجة النابضة بالحياة 
يف تعاملها مع الجائحة. هكذا هي تجارب كوريا الجنوبية وتايوان 
التصّدي  يف  حازما  أسلوبا  اعتمدت  التي  وغريها،  وسنغفورة 
ألعراض »كوفيد 19«، وحافظت يف الوقت نفسه عىل الحقوق 
والحّريات الدميقراطية األساسية لشعوبها. ومن األدلّة عىل ذلك 
إرصار الكورييني الجنوبيني عىل إجراء االنتخابات الربملانية يف 
موعدها، أي يوم 15 أفريل الجاري، مع قيام املرّشحني بحمالتهم 

يف ظروف خاّصة. 

أماّ عىل الصعيد االقتصادي فرُيّجح الخرباء أّن املستهلكني سيُقبلون 
عىل االستهالك برشاهة بعد انتهاء الحجر الصحي، ماّم يُحرّك 
عجلة االقتصاد ويرفع من نسبة النمّو بشكل رسيع، لكن إذا 
مل يكن اإلنتاج يف مستوى الطلب، ستلتهب األسعار. كام يعترب 
بياين  اقتصادي بخّط  نادرة إلقالع  الحجر فرصة  نهاية  الخرباء 

تصاُعدي.

التجربة األملانية
أملانيا،  وضعتها  التي  الخطّة  فحوى  ُهنا  نعرف  أن  املهّم  من 
يوم  بدأ  الذي  الصحي،  العزل  للخروج من  املثال،  عىل سبيل 
22 مارس املايض، فهي ترفض االلتزام مبواعيد ُمحّددة، غري أنّها 
وضعت قامئة بالتدابري املُصاحبة، التي ستُطبّقها حاملا يرُشع يف 
رفع الحجر املقّرر ليوم 19 أفريل الجاري.وبحسب تلك الخطّة 
لن تنتهي الجائحة قبل سنة 2021، وستكون العودة تدريجية، 
فتح  بإعادة  وستبدأ  العدوى.  انتقال  تراجع  مبدى  ومرتبطة 
املتاجر الصغرية واملدارس يف بعض املقاطعات، مع استمرار حظر 
التجّمعات الكربى وحتّى الحفالت الخاّصة. كام يتّجه األملان إىل 
فرض إجبارية ارتداء األقنعة يف القطارات والحافالت واملصانع 

والبناءات العمومية، ما أن يتّم تصنيعها بالكميّات الكافية.
أّما نحن فعلينا أن نُعدَّ العّدة للخروج من تحت جناح هذه 
الجائحة، بأقّل الخسائر واألرضار. ولن يتأّت ذلك إالّ بانضباط 
الجميع والتزامهم باإلجراءات الوقائية والعالجية عىل السواء، 
وقوانينها،  قواعدها  للحـرب  ألّن  بشّدة،  املخالفني  ومحاسبة 
ونحن مطالبون جميعا، وبال استثناء، باالمتثال لها، وهو أضعف 

اإلميان.
ر.خ.

من »كوفيد بزنس« إىل دميقراطية كورونا
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العام يف تونس غري قادر لوحده عىل تأمني حد أدىن 
توفري  عىل  وال  الرضورية  الحياتية  الخدمات  من 
البالد  املستثمرين من داخل  املالئم لجلب  املناخ 
وخارجها. أّما القطاع الخاّص، فيشهد منذ سنوات 
فتورا عن االستثامر وهو ما جعل من نسبة االستثامر الخاّص 
الشبيهة.  بالدول  مقارنة  األضعف  اإلجاميل  املحل  الناتج  من 
فالدور االقتصادي واالجتامعي الهام الذي يلعبه قطاع االقتصاد 
يف  التفكري  من  يجعل  الدول  عديد  والتضامني يف  االجتامعي 

تغيري املنوال االقتصادي يف تونس أمرا رضوريا.
 

 أظهر املنوال التنموي املتّبع يف تونس قصورا يف معالجة املسألة 
االجتامعية، وهو ما يتجىّل حاليا يف عديد األزمات التي يشهدها 
االقتصاد التونيس من تراجع يف جودة خدمات الصّحة والتعليم 
والتغطية االجتامعية ومن أزمة مالية خانقة تشهدها مؤّسسات 
الخدمات االجتامعية وهو ما استحال حلّه من طرف املنوال 
االقتصادي القائم عىل القطاعني العام والخاّص. وأمام تراجع 
الدور االجتامعي للدولة يف السنوات األخرية، تحّول جزء هام 
من األنشطة االجتامعية من القطاع العام اىل القطاع الخاّص 
التونيس عىل مجاراة نسق  املواطن  وانعكس سلبا عىل قدرة 
وغري  العالية  لتكاليفها  نظرا  االجتامعية  الخدمات  خصخصة 
املتناسقة مع مقدرته الرشائية املتهرئة. هذا التحّول يف املنوال 
االجتامعي  الدولة  دور  تراجع  يف  واملتمثّل  القائم  االقتصادي 
مراجعة  يتطلّب  االجتامعية  الخدمات  أهم  خصخصة  مقابل 
ويدعو  والخاّص  العام  القطاعني  عىل  القائم  للمنوال  جذرية 
إىل التفكري بأكرث جدية يف اختيار الطريق األمثل لتونس، فهل 
ميكن لتونس يف قادم السنوات أن تسرتجع دورها االجتامعي 
وما يتبع ذلك من رضورة توفري املوارد املالية لهذا الخيار من 
عىل  الخارجي  التداين  من  مزيد  من  أو  الرضائب  يف  ترفيع 
حساب السيادة الوطنية، أم تواصل يف نفس النهج نحو املزيد 
من خصخصة الخدمات االجتامعية إلحالل التوازنات الرضورية 
للاملية العمومية لكن عىل حساب املقدرة الرشائية للمواطن 
التونيس ؟ ومن منطق املنوال االقتصادي القائم، كال الخيارين 
كليّا  الدولة  تتكفل  أن  فإّما  الباهظة  االجتامعية  تكاليفه  له 
بتوفري الخدمات االجتامعية-وما يتبع ذلك من رضورة الرتفيع يف 
الرضائب لتمويل ذلك-أو تحيلها عىل القطاع الخاّص لالستثامر 
فيها، ويف كلتا الحالتني يتحّمل املواطن التونيس التبعات املالية 
لذلك. فإن ذهبنا يف الخيار األول، فالزيادة يف الرضائب ستكون 
اخرتنا  وإن  التونيس  للمواطن  الرشائية  املقدرة  حساب  عىل 
األخري  هذا  فإّن  االجتامعية،  الخدمات  يف خصخصة  الذهاب 
التي  الحلول  انسداد  وأمام  الباهظة.  تكاليفها  كليّا  سيتحّمل 
ميكن أن يقّدمها املنوال االقتصادي القائم عىل الديون وعىل 
الرضائب، تأيت أهميّة املنوال التنموي القتصاد السوق االجتامعي 
والتضامني كحّل لتونس ميّكن من تخفيض العبء املايل عىل 
الدولة بدون اللجوء اىل الزيادة يف الرضائب وال يف الديون وميّكن 

كذلك املواطن التونيس من الولوج للخدمات االجتامعية بتكلفة 
االجتامعي  االقتصاد  هو  فام  الرشائية.  ومقدرته  تتامىش  دنيا 
التونيس. وكيف ميكن  والتضامني؟ وما هي أهميّته لالقتصاد 

أن يخلق الرثوة ومواطن الرزق؟ 
 

ما هو االقتصاد االجتامعي والتضامني؟
 

عىل خالف املؤّسسات العمومية التي تتحّصل عىل دعم مايل من 
طرف الدولة، تتمتّع مكّونات االقتصاد االجتامعي والتضامني 
باستقاللية مالية وتتحّمل املخاطر املتأتّية مــن االستثمــــار. 
يف  أساسا  الثالث  القطاع  لهذا  االقتصادي  النشاط  يتمثّل  كام 
اإلنتاج. وبحسب بعض التعريفات، فإّن املنظامت ذات النشاط 
إطار  يف  تندرج  ال  الرثوة،  توزيع  إعادة  يف  املتمثل  األسايس، 
االقتصاد االجتامعي والتضامني بالرغم من أنّنشاطها يدخل يف 
إطار التضامن االجتامعي وذلك تخّوفا من املصادر املشبوهة لهذا 
النوع من الجمعيات. كام أّن املؤسسات املنضوية تحت مسّمى 
االقتصاد االجتامعي تضمن حّدا أدىن من التوظيف مدفوع األجر 
وال ميثّل الربح الهدف األسايس من وجودها بل الوسيلة التي متكنها 
من إسداء خدمات اجتامعية حيث أّن الهدف األسمى لالقتصاد 

االجتامعي والتضامني هو اإلنسان وليس رأس املال.

فاستنادا إىل مرشوع القانون الذي عرضه االتحاد العام التونيس 
للشغل عىل الربملان يف فصله الثاين، يقصد باالقتصاد االجتامعي 
والتضامني  »مجموع األنشطة واملبادرات االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية والتكنولوجية ذات الغايات االجتامعية املتعلّقة بإنتاج 
وتحويل وتوزيع وتبادل وتسويق السلع والخدمات التي تؤّمها 
الذوات املعنوية الخاضعة للقانون الخاص استجابة للحاجيات 
املشرتكة واملصالح املجتمعية والتي ال يتمثّل هدفها األسايس يف 
تقاسم األرباح«. كام تُخضع  القانون، يف فصله الثالث مؤسسات 
االقتصاد االجتامعي والتضامني إىل سبع قواعد : »أولوية اإلنسان 
وقيمة العمل والغاية االجتامعية والتضامنية عىل رأس املال، 
عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون متييز مبني عىل الجنسية 
والدين والنوع االجتامعي مع احرتام الصبغة املدنية للدولة، 
تسيري دميقراطي باالعتامد عىل قاعدة صوت واحد لكل عضو مع 
شفافية التسيري، تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بني مكّونات 
منعدمة  أو  ربحية محدودة  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد 
وتوظيف جزء من الفواضل الصافية لتحسني الخدمات وتنمية 
السلط  تجاه  واستقاللية  للتقسيم  قابلة  غري  ملكية  األنشطة، 

العمومية واألحزاب السياسية.
 

أهمّية االقتصاد االجتامعي والتضامني
 

أثبتت األزمات االقتصادية املتعـــاقبة من أزمــــة 1929 و2008 
وأخريا أزمة 2020 لوباء كوفيد 19 قصور نظام اقتصاد السوق 

وضعت أزمة الكورونا التي يعيشها العالم هذه األيام، العالقة بين الدولة 
والمجتمع على محك االختبار، فحسن إدارة األزمة عادة ما يرتبط بوجود دولة 

قوية ومجتمع متماسك وواثق من مؤسساته مّما يجعل من منسوب التكامل 
بين المؤسسات المكّونة لالقتصاد قوّيا وقادرا على تطويق األزمة. فالعالقة 

بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني 
وحسن توزيع األدوار بينهما سيمّكن االقتصاديات المتماسكة من تجاوز 

مخّلفات أزمة الكوفيد 19.  وبالرغم من المساعدات التي تلّقتها تونس من 
المؤّسسات الدولية وكذلك من المجتمع المدني ومن البنوك التونسية، إال أّنها 
ليست كافية لمحاربة شاملة لهذا الوباء في صورة انتشاره نظرا لما ما يخّلفه 

من آثار اقتصادية واجتماعية مدّمرة. وما نشهده حاليا من اضطراب في 
تزويد السوق بالمواد الغذائية وصعوبة في إيصال المساعدات الى أصحابها 

وخوف من القدرة على تعبئة الموارد المالية في صورة تواصل األزمة إال 
عناوين لفشل المنوال االقتصادي المّتبع في تونس والقائم على إقصاء جزء 

هاّم من االقتصاد التونسي، وهو قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني.  • بقمل رضا الشكندالي

فالقطاع

الكورونا : هل سيكون قطاع االقتصاد 
االجتماعي والتضامني عنصرا مهّما 
في مخطط التنمية القادم لتونس؟
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النشاط االقتصادي الخاص بال قيود  الذي يعتمد عىل إطالق 
مقابل تهميش لدور الدولة واملؤّسسات ذات املنحى االجتامعي. 
فقد أّدى هذا النظام االقتصادي، والذي تعتمده عديد الدول يف 
العامل، إىل زيادة نسبة الفقر والبطالة واتّساع الهّوة بني الفئات 
االجتامعية وتنامي حّدة اإلقصاء واالستبعاد االجتامعي لعديد 
للتوتّرات  املناسبة  األرضية  مثّل  ما  وهو  االجتامعية  الرشائح 
العامل.  يف  الدول  عديد  يف  للتغيري  مّهدت  والتي  االجتامعية 
وللتقليل من حّدة السياسات االقتصادية لنظام اقتصاد السوق، 
املتبعة  االقتصادية  السياسات  تلزم  جديدة  مقاربات  ظهرت 
وفاعلني  مهّمشة  لقطاعات  الفرصة  وتعطي  اجتامعية  بأبعاد 
يك  االقتصادية  الحياة  يف  للمشاركة  االقتصادية  الدائرة  خارج 
تكون داعمة القتصاد السوق، إذ متثل هذه األخرية الرأسامل 
االجتامعي والذي يشمل كل املنظامت واملؤسسات املنضوية 
تحت قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني حيث تهتم مبجاالت 
التعليم والصحة والبيئة والتنمية املحلية وتوفّر التمويل األصغر 
إىل  دفعت  التي  األسباب  أهم  من  ولعل  الصغرية.  للمشاريع 
االهتامم باالقتصاد االجتامعي والتضامني، موجة العوملة التي 
أدت اىل تنميط اقتصاديات دول العامل عىل نظام واحد وهو 
اقتصاد السوق الحر وإطالق العنان للقطاع الخاّص بدون قيود 
مع تخل الدولة عن قطاعات اسرتاتيجية لصالحه عرب عمليات 
يف  تسبب  ما  وهو  القطاعات  عديد  طالت  والتي  الخوصصة 
بطالة عديد العاملني فيها وحرمان رشائح اجتامعية هّشة من 
التمتع بالخدمات االجتامعية الرضورية من صحة وتعليم ونقل. 
ويف تونس، تؤكد الحصيلة االقتصادية ملا بعد الثورة،  والتى تتجىّل 
يف تفاقم البطالة يف صفوف الشباب املتعلم وخاصة منهم النساء 
واتساع الفجوة بني املناطق املرفهة واملناطق املهمشة وتآكل 
للطبقة الوسطى وانحسارها نحو الطبقات الفقرية، محدودية 
املنوال القائم عىل اإلقصاء، إقصاء الشباب املتعلم من الدورة 
االقتصادية وإقصاء املناطق الداخلية بالرغم من توفر املوارد 
االقتصادية  السياسات  تساعد  ومل  لالزمة.  والبرشية  الطبيعية 
املتبعة من طرف الدولة من زيادة يف الضغط الجبايئ بـ5 نقاط 
كاملة ويف نسبة الفائدة املديرية بـ 9 مرات متتالية منذ جانفي 
2013 وتراجع مستمر يف قيمة الدينار التونيس عىل دفع القطاع 
الخاص إىل مزيد االستثامر يف القطاعات ذات القيمة املضافة 
العالية ويف الجهات الداخلية والتي ال يتوفر فيه أدىن متطلبات 
التنمية. فاملزايا التفاضلية للمنوال الحايل ال تزال اليد العاملة 
الرخيصة. واالستثامر يف القطاعات ذات املحتوى املعريف املرتفع 
ال يزال يف مستوياته الدنيا وحتى املتطلبات الرضورية للتنمية 
ال تزال مفقودة يف الجهات الداخلية وخاصة يف املناطق التي 

كانت منطلقا لثورة جانفي 2011.

ومع محدودية املنوال املتّبع يف تونس، برزت ضغوطات عديدة غري 
ملبّاة من طرف الدولة وال من طرف القطاع الخاص وتخص أساسا 
حالة اإلهامل والتهميش التي يعيشها كبار السن وخاصة منهم 

املتقاعدون، أصحاب الخربة املهنية، وكذلك التالميذ املنقطعون 
املدريس وحتى  للترّسب  العالية  للمعدالت  نظرا  الدراسة  عن 
وهم  عديدة  سنوات  يقضون  الذين  العليا  الشهائد  أصحاب 
الخدمات  تتطور  الضغوطات، مل  بطالة. مقابل هذه  يف حالة 
االجتامعية بل زادت سوءا بعد الثورة نظرا لشّح موارد الدولة 
وصعوبة اللجوء إىل التداين الخارجي لتمويلها وزادت اشرتاطات 
املؤسسات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدويل بتجميد 
االنتدابات يف الوظيفة العمومية الطني بلة ومل يساعد القطاع 
الخاص عىل توظيف آالف العاطلني عن العمل ماّم يستوجب 
اىل  االستجابة  والخاص عىل  العام  ثالثا يساعد قطاعي  قطاعا 
الطلبات املتزايدة للشغل ويوفّر الخدمات االجتامعية الرضورية. 
ولعل غياب قطاع خاص قوي وقادر عىل توظيف آالف العاطلني 
عن العمل من أسباب وهن املنوال االقتصادي القائم. فالقطاع 
النشاط  قليلة  فردية  مؤسسات  من  يتكون  تونس  يف  الخاص 
وما  تنافسيتها.  تراجع  يف  اإلنتاجية  زاد ضعف  مبتكرة،  وغري 
مييّز هذا القطاع ضعف نسق إحداث املؤسسات، 4 % سنويا 
عىل الفرتة املمتدة من 2000 اىل 2015 مقابل 10 % يف بعـض 
عامل  وال  تنتدب  ال  منها   % 86 كسنغفورة،  املتقدمة  الدول 
وحيد. ومن مخلفات املنوال االقتصادي القائم يف تونس، الرتاجع 
الهام ملؤرش التنمية الجهوية يف كل جهات الجمهورية وخاصة 
يف املناطق الداخلية إذ مل تتمكن الربامج واملشاريع املربمجة 
من طرف الدولة يف تحسني جاذبية الجهات لالستثامر املحل 
والدويل وال يزال مؤرش الجاذبية يف كل الجهات دون املؤّمل. 
تعطي  ال  والتي  القرارات  مركزية  اىل  باألساس  ذلك  ويرجع 
للجهات دورا فاعال يف رسم السياسات االقتصادية واالجتامعية. 
وبالرغم من النجاح السيايس يف االنتخابات البلدية واملصادقة 
عىل مجلة الجامعات املحلية، ال تزال البلديات مرتبطة يف تنفيذ 
قراراتها بالسلطة املركزية وال يزال إمضاء وايل الجهة رشطا من 
رشوط املرور اىل تنفيذ قرارات املجلس البلدي. وأمام ضعف 
الجمهورية،  جهات  أغلب  يف  العمومية  املشاريع  أهم  إنجاز 
ميكن ملؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني أن تلعب دورا 
البيئة  تتوفر  أن  رشط  وتفعيلها  القرارات  مركزية  ال  يف  هاما 
اقتصاد  منوال  إطار  يف  القطاع  لهذا  ملأسسة صحيحة  املالمئة 
أن  للفرد  يسمح  والذي  والتضامني  االجتامعي  الحر  السوق 
يكون فاعال يف الحياة االقتصادية ومشاركا يف القرارات الهامة 
وليس عالة عىل الدولة أو عىل القطاع الخاص ينتظر فتات شغل 
قد يأيت أو ال يأيت. فقـــطاع االقتصاد االجتامعي والتضامنـــي، 
قطاع يستثمـــر كغريه من القطاعات ويسهم يف بنـــاء التنمية 

املستدامة والعادلة.
 

االقتصاد االجتامعي والتضامني يف تونس
 

تونس عىل  والتضامني يف  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  يتضمن 
جملة من الفاعلني االقتصاديني لعل من أهمهم :

1(  الجمعيات املعرّفة باملرسوم عدد 88 لسنة 2011 : حسب 
اإلحصائيات املنشورة يف موقع مركز إفادة بتاريخ 31 مارس 2020، 
يضم النسيج االقتصادي يف تونس 23 ألف و320 جمعية، منها 
4 آالف و693 جمعية يف والية تونس لوحدها والبقية موزعة 
بني بقية الواليات. وتعترب الجمعيات املوّجهة ملعاضدة املدارس 
والجمعيات الرياضية والثقافية أكرث من نصف العدد الجمل 
للجمعيات يف تونس، فالنوع األّول و الثاين من الجمعيات ميثّل 
%20 لكّل منهام والنوع الثالث ميثّل %12وال متثّل الجمعيات 
النسيج  من   6% والوداديات   12% إال  والتمويلية  التنموية 
الجمعيايت يف تونس. وتتمركز أكرث من نصف الجمعيات )52%( 
يف إقليم تونس والوسط الرشقي وبخاصة يف والية تونس )20%( 
وصفاقس )%8( بينام ال متثل الجمعيات يف الجنوب الغريب إال 
%7 ويف الشامل الغريب إال %9. وتتوزع الجمعيات يف تونس 

اىل 16 نوع حسب نوعية النشاط :

عدد الجمعّيات حسب مركز إفادة بتاريخ 31 مارس 2020 

الهياكل املهنية الفالحية : تتضّمن هذه الهياكل الرشكات التعاونية 
الفالحية  التنمية يف قطاع  الفالحية وكذلك مجامع  للخدمات 

والصيد البحري.
 

• الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية املنضوية تحت قانون عدد 
94 لسنة 2005، وهي رشكات ذات رأس مال متغري ومساهمني 
متغريين، تنشط يف قطاع الخدمات املتصلة بالفالحة والصيد 
تأهيل  بغرض  ملنخرطيها  تقديم خدمات  اىل  وتهدف  البحري 
املستغالت الفالحية وتحسني الترصف يف اإلنتاج. ويتمثل نشاط 
هذه الرشكات التعاونية بالخصوص يف توفري املستلزمات والخدمات 
وإرشاد  البحري  والصيد  الفالحي  النشاط  لتعاطي  الرضورية 
وتأطري منخرطيها لدعم إنتاجية مستغالتهم والرفع من مردوديتها 
وتحسني جودة املنتجات وترويجها مبا يف ذلك التجميع والخزن 
واللف والتحويل والنقل والتصدير وتخضع الرشكات التعاونية 
للخدمات الفالحية األساسية إىل إرشاف مبارش من طرف وايل 
بني  مزدوج  اىل إرشاف  املركزية  الرشكات  تخضع  بينام  الجهة 
املالية.  ووزارة  املائية  واملوارد  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 
وقد تأسست تجربة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف 
تونس سنة 2005 عىل أنقاض تعاضديات الخدمات الفالحية 
املوجودة آنذاك وقد كانت بداية 2012 االنطالق الحقيقي لبعث 

مثل هذه النوعية من الرشكات إذ تطور عدد هذه األخرية من 
151 سنة 2006 اىل 270 رشكة أساسية سنة 2017. إال أن هذا 
العدد يبقى ضعيفا وال يشمل إال %6 من الفالحني بالرغم من 
وقد  الجمهورية.  الرشكات يف كل واليات  انتشار هذه  حسن 
التعاونية )87 رشكة( منذ 2013 ويعّد  أحدث ثلث الرشكات 
هذا الجزء بالتايل يف مرحلة بدء النشاط االقتصادي. لكّن الثلث 
اآلخر )87 رشكة( يعيش إّما صعوبات اقتصادية )49 رشكة( أو 
يشهد توقّفا تاّما  متاما عن النشاط االقتصادي )40 رشكة( ومل 
 270 بني  من  الفالحية  للخدمات  تعاونية  94 رشكة  إال  يتبّق 
رشكة أساسية يف طور االشتغال، أغلبها يف الجنوب الرشقي ويف 

الوسط الرشقي وخاّصة يف قابس وصفاقس.

املعرّفة  البحري  والصيد  الفالحة  قطاع  يف  التنمية  • مجامع 
بقانون عدد 43 لسنة 1999 وبأمر عدد 1819 لسنة 1999 
واملتعلق بالنظام األسايس النموذجي ملجامع التنمية يف قطاع 
لهذه  األسايس  القانون  وحسب  البحري.   والصيد  الفالحة 
لحاجيات  تستجيب  التي  املهام  إنحاز  تتوىل  فإنّها  املجامع، 
منخرطيها ومتطلبات النهوض بقطاع الفالحة والصيد البحري 
والخدمات املتصلة به. وتتمثل هذه املهام عىل وجه الخصوص 
يف حامية املوارد الطبيعية وترشيد استعاملها وإنجاز األشغال 
البحــــري وتجهيز منـــاطق  الفالحية وتويل خدمات الصيد 
بالغراسات  تدخلها مبا تحتاجه من تجهيزات ريفية والعناية 
واملزروعات ومداواتها وحراستها ومساعدة الهياكل املعنية عىل 
تطهري األوضاع الزراعية وتطوير انتاجية املستغالت الفالحية 
وغريها. وتعترب املجامع املائية املكّون األسايس للمجامع يف قطاع 
مائيا حسب  مجمعا   2690 تعد  إذ  البحري  والصيد  الفالحة 
وتنقسم  البحري.  والصيد  الفالحة  لوزارة  االحصائيات  آخر 
هذه املجامع اىل مجامع للامء الصالح للرشاب )1370 مجّمع( 
يف  تعتني  مزدوجة  ومجامع  مجّمع(   1203( للري  ومجامع 
اآلن نفسه بتجميع املاء الصالح للرشاب وتجميع املاء الصالح 
املجامع، أحصت مصالح وزارة  للري )117(. ومن بني هذه 
مجّمعا   264 حوايل  املائية  واملوارد  البحري  والصيد  الفالحة 
متوقفا عن العمل وهو ال ميثّل غري %10 من العدد الجمل 
سنة  يف  الوزارة  احصائيات  مع  وباملقارنة  املائية.  للمجامع 
الالزمة،  بالكيفية  يتطور  مل  املائية  املجامع  عدد  فإّن   ،2009
إذ أحدثت 334 مجّمعا فقط يف غضون 10 سنــــوات كاملة 
الغربية  الجهات  يف  وبخاصة  مجمعا(   185( للـــري  أغلبها 
والقرصين  )الكاف  فقرية  مناطق  وهي  التونسية  البالد  من 
وقفصة وقبل( مقابل تاليش 76 مجّمعا مائيا جلها يف الواليات 
وڤابس.  وبنزرت  مدنني  وهي  التونسية  البالد  من  الرشقية 
وتتمركز هذه املجامع املائية أساسا يف املنطقة الغربية للبالد 
التونسية )62 %( وبخاصة يف القرصين والقريوان حيث متتلك 
األرايض  املتواجدة يف  املائية  املجامع  الواليتان خمس  هاتان 
التونسيـــة. وقــــد أفــــادت املجــــامع املائية للامء الصالح 

عدد الجمعّيات حسب مركز إفادة بتاريخ 31 مارس 2020   320 23جمعية

علمية 7481 ثقافية وفنية 5854 مدارس  5914 شبابية 404

نسائية 203 اجتامعية وخريية 6012 بيئية 588 طفولة 312

رياضية 7982 تنموية 4242 حقوقية وقانونية 388 أجنبية 191

وداديات 2961 متويل أصغر 291 مواطنة 811 تشبيكية وتنسيقية 89
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للشـــــرب يف 2018 تقريبا 320 ألف و883 عائلة تونسية، 
%40 منها تقطن يف الوسط الغريب وهي مناطق جّد فقرية.

التعاونيات املعرّفة باألمر املؤرخ يف 18 فيفري 1954، أو   )3
رشكات التأمني ذات الصبغة التعاونية مبا تنص عليه مجلة التأمني 
مزدوج  إرشاف  تحت  وهي   .1992 لسنة   2257 عدد  واألمر 
بني وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة املالية.  وحسب الهيئة 
العامة للتأمني بتاريخ 25 مارس 2020، يبلغ عدد التعاونيات 
48 تعاونية منها 17 تعاونية تخص اإلدارات املركزية للقطاع 
العمومي وبالتحديد املنخرطني من أعوان الوزارات و19 تعاونية  
شبه عمومية وتعنى باملنخرطني من أعوان املنشآت العمومية 
واملؤسسات العمومية التي ال تكتيس صبغة إداريّة و12 تعاونية 
تعنى باملنخرطني من أعوان املؤسسات الخاصة أو ميثلون أشخاصا 
طبيعيني مستقلني. وتخضع التعاونيات اىل إرشاف مزدوج بني 

وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة املالية.

االقتصاد االجتامعي والتضامني، رافد من روافد التنمية يف العامل
تشري بعض الدراسات االقتصادية، إىل التعاونيات الكبرية يف العامل 
وعددها 300 تعاونية، حّققت يف سنة 2015 مبيعات بلغت حوايل 
2.5 تريليون دوالر أمرييك. أكرث من 32 % منها ناشطة يف القطاع 
الزراعي ، 39 % يف التأمني و 19 % يف الجملة والتفصيل  و6 % 
يف قطاع الخدمات املرصفية واملالية. وخلق القطاع التعاوين حوايل 
250 مليون وظيفة يف العامل إذأصبح هذا القطاع ميثّل 12 % من 

إجاميل العاملة يف دول مجموعة العرشين.

ويف أوروبا يحتل االقتصاد االجتامعي والتضامني مكانة هاّمة، فهو 
ميثّل ما بني 8 اىل %10 من الناتج األورويب الخاّم وقد خلق 13.6 
مليون موطن شغل يف أوروبا يف سنة 2016. وميكن اعتبار اسبانيا 
والربتغال ورومانيا واليونان وفرنسا وبعض املناطق البلجيكية 
باالقتصاد  وخاّصة  متكاملة  ترشيعات  متتلك  التي  الدول  من 
االجتامعي والتضامني، بينام توجد بعض الترشيعات الخاّصة 
باملؤّسسات االجتامعية يف بعض الدول األخرى كفنلندا وإيطاليا 
ولتوانيا وسلوفينيا والدامنارك وهوالندا وبلجيكيا واللكسنبورغ. 
أفق  يف  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  رؤية  أوروبا  ومتتلك 

2020 تعتمد عىل خمسة أهداف أساسية :

• تشغيل 75 % من الفئة العمرية ما بني 20 و 64 سنة،
• استثامر 3 % من الناتج األورويب الخام يف البحث العلمي،

• التقليص بـ 20 % من االنحباس الحراري مقارنة مبستوياته 
يف سنة 1990، 

• التقليص من الترسب الدرايس اىل ما أقل من 10 %  
بالفقر  التقليص اىل ما أقل من 20 مليون شخص مهددين   •

االجتامعي.  والتهميش 

ويتضمن قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني يف فرنسا 221 
ألف و 325 مؤسسة تساهم يف خلق 10,5 % من مواطن الشغل 
يف فرنسا حيث ميثّل املشتغلون يف هذا القطاع 2 مليون و370 
ألف أجري. كام ميثّل قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني مكانة 
هامة يف اسبانيا إذ يشّغل حوايل 2.2 مليون شخص ويسهم يف 
12 % من الناتج املحل اإلجاميل حسب املعطيات املتوفرة لسنة 
2013. ويف دول مثل اللوكسمبورغ وهولندا، تتجاوز مساهمة 

القطاع حتى 20 % من إجاميل العاملة.

أّما يف الهند، فتمثّل التعاونيّات املكّون األسايس لقطاع االقتصاد 
االجتامعي والتضامني إذ يبلغ عددها حوايل 600 ألف تعاونية، 
تتوّسع عىل ربع مليار عضو مبا يعد األكرب عامليا عىل مستوى عدد 
املنخرطني حيث تتوزع هذه التعاونيات عىل 500 ألف قرية يف الهند.

 
االقتصاد االجتامعي والتضامني قطاع مهّمش يف تونس

 
ال تشّغل معظـــم مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني 
)54.5 %( أكرث من 10 موظفني لكل مؤسسة، إذ توظف الرشكات 
التعاونية للخدمات الفالحية يف املعدل من 1 إىل 10 موظفني. 
أما بالنسبة للجمعيات، فتشري املعطيات املتوفرة أن هذه األخرية 
تكاد ال تشغل موظفني، إذ جل ما يعملون فيها متطوعون ويف 
أحسن الحاالت فهي توظف عامال واحدا. ويف العموم، تشري بعض 
التقديرات إىل أّن عدد املشتغلني يف قطاع االقتصاد االجتامعي 
والتضامني ال يتجاوز 21 ألــــف وظيفة، أي مـــا يقـرب من 
0.5 % من إجاميل العمـالة يف تونـس. ويف سنــــة 2015 ، فإن 
إجاميل مساهمة قــــطاع االقتصاد االجتامعي والتضـــامني يف 

الناتج املحل اإلجاميل ال يتعدى يف أفضل حاالته 1 %.
 

خامتة

اقتصادية  نتائج  إىل  تونس  املتبع يف  االقتصادي  املنوال  أفض 
واجتامعية سلبية ظهرت خاصة يف تنامي معدالت البطالة والفقر 
والتفاوت االجتامعي والجهوي وهو ما يستدعي بالرضورة تغيري 
املنوال القائم واعتامد خيار االقتصاد الحّر ثاليث األطراف )قطاع 
االجتامعي  باالقتصاد  يعرف  ثالث  قطاع  و  قطاع خاص  عام، 
التضامني( تكون فيه الدولة طرفا فاعال يؤمن الشفافية والعدالة 
يف  املشاركة  من  القطاعات  كل  وميّكن  االقتصادية  والنجاعة 
عملية التنمية ويكون فيه االقتصاد االجتامعي والتكافل طرفا 
هاما يف صياغة القرار السيايس واالقتصادي للبالد مام سيؤدي 
إىل إعادة تقييم الرثوة  وتقسيمها عىل نحو يضمن  املزيد من 

ر.ش.نقاط النمو ومواطن الرزق.
أستاذ االقتصاد
بالجامعة التونسية
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ال حديث إال عن فريوس كورونا يف وسائل االتّصال وشبكات التواصل 
االجتامعي يف كافة أرجاء املعمورة. أخبار وأرقام يومية عن الجائحة 
متالحقة متزاحمة ومتضاربة. وككّل األخبار فإنّها ال تخلو من الكذب 
واإلشاعة. فاللقاح الذي يتطلّب اكتشافه وتهيئته وتصنيعه ما يناهز السنة 
أو أكرث فإنّنا نقرأ كّل يوم عن اخرتاعه وتجربته اإليجابية هنا وهناك. إنّها 
تخمة عسرية عن الهضم فلامذا ال نرتك االختصاص ألهله. أّما نحن فدورنا 
يقوم أساسا عىل استيعاب ثقافة الجوائح واحرتام قواعد حفظ الصّحة 
حارضا ومستقبال. يجب أن يصبح غسل اليدين مبوجب وبغري موجب 
يف كّل ساعة من ساعات النهار. ولقد سمعت أكرث من قائل يقول نحن 
أمة اإلسالم مثال يف النظافة نغسل أيدينا ما ال يقّل عن خمس مرات يف 
اليوم. والعلم يقول يجب غسلهام بالصابون أو ما شابه وهو ما يتناىف مع 

الوضوء الذي يبقى شعرية دينية ال أكرث وال أقّل.
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مثل هذه الهزّات واألوبئة الكونية الشاملة ال تنقطع، تفصل بينها عقود تطول 
وتقرص ويف كّل مرّة ينكّب العلامء عىل الدراسة والتحليل واالستنتاج وإىل 
جانب هؤالء يقف الفضوليون من قرّاءعالمات الساعة ونهايات الزمان. وهكذا 
الناس عىل الدوام فريقان: نخٌب علمية تدرك أّن الحياة تعّج باألحياء املجهرية 
الخطرية املتفاعلة املتطّورة فتكشفها وتجعلها من الظواهر وتطّوعها للعالج 
وهناك فريق أكرب عددا وأقّل معرفة اختّص بتفسري الظاهر بالغيب. فالعامل يف 
نظر هؤالء أصبح أشبه بسدوم وعمورة فجورا وفسادا فباء بالوباء وتهيّأ للفناء. 
وها هي األصوات تتعاىل بأحراألدعية املستجابة وباالبتهاالت الخاشعة واألذكار 
املستحبة. حتى تلفزتنا مل تتخلف عن بث حلقات حزب اللطيف. وملَ ال؟ علامء 
النفس يعرفون أّن يف املاورائيات ما يبعث السكينة يف األنفس القلقة. ولكن...

 3 

من هذا الباب الذي مل يتمّكن الفكر العلمي من غلقه خاّصة يف املجتمعات 
املتخلفة، تحاول السلفية الرجعية إعادة االنتشار والتموقع ملزيد املسك 
بزمام أمور املؤمن وبخناقه. إذا تحرك املجتمع نحو مزيد من التقدم 
والعدالة قالوا ال اجتهاد فيام فيه نص وإذا قض الحجر الصحي بالبقاء 

بالبيوت ومنع التجمعات ولو للصالة احتجوا بأّن تارك الصالة كافر والعياذ 
بالله وعىل العكس مام يقال فإّن مثل هذه الجوائح تتطلب مزيد اإلقبال 
عىل بيوت الله للرضاعة واالستغفاروالتوبة. وال يسعنا إال أن نؤيد ما 
توّجه به األستاذ حامدي بن جاب الله عند مريم بالقايض إىل السيد 
عميد كلية الرشيعة بأن ال يتدّخل فيام ليس له فيه اختصاص. فالحجر 
الصحي له ضوابطه وله طواقمه الطبية. ويف هذا الظرف االستثنايئ ال 

حاكم إال الطبيب والطبيبة واإلطارات شبه الطبية.
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الشعوب املتخلفة السائبة هي التي ال تحرتم الحجر وساعات منع الجوالن. 
وها نحن نرى ونسمع، رغام عن التعليامت واإلرشادات الحكومية الواضحة 
املتكّررة، خروج الطائشني من ديارهم نهارا حبّا يف تحدي »الحاكم« وللتكبري 
ليال عىل غرار الدواعش. إّن عدم االلتزام بالحجر والحظر يطيل أمد األزمة 
وميّد يف أنفاس الفريوس ومثل هذا السلوك هدر ملجهودات الساهرين عىل 
أمننا الصّحي والذين أطلق عليهم اسم »الجيش األبيض«. ومن املواقف التي 
أذهلت العامل وزادت من إكباره للصني هو التحية العسكرية املشهودة التي 
حيّا بها الجيش بكامل األبهة خروج الطواقم الطبية من مدينة يوهان بعد 
انتصارها عىل الوباء. إّن ما نحن فيه اليوم حرب حقيقية وكل خروج من 
البيت خروج عىل القانون ولكن أكرثهم ال يعلمون. والجهل مصيبة وإذا 

غّذته السلفية يصبح أم املصائب.
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ويف حني أّن األطبّاء والطبيبات مكرمون مبّجلون يف العامل تقول األخبار عندنا 
إّن مأوى السيارات مبستشفى الحروق البليغة بوالية بن عروس تعرّض فجر 
يوم األحد 12 أفريل 2020 إىل هجوم جراثيم برشية خرقت قوانني الحجر 
والحظر واملروءة واألخالق والسلوك الحضاري إذ عمدت فئة من األوباش 
واملنحرفني إىل »تهشيم بلور قرابة 15 سيارة رابضة والعبث مبحتوياتها فضال 
عن إلقاء بطاقات هوية أصحابها عىل قارعة الطريق«، بعد رسقة كل ما 
ميكن االستفادة من لبسه أو بيعه.نحن نستنكر ما حصل ونرجو أن تتوىل 
الرشطة القبض عىل املنحرفني يف أرسع اآلجال. وباملناسبة : متى يدرك 
أصحاب السيارات أّن كل قشة يرتكونها فيها تلفت نظر الرسَّاق ؟ كفى 
تراخيا وإذا قال من حولكم قائل إّن »الثورة« أنشأت أجياال واعية تؤمن 

بالكرامة فال تصدقوه. 

ف قامس • بقمل عبد العز�ي

رأي

األطّبــــــــاء
 هـــم «أهـــل مّكــة» 

في قضّيــــة الحال

 6
 

الشء بالشء يذكر فالنفاق عىل قدم وساق. لقد وقع التشنيع بالسيد 
نبيل القروي بتهمة استغالل مّد يد املساعدة للفقراء ألغراض سياسية 
وأوصلوه إىل السجن لدرء خطورته االنتخابية وها نحن نرى اليوم تّجار 
الدين يوزّعون أكياس السميد للغايات االنتخابية نفسها. هذه التحرّكات 
شبه االجتامعية مدخل أيضا لشتم الثقافة واملثقفني. وما الحملة التي 
قامت ضّد السيدة وزيرة الشؤون الثقافية ملجرّد  أنّها نادت بالسامح 
لطواقم إنتاج املسلسالت باستئناف العمل إال دليل عىل أّن هذه الرهوط 
لن تتواىن عن جذب تونس إىل الوراء. قرار السيدة الوزيرة قابل للنقاش 

وآملني أن ترتاجع تحت ضغط السلفية الجاهلة. 
 

7
 

قبل استفحال أمر اإلسالم السيايس منذ أواسط السبعينات كان املتدينون 
كُرْثًا يحظون باحرتام الجميع. كانوا يفهمون الدين وميارسونه عىل أنّه 
فضيلة مطلقة تدفع دامئا إىل حّب الخري وإىل فعله ما أمكن. كانت حياتهم 
بسيطة قامئة عىل الصدق والكلم الطيب. وإذا رأوا منكرا أو سمعوا عن 
رذيلة ازدادوا التفافا عىل طيبتهم ودعوا للضالني بالهداية، عمال باملبدأ 
القائل بأّن أفضل املواعظ ما كان عىل منوال. نحن نعيش اليوم ظاهرة 
تستحّق الدراسة واملتابعة ولقد طلبت من أحد الزمالء بأن يكلّف  أحد 
طلبته بإيالئها بعض االهتامم. فالجامعات الدينية تستخدم خطابا يقوم 
عىل التكفري والبذاءة وقلة الحياء. وعىل رأس قامئة امللعونني عندهم، 
كل هياكل املجتمع املدين الحدايث: املبدعون يف مختلف مجاالت الفنون 
واآلداب، واملناضلون يف ميدان حقوق اإلنسان، والنقابيون أو »النقابجية« 
يف مصطلحهم جناسا وطباقا مع الورعات الطاهرات البسات النقاب.أما 

إبليس يف نظرهم فهو الفرنكفونية. وقدميا قيل: من جهل شيئا عاداه...
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يوم 6 أفريل الجاري احتفلت النخب الوطنية مبرور عرشين سنة عىل وفاة 
الزعيم الحبيب بورڤيبة باين تونس الحديثة ومحرِّر املرأة. وكان ال بّد من التذكري 
بإنجازاته الكربى. للرد عىل ناكري فضله ومشّوهي سمعته أولئك الذين بعثوا 
هيكال ُمْكلًِفا خرب ميزانية الدولة باسم »الحقيقة والكرامة« زيّف الحقائق 
وعبث باملال وهذا الترصف هو اآلن تحت أنظار دائرة املحاسبات ونرجو أن 
يتم تحقيقها بكامل الشفافية. كان عىل رأس هذه الهيئة امرأة نّكلت ما شاء 
لها التنكيل بكرامة الزعيم ناسية أنّها لوال مدرسة الجمهورية ومجلة األحوال 

الشخصية ألقامت يف البيت محجورة بني املطبخ وترقيع جوارب األرسة.
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عالوة عن كل إنجازات بورڤيبة القامئة بذاتها واملعروفة عند كل ذي عينني 
وأذنني أريد أن أركِّز  عىل ما ميتاز به عمن سواه أعني سعة معارفه األدبية 
والتاريخية والفلسفية واالجتامعية السياسية باللغتني وتوظيف مخزونه الثقايف 
كامال يف فهم العامل والطبيعة ويف قيادة شعبه نحو الرقي والحرية. وكام قال 
أحد املحللني فإّن معاريض بورڤيبة أنفسهم، وقد ذاقوا األمّرين، هم أبناء مدرسة 

الجمهورية. صحيح أّن بورڤيبة مل يركز الدميقراطية، وهو يف ذلك ابن زمانه، زمان 
التأسيس والبناء ودرء املؤامرات، ولكّن الحداثة التي كان يعمل عىل توطيد 
أركانها، كانت، وهو يعلم ذلك جيد العلم، مؤّدية ال محالة إىل الدميقراطية.
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وكربهان إضايف عىل مدى ثقافة بورڤيبة وعمق استخالصه من عرب الحكم، 

قدمت مؤّخرا شهادة شخصية يطيب يل أن ألخصها من جديد:
من بني الربامج اإلذاعية التي كان املجاهد األكرب يستمع إليها بانتظام، 
أحاديث املرحوم الحبيب شيبوب عن تاريخ الحركة الوطنية من خالل 
الجرائد والدوريات وكان يضّمن تلك األحاديث تفاصيل وطرائف أهملها 
تراكم األحداث ولكنها كانت تثري يف نفس الزعيم خواطر تنبعث حيّة بعد 

نسيان. وكثريا ما كان يعلِّق  ويستفرس ويستزيد بعد االستامع.

ذات مرة طلب مني أن آيت إىل قرص قرطاج مصحوبا بصاحب الحديث وكانت 
الجلسة فرصة لتعميق البحث واستخالص النتائج وكام هو الحال جرّنا النقاش 
إىل الشعر والشعراء. واملعلوم أّن بورڤيبة كان يعترب الشعر من سحر البيان وفيه 
أعمق تعبري عن مغامرة اإلنسان الوجودية الكربى. ولقد كان يحفظ قصائد 
كاملة بالعربية وبالفرنسية ولقد أبهر غري مرّة كبار زّواره من الفرنسيني وهو 
يستظهر قصيدة ألفريد دي فينيي الشهرية »مرصع الذئب«. ويف القصيدة ما 
ينطبق عىل معاناته. ويف الجلسة تلك مّر ذكر قصيدة وعظية طريفة خفيفة 
يف سبعة وسبعني بيتا كان طلبة العلم يف املايض القريب من جيل بورڤيبة وما 
بعدده يتعلمونها وجوبا وما زالت أبيات أو أشطار منها متداولة بشكل واسع إىل 
يومنا هذا يف محادثات العرب يف كافة األصقاع واألمصار، منها عىل سبيل املثال:

كلُّ مــْن ساَر عىل الدرِْب وَصْل
إمّنـــا الحيلُة يف تــــرِْك  الِحَيـــْل

إمّنا أْصُل الفتى ما قـــْد حــَصْل

اسم القصيدة »المية ابن الوردي« لزين الدين أيب حفص عمر ابن املظّفر 
املشهور بابن الوردي من معرّة النعامن )1292ـ1349 (.

كان بورڤيبة يعرف ما اشتهر به الحبيب شيبوب من قّوة الذاكرة فاستعرضه 
الالمية فرشع يتلوها دومنا تلعثم: 

اعتــــزل ذكْــــَر األغــــاين والغـــــزل
وُقـــِل الَفْصـــَل وجـــانِـــْب مـــْن َهزَْل

إىل أن أتّم البيت الرابع والخمسني:

إنَّ نِْصـــَف النـــاِس أعــــداٌء لَِمــــــْن 
َويِلَ األْحكــــاَم هـــذا إْن عــَـــَدْل

استوقفه الرئيس وكّرر  »هذا إن عدل« ثم أضاف: ما فرّط الشعر العريب 
من يشء وانزلق الكالم إىل املتنبي الشاعر السيايس بامتياز. هذه النادرة 
تدّل عىل أّن بورڤيبة كان عىل وعي تام بلؤم »نصف الناس«. ويف اعتقادي 
أّن الزعيم ما طلب من الحبيب شيبوب تالوة القصيدة إال من أجل هذا 
البيت، بيت القصيد بالنسبة إليه. وما زالت األيام تؤكّد ذلك. وتظّل ذكرى 

العظامء تعلو عىل التهريج والنباح. ولهذه القصة بالذات بقية...  
وبالعودة إىل العنوان، كان الفكر البورقيبي يعمل مببدأ »أهل مكة أدرى بشعابها« أي 

الكفاءة يف كّل اختصاص هي الحاكمة وليس بالرضورة أن يكون »أهل مّكة« من مّكة...
ع.ق.
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اإلنسان في مواجهة الجائحة: 
مـــاذا يــقــــــول الفيـــروس؟

ي الزيدي • بقمل  د. من�ب

َأَتت الجائحُة العاَلَم بغتًة وهو ال يشعر، فوجد نفسه يواجه كارثة كبرى، وأّنه 
واقع بين مطرقة المرض والموت وسندان خراب اقتصادّي شامل ووشيك. 

اكتشف فجأة أّن إمكانياته الصحّية بتقنياتها المتطّورة عاجزة عن َتَحمُّل 
أعداد الّضحايا المتوّقعين، وراعه أّن « سالَح دماٍر شاملٍ» ال ُيرى بالعين 

المجّردة ُيفلت من رقابته، ويستعصي على سيطرته، ويهّدد صروحه باالنهيار 
التدريجي؛ وأّنه ال توجد مؤّشرات على خالص قريب. وأقبل بعض الّناس 

على بعٍض يتساءلون ماذا أصابنا وقد حسبنا أنفسنا في حصن منيع؟ فكأّنما 
جاء هذا الفيروس ليقول لنا، وهو ُيلِحق بنا ضررا جسيما، بعض الحقائق.
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لنا الفريوس إّن اإلنسان الذي 
ينتفع اليوم مبنجزات العقل فاقٌد 
للتفكري العقالين. فعندما الح 
ق كثرٌي  الوحش من بعيد مل يُصدِّ
من الّناس-مبن فيهم قادة دول 
عظمى - رشاسته؛ وقالوا هذا أمر يصيب 
اآلخرين، هذا وباء يف مكان بعيد، القوى 
العظمى لن تعجزها »أنفلونزا عابرة«. بلدان 
عديدة تقاعست يف التّأهب والحيطة خوفا 
عىل اقتصاداتها وغرورا بإمكانيّاتها مع انعدام 
كفاءة مسؤوليها يف إدارة شؤونها فدفعت 
الثّمن باهظا. مجتمعات كثرية بخلت بالتضحية 
بقليل من منط حياتها، وبشء من الحريّة 
الفرديّة »املقّدسة«؛ باغتها الوحش ونرش 

املوت فيها.

يقول لنا الفريوس إّن التّقــــدم العلمــي 
لإلنسان  يحّقق  مل  الّربحي  والتكنولوجي 
مناعته الحقيقيّة وكرامته املنشودة إذ َصَنع 
الّسالَح قبل اللّقاح. وإّن أكرب القوى يف العامل 
َجت نفسها بالقنابل النوويّة تشكو  التي دجَّ
اعتالال يف منظوماتها الصحيّة، وقد ميوت 
بعض الّناس فيها دون عالج. وإّن ترسانات 
األسلحة عاليّة الّدقة لن تفلح يف صدِّ يشء 
مجهرّي يستهدف الرّئة البرشيّة فيفِتك بها. 
املّكوكيّة  واملَركَبات  الّصناعيّة  األقامر  وأّن 
ة عن بعد والتي تجاوزت  والطّائرات املُسريَّ
رسعتهــا جدار الّصوت لن تنجح يف مالحقة 
فريوس ينترش عىل مسافة أمتار عرب الزّفري 

ة.  ورذاذ الُعطاَس والُكحَّ

يقول لنا الفريوس إّن الطّبيعة تنتفض دفاعا 
الذي  اإلنسان  تعاقب  وإنّها  نفسها.  عن 
أنفاسها  استنزاف مواردها وكَتِم  تفّنن يف 
وقَطعِ جذورها وتجفيف منابعها وتلويث 
مجاريها. وإّن البرش يعبثون باملاء والهواء 
 . والجينات والحيوانات إلشباع نََهٍم َمريَِضّ
وإّن الّنظام االستهاليكّ املفرط بصدد تدمري 
النظام االيكولوجي. وإّن حركة األوبئة تتالزم 
مع حركة اإلنسان منذ اخرتع الّسفينة التي 
حملت الطّاعون وقضت عىل اإلمرباطوريّة 
الرومانيّة، وصوال إىل الطّائرة التي حملت 
فريوس سارس سنة 2004 عىل مسافة ستّة 
آالف كيلومرت يف أقّل من 24 ساعة. ومثّة 
4 مليار إنسان يستخدمون النقل الجّوي 
سنوياّ، ويخلّفون وراءهم يف السامء دخانا 
ا، وينقلون يف حقائبهم األوبئة واآلفات.  سامًّ
وهنالك أيضا أكرث من 250 مليون شخص 
يعانون من علل االلتهابات الرئوية، فضال عن 
أمراض القلب وغريها من األدواء الناجمة 
عن رفاهيٍة مزيّفة عند البعض، وفقر مدقع 
حقيقّي لدى البعض اآلخر. هؤالء يبطش 

بهم »كوفيد«املستبّد.

يقول الفريوس إّن اإلنسان اليوم ينتفع مبنجزات 
العقل ولكّنه يفتقد القيم. وإّن الّنظام العاملي 
متوّحش وجشع وملء بالّسفالة. وها إّن 
الفردانية املُِشطّة تكشف عن وجهها القبيح 
فرديًا وجامعيًا، محليًا ودوليًا، بتسابق محموم 
نحو االستئثار بوسائل الحامية والدواء والغذاء 
بلغت حّد القرصنة الدولية، ووصلت حّد 

الدعوة إىل تجريب األدوية عىل سّكان أفريقيا 
املستضعفني... وها قد سقط قناع »االتّحادات« 
و »االعتامد املتبادل« و»التضامن الدويل« يف 
أّول محنة حقيقيّة؛ فواجهت إيطاليا مصريها 
وحيدة،  وشيّعت اآلالف من ضحاياها عىل 
منت شاحنات عسكرية يف جنائز ليلية صامتة 
دون وداع ...وعىل صعيد محّل سّولَت لبعض 
الّناس أنفُسهم املريضة محاولة منع دفن 
القريبة منهم،  املقابر  الفريوس يف  ضحايا 
وللبعض اآلخر طرد العاّمل الفقراء الذين 
كانوا يخدمونهم، وآلخرين احتكار  سميد 
املعوزين، ومل تنج الحيوانات األليفة من نذالة 
البرش وُجبِنهم فرُتِكت سائبة يف الّشوارع...

بعد انجالء الجائحة لن يعود العامل كام كان. 
بعد كّل كارثة يحدث تغيري يف الثقافة كام 
قال »بوريس سريولنيك«، بعد الصدمة سيُنِتج 
املجتمع طاقة عىل الصمود ولكّنه قبل ذلك 
سيعيد حساباته وترتيب أولوياّته. وسيَُقيِّم 
اكتشاف  سيُعِيد  جديدة.  مبعايري  األشياء 
الداخل  واألبناء،  األرسة  والزمان،  املكان 
والخارج، العمل والراحة، الضعف والقّوة، 
الحريّة والقيود، االنضباط والتمرّد، الصرب 
والتهافت، الخوف واألمن، الصّحة واملرض، 
القرب والبعد، املوت والحياة، الروح واملاّدة، 
الّدين والّدنيا، الدولة والفوىض...وسيَعلَم أن 
مثّة أوهاًما يجب أن تتبّدد، وأقنعة ال بّد أن 
تسقط، وحقائق يجب أن تنكشف. مل تشهد 
البرشيّة جائحة استمرّت إىل ما النهاية، غري 
أنّها تعلّمت من الّدمار الذي لحقها، ونهضت 
من انهيارها لتواصل الطريق، ولكن بأفكار 

جديدة ورؤى مختلفة.

لقد نبّه »كامو« إىل أّن الفريوس ال ميوت إمّنا 
يختفي وينتظر يف صرب وأناة ليعود من أجل 
شقاء الناس وتعليمهم. وال مناص لإلنسان 
من أن يتهيّأ ويستعّد بقتل فريوسات الجهل 
والجشع والظلم. وأن يتدرّب عىل الحياة 
وفق مبدإ »انتظار ما هو غري متوقّع« كام 
بدا لعامل االجتامع »إدغار موران« وهو يتأّمل 
مجتمعات اليوم يف حبسها.                                                                                            
م.ز.
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس  

04
2020

04
2020

العدد
52

العدد
52

يقول
تمــــع حمب



04
2020

العدد
52

02
2020

العدد
50

01
2020

العدد
49

11
2019

العدد
47

10
2019

العدد
46 58

تمــــع حمب

يوميات مواطن عّياش

كــــــيــــف شـــد دارو...
اكتشف مرتو وصغارو

العيّاش ألسأل عن أحواله وأحوال الصغار، وكان 
من  الدار،توقّيا  شادد  التوانسة  من  كثري  مثل 
الكورونا،وتهديداتها امللعونة،فوجدته يف غرصة،يشيك 
ويبيك م الحرصة : »تسأل عىل أحوايل شنية؟خوك  
فادد من هالربطية،يل هبطت عليه يك لبلية،وانا ما ترفعت ضّدي 
حتّى قضيّة،ال بل املربوط يف الحبس خري مني شوية،مبا أنّه يعرف 
متى تنتهي عقوبته السجنية،وله أمل يف عفو من رئيس الجمهورية«.

وأردت أن ألهيه عام يعانيه،فسألته كيف يقيض أيامه ولياليه،وهو 
يف هذه الحال،فأجابني متربّما متمقعرا : »بريّب توة هذا سؤال؟ 
كيفاش نعدي يف نهاري، وانا بارك يف داري؟ ماين نعديه بني السهول 
والجبال، واملروج والتالل،وزقزقة العصافري،يف الروض املطري، ومن 
بعد ندورها من قهوة لبار،ونكمل الليلة يف بواطة نشطح مع 
الصغار... بريب آش تحبني نقول لك؟ ماين كيف الناس الكل،راكش 
يف الدار ناكل ونرقد حتّى ريب يعمللنا حّل،وهاين يف أربعة ميرتو 
ندور،بني الكوجينة والصاالة وبيت النوم وبيت الفطور، ال شغل 
يل إال مشاهدة التلفزيون، عني عليها وعني ع السامرتفون، أتابع 
أخبار األنرتنات، وال حديث يف هذا وذاك إال عن عدد اإلصابات، 

وحاالت الوفيات،وتخويف من مستقبل قريب آت...«.

فضحك  ؟«،  كتاب  بقراءة  الجو  هذا  تغرّي  ال  »وملاذا  فقاطعته: 
مّني العيّاش حتّى كاد يفقد الصواب: »نعم نعم؟كتاب ؟ أحنا يف 
دارنا الكتاب ما يدورش إال اللهم كتب القراية متاع لوالد، وحتى 
املكتبة يل عندنا يف الصالة مزينينها برسابس تاي وقهوة وبراد، 
يثبتو عىل زهاز املادام،وعاملني بيهم ديكور كيف ما يف األفالم .« 
.قلت:«كيفاش إماال تبّدل  الجو ؟«، فأجابني : »آه...هكاكة ما 

نحكيلكش: لقينا الحل يف املاكلة مالح وحلو ، واملادام موش مقرّصة 
من هالناحية، فريكايس ويويو ومالوي وقاطوات بالفاكية ، ويظهر 
يل ما عادشيعديني باب الدار، نهار يل يقولو وىف الحصار«. قلت 
: »ومل ال تقوم بحركات رياضية ،تنقص الشحم وتدور دمك شوية 
؟«، فأجابني: »ياخي ما تعرفشصاحبك دميا تاعب ، وما يعرف م 
الرياضة كان فرياجات املالعب ؟«... وحتّى كان عملت رياضة، 
أهوكة منش م الكوجينة لبيت النوم وإال الصالة ،خمسة وإال ستة 
مرات يف النهار،عىل قد الوجبات الكبار، والكسكروتات الصغار«.

قلت : »هذا من نعم الكورونا عىل بطنك وحظك السعيد، لكن من 
أين لك بالفرينة والسميد ؟«. قال : »ال...تهّنى، خوك من هالناحية 
أمورو ال باس،عندي يف الدار مخزن ما ناقصو كان عّساس. أما 
يف املستقبل ياش نعمل كيف أجدادنا بكري بيت مونة، ونعمل 
كان   – درس  وهذا  للمقرونة،  للمحمصة  الكسكيس  م  عولتي 
عشنا – من دروس الكورونا...فقاطعته : »عىل خاطر مثة دروس 
أخرى؟«، قال : »نعم، دروس وفيها أكرث من عربة«، قلت: »مثل 
ماذا ؟«، قال : »تقصري الكثري منا إزاء واجباته العائلية، بسبب ما 
نظّنه رجولية، وهو يف الواقع إهامل زوجة وأوالد، من أجل قعدات 
بني قهوة وشيشة وجبّاد...وأنا شخصيا يك قعدت يف داري، فقت 
يل آنا مقرّص مع مريت وصغاري، واكتشفت يف املادام مرا تحفونة، 
تعرف تعمل جو وموش كوجينية اختصاص مقرونة ، وعرفت يل 
ممكن نحكيو حكايات أخرين، غري العرك ع املرصوف والتخرنني. 
وزاده عمري ما كنت نعرف يل والدي يف الغناء واملوسيقى عندهم 
مواهب، وانا يل كنت عىل الدار شبه غايب...والله قريب نقول : 
يعطيك الصحة يا كورونا اللعينة، فسدلتنا حياتنا، أما عىل برشة 

حاجات حلّيتلنا عينينا«.
ع.ل.
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لم ينقطع سند الّنبوغ الفكرّي واإلبداعّي في البالد 
الّتونسّية ولم تتوّقف عطاءات العقل ولم ينضب معين 

الّتنوير ولم يجّف نبعه على مّر العصور، فهو حلقات 
مّتصلة متتابعة ال تخبو منه شعلة حّتى تذكَو شعلة جديدة 

أكثر تأّلقا وتوّقدا، فمن اإلمام سحنون إلى يحيى بن 
ُعمر ومن ابن الجّزار إلى ابن رشيق ومن أبي الحسن 

القابسي إلى ابن منظور ومن حازم القرطاجّني إلى ابن 
خلدون ومن ابن أبي دينار إلى الوزير السّراج ومن سالم 

بوحاجب إلى خير الّدين ومن إبراهيم الّرياحي إلى آل 
ابن عاشور ومن الحّداد والّشاّبي إلى المسعدي وخرّيف 

لبنات متماسكة في صرح الّثقافة الّتونسّية الّشامخ. 
ووفاًء لنهجها الّذي دأبت عليه في مزيد الّتعريف بأعالم 

تونس وشواهد عبقرّيتها في الفكر والّثقافة والعلم 
واألدب واالجتهاد ُتخّصص مجّلة ليدرز العربّية ملّفها 
لهذا العدد للّشيخ العّلامة محّمد الفاضل بن عاشور 

منارة الفكر واالجتهاد الُمشّع وذخر الّثقافة الّنفيس 
إحياًء للّذكرى الخمسين لرحيله )20 أفريل 1970(.
 وال شّك في أّن الفقيد أحد أعالم تونس الكبار ورمز 

من رموز تجديد الفكر الّدينّي، فضال عن نشاطه 
الّثقافّي واالجتماعّي والّسياسّي الّدؤوب والمهاّم الُعليا 

الّتي أنيطت به، فهو مفتي الجمهورّية الّتونسّية من 
1961 إلى 1970 وأّول عميد لكلّية الّشريعة وأصول 

الّدين وُعضو مجامع الّلغة العربّية بالقاهرة ودمشق 
وبغداد، وكان قبل ذلك رئيس الجمعّية الخلدونّية 

وأحد مؤّسسي االّتحاد العاّم الّتونسّي للّشغل.
وتحرص المجّلة على تجاوز مراسم الّتكريم واالحتفاء 

والّتنويه ليستوي هذا الملّف منبرا للتأّمل والبحث والّنظر 
من خالل طرح أسئلة جوهرّية ذات صلة بالمسألة 

الّدينّية وبالفكر اإلسالمّي وبمناهج الّتفكير في قضاياه. 
ولعّل المبحث المحورّي الذي حاولنا أن تنعقد عليه 

مختلف المساهمات هو: ما مدى راهنّية فكر الفاضل 
بن عاشور؟ ومن أّية جهة ُيمكن أن يكون هذا الفكر 

ُمفيدا في فهم مشكالت الحاضر وُمقاربتها؟
وكانت حصيلة هذا المسعى جملة من الفصول 

والمقاالت لعدد من المفّكرين واألساتذة الجامعّيين 
في محاور تّتصل بمكانة الّشيخ ابن عاشور العلمّية 

ومنزلته االجتماعّية، وبمساهمته في الّتقريب بين الّزيتونة 
والّصادقّية، وبإشعاعه في البالد العربّية واالسالمّية، 

وبراهنّية فكره، وبرؤيته لترشيد الخطاب الّدينّي، 
وبخصائص منهجه في الّنقد والّتفكير والبحث.

فعسى أن يكون هذا الملّف مبتدًأ للعودة إلى آثار هذا 
العّلامة الكبير بمزيد الّدرس والّتمحيص والقراءة 

المعّمقة فذاك هو اإلحياُء الحقُّ واالحتفاء الّصدق.
د.الحبيب الدريدي 

ف عاشور )1909 - 1970(   مة حمّمد الفاضل ا�ب
ّ

يخ العال
ّ

الش

منــــارة الفكـــــر واالجتــهـــاد 
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نشرت مجلة «الندوة» 1 في عددها الثامن لشهر 
نوفمبر 1956 )السنة الرابعة( حديثا مع الشيخ محّمد 

الفاضل ابن عاشور تناول فيه نشأته وتكوينه ومسيرته 
العلمية وتجربته في التدريس والقضاء ونشاطه في 
الحقلين الفكري واالجتماعي، إضافة إلى رحالته إلى 

عدد من البلدان العربية واإلسالمية واألوروبية.  

وفيام يل نّص الحديث :

عرفت منابر الرشق واملغرب نََفسكم الخطايب 
املمتاز، فهل كانت الخطابة أّول ما اتّجهتم 

إليه يف نشاطكم األديب؟ وما هي العوامل التي 
كّونت فيكم هذه الضالعة؟ ومتى كان ذلك؟

ال أشعر، ومل اشعر أبدا أّن يفّ نََفًسا خطابيا ممتازا، كام تّدعون، والحق 
أنّني ال أدري بالضبط، كيف اتّجهت إىل الخطابة وال كيف تكّونت 

للناس يفّ نظرة القبول التي رشفت بها.

ومن الغريب أنّني نشأت بعيدا عن الصالت االجتامعية منفصال عن 
كّل بيئة خارجة عن األرسة والبيت، فتلّقيت يف الطفولة التعليم القرآين 
يف البيت منفردا، ليس يل رفيق، ومل أدخل املكتب االبتدايئ ومل أعرف 
من األطفال غري أبناء األقارب ومل تكن يل هواية من هوايات األطفال، 

فكانت أوقايت كلّها موزّعة بني :

1( االتّصاالت بسيدي الوالد ومحادثات فكهــة معـــه، كـــانت  ترتقّى 
يف مستـــواها العقل واألديب، عىل حســـب تقّدم سّني واتّســـاع 

معرفتي  
2( مطالعات يف الكتب، ابتدأت من مطالعة األخبار والحكايات يف 

كتب الدراسة االبتدائية، التي كنت أقرأ فيها بشغف يف الليل، 
عندما آوي إىل فرايش قبل النوم :«التمرين العبايس« و»الطريقة 
املبتكرة« وغريهام، ثم ترقّت إىل كتب مدرسية يف السرية النبوية 
والتاريخ واألخالق، مثل كتب الشيخ مصطفى الغالييني والشيخ محي 
الدين الخياط والشيخ عبد القادر املغريب حتى انتهت إىل أّمهات كتب 
التاريخ واألدب، مثل »رقم الحلل« و«ديوان الحامسة« و«مقدمة ابن 

خلدون« و«رحلة ابن بطوطة« و«األغاين«. وكم كنت اهتّز فرحا عندما 
يكتب يل سيدي الوالد قامئة يف اسامء كتب ينتقيها ماّم يعلن عنه يف 
الصحف ويرسل بها إىل املرحوم السيد محمد األمني الكتبي لرشائها. 
3( تتبّع األحاديث  بني والدي وجّدي وعّمي والذين يزورونهم فيسمرون 
معهم بني محاورات العلم ومجادالت السياسة ونكت األدب واملفاكهة. 
4( تنظيم اجتامعات وحفالت لصغار أهل الدار من األخوات واالتباع 
تحايك ما أشاهد يف الخارج أو ما أقرأ يف الصحف أو ما اسمع الحديث 
عنه، مع كثري من الترصّف الخيايل. وأكون أنا يف تلك الحفالت صاحب 
االبتكار ومتويّل التنظيم والقائم بدور الخطابة وأحيانا ألقي ما أزعمه 

قصائد. 

ويِف الحادية عرشة من عمري عندما نشطت الحياة املرسحيّة بالبالد 
كونَّا شبه مرسح وأصبحنا نخرج روايات متثيلية نستعّد إلخراجها 
بأقوى استعداد ممكن، فكونّا ثروة من األزياء وأدوات الزينة ومثّلنا 

رواية »صالح الدين األيويب« و«القائد املغريب« 

ثم رصت أكتب -إن صّح التعبري- روايات مستمّدة من املحيط الذي 
يتّصل بنا، بطلها غالبا موالنا امللك املقّدس سيدي محمد النارص 

وأشخاصها من أهل بيته ورجال بالطه. 

وإيّن العترب أّن الذي كّون يفّ امليل إىل الخطابة هو أّن اتّصايل بالحياة 
يف عاّمة أشكالها إمّنا كان من الناحية النظرية التصويرية، فأصبحت 
الصورة الذهنية وقالبها التعبريي هي األصل الوجودي لكّل حقيقة 
من حقائق الحياة، وأصبح الوجود الخارجي عندي مظهرا تطبيقيا 

للحقائق الذهنية ال أصال لها. 

هل لقّراء »الندوة« أن يظفروا منكم ببسطة 
من حياتكم الفردية وتكوينكم العلمي؟

 ولدت يوم ثاين شوال سنة 1327 املوافق 16 أكتوبر سنة 1909، 
ولقيت والديت يف وضعي أشّد ما تلقى امرأة من عرس الوالدة ومل 
يكن عاش لها ذَكٌَر قبل. وكلن جّدي والد والدي هو الذي ساّمين 
والديت  املتوافرة من  العناية  الفاضل«. ونشأت يف ظّل  »محمد 
والدي  الكربى جّدة  والجّدة  ووالده  ووالدي  ووالدها  ووالدتها 
ووالديت معا ألنّهام ابنا خالة ومن العّمني اللذين كانا للوالد مبنزلة 

ف عاشور الشيخ حمّمد الفاضل ا�ب

يتحّدث عن نشـأته ومسيرته العلمية والمهنية  



األخوين واالبنني ومن الخالني اللذين كان حنّوهام عىل الوالدة 
شديدا ومن العاّمت. ومع ذلك فإّن استقامة الوالد عىل لينه كانت 
تبعدين عن الشعور بأنّني »ولد مدلّل« وتسري يب يف طريق الجّد، 
حتى أصبحت أخجل من معامالت االمتياز التي تحوطني من أهل 

البيت كلّهم وال سياّم الجّدة الكربى رحمها الله. 
وابتدأت القراءة وأنا ابن سّت سنني فتعلّمت الهجاء بكتب مرصية 
ثم ابتدأت حفظ القرآن العظيم ويِف العام الثالث ابتدأت أحفظ مع 
القرآن املتون فحفظت »األجرومية« و»املرشد املعني« و»الرسالة« 
و»األلفية« و»العاصمية«، ويِف السنة العارشة من عمري أعدت حفظ 
القرآن سلكة ثانية وأبدأت تعلّم اللغة الفرنسية عىل معلّمني خصوصيني 

يف ساعات معينة يف املنزل. 

ويِف سنة 1340/ 1922 ابتدأت قراءة دروس يف مبادئ القراءات والتوحيد 
والفقه والنحو مبسجد سيدي أيب حديد املجاور بيتنا بتونس بنهج 
الباشا . ويِف آخر السنة اجتزت امتحان الدخول للتعليم الزيتوين فقبلت 
يف السنة الثانية وتعاطيت الدورس بجامع الزيتونة األعظم، ومل يكن 

له يومئذ فروع واستمررت عىل الدورس الخاصة باللغة الفرنسية. 

واختزلت سنة أخرى من برنامج التعليم فتقّدمت المتحان التطويع سنة 
1347/ 1928 ونجحت. ومن ابتداء السنة الدراسيّة املوالية أقبلت عىل مزاولة 
الدراسات العليا بالجامعة الزيتونية وانخرطت يف سلك طلبة املدرسة العليا 
للغة واآلداب العربية بسوق العطّارين وانتسبت إىل كلية اآلداب بجامعة 

الجزائر سنة 1931، ثم نجحت يف املناظرة سنة 1932 فسّميت مدرّسا.

ما مدى مساهمة الجيل الذي نشأتم فيه يف 
الحركات االجتامعية وما هو نصيبكم فيها؟ 

وهل تعتقدون أّن لها حظّا يف تكوينكم؟  

كان خروجي من الصبا إىل الشباب مقرتنا بانبعاث الحركة الوطنية 
ونشاط الصحافة والحركات االجتامعية واألدبية .فكنت اتتبّع تلك 
الحركات باهتامم وأتعرّف تفاصيلها ورجالها. ومع ذلك مل اتصل 
مبارشة بأّي حركة منها إذ كان نطاق تنّقل بني الجامع والبيت 
ونظام أوقايت مضيّقا عليهام جّدا مبراقبة سيدي الوالد. فلم أبدأ 
اتصااليت املبارشة بالصحف والجمعيات إاِلَّ بعد دراستي الثانوية 
الخريية  بالجمعية  العمل  انغمست يف  يومئذ  سنة 1928.ومن 
وقدماء الصادقيّة ولجان الحفالت باملرىس واملنظامت والنوادي 
التي أنشأتها أنا وثلّة من أخواين الطلبة.ثم كان األستاذ املرحوم عبد 
الرحامن الكّعاك هو الذي ربطني بالخلدونية فدخلت يف مجلسها 
اإلداري سنة 1932 وابتدأت، بتوجيهه رحمه الله، املحارضة عىل 
منرب الخلدونية وكان موضوع محارضيت األوىل »القايض الفاضل«. 

تكاد الحركات االجتامعية تكون وليدة الوعي العاملي 
الحديث، فهل كان انبعاثها يف جيلكم بتونس عن صلة 

مبارشة بالعامل الخارجي؟ وهل كان للرتّحل عندكم 
-بصفة خاصة- من يد يف توجيهكم نحو املساهمة 

فيها  أو يف تكوينكم الشخيص عىل العموم؟ 

أهّم ما كان يؤثّر يف الحركة االجتامعية بتونس يف عهد شبايب هو نهضة 
األمم اإلسالمية نهضة شعبية بعد سقوط الخالفة العثامنية لتحقيق آمال 
الخالص اعتامدا عىل الكفاح الشعبي، واعتضاد مببادئ الحرية والحقوق 
الدولية التي تأّصلت قواعدها بعد الحرب العظمى. وكان للحركة االشرتاكية 

بفرنسا وعموم البالد األوروبية صلة بالنهضة االجتامعية بتونس.

وقد رحلت أّول مرة إىل فرنسا سنة 1926 وكان لتلك الرحلة إثر 
قوّي يف نفيس بتوجيهها إىل تطلّب نواحي العظمة والسيادة لوطننا 

عىل نحو ما بهرين من فرنسا.

ال نشّك يف أّن هذه الرحلة ليست الرحلة الوحيدة التي 
قمتم بها. فالندوة وقراؤها يعلمون أّن لكم غريها 

من رحالت عاملية وثقافية فام هي؟ وهل غرّيت من 
نظر الوفود املشاركة فيها إىل تونس واملغرب العريب؟ 

إذا كُنتُم تعنون رحلتي إىل مرص العزيزة يف الشتاء املايض فإنّها حقيقة 
مل تكن أوىل رحاليت. فقد رحلت كثريا وزرت أكرث من مرّة الحرمني 
الرشيفني والقطر الجزائري الشقيق ومرص وسوريا ولبنان وفرنسا 
وإيطاليا وسويرسا. وزرت مرة واحدة املغرب األقىص وليبيا وتركيا 
وأملانيا والنمسا واليونان ويوغسالفيا وبلغاريا. واشرتكت يف مؤمترات 
الفكر والعلم  بها مع كثري من رجال  اعتّز  علمية وربطت صالت 
واألدب. وكنت دامئا أشعر بأّن نظرة األمم إىل تونس نظرة اعتناء وثقة 

وأّن معاملة الذين اتصلت بهم إيّاي كانت كلّها كرم وحسن ظّن. 

كنت متتبّعا ألعامل املجمع العظيم 2 منذ تكوينه سنة 1934 ومعتزا 
عىل الخصوص باشرتاك اثنني من أحّب الناس إيّل فيه األستاذان 
الجليالن محمد الخرض حسني وحسن حسني عبد الوهاب وباشرتاك 
سيدي الوالد يف بحوثه وأعامله باملراسلة منذ عرش سنني ، وقد قطع 
املجمع يف مايض حياته حياته أعامال عادت بالفائدة الجمة عىل 
حياة اللغة العربية، وأهم ذلك األبحاث األصلية لطرائق تجديد 
اللغة وتوسعها ، مثل أبحاث االشتقاق والقياس والنقل والتوليد 
والتعريب واالستشهاد التي صدر فيها املجمع عن قواعد منهجية، 
كان الفضل يف وضعها وتدعيمها لثلّة من أعضائه الراحلني مثل 
املرحومني : الشيخ حسني وايل والشيخ أحمد األسكندري والشيخ 
عبد القادر املغريب واألستاذ محمد كرد عل واألستاذ عل الجارم 
واألب أنستاس الكرمل، والباقني منهم مثل الشيخ الخرض حسني 
والدكتور منصور فهمي والشيخ إبراهيم حمروش. ثم  إّن العمل الذي 
اضطلع به املجمع هو ما فرعه عن تطبيق تلك األصول من تدقيق 
يف وضع املصطلحات العلمية ملختلف فنون االكتشاف الحديث 
فجاءت أوضاعا متينة مبنية عىل مراعاة املعاين األصلية للمفردات 
املعرب عنها مبعرفة عظامء االختصاصيني وعىل مراعاة االنسجام 
مع مناهــج االصطالح العلمي العريب القديم، وعىل اعتبار سالمة 

األصول العربية بناء عىل القواعـــد املتّسعة التي أقرّها املجمع.
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وإّن املجموعة الهائلة من املفردات التي تشتمل عليها املجلّدات 
الثامنية التي صدرت من مجلة املجمع لرثوة طائلة لنهضة الفكر 
العريب وضامن لتعريب العلم الحديث. وإّن من أهّم االقرتاحات 
التي أنوي التقّدم بها إىل املجمع ترجع إىل البحث عن وسائل تعليم 

النحو بطريقة تضمن تطهري العربية من اللحن. 

بدأتم حياتكم العامة بالتدريس وكلّلتموها 
بالقضاء. فأّي امليداننْي كان عندكم أعلق بالنفس؟ 

االنتساب  القضايئ3 ورشف  العمل  العميق برشف  عىل شعوري 
إىل سلسلة املاضني من قضاة اإلسالم بإفريقية واالنتساب إىل تلك 
امليدان  أّن  أنكر  األرسة الرشيفة املوقرة من املعارصين فإيّن ال 

التدرييس هو أعلق امليدانني بالنفس. 

لقد تهنا...فإّن توّجهنا إىل تتبّع هذه الجوانب العديدة يف حياتكم 
الحافلة أنسانا جانبا يراه عارفوكم من أهّم جوانبكم : الخطابة 
واملحارضة . إنّكم اشتهرتم باملحارضة والخطابة ويِف الناس من مييل 

إىل إحداهام. فهل تجدون هذا امليل. وإىل أيتهام؟ 
 

حّقا إين أَجد إيثارا ألحد الجانبني عىل اآلخر وإيّن إىل املحارضة 
أشّد ميال مني إىل الخطابة.

يعلم متتّبعو إنتاجكم األديب أّن ما ينرش 
لكم من آثار هو يف الغالب ماّم خاطبتموه 

أو حارضتم به. فهل لكم أن تحدثوا قّراء 
»الندوة« عن إنتاجكم القلمي الرصف؟ 

إذا استثنيت املقاالت التي نرشت يل يف املجالت العلمية األدبية  
الدروس  استغراق  وإّن  عنه  أحّدثكم  قلميا  إنتاجا  أَِجد  ال  فإيّن 
واألشغال ألوقايت هو أعظم حائل دون ذلك. وبعد فمتى ثبت 

رأس املال حتى يسأل عن إنتاجه4. 

د الشباب يف مجامعه نشيدين ينسبان لكم ويداّلن  يردِّ
عىل جانب آخر فيكم .هو جانب شاعريتكم ، فمتى 

عالجتهم الشعر وهال نفحتم قراءنا بيشء منه؟ 

كنت نظمت أناشيد للشبان زمن األزمة القومية سنة 1939 محافظة 
عىل روح التوجيه الوطني للشباب وتحّديا ملحاولة حكومة فيش 
فرض أناشيد أجنبية عىل طلبة املدارس. ولست مّدعيا أيّن شاعر وإن 
تعاطيت نظم مقاطيع وقصـــائد كنت راضيـــا عن بعضهــــا أحيانا. 

ذكّرنا حديثكم عن رحالتكم  برحلتكم إىل مؤمتر 
املسترشقني بصحبة سامحة شيخ الجامعة والدكم 

اإلمام و»الندوة« تريد اغتنام هذه الفرصة لتستفيد 
منكم مبعلومات عن مشاركته يف املؤمتر. 

رحلت لالشرتاك يف مؤمتر املسترشقني عّدة مرات، ولكن املرّة التي 
كنت فيها بصحبة سيدي الوالد هي التي انعقد فيها املؤمتر بإستنبول 
يف سيبتمرب 51 وكانت رحلة أعّدها من غرر الحياة وكان سيدي الوالد 
كام كنت أنا مدعّوا إىل حضور املؤمتر بصفة شخصية، فلم نكن منثّل 
دولة وال منظمة وكانت لنا فرصة لنزور تلك املدينة التي هي أّم 
التاريخ الحديث ومجىل الجامل الساحر ومجمع الكنوز النفيسة 
من املعامل واآلثار والكتب. وكان معنا هناك للغرض نفسه سيدي 
حسن حسني عبد الوهاب واقترص هو وسيدي الوالد عىل تتبّع نتائج 
البحوث يف الجلسات العامة واشرتكت أنا يف أعامل اللجان وألقيت 
محارضة باللغة الفرنسية عن كتاب غريب البن حزم يف االحتجاج 
ملذهبه ضّد القياس، وقد ترجمتها بعد إىل العربية ونرُشت يف عددين 

من املجلّة الزيتونية سنة 1952. 
----------------------------------------------------------------
1 - مجلّة شهرّية تونسية أّسسها حّمدي النيفر، صدر عددها األّول يف جانفي 
1953 وعددها اآلخري، وهو عدد مزدوج، يف جانفي 1957. من أبرز محّرريها 

الشاذيل القليبي وأحمد بن صالح ومصطفى الفياليل ومحّمد مزايل .  
2-معجم اللغة العربية، وقد أختري الشيخ محّمد الفاضل ابن عاشور عضوا باملجمع 
سنة 1961، ضمن األحد عرش عضوا الذين صدر قرارجمهوري مرصي بتعيينهم 
من البالد العربية. انظر مقال عز الدين املدين بعنوان »مساهمت تونسية يف 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة« موقع ليدرز العربية االلكرتوين ومجلّة ليدرز 

العربية عدد 10 أكتوبر 2016.
3 -ابتدأت يف عام 1953 رحلته مع الخطط الرّشعّية، فقد صدر أمر بتاريخ 5 
نوفمرب 1953 بواليته مفتيا مالكّيا باملحكمة الرّشعّية.ومل يطل به األمر إالّ قليال يف 
هذه الخطة الرشعّية حّتى اختري لقضاء الحارضة، وهي الخطة التي شغلها قبله 
ومن بيته جّده الّشيخ محّمد الطاهر ابن عاشور األّول سنة 1267هـ/1850م، 
ووالده محّمد الطاهر، وذلك سنة 1331هـ/1913م. وكان الشيخ الفاضل هو 
آخر من توّل هذه الخطّة الرّشعّية بالّديوان )املحكمة الرّشعّية( الذي دام قرنا 
كامال، فقد أحدث الّديوان عام 1856 وأغلق عام 1956، إثر االستقالل،، ذلك أنّه 
وُحّد القضاء وأدمجت املحاكم الرشعّية بقضاتها وسائر موظفيها يف إطار محاكم 
الحّق العام وذلك حسب أمر مؤّرخ يف 25 ديسمرب 1956. ويف أّول أكتوبر من عام 
1956، سّمي الّشيخ محّمد الفاضل ابن عاشور رئيس دائرة مبحكمة الّتعقيب يف 
خطة محدثة، بعد أن بارش قضاء الحارضة حوايل سّتة أشهر.)املوسوعة التونسية(.
4 - كانت محارضات الشيخ محّمد الفاضل ابن عاشور نصوصا مهّيأة للنرش وقد 
صدر له نّص محارضة عنوانها »فلسطني الوطن القومي للعرب« كان ألقاها عىل 
منرب الخلدونية يف رسالة صغرية باسم معهد البحوث اإلسالمية نرشت سنة 1948، 
شأنها شأن املحارضات حول »الحركة األدبّية والفكرّية يف تونس« التي صدرت 
يف كتاب بالقاهرة، يف سنة 1956و«املحارضات املغربيات« الصادرة عن الدار 
عت يف كتاب »محارضات«  التونسية للنرش سنة 1974 ومحارضات أخرى ُجمِّ

صدر عن مركز النرش الجامعي
سنة 1999. ومن إنتاجه القلمي املؤلّفات التالية : 

  • أركان الّنهضة األدبّية يف تونس، مكتبة الّنجاح، تونس، 1963 
• أعالم الفكر اإلسالمي يف تاريخ املغرب العريب، مكتبة النجاح، تونس، 1965

• تراجم األعالم، الّدار التونسّية للّنرش، تونس، 1970 
• التفسري ورجاله، من منشورات: األزهر - مجمع البحوث اإلسالمية 1970 

• ومضات فكر، الجزء األّول، تونس 1981، والجزء الثّاين، تونس 1982. 
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ي • بقمل  الشاذلي القلي�ب

ِمن دواعي االعتزاز، الحديث عن َعلـَم كبير من أعالم تونس، الشيخ محّمد الفاضل 
ابن عاشور: ُعرف بعطائه الفكري وِكفاحه االجتماعي، ذودا عن اإلسالم والوطن، 

وفي سبيل ترسيخ ثقافة أصيلة مواكبة للعصر.. الّشيخ الفاضل حقيق ببالغ العناية، 
ِلما له من فضل على الثقافة اإلسالمّية، عاّمة، وعلى الثقافة التونسّية خاّصة، وِلما 

ـّى به من خصال جعلت له، في تونس، منزلة اجتماعّية ال مثيل لها، وُحظوة عالية   تحل
في المجامع العربّية واإلسالمّية التي انتسب إليها، وفي المؤتمرات التي شارك فيها.

ومعلوم أّن هذا الرجل الفّذ من أسرة عالية الشأن، أسرة ِعلم وَجاه، ذات أمجاد 
ِعلمّية، طارفة وتليدة. لكن ذلك لم يقعده عن الجهد، والحرص في الدرس ؛ ولم 

يثنه عن دوام الطلب والتحصيل، اقتداء، ال شّك بوالده المبرور، الشيخ الطاهر ابن 
عاشور بّرد الله ثراه. ولّما تيّفع اإلبن البكر، نّظم له والده، داخل المنزل العائلي، 

دروسا أّولية تؤّهله لاللتحاق بجامع الزيتونة ؛ كما كّلف، في نفس الوقت، َمن لّقـنه 
ـّالع على الثقافة العصرّية.  مبادئ اللغة الفرنسّية ؛ وكان ذلك حرصا أن يكون له اط

وكان الّشيخ الوالد ُيتابع باهتمام خطوات ابنه، ويسهر على توجيهه الوجهة 
الصحيحة، وفق ما استخلصه من تجاربه الطويلة، ُمدّرسا، ورائدا في طليعة الُرّواد 

الُمصلحين للتعليم الزيتوني.
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ومبنزل العائلة، مكتبة منوذجيّة، كامًّ وكيًفا، 
ورث الشيخ ابن عاشور رصيدها عن األجداد، 
وزاد يف إثرائها، طيلة عقود الطلب والتدريس. 
وكان يُرشد ابنه إىل وجوه االستفادة من عيونها، 
وماّم كان له، عىل هوامش بعضها، من تعاليق، 
هـــــي عصارة متحيصـــه وتدبّره. ومــــن 
حّظ اإلبن أن أخـــذ عن هذا الوالد الهمــــام 
زبـــدة العلوم التقليــــديّة، يف أصــــولها 

وفروعها.

وبتوجيه منه، كذلك، عرف أهّمية االستعانة 
مبراجع أجنبيّة، يف مواضيع ُمعيّنة، كان اطّلع 
عليها الشيخ، ووقف عىل مدى تقّدمها يف 
التنقيب عن املعلومات الصحيحة.فكان اإلبن 
ينهل، منذ ِصباه، من معني قّل أن أتيح مثله 
ألترابه، إذ كان الشيخ ابن عاشور قّمة يف العلوم 

اإلسالميّة، ُمحيطا باللغة العربيّة وأدبها، إحاطة 
نادرة لدى أهل عرصه : بشهادة َمن عرفه 
عن قرب، التونيس املُغرتب بالديار املرصيّة، 
»الخرض حسني«، الذي آلت إليه، يف فرتة من 

حياته، مشيخة األزهر، بالقاهرة.

وكان الّشيخ الطّاهر عىل دراية باللّغة الفرنسيّة. 
فقد كان يس الفاضل يهاتف أحيانا والده، 
من الخارج، طالبا منه الّنظر يف بعض املراجع 
الفرنسيّة، لِمّده مبعلومة معيّنة، كان يحتاج 

إليها.

الطاهر، هو  الشيخ  بنشأة  أنّه حّفت  ذلك 
أيضا، ظروف عائليّة استثنائيّة ؛ ثّم أخذ عن 
ُعرفوا بشمول  الّزيتونة، مّمن  كبار مشايخ 
له  انعقدت  ثّم  ؛  االجتهاد  وصّحة  النظر، 

صحبة بداعية العقل واإلصالح، الشيخ محمد 
عبدو، أثناء إقامته بتونس عىل فرتتني. ولقد 
اشتهر الشيخ ابن عاشور ببحوثه اإلسالميّة، 
وخاّصة بتفسريه للقرآن الذي عنونه : »تفسري 
الّسديد  املعنى  والتّنوير« –تحرير  التّحرير 
وتنوير العقل الجديد – كثريا ما استشهد فيه 
بصاحب الكشاف، املعروف بإعامل العقل يف 

تأويل املُشِكل من آيات القرآن.

وكان الّشيخ ابن عاشور أدرى الّناس بنقائص 
املناهج التقليديّة يف التعليم، لِتولّـيه مشيخة 
الزيتونة، ومحاولته إدخال ما كان يراه رضوريّا 
من اإلصالحات. لذلك اهتّم، يف تربية ابنه، 
بتوّخي طرائق تساعد عىل حسن التحصيل، 
وانطالق  القريحة،  وصفاء  الفكر،  وتثقيف 

اللسان.

محـّمــد الفــاضـل ابن عـــاشــور
فــي ظـــــالل الّشيـــخ والـــــــــده 
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عىل أّن عالقة الوالد بابنه، مل تكن عالقة أستاذ 
بتلميذه ؛ إذ كان الشيخ ابن عاشور يضفي 
عليها مسحة من الوّد واملفاكهة واالنرشاح.

وملّا تقّدم اإلبن يف مراحل دراسته، كان والده 
يدعوه إىل حضور مجالسه الخاّصة، التي تنعقد 
مبنزلهم، وتضّم علية من املجتمع، وثلّة من 
املدرّسني، ورجــال األدب والصحـــافة.كـــان 
»يس الفاضل« – كام يحلو لِوالده أن يدعوه – 
كان إّذاك يف مقتبل العمر، وزاده الله »بسطة 
يف العقل والجسم«، ولحن الصوت وبراعة 

القول.

وكان الّشيخ الطاهر يحّث ابنه الشاب عىل 
املشاركة يف الحديث، مبحرض كِبار زّواره ؛ كام 
كان يُعّوده االرتجال، يف بعض املناسبات. ماّم 
جعل الشبل، منذ شبابه، مبنجى من أيّة رهبة، 
يف حرضة عظامء القوم، أو كِبار شيوخ الِعلم 
واألدب. ورغم أّن العائلة كانت عىل قدر من 
الرخاء واليرس، فإنّه مل يكن لِيترصّف – حسب 

عبارته – ترصّف »الطفل املُدلـّل«.

وهو، يف حديث له، يعزو ذلك إىل أّن الشيخ 
الوالد كان دوما يأخذه مبا ساّمه »االستقامة«، ال 
شّدة وال رصامة ؛ فرصفه ذلك إىل الحزم والجـِّد، 
منذ ِصباه. ثّم، ملّا انتسب إىل جامع الزيتونة، 
كان تنقله من منزله – بضاحية املرىس – إىل 
وسط مدينة تونس، ُمنظاّم بدقّة ومبراقبة عني 
ساهرة.فجعله ذلك مبعزل عاّم يخوض فيه 
أترابه، من شؤون املجتمع ؛ فلم يكن يعرف 
عنها إال ما يطرق سمعه من أحاديث عائليّة، 
أو ما يراه يف بعض الروايات املرسحيّة – كان 

يحرضها، مبعيّة كبري من أقاربه.

وملّا كانت معرفته باملجتمع »معرفة نظريّة«-  
كمـا يقول – فقد أراد أن يفرغها يف صيغة 
أدبيّة، من خالل مشاهد مرسحيّة، كان يقيمها 
يف البيت العائل، مبعيّة َمن أمكن ِمن أقاربه؛ 
وُمقلـّدا للطريقة املرسحيّة، الرائجة إّذاك، يف 
؛ وكثريا  النطـق  الصوت، وتفخيـم  تضخيم 
ما كان يقـوم فيها بدور الخطيـب ؛ ويقول، 
يف هذا الشأن، ُمتواضعا، »وأحيانا أُلقي فيها 
ما أزعمه قصائد«. ويقول إّن هذه التامرين 

أّصلت يف نفسه امليل إىل الخطابة، وجّرأته 
عىل االرتجال، يف مإل من الّناس. كان الشيخ 
ابن عاشور ُمدركا لاِم عليه ابنه من نبوغ، وما 
يتحلّـى به من ُعلّو الهّمة يف الطلب ؛ فعّوده 
إعامل العقل، والنظر يف األمور مبيزان املنطق. 
وكان »يس الفاضل« يأخذ عن والده، مشافهة 
أو بقراءة ُمؤلّـفاته ؛ وكثريا ما كان أّول قارئ 
لِمخطوطاته، قبل طبعها ونرشها. ومن أهّم 
ما لّقن الشيخ ابنه، التميّيز بني منطق طلب 
الِعلم ومنطق طلب التّقوى ؛ وأّن الِعلم له 
مقتضياته، وللتقوى فروضها – وإن كان كلٌّ 
منهام يف حاجة إىل اآلخر : التقوى رضوريّة 
للتحّكم يف املقاصد الِعلميّة، والِعلم مفيد يف 

إنجاز األعامل الصالحة.

هذه النظريّة املُميِّزة بني قُطبَي االجتهاد – 
الِعلمــــي والّديني – تأّصلت يف فكر الشيخ 
عىل  القدرة  من  مزيدا  وأكسبته  الفاضل، 
مــواجهة الذين تلّقوا ثقافتهم يف الكلّـيات 
العرصيّة. وماّم أخذ أيضا اإلبن عن والده أّن 
التعليم ُمرتبط مبقتضيات العرص، واحتياجات 
املجتمع. فال بّد من تطوير املناهج القدمية، 
وإثراء ُمحتويات برامجها. لذلك كان والده يحثّه 
عىل متابعة محارضات »الجمعيّة الخلدونيّة«، 
باعتبارها نافذة عىل الثقافة العرصيّة. ولعّل، 
لِهذا الغرض أيضا، تّم فيام بعد، توجيه األحفاد 
إىل املعاهد العرصيّة، حيث تسّنى لهم بلوغ 

مراتب نابهة.

ولعّل الشيخ اإلمام كان يُريد البنه أن يكون، 
معا، عديله فيام أتقن وُشهد له فيه بالرئاسة، 
ثّم ُمتّصفا مبا كان يتمّنى لِنفسه، ماّم مل يبلغه 
بسبب الظروف ؛ فأراده نسخة من نفسه 
مطوَّرة، مبا يحصل عليه من أدوات فكريّة 
وثقافيّة مُتّكـنه من اقتحام املجتمع الجديد 
الذي كانت به البالد عىل مخاض. فأتاحت 
الظروف لالبن ما مل تتح للوالد : قدرة فائقة 
عىل الخطابة، يف أّي موضوع يعرض له يف 
املجتمع، دون استعانة بورقة. إذ الشيخ اإلمام 
كان، طيلة حياته املديدة، منقطعا لِمجالسة 
كتبه، ومزاولة مؤلـّفاته – حضوره يف املجتمع 
ال يكاد يتجاوز املناسبات التقليديّة. فلعّل 

أمله كان أن يحظى ابنه مبا ُحرم هو منه.

يكون  أن  الفاضل  لشيخنا  سيتسّنى  وفعال 
املجتمع  له يف  يكون  والده، وأن  أمل  عند 
يعيش  أن  له  ر  يُقدَّ مل  وإن   – عظيم  سبٌح 
طويال. فلقد اجتمعت ليِس الفاضل، فعال، 
رشوط التحصيل طالبا، وأركان النجاح ُمدرّسا، 
وقواعد الفوز رائدا اجتامعيّا. فبقدر ما كان 
الّشيخ اإلمام، زينة املجالس، ورجل البحوث 
الِعلميّة، والدراسات املرجعيّة، كان ابنه الّنابغة 
ومضات فكره تأخذ األلباب، ونبضات ُخطبه 
تشّد األسامع : »جمع فأوعى«، ودانت له اللغة 
مبا رُحبت، واعرتف له الجميع بعلّو الكعب، 
فللرّجل، يف  البيان.  الفكر، وسحر  ورجاحة 
املجالس الِعلميّة، كلمـــة ال تُرّد، ويف املواطن 
االجتامعيّة، حضور متميّز، وبراعة يف القول ال 
تُضاهى، وفصاحة لسان يُغبط عليها. وكان، 
يف مجالسه الخاّصة، مع أقاربه أو إخوانه، 
منرشح اللسان، جميل الوصال، ال تزّمت وال 
اللّسان،  ابتذال. وأّما، يف املجتمع، فعفيف 
كريم اليد، رسيع البديهة، ال يواجه مبكروه.

ولنئ كان من أرسة مرموقة، كام أسلفنا، فلم 
يكن متبّجحا بأمجاد، وال معتّدا بجاه، بل دوما 
كظيم االعتزاز، متوّرًعا عن الخيالء، متفتًّحا 

إىل سائر مخاطبيه بعذب الكالم.

ولنئ كان مدفوعا إىل الِجّد والكّد، فإّن ذلك 
مل يطمس يف جبلّـته ميال قويّا إىل املداعبة 
مع أقاربه وإخوانه، وتعاطي الهزل الفكري 

الذي من شأن أهل األدب.

َمن  صحبة  إىل  االرتياح  كثري  لذلك  وكان 
كان يُسّميه »الفقيه«، موّدة وتفّكها. وكان 
»الفقيه« من أبرز وجوه املجتمع الزيتوين، 
أعني النابه الذكر الشيخ املختار بن محمود. 
فالشيخ الفاضل منوذج فريد من علّو الهّمة، 
؛ يشّق  التواضع  السخاء، ولطيف  وأريحيّة 
الطريق لِتحيّة من دونه، ِسّنا أو منزلة، دون 
ما استنكاف. وكان الشيخ، أستاذا، تحّفـه، من 
ِقبل طلبته، املحبّـة واالحرتام ؛ تخرّجت عىل 

يده أفواج مّمن جمعوا بني األدب والفقه.
وإدراكا منه لرضورة االطاّلع عىل طرائق البحث 
الحديثة، فتح الطريق – وهو عميد كلـّية 
الزيتونة – أمام جيل جديد من املُخرضمني، عىل 

غرار َمن لّقبه – يف تقديم ملحارضة مشهودة، 
حرضها الرئيس بورڤيبة – بـ»الشيخ الزيتوين، 
والدكتور الرصبوين«، إشارة بهام إىل أحد أنبغ 
طلبته وأقرب ُمريديه، صديقنا األديب الكبري، 
والفقيه األريب، املرحوم الحبيب بلخوجة، 
الذي اقتفى أثر شيخه عن جدارة، ونال من 

املراتب ما رّشف بالده.

وكان للشيخ الفاضل، باملدرسة الصادقيّة، دروس 
هي أشبه باملحارضات، يستمع إليه تالميذه 
يف مثل االنبهار. أهّم ما خلّـفته عندنا ووقر 
يف أنفسنا، ولع شديد بالعربيّة، واستشعار 
عميق لِجالل حضارة اإلسالم. أّما خارج أوقات 
الدرس، فُكّنا نُتابع ُخطاه، وهو ميّر بشوارع 
املدينة، محاطا، بكوكبة من طلبة الزيتونة 
– تلتحق بهم أحيانا، يف األسواق، زمرة من 
الكهول املُعجبني، يقومون، لرّد تحيّته بـ»الكّب« 
عليه )تقبيل كتفه احرتاما وتقديرا(، وميشون 
إىل جانبه خطوات، لعلـّهم يسمعون منه. 
املدرسة  املتخرّجني من  الشباب  أّن  والشّك 

الصادقيّة مدينون للشيخ الفاضل – ولِكوكبة 
من مشائخ الزيتونة – مبا حصلوا عليه من 
العربيّة،  ثقافة إسالميّة، ومن مترّس بعلوم 
ومن عميق الشعور، لديهم، باالنتساب إىل 

الحضارة العربيّة اإلسالميّة.

ألولئك  مدين  بأرسه،  التّونيس،  واملجتمع 
الشيوخ األجالّء، ويف مقّدمتهم الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور وابنه الفاضل، بالتقارب بني 
األجيال الزيتونيّة واألجيال الصادقيّة، نتيجة 
ذلك التعليم املزدوج – بني عرصي وتقليدي 
– الذي انتهجته املدرسة الصادقيّة تحت إدارة 
َمن كان يفهم فوائد تلك االزدواجيّة، األستاذ 
محمد عطية، رحمة الله عليه وجازاه خري 
الجزاء. ولو ال ذلك النهج القويم، لكان املجتمع 

يف انفصام ثقايف خطري عىل مستقبل البالد.

من تلك الدروس – التي كان املدير عطية 
ينتخب لها من بني أكابر شيوخ الزيتونة – 
ما  بقدر  رسالة حضاريّة،  اإلسالم  أّن  فهمنا 

هو َهْدي ديني. ومن خالل انبهارنا باللغة 
التي كان يتكلـّم بها إلينا، شيوخنا – وكذلك 
أساتذتنا – أحسسنا أّن مصري العربيّة مرتبط 
بنهضة أهلها، إذا هم غرّيوا ما بأنفسهم، ونفضوا 
الغبار عن أحوالهم؛ وإذا هم قدروا عىل حامية 
حضارتهم من املسخ الذي عتبتُه التخلـّي عن 

اللغة العربيّة.

لغة القرآن – الفصحى من لسان قريش – من 
الوضوح والتبيني ما يجعلها جديرة بأن تسعى 
إىل منزلة اجتامعيّة، فال تبقى محصورة يف 
الِكتابات، أو يف الخطابات الرسميّة – عىل 
إّذاك من اضطراب األلسن. وال  ما يعرتيها 
أستبعد أن يكون للتعليم، منذ البدء، دور 

فّعال يف تحقيق هذا السعي.

فكام أّن »الفرنسيّة«، مثال، ترتّسخ لدى األجيال 
بواسطة برامج التعليم، فليس من الصعب 
أن يبّث التعليم، عندنا، لسانا فصيحا، ُمبيّنا، 
ال غرابة وال تكلّـف. مل يكن الشيخ الفاضل، 

 n  فضيلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور مع والده محّمد الطّاهر بن عاشور يتوّسطهم األديب طه حسني.
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رحمه الله، ُمتزّمتا يف أمر من أمور الّدين، وال 
ُمتشّدَدا يف توجيه، وال مغاليًا يف أمر أو نهي : 
بل انرشاح يف الصدر، وسمــــاحة يف الفكر، 
يـــــرى العبــادة قُــرىب، دون ما انقبـــاض 

يف النفـــــس، وال ُغلّو يف القصد.

يحرضين، يف هذا املضامر، ما قاله يل يوما، وكُّنا 
عند  سألته،  إذ  الستّينات،  أواسط  ُعمرة،  يف 
دخول الحرم امليّك، عاّم ينبغي أن يُقال من 
أدعية وابتهاالت ؛ فأجابني، بصوته الجهوري 
اللطيف : قُْل ما شئَت، ما تفيض به نفسك، 
ما يتبادر إىل لسانك. كان الشيخ الفاضل رجل 
املحارضات الالمعة، املنعشة، التي ال يُجاريه 
فيها أحد من ُمعارصيه. إذا حارض تسلسلت 
ُجمله، فيضا ُمنهمرا، يف ارتباط عجيب، بصوت 
فخم، تتخلّـله أحيانا رقّة، وتعلوه أحيانا بّحة.

الخاّصة، وال  بني  لحن شائع  لغته  يخالط  ال 
ِعبَارة دارجة، وإمّنا التزام دائم بالفصحى، يف 

أبلغ تعابريها، وأجزل صيغها.

مل نره، قّط، قرأ من ورقة ؛ ولكن بيمينه »مطوية« 
يقلّـبها أحيانا أثناء ارتجاالته املرشقة. يقتحم 
وكأنّها من صلب  فكر،  بغزارة  املواضيع  كّل 
اختصاصه ؛ وكأنّه سبق له، فيها، تدبّر واستعداد. 
ُخطبه مرّصعة بآيات، يستحرضها بيرس، فيُنزّلها 
برباعة – مع استشهادات شعريّة، ماّم أخـــذ 
عن الشيخ والده، الذي تعترب ذاكـــرته »ديوان 

العرب«.

إذا تكلّم يس الفاضل يف األدب، فهو القدوة، 
وصاحـب املعرفة الشاملة ؛ وإذا تناول مسائل 
يف التفسري ورجاله، كان إمام العارفني، ال يَُشّق 
له غبار ؛ وإذا طرق أحداثا تاريخيّة، تجاوز 
التفاصيل إىل ما ترمز إليه من معان وِعرب ؛ وإذا 
خاض يف حضارة اإلسالم، حرّك النفوس بالفخر 
واالعتزاز ؛ وإذا تحّدث  عن اإلميان، كان األمثل، 
يف فقه جوهر العقيدة، وحسن اإلحاطة بأركان 
الّدين ؛ لكن، أيضا، الويّف لِروحية اإلسالم، سلوكا 
باملقاصد،  أخذ  به من  يُويص  وحضارة، فيام 
باإلمام  اقتداء   – تطّور  من  عليه  يُحّض  وما 
والده، صاحب التأليف املرموق عن مقاصد 
الرشيعة. لكّل هذه الخصال، متيّز الرجل عن 

أغلب مشايخه، وعن سائر األتراب والزمالء، 
وصار له صيت ذائع يف البالد، وخارجها

غالبا ما كانت أسفاره قاصدة، لحضور مؤمترات، 
أو املشاركة يف أشغال مجمع اللغة العربيّة، 
االعتبار  بفائق  يحظى  كان  حيث  بالقاهرة، 
لدى أساطني الفكر والثقافة، ويف مقّدمتهم َمن 
لُـّقب بـ»عميد األدب العريب« نابغة العرص طه 
حسني. مداخالته، باملجمع، كانت دوما، محّل 
إعجاب لرِسعة بديهته، ولِِسعة ِعلمه، ولِبيان 

خطابه، وإلشعاع حضوره.

ويف القاهرة، ويف سائر العواصم العربيّة، كانت 
له عالقات مرموقة، وصداقات حميمة، يف أوساط 
الِعلم والفكر والصحافة – إىل جانب ما كان له 
من ِصالت يف الدوائر الحكوميّة. كانت له باملغرب، 
يف عهد امللك الراحل الحسن الثاين، حظوة عالية، 
فريدة، إذ جعله العاهل املغريب ُركنا ثابتا للدروس 

الحسنيّة، املقامة مبحرضه، يف أيّام رمضان.

والذي يختّص به من بني ُعلامء األزهر والّزيتونة، 
ما كان يلقاه من اهتامم لدى املسترشقني كافة، 
يتحّدثون عنه بإعجاب، لُِحسن معالجته لِقضايا 
العرص، االجتامعيّة منها والثقافيّة ؛ لكن أيضا 
الهتامماته، التي كانت تتجاوز املجاالت الِعلميّة 
والثقافيّة .فدروسه ومحارضاته كانت تطفح 
باملقاصد السياسيّة الحضاريّة، إذ كان يهدف من 
خاللها، إىل تحريك نفوس مستمعيه – خاّصة 
منهم تالميذ الصادقيّة وطلبة الزيتونة – وإىل 
إثارة مشاعر الغرية فيهم عىل وطنهم وحضارتهم. 
فمن خالل التذكري بأمجاد املايض، كان يقصد 
بأنّهم  الشباب  الوطنيّة، وإقناع  الروح  إذكاء 
ينتمون إىل حضارة عظيمة، واجبهم االعتزاز 

بها، وعدم التفريط يف كنوزها.

قضايا  عن  مبعزل  الفاضل  الشيخ  يكن  ومل 
فقد  ؛  واالجتامعيّة  منها  السياسيّة  املجتمع، 
ساهم مساهمة مشهودة يف تأسيس االتّحاد 
العام التونيس للشغل، وألقى، يف مؤمتره األّول، 
خطبة يلهج بذكرها من أدركنا من املناضلني 
القدامى. وقد كان الشيخ الفاضل من رجاالت 
مؤمتر»ليلة القدر«، الذي أعلن حّق تونس يف 
االستقالل – مع ما كان يف هذا املوقف من 

تحّد لِسلط الحامية الغاشمة. وكان من خطباء 
يوم العروبة يف امللعب البلدي، حيث احتشدت 
جامهري غفرية، ألهبهم حامسا ما سمعوه من 
البلهوان ثّم من الشيخ الفاضل  الزعيم عل 
العروبة هذا ومؤمتر  يوم  وكان  عاشور.  ابن 
الشّغالني بداية اتّصال الشيخ الفاضل بالجامهري 
الشعبيّة، خطيبا مفّوها، بعد أن ُعرف مدرّسا 
ومحارضا. وكأيّن به، عندئذ، ابتدع زعامة من 
منط جديد، ال تستند إىل حزب سيايس، وإمّنا 
ِقوامها شخصيّة مشّعة، قويّة الحضور، وخطاب 
وّهاج، مزيج غري مسبوق، بني االعتزاز باالسالم 
والعروبة، وبني الغرية عىل الوطن، وما يفرض 
هذا وذاك من واجبات ؛ يعّزز كلَّ ذلك قامٌة 
فارعة، وأناقٌة َملبَس يف غري تكلّف، ونظراٌت 

ثاقبة أو آرسٌة، طورا بطور.

لقد برهن، بذلك، قبل االستقالل، أّن لديه، حّقا، 
صفات الزعامة الفكريّة واالجتامعيّة – وإن 
كان ذلك يثري أحيانا حساسيات من أطراف 

مختلفة.

عقدي  يف  الفاضل،  الّشيخ  إّن  القول  ويحّق 
األربعينات والخمسينات، كان ميثّل ظاهرة نادرة، 
إذ احتّل، يف الوسط الّزيتوين، منذ أّول شبابه، 
مكانة فريدة – الّنصيب األوفر يف مقّوماتها يعود 
إىل خصاله الذاتيّة ومناقبه املكتسبة. ثّم لفت 
إليه سائر األنظار يف آخر عهد الحامية، وأوائل 
االستقالل، ألنّه استلهم، من لّب ما تعلّـم، يف 
الّزيتونة وما اطّـلع عليه من حضارة إنسانيّة، 
معاين وتوّجهات، بها صنع لِنفسه ثقافة حيّة، 
تتناغم مع عقليّة العرص، وتستجيب لِحاجات 
مختلف  يف  ذلك،  بعض  ظهر  وقد  املجتمع. 
أبحاثه األدبيّة والفكريّة، وخاّصة منها دراساتِه 
لِمذاهب الُسنَّة، وكذلك من خالل إسهاماته 
الحكيمة يف وضع »ُمدّونة االحوال الشخصيّة«.

فكان، يف آرائه ومواقفه وأعامله، منوذجا للمثّقف 
امللتزم، الذي يعيش عرصه، ويَُخوض يف قضاياه،  
ويعمل إلحياء فكر دينه، بواسطة »التنوير« 
للعقـــول و»التحـــــرير«  للمجتمـــع. ولكن 
يبقى الّشيخ الفــاضل ظاهرة خطابيّة فريدة، 
وال  فصاحته،  تُحاىك  وال  بالغته،  تُظاهى  ال 

تُنال منزلتُه.
ش.ق.
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هذا وذاك تـــوىّل الشيخ الفاضل 
وظائـــف ومسؤوليات سامية يف 
التدريس والقضاء واإلفتـــاء مبا 
يسمح بالقول إّن الرّجل ما ترك 
مجاال من مجاالت الفعل الوطني التأسييس 

إالّ ساهم فيها بقسط وافر أو غري قليل.

نحو مسرية التحرير والتنوير

ينحدر الشيخ الفاضل من أحد أشهر البيوتات 
العلمية يف البالد التونسية. فجّد والده الشيخ 
محمد الطّاهر ابن عاشور األول )تـ1868( من 
أبرز علامء القرن التاسع عرش بالبالد التونسية 
وله يف اإلتحاف ترجمة غنية جاء فيها »مل يلبث 
أن طمح إىل الغايات البعيدة فنالها وفاض 
بالعلم حوضه...وجرى مع فحول الفقهاء يف 

مضامرهم ومعارك أنظارهم«1.

أّما والده الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
)تـ1973( فهو من أساطني االجتهاد اإلسالمي 
أبرز علامء تونس عىل مدى  املعارص ومن 
تاريخها املديد، تشهد عىل ذلك مؤلّفاته التي 
شملت كّل مجاالت الثقافة العربية اإلسالمية، 
ومن أشهرها تفسري »التحرير والتنويـــــر« 

و»مقاصد الرشيعة اإلسالمية«.

وال شّك يف أّن الشيخ الفاضل قد نهل من هذه 
الرّوح التجديدية التي انبعثت داخل أرسته 
أّوال وعرب تتلمذه املبارش عىل والده يف جامع 
الزيتونة ثانيا. كام مثّل السياق التاريخي الذي 
عايشه طيلة عرشينات وثالثينات وأربعينات  
القرن العرشين خاّصة أخصب فرتات التاريخ 
الوطني التونيس املعارص سياسيّا واجتامعيّا 
السياق االهتامم  ، فقَدح فيه هذا  وثقافيّا 
بالنشاط الوطني واالجتامعي وحرّضه عىل 
املساهمة الفاعلة فيه، وهو ما عرّب عنه بقوله: 
»أهّم ما كان يؤثر يف الحركة االجتامعية يف 
عهد شبايب هو تحقيق آمال الخالص اعتامدا 
عىل الكفاح الشعبي واعتضاده مببادئ الحرية 
قوّي يف نفيس  أثر  لذلك  ...وكان  والحقوق 
لطلب نواحي العظمة والسيادة لوطننا«2.

فالّروح التحررية االجتهادية فكريا ، والروح 
الوطنية سياسيّا أساس الشخصية القاعدية 
للشيخ الفاضل  دون إغفال عامل االنتامء 

العائل إىل أرسة من أرس األرستقراطية البَلْدية.
وأكّد الرّجل عىل مرجعية هذه الثنائية )الروح 
التحررية االجتهادية فكريا/ الروح الوطنية 
إليه، يف سياق  بالّنسبة  اجتامعيا وسياسيّا( 
بيانه للهدف الذي من أجله تأسست الجمعية 
الخلدونية سنة 1896 وهي من أبرز إنجازات 
اإلصالح يف القرن التاسع عرش إذ كانت الحقا 
والنقايب  والسيايس  الفكري  النشاط  ملتقى 
شابا  الفاضل  الشيخ  ترعرع  وفيها  واألديب، 
وتوىّل رئاستها كهال، حيث قال: »كانت روحها 
وغايتها وطنية،  )تحديثية(  غربية  الثقافية 
تعمل عىل بّث روح التّطّور يف الوسط الشعبي 

وتُدخل إصالحا جوهريّا عىل الفكر

واملجتمع »3، إذ تلبّس بهام خالل قرون مديدة 
سيئ التأويل وقرص الّنظر وتعظيم القديم، 
ما جعل املعاين تقرص عن غاياتها حتّى أّن 
أنظار  عن  ابتعدت  الحنيف  الدين  مرامَي 
العلم وانحرفت عن مسار الحركة الحضاريّة4.

مثّلت هذه العوامل والقوادح موّجها أساسيّا 
لشخصية الشيخ الفاضل الذي انربى – تبعا 
العربية  الثقافة  تاريــــخ  ينبش يف  لذلك– 
اإلسالمية بالبالد التونسية خاّصة وباملغرب 
العريب اإلسالمي عاّمة لالستدالل عىل أّن املنزع 
العقل والّروح االجتهادية مثاّل جوهر هذه 
الثّقافة وجعالها  ثقافة تفكري متطّور واجتهاد 
متواصل ، قبل أن يستحوذ عليها التحّجر والغلّو 

وتفرض املحافظة وصايتها عليها.

املنزع العقيل والروح االجتهادية 
جوهر الثقافة العربية اإلسالمية 

ما فتئ الشيخ الفاضل يؤكّد يف سائر ما كتب 
أّن الرسالة اإلسالمية جاءت إلعطاء اإلنسان 
به  ما  الحياة  وإعطاء  اإلنسان  به كامل  ما 
تتقّدم الحياة، اعتامدا عىل ثقتها يف العقل 
آلًة لفهم العامل وعىل االجتهاد وسيلًة لجعله 
قابال عىل الّدوام أن يتجه نحو األفضل واألقوم، 
معتربا أّن العقل مصدر قّوة للثقافة العربية 
اإلسالمية وعامال رئيسيا الزدهار املجتمعات 

العربية اإلسالميّة5.

وذهب إىل أّن رمزية العالمة عبد الرحامن 
بن خلدون )تـ1406( فبالثقافــــة العربية 

التونسيني عىل وجه  اإلسالمية عامة ولدى 
قويا  تيّارا  أّسس  أنّه  إىل  تعود  الخصوص 
جديدا من الّروح التّحــــررية واإليجــــابيّة 
والنظر العقل والعلمــي 6. وهو ما يفرّس 
يف تقديرنا إسناد متأّخري اإلصالح يف القرن 
التاسع عرش وتالميذهم أحد أبرز منجزاتهم 
الرتبوية )الجمعية الخلدونية( إىل ابن  خلدون 
دون غريه من أعالم الثقافة العربية اإلسالمية 

يف تونس.

وليس مبستغرب أن تكون هذه املعاين محور 
املحارضة االفتتاحية للجمعية الخلدونية التي 
ألقاها  الشيخ سامل بوحاجب )تـ1924(  أحد 
أشهر رجال اإلصالح يف القرن التاسع عرش بتاريخ 
15ماي 1897 إذ صدع يف هذه املحارضة التي 
أراد أن تكون بوصلة لهذه املؤسسة التحديثيّة 
بأّن »عمران األرض منوط بتدبري اإلنسان إذ 
جعله الله الخليفة فيها وركّب فيه العقل الذي 
هو اآللة الوحيدة لذلك التدبري«7 يف نزوع 
غري مألوف وصادم للمؤسسة الزيتونية التي 
هيمنت عليها ثقافة املروياتت والعنعنة، من 

أحد كبار رؤوسها املتمرّدين عليها. 

وأكّد الشيخ الفاضل انتصاره لهذه الّروح وعمله 
عىل ترسيخها يف سياق احتفائه برأي الفيلسوف 
محمد إقبال )تـ1938( الذي اعترب أّن ختْم النبّوة 
بالرّسالة اإلسالمية هو من وجه آخر ثقة يف العقل 
وترشيف له وإعالن عن أّن يناء العامل وتشييد 

الحضارة اإلنسانية منوط به يف املقام األّول8.

وتجدر املالحظة إىل أّن الشيـــــخ الفاضل 
خّصص غري قليل من مؤلّفاته للرتاجم، مركّزا 
يف شخصيات األعالم الذين ترجم لهم عىل 
تفكريهم  واستقاللية  للقديم  ركونهم  عدم 
ومنزعهم االجتهادي ، من ذلك قوله يف ترجمة 
الشيخ سامل بوحاجب : »كان من أّول املنّددين 
مبا أصبح عليه متأّخرو الفقهاء من التمّسك 
بظواهر النصوص واإلعراض عن تحقيق املناط 
الّدعاة إىل مراعاة مقاصد  وصار من أشهر 
الرشيعة وتطبيقها عىل األحوال الحارضة«9.

الشيخ محمد  والده  بيان رفض  ويف سياق 
الطاهر السرتجاع املعارف القدمية وسعيه نحو 
االجتهاد واالبتكار املعريف قال إنّه »ما درّس 

فــــي راهـــنــيـــــة فكـــر الشيخ 
محــمد الفـــاضل ابــن عاشور

من المعلوم أّن شخصية الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور)1970-1909( 
متعّددة األبعاد، إذ هو رجل العلم والفكر ورجل اإلصالح الديني 

والتنوير االجتماعي ، وهو الناشط المدني في عديد الجمعيات ومن 
أبرزها  الجمعية الخلدونية التي ترأسها وجمعية طلبة شمال إفريقيا 

المسلمين ، كما أّنه من مؤّسسي االتحاد العام التونسي للشغل سنة 
1946 إذ عمل جنبا إلى جنب مع الّزعيم فرحات حشاد  من أجل تأسيس 

المنّظمة العّمالية الوطنية التي عاضدت العمل الوطني وشّدت أزره.  ف دراويل ال الد�ي •بقمل د.محب

وإىل
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ماّدة إالّ وضع فيها كتابا« 10 خالفا ملا دأب 
عليه شيوخ جامع الزيتونة من التعويل عىل 
ما أنتجه القدامى، عىل خلفية التوّهم أنّه 

أعىل ما وصلت إليه الهّمة املعرفية.

يف املقابل، شــــــّدد  عىل أّن ما أعاق الثقافة 
العربية اإلسالمية أن تتفتّق وتبدع وما حال بني 
االجتامع العريب اإلسالمي أن يتطّور ويتقّدم 
هو الغلّو والتعّصب وضيق الّنظر، إذ كان 
لذلك يسء األثر فانحاز الدين جانبا وإنجاز 
العقل والعلم جانبا آخر وتقابلت العصبيّة 
بالعصبيّة ، وثبت كّل فريق يف مكانه بينام 

الحياة تسري وتتشّكل بال توقّف11.

عىل سبيل الخامتة

جمع الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور بني 
طريف معادلة )املعريف/ الوطني( .فكان يف املجال 
العلمي تنويريّا عمل عىل إعطاء الشخصية 
العربية اإلسالمية عاّمة والتونسية خاّصة طابع 
التوازن واإليجابية واالعتدال الذي يجعلها 
شخصية إيجابيّة وفاعلة ومبتكرة تنخرط يف 
العرص الحديث بثقة وتبرّص، وتتفاعل مع الفكر 
البرشي بعيدا عن االستعالء املوهوم والرصاع 
املحموم من جهة، وإعطاء االنتساب للثقافة 
انحيازه لروح  العربية اإلسالمية داللة عىل 
االجتهاد واالبتكار  والتفكري العقل الواقعي 
واملشاركة يف بناء الحضارة اإلنسانية من جهة 
أخرى . واعترب أّن التعّصب واالنغالق واالنكفاء 

عىل القديم من أخطر ما أصاب هذه الثقافة 
من املعّوقات.

ويف املستوى العمل، كانت حيـــاة الشيخ 
مجال  يف  سخّي  عـــــطاء  مسرية  الفاضل 
العلم والتدريس ويف إطار العمل الوطني 
احتفاظ  عىل  شاهدة  مسرية  واالجتامعي، 
كثري من أفكاره وأنظاره براهنيتها ، وعىل 

حاجتنـــــا األكيـــــدة لتدبّرها ووضعـــــها 
عىل محّك املساءلة والبحث، مــــــن أجــــل 
أن تستمّر روح التحرير والتنوير يف ثقافتنا، 
فتضـــع حّدا ملوجات الغلّو والتطرّف التي 
أثبتت وقــــائع التـــــاريخ ومــــازلت عىل 
مهالك  ومــــن  ثقــــافتنا  مقاتل  من  أنّها 

مجتمعنا..
ج.د.
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يف هذا املقال أن نبنّي بـــعض مقّومات »الربوز 
التونيّس« يف خطاب محّمد الفاضل بن عـــاشور، 
انطالقا من الدالالت الجديدة التي استعمل بها 
جملة من املفاهيم، كان لها أعمق األثر يف بلورة فكر تنويرّي مثّل 
الخلفيّة الثقافيّة لتحديث املجتمع التونيّس. وهي مفاهيم: »الفرد«، 

و»العقل«، و»االجتهاد«.  

1. من مفهوم »الجامعة« إىل مفهوم »الفرد«

عندما نعود إىل مفهوم »الجامعة« الذي ساد يف مصادر الفكر اإلسالمّي 
الكالسييك املتداولة، تطالعنا دالالت  السلطة املوّجهة لالختيارات 
واملواقف املجمع عليها. وهي دالالت مستمّدة من القداسة التي 
أضفيت عىل االلتزام مبقوالت الجامعة ومواقفها، ومن الربط الرشطّي 
بني هذا االلتزام والنجاة يف الدنيا واآلخرة. فقد اعترب علامء أهل 
السنة لزوم الجامعة أصال من أصول الدين أمرت به النصوص، وعمل 
به أهل الحّق. وأكّدوا يف مختلف مصادرهم، أّن »نتيجة الجامعة 
رحمة الله ورضوانه وصلواته، وسعادة الدنيا واآلخرة؛ ونتيجة الفرقة 
العربيّة  الفتاوى،  تيميّة، مجموع  بن  )أحمد  ولعنته«  الله  عذاب 
هنا  الجامعة  مفهوم  يعنينا  وال   .)17 ج1، ص   ،2004 السعوديّة، 
باعتباره مقابال ملفهوم الفرقة والبدعة، أو ما شابههام، بل يعنينا من 
حيث هو تحويل للقيمة االعتباريّة يف املجتمع، من مستوى الفرد 
إىل مستوى املجموعة. فاملجموعة هي التي تحّدد للفرد اختياراته، 
وتضبط له سلوكه، وال ترتك له هامشا يتحرّك فيه، إاّل هامش حسن 
االتّباع واالنسجام. واملجموعة بهذا املعنى، هي التي تجّسد مفهوم 
»الرعيّة« يف بنية النظم السياسيّة التقليديّة، وهي التي تضمن رشوط 

الخضوع »للراعي«. 

يف هذا السياق الفكري الكالسييك الذي كانت املؤّسسات الدينيّة 
التعليميّة منخرطة فيه –مبا يف ذلك مؤسسة جامع الزيتونة- تنجم 
مواقف مخالفة، مواقف فّذة أصحابها متعّددو املرجعيّات املعرفيّة، 
أثَرْوا مرجعيّتهم الدينيّة التقليديّة بأخرى معارصة ترضب بأسباب يف 
الحقول املعرفيّة الحديثة. ومن هؤالء محّمد الفاضل بن عاشور، املفّكر 
الذي سيقّدم تصّورا جديدا لعالقة الفرد باملجموعة وسيقلب املعادلة 
السائدة، من فرد سلبّي منفعل مبا تفرضه عليه املجموعة، إىل فرد 
فاعل مؤثٍّر يف املجموعة موّجٍه لها نحو آفاق جديدة تختلف نوعيّا 
عاّم ساد طيلة القرون املاضية.  فقد ركّز ابن عاشور كثريا عىل مسألة 
الرتبية التي يتلّقاها الفرد، وعىل ما تتيحه له من اكتساب قيم تؤّهله 
لالنخراط الفاعل يف واقعه، واكتساب وعي يؤّهله للتفكري العقالين 
القادر عىل التمييز بني املفيد ملجتمعه واملرّض به.  فالتغيري األّول الذي 
يحرص ابن عاشور عىل إحداثه هو تغيري ثقافة الفرد وقيمه ونظرته 
إىل نفسه وإىل املجتمع.  ألّن التغيري عموما ينطلق من كّل واحد 
عىل حدة ليصل إىل املجموع. والدعوة اإلسالمية نفسها جاءت لتؤكّد 
»الشخصيّة الفرديّة لإلنسان وتجعلها مدد الشعور بالذات شعورا 
فرديّا أّوال ثّم شعورا اجتامعيّا مرتّبا عليه«. ) املحارضات املغربيات، 

الدار التونسيّة للنرش،  ص 197 (. ولذلك فإّن الحقيقة األوىل للدين 
هي العقيدة الفرديّة، وهي التي تؤّسس قيميّا لكّل مناحي الحياة 
العاّمة، وبهذا املعنى وافق ابن عاشور ابن خلدون يف جعله »شؤون 
السياسة والعمران والصناعة والعلم يف الدولة اإلسالميّة، تبعا للدين 
)روح الحضارة، الرياض، الدار العامليّة للكتاب اإلسالمي، 1992، ص 
66(. وال سبيل يف رأيه إىل إعادة تشكيل الوعي الفردّي، إاّل سبيل 
الرتبية. ولذلك رأيناه يف مختلف كتاباته يعطي قيمة كبرية لـ»الصورة 
الرتبويّة التي تكّونت بها شخصيّة الفرد املسلم« )روح الحضارة، ص 
38(. وعىل هذا األساس فرّس ازدهار املجتمع اإلسالمي وانحطاطه: 
فالعامل األصّل الذي ولّد العصور الذهبيّة يف تاريخ الحضارة اإلسالميّة 
هو –كام يقول- »العامل الرتبوي اإلسالمي الذي كّون الفرد قبل 
يتناول عنارص  أن  للثقافة طريقها، قبل  املجتمع، ومّهد  يكّون  أن 
املعرفة التي ألّفت كيانها«. وأصبح العامل الرتبوي اإلسالمي الذي 
كّون الفرد، عقال ونفسا وخلقا وسلوكا »هو العامل األصل الذي ولّد 
الحضارة، وكّون املجتمع األمثل، ومّهد للثقافة طريقها إىل تتناول 
عنارص املعرفة، وتؤلّف كيانها«. )روح الحضارة ص 39(. ويف املقابل 
اعترب ابن عاشور أّن االبتعاد عن أخالق اإلسالم التي تؤمنها الرتبية 
اإلسالميّة، هو الذي تسبب يف تقهقر الحضارة، ويستشهد بالزّهاد 
العبّاد والصوفيّة الذين يجّسدون التصّور الفردي للدين، من قبيل 
أويس القرين والرسي سقطي والجنيد والغزايل. ونظر إىل الحركات 
اإلصالحيّة من زاوية ما نقدته من التدهور األخالقي ممثال يف أخالق 
الفرد، من قبيل الدعوة اإلصالحيّة التي بناها  األفغاين عىل مبدأ 
ُ ما بقْوٍم حتّى يُغرّيُوا ما ِبأنُْفِسهم« )الرعد 13/ 11(،  »إنَّ اللَه ال يغريِّ
والدعوة الوّهابية التي حرص ابن عاشور قيمتها  يف ما دعت إليه 
من إصالح أخالقّي فردّي )روح الحضارة ص -42 43(، رافضا بوضوح 

جانبها التكفريي )محارضات مغربيات، ص 103(.

إّن الرتكيز عىل مفهوم الفرد ومسؤوليّته وقدرته عىل الفعل، يفيض 
إىل نتيجتني: األوىل هي فتح باب التجديد الذي تغلقه بصفة شبه 
آليّة دعوى التزام الجميع مبا استقرت عليه الجامعة فكرا وسلوكا منذ 
القديم، والثانية هي توفري رشط بناء الدولة الحديثة وهو »املواطن 
الفرد« املسؤول عن أفعاله، وعن كيفيّة انخراطه يف املجموعة. وعالوة 
عىل هذا وذاك تظّل الفرديّة، ووضوح دائرة الشأن الخاّص، مقّوما 
من مقّومات املجتمع الحديث، وهذا ما كرّسه خطاب ابن عاشور.

2. تجاوز ابن عاشور »للعقل األشعري« 

إىل جانب مفهوم الفرد، اعتنى ابن عاشور كثريا بتحليل مفهوم العقل. 
وهام مفهومان متكامالن يف تأسيس املنظومة الفكريّة الحداثيّة. فقد 
تكّرر استعامل مصطلح »العقل« يف كتابات ابن عاشور، يف دالالت 
تختلف عن تلك التي استقرّت يف الخطاب الديني الكالسييك: إنّه 
يستعمله يف ضوء املرجعيّة الحديثة التي تربطه بـ»العلم« يف مختلف 
الحقول املعرفيّة، وباملدنيّة يف مختلف مكاسبها. بينام استعمله علامء 
أهل السنة التقليديّون يف تقابل مع النقل، فرفضه بعضهم بسبب 

محّمــد الفـــاضــل ابـن عــاشــور
وتحديث الخطاب الديني في تونس

ي جية  الور�ي • بقمل  د. �ف

دعواُت اإلصالح الديني في العصر الحديث متعّددة، ومعظُم رّوادها، عندما 
انطلقت في القرن التاسع عشر، مفكرون مشارقة اشتهروا بخطابات نقدّية، 

تهدف إلى تخليص التراث الديني مّما لم يعد يتماشى وروح العصر، وإلى فتح باب 
االجتهاد والتجديد. كان هذا مع محّمد عبده، والكواكبي، واألفغاني، والطهطاوي، 

وغيرهم.. لكن لم يكن لدعواتهم أثٌر كبيٌر في تغيير مجتمعاتهم، ألّنهم اعتمدوا 
مفهوم االجتهاد والتجديد في دالالته القديمة التي تمنع المساس بآلّيات االجتهاد 

في حّد ذاتها، وَتْقِصره على القياس على االجتهادات السابقة. وفي اّتجاه مغاير، 
كان تحديث الخطاب الديني في بالد المغرب، وفي تونس تحديدا، يتطّور 

مدفوعا بإرادة إصالٍح عميٍق لواقع مجتمعهم حّتى ينخرط في ما سّماه خير الدين 
التونسّي تّيار الحداثة الجارف. ومن أحمد بن أبي الضياف، إلى الطاهر الحّداد، 

إلى الثعالبي، إلى محّمد الفاضل بن عاشور، وغيرهم.. ظهر خطاب زيتونّي حامل 
لدالالت جديدة لمفهوم »االجتهاد« ولجملة المفاهيم الواقعة في مداره. هي 

دالالت تؤّسس لضرب من التشريع يتجاوز الحدود التي رسمها األسالف، ويساهم 
عملّيا في تغيير الواقع االجتماعي. إّنه –وفق عبارة محّمد الفاضل بن عاشور- 

«البروز التونسي» الذي أنتجته جملة من العوامل الخاّصة بهذا البلد. يقول ابن 
عاشور في هذا السياق: «كان للبروز التونسي من الخصائص اإلقليمية ما كّون 

له ميزة تجعله شعبة ذات كيان واضح من شعب التاريخ اإلسالمي في العصر 
الحديث» )ومضات فكر، الدار العربّية للكتاب، تونس، 1982، ص 379(. 
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هذا التقابل، وقبله بعضهم اآلخر –وهم األشاعرة- بعد أن حرصوا 
دوره يف االستدالل عىل خدمة ثوابت النقل. ولنئ احتفظ ابن عاشور 
النقل والعقل كام فعل األشعري، رافضا مبالغة  الجمع بني  مببدأ 
املعتزلة يف اعتامد العقل ومبالغة الحنابلة يف اعتامد النقل، فقد 
اختلف عن األشعري يف كيفيّة الجمع: فاألشعري »كان ينرص عقائد 
أهل السنة بطرائق استدالل أهل االعتزال« )محارضات، ص 95(، أي 
كان ينارص النقل بالعقل، بينام سيقلب ابن عاشور املعادلة لينرص 
العقل واملعارف العقليّة بالنقل يف اتّجاه التسويغ لها »رشعيّا«. إنّه 
يتجاوز الداللة األشعريّة للعقل باعتباره مجرّد »وسيلة« للدفاع عن 
النقل، ليؤّسس للداللة الحديثة للعقل باعتباره مقّوما من مقّومات 
املدنيّة التي رآها مجّسدة يف »روح الحضارة اإلسالميّة«. عىل هذا 
األساس عرّف ابن عاشور اإلسالم بكونه »دين العقل، أو دين العلم 
أو دين املدنيّة« )روح الحضارة اإلسالمية، ص29(. وعرّف طريق 
املسلمني بكونه طريق النظر العقّل: »فاإلسالم يدعو البرش إىل سبيل 
من النظر العقل يسلكونه متجرّدين عن آثار الوراثات والعصبيّات، 
متخلصني من تضارب القوى الذهنية بني عقليّة وإحساسيّة واعتقاديّة، 
حتّى يصلوا بأنفسهم إىل إقامة الحكمة الحق، املتجانسة مع العقل 
الصحيح والفطرة السليمة« )ومضات فكر، الدار العربية للكتاب، 
العلم  تتكّرر دالالت محورها تجانس  ما  1982، ص 146(. وكثريا 
مع الدين وتساند العقل والنقّل: »وظهر بذلك، التساند العجيب، 
والتواصل الذي نجده بني املسائل الفلسفيّة، أو الرياضيّة الصميمة، 
وبني املسائل الدينيّة العريقة يف املعنى الديني، من العقائد والرشائع« 
)روح الحضارة، ص ص -33 34(. لكّن هذا التساند مل يعد يف اتّجاه 
واحد، العقُل فيه مجرّد وسيلة، بل اتّخذ اتّجاها جديدا العقل فيه 
هدف مطلوب ألنّه منِتُج الحضارة. وقّدم ابن عاشور تصّورا ملايض 
ل فيها  الحضارة اإلسالميّة أوضح من خالله مدى االنسجام الذي ُسجِّ
بني علوم العقل وعلوم الدين، ما جعلها حضارة شاملة ومتوازنة. يقول: 
»كانت العلوم بأرسها عنارص للثقافة اإلسالميّة، بني ما هو سالف 
الوضع للثقافة اإلسالميّة، من العلوم ذات الصبغة اإلنسانيّة العامة، 
وهي الرياضيات والطبيعيات، والعلوم اإلنسانيّة والحكميّة، وبني 
ما هو ناشئ من الثقافة اإلسالميّة، وهي علوم العقيدة والرشيعة، 
واآلالت املختّصة بها من الفنون النظريّة، والعلوم اللغويّة« )روح 
التي الزمت حضور  التقليديّة  للصورة  33(. وخالفا  الحضارة، ص 
الفلسفة يف كتب أهل السنة، تحرض يف خطاب ابن عاشور صورة 
من خالل  األمة،  نهضة  تحقيق  يف  املساهم  العلم  مغايرة، صورة 
عالقات التأثّر والتأثري التي جمعته ببقيّة العلوم. فقد عّد اإلقبال 
عىل الفلسفة منذ العهد العبّايس، تعريبًا وإنتاًجا، عالمة من عالمات 
البناء الحضاري، فأشاد بـ«اإلقبال العظيم عىل علوم األوائل.. وعىل 
تعريب الحكمة«، مثلام أشاد بالنتيجة الباهرة لتكامل العلوم عقليّها 
ورشعيّها: »وجاء املتكلّمون يصلون بني العقيدة واملنطق، والحكامء 
يربطون بني الرشيعة والحكمة، حتى أصبحت العلوم كلّها متواصلة 
األنساب. واستأثر املسلمون بكنوز الحكمة الرشقية والغربية، فأتوا 
باآلية العجيبة يف توليد املعارف واكتشاف أرسارها، وأصبحوا القامئني 
عىل سيادة العقل اإلنساين باخرتاعهم يف الجرب واملقابلة وحساب 

املثلثات والفلك والهندسة والطب والطبيعة وعامة نواحي الحكمة 
التي كانت مشرتكة بني األمم« )ومضات فكر، ص 378(. وبنفس 
املنطق اعترب ابن عاشور أّن التقهقر الحضاري يف الثقافة اإلسالمية بدأ 
عندما »انفصل مجرى الحكمة العقليّة عن مجرى الحكمة الدينية« 
)ومضات فكر، ص 379(. ولعلّه من الدال أن نجده يؤّسس »معهد 
الفلسفة« عندما ترأّس جمعيّة الخلدونيّة وأراد أن يطّور مناهج 
الدراسة فيها )املنجي الصيّادي، الجمعيّة الخلدونيّة، -1898 1958 
الثقافة واملحافظة  العريب، تونس، وزارة  املغرب  النهضة يف  رائدة 

عىل الرتاث، ص126(.  

أّما األساس الذي أقام عليه ابن عاشور االنسجام والتكامل بني الدين 
والعلم، فهو أساس ِقيَِمّي بعيٌد عن التصّور التقليدّي الذي طغا يف 
القرن العرشين، وظّل ساريا إىل اليوم لدى بعض التيّارات، وهو أّن 
النّص املنزّل يحتوي عىل كّل العلوم وعىل كّل حقيقة علميّة تُكتََشف. 
يتمثّل هذا األساس القيمي يف كون الدين واإلميان مُيِّدان الفرد بجملة 
من القيم هي التي تضمن فاعليّته وحرصه عىل تحقيق املصلحة 
للمجموعة التي ينتمي إليها، وطنيّا وعامليّا. وعّد ابن عاشور ازدهار 
الحضارة اإلسالميّة يف السابق وليد تشبّع املسلم الفرد بهذه القيم: 
»كان املسلم الذي هو منشئ تلك اآلثار الباهرة من الحضارة، سيّدها 
املتوثّب، وخلقه  املتّقدة، وفكره  القوّي، وروحه  بإميانه  ومعّمرها 
الطاهر، وسلوكه األمني« )روح الحضارة ص 69(. وكذلك كان تفسريه  
للتقهقر الحضاري الذي حدث. إنّه ناتج عن فقدان املسلم »ملا كان 
عنده من قّوة يف اإلميان، والروح والفكر والخلق والسلوك« )روح 
الحضارة ص 69 (، ومن استقامة وإخالص يف سلوكه )روح الحضارة، 
ص 71(. ومن هنا ميّز بني مجاٍل خاّص بالدين وله وقُْعه الهاّم يف 
نفسيّة األفراد، ومجاٍل خاّص بالعلم، فيه يستثمر اإلنسان عقلَه يف 
إبداع املعارف: »وملّا عرف نواحي الوجود عىل ما هي عليه، بنظره 
الديني، اتّجه إىل بحث ما اشتملت عليه تلك النواحي من التفاضل. 
وفنونه،  مواضيعه  اختالف  عىل  العلم  طلب  داعية  فيه  فتكّونت 
فاصطنع العلوم التي هي من الرتاث اإلنساين املشرتك، وابتكر العلوم 
التي هي من الرتاث اإلسالمي الخاّص« )روح الحضارة ص 73(. وعىل 

هذا األساس ال يحتوي الدين عىل العلوم، ولكّنه يحتوي عىل األساس 
الخلقي  والقيمي الذي يبعث عىل إبداع العلوم. يقول ابن عاشور: 
»من دعوة الدين واإلميان بها، اكتسب الشعب الذي استجاب لتلك 
الدعوة وامتاز بذلك اإلميان، خالال نفسيّة جديدة.. مل يستفد علاًم، 
وال صناعًة وال قّوة ماّديّة، ولكّن الذي اكتسبه من الخالل، طّوع له 
العلم، والصناعة والقّوة املاّديّة«. )روح الحضارة، ص ص -72 73(. 
إذن بتوفّر األساس القيمي املستمّد من الدين، يفرّس ابن عاشور نجاح 
املسلم قدميا يف استيعاب املعارف التي أخذها عن بقيّة الحضارات 
وصاغ منها، ومن اإلضافة إليها، حضارتَه. وبانعدامه يف العرص الحديث 
يفرّس فشل املسلم يف التفاعل إيجابيّا مع الحضارة األروبيّة الوافدة: 
»ثّم هجمت عليه يف حياته العمليّة مدنيّات أجنبية عنه، فيها العلم، 
وفيها الصناعة، وفيها القّوة، وفيها الحكمة، فلم يجد من إرادته ما 
يتناول به هذه املدنيّة، كام تناول املدنيّات التي احتّك بها من قبل، 
يوم كانت إرادته الدينيّة قويّة سليمة، فوقف أمامها جامدا، واعتربها 
من جملة صور الحياة التي كان من قبل، آمن بانفكاكها عن الدين« 

)روح الحضارة ص -77 78(.

وبقدر ما حرص ابن عاشور عىل إبراز الدور القيمي للدين يف بناء 
الحضارة، حرص عىل إبراز التفاعل الخاّلق بني السياقات الثقافيّة 
املختلفة، بفضل اإلثراء املتبادل بينها يف نطاق املعرفة الكونيّة: فااللتقاء 
بني الثقافة األروبيّة والثقافة اإلسالميّة مثال، يحدث »احتكاكا بني 
العقليّة الغربيّة والعقليّة اإلسالميّة، وتنقدح منه شعلة مذهب فكرّي 
حقيقّي، له نظريّاته األصليّة، وقواعده األساسيّة، واتّجاهاته املجرّدة 
التي تصّور األشياء عىل ما عليه حقيقتها وذاتها« )الحركة األدبية 
والفكرية يف تونس، جامعة الدول العربية، 1956، ص ص -13 14(. 
وبنفس الدرجة، كان حرصه عىل إبراز األدواء التي ألحقها االستعامر 
بالشعوب، ومنوذجه هو الشعب التونيس الذي عاىن من االحتالل 
الفرنيّس: فهذا االحتالل »كارثة عظمى نزلت بالبالد« )الحركة األدبية 
والفكرية، ص 29(، وعطّلت تطّورها. ويعكس هذا التمييز بني الوجه 
العلمي للحضارة األروبيّة والوجه االستعامري، النزعة اإلنسانيّة عند 
ابن عاشور: فهو يؤمن برضورة التالقح والتحاور بني الثقافات يف 
الدينيّة والقوميّة،  الذي ال يخضع ملعايري االنتامء  املعريّف  الجانب 
ويؤمن أيضا بفائدة االنفتاح عىل روافد الفكر اإلنسايّن. ويف خطابه 
تتجاور اإلحاالت عىل املفكرين الغربيّني من قبيل أوغست كونت، 
وهربرت سبنرس، ومونتسكيو؛ واإلحاالت عىل أعالم الفكر اإلسالمي: 

قدميهم وحديثهم.

3. مفهوم جديد لالجتهاد

تخلّلت دالالت التجديد العديد من السياقات يف خطاب ابن عاشور. 
وهي دالالت تختلف عن تلك التي كانت تظهر من حني إىل آخر داخل 
املنظومة الدينيّة التقليديّة. واختالفُها عائٌد إىل ارتباطها مبا تقتضيه 
املرحلة التاريخيّة الحديثة التي ميّر بها املجتمع العريب. ففي مقال 
»قضية االجتهاد«، ينقد ابن عاشور جمود الفقهاء يف عملهم الترشيعّي، 

وينبّه إىل التغرّي النوعّي الذي حدث يف واقع املجتمع، والذي يتطلّب 
مواقف ورؤى مغايرة ملا كان يف العهود البائدة. يقول: »أّما بالنسبة 
إىل القرنني األخريين فإّن األوضاع انقلبت انقالبا تاما بحيث أصبحت 
املسائل املدّونة يف كتب الفقه قليلة النظائر يف الحياة العملية الحارضة، 
وذلك هو الذي جعل مشكلة االجتهاد مصّورة يف يومنا الحارض مبا مل 
تتصّور به يف القرون الغابرة وال ميكن أن تتصّور به« )ومضات فكر 
ص 39(. ويكفي أن نتتبّع الحضور املكثّف ملصطلحات من قبيل: 
»التجديد«، و«مقاصد الرشع«، و«املصلحة«، يف خطابه، حتّى نقف 
عىل األهّميّة الخاّصة التي يوليها للخطاب الدينّي املتفاعل إيجابيّا مع 
العرص. ويؤّسس ابن عاشور هذا التفاعل اإليجايّب عىل حقيقة البعد 
التاريخي للمنظومة الفقهيّة القدمية التي ال تزال متارس سلطة عىل 
املحافظني من علامء الدين. فكّل املذاهب اإلسالميّة »تجمعها كلمة 
اإلسالم، وتجمعها النسبة إىل القبلة« )محارضات، مركز النرش الجامعي، 
1999، ص 105(، وهي ال تعدو أن تكون تفاعالت متعّددة مع األصل 
النيّص. فالفقه املاليك -عىل سبيل املثال- هو صدى لواقع بالد املغرب 
يف املايض، كام يف الحارض واآليت: ومل يزل »الفقه حيّا، ناميا متجّددا ومل 
تزل روح املذهب املاليك بذلك سارية يف حياة املغرب، وروح املغرب 
سارية يف حياة املذهب املاليك« )محارضات مغربيات، ص 88(. ومن 
باب »الحياة« التي ينبغي أن تظّل مالزمة للفقه، سيرّشع ابن عاشور 
لالجتهادات النوعيّة التي ميّزت تونس الحديثة. فهو لن يقف عند 
رسم التصّورات النظريّة لالجتهاد والتجديد، بل سيكون ضمن العلامء 
الفاعلني يف اجتهادات »مجلّة األحوال الشخصيّة« التي ال تزال إىل اليوم 
عالمة فارقة يف قوانني األحوال الشخصيّة يف العامل العريب. هي اجتهادات 
تدخل بشكل مبارش يف إعادة هيكلة املجتمع وفق القيم االجتامعيّة 
والسياسيّة الحديثة. ويكفي أن نعود إىل شهادة قّدمها ُمجاِيل البن عاشور 
وهو أحمد املستريي يف كتابه »شهادة للتاريخ« )تونس، دار الجنوب، 
2011(، لنتبنّي بوضوح الدور الذي قام به يف ظهور هذه املجلّة. يقول 
املستريي: »ومع فكرة التقنني املكتوب املوّحد–التي ليست من ابتكارنا 
كام قلت– خامرتنا فكرة اغتنام فرصة التقنني، إلدخال إصالحات هاّمة 
عىل الترشيع يف مادة األحوال الشخصية )منع تعدد الزوجات، وجوب 
عرض الطالق عىل القايض، تحديد سن أدىن للزواج، وجوب موافقة 
املرأة عىل الزواج، إلخ..( وهي إصالحات، يف نظرنا، ال تتناىف مع أحكام 
القرآن والسّنة، ويفرضها تطور املجتمع التونيس... هذا، دون الدخول 
يف التفاصيل، أتعرض يف ما يل إىل ثالث مسائل أثارت الجدل والنقاش، 
وأحيانا »التفاوض« بيني أنا وبورڤيبة من جهة، واملشائخ الطاهر بن 
عاشور، وابنه الفاضل، وعبد العزيز جعيط، من جهة أخرى. وكان الشيخ 
الفاضل، يف الغالب، يقوم بدور الوسيط واملوفّق« )ص-104 107(. 
بهذا الدور، ترجـــــم ابن عاشــــور عمليّا جملة املبادئ الفكـــريّة 
التحديثيّة التي بنى عليـــــها خطابه، والتي ال يزال –بفضلها- إىل 
اليوم متجــــاوزا للكثري من أطروحـــــات املؤّسســــات الدينيّة يف 

العــــامل العــــريب.
ن.و.
أستاذة بجامعة تونس املنار، 
وعضو بيت الحكمة
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كتب الرّجل يف مسائل العقيدة 
والرّشيعة أبان عن عقل فيلسوف 
متبرّص وفكر عامل متبّحر تتضاءل 
إزاءه كتابات املتفّقهني وتتّضع 
أعامل املجتهدين، وإذا كتب يف قضايا األدب 
والفكر أسفر عن منهاج ناقد ضليع تاّم األداة 
وقسطاس دارس بصري مكتمل العّدة والجهاز 
يُزري مبقاالت الكتّاب والّنقدة وفصول القرّاء 
واملؤّولة، وإذا تعاطى حوادث التّاريخ وأطواره 
ومنعطفاته وجدتََك إزاء ناظر حكيم متدبّر 
املؤرّخني  أنبه  يُفحم  متفّكر  خبري  وفاحص 

ويُلجم أنجب الباحثني. 

ففي كّل فّن زاوله ويف كّل علم خاض غامره كان 
كمن ينام ملء جفونه عن شواردها يف حني ما 
يزال الخلق إىل اليوم يسهر جرّاها ويختصم، 
وال يكون ذلك إاّل عن موهبة مؤثَّلة وتكوين 
منقطع الّنظري وسعة اطاّلع ال تُحّد ويقظة ذهن 
ال تُتاح إاّل للمعدودين من البرش، فمذهبه يف 
التّفكري والكتابة مدبَّر بأشياء ال تلتقي عند كّل 

إنسان وال تجتمع يف صدر كّل أحد. 

إّن الّشيخ محّمد الفاضل ابن عاشور ليس مجرّد 
علم من أعالم الفكر البارزين وليس شخصيّة 
علميّة ودينيّة وثقافيّة المعة فحسب، بل لقد 
اكتسب تلك القيمة الرّمزيّة التّي تجعله معرّبا 
عن ريادة ثقافيّة وعلميّة تشمل جيال كامال 
الفكريّة واإلصالحية  القيادة  ومتبّوئا منزلة 

يف عرصه ومجتمعه.

ولعّل مصدر هذه الّريادة املطلقة خصلتان 
اثنتان أساسيّتان :

• أّولهام ثقافته املوسوعيّة الجامعة، ولكّنه 
ليس ذاك املوسوعّي الّذي يأخذ من كّل يشء 
بطرف فيُلّم ببعض أصناف العلوم ورضوب 
املعرفة إملاما طفيفا سطحيّا وال يظفر منها إاّل 
باملبادئ العاّمة الفضفاضة والظّواهر اإلجامليّة 
األوليّة، ولكّنها املوسوعيّة التّي تعني الجمع بني 
طائفة من العلوم املتظاهرة املتضافرة جمعا 
يقوم عىل أساس من املعرفة العميقة املتينة 
واإلملام باللّطائف والّدقائق والتّفاصيل الجزئيّة 
والتّفاريق. وهو عىل غرار عظامء املفّكرين 
وإمّنا  والوعي واإلستيعاب  بالتّمثّل  يقنع  ال 
دأبه االبتكار واإلضافة والتّشقيق واالفرتاع مبا 
أويت من قدرة عجيبة عىل االستقراء الثّاقب 
والتّحليل املستفيض، فهو يترّشب من عيون 
كّل علم وينابيع كّل فّن ما يرشح بها عىل 
قرّائه معرفًة متجّددًة ورأيًا مبتكرا مستطرفا 
حتّي يُنسيك أصل مغرتَفه وأّول ِورِْدِه. فال مراء 
أنّه فقيه عامل ومجتهد عارف وهو أيضا قاض 
أحاط باألحكام الرّشعيّة والقوانني الوضعيّة 
يف الرّشق والغرب، وهو إىل ذلك أديب ناقد 
يتناول الّنرث بجميع أجناسه والّشعر مبختلف 
أرضبه، وهو مؤّرخ ُمحّقق ومرتجم لألعالم 

ويّف ُمدقّق.

• ثانيهام منهجه املتفرّد يف التّفكري، فهو ينحو 
يف كّل مسألة يزاولها إىل الظّفر بالكليّات التّي 

التّي  الكربى  القوانني  واستصفاء  بها  تتقّوم 
تنبني عليها  التّي  العاّمة  تحكمها واألصول 
واملسك بالثّوابت التّي تقودها وتوّجهها. فاملزيّة 
التّي انفرد بها والخصيصة التّي متلّكها دون 
غريه واملرتقى الذي سام إليه وحده هو أنّه 
كان يقصد إىل ضبط فلسفة كّل علم يدرسه 
وكّل مبحث يفحصه، فقد كان شاغله األسايّس 
شاغال ابستيمولوجيّا يتّصل مبناهج املعرفة 
أكرث من املعرفة ذاتها وبآليّات التّفكري أكرث من 
مواضيع التّفكري، ولهذا الّسبب كانت مقارباته 
فريدة وطرائق تعاطيه ملسائله عالية الطّبقة 
بعيدة املتناول، وإن كانت عند قارئه سائغة 
قريبة املأخذ ولكّن فيها من اإلبهار واألخذ 

مبجامع القلوب الّشء الكثري.

وهو فوق كّل ذلك يخطب ويكتب بلسان 
عريّب ُمبني يجمع إىل صفاء العبارة ورشاقة 
االنتظام  وسالسة  األسلوب  متانة  الرّتكيب 
واتّساق اإليقاع مبا يجعله مثال القّوة البيانيّة 
للعربيّة الحديثة. ولعلّه ينفرد عن كتّاب املرشق 
واملغرب جميعا بطابع مميّز فيه من سحر 
البيان وطالوة األسلوب وُعمق الفكرة ونفاذ 

التّحليل ما مل يجتمع لكاتب غريه.

وإّن هذه الخصال املميّزة لتبني يف مؤلّفاته 
كلّها :

ففي كتابه الّنفيس » الحركة األدبيّة والفكريّة 
يف تونس »مثاين محارضات ألقاها مبرص سنة 
1956 حول تطّور حركة الفكر واألدب يف البالد 

الّشيــخ العــاّلمة محّمد الفاضل 
ابن عـــاشــور نـــاقـــدا وبـــاحثــا

ما أشّد تفريطنا في أمرنا وتهاوننا في حّق األفذاذ من أعالمنا وضعف تقديرنا 
لما أوتوه من عبقرّية نادرة ونبوغ مكين! ... ذاك هو الخاطر الذي يلوح بفكر 

المرء بعد الفراغ من قراءة آثار الّشيخ العّلامة محّمد الفاضل ابن عاشور وإنعام 
تأّملها، فالّشيخ ، في الحقيقة، ليس »شيخا« بالمعنى المتداول في األوساط 

الّدينّية البسيطة وإّنما هو مفّكر خطير ودارس ألمعّي وباحث أريب قوّي العارضة 
حاّد الّذكاء، ولكّن آثاره ال تلقى اليوم من االهتمام ما هي به جديرة  وال تجد من 

االحتفاء واالعتناء ما يجعل األجيال الحاضرة تجتني ثمارها وتغنم فوائدها. •بقمل د. احلبيب الدريدي

فإذا
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التّونسيّة من منتصف القرن التّاسع عرش إىل 
منتصف القرن العرشين، وإن بدت يف الظّاهر 
محارضات متفاصلة متباينة فإنّها يف الحقيقة 
وحدات متالحمة متواشجة تنتظم يف سلك واحد 
وترتابط يف نسق منسجم وضع فيها تاريخا دقيقا 
ومعّمقا للثّقافة التّونسيّة الحديثة يقوم عىل 
صهر عجيب لعوامل الّسياسة وحركة املجتمع 
مع اتّجاهات الفكر وأنظمة التّعليم ومنازع 
الّصحافة ومذاهب األدب، ويستند إىل استقراء 
للّدواعي والبواعث واألسباب وتدبّر للمظاهر 
والتّجليّات وتحليل للعالئق واألوارص والّصالت 
واستنباط للّنتائج والقوانني واألحكام، كّل ذلك 
عن نظر فاحص متأّن وغوص عىل خفّي الحقائق 
وربط للمعلوالت بعللها ورسم دقيق ملسارات 

تطّور األفكار واملذاهب والّنزاعات.

فالكتاب هو دون منازع أوىف تاريخ للفكر 
التّونيّس مبختلف نواحيه وللثّقافة التّونسيّة 
بشتّى فروعها يف تلك املرحلة الّدقيقة، فهو 
يدرس الّسياق التّاريخّي العاّم وأثره يف توليد 
األفكار واالتّجاهات، ويكشف كيف اعتملت 
تلك األفكار ومتّخضت فتجّسدت يف حركات 
ومؤّسسات وجمعيّات، ثّم عرّبت عن نفسها 
يف وسائط تنطق بهواجسها وتطلّعاتها من 
صحف ومجاّلت ومحارضات ومسامرات وكُتب 
ومنشورات ومصّنفات، ثّم يُبنّي مساهمة ذلك 
كلّه يف إبراز أعالم وقادة ورموز فاعلني يف 
ولكّنه  واألدب،  والثّقافة  والفكر  الّسياسة 
يُحلّل يف أثناء ذلك ما بني تلك األفكار من 
اصطراع وتنازع ظاهر أحيانا وخفّي أحيانا 
الرّصاعات من  أخرى وما تشّف عنه تلكم 
جدل بني قيم متعارضة متقابلة وتصّورات 
متضاّدة متنافرة. وإّن قارئ الكتاب ال يقيض 
العجب من الّنسيج املُحكم الّذي حاك فيه 
املؤلّف مسار الرّصاع بني نزعات التّحديث 
والتّجديد ونزعات املحافظة والجمود منذ 
التّنافس األّول بني الّزيتونة واملدرسة الحربيّة 
بباردو ومحاوالت التّوفيق بني واجب الحفاظ 
اإلسالميّة  العربيّة  الّشخصيّة  مقّومات  عىل 
ومقتضيات األخذ بأسباب الّنهضة والرّتقّي. 
الّصفحات  تلك  الكتاب  ومن أدهش ما يف 
القالئل التّي خّصصها أليب القاسم الّشايّب فأحاط 
يف بضع فقرات بشاعريّته ولّخص عبقريّته 
تلخيصا مل ترق إليه أيّة دراسة حول الّشايّب.

أّما يف كتابه »أركان الّنهضة األدبيّة بتونس« 
فقد ترجم لعرشة من كبار األعالم التّونسيّني 
يف الّسياسة والفكر واألدب )قابادو، خري الّدين، 
سامل بوحاجب،محّمد بريم، محّمد الّسنويس، 
البشري صفر، محّمد الخرض حسني، الثّعالبي، 
نازيل فاضل، صالح الّسوييس( فجاء الكتاب 
أمنوذجا أمثل عن الوجه الّذي تصري مبقتضاه 
الرّتجمة لألعالم وكتابه سريهم مدخال صالحا إىل 
كتابة التّاريخ وفق منطق مبتكر ويف إطار رؤية 
مجّددة وبناء محكم االتّساق. فمن خالل سري 
األعالم يرصد األفكار الُكربى التّي وّجهت مسار 
التّاريخ ُمعرضا عن الحوادث العابرة والوقائع 
العارضة ومنرصفا إىل تحليل ما قد يكون خفيّا 
محتجبا من العوامل املؤثّرة، وهو رضب من 
االستقراء ال يصدر إاّل عن عقل وافر واطاّلع 

واسع ونظر ثاقب وذكاء حاّد. 

وكذلك فعل يف كتابه »أعالم الفكر اإلسالمّي يف 
تاريخ املغرب العريّب«، وهو يضّم خمسة عرش 
فصال يف األعالم ويف الجامعات )الفقهاء العرشة، 
أهل الّرباط( مّمن طبع تاريخ املغرب العريّب من 
الفتح اإلسالمّي إىل نهاية القرن الثّامن الهجرّي. 
فقد اتّخذ تراجم األعالم سبيال إىل بناء خطّة 
لوضع تاريخ املغرب العريّب،ذلك أّن كّل علم 
كان ممثاّل لطور أسايّس من أطوار ذاك التّاريخ 
املمتّد طويال، بل كانت سرية كّل علم معرّبة عن 
األصول املمّهدة لكّل مرحلة والظّواهر املميّزة 
لها والخصائص املقّوة ملبتدإ مسارها ومنتهاه.

وماّم قد يعزب عن كثري من الّناس أّن الّشيخ 
العاّلمة محّمد الفاضل ابن عاشور قد وضع 
مقّدمة لكتاب » منهاج البلغاء ورساج األدباء« 
لحازم القرطاجّني الّذي حّققه ودرسه الّشيخ 
محّمد الحبيب بن الخوجة يف إطار أطروحة 
الّدكتورا من جامعة باريس  نال بها شهادة 
سنة 1964. وقد كانت مقّدمة عجيبة الّشأن 
هي األخرى فقد استطاع يف صفحات قليلة 
أن يسرب أغوار كتاب مشكل عسري ويستخلص 
عصارته وأن يضبط صلته مبا سبقه من كتب 
البالغة واإلنشاء ونقد الّشعر ضبطا علميّا دقيقا 
ويُحّدد منزلته منها وما يفرتق به عنها، وذلك 
بعد أن صّنف كتب البالغة والّنقد يف الرّتاث 
العريّب أصنافا تفصيليّة جزئيّة ما أظّن أّن أحدا 

قد سبقه إليها. 

واملحّصل أّن الّنظر يف مجمل أعامل الّشيخ محّمد 
الفاضل ابن عاشور ياُلحظ أّن هذا العاّلمة الفّذ، 
وإن فارقنا منذ نصف قرن، قد اكتسب بآثاره 
القيّمة راهنيّة ال تُنازَع. وإّن هذه الرّاهنيّة 

لتبني يف مظاهر عّدة :

الّدينّي صبغة  الفكر  خلع عىل  أنّه  أّولها   •
فلسفيّة عميقة ارتقت به من التّعاليم الفقهيّة 
التّقليديّة إىل الّنظر العقّل املُجرّد مبا يرفعه إىل 
منزلة فيلسوف الفكر الّدينّي الحديث )راجع 
مثال دراسته ملسألة التّكليف أو ملسألة الفكر 
املقاصدّي يف كتابه » املحارضات املغربيّات«(، 
وهو يف ذلك يُجيب عن كثري من املسائل الخالفيّة 
الرّاهنة ويسمو باملباحث العقديّة والرّشعيّة 
إىل مستوى من الجدل عال يُعترب اليوم درسا 
بليغا لبعض األوساط التّي نزلت بهذا الجدل 

أحيانا إىل درجة مسّفة. 

• ثانيها أنّه صاحب منهج يف التّفكري مبتكر 
مستطرف ألنّه بحث دامئا يف كّل ما تناوله 
من قضايا عن القوانني املتحّكمة يف الظّواهر 
والكليّات املقّومة لها والفلسفة املوّجهة 
ملسارها، وهو منهج يتميّز به وينفرد يجعله 
راهنا عىل الّدوام ألنّه يضع به األصول الثّابتة 
سة  واألفكار املرجعيّة والقـــواعد املــــؤسِّ
التّي ال غنى عنها لكّل من رام البحث فيها 

بعده.

• ثالثها قدرته الفائقة عىل مفارقة الوصف 
والعرض واالستظهار إىل التّحليل واالستقراء 
واالستنباط، وهو بذلك مُيّهد املسالك البكر 
املباحث  ويفرتع  الوسيعة  اآلفاق  ويفتح 
ُسبل  أثره  يف  يسري  من  ويُلهم  املستجّدة 

التّحديث والتّجديد.

• رابعها إميانه الرّاسخ بأّن يف الثّقافة العربيّة 
اإلسالميّة من أسباب الغنى والقّوة ما يجعلها 
أساسا متينا لكّل حركة يف التّحديث واإلصالح 
وأّن االغتناء من الثّقافات الغربيّة واسرتفادها 
ينبغي أن يتّم يف اعتداد كامل بالثّقافة األّم 
بعيدا عن مزالق املسخ واالستالب، وهو يُعترب 
بذلك صاحب رؤية متبرّصة يف مسألة املثاقفة 

والحوار بني الحضارات يجدر االستئناس بها.
ح.د.     
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 الشيخ علم من أعظم ما أنجبت تونس من العلامء األعالم 
ورواد اإلصالح الرّتبوي والّديني واالجتامعي والثّقايف، نال الّسبق 
والّريادة يف مجاالت عّدة وخاّصة يف العلوم الّدينية والفلسفة 

اإلسالّمية واللّغة العربيّة. 

فهو »العامل« املتميز واملثّقف املوسوعي الذي لّقبه معارصوه، منذ شبابه 
‘بـ»العالمة البحر«. ويف هذا املعنى حسبنا ما كتبه عنه تلميذه، ورفيق دربه، 
ومالزمه، وابنه الرّوحي الّشيخ محّمد الحبيب بلخوجة، رحمه الله، » هرعنا 
شبابا إىل حلقات دروسه ومجالس محارضاته )...(، فوجدنا عالّمة بحرا يحّدثك 
عن كل يشء، ويحارضك يف كل يشء، فمن درس يف األدب أو البالغة أو اللغة 
إىل تقريرات يف التفسري والعقيدة، ومن بحث يف امللل واملذاهب العقديّة 
والكالميّة إىل محارضة يف االجتامع و أصوله والعمران البرشّي ودعامئه، 
ومن بيان وتوضيح الفروع الحكميّة والفقهيّة مستندة إىل دراسات تاريخيّة 
وفلسفيّة وتقييم حرضي لكل األحوال واملالبسات واألطوار والعصور، شاهدنا 
ذلك وملسناه يف مختلف الفنون التي كان يدرّسها بالجامع األعظم، تلّقيناه 
وعشناه يف املحارضات والّندوات واملؤمترات التي كان يلتف فيها الّناس من 

حوله ليفيدوا من معارفه، ويغرتفوا من فيضه، ويرتووا من مناهله«.

 وقد اضطلع ، بدور علمي تربوي كمدرّس بالجامع األعظم وباملدرسة 
الّصادقية وباملعهد العايل للحقوق وبكلية الحقوق بتونس، وكعضو 
مبجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة وكعضو برابطة العامل اإلسالمي مبّكة 
املكرّمة، وتوىل مهام رشعيّة ساميّة كمفت ماليك )1953( ثم كقاض ماليك 
باملحكمة الرشعيّة  )1956( ثم كرئيس دائرة مبحكمة التعقيب )1956(، 
وكان له يف األربعينيات من القرن العرشين دور اجتامعي طالئعي 
وال سيام كرئيس للجمعية الخلدونية منذ سنة 1945 التي أنشأ صلبها 
ثالثة معاهد عليا ملعاضدة التعليم الزيتوين )معهد البحوث اإلسالمية 
ومعهد الحقوق العريب سنة 1946 ومعهد الفلسفة سنة 1949(، ودور 
سيايس كعضو بالديوان السيايس للحزب الحر الدستوري الجديد إثر 
مؤمتر ليلة القدر سنة 1946، بدور نقايب كمؤسس، وأّول رئيس لالتحاد 
العام التونيس للشغل سنة 1946، ودور قومي كمنارص ومعرّف بالقضيّة 
الفلسطينية منذ نهاية االنتداب الربيطاين قبل اإلعالن الرسمي عن قيام 

الكيان الصهيوين، وبعده خالل حرب فلسطني سنة 1948.

لقد كانت وفاته صدمة كبرية وكانت مصدر حرسة وحزن عميقني، ال يف 
بلده تونس فقط، ولكن يف عموم العامل العريب واإلسالمي وأيًضا يف الدول 
الغربية التي زارها خالل حياته )فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة، وما 
إىل ذلك(. وقد أوفدت البلدان الشقيقة والصديقة وفودا رسمية لحضور 
الجنازة وتقديم التعازي للعائلة وكذلك للحكومة والشعب. وكان موكب 
دفنه، يف 22 أفريل 1970، يف مقربة الزالج حدثا وطنيا نادرا، حرضته حشود 
كبرية من الرّجال والّنساء الّذين أرّصوا عىل التجّمع باملرىس، مقر إقامته 
ومسقط رأسه التي ولد بها يف 16 أكتوبر 1909، ويف طريق موكب الجنازة 

من مدينة املرىس إىل العاصمة ويف املقربة نفسها لتوديعه الوداع األخري.

هذا وقد حرض موكب الجنازة أعضاء الحكومة، برئاسة الوزير األّول آنذاك، 
الراحل الباهي االدغم، واملشائخ وأساتذة وطلبة الكلية الزيتونة، وطلبة 

الشيخ من أجيال مختلفة من الزيتونيني والّصادقيّني والجامعينّي، والوفود 
الرسمية وخاّصة الوفد املغريب الذي أرسله امللك املرحوم الحسن الثاين، 
وأعضاء السلك الّدبلومايس والقضاء، إلخ. وتوىّل األستاذ محمد مزايل وزير 
الرتبية القومية آنذاك، تأبينه بعد أن توىّل والده، الشيخ اإلمام محمد الطاهر 
ابن عاشور، إمامة صالة الجنازة بإميان وشجاعة ورضاء بقضاء الله ال مثيل له.

وخالل إحياء أربعينيته يف موكب مشهود باملرسح البلدي بتونس برئاسة 
صديقه الدكتور الصادق املقدم، رحمه الله، وبحضور وفود من عدة 
بلدان، رثاه الشاعر عزيز أباضة، باسم مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

بقصيدة عصامء مام جاء فيها:

خلفت )مجمعك( الحزين وأنت يف  أعالمـــه العلـــم األشم الفـــارع
ويف كـــل معــــضلـــة تهيــــج به  ومبهمــــة تتشابه، فقولك قاطـع
تديل بـــه مستوثقا متـــواضــعـــا  لله ذلـــك العلــم املتــــواضـــع

وإذا خطبـــت فمصقـــع مسرتسل  لهجت به يف املعجـــــبني مصالح 
وإذا احتشـــدت محارضا أو شارحا  انهال عنـــك العـــرض املتــدافع
وإذا سكـــت فـــرب صمت، فاصل  يف الخـــطاب، وللسكوت مواضع
وجمعـــت بـني العــــلـــم واألدب  نسق، وجمعـــها املسـري الشاسع

واليوم، وقد مّر نصف قرن كامل عىل رحيل الشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور، فإن ذاكراه ال تزال عالقة يف الّنفوس، حيّة يف تونس والعامل العريب 
واإلسالمي. فصوته الجهورّي وفصاحته وبالغته التي جبل عليها منذ الصغر 
ال تضاهى حتى يومنا هذا، مازالت محارضاته تشّد الخاّص والعاّم ملا 
تتوىل اإلذاعة الوطنية، خالل شهر رمضان، بث البعض منها، خاصة تلك 
التي كان يلقيها كل شهر رمضان باململكة املغربية الشقيقة يف نطاق 
الدروس الحسنية يف حرضة امللك الراحل الحسن الثاين. ولألسف الشديد 
مل تحتفظ اإلذاعة التونسية بأحاديثه األسبوعية التي دأب عىل تسجيلها 
منذ بعث اإلذاعة التونسية سنة 1938، والتي جعل لها عنوانا » حديث 
األربعاء« مبناسبة حلول عميد األدب العريب، الدكتور طه حسني بتونس 
ستة 1957 وحضوره موكب نهاية السنة الّدراسية بالجامعة الزيتونيّة 
مبحراب جامع الزيتونة املعمور مصحوبا برئيس الحكومة الزّعيم الحبيب 

بورقيبة وعميد الجامعة الّشيخ محّمد الطّاهر ابن عاشور.  

ويف هذه املناسبة، ال يسعنا إال أن نرتحم عىل الفقيد العظيم راجني 
مترضعني من املوىل جل جالله، أن يجازيه الجزاء األوىف عام قّدم للبالد 
والعباد، ونتقّدم بالّشكر الجزيل ملجلة »ليدرز« ومديرها املؤسس، السيد 
توفيق الحبيّب، عام يوليه من اهتامم لتخليد ذكري رجال ونساء تونس 
األفذاذ، وكذلك لرئيس تحرير النسخة العربية من املجلة، األستاذ عبد 
الحفيظ الهرقام، ملا أبداه من عناية وحسن اهتامم لتخليد هذه الّذكرى.

 وما أحوجنا اليوم ألعالم مثل الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، ونحن 
نعيش دهرا صار الّدين فيه مطيّة سياسية يركبها الكثريون، واختلط 
فيها الحابل بالنابل، حتى أصبح التفّقه يف الدين واإلفتاء ذريعة لبّث 
التّفرقة بني أبناء الّشعب الواحد وإقصاء نصف املجتمع، وللتعّصب 

األعمى ورفض اآلخر وبّث ثقافة العنف واملوت.
رافع بن محمد الفاضل ابن عاشور

يمر هذه السنة، 2020، نصف 
قرن بالّتمام والكمال على 

رحيل المنّعم المبرور، الشيخ 
محّمد الفاضل ابن عاشور، 

مفتي الجمهورّية وعميد الكلّية 
الّزيتونية للّشريعة وأصول الّدين، 

يوم 20 أفريل 1970، عن عمر 
لم يبلغ بعد السّتين سنة. ومع 
ذلك فإن ذكراه وإشعاعه ما 

زاال قائمين إلى اليوم، وكأنه لم 
يغادر الحياة ولم يزل بيننا.

ف عاشور نصف قرن منذ وفاة الشيخ حممد الفاضل ا�ب

ما أحوجنا اليوم لعلماء مثله
 

ف عاشور •بقمل رافع  ا�ب

ف عاشور نصف قرن منذ وفاة الشيخ حممد الفاضل ا�ب

ما أحوجنا اليوم لعلماء مثله
 

يعّد



أّياًما معدودًة بعد فوز آبي أحمد رئيس الوزراء اإلثيوبي بجائزة نوبل للسالم بعنوان سنة 
2019،« لجهوده من أجل تحقيق السالم والتعاون الدولي، وخاّصة لمبادرته الحاسمة 

لحّل النزاع الحدودي مع إريتريا  »، خاطب برلمان بالده يوم الثالثاء 22 أكتوبر 2019 
بشأن »سّد النهضة«فقال: «ال توجد قّوة قادرة على منعنا من إتمام بناء السّد... وإذا 

كانت ثمََّة حاجٌة لخوض حرب فيمكننا حشد ماليين... وإذا تسّنى للبعض إطالق 
صاروخ، فيمكن للبعض اآلخر استخدام قنابل. لكّن هذا ليس في صالح أي مّنا...»

وقد جاء هذا الخطاب رّدا على تلويح مصر بنقل خالفها مع إثيوبيا حول السّد 
إلى مجلس األمن الدولي ومجلس السلم واألمن اإلفريقي، لحماية مصالحها 

المائية، فأثار ضّجة واسعة الّنطاق في القاهرة التي أعربت عن صدمتها من لهجته 
التصعيدية، ورأت فيه تهديدا صريحا من رجل كان أقسم للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في جوان 2018، على عدم المساس بأمن مصر المائّي. ي اه�ي احلصا�ي • بقمل حممد إ�ب
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فهذا  طبيعيا،  أمرا  ذلك  كان 
الخطاب انتقل بالّسجال السيايس 
البلدين منذ سنوات  الدائر بني 
عديدة إىل استخدام سجّل حريّب 
وصول  عىل  يؤرّش  وهو  وخطري،  رصيح 
املفاوضات التي كانت جارية بني البلدين 
منذ رشوع إثيوبيا سنة 2011 يف بناء السّد، 
وخاصة خالل السنوات الخمس األخرية، إىل 
أبيبا،  أديس  نزوع  طريق مسدود، وعىل 
البناء، إىل  االنتهاء من  وهي توشك عىل 
التشّدد يف التعاطي مع هذا امللف الشائك. 
التشّدد، الحقا وبصورة  وقد تجّسم هذا 
واضحة يف امتناع إثيوبيا عن املشاركة يف 
اجتامع املفاوضات النهائية الذي استضافته 
واشنطن يومي 28 و29 فيفري 2020، وعن 
التوقيع عىل االتفاق الذي صاغته الواليات 
املتحدة يف ضوء املفاوضات التي جرت بني 
الدول الثالث )إثيوبيا ومرص والّسودان( خالل 
االجتامعات األربعة التي عقدها وزراء املوارد 
املتحدة  الواليات  ممثل  مبشاركة  املائية 

والبنك الدويل.

ويف حني حرضت مرص االجتامع ووقّعت 
عىل االتّفاق باألحرف األوىل، علّلت إثيوبيا 
تغيّبها بأّن »فريق التفاوض مل يكمل مناقشاته 
مع الخرباء املحلّيني وأصحاب املصالح يف 
إثيوبيا«، كام أعلن وزير خارجيتها يف 03 
مارس 2020 أّن بالده »عازمة عىل الرّشوع 
يف ملء خزان السّد بدءا من شهر جويلية 

املقبل«.

واألمر املؤكّد، يف نظر املالحظني، أّن تعلّل 
الوقت  من  مزيد  إىل  بالحاجة  إثيوبيا 
الستكامل مناقشاتها الداخلية، ليس مقنعا، 
وإمّنا هو تعلّة تتذّرع بها من باب املامطلة 

والتسويف.

إّن إثيوبيا تنظر إىل »سّد النهضة« الذي 
ُر كلفته بخمسة مليارات دوالر والذي  تَُقدَّ
سيكون أكرب سّد يف إفريقيا وعارش السدود 
يف العامل من حيث إنتاج الطاقة الكهرومائية 
عىل أنّه مرشوع األمة اإلثيوبية التي يربو 
تعدادها عىل 105 ماليني نسمة معظمهم 
تحت خط الفقر، وهو بالنسبة إليها كالسّد 

العايل بالنسبة إىل مرص، فهي تعّول عليه 
يف تحقيق نهضة تنموية شاملة السيام وأنّه 
يُْنتَظَر، عند بدء تشغيله، أن ميّكنها من إنتاج 
ستّة آالف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، 
أي ما يوازي ما تنتجه سّت منشآت تعمل 
أكرب  سيجعلها  ما  وهو  النووية،  بالطاقة 

رة للطاقة يف إفريقيا... دولة مصدِّ

ثم إنّها تعترب أّن االتفاقيات الدولية التي 
وزَّعت حصص مياه نهر النيل والتي أُبْرَِمت 
سنوات 1902 و1929 و1959 ليست سوى 
اتفاقيات »استعامرية« ألنّها أُبْرَِمت يف عهد 
االستعامر، وألنّها مل تأخذ مصالحها بعني 
االعتبار، بالرغم من أن 80 % من مياه النيل 
تسقط فوق أراضيها وأنّلها حّقا أصيال يف 

استخدامها.

ويف هذا الّسياق يجدر التذكري بأّن اتفاقية 
سنة 1929 منحت مرص حّق االعرتاض عىل 
أّي مشاريع إنشائية عىل طول َمْجَرى الّنيل 
وروافده، أّما اتّفاقية سنة 1959 التي جاءت 
تعضيدا التفاقية سنة 1929، فقد منحتها 
55,5 مليار مرت مكّعب، ومنحت السودان 
18.5 مليار مرت مكعب، أي ما يساوي عىل 
التوايل 66 % و22 % من إجاميل تدفّقات 
مياه النيل التي تبلغ 84 مليار مرت مكّعب...

وانطالقا ماّم تقّدم فإّن إثيوبيا تعترب أنّها 
هذه  يف  جاء  ما  باحرتام  ُملْزََمة  ليست 
االتفاقيات، ومع ذلك فإنّها أبلغت مرص 
أّن َمْلَء خزّان السّد الذي يتّسع لـ74 مليار 
مرت مكّعب سيتّم يف فرتة زمنيّة معقولة 
ومتامشية مع غزارة أو شّح األمطار ومع 

منسوب فيضان النيل.

ومع التأكيد عىل أنَّ الحّل الوحيد للخالف 
مع مرص هو املفاوضات ثم املفاوضات، فإّن 
إثيوبيا تقول عىل لسان وزير الخارجية إّن 
»األرض أرضنا، واملياه مياهنا، واملال الذي 
َة ميكنها  يُبَْنى به سّد النهضة مالنا، وال قوَّ
منعنا من بنائه«، أما التحذيرات املرصية 

املتكّررة »فليست يف صالح الجميع«.

يف املقابل تؤكّد مصـــر أّن مشـــروع السّد 
يشّكل »تهديدا وجوديّا« لها، وتشّدد عىل 

أنّه ال ميكن لدول حوض الّنيل بناء سدود 
إالَّ بالتشاور معها وموافقتها، وهي تالحظ 
أّن حّصتها اإلجاملية من مياه النيل تكاد 
احتياجاتها خاصة  األدىن من  بالحد  تفي 
وأّن تعداد سكانها وصل إىل 100 مليون 
نسمة، وأّن حّصة الفرد املرصي من املياه 
انحدرت إىل حوايل 700 مرت مكّعب سنويًّا، 
يف حني أّن حّد الفقر املايئ الذي حّددته 
األمم املتحدة هو 1000 مرت مكّعب سنويًّا.

وهي تخىش إْن أرصّت إثيوبيا عىل إمتام 
عمليّة املَلء يف خمس سنوات وليس عرش 
أو سبع سنوات كام تريد هي، أْن يؤّدَي 
ذلك إىل بََواِر قُرابة مليون فّدان من األرايض 
أكرث من خمسة ماليني  الزراعية، وإفقار 
مزارع يعملون فيها، واإلرضار ِببُحرية نارص، 
وبالسّد العايل لقلّة املياه التي ستصل إليه 
والالّزمة لتشغيل توربيناته املولِّدة للكهرباء. 
وإىل ذلك، فإّن مرص تعترب أّن االتّفاقيات 
الدولية املَُنظِّمة لَجَريَان مياه النيل ُملْزِمة 
وأّن إلزاميّتها مستمرّة، وأنَّ القول إنّها ُوقَِّعْت 
يف عهد االستعامر قوٌل ال يُعتّد به، فهي 
اتفاقيات يجب أن تُْحرَتم كام تُْحرَتم، عىل 
سبيل املثال، اتفاقيات ترسيم الحدود كام 
اإلفريقية عىل  القارة  تفتح  ال  هي حتى 
نفسها بابًا ال ينغلق من الحروب والنزاعات 

الحدودية.

وعىل هذا األساس فهي ترّص عىل رضورة 
أن تَْحرَتم دول املنبع حصتها من املياه، وأن 
تعرتف بحّقها يف املوافقة املسبقة عىل أّي 
منشآت تقام عىل طول نهر النيل أو أي من 
القاهرة،  روافده، ومعنى ذلك، كام ترى 
األزرق  النيل  نهر  إثيوبيا عىل  سيادة  أّن 
الذي يجري يف إقليمها، وسلطتها عىل إدارة 
وتشغيل وملء سّد النهضة باعتباره يقع يف 
أرض إثيوبية، وتم تشييده بأموال إثيوبية، 
ليستا ُمطْلََقتنَْي، وأّن ملكيّتها الخالصة للسّد ال 
تحّررها من رضورة االلتزام مببدإ االستخدام 
املُْنِصف ملياه نهر النيل، ومبدإ عدم اإلرضار 

بالغري يف استخدامها. 

وبناًء عىل كّل ذلك فإّن الّدولة املرصية بكل 
الفتاح  عبد  الرئيس  أكّد  كام  مؤّسساتها، 
السييس يف الخامس مـــن أكتوبــــر 2019، 

ي ثيــو�ب ــضـــة االإ  ال�ف
ّ

ســـد

حين تفقد ِهــَبُة الّنيل َهْيَبَتــــَها

وقد
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ُملتزمة بحامية حقوقها يف مياه النيل، ومستمرّة 
ىف اتخاذ ما يلزم من إجراءات عىل الصعيد 
السيايس، وىف إطار محّددات القانون الدويل 

لحامية هذه الحقوق.

ومن خالل املوازنة بني رؤيتْي البلدين، ميكن 
أْن نالحظ أنّهام عىل طريف نقيض، وأّن الفجوة 
بينهام شاسعة، ففي حني يتّسم موقف أثيوبيا 
بالتصلّب والتصعيد، يتّسم موقف مرص بنوع من 
الرّخاوة واللّيونة الزائدتني، ويبدو أّن ذلك راجع 
إىل إدراكها أّن »سّد النهضة بُِني ََوقيُِضَ االمر«، 

وأنّه مل يَبَْق أمامها إالّ التسليم باألمر الواقع.

إّن مرص التي ساّمها هريودوت »ِهبََة النيل« 
فََقَدْت، عىل ما يبدو، َهيْبَتَها يف التعامل مع 
هذا امللّف الشائك، وذلك ألسباب عديدة لعّل 

أهّمها التالية:

1ـ أنّها أخطأت وارتكبت خلال »اسرتاتيجيا« 
عندما وقَّعت مع السودان وإثيوبيا يف مارس 
2015 بالخرطوم اتفاق »إعالن املبادئ« الذي 
فتح املجال أمام أديس أبيبا لبناء السّد، ذلك أنّها 
ترسّعت يف التوقيع قبل أْن تستكمل  املشاورات 
الالزمة وقبل االنتهاء من الدراسات املتعلّقة 

بأرضاره املتوقََّعة.

ثم إّن هذا االتّفاق الذي تّم التوّصل إليه بعد 
مفاوضات ُمضنية كان يف صالح إثيوبيا حيث 
أنه مّكنها من وثيقة قانونية تقّر بحّقها يف 

بناء السّد.

وال شّك أنّه نّص عىل أّن الّدول الثاّلث ُمطالَبَة 
باتّخاذ كافة اإلجراءات الالزمة »لتجّنب التسبّب 
يف رَضَر ذي شأن خالل استخدامها للنيل األزرق 
)أي النهر الرئييس(«، كام نّص عىل التزامها 
بالتسوية السلميّة لـ«منازعاتها الناشئة عن 
تفسري أو تطبيق هذا االتّفاق بالتوافق من 
خالل املشاورات أو التفاوض وفقاً ملبدإ حسن 
النوايا«، مع اللجوء إىل الوساطة الخارجية يف 
حال عدم التوّصل إىل اتفاق، غري أّن هذين 

البندين جاءا فضفاضني وغري ُملْزِمني.

2ـ   أنّها مل تُحسن إدارة عالقاتها مع السودان 
الطرف الثالث املعني بسّد النهضة، حتّى يكون 

سندا لها يف هذا امللّف، فهي مل تَُحلَّ بَْعُد الخالف 
الحدودي القائم بينهام.

ثم إنَّ سدَّ النهضة الذي سيساعد عىل ضبط 
جريان املياه أثناء فيضان النيل، سيعود بالنفع 
عىل السودان حيث أنّه سيمّكنه من التزّود 
بالكهرباء بأسعار اقتصادية، كام سيساعده عىل 
حّل مشكلة الطمي الذي يسّد الرّتع والقنوات، 

ماّم سيخّفف عليه عبء تطهريها...

ولذلك كلّه، مل يكن غريبا أن يتحّفظ الّسودان 
عىل القرار الذي أصدره مجلس وزراء الخارجية 
العرب يف 05 مارس 2020 لدعم موقف مرص 

يف مفاوضاتها مع أثيوبيا بشأن سّد النهضة.

3 ـ أنّها ملْ تَُعْد تتمتّع بذات الثّقل السيايس 
الذي كانت تتمتَّع به يف عهد الرئيس الراحل 
جامل عبد النارص، وحتّى توقيعها عىل اتّفاقيات 
كامب ديفيد، سواء داخل البيت العريب أو داخل 
البيت اإلفريقي، وهو ما يُْضعُف قدرَتها عىل 
املواجهة السياسية والديبلوماسية مع إثيوبيا 
التي ما فتئت تعّزز مكانتها عىل الّصعيدين 

اإلقليمي والدويل.

4 ـ أنّها ِبُحْكِم دخولها يف محاور عربية ضّد 
أخرى، وبحكم تورّطها يف العديد من النزاعات 
البيْنية العربية مل يَُعْد بإمكانها أن تعّول عىل 
دعم عريب شامل وفّعال ملوقفها، خاصة وأّن 
بعض املصادر تؤكّد أّن حليفتيها األساسيّتني 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة تتعاونان مع إثيوبيا، وتسعيان إىل تعزيز 
عالقاتهام بها، وتدعيم استثامراتهام فيها وبالّذات 

يف املشاريع الّزراعية يف منطقة سّد النهضة.

والغريب أنّها بالرّغم من ذلك، وبالرّغم من 
إدراكها أّن قرارات جامعة الدول العربية ال 
تسمن وال تغني من جوع، فإنّها استصدرت 
خالل الدورة األخرية ملجلس وزراء الشؤون 
الخارجية العرب قرارا يرفض أّي مساس بحقوقها 
التاريخية يف مياه النيل، ويدين أّي إجراءات 
آحادية قد تقوم بها أثيوبيا مللء خزّان السّد.

5ـ  أنّها، عندما خيّم الجمود عىل املفاوضات 
بينها وبني إثيوبيا، بعد أن كانت قّدمت ألدبس 

أبيبا يف أوت 2019 رؤيتها بشأن قواعد ملء 
وتشغيل سّد النهضة، فّضلت توسيط الواليات 
املتحدة من أجل كرس هذا الجمود، يف حني أّن 
إثيوبيا كانت تريد توسيط اتّحادية روسيا، فلقد 
طلب الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس من 
الرئيس دونالد ترامب وساطته عند لقائهام عىل 
هامش أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف سبتمرب 2019.

ويف حني َوثَِقْت مرص يف رعاية الواليات املتحدة 
للمسار التفاويض، ويف »الدور البّناء« الذي 
ميكن أن تلعبه يف مساعدة أطراف الخالف 
عىل التوّصل إىل االتفاق املنشود، يبدو أّن 
إثيوبيا كانت أميل إىل التحّفظ، وبالفعل، 
فإنّها تّوجت تحّفظها باالمتناع عن املشاركة 

يف اجتامع املفاوضات النهائية والتوقيع. 

وهي مل تْكتَِف بذلك، بل إنّها أعربت عن 
»خيبة أملها« من البيان الذي أصدرته وزارة 
االجتامع،  فشل  بعد  األمريكية  الخزانة 
وأبدت فيه معارضتها للبدء يف ملء السّد 
دون إبرام اتفاق بني الدول الثالث )مرص 
وإثيوبيا والسودان(، مؤكّدة عىل قلق دولتي 
املصّب من تشغيل السّد، قبل استكامل جميع 
تدابري السالمة الالزمة للتشغيل وفقا للمعايري 

الدولية.

وقد وصفت أديس أبيبا هذا املوقف األمرييك 
بأنّه »غري مقبول عىل اإلطالق«، واتّهمت 
واشنطن بتجاوز دورها كمراقب محايد، وقالت 
إن املعلومات التي تّم تزويد الرئيس األمرييك 

بها عن السّد، غري دقيقة وغري مالمئة.

الخارجية  ويف بيان مشرتك أكّدت وزارات 
والطاقة واملياه اإلثيوبية أّن أديس أبيبا ستبدأ 
يف مطلع موسم األمطار هذه السنة أي يف 
جويلية املقبل، عمليّة ملء خزّان سّد النهضة 
بالتوازي مع استكامل البناء، وذلك استنادا 
واملنصف  العادل  االستخدام  يف  حّقها  إىل 

ملوارد النيل. 

عدم  اإلثيويب  الوزراء  مجلس  قّرر  والحقا 
املشاركة يف أّي مفاوضات بشأن السّد قد 

ترّض مبصالح البالد الوطنية.

غري أّن وزير الخارجية اإلثيويب الذي وصف 
البيان األمرييك بأنّه »غري دبلومايس«، خّفف 
من حّدة هذا املوقف حني أعلن أّن بالده 
ستستمر يف املحادثات التي تجري بوساطة 
أمريكية، إال أنّه حّذر واشنطن من ترسيع 

العملية أو محاولة التأثري عىل نتائجها. 

والحقيقة أّن أديس أبيبا ما كانت لِتُْقِدم عىل 
بكّل هذه  واشنطن،  انتقاد  التغيّب وعىل 
الضغط  أّن  الحّدة، لو مل تكن تعلم جيّدا 
األمرييك املتوقََّع عليها سيكون محدودا وال 

تأثرَي حاساًم له.

ويستبعد املالحظون يف هذا الّسياق أن متارس 
الواليات املتحدة ما يكفي من الضغوط عىل 
أثيوبيا من أجل إقناعها بأّن عدم الوصول 
إىل اتفاق لن يكون يف صالحها، أو يف صالح 
املنطقة بأكملها، ومن أجل دفعها إىل تليني 
موقفها وتقديم التنازالت املطلوبة، بل إنّه من 
غري املستبعد أن تنتهي واشنطن إىل تكريس 
الوضع القائم، وإىل فرضه عىل القاهرة من 
منطلق أّن االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة 
كانت وما تزال تستهدف إبقاء مرص يف حالة 
ضعف مستمرّة حتى ال تشكل أي شكل من 

أشكال التهديد إلرسائيل... 

وهكذا فإّن طلب مرص وساطة أمريكا بالرغم 
من الحديث املتواتر عن »وجود تفاهامت 
إثيوبية إرسائيلية أمريكية لحرمانها من حصتها 
من مياه النيل« يشّكل مظهرا آخر من مظاهر 
الخلل االسرتاتيجي يف تعاملها مع هذا امللف.

6ـ   أنّها، إىل ذلك، ال تستبعد حتّى إمكانيّة 
اللجوء إىل توسيط إرسائيل رغم كل ما يروج 
عن دورها يف خلق الخالف وتغذيته، ففكرة 
مرشوع سّد النهضة، كام تؤكد مصادر متعّددة، 
هي باألساس فكرة إرسائيلية لها أهداف معلنة 
وأخرى خفيّة وهي تصّب كلّها يف إبقاء مرص 
ضعيفة مهّددة يف وجودها بسبب األزمات 

املتالحقة التي تعيشها.

تاريخية  ترتبط بعالقات  التي  إّن إرسائيل 
قدمية مع الدولة األثيوبية منذ عهد اإلمرباطور 
هيال سياليس، ما انفّكت تحاول تطويق مرص 

بحزام معاٍد لها من الجنوب، ويف هذا النطاق 
تنزّلت الّدراسات املشرتكة األثيوبية اإلرسائيلية 
األمريكية التي تم إنجازها فيام بني 1958 
و1964 بخصوص إقامة سلسلة من السدود 
ومنها سّد النهضة يف27 موقعاً يف إثيوبيا... 
غري أّن هذه الدراسات ظلّت حبيسة الرّفوف، 
ومل تجد طريقها نحو التنفيذ يف ذلك الوقت 
ألّن مرص كانت أيّام الرئيس الراحل جامل 
عبدالنارص َمِهيبََة الجانب حتّى إنها استطاعت، 
يف تلك الفرتة بالذات إبرام اتفاقية سنة 1959 
لتقاسم مياه النيل، وهي االتفاقية التي ترفض 

أثيوبيا،اليوَم، االعرتاف بها.  

بَيَْد أّن إرسائيل التي تريد، من ناحية أوىل، 
أن تحافظ عىل الجبهة املرصية هادئة آمنة 
باستمرار، ومن ناحية ثانية أن تواصل التغلغل، 
اقتصاديا وأمنيا، يف القارّة اإلفريقية، خاصة 
بعد أن تحّقق انفصال جنوب السودان عنه، 
دأبت طيلة العقود التي أعقبت التوقيع عىل 
اتفاقيات كامب ديفيد عىل العمل بالتنسيق مع 
حلفائها ومع البنك العاملي وحتى مع أصدقائها 
الجدد يف منطقة الخليج عىل املساهمة يف 
متويل وإنجاز املشاريع الكربى يف إفريقيا التي 
ميكن أن تحّقق لها هاتني الغايتني، وقد كان 

مرشوع سّد النهضة عىل رأسها.

وليس غريبا يف ضوء ذلك أّن الحكومة اإلثيوبية 
تعاقدت مع رشكة »رافيـــــل« اإلرسائيلية 
للتزّود  الحربية،  الصناعات  يف  املتخّصصة 
 Spyder-MR مبنظومة الصواريخ الدفاعية
لتأمني السّد، واملنطقة املحيطة به من أي 
هجامت جّوية أو صاروخية، كام عهدت إىل 
رشكات إرسائيلية أخرى تعمل يف مجاالت 
قواعد البيانات واالتصاالت من أجل تأسيس 

الّشبكات الخاصة بالسّد.

وتأسيسا عىل جملة ما تقّدم من معطيات، 
فإّن املالحظني يرون أّن مرصستكون، وهي يف 
وضعها الراهن، بحاجة إىل أن تعمل، مضطرّة ال 
مختارة، عىل التوّصل مع أثيوبيا إىل حّل سلمي 
عرب التفاوض، وال يشء غري التفاوض، وأن تتجّنب 
أّي شكل من أشكال التصعيد، وأالّ تصغي إىل 
بعض األطراف التي بدأت، بعد فشل املفاوضات، 
تتحّدث عاّم تسّميه نُُذَر الحرب التي بدأت تلوح 

يف األفق، وكأنّها تدعو إىل الحرب، وتحرّض عليها، 
وتوسوس لكال الطرفني باللّجوء إليها...

الرئيس  أكّد  كام  الخالد،  النيل  يظّل  وحتى 
عبد الفتاح السييس يف بعض خطاباته »يجري 
بقوة رابطاً الجنوب بالشامل برباط التاريخ 
والجغرافيا«، فإنّه سيكون من الرضوري للقاهرة 
وألديس أبيبا عىل حد سواء أن تتوقّفا عن تبادل 
االتهامات باملسؤولية عن الخالف بينهام، وأن 
تستبعدا أّي تلويح بإمكانية اللجوء إىل استخدام 
القّوة أو التهديد باستخدامها، ألّن الحّل ال ميكن 
أن يكون عسكريا، بل إّن الخيار العسكري ال 

ميكن إالّ أن يعّقد الوضع.

عىل أّن القاهرة ستكون مدعّوة، بالتّوازي 
القيام  املنظور،إىل  املدى  مع ذلك، وعىل 
بعملية »تحشيد دبلومايس« قويّة، عىل كافة 
األصعدة، إقليميا وقاّريا ودوليا، مع االعتامد 
عىل خطاب ُمقنع ذي مصداقية وبعيد عن 
املبالغة يف تقدير األرضار املتوقََّعة، وذلك 
حتى تدفع املجتمع الدويل إىل التحرّك من 
أجل مامرسة الضغوط الالّزمة عىل إثيوبيا 
ليك ال ترشع يف ملء خزّان السّد دون اتفاق 
معها، ومن أجل مساعدة الجانبني عىل حّل 
خالفهام سلميّا، وإن لزم األمر البحث عن 
صيغة ما لدعمها ماليا وفّنيا جربا ملا سينجم 
لها من أرضار عن أّي نقص يف كمية املياه 

التي ستصلها عند تشغيل السّد.

ثم إنّها، مستقبال، ستكون بحاجة ماّسة إىل 
أن تراجع سياساتها وأن تعّدل خياراتها عىل 
الّصعيدين العريب واإلفريقي أّوال، وعىل الصعيد 
الدويل ثانيا، حتى تخلع من رَقَبَِتها ِربَْقَة الهيمنة 
األمريكية اإلرسائيلية عليها، وحتّى تسرتجع 
هيبتها  وخاّصة  الريادي  ودورها  مكانتها 

املفقودة يف املنطقة ويف العامل...

فهل ستفعل؟..

بعد  املنطقة  أحوَج  فام  ذلك،  نأمل  إنّنا 
زالزل »الّربيع العريب« إىل بناء معادالت 
جديدة تعيد إليها التاّمسك والتّوازن بعد 

طول ارتباك واضطراب.
م.ا.ح



قليمــي كيــا فــي حميطهــا االإ �ت

ســيـــاســة خـارجّيــة متقّلــبـــة 
وتحــالفـــات غـــامضــــة

باتت الّسياسة الخارجّية التركّية محّط أنظار الباحثين والمحّللين في عهد 
الزعيم رجب طيب أردوغان الذي غّير ثوابتها ومرتكزاتها التي دأبت عليها 

منذ تأسيس الجمهورّية التركّية ودخل في صراعات مع حلفائه التقليدّيين 
حول قضايا أساسّية تتعّلق بأمن تركيا وتماسك التحالف ووحدة الصّف 

داخله وصيانة المصالح الكبرى ألعضائه. وقد تعّرضنا في الجزء األّول من 
هذا المقال إلى مختلف المراحل التي مّرت بها الّسياسة الخارجّية التركّية 

منذ صعود حزب العدالة والّتنمية اإلسالمي إلى سّدة الحكم في 2002 ورأينا 
كيف تعاملت القيادة التركّية مع ثورات «الربيع العربي» باعتماد سياسات 
نّظر لها أحمد داوود أغلو وزير الخارجّية ورئيس الوزراء السابق، وتناولنا 

المرحلة األخيرة من تحّول السياسة الخارجّية التركّية التي أعاد فيها أردوغان 
تقييم األولوّيات التركّية في المنطقة وخاّصة على الّساحة السورّية. • بقمل حممد لس�ي
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يف هذا الجزء من املقال األسباب 
التي أّدت إىل هــــذا التحــــّول 
وتأثرياتها املحتملة يف تحالفات 

تركيا التقليديّة.

1 - أدركت تركيــــا أّن الغــــرب يريد فرض 
قيمه عليهـــا وال يسمح لها بتطوير رؤى 
االنفتاح عىل  لها  سياسيّة مختلفة تخّول 
الرشق مثل الحصول عىل صفة الشـــريك 
أو  شنغاي  تعاون  منظّمة  مع  الحوار  يف 
االنضامم إىل مجموعة BRICS أو إنشاء 
منطقة نفوذ عىل أسس إيديولوجيّة تقوم 
عىل الخصوصيّة القوميّة والتاريخيّة والّدينيّة. 
ويذكر أّن دعاة التحّرر من إمالءات الغرب 
عــــدم  خلفيّة  عىل  مواقفهم  يؤّسسون 
لقيـــــم  نفسها  الغربيّة  البلدان  احرتام 
عندما  الّشعوب  ولحقوق  الـــدميقراطيّة 
تتعارض مع مصالحها السياسيّة واالسرتاتيجيّة 
أفضـــــت  التي  بالنتيجة  القبول  )عدم 
الفلسطينيّة  األرايض  يف  االنتخابات  إليها 
يف 2006 والتي فازت بها حمـــاس، القبول 
باالنقالب العسكري يف مرص، دعم أنظمة 
أخرى غري دميقراطيّة يف املنطقة، تسليح 
الفصائل الكرديّة املناهضة لرتكيا ...(. ورغم 
عدم نجاح سياسة داوود أغلو إزاء العامل 
العريب بسبب طموحها املبالغ فيه، إالّ أنّها 
أّسست لرؤية مستقلّة ملا عىس أن تكون 
عليه مصلحة تركيا يف محيطها من منطلق 
أّن رياح التّغيري يف عامل املستقبل ستهّب 
من الرّشق وأّن تركيــــا دولة صـــاعدة يف 

منطقتها ووجب احرتامها.

2 - انتامء تركيا إىل الغرب مبا ميثّله من 
 1952َ يف  األطليس  الحلف  إىل  انضامم 
ومجلس أوروبا يف 1949 ومنظمة التعاون 
والتنمية يف أوروبا يف 1960 واعتامد منظومة 
الحقوق والحّريات الغربيّة وإلغاء اإلسالم 
كدين للّدولة وإحداث ثورة ثقافيّة موالية 
للغرب ومناهضة للتّقاليد الرتكيّة، كّل ذلك 
مل يؤّهل تركيـــا لعضويّة االتحاد األورويب. 
وقد اختزل أردوغان هذا الوضع خالل زيارة 
لفرنسا عندما خاطب الرئيس Macron قائال: 
»تركيا تقف أمام باب االتحاد األورويب منذ 
مثانينات القرن املايض« فرّد الرئيس الفرنيس 

بالقول: »نقرتح عىل تركيا الّدخول يف رشاكة 
متقّدمة مع االتحاد األورويب« ماّم يعني 

أّن تركيا أصبحت غري مؤّهلة للعضويّة.

3 - أّّدت الخالفات بني تركيا والّدول الغربيّة 
الرتكية  الساحة  التطّورات عىل  بخصوص 
وتفاعالت األزمة السوريّة وموضوع األكراد 
والتحّول يف السياسة الخارجيّة الرتكيّة إىل ما 
يشبه الّسجال السيايس الذي أرّض بالعالقات 
التقليديّة بني الجانبني. عىل سبيل املثال: 
أرادت تركيا القضاء عىل معاقل االنفصاليني 
األكراد يف عفرين وتّل ابيض وراس العني 
والقامشل وغريها من املواقع الحدوديّة 
املمتّدة حيث توجد قواعد أمريكيّة تحتمي 
بها الفصائل الكرديّة املتحالفة مع واشنطن. 
الرتكيّة  العالقات  يف  التوتّر  شاهدنا  وقد 
األمريكيّة من جرّاء حملة »غصن الزيتون« 
الّشعب  قّوات حامية  عفرين ودعوة  يف 
الكرديّة لالنسحاب من منبج وتهديد أنقرة 
بالتوّغل العسكري يف املنطقة إىل حدود 
جبل سنجار بالعراق لطرد املسلّحني األكراد. 
وقد أكّد رئيس الوزراء الرتيك آنذاك - بن 
عل يلدرم - املوقف الرتيك من هذا الوضع 
بالقول: »لن تسمح تركيا بإنشاء كيان إرهايب 
عىل حدودها« وأضاف : »من املحرّي وغري 
يحمي  أن  يُفرتض  بلد  يعمد  أن  املقبول 
حدود الحلف األطليس إىل  تقديم الّدعم 
السافر لكيانات مسلّحة تستهدف حدودنا«.

4 - نالحظ يف املقابل مزيدا من التاّلقي بني 
تركيا من جانب وروسيا وإيران من جانب 

آخر ميكن حرصه يف العنارص التالية:

• ال يخضع التعاون بني الثاليث الرتيك الرويس 
أو  إمالءات  أو  قيم  منظومة  إىل  اإليراين 
رشوط مسبقة وهناك إقرار برضورة احرتام 

مواقف كّل األطراف.

• هناك اعرتاف ضمني بأّن الّدول املعنيّة 
سياسيّة  مصالح  لها  إقليميّة  قوى  هي 
واسرتاتيجيّة ومن حقها املساهمة يف صياغة 

الّنظام اإلقليمي الجديد.
• توّجس هذه البلدان من األقليات العرقيّة 
واملذهبيّة التي تشّكل تهديدا مبارشا أو غري 

مبارش لوحدتها الرتابيّة. ويعّد موضوع األكراد 
عامال أساسيّا يف التفاهامت بني تركيا وإيران 
خاّصة يف حني تخىش روسيا من توظيف 

الجهاديني لرضب األمن واالستقرار فيها.

األحاديّة  القطبيّة  نهاية  بأّن  االعتقاد   •
أصبحت واقعا وأّن قوى عديدة يف العامل 
تطمح إىل لعب دور يف إرساء نظام عاملي 
جديد قوامه التعّدديّة. ومن ضمن هذه 
القوى روسيا وتركيا وإيران التي أصبحت 
تنافس الواليات املتحدة يف منطقة الرشق 
األوسط سواء بعودتها القويّة إىل املتوسط 
)روسيا( أو بالّسعي إىل امتالك القوة الّنوويّة 
)إيران( أو بإنشاء منطقة نفوذ يف الجوار 
تحالفات  يف  بالّدخول  أو  إيران(  )تركيا، 
وتجّمعات إقليميّة كربى كمنظّمة شنغاي 

ومجموعة الربيكس )روسيا(.

• اعتقاد الثاليث الرويس اإليراين الرتيك أّن 
الوقت قد حان لتفنيد مقولة أّن الواليات 
يصنع  من  عامة( هي  )والغرب  املتحدة 
الّسالم ويعلن الحرب يف الرشق األوسط 
وهو ما يتجىّل يف منابر الحوار والتفاوض 
املوازية يف األزمة السورية التي ترشف عليها 
روسيامبعيّة تركيا وإيران ))استانة، صوتش(.

• بروز روسيا وتركيا وإيران عىل الساحة 
كقوى إقليميّة وازنة أّدى إىل تفاهامت بينها 
لصيانة املصالح وتقاسم الّنفوذ إالّ أنّه أثار 
رصاعات سياسيّة وإيديولوجيّة ومذهبيّة 
مع دول اخرى يف املنطقة، وهناك اعتقاد 
بأّن التّقارب الرتيك اإليراين يعّد رّدة فعل 
عىل سياسة ويّل العهد الّسعودي املدعومة 
من قبل الواليات املتّحدة والتي تندرج يف 
العربيّة  إطار محور جديد يضّم اململكة 
الّسعوديّة ومرص ودولة اإلمارات العربيّة. 
هذا املحور ال يلتقي مع مصالح تركيا التي 
نّددت باإلطاحة بحليفها اإلسالمي الرئيس 
املرصي محمد مريس ورأت فيها استهدافا 

لنفوذها يف املنطقة.

واشنطن  موقف  يف  التحّول  شّكل  كذلك 
من الخّط اإلسالمي الذي تعتمده القيادة 
الرتكيّة عامال مساعدا حيث مل تعد الحكومات 

)الجزء الثاني(

نطرح
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األمريكيّة ترى يف تركيا نظاما إسالميّا معتدال 
وباتت تعّول عىل اململكة العربيّة السعوديّة 
للقيام بهذا الّدور يف إطار الّنظرة السياسيّة 
»املجّددة« لويل العهد محمد بن سلامن.

ومبا أّن الغمد ال يتّسع لسيفني كام يقال، 
هناك رصاع بني اململكة وتركيا عىل الريادة 
يف املنطقة من ناحية حامية املسلمني الّسّنة 
والّدفاع عن مصالحهم وترى كّل منهام أنّها 
متتلك املقّومات التي تسمح بتحقيق ذلك.

• وضع القّوة االقليميّة الذي متتاز به كّل من 
روسيا وتركيا وإيران بعد أن أمسكت بخيوط 
متّدد  إىل  بطبيعته  أّدى  سوريا  يف  اللّعبة 
هذه القوى واعتامدها لسياسة االستقطاب 
وإنشاء املحاور ويتجىّل ذلك يف الرّصاع عىل 
الّنفوذ يف املنطقة بني تركيا واململكة العربية 
املثال حيث سعى  السعودية عىل سبيل 
البلدان إىل تعزيزجانبيهام بإبرام توافقات 
جديدة مع أطراف مختلفة بغرض التموقع 
االسرتاتيجي وانتقال من وضع الحليف الّداعم 
للمعارضة السوريّة إىل وضع الخصم املنافس 
األوسط.  الرشق  والّنفوذ يف  الّريادة  عىل 
ولنا يف تطّورات األزمة بني قطر واململكة 
االستقطاب  مثال عىل سياسة  السعوديّة 
واملحاور حيث اصطّفت تركيا برسعة إىل 
تعّزز  إضافيّة  قّوة  وأرسلت  قطر  جانب 

الحضور العسكري الرّتيك يف اإلمارة.

ومل تقترص تركيا عىل دعم املوقف القطري 
سياسيّا وعسكريّا عرب القاعدة العسكريّة التي 
بنتها يف قطر بل عمدت إىل تأجري جزيرة 
»سواكن« السودانيّة ذات املوقع االسرتاتيجي 
عىل البحر األحمر ماّم أثار انشغال مرص 
واململكة السعوديّة اللتني تريان يف ذلك انتشارا 
يهّدد مصالحهام يف البحر األحمر وكذلك يف 
القرن اإلفريقي حيث دّشنت تركيا يف سبتمرب 

2017 قاعدة عسكريّة لها يف الّصومال.

بناء  يف  املتمثّل  العسكري  الحضور  هذا 
الشؤون  وزير  حسب  يهدف  القواعد 
الخارجيّة مولود شاوش اغلو إىل »تحقيق 
األمن يف البحر األحمر« لكّنه يؤكّد يف الحقيقة 
دخول السياسة الخارجيّة الرتكيّة يف مرحلة 
ما  رغم  االيديولوجي  الرّصاع  من  جديدة 

يّدعيه املنظّر والسيايس أحمد داوود أغلو 
من رضورة العمل بقاعدة انتفاء املشاكل 
مع دول الجوار. فمحاولة استقطاب الّدول 
والجامعات مثل قطر والسودان والصومال 
وكذلك السنغال وتشاد وامليليشيات والفصائل 
املسلّحة التابعة لإلسالم السيايس يف سوريا 
وليبيا بغرض االنتشار االسرتاتيجي واحتالل 
مواقع نفوذ جديدة تستفّز العديد من دول 
الجوار. والشّك أّن حكومة أردوغان تتحّمل 
جزءا من املسؤوليّة يف املأزق السيايس الحايل 
يف ليبيا حيث حرص الزعيم الرتيك عىل أن 
تكون بالده من ضمن الالعبني األساسيني 
بدعمها منذ البداية لفجر ليبيا وامليليشيات 
املشبوهة وبقيت االتّهامات تالحقها بخصوص 
تسهيل عبور الّدواعش إىل القطر الليبي وعقد 
صفقات تهريب الّسالح رغم الحظر املفروض 
من قبل األمم املتّحدة، وقد قطعت تركيا 
شوطا آخر يف اآلونة األخرية بالتّعاقد مع 
حكومة الوفاق والتدخل عسكريّا إىل جانبها. 
كذلك صّعدت موقفها يف سوريا وأوشكت أن 

تنِسف تحالفها الظريف مع روسيا.

مآخذ الغرب عىل السياسة الرتكّية

هذا التحّول يف السياسة الخارجيّة الرتكيّة وإن 
لقي استحسانا وقبوال لدى روسيا وإيران رغم 
املعوقات االيديولوجيّة واملذهبيّة فقد أثار 
حفيظة الغرب وبدأ يثري الّشكوك حول انتامء 
تركيا الفعل إىل عديد املنظاّمت والهيئات 
الغربيّة مثل الحلف األطليس واملجلس األورويب 
فضال عن مواصلة مفاوضات العضويّة يف 
االتّحاد األورويب معها والتي باتت مجّمدة 
بفعل التوتّر املستمّر يف العالقات بني الجانبني، 
فهل سنشهد يف املستقبل القريب خروج تركيا 
من الحلف األطليس الذي انظّمت إليه يف 1952 
يف خضّم الحرب الكوريّة التي شاركت فيها 
إىل جانب الواليات املتّحدة؟ وهل ستتمّكن 
األصوات املنادية بطرد هذا البلد من املنظّمة 

من التأثري عىل املوقف األمرييك املرتّدد؟

التي  السياسيّة  القرارات  نستحرض  عندما 
استهجنها الغرب يف الّسنوات القليلة املاضية 
ومآخذ تركيا عىل حلفائها الغربيّني ندرك مدى 

حساسيّة املوقف بالّنسبة إىل الطرفني.

دون الرّجوع إىل رفض الربملان الرتيك الّسامح 
للقّوات األمريكيّة بالعبور ملهاجمة العراق خالل 
حرب 2003 ميكن ذكر التّعاون فيام يشبه 
التّحالف الظّريف بني تركيا وروسيا وإيران يف 
إطار املسارين املستقلنّي »أستانا« و»سوطش« 
وكذلك اتّهام القيادة الرتكيّة للواليات املتّحدة 
األمريكيّة بدعم اإلرهاب )يف إشارة إىل مساندة 
واشنطن سياسيّا ومــــاديّا لوحــدات حمـــاية 
بشمـــال  املتواجـــدة  الكردية  الشعــب 

سوريا(.

هذا إىل جانب تطّور آخر خطري يتمثّل يف 
اقتناء تركيا ألحدث منظومات الّدفاع الجّوي 
الرويس )S-400( وهي بادرة غري مسبوقة 
لها  تكون  قد  األطليس  الحلف  يف  لعضو 
الّدفاعيّة  األنظمة  عىل  خطرية  تداعيات 
الجويّة للحلف حيث ميكن للخرباء الروس 
الذين سيدّربون الطواقم الرتكيّة عىل استعامل 
املنظومة الجديدة ترسيب أرسار عسكريّة 
تخّص أسلحة الحلف وخاّصة منها الطائرة 
الحربيّة األمريكيّة الجديدة F35التي ساهمت 
تركيا يف تصنيعها. مع العلم أّن أعضاء يف 
االتحاد األورويب مثل بلغاريا وسلوفاكيا الزالوا 
ميتلكون املنظومة الصاروخيّة S-300 التي 

ورثوها عن ماضيهم الشيوعي. 

كام تعيب واشنطن عىل تركيا عدم التزامها 
بالعقوبات ضّد إيران يف إطار امللّف الّنووي 
التّوازنات يف رشق  وتتّهمها برضب  اإليراين 
املتوّسط بإعالن مسألة التنقيب عن الّنفط 
والغاز يف املنطقة دون وجه حّق هدفا اسرتاتيجيّا 
يخّول لها إبرام اتفاقات وتفاهامت مشبوهة.

ومن ضمن املآخذ األخرى عىل تركيا اتّخاذ 
مواقف عدائيّة ضّد رشكاء الواليات املتّحدة 
مرص  ضمنهم  من  املنطقة  يف  األمريكيّة 
واإلمارات العربيّة املتّحدة واململكة العربيّة 
السعوديّة وعدم االنصياع ملطالب اإلدارة 
األمريكيّة الداعية إىل تطبيع العالقات مع 
إرسائيل وتوجيه االنتقادات إىل سياسة الرئيس 

األمرييك إزاء امللّف الفلسطيني....

هذا التوتّر يف العالقات مع الحليف األمرييك 
يقابله وضع مامثل يف العالقات مع االتّحاد 

االنفالت  بانتظام  استهجن  الذي  األورويب 
الّسلطوي يف تركيا وما أّدى إليه من انتهاكات 
خطرية لحقوق اإلنسان خاّصة بعد عمليّة 
الّسلوك  هذا   .2016 يف  الفاشلة  االنقالب 
الذي تراه املجموعة األوروبيّة منافيا لقاعدة 
الّدميقراطيّة يفاقم الشكوك إزاء أهليّة تركيا 

لعضويّة االتحاد.
 

وقد كشفت تطّورات امللّف السوري عن 
مواقف سياسيّة تركيّة عديدة مناهضة للمصالح 
األوروبيّة والغربيّة عموما من ضمنها موقف 
املتفرّج عىل مامرسات التنظيم اإلرهايب داعش 
يف املنطقة إىل حني تدّخل القّوات العسكريّة 
الروسيّة وانطالق التحالف بني واشنطن والقوى 
الدميقراطيّة السوريّة، وتسهيل عبور الجهادينّي 

األوروبيني إىل سوريا عرب األرايض الرتكيّة.

ويعيب االتحاد األورويب عىل تركيا خاّصة 
اجتياحها لشامل سوريا لطرد األكراد حلفاء 
الغرب يف الحرب ضّد داعش، وابتزازها له عرب 
الّسامح ألفواج الالجئني السورينّي بالعبور إىل 
اليونان خالفا ملا ينّص عليه االتفاق املربم بني 
الجانبني يف  .2015وترى القيادات األوروبيّة 
أّن تهديدات أنقرة املتكّررة باتّخاذ إجراءات 
مامثلة ضّد االتّحاد !األورويب كلاّم تفاقم ضغط 
الالجئني عىل أراضيها ال تليق بعضو يف الحلف 
األطليس مرّشح لالنضامم إىل االتحاد. إالّ أّن 
األزمة األخرية التي جّدت مبنطقة آدلب بني 
القّوات السوريّة ووحدات الجيش الرتيك يف 
أواخر فيفري وبداية شهر مارس املايض شهدت 
نفس اإلجراء الذي أفض إىل توتّر العالقات 
من جديد بني تركيا واليونان بصفتها بّوابة 

االتحاد األورويب بالّنسبة إىل الاّلجئني.
هذه العالقات التي مل تعرف االستقرار منذ 
االجتياح الرتيك لشامل قربص يف 1974 شهدت 
تطّورا آخر يف أواخر الّسنة املاضية عندما 
أبرم أردوغان مع الرسّاج، نظريه يف حكومة 
الوفاق الليبيّة، اتّفاقيّة تعاون عسكري أغضبت 
اليونان التي رأت فيها انتهاكا لحقوقها البحريّة 

وطلبت دعم ومساندة الحلف األطليس.

ولرتكيا بدورها مآخذ عىل حلفائها الغربيّني. 
الّدعم  تتلّقى  بأنّها ال  اعتقادها  من ذلك 
يف محاربتها لإلرهاب الذي يهّدد وحدتها 

وسالمة ترابها واملقصود هنا هو »وحدات 
حامية الشعب الكرديّة« املنضوية تحت راية 
»القوى الدميقراطيّة السوريّة« املتكّونة أساسا 
من العنارص الكرديّة يف سوريا وهي فصائل 
متحالفة مع الغرب ومعارضة للّنظام السوري 
وال ينطبق عليها مفهوم اإلرهاب الذي تنعتها 
به تركيا. وكثريا ما تحتّد الّنقاشات بني الجانبني 
حول هذا املوضوع خالل الزيارات الرسميّة 
أو مبناسبة اجتامعات الحلف األطليس وتجدر 
اإلشارة هنا إىل زيارة أردوغان إىل واشنطن يف 
نوفمرب املايض حيث هاجم عدد من أعضاء 
مجلس الشيوخ األمرييك سياسة الزّعيم الرتيك 
بحضور الرّئيس دونالد ترمب وانتقدوا بشّدة 
مامرساته ضّد األكراد بحّجة محاربة اإلرهاب 
مشّككني يف نفس الّسياق يف مساهمة بالده 

يف الحرب ضّد تنظيم داعش اإلرهايب.

كام تجدر اإلشارة كذلك إىل زيارة أردوغان 
لفرنسا يف جانفي 2018 وإعالن الرئيس ماكرون 
خاللها أّن وضع حقوق اإلنسان يف تركيا ال 
يرتك أّي مجال للتقّدم يف مفاوضات انضامم 

تركيا إىل االتّحاد األورويب.

واملالحظ أّن العالقات الفرنسيّة الرتكيّة بدأت 
الرئيس  أن اعرتفت حكومة  تتدهور منذ 
ساركوزي بإبادة األرمن من قبل تركيا يف 1915 
وهي عىل املحّك يف عهد الرئيس الحايل بعد أن 
استقبل  قيادات تنظيم »القوى الدميقراطيّة 
السوريّة« ودعا مؤخرّا يف لقاء مع األمني العام 
للحلف األطليس إىل التّشاور حول دور هذه 
املنظّمة ومدى االنسجام بني أعضائها بعد 
أن وصفها بأنّها يف حالة »موت دماغي« يف 

إشارة إىل الّدور الرتيك داخلها.

ومن ضمن املآخذ األخرى التي ساهمت يف 
تأزّم األوضاع مع الّدول الغربيّة والواليات 
املتّحدة عىل وجه الخصوص املوقف الغريب 
الفاتر إزاء املحاولة االنقالبيّة الفاشلة يف تركيا 
الذي أثار شكوكا يف إمكانيّة ضلوع املصالح 
األمريكيّة يف هذا الحدث الخطري، ورفض 
واشنطن القاطع تسليم الّداعية فتح الله 
كولن املقيم بالواليات املتّحدة واملتّهم من 
قبل الّسلط الرتكيّة بتنظيــــم محــــاولة 

االنقالب. 

كام تشكو تركيا من اإلجراءات العقابيّة التي 
فرضتها عليها اإلدارة األمريكيّة إثر صفقة 
املنظومة الصاروخيّة مع روسيا والتي ألغت 
 F-35 مبقتضاها تزويد تركيا بالطائرة الحربيّة
. وقد ميتّد أثر هذه اإلجراءات إىل رشكات 
املناولة الرتكيّة التي تصّنع جزءا من قطع 

غيار هذه الطائرة املتطّورة جّدا.

أهمّية تركيا االسرتاتيجية 

هذه املآخذ التي نسوقها عىل سبيل املثال 
ال الحرص تبنّي مدى تباعد سياسات األطراف 
املعنيّة يف الّسنوات األخرية. فهل تنبئ باقرتاب 

موعد القطيعة بينها؟

إّن الرّهانات واملصالح الكربى التي تجمع 
بني األطراف والتّبعات الخطرية التي ميكن 
أن تنجّر عن خروج تركيا من التّحالف قد 
تجعل القطيعة املتوقّعة أمرا يصعب تحقيقه.  

فبقاء هذا البلد داخل الحلف األطليس يكتيس 
أهميّة بالغة نظرا لحجمه الدميغرايف )82 مليون 
نسمة( وامتالكه لثاين أكرب جيش يف املنظّمة 
بعد الواليات املتّحدة األمريكيّة. وتأيت تركيا يف 
مرتبة متقّدمة من ناحية الرشاءات العسكريّة 
الغربيّة أساسا التي بلغت 18,2 مليار دوالر يف 
2017 ما يبّوؤها املركز الثالث يف املنطقة بعد 
اململكة العربيّة السعوديّة واإلمارات العربيّة 

املتحدة وقبل إيران وإرسائيل.
 

وتعّد تركيا الضامن لحريّة املرور يف املضائق 
معاهدة  مبقتض  والدردنيل(  )البوسفور 
االمرباطوريّة  وريثة  وهي   Montreux
الوسطى يف  آسيا  تأثري يف  ولها  العثامنيّة 
متواترا  صعودا  العامل  فيه  يشهد  ظرف 
للّصني وروسيا. وهي تحتّل كذلك موقعا 
العتاد  مبرور  يسمح  اسرتاتيجيّا  جغرافيّا 
العسكري األمرييك خاّصة يف حاالت التدّخل 
يف آسيا الوسطى وقرب الحدود الجنوبيّة 
للفيدراليّة الروسيّة ويف الرشق األوسط. وقد 
أصبحت تركيا لبنة أساسيّة يف الحلف بحكم 
إيوائها ملركز قيادة القوات الربيّة يف ازمري 
)Landcom( وملحطّة رادار كبرية بالقاعدة 
العسكريّة Kurecik يف مالطيا جنوب رشق 
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تركيا التي انطلق تشغيلها يف 2010 من قبل 
الحلف لرصد الصواريخ الباليستية املعادية. 
كام تأوي تركيا بالقرب من مدينة »أضنة« 
يف جنوب البالد قاعدة » Incirlik » الجوية 
التي استعملتها القّوات األمريكيّة الحليفة يف 
طلعاتها لرضب تنظيم داعش والتي تحتفظ 
األمريكيّة بعرشات  املتحدة  الواليات  فيها 

الرؤوس الّنوويّة تحت الحراسة املشّددة.

عديد  يف  تركيا  شاركت  ذلك  إىل  إضافة 
منطقة  يف  الحلف  بها  قام  التي  املهاّمت 
البلقان وأفغانستان وعرض الساحل الصومايل 
وساهمت قّواتها البحريّة يف عديد العمليّات 
ولرتكيا  املتّحدة.  األمم  راية  تحت  الدوليّة 
أهميّة كربى من ناحية تواجدها بجوار غري 
التي  العازلة  املنطقة  مبثابة  وهي  مستقّر 
أن  وميكن  الجوار  هذا  عن  أوروبا  تفصل 
تلعب دورا محوريّا يف صورة ظهور تهديدات 
من قبل روسيا وقوى إقليميّة أخرى صاعدة.

لن يستغني  الحلف  أّن  الكثريون  ويعتقد 
بسهولة عن الخدمات التي تقّدمها املخابرات 
الرتكيّة )M.I.T( يف مجال مكافحة اإلرهاب 
خاّصة يف ظّل ما شاع حول وجود تواصل 

بينها وبني مجموعات تصّنف باإلرهابيّة.

تقابلها  الحلف  داخل  الرتيك  الوجود  مزايا 
امتيازات تحصل عليها تركيا بحكم عضويّتها 
فيه وأّولها الحامية ضّد أّي عدوان طبقا ملا 
ينّص عليه ميثاق املنظّمة. ويُعّد ذلك ضامنة 
أساسيّة يف منطقة مضطربة تشهد رصاعات 
عنيفة بني قوى مختلفة تسعى إىل التموقع 
وللتذكري  والّدويل.  اإلقليمي  الّصعيد  عىل 
استنجد أردوغان بالحلف إثر املعارك التي 
جّدت يف األسابيع املاضية بني القّوات السوريّة 

املدعومة من روسيا  والجيش الرتيك.

وتستفيد تركيا كذلك من رصيد الحلف يف 
ويحصل  العمليّات  وإدارة  تخطيط  مجال 
ضبّاطها عىل مهاّم ومراكز عالية يف قيادة 
الحلف. كام تستفيد تركيا من تبادل املعلومات 
بني املصالح االستخباراتيّة املتعلّقة مبكافحة 
محيطها  يف  األوضاع  وبتطّورات  اإلرهاب 

اإلقليمـــي عىل وجـــه الخصــــوص إضافة 
إىل املنــــافع االقتــصاديّة والتجاريّة التي 
مع  الثنائيّة  عالقاتها  يف  تركيا  تجنـــيهـــا 

أعضــــاء الحلـــف.

لذلك وجب إدراج التوتّر يف العالقات بني تركيا 
من جانب والواليات املتّحدة وبعض الّدول 
األوروبيّة من جانب آخر يف إطار الخالفات 
الظرفيّة التي ال متّس الجوهر االسرتاتيجي 
للعالقة بني هذه البلدان. فاالعرتاف بإبادة 
األرمن وعدم إدراج وحدات حامية الّشعب 
الكرديّة يف الئحة اإلرهاب وتسليط عقوبات 
اقتصاديّة عىل تركيا يف عالقة بصفقة املنظومة 
الّصاروخيّة الروسيّة والتّهديد بطردها من 
الحلف األطليس والتجميد الفعل ملفاوضات 
العضويّة يف االتّحاد األورويب معها وغريها من 
املواقف الغربيّة املناوئة ال تعدو أن تكون 
سوى وسائل ضغط عىل القيادة الرتكيّة ملنعها 
من تحقيق استقالليّة قرارها والظهور مبظهر 

القّوة االقليميّة الفاعلة.

كذلك األمر بالّنسبة إىل تركيا التي أجرت تقاربا 
ملحوظا مع روسيا وإيران تّوجته بصفقة 
يعتقد  التي   S-400 الصاروخيّة  املنظومة 
أردوغان  أمل  خيبة  عن  تعرّب  أنّها  البعض 
تركيا  الغرب. وقد هّددت  الرشاكة مع  يف 
يف نفس الّسياق بغلق قاعدتني عسكريّتني 
تستعملهام الواليات املتّحدة كرّدة فعل عىل 

اإلجراءات العقابيّة ضّدها.

هذه املناورات قد تفيض يف الّنهاية إىل تدارك 
األمر وترميم العالقة بني الجانبني.

وتأمل القيادة الرتكيّة التي انتهجت يف الّسنوات 
األخرية سياسات جريئة تصل إىل حّد التهّور 
لكّنها تبقى محسوبة، أن تحّسن موقعها يف 
املعسكر الغريب ولن تحجم عن اللّجوء إىل 

االبتزاز إذا لزم األمر.

إخفـــاقــــات 

ما نستنتجه من تطّورات السياسة الخارجيّة 
الرتكيّة تحت حكم حزب العدالة والتنمية 

ميكن تلخيصه يف املالحظات التالية:

حّدد منظّر السياسة الخارجيّة الرتكيّة أحمد 
داوود أغلو جملة من األهداف أساسها سياسة 
جوار خالية من املشاكل وتحويل الرشق األوسط 
إىل منطقة نفوذ تريك تكون منطلقا لتموقع 
بالده يف االتحاد األورويب والغرب عاّمة وأخريا 
الريادة يف العامل اإلسالمي السّني وانتقال تركيا 
إىل مصاّف القوى اإلقليميّة عرب مرشوع العثامنيّة 
الجديدة. هذه األهداف مل تتحّقق يف مجملها 
بل توتّرت العالقات الرتكيّة العربيّة يف الرّشق 
األوسط واحتّد التنافس عىل الّريادة يف الفضاء 
السّني وتقهقر املوقع الرتيك يف أوروبا والغرب 
عموما. ويعزى ذلك إىل انحياز تركيا ايديولوجيّا 
ومذهبيّا يف الرّصاعات القامئة ماّم أّدى إىل 
قّسمت  وبروز محاور جديدة  االستقطاب 
املنطقة وزادت من حّدة التوتّرات، وال أدّل 
عىل ذلك ماّم دّونه Semih Idiz أحد معاريض 

السياسة الخارجيّة الرتكيّة يف هذا التقييم:
 

»الخطاب العقائدي املوايل لالخوان املسلمني 
واملدافع عن السّنة جعل تركيا تخرس مواقعا 
يف الرشق األوسط،  املنطقة التي كانت تطمح 
أن تلعب فيها دورا أساسيّا وهو ما يذكّر 
بفشل األتراك املتواصل يف صياغة عالقات 
حوار هادئة ومستقرّة ويعكس عزلة تركيا يف 
محيطها حيث مل تتوّخ الوسطيّة واالعتدال 
وجنحت إىل االنحياز عوض أن تلعب دور 
الوسيط وحتى محاولة املصالحة مع روسيا 

وإيران فإنّها تبدو مبثابة اإلكراه«.

رغم ذلك نالحظ لدى القيادة الرتكيّة توّجها 
واضحا يف سياستها الخارجيّة نحو االستقالليّة 
وذلك باالنفتاح عىل القوى واملجموعات 
الصاعدة يف الرشق والتعامل معها بحريّة دون 
إحداث قطيعة مع الغرب حليفها التقليدي. 
ويف ذلك داللة واضحة عىل أّن تركيا أصبحت 
متتلك مقّومات سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة 
تسمح لها بأن تكون ضمن كوكبة البلدان 
الّصاعدة والقوى االقليميّة التي يُحسب لها 

حساب يف مناطقها.
م.أ

رئيس »املنتدى الّدبلومايس« 
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الخّط الزمنّي يف الرواية املساَر الذي تطّور عربه مترّد 
الفكر السلفي عىل املجتمع، فيبدأ من »أحداث سليامن«، 
ثّم يعرب أحداثا أخرى وقعت يف مرحلة »الرتويكا« من 
أهّمها استقبال الدعاة، وما نجم عنه من أفكار غريبة 
عن املجتمع التونيس مثل فكرة »ختان البنات«. ويستمّد 
الذي  الرصاع  يف  املبارش  تأثريه  من  أهميّته  العاّم  التاريخ  هذا 
تعيشه الذوات، وهي شخصيّات ثالث متـــثّل مــــع الّساردة 
باختـــني  بوليفونية، وميخائيل  تــــؤلّف رواية  أربعة أصوات 
يــــرى أّن بوليفونية الرواية ال تتحــــّقق إالّ مببــــدأ جوهرّي 

هو التعــــّدد الصويت.

عن الكاتبة والّراوية والّساردة

منيّز هنا لرضورة منهجيّة بني ثالثة أصوات هي صوت الكاتبة 
وصوت الرّاوية وصوت الّساردة. فالتقنية األساسية التي اعتمدتها 
فاطمة بن محمود يف خلق التعّدد الصويت ميكن تسميتها بتقنية 
»االنفصام«، حيث نجد لكّل ذات يف الرواية أكرث من صوت. ويف 
النّص اإلطار تظهر شخصيّة الّساردة وهي تنتظر امرأة مجهولة 
لتحصل منها عىل قّصتها، ومعاناة هذه املرأة يف املنطلق ال تتجاوز 
حدود رغبتها يف الخروج من الشعر إىل الرواية. وتبدو املسافة 
بني الّساردة والكاتبة منذ املستوى األّول هّشة حّد التداخل، 
ففاطمة بن محمود أستاذة الفلسفة يف املعاهد الثانويّة شاعرة 
وقّصاصة قبل أن تصبح روائية، وهذه املرأة املوجودة يف املقهى 
تشبهها كثريا: »ال أريد أن أتأّخر أكرث يف كتابة روايتي األوىل«، 
لتدخــل  املقهى مســـرعة  تغادر  الّساردة وهي  تقول  هكذا 
من  الثاين  املستوى  ميثّل  الذي  ونور«  وليىل  »سيف  عامل  بنا 

مستويات الرّسد املتعّدد.
 

وجوُد الرواية بني يدي القارئ يعني إذن أّن الّساردة حصلت 
عىل غايتها، وسنعرف كيف تحّقق ذلك يف املشهد األخري حني 
تكشف النقاب عن األدوات التي استخدمتها يف الكتابة، ونعرف 
املرأة التي التقتها يف املقهى وتسلّمت منها القّصة. لكن قبل 
ذلك سيعيش القارئ تفاصيل حياة ثالث شخصيّات تؤلّف عائلة 
الّروايئ يف  واحدة، لكّل فرد منها عامله الخاّص، فينقسم املنت 
املستوى الثاين بدوره إىل مستويني: مستوى تتوىّل فيه الرّاوية 
دور »الرّاوي العليم«، فتتسلّل إىل عامل الشخصيات املغلق واألكرث 
حميميّة لتنقل ما يجّد فيه من أحداث، ومستوى ثان تتحّدث 
أعمق  يكشف  مونولوج  يف  الخاّص  بصوتها  شخصيّة  كّل  فيه 
خباياها. لكن كيف منيّز بني صوت الرّاوية وصوت الّساردة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال ننتبه أّوال إىل الهوامش، فالتعليقات 
الواردة فيها لها وظيفة أوىل ال تتجاوز إرشاد القارئ  وتعريفه 
ببعض املعطيات من خارج النّص، كالتعريف بجامعة سليامن 
يف هامش الصفحة 34، أو تفسري عبارة »بن عل هرب...بن 

عل هرب« يف الصفحة 47، فيام تقوم التعليقات عىل ترّصفات 
الّساردة وحضورها بوظيفة ثانية داخليّة، إذ تتحّكم بواسطتها 
الكاتبة يف املسافة الفاصلة بني الّساردة والشخصيّات األخرى 
الّساردة جيّدا ما يفعله  بوصفها صوتا مستقالّ بذاته »تعرف 
اآلن  عليهم  الدخول  يف  ترغب  ال  خلوتهم،  وإخوته يف  سيف 
ص17«، وال يتوقّف حضور الّساردة بصفتها شخصا ال صوتا عىل 
الهوامش فحسب، بل نجدها يف املنت حيث توهمنا الكاتبة بأّن 
كّل الشخصيات أصبحت واعية بحضورها يف حياتها وأنّها تتحرّك 
تحت أنظارها وتسعى إىل االنفالت عّنا: »الّساردة ليست هنا، 
يف غيابها وجد سيف فرصة التحّرر كلياّ من ضغوط الواقع رفقة 
إخوته يف اإلسالم... غابت الّساردة فوجدت ليىل الفرصة متاحة 
للتحّرر من حججها الواهية «ص70، كام تحاول الكاتبة إيهامنا 
بأّن الّساردة تخوض مع الشخصيّات رصاع وجود فقدت فيه 
مخرجة  مصـائرهم  يف  التحّكم  عىل  والقدرة  عليهم  السيطرة 
إيّاهم من دائرة الحرب والورق إىل الواقع، تقول نــــور:»عندما 
وملحـــت  البـــاب  جهة  التفتُّ  غرفتـــي  بدخـــول  هممت 
الّساردة منزعجة قلقة تلّوح يل بيدها ألدخل الغـــرفة. مسكينة 
هـــذه الّســـاردة فعـــال أال تفهم أن كــــّل يشء فــــاتــهـــا!« 

ص 274

وميثّل املشهد الثالثون ذروة تداخل مستويات الرّسد وتشابك 
عوامله، حيث تتحّدث فيه الرّاوية بضمري األنا لتعرّب عن صدمة 
الكاتبة عندما قّرر سيف إجراء عمليّة ختان البنته نور. يذكّرنا 
هذا املشهد مبا فعله النوري بوزيد يف فيلم »آخر فيلم« حني 
أوهم املتفّرجني بأنّه أوقف التصوير ودخل يف حوار مع املمثّل 
يحتّج  والذي  »بهتة«  البطل  بدور  يقوم  الذي  العبديل  لطفي 
عىل املسار املرسوم للشخصيّة ويتمرّد عىل املخرج. وينقلنا هذا 
املشهد إىل مستوى أعىل من كّل مستويات الرّسد التي فحصناها 
الكاتبة  آنفا، مستوى فوقي يدور رمّبا بشكل واقعي يف بيت 
نفسها، وتعكس هذه الحوارية أزمة ثقافية واجتامعية حقيقيّة 
حني  ففي  بأرسه.  املجتمــــع  لتشمل  الرواية  حدود  تتجاوز 
تــرى الرّاوية أّن الّرواية ليست خيالية، بل واقع حقيقّي ألنّنا 
نلتقي أشباه سيف يوميّا يف الشارع، يرى زوجها أّن من يفّكر 
بتلك الطريقة حّر. وعن إمكانيّة أن يصبح ختان البنات شائعا 
يف تونـــس املشهورة بنرصة املرأة ومجلّة األحوال الشخصيّة 
تصطدم الرّاوية بقول زوجها: »نعم، هو حّر، وتلك طريقته يف 
العائلة« ص129.  ابنتـــه وصــــون رشف  عّفة  الحفاظ عىل 
الكتابة  من  الجـــدوى  بســـؤال عن  يبدأ  الذي  املشهد  هذا 

ينتهــــي بنوبة بكـــاء عنيفة يف الشـــرفة! 

الّذوات املعطوبة : سيف وليىل ونور 

ولدت نور العام 2006. يف لحظة اللقاح رصخ الحيوان املنوّي: 
»كم يبدو مثريا ورائعا أن أحظى بفرصة حياة لن يرسقها مّني 

التــــعـــــّدد الصــــــوتـي فــــي 
روايـــة المـــــالئــكــــة ال تطير

في روايتها «المالئكة ال تطير» كتبت فاطمة بن محمود عن الراهن 
التونسي والتحّوالت المجتمعية والفكرية التي أحدثتها الثورة وأسهم فيها 

تطّور الفكر السلفي والعنف الديني. فهي تسرد حكايًة أبطالها ينتمون 
إلى الواقع ويمّثلونه بكّل تعقيداته وتناقضاته. لكّن هؤالء األشخاص 

العادّيين الذين تسّللت الكاتبة إلى عالمهم المغلق وتجّولت في ذاكرتهم 
وأحالمهم وابتكرت لهم مسارات في الحياة وقادتهم إلى نهاياتهم، 

شخصيات روائّية من صنع كاتبة تطُرق عالم الرواية بتحّد. وهذا ما تلّح 
على التذكير به عبر عالمات وقرائَن ترافق القارَئ وتجعُله يقرأ الرواية دون 

أن يغيب عن ذهنه لحظة أّنها عمل أدبي قائم على الّسرد والتخييل. ي الزيدي • بقمل  د. من�ب

يقتفي
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أحد!« ص15، بعد خمس سنوات من الّسجن بتهمة االنتامء إىل 
مجموعة سليامن ينتهي املطاف بوالدها سيف حرّا طليقا: »بعد 
هروب بن عل ال نعرف من فتح األبواب« ص 49. يف العام 2012 
يرغم سيف زوجته ليىل عىل قبول األمر الواقع ويخضعان ابنتهام 
إىل عملية ختان. وتغطّي الّرواية إثر ذلك جانبا مهاّم من حياة 
نور حتّى بلوغها التاسعة عرشة من العمر وتصّور هذه املفارقَة 
العجيبة: كيف رسقت الحياة من نور التي اعتقدت منذ نشأتها 

أّن حياتها لن يرسقها منها أحد! 

العاّم  بالتاريخ  عالقته  الزّمني يف  الّرواية  خّط  إىل  نظرنا  وإذا 
مل  زمنا  لتدخل  الواقع  عن  انفصلت  قد  الكاتبة  أّن  إىل  ننتبه 
الّرواية  يحدث بعد. وكّل ما فيه خيال وتوقّع! هكذا تنقسم 
إىل قسمني: قسم واقعي ينشّد إىل التاريــــخ بقـــرائن موثّقة 
مثل حــــادثة إنزال العلم من كليّة منوبة أو محارضة الداعية 
فيه  تتخيّل  استرشايف  وقسم  املنزه،  ملعــب  يف  غنيم  وجدي 
مصـــريا  الّرواية  شخصـــيّات  من  شخـــصيّة  لكّل  الــــرّاوية 

ويشبهـــه. يناسبـــه 

هذه الشخصيّات الثالث تتحرّك داخل إطار عائل، لكّن العقل 
السلفي الذي ميثّله سيف يفرض عليها قانون الصمت الذي سينتهي 
بها إىل التمرّد واالنفجار. فال معنى لهذه الّذوات مجتمعة، لكن 
يُنظر إىل كّل واحدة منها بشكل مختلف، وهكذا ترسم الّرواية 
ثالث حيوات منفصلة، ووفق اسرتاتيجية التعّدد الصويتّ ترتاجع 
الّساردة يف عّدة مشاهد لترتك لكّل شخصيّة أن تعرّب عن نفسها 
يف مونولوج، فيتسلّل القارئ إىل الفضاء الخاّص بها، ويكتشف 
الوجه اآلخر. لكّل شخصيّة وجهان وصوتان متضاّدان، يعكس 
ذلك حالة التمزّق التي يعيشها املجتمع بني الديني والدنيوي، بني 
الحياة واآلخرة، بني املقّدس واملدنّس، بني الرشف والخطيئة. وهو 
ذات التمزّق الذي نلمسه يف املواجهة بني السلفيّة والعلامنيّة: 
»كان هو وبعـــض شبــــاب اإلســـالم يستعّدون لشّن هجوم 
عىل أحد الفنادق التي تبيع الخمر ومتارس فيها الرذيلــــة يف 
إحــــدى املناطق السياحية يف سوسة لكّن الطاغوت باغتهم 

واعتقلهم« ص101

سيف  إىل  نظرنا  وإذا  املجتمع  إىل  األفراد  ينقله  التمزّق  هذا 
رّد  هو  السلفّي  الدينّي  الفكر  إىل  االنتامء  أّن  وجدنا  منوذجا 
انتهاك  بسبب  اجتامعّي  وقهر  ذايتّ  نفيّس  إحباط  عىل  فعل 
خلف  فتمتلك  ليىل  أّما  مادّي،  وفقر  عاطفيّة  وخيبة  للجسد 
االنعتاق،  يف  دفينة  ورغبة  الحريّة  إىل  يتطلّع  جسدا  النقاب 
تحّب  ما  املرآة وترتدي  أمام  تعرّب عنها يف خلوتها حني تقف 
من الثياب وترقص: »يحدث أحيانا أن أرى نفيس أرتدي رسواال 
ضيّقا وقميصا ينحرس عىل صدري فينتأ نهداي يف مترّد وتتالعب 
مسريتها  فتبدأ  نور  أّما  الهواء«،  يف  شعري  بخصالت  النسائم 
نحو الحريّة من اتّجاه معاكس ألّن خامرها مفروض عليها كام 

فرض عليها الختان وبدأت مسريتها يف اتّجاه الحريّة من لحظة 
تخلّيت عّني ومل  ملاذا  الله  »يا  الله قد خذلها:  بأّن  إحساسها 
تنجدين؟« ومن مثّة بدأت تسري يف طريق االنعتاق عرب الخيال 
والفّن والفلسفة والكتابة: »تلّمست حجابها ثّم سحبت يدها 
لست  أيضا  أنا  يسمعه سواها:  ال  بصوت  تقول  برسعة وهي 
سوى فكرة! )...( جلست إىل مكتبها وقد راقها أن تتحّول إىل 

فكرة. فكرة تبحث عن ذاتها«

قراءة  محمود  بن  فاطمة  تقّدم  االزدواجيّة  هذه  خضّم  يف 
طيّعة  أداة  فسيف  اإلرهابية،  للظاهرة  فرويدية  سيكولوجية 
وعمياء يف يد الجامعة، ويف كّل املشاهد التي قادته فيها الساردة 
إىل حوار عن العقيدة يخفق يف الحفاظ عىل ثباته ومتاسكه: 
»تساءلت مثله يف رّسي، وقد قادين بسهولة إىل بحرية من قلق: 
نعم، كيف مينح الله عباده حياة القهر ثّم يطالبهم بشكره؟« 
إليه أن يكون مظهرا يسرت  بالنسبة  االنتامء  ص44، وال يعدو 
به ذاته املمزّقة: »يروقه جّدا أن يجد نفسه مختلفا عن بقيّة 
الناس بقلنسوته البيضاء وقميصه األفغاين ولحيته املطلقة التي 
تتأرجح فيها املالئكة« ص59 لكّن ذلك لن مينعه يف النهاية من 
اختيار طريق املوت حني أعلمه الشيخ عبد الحميد أنّهم يعّدون 
التجاريّة  الفضاءات  أحد  يف  تفجريا  العاصمة  يف  لتنّفذ  خليّة 
سأكـــون  الخليــــّة،  إىل  أضيفوين  املرّة  »هذه  فقال:  الكربى 

معكم!« ص286

يف مقاربته عالقة الّرواية البوليفونية بالرواية املونولوجية يقول 
الناقد املغريب محمد بوعزة وهو يرشح موقف باختني من دور 
الكاتب »فالبوليفونية الّروائية ماذا تعني يف النهاية؟ إنّها تعني 
وتشخيصها  الّرواية،  داخل  يف  املتعّددة  الوعي  أشكال  تنظيم 
أّن  ونعتقد  واحد«،  وعي  هيمنة  إىل  يؤّدي  ال  متساو  بشكل 
فاطمة بن محمود قد استطاعت يف روايتها »املالئكة ال تطري« 
أن تنجز عمال روائيّا ال يهيمن فيه صوت عىل آخر، حتّى إنّك 
إن أحببت ستتعاطف مع سيف وتتفّهم غلبة عقده النفسيّة 
الخيار  وهو  حياته،  وأسلوب  الشخصيّة  قراراته  عىل  الدفينة 
الذي قد يختلف فيه كثريون مع الكاتبة، فهل كان من الرضوري 
البحث من خارج الفكر الدينّي عن ذرائع نفسيّة وسوسيولوجيّة 
تفرّس التطرّف وهل كان ينبغي أن يكون سيف منتهكا ليفرض 
عىل ابنته نور تجربة االنتهاك وإن يف إطار يبدو له رشعيّا ومن 

أجل الفضيلة والعّفة والرّشف؟

لكّننا سنالحظ حتام أّن الهاجس األديب الذايت للكاتبة ظّل متوّهجا 
ومتعاليا ال سيام أنّها تعترب الكتابة متجيدا للحياة، حيث تقول 
يف النهاية: عزايئ أّن الشعر إن كان صعبا فالّرواية ليست سهلة 
أيضا لذلك أعرتف أّن الكتابــــة الرّسدية مغامرة حقيقية وعمل 

صعب.
ع.ب.ع
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الخيال العلمي بني األدب والسينام
 

ترتقي  ورمّبا  وخـــاّلق  بخيال خصـــب  عموًما  الُكتَّاب  يتمتّع 
استشفاف  حّد  إىل  العلمي  الخيال  مؤلّفي  لدى  املوهبة  هذه 
ما وراء الظواهر واستبصار املستقبل واسترشافه، لدرجة أنّه يف 
بعض األحيان تصدق تنبّؤاتهم. من املبدعة »ماري شيل« صانعة 
شخصية »فرانكنشتاين« )1818( ومن بعدها »جول فرين« أحد 
روَّاد أدب الخيال العلمي وصاحب الرواية الشهرية »عرشون ألف 
 )Vingt mille lieues sous les mers 1870( »فرسخ تحت املاء
باإلضافة إىل العبقري »هربرت جورج ويلز« الذي ألّف رائعة »آلة 
الزمن« )temps  La Machine à explorer  le 1895(… شّكلت 
الخيال  إرثا رسديا وفكريا لصّناع سينام  الروايات وغريها  هذه 
العلمي، حيث اقتبست واستلهمت يف أعامل سينامئية عديدة، 

القت رواجا شعبيا وترحيبا من النّقاد.
 

وإذا كان ألدب الخيال العلمي أقطابه ونخبته، فإّن السينام أيضا 
لديها روَّاد ومبدعني يف هذا املجال، سّخروا مواهبهم من أجل 
الفـــرنيس  السينمـــايئ، عىل غرار  الجنــــس  بهــــذا  االرتقاء 
»جورج ميلييس« الذي يعترب أّول من فتــــح الباب أمام هذا 
النوع من األفالم وذلك من خالل فيلميه »رحلة إىل القمـــر« 
)Le Voyage dans la Lune, 1902( و »الرحلـــة املستحيلة« 
باإلضافة اىل   ،)Le voyage à travers l‘impossible, 1904(
املخرج االملاين »فريتز النغ« صـــــاحب فيلم »متــروبوليس« 
)Métropolis, 1927( الذي يبقى أحد روائع أفالم الخيال العلمي 

يف كل األزمنة، دون أن ننىس بالطبع التحفــــة السينمــــائية 
ملحمـــــة   :2001« كوبـــــريك«  »ستانـــــل  للعبقـــــري 

الفضــــاء«)L‘Odyssée de l‘espace: 2001,1968(، الخ.

املستقبلية  األحداث  استقراء  حاولت  وغريها،  االفالم،  هذه  كّل 
والبحث يف فلسفة تطّور اإلنسان، من خالل تقديم تجارب فنية 
ترسم تفاصيل دقيقة تنقل فيها املتفرج إىل املستقبل، فتذهله وتثري 
فضوله. غري أّن جزءا من هذه االفالم مثل نوعا من »هجاء للمستقبل« 
)حسب تعبري لناقد بيرت نيكولز(، حيث أنّها قّدمت رؤية تشاؤمية 
وسلبية للحياة البرشية واسترشفت مستقبال مظلام وكارثيا لإلنسانية.  

هل هي صدفة؟ 

ولعّل ما نعيش عىل وقعه اليوم، يعيد إىل أذهاننا العديد من 
األعامل السينامئية التي طرحت قضيّة تفّش وباء قاتل ساهم يف 
تهديد الجنس البرشى باالنقراض بأكمله يف ظّل العجز عن العثور 
عىل عالج يوقف انتشاره. من بني أهّم هذه األفالم نجد فيلم 
»اندالع« )Outbreak,1995( للمخرج األملاين »ولفغانغ بيرتسن«، 
والفيلم الكوري الجنويب »إنفلونزا« )The flu, 2013( للمخرج 
»كيم سونغ سو«، الخ. أّما الفيلم الحدث الذي نجح يف العودة 
إىل قامئة االفالم األكرث مشاهدة يف العامل بعد مرور 9 سنوات 
عىل انتاجه، هو فيلم »عدوى« )Contagion, 2011( للمخرج 
االمرييك »ستيفن سودربرغ« والذي يعترب واحدا من اإلنتاجات 
السينامئية التي رسمت عىل نحو مثري لالستغراب والدهشة قّصة 

يـــال العـــــملي ــــؤات سينـــمـا احلف ـّ ي تنب
ف

�

الكــــــــــورونــــــا مـــــثــــــــاال
 

 

ي
ظم الوسال�ت • بقمل  د. �ف

عرفت السينما منذ بداياتها كيف تسافر بالمتفّرج إلى عوالم فسيحة من الخيال 
الالمتناهي فحّلقت في سماواته كما شاءت بال قيود وال حدود في محاولة إليجاد 

جسر تواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. ورغم أّن دراسة الماضي 
ورصد الحاضر واستشراف المستقبل كانت حكرًا على العلماء والباحثين 

والمهتّمين فقط، إّلا أّن الفنون، خاّصة األدب والسينما، سعت دائما الى أن 
تقّدم تخّياًل وتصّورا للحياة البشرية في زمن معّين ومكان محّدد عن طريق 

شخصيات وأحداث مستوحاة من إدراك متحّرك ومتجّدد للواقع والحياة.
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انتشار فريوس قاتل ورسيع الحركة حول العامل، ظهر ألّول مرة يف 
هونغ كونغ )الصني(، ينتقل من الخفافيش إىل الخنزير، ومن ثّم 
إىل أحد الطهاة الذي يقتني الخنزير وينقل العدوى بدوره ملواطنة 
أمريكية، عن طريق املصافحة. وبالعودة إىل بلدها، تنقل هذه 
األخرية الفريوس إىل أرستها وينترش الوباء يف جميع أنحاء العامل، 

ويصيب ماليني األشخاص ويتسبّب يف آالف الوفيات.

سيناريو الفيلم يشبه إىل حّد بعيد جدا، واقع ما يحدث اآلن جرّاء 
تفّش جائحة »كورونا«. وما يثري الحرية واالستغراب هو التطابق 
يف كثري من التفاصيل التي تتعلّق بهذا الَفريوس املستجّد، خاّصة 

عىل مستوى طرق انتقال العدوى إضافة إىل أعراض املرض ذاته 
والتدابري الوقائية املتّبعة. فهل هي نسخة طبق األصل عن الفيلم 

يف الواقع؟ أم هي محض الصدفة!
 

بني ثنائية الواقع واملتخيل
 

إذا كانت بعض أفالم الخيال العلمي تناولت ما نعيش عىل وقعه 
اليوم بدقائق تفاصيله، فإنّها تعكس أيًضا ما عايشته األجيال السابقة 
من أزمات، يف حركة مّد وجزر بني املايض واملستقبل، ماّم يعني 
أّن هذه األفالم مل تتنبّأ بأّي يشء، بل أعادت صياغة االحداث من 
مصادر تاريخية وعلمية ومن ثّم مزجتها مبشاهد ومواقف درامية 
متخيّلة. وماّم ال شّك فيه أّن مؤلّفي الخيال العلمي يعتمدون يف 
صياغة سيناريوهات هذا الجنس من االفالم عىل قراءة للمستقبل 
تفاصيلها  التي نعيشها، بكل  اليومية  الحياة  تنطلق من راهن 
وجزئيّاتها واملتغرّيات التي تتحّكم فيها، ليتمّكنوا عن طريق إدراك 
متحرّك متجاوز من استرشاف املستقبل وما سيكون عليه من 
تطّورات ومسارات يف الحياة البرشية. ولكنهم يستأنسون أيضا 
 ،)Futurologie( »برأي العلامء املختّصني يف »علم املستقبليات
مستندين يف ذلك إىل منهج علمي دقيق وعىل بحوث ودراسات 
علمية موجودة، مل تنرش بعد أو ال تزال قيد اإلنجاز، لتنتج هذه 
االفالم منوذج أويل تجريبي يهيئ األذهان لقيامه. وحتّى يتقبّل 
املشاهدون هذه الرؤية املستقبلية، يتطلّب من مؤلّف ومخرج 
العمل امتالك مهارات ذهنية عالية وخيال فكري عميق قادر من 
خالله عىل املزج بني الواقع واملتخيّل، ُمنطلًقا من تراث معريف 
ومكتسبات علمية تتيح له اإلبحار عرب آفاق الزمن، ماّم ميّكنه من 

أن يحرّك التاريخ ويطّور الراهن ويتطلّع إىل املستقبل.  
 

والبّد أن نشري هنا إىل أّن استرشاف املستقبل نهج مل يغب يوما 
عن سينام الخيال العلمي، حيث ساهمت هذه األخرية يف مّد 
جسور العالقة بني الفنون والعلوم من أجل تعميق تجربة اإلنسان 
الحياتية، ومنحه فرصة العادة النظر يف عديد الخيارات الخاطئة 
واستخالص العرب من التجارب السابقة قصد إسقاطها عىل الحارض 

حتى يتمّكن من كشف بعض مالمح املستقبل.  
 

وبذلك، ميكن أن نجزم بأّن هذا النوع من السينام يكرّس فكراً 
يتخطّى الخيال املرتبط بالواقع، ويستبق الزمن حتى يكشف لنا، 
من خالل تجربة فنية مرئية أساسها الصورة، عن لقطات دقيقة 
وحاسمة، سواء أكانت تفاؤلية أم تشاؤمية، تنتظرنا يف املستقبل. 

 
ومن هنا نستنج أّن عالقة الواقع باملتخيّل هي عالقة تالزمية، 
أن  ميكن  ال  وتصّورات  أفكارا  املبدع  مخيّلة  من خاللها  تنسج 
يستلهمها إاّل انطالقا من الحقيقة أو الواقع، ألّن اإلبداع الفنّي ال 

يأيت من فراغ أو من عدم.
ن.و.
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نكتفي ضمن هذا املجال املحدود، باستحضار تاريخي 
انتقايئ لعدد من األوبئة الكربى التي واجهتها البرشية 
عىل مّر تاريخها، لكّننا سرنكّز االهتامم عىل ما نتج عن 
هذه الجوائح من انعكاسات مبارشة أو غري مبارشة، ظرفية 
أو طويلة املدى عىل حياة الناس،  وما حصل بسببها من تحّوالت 

عميقة يف املسرية التاريخية والحضارية لإلنسانية. 

طاعون أثينا يف عرص سقراط 

كان الوباء الذي تفىّش مبدينة أثينا ملّدة سبع سنوات تقريبا فيام 
بني سنتي 430 و426 ق م وعرف باسم » طاعون أثينا«، أّول 
األوبئة الكربى التي تعرّضت لها املصادر التاريخية القدمية بصفة 
ضافية، وذلك بفضل شهادات املؤّرخ اإلغريقي تــوسيديديس 
)395-460 ق م( الذي عايش هذا الوباء وأصيب به. وملّا شفي 

منه رواه بكّل دقائقه لألجيال الٌتي أتت بعده .

كانت أثينا -املدينة الدولة- عندما فاجأها الوباء وهي يف ذروة 
الفكري  ومجدها  االقتصادي  ازدهارها  وأوج  السياسية  قّوتها 
والفّني، تخوض تحت حكم قائدها وزعيمها الكبري برييكليس، 

حرب البينوبوليز املضنية ضّد غرميتها األبدية إسربطة.

ولنئ مل يتّفق الباحثون إىل اليوم حول تحديد طبيعة املرض الذي 
اجتاح املدينة اإلغريقية ومصدره، فإّن الشء املؤكّد أنّه أصاب 
حوايل ثلثي سّكان أثينا، ومات من جرّائه عرشات اآلالف من أهاليها، 

ومل يسلم منه حتٌى القائد برييكليس نفسه الذي تويّف بسببه.

أثينا  بعض شخصيات  تعامل  كيفيّة  عن  يروى  ما  أغرب  ومن 
الشهرية مع هذا اآلفة الكربى، أّن الفيلسوف سقراط الذي عايش 
هذا الوباء دون أن يصيبه ، كان كثريا ما يتجّول بشوارع املدينة 
بخطر  مكرتث  غري  املزدحمة،  أسواقها  يف  الناس  مع  ويتواصل 

العدوى التي قد تلحقه من جرّاء هذا االختالط.  

ومن أهّم نتائج هذه الكارثة عالوة عىل آالف الضحايا ، الهلع 
الكبري الذي متلّك أهايل أثينا وسّكان املناطق املحيطة بها، والتجاء 
املدينة واكتظاظهم داخل أسوارها يف  الّريفيني إىل  اآلالف من 
ظروف سيّئة، ساعدت بدورها عىل توّسع رقعة الوباء. وقد تسبّب 
خروج الوضع عن السيطرة يف خلق أزمة اجتامعية واقتصادية 
حاّدة، استغلّها خصوم برييكليس من السياسيني، النتقاد أدائه 
خالل هذه املحنة وإلضعاف شعبيته والحّد من السلطات الواسعة 
التي كان ميارسها، مستندا إىل رصيد الثقة الذي كان يتمتّع به 

حتى ذلك الوقت لدى مواطني املدينة.

طاعون قرطاج والحروب يف صقلّية 

مل تسلم قرطاج البونية بدورها من داء الطاعون الذي تفىّش فيها بعد أن 
جلبته جيوشها العائدة من ميادين القتال يف صقلية بداية من سنة 379 ق م. 

وقد وصف املؤّرخ ديودورالصقّل الذي عاش يف القرن األّول قبل 
امليالد، الوضع يف املدينة بعد تفّش الوباء كام يل : »ويف الوقت الذي 
كان فيه القرطاجيون يواصلون حملتهم العسكرية  يف صقلية.....

ظهر الوباء بقرطاج، وانترش برسعة كبرية بني سّكانها متسبّبا يف 
وفاة الكثريين منهم....وأصبحت الدولة ذاتها مهّددة بانهيار قّوتها، 
ناهيك أّن بعض الشعوب اللوبية وكذلك سّكان جزيرة رسدينيا 
وجهها«.   الّسالح يف  ورفع  للثورة ضّدها  الدولة  انتهزوا ضعف 
ويواصل ديودورالصقّل هذا الوصف: »....وبسبب كّل ذلك  عّمت 
الخصومات  ديارهم وكرثت  من  الناس  باملدينة وخرج  الفوىض 
واملواجهات بينهم مخلّفة الجرحى والقتىل.....ومل يرتاجع انتشار 
الداء- والكالم للِمؤّرخ- إاّل بعد أن قّدم القرطاجيون القرابني إىل 
آلهتهم، فاستعادوا هدوءهم وشجاعتهم، ومتّكنوا إثر ذلك من 

القضاء عىل انتفاضات اللوبيني وسكان رسدينيا...«

وتجدر اإلشارة إىل  أٌن تكّرر تفّش األوبئة يف جيوش قرطاج املحاربة 
يف صقلية ، كان له خالل القرنني الخامس والرابع قبل امليالد،  دور 
رئييس يف حسم  العديد من الحروب واملعارك الٌتي كانت تخوضها 

ضّد جيوش املدن اإلغريقية، من أجل الٌسيطرة عىل الجزيرة.

كيــف غــّيــرت أوبئـــة كـــبـــرى
مجـــرى الــتـــاريــــخ 

الطاعون والجدري والكوليرا وحّمى التيفوئيد والتيفوس والحصبة 
واألنفلونزا األسبانية وغيرها من األمراض السارية مّثلت منذ أقدم العصور، 

مصدر قلق وذعر بالنسبة إلى البشرية جمعاء. وهي ال تزال كذلك ال 
لكونها تشّكل خطرا كبيرا على حياة الناس وسببا إلرباك حياتهم الفردية 

والجماعية  فحسب، بل وأيضا، ألّنها تسّببت كّلما تفّشت على نطاق 
واسع، أو متى طالت مّدتها، في تحويل اّتجاه مسارات تاريخية كاملة 

للدول والمجتمعات التي أصيبت بها، بصورة من الصعب توّقعها.  ف فرج ر �ب
ّ
• بقمل  بوبك

سوف
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طاعون بيزنطة وأّول عزل صّحي سّجله التاريخ

بيزنطة وهي  امليالد، عرفت  بعد  الخامس  القرن  ويف منتصف 
قّوتها واتّساع رقعتها يف عهد اإلمرباطور جوستنيانوس  يف أوج 
األٌول)482-565 ميالدي( انتشارا خطريا لوباء الطاعون، أودى حسب 
التقديرات بحياة أكرث من 30 مليون شخص، ال من القسطنطينية 
عاصمة اإلمرباطورية  وحدها،  وإمّنا من كّل البلدان  املحيطة 

بالبحر األبيض املتوّسط.

أصدر  بعاصمته،  الوباء  هذا  انتشار  من  الحّد  إىل  منه  وسعيا 
جستنيانوس مجموعة من القوانني تقيض بعزل كّل شخص قادم 
إىل القسطنطينية من أماكن تفّش الوباء ملّدة معيّنة، وغسله 
وتنظيف ثيابه. فكان ذلك مبثابة أّول عزل صّحي عرف يف التاريخ. 
وقد حصلت جرّاء تفّش هذا الوباء، آثار كارثية عىل األصعدة السكانية 
والعسكرية واالقتصادية، ترتّب عليها تبّخر أحالم جستنيانوس 
يف اسرتداد وحدة اإلمرباطورية الرومانية وعظمتها، وهي الغاية 

الٌتي كان يطمح إىل تحقيقها طيلة مّدة حكمه.

تواصل ترّدد  هذا الوباء عىل االمرباطورية وما جاورها من البلدان  
طيلة أكرث من قرنني، متسبّبا عىل املدى الطويل يف إضعاف دولة 
بيزنطة ووهن جيوشها وانكامش املناطق التي كانت تحت نفوذها.  
وهو تطّور اعتربه الكثري من املؤرّخني، من بني العوامل التي تفرّس 
عجز البيزنطيني عن صّد غزوات الجيوش اإلسالمية  يف كّل من 
بالد الشام ومرص وشامل إفريقيا خالل القرنني السابع والثامن 

ميالدي، ملّا كانت كل هذه املناطق تحت نفوذها.
 

الوباء األسود وعواقبه

ويعترب وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا وكّل البلدان املحيطة 
بالبحر املتوّسط خالل القرن الرابع عرش بعد امليالد، والذي ُعرف 

بالوباء األسود، من أكرث األوبئة سوءا يف تاريخ البرشية.  

ويعزى السبب األصل يف انتشار هذا الوباء، إىل إقدام جيش التتار 
القادم من منغوليا بآسيا الوسطى، أثناء حصاره سنة 1347 م ملدينة 
كافا بشبه جزيرة القرم، برمي جثث املوت من جنوده املصابني بهذا 

املرض بواسطة املجانيق داخل أسوار املدينة املحارصة. فانترشت 
العدوى لدى سّكان املدينة بسبب هذه »الحرب الجرثومية«، 

وهي األوىل يف تاريخ البرشية.

 ولحقت العدوى تّجارا إيطاليني كانوا يقيمون مبينائها، نرشوا 
بدورهم الوباء عند عودتهم إىل بلدانهم عرب كّل موانئ املتوسط. 

فلم يسلم منه بلد دون آخر ومل تنج منه ضّفة دون أخرى.  

مل يتسبّب هذا الطاعون يف موت ثلث سّكان القارّة األوروبية 
فحسب، بل وأّدى كذلك إىل زعزعة االستقرار السيايس واالجتامعي 
لعديد الدول، وال سيّام فرنسا وأنقلرتا وكربيات املدن التجارية 
اإليطالية يف ذلك الوقت، إذ هجر الناس األرياف وانهارت الفالحة 
بسبب نقص القّوى العاملة، وارتفعت أسعار املواد الغذائية حتّى 
انعدم األمن وانترشت الفوىض واتّسع نطاق العصيان وعمليّات 

السطو والنهب. 

ومن االنعكاسات البعيدة لهذا الوباء وأكرثها أهميّة عىل الصعيد 
التاريخي والحضاري، بروز تيّار فكرّي واسع يف أوروبا، يدعو إىل 
الكنيسة  كانت  التي  والسياسية  الدينية  الهيمنة  من  االنعتاق 
تحتكرها قبل حدوث هذا الوباء، وتعويض هذه الهيمنة بسلطة 
الدولة املدنيّة، التي عّززت منذ ذلك الحني أدوارها يف مجاالت 
حفظ األمن وتنظيم حياة املجتمع  وترشيع القوانني والتكّفل 
بتطبيقها.  وقد كانت هذه املراجعات العميقة لدور الكنيسة يف 
املجتمع، مبثابة األرضية الفكرية والسياسية التي هيّأت لنشأة 

النهضة األوروبية خالل القرون املوالية.  

 الطاعون يف تونس وحديث ابن خلدون عنه

مل تنج تونس بدورها من هذا الوباء األسود الذي ما لبث أن 
عرب إليها بداية من سنة 1348 ميالدي عرب موانئها املفتوحة عىل 
البحر املتوسط. ورسيعا ما تحول إىل كارثة برشية عامة تسببت 

يف طورها األول ما بني سنتي 1348 و 1350 يف موت اآلالف من 
سكان العاصمة تونس. ثم تكّرر انتشار يف هذا الطاعون يف البالد 
بصفة متواترة طيلة عدة قرون مل ترتاجع حّدة موجاته إال مع 
بداية القرن الثامن عرش الذي عرفت خالله  تونس انفراجا نسبيا 

من تسلّط هذا األوبئة. 

وتجدر اإلشارة إىل أن العالمة التونيس الكبريعبد الرحامن ابن 
خلدون )١٣٣٢-١٤٠٦( الذي عايش وهو يف شبابه بدايات وباء 
الطاعون ، وفقد بسببه والديه عدد كبريا من أفراد أرسته ومن أكرب 
أساتذته وأقربهم إىل نفسه ، تحدث يف  مقدمته  بصفته شاهدا 
ومفكرا عن هذا الكارثة بقوله: »......ما نزل بالعمران رشقًا وغربًا 
يف منتصف هذه املائة الثامنة )يعني املائة الثامنة من الهجرة( من 
الطاعون الجارف الذي تحيَّف األمم وذهب بأهل الجيل وطوى 
كثريًا من محاسن العمران ومحاها وجاء للدول عىل حني هرمها 
وبلوغ الغاية من مداها، فقلّص من ظاللها وفلَّ من حدها وأوهن 
من سلطانها وتداعت إىل التاليش واالضمحالل أموالها وانتقض 
عمران األرض بانتقاض البرش فخّربت األمصار واملصانع ودرست 
السبل واملعامل، وخلت الديار واملنازل وضعفت الدول والقبائل 
العامل بالخمول  الكون يف  وتبّدل الساكن… وكأمنا نادى لسان 

واالنقباض فبادر باإلجابة....«(

األوبئة تقتحم القاّرة األمريكية عىل 
خطى كريستوف كولومب  

مل تكن لدى السّكان األصليّني للقارة األمريكية عند اكتشافها من 
قبل كريستوفر كوملبوس يف سنة 1492 ميالدي واستعامرها من 
قبل األوروبيني بعد ذلك، أيّة مناعة ذاتية أصلية تحميهم من 
عديد األمراض السارية التي كانت مجهولة لديهم، حتّى جلبها 
املستعمرون األوروبيّون معهم  لهذه القارّة. ويف غياب هذه املناعة، 
والحصبة  الجدري  أمراض  املستوردة- وال سيّام  األوبئة  فتكت 
والتيفوس-  فيام بني 1492 و1600ميالدي، بثلثي السكان األصليني 
لهذه القارّة، إضافة إىل ما تسبّبت فيه من انهيار كامل لدول قوية 
ولحضارات كانت مزدهرة يف هذه القارة قبل اكتشافها عىل غرار 

حضارات األزتاك واإلنكا الالمعة الزاهرة. 

وهكذا فقدت هذه الشعوب،طيلة قرون عديدة، كّل قدرة عىل 
مقاومة املستعمرين األسبان والربتغاليّني واإلنكليز والهولندينّي 
وغريهم. وإزاء هذه االنتكاسة السّكانية غري املسبوقة ، مل يبق 
للمستوطنني الجـــدد من خيار ســـوى إستجــــالب عشـــرات 
القارة اإلفريقية، قصد توفري يد  اآلالف من الزنوج العبيد من 
العــــامل  ثروات  استغالل  كافية ورخيصة،  متّكنهم من  عاملة 
الجديد.فاستحالت الكارثة الواحدة بذلك، إىل كارثتني يف قارّتني 

مختلفتني.
ب.ب.ف      



اعالم تونسّيون

111 110

اعالم تونسّيون

04
2020

04
2020

العدد
52

العدد
52

الرغم من مكانة هذه الشخصية الوطنية فإنّها مل تَْحظ 
باهتامم الباحثني وباستثناء رسالة ماجستري يف اآلداب 
والحضارة العربية أعّدها الطالب نجيب الربكايت تحت 
إرشاف األستاذ فتحي القاسمي بعنوان »الفكر االشرتايك 
يف تونس والكفاح الوطني محّمد نعامن أمنوذجا« )كلية العلوم 
 )2014/2015 الجامعية  السنة  بتونس،  واالجتامعية  اإلنسانية 
ورسالة دكتوراه ناقشها بنجاح تحت إرشايف يف رحاب كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بسوسة خالل شهر  أفريل 2019، الباحث عمر 
القريش بعنوان: »محّمد نعامن: مسرية محاٍم وصحفّي ومناضل 
وطنّي )1962-1875(«. ومقابل تعاون حفيدة املرتجم له، األستاذة 
، فإنهام مل يجدا من ابنه السيّد  هند نعامن إيجابيا مع الباحثنَْيِ
الشاذيل نعامن التعاون لرفضه اطالعهام عىل األرشيف العائل 
الذي بحوزته واملتكون من وثائق ومراسالت وصور ومخطوطات 
نادرة....، من شأنها أن تساعدهام عىل التأريخ ملسرية والده الطويلة. 

مولده ونشأته

هو محّمد بن عل الدايل خوجة بن محّمد نعامن الحنفي، من 
أصل تريك. ومع مطلع االستقالل قام بإزالة »الدايل خوجة الحنفي« 
من مضمون الوالدة ليصبح محّمد بن عل محّمد نعامن فقط. 
وهو قرار مرتبط بإلغاء األلقاب الطويلة وذات املرجعيات العرقية 
والجغرافية تطبيقا لتعليامت أّول رئيس للجمهورية التونسية، 
الحبيب بورڤيبة إلضفاء نوع من الّسالمة عىل املعامالت اإلدارية 

ومنع التمييز بني أفراد املجتمع. أّما أّمه فهي فُونَة الخياري.

وحسب مضمون الحالة املدنية ولد محّمد نعامن مبدينة تونس 
سنة 1877 دون تحديد لليوم )رغم االختالف بني املصادر واملراجع 
فهناك من يضع ميالده سنة 1872 ومن يضعه سنة 1875، يف حني 
يشري تقرير أمني لإلقامة العاّمة سنة 1920 إىل أّن عمر املرتجم له 
40 سنة، أي هو من مواليد سنة 1880(. ومل يكن محّمد نعامن 
من عائلة معروفة رغم جذورها الرتكية. فقد نشأ يف بيئة متواضعة 
حيث كان والده عل بن محّمد نعامن حرفيّا »بالغجيا« بسوق 
البالغجية باملدينة العتيقة. وهي مهنة ال متّكن صاحبها من أن 
يكون من امليسورين أو من رفعة القوم، وكذلك الشأن بالنسبة 
إىل ابنه ذاك الّشاب اليافع الذي سرياهن عىل التعليم العرصي 
كمصعد اجتامعي للخروج أّوال من بوتقة الفقر، ثّم ليكون متعلاّم 
ويلتحق بصفوف املثّقفني الذين كانت لهم مكانة وسطوة داخل 
املجتمع التونيس زمن الحامية الفرنسية. تزّوج محّمد نعامن من 
منانة بنت الحاج أحمد سالمة وهي من عائلة ميسورة الحال. 
ومل يكن هذا الزواج طمعا يف املال بل لكسب حظوة اجتامعية 

يستفيد منها يف مسريته املهنية والنضالية.

وقد استفاد محّمد نعامن من هذا النسب حيث نجحت زوجته 
وهو يف املنفى من إيصال مراسلة إىل الباي طالبة منه التدّخل لدى 

إدارة الحامية للعفو عن زوجها 
واإلذن له بالعودة من منفاه منذ 
أحداث الزالج والرتامواي بتونس يف 
سنتي 1911 و1912. وفعال مل يدم 
هذا النفي طويال ليعود املحامي إىل 
وطنه سنة 1913 مشبعا بالتجارب 
السياسية بحكم البلدان التي زارها.

مليئة  عادية  حياة  نعامن  عاش 
باألحداث املثرية وكانت املادة آخر 

هّمه فلم يرتك أمالكا تذكر أو أمواال تستفيد منها عائلته. وبالرغم 
من عمله كمحاٍم، فلم يكن غنيّا كالكثري من زمالئه املحامني، بل 

كان »ابن الشعّب« كام يحلو للعديد من أبناء جيله تسميته.

دراسته االبتدائية والثانوية

تلّقى محّمد نعامن تعليمه االبتدايئ باملدرسة العلوية وكان من 
أفراد الدفعة األوىل التي درس بها. وقد تأّسست هذه املدرسة 
الرتشيحية يف 28 ماي 1884 وسّميت بالعلوية )نسبة إىل األمري عل 
باي الذي سلك طريق سلفه األمري الصادق باي مؤّسس املدرسة 
الصادقية باإلذن ببعثها بإيعاز من املدير العام للتعليم العمومي 
بتونس، بيار لوي مشوال منذ تعيينه عىل رأس هذه اإلدارة الجديدة 
املحدثة رسميا يف 05 ماي 1883(، فكانت أّول مؤّسسة تعليم رسمي 
تهدف إىل تكوين املعلّمني للمدارس الرّسمية »الفرنكو- عربية« 
)Franco- arabes( التي تّم بعثها خالل نفس السنة بتوّجهات 
من وزير الرتبية الفرنيس »جول فريي »Jules Ferry« الذي توىّل 
رسم اسرتاتيجية مدروسة للتعليم بالبالد التونسية، مستفيدا من 
التجربة الجزائرية. كام احتوت هذه املدرسة عىل قسم ثاٍن خاّص 

بالتعليم االبتدايئ بنظام املدارس »الفرنكو- عربية«.

بعد حصوله عىل الشهادة االبتدائية سنة 1890، واصل دراسته 
بالقسم الرتشيحي للمدرسة حيث تتلمذ عىل أشهر أساتذة املدرسة 
الحديثة  العلوم  الفرنسيّني والتونسيّني ونهل من  وأكفئهم من 
وتشبّع مببادئ فلسفة وفكر التنوير وتاريخ الحضارتني العربية 
والغربية، ماّم مّكنه من اكتساب تكوين علمي وثقايف متني باللغتني 
امتحان  بنجاح  اجتاز  الفرنسية والعربية. ومل يكتف بذلك بل 
البكالوريا مبعهد كارنو  الذي سيخّول له الحقا مواصلة دراسته 

العليا بفرنسا بعد تجربة قصرية يف التدريس مبدرسته األّم.

التدريس »أّم البدايات«

بدأ محّمد نعامن مسريته املهنية الطويلة كمعلّم باملدرسة العلوية 
سنة 1895. وحسب شهادة حفيدته املحامية األستاذ ِهْند نعامن 
)نقال عن والدها(، كان محّمد نعامن محبّا ملهنته نظرا للثقافة 

عىل

ف يوسف • بقمل د. عادل �ب

كثيرة هي الشخصيات التي ُغّيبت من تاريخنا الوطني الرسمي والكتابات 
الرسمية والذاكرة الجماعية للتونسّيين، سواء عن قصد أو عن غير قصد 

وذلك في شتى المجاالت والميادين. ونذكر من بين هذه الشخصّيات 
المحامي والصحفّي والمناضل والمثّقف التونسي، األستاذ محّمد نعمان 

الذي طبع الحياة السياسية والفكرية بتونس زمن االستعمار الفرنسي )منذ 
مطلع القرن العشرين إلى غاية الحرب العالمية الثانية( بحكم نضاله صلب 

جميع التنظيمات واألحزاب السياسية التي ظهرت على الساحة الوطنية 
بين 1906و1934. يضاف إلى ذلك نشاطه صلب الجامعتين االشتراكية 

والشيوعية الفرنِسيتْيِن بتونس والنوادي والجمعيات الثقافية ونضاله بالقلم 
عبر الكتابة بانتظام في عديد الّصحف والمجالت الفرنسية والتونسية 

الصادرة بتونس وخارجها والتي عالج فيها كل القضايا الوطنية.

حمـــّمــــد نعـــمـــــان

المحــــامي، الصــــــحــــفـــــــّي
و المــــنــــــاضل الــــوطـــنـــّي
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املعرفية التي كان يتمتع بها وللرسالة التي يقوم بإيصالها للمتلقي، 
حيث اعترب املعلّم حجر الزاوية يف الرسالة الرتبوية وحامال لرسالة 
نبيلة. وكان ينظر للتعليم عىل أنه مهنة راقية حتى من طرف 
سلطات الحامية الفرنسية آنذاك التي كانت تخىش من انتشار 
التعليم العرصي يف صفوف األهايل، ملا يشّكله من خطورة عىل 
السلطات الفرنسية. وكان يرى أّن محاربة االستعامر تبدأ مبحاربة 
األفكار الرجعية عرب التعليم وهو ما جعله يواصل تعليمه الجامعي 

ويكتفي بتجربة يف التدريس ملدة سبع سنوات فحسب.

من املحامني الرّواد يف تونس

درس محّمد نعامن الحقوق بجامعة آكس برفنس عرب املراسلة 
مع التحّول يف نهاية كل سنة جامعية الجتياز االمتحانات وتّوج 

بالحصول عىل اإلجازة يف الحقوق.

بدأ محّمد نعامن يف مامرسة مهنة املحاماة باالنخراط يف سلك 
املحامني املرتبصني يف 22 جويلية 1908 بالحارضة، فكان من جيل 
الرواد يف هذه املهنة مع كل من األساتذة: حسونة العيايش والبشري 
عكاشة وصالح بلعجوزة )مبدينة سوسة( وأحمد غطّاس وأحمد 
بو حاجب وعل باش حانبة وعبد الجليل الزاوش وحسن القاليت 
وعل الخازمي وعبد القادر القبايل )بتونس العاصمة( وأحمد 
السقا )بباريس(...، وهي مهنة كان يسيطر عليها الفرنسيون وبعض 
التونسيّني اليهود. وبقي يف هذه املهنة النبيلة قرابة أربع سنوات 
إىل حني نفيه إىل اسطنبول رفقة عدد من الوطنيّني بسبب األحكام 
التي أصدرتها يف حّقهم املحكمة الفرنسية بتونس إثر مشاركتهم 
يف أحداث الزالّج سنة 1911 والرتاموي سنة 1912 بقيادة حركة 
الشباب التونيس. ومل مينعه هذا النفي من التوق ملامرسة املحاماة 
رغم العراقيل التي حالت دون ذلك ألّن تركيا ال تقبل مبامرسة 
أّي محاٍم أجنبي للمحاماة فوق أراضيها ما مل يكن متخرجا من 
للحكومة  إرسال طلب  الذي دفعه إىل  األمر  إحدى جامعاتها، 
املرصية قصد ترسيمه يف جدول املحامني لدى املحاكم املختلطة 
بالقاهرة. ورغم قبول طلبه من قبل سلك املحامني بالقاهرة فقد 
آثر العودة إىل أرض الوطن بسبب الحصار املفروض عليه هناك 
من قبل املصلحة األمنية لسفارة فرنسا مبرص لنشاطه الحثيث 
للتعريف بالقضية التونسية وخاّصة إثر إعالمه عرب برقية من 
قبل السفارة بقرار عفو السلطات الفرنسية عنه، ليعود ملبارشة 
مهنة املحاماة بصفة رسمية كام كان من قبل بدابة من 9 أفريل 

1913 مبكتبه بحّي صاممه بشارع القصبة.

املحامي النصوح واملدافع الرشس عن الوطنّيني 

إىل جانب تحريره لعقود البيع والرشاء لجّل تجار املدينة العتيقة 
التونسيّني وغري  الدفاع عن املتهمني  تخّصص محّمد نعامن يف 
التونسيّني وباألخص الفرنسيّني منهم يف قضايا مختلفة. كام نسج 

شبكة عالقات واسعة جمعته مبحامني فرنسيّني، نذكر من بينهم 
األستاذ »موريس الدمريال« املقيم بالجزائر.

و كان محّمد نعامن خطيبا ومدافعا بارعا وذكيا ومتمرسا يف مهنته، 
دائم الحضور يف الجلسات وال يتغيّب عن املرافعات إال نادرا. 
وله حضور متميّز يف املحاكم، سواء كمدافع عن املتهمني أو حتى 
كشاهد أحيانا. ولنا يف حضوره باملحكمة الفرنسية يف جانفي 1925 
لإلدالء بشهادة يف القضية املرفوعة ضد محّمد عل الحامي مؤّسس 
جامعة عموم العملة التونسية أفضل مثال. ففي هذه القضية 
التي ُعرفت بـ »قضية املؤامرة ضّد أمن الدولة الداخل«، مل ينكر 
املرتجم له عالقته باملتهم مؤكّدا عىل إعانة املتهم له خالل إقامته 
باسطنبول. وللتذكري كان املحامي محّمد نعامن قد قّدم خدمة 
ملحّمد عل الحامي بتقدميه إىل أنور باشا ليصبح سائقه الخاّص 
. وإثر رجوعه إىل أرض الوطن سنة 1924 نصحه بعدم االنخراط 
يف أّي حزب سيايس اقتناعا منه »أنّه غري قادر عىل الوقوف ضد 
الدولة الحامية«. وجوابا عن سؤال القايض حول معاداة محّمد 
عل لفرنسا، أجاب: »...إّن الحامي شخص يقدم النصح وال يحرض 
عىل تكوين األحزاب أو الجمعيات...«. وهنا تربز حنكة املحامي 
نعامن يف حرصه عىل عدم وضعه محّمد عل يف صورة املعارض 
الصدامي للسلطة االستعامرية. لكن هذه الشهادة كغريها من 
الذي أصدر  الفرنيس  القضاء  أمام  للمتهم  الشهادات مل تشفع 
حكام يقيض بنفي محّمد عل مع رفاقه بالجامعة خارج البالد !

كام الحظنا نفس السلوك أثناء دفاعه عن الزعيم الحبيب بورڤيبة 
يف قضية أحداث 9 أفريل 1938 أو ما يعرف أيضا بقضية »التآمر 
عىل أمن الدولة والدعوة إىل الكره والتباغض واالقتتال بني األجناس« 
التي رافع فيها إىل جانب ثلة من املحامني الوطنيّني نذكر من 
بينهم:«برتون André Berthon و »تيبار« Thibert و»ألفريد 
 Gaston و«قاستون برجري Alfred Dominique »دومينيك
مع  انتهج  حيث  خفّشة...،  والهادي  القاليت  وحسن   Bergery
زمالئه املحامني نفس اسرتاتيجية املحكمة )املتمثّلة يف التهديد 
والرتفيع يف سقف التهم واألحكام أكرث ما ميكن( بالتشكيك يف 
طبيعة اإلجراءات وتقديم الطعون يف التهم املوجهة ملنّوبيهم. 
والهدف من وراء ذلك هو ربح املزيد من الوقت لتهدأ األجواء. 
ويف 5 ديسمرب 1938 )نيابة عن الحزب الدستوري الجديد( وّجه 
رسالة إىل كوميسار الرشطة بتونس »كاليب« Clapet«، احتج فيها 

بقّوة عىل اعتقال القادة الدستورينّي.

كام اعرتض معهم عىل قرار االتهام الصادر يف 10 جوان 1940 ثّم 
عّقب قرار الرفض الصادر عن غرفة االتهام مبحكمة االستئناف 
بالجزائر لدى محكمة التعقيب بباريس. ومع زمالئه حاول نعامن 
الحصول عىل رساح مؤقت لفائدة املسجونني مبرسيليا يف شهر 
سبتمرب 1940 من خالل العرائض التي قدمها مع حسن القاليت 
لإلقامة العامة يف مناسبتني ملتمسا يف رسالته الثانية رفع قرار 

املراقبة اإلدارية عىل املتهمني السبعة.

ناشطا سياسيا ومناضال وطنيا

انتمى محّمد نعامن إىل كل التنظيامت واألحزاب الوطنية، بدءا 
بحركة الشباب التونيس سنة 1906 فالحزب التونيس سنة 1919، 
مرورا بالحزب الحر الدستوري التونيس سنة 1920 فالحزب اإلصالحي 
سنة 1921 ، وصوال إىل الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 وقد 
قيل الكثري حوله وحول املنشقني معه ويف مقدمتهم عبد القادر 
القبايل وحسن القاليت والصادق الزمريل وحسونة العيايش...، إىل 
درجة رميهم بالخيانة والتعاون مع اإلقامة العامة ، وهو يف اعتقادنا 
من أسباب تغييبه وعدم ذكر اسمه وأسامء رفاقه املنشّقني يف كتب 
التاريخ واملنشورات الرسمية قبل االستقالل  وخاّصة بعده ومل 
يشفع له دخوله للحزب الدستوري الجديد ودفاعه عن بورڤيبة 
يف محنة 9 أفريل 1938 لالعرتاف بدوره النضايل، فكان إىل جانب 
األستاذ حسونة العيّايش الناشطني الوحيدين اللذين انتميا  إىل 
جميع التنظيامت واألحزاب التي أثرَْت الحياة السياسية بالبالد 
التونسية دون استثناء. ورغم قرص املّدة الزمنية التي كان يقضيها 
يف كّل حزب سيايس )شأنه شأن رفيق الدراسة بالعلوية(، فقد 
ترك بصمته به وخلّف انطباعات مختلفة داخله، تراوحت بني 

شاكر ومادح له وبني ناقد ومؤاخذ ملواقفه.

الجامعة االشرتاكية  انتمى محّمد نعامن بصفة مبكرة إىل  كام 
بتونس التي بعثت منذ سنة 1905 وذلك بحكم دراسته باملدرسة 
العلوية وتأثره مبواقف »جون جوراس Jean Jaurès من االستعامر، 
الذي اعترب مهمة الحكومة الفرنسية هي تخليص الشعوب األخرى 
من اإلقطاع والتخلّف ونرش األفكار املتحّررة والتطلّع إىل وضعية 
أفضل. وكانت أبرز املطالب التي تبناها االشرتاكيون بتونس منذ 
من  األهايل  تحمي  قوانني  وسّن  التعليم  نرش  1906 هي  سنة 
االستغالل الفاحش مع رضورة إقرار نظام يقوم عىل الدميقراطية. 
ويف ربيع 1921 انضّم إىل الجامعة الشيوعية اثر انعقاد مؤمترها 
مبدينة تور بني 25 و 30 ديسمرب 1920 لكنه رسعان ما غادرها 
يف خريف نفس السنة كام غادر الجامعة االشرتاكيّة سنة 1933.

املرتجم  استطاع  والتنظيامت  األحزاب  وبانخراطه يف كل هذه 
له أن يقدم للحركة الوطنية ما مل يقّدمه كثريون مّمن أعمتهم 
املناصب الحكومية يف دولة الحامية الفرنسية وهو أمر يحسب 
له. كام كان عنيدا يف إبداء آرائه بتوظيفه لحجج منطقية تتميّز 

باالعتدال وعدم التصلّب يف بعض األحيان.  

ويف يوم 28 ديسمرب 1912 ومن اسطنبول سافر محّمد نعامن صحبة 
عبد العزيز الثعالبي وحسن القاليت إىل اإلسكندرية حامال معه 
آماال كبرية للتعريف بالقضية الوطنية واستقر به املطاف حسب 
تقرير استخبارايت باملتحف البلدي يف ضيافة امليك كّمون الصفاقيس 
)صاحب مكتبة(. ويف القاهرة ربط عالقات مع املحامي واملؤّرخ 

وإسامعيل   )1868-1919( ِبْك  فريد  محّمد  السيايس  والناشط 
رِفِعْت بْك وعدد من رموز الحزب الوطني الذي بعثه وترأسه 

الزعيم مصطفى كامل يف 22 أكتوبر 1907.

صحفيّا أملعيّا بالقلمني العريب والفرنيس:

باللغتني  املقـــاالت  عـــشـــرات  له  املتـــرجـــم  كتـــــب 
العــــربية والفــــرنــسيــة يف صــحـــــف مختـــلفــــة من 
 L‘Avenirو Le Courrier de Tunisieو Le Tunisien :أهمهــــا
 L‘Action و Tunis Socialiste و Le Cri du Soirو social
Tunisienne  وLeila )الخاصة باملرأة(... باللسان الفرنيس وكّل 
من: »الحارضة« و »الربهان« و »تونس االشرتاكية« و »الزهرة« 
و »تونس« و »صوت التونيس« و »لسان الشعب« و »العمل 
 Le »التونيس«... باللسان العريب. وتبقى صحيفة »بريد تونس
Courrier de Tunisie  )لسان حال الجامعة االشرتاكية(، التي 
 André- Durand« كان يديرها املحامي »أندري- دوران أنقليفيال
Angliviel« أكرث الّصحف التي نرشت له مجمل مقاالته ومثّلت 
آرائهم وتوجيه سهام  التونسيّني إلبداء  الّصحفيني  لعديد  منربا 
نقدهم للسلطات الفرنسية. وقد عرّبت كل هذه الّصحف عن 
مواقف نعامن من كربى القضايا الوطنية وهي تباعا: يف امليدان 
السيايس تطرّق لقضايا: تجنيس اليهود التونسيّني سنة 1910 والحرب 
الطرابلسية - االيطالية سنة 1911واملجلس الكبري وخطة املراقب 
املدين وبيادق االستعامر واألحزاب الوطنية ومطالبها من فرنسا 
واملؤمتر األفخارستي وقضية التجنيس واالنشقاق صلب الحزب 
الدستوري والجامعة االشرتاكية والجامعة الشيوعية بتونس وسياسة 
ومواقف كل منها، والشيوعية واملسألة النقابية... وتبقى »الرسالة 
البرتاء« )لكونها مل تبدأ ببسملة( بعنوان »كلمة حق إىل الشعب« 
)وهي عبارة عن كتيّب هاجم فيها الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
وكتابه »تونس الشهيدة »(، من أهّم املعارك الصحفية التي خاضها 
نعامن يف امليدان السيايس. ويف امليدان االقتصادي عالج قضايا: 
االستعامر الزراعي و الربا والزراعة والحرف والتجارة... ويف امليدان 
االجتامعي تطرّق لقضايا: الفقر والتسّول والبطالة والعاّمل والعمل 
واملرأة والتعليم والزواج واألرسة والعمل السيايس...( ويف امليدان 
الثقايف تناوب قضايا التعليم العمومي والتعليم املهني واملدرسة 

الصادقية وجامع الزيتونة والكتاتيب وجمعية التعليم... الخ.

وعموما جعلت طريقة طرحه وتناوله لهذه القضايا والحلول التي 
قدمها إلدارة الحامية ملعالجتها من محّمد نعامن صحفيّا أملعيّا 
التونسينّي  ألف حساب من  له  يُقرأ  املقاييس،  بكل  واستثنائيا 
والفرنسيّني عىل حّد سواء. كام لألستاذ نعامن ثالث مخطوطات 
مل تحّقق بعد، اثنتان منهـــا حـــول أسباب انحطاط املسلمني، 
عالج فيهام معضلة الدين والسياسة وقضيّة الخـــالفة ومفهــــوم 
الوطنية... أّما الثالثة فقد اهتّم فيهــــا بالجـــدل حـــــول الديـــن 

والحرية...
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رائدا يف مجال تحرير املرأة

كتب محّمد نعامن حول املرأة التونسية عديد املقاالت منذ سنة 
1908 )قبل الطاهر الحداد بأكرث من عرشين سنة( ومن أبرز ما جاء 
يف كتاباته من أفكار: رعاية املرأة الريفية واملهّمشة، تحرير املرأة 
من استعباد مؤجرها وزوجها، متكينها من تربية سليمة وتعليمها 
يف مدارس عرصية، ترشيكها يف الحياة العامة إىل جانب الرجل، 
مبا يف ذلك الحياة السياسية، منع زواج البنت القارص وتخلّيها عن 
الحجاب، عالقتها بزوجها وأبنائها...الخ. وال ميكن اإلتيان عىل كل 
ما كتبه هذا املثّقف الرائد عن املرأة ملدة ربع قرن، لذا اخرتنا 
لكم املقتطفات التالية من مقاالته الصادرة بني 1908 و 1928: 
» )...( إنّه يف التحاق الفتاة باملدارس الحكومية دون غريها عّدة 
بها وأهميّة مناهجه فيها، أضف  التعليم  فؤائد، أهّمها جودة 
إىل ذلك كفاءة اإلطار الرتبوي. فاألساتذة ينتدبون بحرص شديد 
وهم متكّونون يف أهّم الجامعات الغربية... ونحن ضّد املدارس 
الخاصة التي متثّل خطرا عىل الفتيات املسلامت... كام ال يجب 

أن نقترص عىل حذقها مبادئ الكتابة والقراءة والتاريخ والخياطة 
والحياكة والنسيج واألدب ومكارم األخالق... وعليه يجب أن يتّم 
تعليم كّل هذا باللسان العريب قراءة وكتابة حتى ال يخرجن عن 
املبادئ اإلسالمية التي متثّل قوام التعليم الصحيح لدى املرأة... 
أبناؤها املتعلمون فيحسنون بدورهم احرتام أمهاتهم منذ  أما 
نعومة أظافرهم، خاصة عندما يرون االحرتام املتبادل بني األب 
واألخ... لتصبح املرأة يف نهاية املطاف قادرة عىل العمل يف املحالّت 
التجاريّة الكربى واملغازات واقتحام املجال الصناعي والتجاري 
التي ظلّت غائبة متام الغياب عنه، فال نجدها مثال منتصبة يف 
األسواق لتبيع بضاعة أو تجدها يف محّل صناعي تزاحم الرجل يف 
مهامه... وهذه التضحيات التي تكبدتها املرأة تستحّق أن تجد 
املعونة من الحكومة يف هذا املجال بتقديم مساعدات لها وتكفل 

حّريتها يف اختيارها لعملها )...(.

)...( إّن يف تسّول املرأة الريفية وهي ظاهرة مرّدها األزمة االقتصادية 
ما يدفع إىل تحقري املرأة املتسّولة وتكلّس أفكارها وأهدافها ليصبح 

هدفها الوحيد جمع املال بدون أّي تعب أو مشّقة، وتعرّضها إىل 
األمراض نظرا النتصابها بأمكنة تكون مليئة باألوساخ والقاذورات 
وعادة ما تنام فيها، بل عليها أن تعمل بكّد يديها... كام ال يجب 
أن تتعلّم العاملة يف املنازل التنظيف فقط، بل يجب عليها أن 
تشكّل صحبة عائلتها أو أقربائها أو أصدقائها تجمعات عاّملية 

متحدة لتكتسب الخربة وأن تكون فاعلة يف مجتمعها )...(.

)...( أّما زواج الفتاة الصغرية من الشيخ املسّن فندعو إىل القضاء 
عىل هذا الترّصّف السلبي والقرار غري املدروس من طرف األبوين 
بدفع بناتهّن نحو حياة ال تبدو يف الواقع سعيدة. يضاف إىل ذلك 
غياب االنسجام والوئام بني الفتاة الصغرية التي مل تبلغ بعد درجة 
النضج حتّى تستطيع الدخول يف تأسيس عائلة، ثّم القضاء عىل 
أحالمها وطموحاتها. فعوض أن تكون الفتاة يف قاعات الدراسة 
وتنهل من مدارس العلم تجد نفسها مجربة عىل القيام بواجباتها 
تجاه زوجها املسّن. وهذا ال نراه كثريا يف العالقات بني املسن 
والزوجة الصغرية التي عادة ما تكون مجرّد خادمة تطيع أوامر 
سيّدها )...(. و قد يبدو يف الواقع أّن املرأة بعيدة كّل البعد عن 
الواقع السيايس وأحداثه املتنوعة. وأّن أهم يشء يستفزها قضيّة 
الحجاب لكنها يف الحقيقة غري بعيدة عن املسائل السياسية فهي 
اجتامعات  وتقيم  الصديقات  مع  يوميا  السيايس  العمل  تقيم 

وحلقات يف منتهى الهدوء وهو ما نفتقده لدى الرجل )...(.

)...( ويف الوقت الذي نريد فيه الهروب من االستعامر والعيش 
بثورة حقيقيّة عىل  تقوم  أن  املرأة  مؤّسسايت، عىل  نظام  وفق 
العبودية، وعليهّن )أي النساء( أن يساهمن يف أخذ القرار وأن 
لسنوات  ظّل  الذي  الحجاب  نزع  أمامهن  أولوية  أهّم  يضعن 
عديدة... فالحجاب هو مجرّد اخرتاع لبعض الفقهاء املسلمني الذين 
عادوا إىل النصوص وأعطوها تفسريا خياليا... فهم الذين أّسسوا 
ملفهوم الحرام أو املحرّم... لتجد النساء أنفسهّن مجربات عىل 
ارتداء الحجاب حتى ال يتعرّضن للمضايقة من أولئك املتعصبني 

واملتزمتني الذين ال يفقهون معنى التحرّض )...(.

وفاته

تويّف محّمد نعامن حسب مضمون والدته يوم 04 ماي 1962 
بضاحية املرىس عن عمر يناهز الخامسة والثاّمنني  وقد حرضت 
مت التعازي ألرسة الفقيد   جنازته عّدة شخصيات وطنية. وقدَّ
السيدة »ماتيلد كليامنس لوران- بورڤيبة«  حرم الرئيس الحبيب 
بورڤيبة نظرا للمكانة الخاّصة التي كان يحظى بها محّمد نعامن 
لدى الحبيب بورڤيبة فهو محاميه ومن تطّوع للدفاع عنه تلقائيا 
ومجانا إبّان  محنة 09 أفريل 1938 منذ مثوله رفقة الوطنيّني 
الستّة املوقوفني يف أعقاب أحداث 09 أفريل أمام القايض العسكري 
الفرنيس »دي قريان دي كايال« )De Guérin De Cayla( بتهمة 

»التآمر عىل أمن الدولة والدعوة إىل الكره والتباغض واالقتتال 
بني األجناس«. 

ومل يَْنَس بورڤيبة هذا الجميل فظّل صديقا وفيا ملحّمد نعامن 
وبقي يتذكره حتّى يف منفاه أو يف رحالته. ولنا يف ذلك عديد 
األمثلة من بينها: أّن بورڤيبة بعث ملحّمد نعامن صورة له من 
القاهرة بتاريخ 11 جاون 1946 جمعته بالزعيم الوطني املرصي 
محّمد فريد ِبْك صّدرها بالكلامت التالية: » إىل األستاذ محّمد 
الفضل  من  له  مبا  اعرتافا  النفيس  التذكار  هذا  أهدي  نعامن، 
العظيم عىل الحركة الوطنية يف أحرج أوقاتها«. ويف سنة 1954 
من منفاه بضاحية شنتيّي Chantilly أرسل بورڤيبة إىل محاميه 
 La Tunisie et la France محّمد نعامن نسخــــة من كتابه
عن طريق نارش »روين جوليار« René Julliard مصّدرا إياها 
باإلهداء التايل: »إىل صديقي الحميــم، السيّد محّمــد نعمــــان، 
إىل شيـــخ كفاح الشعب التونيس من أجل الحرية، إىل الزميــــل 
املخلص الـــذي دافع عني يف األيام الصعبـــة ووهــب جسمه 
الوطن، شهادة عن تقــــديري واحتــــرامي  وروحه يف سبيل 

ومــــوديت الدامئة«.

وتأكيدا لهذه العالقة ومنذ مطلع االستقالل زار بورڤيبة يف مناسبات 
عدة منزل نعامن باملرىس ليستشريه يف عّدة قضايا تهّم اإلصالحات 
الوطنية التي ينوي إجراءها بالبالد. وال نعلم إن عرض عىل محاميه 
عليا يف جهاز  أو وظيفة  وزارية  نعامن حقيبة  محّمد  السابق 
الدولة؟ لكّن األكيد أّن محّمد نعامن مل يستفد كثريا من تلك 
العالقة مبا أنّه كان يف سنة 1956 متقّدما يف السّن )81 سنة( ومل 
تكن سّنه تسمح له بتويل أّي خطة عليا يف دولة االستقالل، لذا 
اكتفى )حسب حفيدته( بتقديم بعض النصائح كلام طلب منه 
منّوبه السابق ذلك أثناء زيارته له من حني آلخر ببيته باملرىس، 
خاّصة فيام يتعلّق بقضايا التعليم واملرأة واإلصالح االجتامعي، 
التي مثّلت الهاجس الرئييس يف كتابات الرجل و املعارك الصحفيّة 

التي خاضها ضد اإلدارة االستعامرية منذ سنة 1908.

خلّف محّمد نعامن ثالثة أوالد هم: الشاذيل وعل ومحمود وثالث 
بنات هّن: السيدة والزّهرة وماميّة.

أملنا أن تجد هذه الشخصية املنسيّة حظّها من الدراسة واالهتامم 
من قبل الباحثني والسلطات املركزية واملحلية ويف مقدمتها وزارة 
العدل وبلدية تونس والنقابة الوطنية للصحفيّني التونسيّني واألحزاب 
السياسية، بجعل شارع أو قاعة جلسات بإحدى محاكم تونس و 
قاعة اجتامعات أو جائزة صحفيّة وطنية...، تحمل اسم محّمد 
نعامن اعرتافا ملا قدمه للوطن عامة وللمحاماة والّصحافة التونسية 

زمن االستعامر الفرنيس خاّصة.
ع.ب.ي
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تاريخية  وثيقة   2013 سنة  يف  صدوره  عند  الكتاب 
يف غاية األهميّة إذ أّن شهادة الحبيب بورڤيبة االبن 
أبانت جوانب وزوايا يف حياة »املجاهد األكرب« ومسريته 
النضاليّة والسياسيّة مل تكشف عنها بكامل الوضوح 
العديد من املؤلّفات التي تناولت حياة »املجاهد األكرب« ومسريته 

النضالية والسياسيّة، ومسار الحركة الوطنية عموما.  

من خالل ردوده عىل أسئلة أستاذ العلوم السياسية محّمد كرو 
التي مل تخل من جرأة، يروي النجل األوحد للزعيم بورڤيبة، أّول 
رئيس للجمهورية التونسية، التاريخ، بأسلوب رشيق وبنربة يغلب 
عليها الصدق والتجرّد من العواطف.. ال يكتفي برسد األحداث 
ا يعلِّق عليها ويحلّلها بعمق وينزّلها يف سياقها التاريخي،  بل إمنَّ
ينّسب ما وجب تنسيبه ويصّحح ما رسخ يف األذهان من متثاّلت 
خاطئة، وانطباعات جانبت الصواب بخصوص وقائع بعينها ويفّند 

إشاعات لطاملا روَّجت بشأن سلوكه.    
    

يف النّص الذي توفّق يف تعريبه األستاذ محّمد 
عجينة، تتقاطع سرية االبن مع سرية الوالد وأحيانا 
مع سرية الوطن فينطلق »بيبي« يف سرب أغوار 
الذاكرة مذ أن تفتّحت عيناه عىل محيطه العائل 
وعىل عواصف عامل السياسة وتقلّباته فتحّدث 
عن حبّه الجّم لوالدته ماتيلد التي لّقنته أنبل 
القيم، هذه املرأة الصامدة الصبورة التي ستعتنق 
اإلسالم بعد االستقالل وستختار من األسامء اسم 
»مفيدة«. كام تحّدث عن أقربائه الفرنسيني وعن 
عائلة بورڤيبة وال سيّام عن عّمه محمود الذي 

سيتكّفل برتبيته ورعايته يف غياب األب الذي كان يف غالب األحيان 
إّما يف السجن أو مبعدا. أليس »االبن اليتيم لوالد حّي«؟ 

وعىل الرغم من أنّه » من الصعب عىل االبن أن يحلّل شخصية 
يرسم  أن  االبن  بورڤيبة  الحبيب  استطاع  فقد  قال،  كام  أبيه« 
مالمح شخصيّة والده كام لو كان طبيبا نفسانيّا : كشف عاّم كان 
يعانيه من أمل عميق بسبب فقدانه حنان األّم منذ طفولته وهو 
ما يفرّس يف نظره عطفه عىل املرأة وتعلّقه الشديد بوسيلة التي 
كانت تذكّره بوالدته.. كشف كذلك عن نرجسيّة والده وكربيائه 
وال سيّام عن العالقة املعّقدة التي تربطه به وبوالدته »مفيدة«، 
فضال عن ضعف الرئيس أمام زوجته الثانية وسيلة التي كان لها 
من التأثري عليه ما جعلها طرفا فاعال يف الحكم إىل أن أطاحت 
بها مناورات بطانة السوء املحيطة ببورڤيبة  فطُلّقت بطريقة 
مهينة، مثلام أطاحت هذه املنـــاورات بأقـــرب املقّربني من 
الــــرئيس : نجله ذاته الذي كان مستشاره الخاّص وكاتبه الويّف 

عاللة العويتي.
 

وعالوة عىل ذلك، أفاض بورڤيبة االبن الحديث 
عن مرض والده منذ أن أملّت به نوبة قلبيّة يف 
إثر  يصاب يف سنة 1969  أن  قبل  سنة 1967 
فشل تجربة التعاضد بانهيارعصبّي ظّل لسنوات 
عديدة يعالج مخلّفاته بالخارج يف الواليات املتحدة 

وسويرسا وفرنسا وأملانيا.   

طوال أحاديثه مع األستاذ محّمد كرو أظهر بورڤيبة 
براعة فائقة يف رواية العديد من األحداث املثرية 

السنوات األوىل  الدبلوماسيّة يف  التي عاشها وباألخّص تجربته 
لالستقالل والتّي اعتربها »سنوات منفاه«، مستشارا بسفارة تونس 
بواشنطن إىل جانب املنجي سليم ثّم سفريا عىل التوايل بروما 
وباريس وواشنطن قبل أن يضطلع مبهاّم  وزير الشؤون الخارجية 
ثّم وزير العدل، باإلضافة إىل محاولة االنقالب  ضّد الحسن الثاين 

بقرص الصخريات يف سنة 1971 والتي كان شاهدا عليها.     
     

الرواية التي تقع يف 315 صفحة تتخلّلها العديد من الصور تسري 
وفق خّط كرونولوجي تصاعدّي، فبعد الحديث عن والده ووالدته 
وفرتة شبابه و»سنوات منفاه«، يأخذنا بورڤيبة االبن يف رحلة عرب 
الزمن إىل عقد الستّينات حيث عرفت البالد سياسة التعاضد التي 
السبعينات  ثّم عقد  انتهت مبحاكمة مهندسها أحمد بن صالح 
الذي توىّل فيه الهادي نويرة مقاليد الوزارة األوىل، وصوال إىل عقد 
الثامنينات، »العقد املبتور« الذي خلف يف بدايته محّمد مزايل الهادي 
نويرة عىل إثر إصابته بجلطة دماغيّة أقعدته عن مواصلة مهاّمه. 

وبقدر ما أشاد الحبيب بورڤيبة االبن بسياسة الهادي نويرة الذي 
أصلح أوضاع اإلقتصاد فإنّه انتقد انتقادا ال ذعا فرتة حكم مزايل 

التي اتّسمت يف نظره بالغوغائية واالرتجال، واالنشغال بخالفة 
بورڤيبة.

ويصّور لنا الحبيب بورڤيبة االبن أجواء القرص خالل سنوات حكم 
بورڤيبة األخرية ودسائس البطانة بزعامة سعيدة سايس الطامعة 
يف مامرسة السلطة باسم خالها وكذلك أيّام »املجاهد األكرب« يف 
منفاه األخري مبسقط رأسه املنستري قبل أن يغيّبه املوت يوم 6 

أفريل 2000 عن سّن تناهز 97 عاما.

ويف الفصلني األخريين من الكتاب يتطرّق بورڤيبة االبن إىل موقف 
بالقضيّة  السالم يف الرشق األوسط يف عالقة  والده من مسألة 
الفلسطينيّة وكذلك إىل نظرته إىل اإلسالم، معلنا »عودة البورقيبيّة 
السمحة الخرّية وقد تخلّصت أخريا ماّم ارتكبه البالط من أعامل 
شائنة ومن آخر ما أتاه من زيغ وانحراف وبحمية وحامس«. 
ويحّذر يف الوقت ذاته من »إغراءات إقحام اإلسالم يف السياسة« 
معتربا أّن »سبيل النجاة الوحيد بالنسبة إليه كام بالنسبة إىل 

والده يظّل سبيل العقل«
عبد الحفيظ الهرڤام    

كتـــاب الحبيـــب بـــورڤيبــة االبن
«تاريخنا، مقابالت مع محّمد كـرو »

Habib Bourguiba Jr, Notre Histoire, 
Entretiens avec Mohamed Kerrou

 صدرت يف األسابيع األخرية عن مؤّسسة الحبيب بورڤيبة النسخة العربية 
لكتاب نرُش بالفرنسية يف سنة 2013   عن دار سرييس وعنوانه 

اعُت�ب
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ورقــــــــات
من كتاب

 تقديم أوراق االعتامد لكينيدي  
 

]سافرت إىل واشنطن [ يف فيفري 1961، كان الرئيس كينيدي قد 
أّدى اليمني الدستورية وكنت أّول سفري يقّدم له أوراق اعتامده، 
كان كّل مّنا يعرف اآلخر منذ 1957، عندما كنت مستشار سفارة 

وكان عضوا مبجلس الشيوخ.

كانت هذه املهّمة األوىل )1957-1956( تجري ونحن يف خضّم 
حرب الجزائر : يف ربيع 1957، أراد السيناتور ج.ف. كينيدي الذي 
كان مهتاّم بهذه القضيّة مقابلتي. أّديت إليه زيارة مبجلس الشيوخ 
وأجبت عاّم طرحه عّل من أسئلة عديدة ذات صلة. بعد بضعة 
أسابيع، ألقى يف مجلس الشيوخ خطابا كان له وقع كبري يف باريس 
ويف الجزائر التي منها رّصح املحافظ روبرت الكوست غاضبا :«ذلك 
الغبيّالصغري بورڤيبة االبن هو الّذي حّرر خطاب كينيدي.«وعندما 
سألتني وكالة »فرانس براس« عن رأيي بشأن تلك الترصيحات، أجبت 
أّن املحافظ يرشّفني كثريا، إذ ينسب إيّل تحرير ذلك الخطاب، أّما 
السيناتور كينيدي فهو راشد مبا يكفي حتّى تكون له أفكاره الخاّصة 
عن فرنسا وعن حرب الجزائر وعن العامل. وإيّن ما كنت أستطيع 
تحرير خطاباته، اعتبارا لكوين ال أتقن اللغة اإلنقليزية قدر الكفاية!

عندما وصلت إىل البيت األبيض، أدخلوين إىل قاعة إنتظار: فُتح 
باب وسمعت صوتا ينادي :«Hello, Habib!« عاملني الرئيس 
كينيدي بكثريمن املوّدة، متذكّرا لقاءاتنا التي تعود إىل سنة 1957.
وقال يل: »أعتقد أنّا كلينا، أنا وأنت نعيش لحظة فريدة من حياتنا.

أنت ابن رئيس وسفري لدى رئيس هو ابن سفري.ولست أدري 
كيف أفعل الستالم أوراق اعتامدك. هل لك أن ترشح يل ذلك!

رشحت له أنّه ينبغي التظاهر باستالمها، والتظاهر بفتحها وبقراءتها 
وقبولها وأخريا تسليمها إىل سكرتريه. وهكذا »علّمته« كيف يستلم 

أوراق اعتامد سفري، بني بسمتني متواطئتني.

وكانت  غليانا.  تغل  واشنطن  كانت  السنة 1961،  تلك  بداية  يف 
العيون مصّوبة نحو »الحدود الجديدة« التي رسعان ما عيّنها لها 
الرئيس كينيدي، وكان جمع حوله فريقا من ذوي الكفاءات من 
الشبّان يف جميع املجاالت. أّما أنا فكان يحيط يب فريق من طراز 
عال يضّم إسامعيل خليل وفريد املحرز، وإبراهيم حيدر، كّل واحد 
منهم عمل عىل أن »يحظى بتوصية مساندة« من شخصيات عديدة 
مؤثّرة أو قريبة من الرئيس. وهكذا كان ميكننا الوصول إىل نزيل 

البيت األبيض بوسائط غري مبارشة، رسيعة وموثوق بها.

وقد حظيت لدى تعييني سفريا لتونس بالواليات املتحدة، خلفا للمنجي 
سليم، بإعداد زيارة الرئيس إىل أمريكا الشاملية يف ماي 1961...

 
 زيارة بورڤيبة لواشنطن 

 
كانت زيارة والدي لواشنطن زيارة مهّمة، نظرا إىل أّن الواليات 
املتحدة كانت القّوة األعظم وإىل أنّه مل يكن بيننا وبينها، عىل خالف 
فرنسا، أيّة قضيّة أو خالف. كانت طريقة من طرق  الحصول عىل 
معلومات من مصدر أصّل، بشأن وضعيّة كّنا ال نسيطر عليها وكّنا 
فيها املشاهدين الذين يتنزّلون أفضل موقع ملشاهدة ما يجري 
من أحداث. إنّه ألمر طريف أليّن أذكر أّن سفارة املغرب سألتني 
بعد بضعة أشهر من ذلك عن املبلغ الذي رصفناه لرتتيب زيارة 
أّي مؤّسسة عالقات عاّمة كان اعتامدنا أجبتهم  الرئيس وعىل 
أيّة مساعدة من أحد! ومل يصّدقونا ألنّهم  :«5000 دوالر! وال 

أنفقوا 150.000 عىل زيارة مل تكن ناجحة مثل ذلك النجاح.

كان كينيدي يتحّدث عن الحرب الباردة وكان بورڤيبة يعرّب عن 
تصّوراته رافضا فكرة عدم االنحياز التي ما كان ميكن أن تعني 
بالنسبة إلينا إاّل االصطفاف ضمنيّا إىل جانب االتحاد السوفيايت، ألّن 
تونس كانت تفّضل رصاحة العامل الحّر من خالل »انحيازها« إىل 
الواليات املتحدة . تواصلت رحلة والدي الكربى إىل أمريكا )كندا 
والواليات املتحدة( وشملت لندن والبلدان اإلسكندنافية )السويد 
والرنويج والدمنارك(. كان آخر سفر شاركت فيه والديت بصفتها 
السيّدة األوىل وعند »محطّة اسرتاحة واشنطن« ظلّت إىل جانبنا. 
بعد تلك الرحلة، كانت أزمة بنزرت التي أعزوها شخصيّا إىل لقاء 
رمبويّيي، وإىل ما أسّميه »يوم املخدوعني«. كانا رئيسا الدولتني 
قد أخطأ أحدهام فهم اآلخر. فقد اعتقد بورڤيبة أنّه وضع دي 
غول »يف جيبه« وكان دي غول قد اعتقد أنّه وضع بورڤيبة »تحت 

حذائه« والحال أنّهام قاال نفس الكالم. )ص 113، 114، 115( 

كيف كان بورڤيبة يعّد خطاباته 
 

كانت خطاباته مرتجلة ولكّنه كان يعمل كامل األسبوع إلعداد 
البحث عن أفكار يف  الخميس. كان دوما بصدد  أحاديث يوم 
الكتب حتّى يشّكلها تشكيال ويحّولها ويغربلها بغربال الواقع 
املحّل. كان يرهق الشاذيل القليبي واملسؤولني عن املكتبة الوطنية 

مبطالبه املتكّررة بحثا عن املراجع. وقد نجح يف أن يطّوع وينقل 
إىل اللغة الشعبية العامية أكرث مفاهيم االقتصاد والقانون املدين 
والدستوري والجزايئ وغريها جفافا وإمالال ورمّبا أيضا مفاهيم 
العلم الحديث. رأيته يتصارع مع كتابني أو ثالثة ليك يتوّصل إىل 
التوليف بني فكرتني أو ثالث. مل يكن يقترص عىل التفكري مبفرده 
وتأكيد أفكاره هي أفكاره هو ولكن كان باستمرار يف حاجة إىل 
مراجع. كان يطالع كثريا ويدّون بعض التقييدات بكّل دقّة وعناية. 
ولكن عندما يفرغ من ذلك، كانت بيده جذاذة بسيطة سّجل فيها 
ما هو جوهري ، والكلامت الرئيسية. كانت خطاباته تتّصل بكّل 
يشء : بالقانون والسياسة والتنمية والفالحة والتقنيات والهندام 

واألخالق والروحانيات وهلّم جرًّا.

أو سابقة ألوانها  تبدو أحيانا يف غري محلّها  التي  أقواله  كانت 
رضورية، وكانت أحيانا ناتجة عن فكر ورويّة وقراءات ملصّنفات 
مستقاة تارة من مكتبته الخاّصة، وتارة أخرى مستعارة من املكتبة 
الوطنية حيث له بطاقة قارئ، وكان شديد الحرص عىل احرتام 
مواعيد إرجاع الكتب! كانت هنالك أيضا مالحظات متّتدوينها 
متبوعة بحوار مع األشخاص املحيطني به ومع الّذين من شأنهم 
إعالمه بخصوص بعض املواضيع، حتّى يتوّصل يف النهاية إىل نحت 
الصيغة املناسبة »والكالم الصائب« إذ كان ينبغي ترشيح املفاهيم 
حتّى يتسّنى نقلها إىل اللغة الدارجة. وحصيلة األمر أّن كّل يشء 
كان موضوعا لدراسة تُجرى وخطاب يُلقى ولعمليّة إقناع. بل إّن 
بعض األجانب مّمن ال يفهمون العربية التونسية كانوا منبهرين 
التاريخية ويلقي الخطب  برؤيته يتحّدث ويحايك الشخصيات 
الطويلة أمام الجامهري الغفرية. وقد ذهب بعضهم إىل القول 
إنّهم كانوا بسبب ما يأتيه من حركات جسامنيّة، يفهمون تقريبا 
كل ما كان يقول أوعىل األقّل كانوا يدركون فحواه! كّل يشء كان 

بدأ يف قرص هالل، وكّل املستمعني كانوا أدركوا أقواله،

كانت أقواله يف متناول صفوة األدباء والعلامء كام كانت يف متناول 
أشّد األميّني رسوًخا يف الجهالة. ولكن كان لذلك مثنه : فبسبب 
أنّه كان يأخذ من كّل يشء بطرف ويخاطب الجميع من رئيس 
املصلحة إىل الوزير تعّود املنّفذون لسوء الحّظ تلقي التعليامت 

وانتظار التعليامت، بدال من التجديد واتّخاذ القرارات من تلقاء 
نفسهم....  )ص 142 و143 و144 و 145 و 146(

 
كان أّول من أدخل إىل تونس من أساليب التواصل املبارش، بدون 
نّص، بواسطة لغة مستقاة من سجّل الكلامت اليوميّة ومن كلامت 
كافّة رشائح املجتمع. ال تلك اللغة الفصيحة التي كان يتحّدث بها 
زعامء الفرتة السابقة قاطعني أنفسهم هكذا عن الشعب فليك 
يعّد خطبة تستغرق ساعة ونصفا كان كثريا ما يقيض األيّام أو 
األسابيع وهو يحرّبها. كان ينعزل ويفّكر طويال فيام يعتزم أن 
يقوله، ثّم كان يطرح األسئلة عىل ما كان يستطيع إغناء تفكريه. 
إّما مبعرفته أو بتجربته. مل يكن يكتب سوى بضع كلامت رئيسية، 
أربع أو خمس كلامت عىل أقىص تقدير، يدّونها عىل بطاقة صغرية 
ال يزيد حجمها عىل حجم »بطاقات األعامل« كانت قبالة عينيه، 
كان عىل علم ودراية بكّل ما سيقوله، ولكّن ال يشء كان مينعه من 
االرتجال واالنطالق من فكرة رئيسية. كانت األولويّة بالنسبة إليه 
هي الفعل وكانت الكلمة هي التي تصاحب فعال تحدوه رؤية 
وأساليب عقالنية وواقعية... نعتوا بورڤيبة بأنّه ممثّل مرسحي 
ولكن أّي سيايس محّنك وأّي خطيب قادر عىل التأثري يف األذهان 
ليس كذلك؟ املمثّل الكبري هو أيضا من يجّسم نّصه عن اقتناع 
وبصدق ال تشوبه شائبة. ويف كثري من األحيان، تجد من صّدق 

الحقيقة عىل الركح أكرث ماّم تجده يف الواقع ! )ص146(
 

... كان والدي، بصفته خطيبا، يف حاجة إىل جمهور يستمع إليه. 
ورسعان ما كان يتوّصل إىل شّد اهتاممه من خالل التحديق يف 
شخصني أو ثالثة ليك يتوّجه إىل املجموعة.فهمت نجاعة تلك التقنية 
عندما أتيحت يل شخصيا فرصة التحّدث إىل جمهور يتألّف من 
عديد الشخصيات املرموقة يف األمم املتّحدة. فعالوة عىل الطريقة، 
كانت خطابات والدي جزءا من التكوين الرتبوي اليومي للشعب 
التونيس. وينبغي القول إنّه قد كان له ال فقط ذلك األسلوب 
الصارم لجعل أشّد املفاهيم ُعرسا يف متناول السامع لكّنه كان 
صاحب ذاكرة فّذة ينبغي أن نضيف إليها حّسا مرهفا هو حّس 
املالحظة والتشخيص. وحصيلةاألمر أنّه كان يعرف كيف يفّكر 

وكيف يتحّدث وكيف يتذكّر وكيف ينظر... )ص 147(.   

من كتاب الحبيب بوقيبة االبن
 «تاريخنا، مقابالت مع محّمد كرو» 

نورد المقتطفات التالية
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اليبزيغ  جامعة  عليها  أرشفت  جديدة،  دراسة 
األملانية، أّن الغالبية العظمى من الشباب يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ومن ضمنها تونس، 
مازالت واثقة من املستقبل، بالرغم من الحرمان 
االقتصادي وضعف املشاركة السياسية. ويبدو هذا الوثوق يف 
املستقبل ُمستغربا بالنظر إىل مشاعر الخيبة التي أثارتها انتفاضات 
الربيع العريب عام 2011، والتي شارك فيها الشباب بوجه خاّص. لكن 
بحكم ظروفهم االجتامعية الصعبة يجد الشبّان أنفسهم ُممزَقني 
بني إغواء الهجرة وتشبّثهم بروابطهم القوية بأرسهم وأوطانهم. 

صدرت الدراسة امليدانية يف كتاب عن دار الساقي )504 صفحات(، 
يف أواخر 2019، وشارك يف إعدادها باحثون مرموقون من العامل 
العريب وأوروبا، وحّررها أستاذان أملانيان هام يورغ غرتل ورالف 
يبدو  كيف  رئيسيني:  سؤالني  الدراسة حول  وتتمحور  هكسل. 
وضع الشباب بعد ُميّض سّت سنوات عىل ما يعرف بـ«الربيع 
العريب«؟ وكيف يتعامل الشباب مع حاالت فقدان األمن وغياب 
اليقني التي يواجهونها يف حياتهم اليومية؟ وإلنجاز هذه الدراسة 
أجريت مقابالت مع نحو تسعة آالف شاّب ترتاوح أعامرهم بني 
16 و30 سنة، يف مثانية بلدان من منطقة الرشق األوسط وشامل 
وفلسطني  واملغرب  والبحرين  وتونــــــس  مرص  هي  أفريقيا، 
الســوريني  الالجئني  ولبنــــان واألردن واليمن، إىل جـــــانب 

املقيمني يف لبنان.

أزمات ورصاعات عسكرية 

عىل صعيد تحديد املصطلحات، استخدم املؤلّفون مصطلح »الربيع 
املوسميـــة،  داللته  بالنظرإىل  للجدل،  مثريا  بات  الذي  العريب« 
تطّور  عىل  أمارٌة  هو  نفسه  الوقت  ويف  زمنية،  فرتة  بداية  فهو 
إيجايب، وقّرروا استخدامه بالرغم من الجدل الذي يثريه يف بعض 
األوساط األكادميية. كام ناقشوا توصيف حــــــال الشباب يف ظّل 
االضطرابات واألزمات التي تشهدها املنطقة، والتي تتّخذ أحيانا 
وأحـــيانا  اإلرهابية،  والهجامت  العسكرية،  الرصاعات  طابــــع 
أخــــرى انهيار الـــدولة. واختاروا يف النهاية »فقدان األمــــن« 
و«غياب اليقني« بوصفهام مصطلحني رئيسيني لوصف أوضاع الشباب. 

برهنت نتائج الدراسة عىل أّن الشبّان هم الفاعلون الرئيسيون يف 
تحديد مستقبل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إذ يشّكل 
أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 و30 سنة، حوايل 30 يف املئة 
من السكان، لذا تُشّكل مواقفهم وقيمهم ورؤاهم مؤرّشات واضحة 
عىل التطّورات املستقبلية املحتملة يف مجتمعاتهم. وبالرغم من أّن 
األوضاع االقتصادية والسياسية يف بلدان املنطقة ال متنح مساحة 
كافية من التفاؤل، حتّى قبل أن يجتاحها وباء كورونا، رسمت 
أفضل  تعليمي  يتمتّعون مبستوى  الدراسة صورة لشبان  نتائج 
من أّي وقت مض، وعالقة وثيقة بأوطانهم. كام أنّهم يتميّزون 
بنظرة إيجابية للحياة، وهم مستعّدون لتحّمل املسؤولية وااللتزام 
اجتامعيا، أي بناء أرسة. غري أّن هياكل السلطة السائدة يف غالبية 
بلدانهم تحول دونهم ودون املساهمة مبواهبهم ومعارفهم، عىل 
نحو فعاّل، يف تحديد أطُر حياتهم ومجتمعاتهم. وعىل هذا األساس 
يؤكّد واضعو الدراسة أّن املنطقة لن تنعم باالستقرار والنمّو إالّ 
متى كان الشبّان قادرين عىل املشاركة يف صنع أطر املستقبل، 
يتطلّب، بحسب  السياسية واالقتصادية، وذلك  الواجهتني  عىل 

ما قال الباحثون، النجاح يف إيجاد مناذج مجتمعية أكرث شموال.

درجة الثقة صفر

أظهرت الدراسة أيضا أّن مستويات الثقة يف املؤّسسات الحكومية 
وغري الحكومية متدنّية يف أوساط الشباب العرب. والالفت أّن الجيش 
حظي بأعىل مستوى من الثقة لدى الشبّان الناشطني، إذ عرّب 54 
يف املئة من املستجوبني عن ثقتهم الكاملة فيه. وحّقق النشطاء 
التونسيون واللبنانيون أعىل نسبة ثقة يف املؤّسسة العسكرية بـ79 
يف املئة، فيام سّجل أدىن مستوى من الثقة يف أوساط الناشطني 
الفلسطينيني، بنسبة 24 يف املئة. ويقول واضعو الدراسة إّن النتائج 
مل تُفاجئهم، ألّن الجيش يف تونس مل يقف إىل جانب الرئيس الراحل 
زين العابدين بن عل، خالل انتفاضة 2011، وليس له تاريخ يف 
مامرسة القمع. كام لعب دورا حيوياّ أيضا، يف مكافحة اإلرهاب، 
يف العهد الجديد. أماّ يف األرايض الفلسطينية، فال يوجد جيش 
فّعال، وإمّنا قّوات أمن متلك قدرات شبه عسكرية. ونتيجة للخالف 
بني »حركة حامس« والسلطة الفلسطينية يف أعقاب االنتخابات 
الربملانية يف 2006، دخلت قّوات األمن الوطنية يف مواجهة مبارشة 

الفلسطينيني.  بني  اإلنقسام  تعميق  إىل  أّدى  ما  مع »حامس«، 
واعترب املؤلّفون أّن تلك التطّورات تُساعد عىل تفسري مستويات 
الثقة املنخفضة، بني أوساط الشباب الفلسطينيني، إزاء جيشهم. 
وتطرّق املسح امليداين أيضا إىل موقف الشباب يف البلدان الثامنية 
من القّوات األمنية، وأتت النتائج دون املكانة التي يحظى بها 
الجيش، فقد رّصح 28 يف املئة فقط من الشباّن املُستجوبني بأّن 
الثقة باألجهزة  لديهم ثقة كاملة يف األجهزة األمنية. وال تبعد 

القضائية عن الثقة بالرشطة، فهي ال تتجاوز 27 يف املئة. 

مستوى أدىن

لكن ما مدى ثقة الشباّن يف حكوماتهم؟ يُظهر املسح امليداين 
أّن مستوى ثقتهم يف الحكومات منخفض، إذ مل يتخّط 24 يف 
املئة من املستطلعني الناشطني. وأتت ثقة اللبنانني يف حكومتهم 
يف املستوى األدىن، إذ أّن 63 يف املئة منهم ال يثقون فيها عىل 
االطالق. وعىل العكس من ذلك، وصل شعور الثقة لدى الناشطني 
األردنيني والبحرينيني مستوى اليقّل عن 65 يف املئة و80 يف املئة 
عىل التوايل. وعلّق الباحثون بأنّهم ال يعلمون إذا ما كانت تلك 
النسب ناتجة عن أداء أفضل لدى الحكومتني، أم بدافع خوف 

الناس من انتقادها.

أّما املؤّسسة التي حظيت بأدىن درجة من الثقة يف أوساط الشباب 
مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فهي 
الربملانات، إذ أّن 12 يف املئة فقط، من هؤالء 
بلدهم،  برملان  يف  يثقون  الشباّن،  النشطاء 
بتزوير  الوعي  يدّل عىل مستوى  ما  »وهو 
االنتخابات وهيمنة السلطة التنفيذية عىل 

السلطة الترشيعية، ما يؤّدي بدوره إىل إضعاف الربملان، بصورة 
أكرب ويجعله ناطقا باسم الحكاّم« عىل ما قال ُمحّررو الدراسة. 
ومن األمور املُثرية للغرابة أّن ثقة الشباّن التونسيني يف الربملان أتت 
يف املستوى األدىن )10 يف املئة(، إىل جانب البحرين )8(  واليمن 
)10(  وفلسطني )10(، بالرغم من أّن تونس هي الوحيدة التي 
تشارك يف إشاعة الدميقراطية يف املنطقة. وأورد محررو الدراسة 
ترصيحا لشاب تونيس يبلغ من السّن 25 عاما، قال فيه : »قّدم 
أعضاء الربملان وعودا وهمية ومل يفوا بها. ليسوا أهال للثقة. هم 

ال يتحّملون مسؤولياتهم تجاه املواطن«.

واجهة ُمضلّلة؟ 

ونقل املؤلّفون أيضا عن شبّان تونسيني آخرين نعتهم للسياسيني 
بالكّذابني املنغمسني يف الخالفات، والذين ال يعملون إالّ ملصلحتهم 
الشخصيّة. والالفت للنظر أّن األحزاب السياسية حظيت بأدىن 
قدر من الثقة لدى الشباب، ففي البحرين وتونس تبلغ النسبة 
عىل التوايل 2 يف املئة و3 يف املئة. وأظهر املسح أيضا ميال لدى 
الشباب العتبار األحزاب »مجرّد واجهة ُمضلّلة وأدوات الستاملة 
املعارضني وإضفاء رشعية عىل الحكام يف أنظار املجتمع الدويل«. 
إجامال، شّكل هذا املسح امليداين محاولة لسّد الثغرات يف املعلومات، 
عرب مجموعة واسعة من األسئلة، ومن خالل عيّنة متثّلت يف ألف 
شاّب وشابّة من كّل بلد من البلدان الثامنية، خاّصة أنّه مل تُجر 
يف املايض، أيّة تحقيقات شاملة تتناول، بصورة 
الشـــرق  منهجية، أوضاع الشباب يف منطقة 
األوسط وشامل أفريقيا، وعىل مستـــوى عابر 

لألوطان.
رشيد خشانة

مـــأزق الشبـــاب فـــي الــشـــرق 
األوســــط وشمـــال أفــــريقـــيــا 

مـأزق الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
تحرير: يورغ غرتل ورالف هكسل
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علـــم الـــّتنــقــيــــب

الّنفط  عن  التّنقيب  فهناك  صنوف ورضوب، 
التّنقيب  املعادن وهناك  والّذهب وغريه من 
عن اآلثار والكنوز املطمورة، وهناك التّنقيب 
ُحبّا يف التّنقيب، وهناك من يتنّقب عن املاء 
العذب فال يفوز إالّ مبلحه... وِفْعُل »نّقب« مثري 
للّشبهات، باعث عىل الّشّك والّريبة. يقال تنّقب عن الّشء أي 
بالغ يف البحث عنه، كالبحث يف مسالك التّجارة املوازية والفاعلني 
يف الرّسّ والجهر بغري حسيب أو رقيب، وهذا يقودنا إىل مسارب 
كثرية املزالق واملهالك؛ فقد تبدأ التّنقيَب يف سوق املنصف باي 
فتجد نفسك يف الّصني أو يف بالد الواق واق مثال. ويقال تنّقبت 
املرأة أي شّدت الّنقاب عىل وجهها وهذا يجرّنا بقصد أو دون 
والّدين  والحرام  والحالل  اللّباس  الحديث عن حّريّة  إىل  قصد 
والّسياسة واالندماج والهويّة وهي كام ترون مواضيع شائكة ليس 
هذا مجالها...ويقال نَُقب الرّجل عىل العاّمل أي صار نقيبا عليهم، 
ميثّلهم يف رعاية شؤونهم، وهذا يجرّنا من حيث ندري وال ندري 
إىل الّنقابة والّنقابات وحّق التّعبري واملشاركة يف التّسطري والتّقرير 
والتّجّمع واإلرضاب؛ وهي كام ترون مواضيع تثري حساسيّة مفرطة 
لدى أهل الحّل والّربط. ويقال نَِقب القميص أي تخرّق وبل، 
وتلك عالمة فقر مدقع. والحديث عن الفقر يجّر من حيث نبغي 
وال نبغي، إىل الخوض يف االجتامع والّسياسة واالقتصاد والحيف 
والعدل والفقراء الجدد واألثرياء الجدد؛ وهي كام ترون، مواضيُع 
قد تجّر عىل املنّقب فيها بالء كثريا ورّشا مستطريا... يخصم صاحب 
العمل للعامل أجرة يومه فنهاره »منقوب«؛ أي أنّه اشتغل مّجانا 
لله يف سبيل الله أو للعرف يف سبيل العرف. وهناك من كان عمره 
كلّه منقوبا وهو يدري وال يدري. وهناك أجيال كثرية أعامرها 
منقوبة وهي ال تدري. والّنقب هو الخرق أو الثّقب. يقال يف 

ويقال  نقبة.  املاء  يف  فالن  نقَب  الفشفاش،  »الفيّاش«،  الرّجل 
فشفش الرّجل أي ضعف رأيه وأفرط يف الكذب. واملاُء، ماٌء راكد 
وماٌء يجري؛ فالرّاكد يتجّمع وال يذهب يف الّسواقي فيتحّول آسنا 
عطنا؛ مثل الّدم يتجّمع يف عضو واحد وال يتوزّع يف سائر الجسد 
فيخرث ويصيب العضَو بالفساد والتّلف؟ ومثل املال يتجّمع يف يد 
واحدة وال يتوزّع يف نسيج املجتمع شأنه شأن املاء الرّاكد والّدم 
املتخرّث؟ كذلك هي الّسلطة يف يد واحدة؛ وهناك اليد الظّاهرة، 
واليد الخفيّة؛ ويد الّسلطة ظاهرة حينا، خفيّة يف أغلب األحيان...

فالّح يحفر يف حقله حفرة؛ ورجل ثان يَرْكُن شاحنته رباعيّة الّدفع 
عىل حافّة الطّريق، ثّم ينزل يتأّمل الحفرة:«أهاه! هذه حفرة 
جميلة! أريد أن أنقلها إىل حديقتي؛ فَِبَكْم تبيعها، أيّها الفالّح؟«؛ 
والفالّح يجيب:«هذه ليست للبيع«؛ والّسائق يلّح:«أدفع لك فيها 
عرشين ألف دينار«؛ والفالّح ميانع؛ فلاّم رفع الّسائق العرض إىل 
خمسني ألف دينار، قَِبَل بالّصفقة، وشحن الحفرة يف صندوق 
يصّفر:«هاي!  والفالّح  بحفرته؛  مزهّوا  والّسائق مييض  الّسيّارة؛ 
ُعْد  الّسيّارة؛  من  وسقطت  الحفرة،  اندلقت  لقد  قليال؛  انتظْر 
إىل الوراء قليال، قليال، حتّى أشحنها ثانية؛ عىل مهلك! ال ترسع! 
رِسْ رويدا رويدا؛ أهاه! لقد سقطت السيّارة يف الحفرة!... ملاذا 
تحّكون رؤوسكم؟ دّوختكم حكاية الحفرة؟ وهل يف ذلك ما يدّوخ؟ 
وليس أسهل من أن تحفر يف حديقة بيتك، إن كان لك بيت، وكان 
لبيتك حديقة، حفرًة تردم فيها تعبك وحزنك وحلمك... ولكن 
من أين للحكومة بحفرة تدفـــن فيها مشــــاكلها؟ ومشاكلها 

سعة الّساموات واألرض.
ص.و.
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