حوار العدد مع األستاذة جنات بن عبد اهلل

تلعب السياسة الجبائية دورا هاما يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية
ومنوال النمو الذي يقع وضعه سنويا يف إطار امليزان االقتصادي الذي
يشكل مرجعية إلعداد مشروعي ميزانية الدولة وقانون املالية.

الملحق الثقافي لجريدة الشعب

الصحي الذاتي
رسائل من الحجر ّ
محمد ّ
الجابل

فيروس الكورونا في مختبر...
علم االجتماع

الخميس  19فيفري  - 2020املوافق لـ  25رجب  1441هـ  -العدد 85

المركب عند إدغار
الفكر ّ
ً
فلسفة ومنهجا (ج)2
موران

د منري السعيداين

املنترص الحميل

التحوالت األخالقية والقيمية يف ظل الثورة
املعلوماتية والتواصلية الراهنة
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كلمة العدد

رسائل من الحجر الصحّي الذاتي
محمد ّ
الجابل

منذ عقود ونحن نتخبط داخل رشك رهيب ،فخ محكم أو
كامشة ذات فكني يُحكامن قبضتهام :السلفية واإلمربيالية،
كحدين ُمتطرفني و ُمجتمعني ،ينهشان العقل البرشي ،تغييبا
عند األول واكتساحا قصوويا عند الثاين...
هناك يف األسطورة نجد الجواب« ،فاوست» الذي أراد املعرفة
والقوة وامل ُتعة ،ومن أجل ذلك كان الحلف مع الشيطان ،عقد
بيع الروح من أجل الق ّوة ،ذاك قدرنا ونحن يف «قلب املرحلة
الفاوستية» من تاريخ البرشية – هشاشة ورثاثة -عرص التجار امل ُتحيلني وعرص التجار امل ُسلحني
وعرص التجار األذكياء امل ُخادعني...
عندما نظر «هيغل» للعقل الغريب الجبار امل ُتحد مع الدولة ،كان يدعو بصدى آخر لوأد منهج
«ديكارت» وأخالقية «كانط» ...
عامل بال خرائط أو عامل بال أخالق :األمرييك الذي ألقى أول قنبلة ذرية ،هو األمرييك صاحب
مرشوع مارشال إلنقاذ أوروبا ،هو ذاته صديق الشعوب موزع الطحني والجنب عىل آالف
املفقرين «هدية من الشعب األمرييك...ليس للبيع أو املبادلة» ...هو ذاته صانع الغيالن
الصغرية ومحاربها وقاتلها حني يجب القتل...هو ذاته منذ عقود يتهم الشعوب ويحاكمها ثم
يدينها أو يربئها ...
ياله من عقد فاوستي رهيب يف «العامل القرية» حيث األطفال يلعبون ويتشاجرون تحت رعاية
«العني الزرقاء» التي تحيص األحالم واألوهام...
نحن رعايا العوملة بتنا يف حجر صحي ذايت ،تائهني بني القدر والقدرة ،منتظرين مصرينا هناك،
نخزن الطحني والكاممات ونبتعد عن بعضنا ونعيش « ُمسارقة» وال نتنفس إال من خالل
الحواسيب والشاشاتُ ،معلّقني يف معتقالتنا بني حروب وأخرى وال نأمل غري السالمة املكسورة
الخاطر...
الخيال االمرييك سباق كام االبداع كام النوايا املفضوحة منذ عقود...حروب واقعة وأخرى
ُمضمرة...رواية «دين كونتز» التي نرشت عام  1981بعنوان عيون الظالم تستبق املصري وتصف
محنة العامل يف حرب فريوسية ُمصنعة...كذا بعض األفالم القدمية ...وكذا ملخص تقرير ال يس
أي أي الصادر سنة ... 2009خيال استباقي وعقل فاوستي يوجهان مركز القرار ويخُطان ُسبل
القطيع البرشي لعرشات السنني ...
روح شاعرنا الكبري «محمود درويش» ترفرف حولنا يف أزمتنا وتردد أصداء مديح الظل العايل:
«كم كنت وحدك يا ابن أمي /يا ابن أكرث من أيب /كم كنت وحدك /القمح مر يف حقول
اآلخرين /واملاء مالح /والغيم فوالذ /وهذا النجم جارح /وعليك أن تحيا /وأن تعطي مقابل حبة
الزيتون جلدك ...أمريكا هي الطاعون /والطاعون أمريكا »...
ال علينا نحن يف قلب املحنة والرحى ،نحن يف امتحان الذات البرشية «املهانة وغري املسموعة»
بني القدر والقدرة نتدحرج ،بني املحنة واإلمتحان ،أذكر تلك الروح التلقائية الخالقة الخرية
وتلك الهبة الجامعية :هبة الشهامة والخري بعيد «ثورتنا» يف األشهر األوىل قبل أن تتحول إىل
ركح السياسيني...
أذكر «ملحمة بنقردان» ونحن عىل حافة ذكراها ،كيف استجدت اللحظة صمودا وشجاعة
فكانت سدا تحطم عىل صخرته شيطان اإلرهاب...
ال ب ّد من عزم ملقاومة «العقد الشيطاين» ألن تجار األزمات هم أبناء «فاوست» يعيشون بيننا
ويف كل العصور واألزمنة ،الذين نهبوا البنوك بعقود شيطانية مطالبون بصحوة ما  -اآلن وليس
غدا ...-
حكامنا عىل رأس قامئة امل ُمتحنني  -اآلن وليس غدا ،-عليهم أن يستبدلوا «مرآى الضفدعة مبرآى
النرس» بعبارة اشبنغلر أن ينظروا ألزمتنا بعني شمولية وأن يتجرؤوا عىل املبادرة الشجاعة...
محنتنا تذكرنا بتخاذلنا القريب ،وبتفريطنا يف خريات هذا الوطن ...مبيئات األطباء من خرية
شبابنا الذين هاجروا ألنهم مل يجدوا حضوة يف تربتهم ،كم هو موجع يف محنتنا ونحن باألمس
القريب كنا نتحدث – دون خجل -عن إمكانية غلق مستشفى الرابطة لنقص يف اإلمكانيات،
عىل حافة الهاوية نحن لوال القطاع العام ...ألف تحية لجنود امليدان «اإلطار الصحي» حامئم
السلم والحرب بصربهم ووطنيتهم وشجاعتهم ...
ال يشء يقال ختاما غري أصداء من شعرنا الخالد:
ســــقط القناع عن القناع عن القناع ،
ســـقط القنـاع
وال أحد ْ
إالّك يف هذا املدى املفتوح لألعداء والنسيان ،
فاجعل كل ّمرتاس بلد
ال ……… ال أحـــد ْ
سقط القناع
والله غم ّـس باسمك البحر ّي أسبوع الوالدة واسرتاح إىل األبد
كـُن أنت َ .كـن حتّى يكـــون
ال ……… ال أحـــد ْ

مراسلة المغرب

صدور العدد الثامن من مجلة «دفاتر الدكتوراه» 2020
عرشون ناقدا مغربيا بأقالم باحثني من مخترب
الرسديات املغريب
أحمد اليبوري ،محمد برادة،سعيد يقطني،
عبد الفتاح الحجمري،حميد لحمداين ،عبد
القادر الشاوي،عبد الحميد عقار  ،حسن
بحراوي،عبد الفتاح كليطو،عبد الرحيم
جريان،سعيد بنكراد،أحمد فرشوخ ،رشيد
بنحدو ،سعيد جبار ،محمد أنقار ،رشف الدين
ماجدولني،حسن املودن  ،سعيد علوش،عبد
املالك أشهبون  ،جامل بندحامن.
النقد الروايئ املغريب املعارص مسارات معرفية
و تجارب منهجية
     صدر العدد الثامن من مجلة «دفاتر
الدكتوراه» ،املجلة املحكمة ،الصادرة
عن «مركز دراسات الدكتوراه اإلنسان واملجال
والتواصل والفنون» بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بنمسيك بالدار البيضاء،بإدارة عبد
القادر كنكاي ورئاسة تحرير رشيد الحرضي وهيئة التحرير من مدراء
مختربات كلية اآلداب بنمسيك بالدار البيضاء  ،تحت عنوان« :النقد
الروايئ املغريب املعارص مسارات معرفية و تجارب منهجية» ،وقد صدر
هذا العدد بإرشاف مخترب الرسديات والخطابات الثقايف،ة ويندرج يف
سياق فهم املشاريع املنجزة يف النقد املغريب املعارص يف مجال الرسد،
خاصة تلك التي تتميز بعمقها املعريف وجدارتها املنهجية وراهنيتها
الثقافية وطابعها األطروحي وطموحها املعريف.
    وقد شمل هذا العدد الذي صدر يف  290صفحة من الحجم الكبري،
والذي أرشفت عليه لجنة علمية من جامعات مغربية مختلفة(نزهة
بوعياد،أحمد جياليل ،الطائع الحداوي ،أمينة دهري ،امليلود عثامين،
عبد الرحامن غامني ،فاطمة كدو،عبد الواحد ملرابط ،حسن املودن،
عبد املجيد نويس) ،محاور عديدة  من خالل أعامل ندوتني علميتني
محكمتني حول تجارب النقد الروايئ منها ،دراسات تناولت يف املشاريع
املؤسسة للنقد الروايئ املغريب املعارص ،وضم دراسة الباحث محمد

محور العدد القادم

محي الدين حول تجربة (أحمد اليبوري)،
ودراسة سامل الفائدة  حول تجربة (محمد
برادة) .
    املحور الثاين تحت عنوان « :من تحليل
مكونات الخطاب إىل بحث سوسيولوجيا
النص» وقد تناول املحور تجارب عديدة منها
سلمى ابراهمة مرشوع ( سعيد يقطني) ،نارص
ليديم أعامل(عبد الفتاح الحجمري) ،ميلود
الهرمودي تجربة(حميد لحمداين) ،لزهر فارس
منجز(عبد القادر الشاوي) ،محمد تغولت
ومنري دراسات (عبد الحميد عقار) ،نادية
شفيق تجربة (حسن بحراوي).
     أما املحور الثالث فقد عنون
بـ»السيميائيات والتفكيكية حدود وآفاق
التأويل والتفكيك .وقد ضم دراسات كل
من إبراهيم أزوغ حول أعامل (عبد الفتاح
كيليطو) ،ومحمد الذهبي دراسات ( عبد
الرحيم جريان) ،وتناول أحمد الحسيني منجز (سعيد بنكراد) ،ومحمد
أيت عزي(البنيوية والنقد األديب العريب).
   ويف املحور الرابع « املنهج النقدي واإلبداالت الجديدة» تناولت
دراسات عبد العزيز الضيف تجربة (أحمد فرشوخ)  ،ودرست منرية
الزغيمري تجربة (رشيد بنحدو) ومتحورت دراسة نور الدين بلكودري
حول أعامل (سعيد جبار) .
    أما يف املحور الخامس «املنجز الروايئ واالشتغال البالغي الحديث»
فنطالع دراسة محمد العناز حول (محمد أنقار) ،ودراسة يونس
لشهب لتجربة (رشف الدين ماجدولني) .وشمل املحور السادس
«املنهج النقدي وسؤال املثاقفة» دراستني ملحمد خيوط  حول(حسن
املودن)  ،والعريب قنديل(سعيد علوش).
    أما يف املحور السابع واألخري»النقد الروايئ واملوازيات النصية»
فيضم دراسات مليكة لشهب لتجربة(عبد املالك أشهبون) ودراسة
عبد العايل دمياين لتجربة (جامل بندحامن)   .

محور العدد القادم :

الحروب الجديدة وهشاشة البشرية
البريد االلكتروني manaratculturel@gmail.com :

المدير المسؤول

نورالدين الطبوبي

المدير

سامي الطاهري

أسرة التحرير
 منتصر الحملي  -حسني عبد الرحيم -إشراف وتنسيق  :محمد الجابلي  -سعدية بن سالم
منارات فلسفية إعداد األسعد الواعر
اإلخراج الفني  :محمد كريم السعدي
السحب  :مطبعة دار األنوار  -الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس - 71 355 139 :
العنوان االلكرتوين  - manaratculturel@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :
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العوملة وإغتيال القيم
عاطف رجب*

يحتاج عرصنا اليوم إىل رضورة إنقاذ ما تبقى من املنظومة
القيمية واألخالقية التي تنهشها العوملة ،فهي وحدها
القادرة عىل إنتشال اإلنسان ّية من مستنقع التوتر والرصاع
الذي أصبح يأخذ أشكاال جديدة من العنف ،لذلك فحاجتنا
مستعجلة أن يكون لألخالق والقيم مكانة مهمة يف حياتنا.
طغت املنظومة العاملية الجديدة مباديتها عىل القيم اإلنسانية األخالقية التاريخية،
لنجد أنفسنا أمام مأزق أخالقي شامل وكوين سببته الوساطة التكنولوجية الساعية إىل
تغليب منط عيش وتفكري موحد لكل البرش.
فلامذا تستهدف العوملة املنظومة القيمية وتسعى إىل تذويبها وطمسها ؟
تبدو عالقة القيم اإلنسانية بالنظام العاملي الجديد يف ظل العوملة عالقة نفي وتهديد،
لفهم هذه العالقة ال بد من التطرق إىل القيم ودورها وأهميتها ،فهي إنعكاس
لطرائق التفكري عند الناس كام تشكل منظومة ترشد األفراد وتحدد سلوكياتهم وتوجه
أحكامهم وإتجاهاتهم ،يف تناوله للقيم األخالقية يقول إمربتو إيكو «إن وجود البعد
األخالقي مرتبط بظهور اآلخر ،والغاية قاعدة أخالقية أو حقوقية هي تنظيم العالقات
بني األفراد» ،كام أن اإلنسان كائن قيمي بطبعه ،فالقيم تشكل الرؤيا التي ينبني عليها
سلوكه .بإختصار القيم اإلنسانية هي جوهر إنسانية اإلنسان لذلك تعترب هدفا للعوملة
مبا هي طموح إىل الهيمنة الشمولية عىل عامل اإلنسان املادي والروحي ولذلك فهي
تخرتق حياته بواسطة تقنيات اإلتصال لربمجة تفكريه .تعمل وسائل اإلتصال العابرة
للقارات عىل تنميط مختلف مظاهر الوجود اإلنساين بهدف صناعة كائنات إستهالكية
متشابهة مفرغة ومرهونة مبطالب الثقافة اإلستهالكية ،هذا «اإلنسان املستهلك»
الذي ترمي العوملة إىل خلقه عىل أنقاض ميكانيزم املقاومة لدى اإلنسان وعرب تفكيك
العنارص القيمية اإلنسانية مقابل تكريس نظام قيمي موحد.
أعلن زمن العوملة أو زمن ما بعد الحداثة إسقاط الرسديات الشاملة الكربى بوصفها
حاضنا للقيم اإلنسانية ومدافعا عنها ،وأرىس ثقافة أحادية تكرس مبادئ وقيم

الرأساملية العاملية ،عملت العوملة عىل إيجاد تقارب يف التطلعات والقيم التي تركزت
عىل رغبة اإلنسان يف التملك أي توحيد التطلعات والرؤى وحتى األحالم ،فبعد إسقاط
املنظومة القيمية واألخالقية تسعى العوملة _من خالل وسائل اإلتصال_ إىل نرش قيم
جديدة كالفردانية املفرطة واملتعة واإلستهالك واإلثراء الرسيع وغريها من الثامر امل ّرة
التي تنتجها العوملة املتوحشة والتي حلت محل القيم اإلنسانية كالنزاهة والوفاء
والصدق واملساواة وغريها من القيم اإلنسانية التي شحبت بعد أن تم إفراغها من
مضامينها الحقيقية وباتت جميعها نحو اإلنحدار واإلندثار.
يف عرص اإلقتصاد ،أصبحت اإلهتاممات املادية تحل محل اإلهتاممات األخالقية وصار
كل يشء يُق َّيم باملال وقابال للبيع والرشاء مبا يف ذلك األخالق التي أصبحت خاضعة
للتقييم املادي ،تم إختزال املنظومة القيمية اإلنسانية يف مذهب «املنفعة/املصلحة»
الذي روج له منظرو النظام العاملي الجديد ،حيث اصبح عىل اإلنسان توخي سلوك
مرتبط أكرث باملنفعة الفردية بدل القيمة األخالقية ،فهو ملزم بتحقيق أهدافه املادية
عىل حساب القيم واألخالقيات .تغلغل قيم الربح واملنفعة واملصلحة واألنانية الفردية
كإمتداد طبيعي لعوملة القيم وإرساء ٱليه الكسب التي تقوم عىل التخريب والهدم
القيمي املمنهج الذي نخر كل مكونات املجتمع إنطالقا من الفرد ثم العائلة ثم
املجتمع بأرسه.
أنتجت العوملة قيام غري مأنسنة ال تأخذ باملقتضيات األخالقية يف اإلصالح والتغيري
بقدر ما تسعى إىل تكريس املنطق اإلقتصادي الخايل من البعد اإلنساين واألخالقي
حيث ال مكان للتعايش والتضامن والتعاون ،ولقيم العدل والرحمة واملساواة وألحق
بذلك نظام العوملة إنتاج القيم باإلنتاج املادي.
تنبني منظومة العوملة عىل تناقض مفضوح بني القيم املعلنة واملامرسة .أ ّوال ،يدعي
النظام العاملي الجديد نرش الدميقراطية بل إن منظريه يذهبون إىل ربط الدميقراطية
باإلنخراط يف العوملة ،أما املامرسة فهي توحي بنظام دكتاتوري عاملي يسعى إىل
نرش منوذج موحد لإلنتاج والسوق بل وخلق إنسان واحد مقابل طمس خصوصيات
الشعوب وفرض منط عيش جديد ووحيد لكل سكان األرض أي النمط األمرييك.

ثانيا ،توهم القيم املعوملة بإمتالك الحرية املطلقة يف اإلختيار واإلمتالك والتعبري،
والواقع أنها تتميز يف الحقيقة بإنفصالها عن قيم املجتمع حيث هذا اإلحساس بإمتالك
الحرية يف وسائل اإلعالم الجديدة غري الخاضعة للرقابة الحكومية هو إيهام بالحرية،
فوسائل اإلتصال واإلعالم الجديدة خاضعة بدورها لهيمنة الرشكات عرب_القطرية التي
تعمل من خاللها عىل توجيه «الحرية املزعومة» التي تدعيها العوملة ،فكل وسائل
اإلتصال العرصيّة (قنوات ،مواقع ،تطبيقات )...تخلو من الحياد القيمي بل تحمل
مضامني قيمية منحازة لقيم السوق واإلستهالك والتسلية والرتفيه عىل حساب البناء
الفكري والتفكري النقدي لتصبح بذلك حرية العوملة املزعومة عبودية برشوط جديدة.
ثالثا ،إدعاء العوملة محو الحدود خاطئ متاما ،فوسائل اإلتصال الحديثة عمقت عزلة
اإلنسان وأفسدت قيام إنسانية كالحب ،يف عرص العوملة تحول الحب إىل رغبة يف
اإلشباع واإللتهام تعقبها رغبة يف التدمري واإلقصاء حيث صار الحب تلك الصفقة
الخارسة التي يجب اإلنسحاب منها يف أرسع وقت فإنترشت يف املجتمعات املعوملة
الرغبة يف اإلستهالك اللحظي للحب.
تح ّول العامل إىل فضاءات عوملية منفصلة ومعزولة حيث طغت الهشاشة وامليوعة
التي تنرشها وسائل اإلتصال الحديثة وصارت تنخر الروابط اإلنسانية وتذيب السلطة
األخالقية لتصبح املدن مقالب قاممة ملخلفات العوملة تنعدم فيها قيمة الحياة
اإلنسانية فذبلت القيم اإلنسانية الحقيقة كالحب والكرامة والصدق والعدل والحرية
التي يحقق من خاللها اإلنسان إنسانيته وبفقدانها يصري اإلنسان لقمة صائغة يف ٱلة
مجتمع إستهاليك يبدد ٱماله يف مستقبل ٱمن وحياة مستق ّرة يوما بعد يوم.
نعيش اليوم زمن صعود الرداءة واإلبتذال وسيطرة نظام أحادي يعمل عىل تهميش
املنظومة القيمية ،فالنظام الرأساميل ال يستمد قوته من ق ّوة الجيوش بل هي القيم
املعوملة التي يقوم عليها والتي تعترب أبرز ويستمد منها أسباب إستمراره ،لذلك
فالحاجة اليوم مل ّحة لتعليم «اإلنسانية لإلنسانية».
*باحث يف التاريخ املعارص

بسبب عدم تفعيل العلوم االنسانية ودعمها لفهم المجتمع ورصد تغيراته:

انتشار اإلرهاب والهجرة السّرية واالنتحار والعنف
بقلم حياة غامني

يعترب الهدف من العلوم اإلنسانية مبفهومها الشامل هو إعداد املواطن الفاعل الذي
يستطيع املشاركة يف املسائل السياسية ،واالجتامعية ،واالقتصادية ،ويساهم يف تعزيز
االتجاهات االيجابية التي تحرتم الخيارات االفضل للفرد واملجتمع .حيث أن دور هذه
العلوم هو إعداد الشباب القادرين عىل فهم مجتمعاتهم املحلية واوطانهم والعامل
من حولهم .وتشمل العلوم اإلنسانية علم االجتامع وعلوم الجغرافيا والتاريخ واآلثار
واالقتصاد واالنرثوبولوجيا واآلداب واإلعالم وغريها .ولعل إدراك اغلب الدول املتقدمة
مبدى أهمية العلوم االنسانية ينعكس من خالل وجود العديد من مراكز البحوث
والدراسات االسرتاتيجية واملستقبلية يف تلك الدول.
ولتحديد مدى اهمية العلوم االنسانية ،ال بد لنا من التعريج عىل دورها يف بناء
االنسان فكرياً وثقافياً ،ومساهمتها يف صياغة االتجاهات الفكرية للمجتمع ،بالنظر اىل
دورها يف حفز التغيري االيجايب .هنا ميكن التسليم بان العلوم االنسانية تساهم دون
أدىن شك يف فهم املجتمع بخصائصه وقضاياه ،واملشاكل التي يعاين منها من ثم تسعى
اىل اقرتاح الحلول املناسبة لها .فكثري من القضايا االجتامعية والتنموية ال ميكن فهمها
والسيطرة عليها اال من خالل البحوث االجتامعية واالنسانية التي ال تحظى باالهتامم
الكايف ليس يف تونس فقط بل يف معظم الدول العربية.
كام تقوم العلوم االنسانية بدور مهم يف رفع املستوى الحضاري للمجتمع والعناية
بالقيم والرتاث الفكري والثقايف لإلنسان من خالل حفظه ونقده واالهتامم به ،وابرازه
والتعريف به.
عدم تفعيل العلوم االنسانية لفهم المجتمع
ولعل انتشار بعض الظواهر السلبية يف مجتمعاتنا عىل غرار االرهاب وانتشار الجرمية
والهجرة غري النظامية واالنتحار وغريها هو أكرب مؤرش عىل عدم تفعيل العلوم
االنسانية وخاصة االجتامعية ودعمها من اجل فهم املجتمع ورصد التغريات الطارئة
عليه للتمكن من معالجتها وايجاد الحلول املناسبة لها.
ويف اطار التطرق ملسالة نجاعة العلوم االنسانية ودورها يف تطوير املجتمعات ،ال بد
تستحق التفكري يف مدى خطورتها ،إذ
من االشارة اىل ان املجتمع اليوم يشهد ظواهر
ّ
خصص يف املواد العلميّة
نجد اليوم اقباالً شديدا ً من قبل األجيال الجديدة عىل التّ ّ
خصصات الكالسيك ّية وهي اآلداب والعلوم االنسان ّية رغم
والعمل ّية عىل حساب التّ ّ
اهميتها يف املساهمة يف تجاوز ما نعيشه من ٍ
أزمات وتهديدات وجودية.خاصة يف
ظلّ تفاقم األزمات داخل مجتمعاتنا وتضخّم التّهديدات الوجوديّة بالحروب والغزو
الفكر ّي واالقتصاد ّي إضاف ًة إىل انتشار اإلرهاب وتسويقه.
ولو ربطنا بني العلوم االنسانية وما ينترش يف مجتمعاتنا اليوم من ظواهر لخرجنا
بنتيجة واحدة وهي ان العنف بجميع أنواعه من أرسي واجتامعي وسيايس وثقايف)
ال ميكن معالجته باملقاربات العلمية الرصفة وال بالرقمنة وإمنا بهاته العلوم التي

لها صلة باإلنسان واملجتمع .كام انه للعلوم االنسانيّة دور مه ّم يف جميع املجاالت
التّنمويّة داخل املجتمع ،من خالل نرش املعرفة املتعلّقة بسلوك البرش واملجتمعات،
املناخي
غي
وطرح القضايا املعارصة واملستجدّة عىل طاولة البحث ،كقضايا البيئة والتّ ّ
ّ
االجتامعي؛ كام أنّها معن ّية بإيجاد
غي
واالحتباس الحرار ّي والعنف واالدمان والتّ ّ
ّ
الحلول العمليّة لها وليس تشخيصها والوقوف عىل اسبابها فحسب ،وذلك أل ّن التّنمية
املستدامة عمليّة تطوي ٍر للبيئة واالنسان عىل ح ٍّد سواء من أجل تلبية احتياجات
الحارض من دون املساس بقدرات األجيال القادمة عىل استثامر املوارد الطّبيع ّية.
كام ان للعلوم االنسان ّية دور هام يف التّصدّي لتحدّيات العوملة ،ويف إثبات الهويّة
التاث بوصفه عامالً رئيساً من عوامل تشكيل هويّة األمم
الثّقافيّة والعودة إىل ّ
الثّقافيّة مبا يكفل حياتها وحركتها ودميومتها .حيث ان العوملة تؤثّر يف ٍ
اإلرث الحضار ّي
لألمم ،لتعيد صياغته وفق أهدافها املاديّة ،وتغري االنسان باالنتساب إىل العامل ّية
السياسة واألخالق والثّقافة والفكر والعلوم واملوروث
فيصبح االقتصاد معوملا ،وكذلك ّ
الحضار ّي .وبالتايل فانه ال ميكن التخلص من السلبيات املقيتة للعوملة ومعالجتها اال
من خالل االعتامد عىل العلوم االنسانية.
التوجه إلى اإلنسانيات هو توجه نحو الحل
ودراسة التخصصات التي تنتمي إىل حقول العلوم اإلنسانية ،من قبيل الفلسفة،
والتاريخ واآلداب وعلم االجتامع والنفس والسياسة ،وغريها .ليس مجرد كامليات
تجعل منا أكرث توازنا يف دراساتنا باطالعنا عليها .بل هي أكرث من ذلك .حيث إنها
مرشوع إلنتاج وصناعة أمة أكرث ازدهارا ورخاء وأمنا ،وأكرث محافظة عىل هويتها يف
ظل هذه العوملة الجارفة .فالتوجه إىل اإلنسانيات هو توجه نحو الحل ونحو الخالص،
فال بد لنا من هاته العلوم حتى نحافظ من خاللها عىل جوهر إنسانيتنا التي ال نزال
نحتفظ بها وسط هذا العامل ،وليك نسرتد ما ضاع .فهي تساعدنا عىل التكيف وتساعدنا
عىل اإلبداع .وبالتايل فهي مصدر قوة الفرد واملجتمع وبالرضورة مصدر قوة الدولة.
فاالتجاه نحو هذه العلوم هو أكرب وسيلة لتمكني الدولة من قوتها .باملقابل فان
إزالة مناهجها يعترب سببا كفيال بذهاب هيبة الدولة ونتيجة حتمية لها .فهي مصدر
القوة واملدنية والذاكرة الوطنية والتفاهم الثقايف والقيم اإلنسانية واملثل العليا...
ومصدر لإلبقاء عىل استمرارية األعراف والتقاليد والنظم التي تتميز بها دولة عن
أخرى ومجتمع عن آخر ،وكل هاته األمور وغريها تكون سببا رئيسا يف إنتاج مجتمع
متوازن .مام يعني ان دعم هاته العلوم وتشجيعها هو مبثابة املحافظة عىل الدولة
وعىل املجتمع والفرد الذي هو أساس املجتمع.
اعادة النظر في اإلنسانيات ودعم إنجاز البحوث
ويف ظل كل ما نعيشه اليوم من الظواهر سالفة الذكر ومن انقالبات وتغريات ،فأننا
نؤكد اننا بأمس الحاجة وأكرث من أي وقت مىض إىل االهتامم بالعلوم اإلنسانية .ملا
لها من أهمية كربى .فالعلوم اإلنسانية من شأنها أن تنتج لنا إنسانا له القدرة عىل
التمييز والتشكيك ومساءلة اليقينيات واملسلامت .حيث يتميز منهج العلوم االنسانية

أمس
وأسلوبها يف معالجة النظريات والظواهر اإلنسانية بالطابع النقدي .ونحن يف ّ
الحاجة إىل أفراد يتمتعون بحس نقدي ،يخول لهم التساؤل والتفسري ومحاولة الفهم
وان تطلب االمر تقويض بعض املزاعم والدعاوى التي تنتجها لنا بعض الحقول املعرفية،
كالسياسة والدين وأخرى تخص املجتمع والنفس .وغريها من مجاالت التفكري.
وملا تخلفت العلوم اإلنسانية عن الدور املنوط بها ،وأبرزها قيادة املجتمع إىل بر
األمان ،وإنتاج مناذج تفسريية الستقصاء كل ما يلم به املجتمع من أزمات ،وما يتخبط
فيه من مشاكل عىل جميع املستويات ،ومحاولة إيجاد الحلول املمكنة لذلك .فلام
تخلفت اإلنسانيات تقدم العلم ،فأفتى يف كل الظواهر واالشكاليات التي تشغل فكر
الناس فأفسد من حيت أراد اإلصالح.
وبحديثنا هذا ال نرمي البتة اىل اقصاء العلوم االخرى وال اىل التقليل من شأنها ،بل
وجب تثمني ما لها من امتيازات وايجابيات عىل االفراد واملجتمعات ،لكن ببساطة ال
يجب ان تتحكم يف إنسانيتنا.
وبناء عليه فانه عىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ان تعيد النظر يف اإلنسانيات،
وان تدفع بها حتى تستقر يف املكانة الالئقة بها .ملا لها من أهمية كربى يف حياتنا
وملساهمتها يف إنتاج جيل عاقل واع مبسؤولياته.
وتجب االشارة اىل أن العلامء والباحثني يف مجال العلوم واالنسانية يف تونس ويف
البلدان العربية بصفة عامة ،مقرصون يف اجراء الدراسات التي ترصد بعض االرهاصات
لبعض املشكالت ،والتي تربز االتجاهات الفكرية والثقافية واالجتامعية لدى فئة
الشباب يف مجتمعاتنا .ولكن ميكن ان نجد بعض االعذار لهم .فال يحظى الباحث
يف العلوم االجتامعية واالنسانية بالدعم املادي الكايف إلنجاز بحوث علمية جادة.
كام يواجه الباحث يف هذه العلوم صعوبة كبرية يف الحصول عىل البيانات املتعلقة
باإلنسان وشؤونه ،سواء من خالل جمعها مبارشة من الناس ،او الحصول عليها من
الجهات الحكومية والخاصة.
وبالتايل فإن عدم إدراك اهمية العلوم االنسانية ودورها يف بناء املجتمع وفهم
التغريات التي يشهدها واملشكالت التي يعاين منها يدل عىل انشغالنا باألمور الراهنة
عىل حساب املستقبل ،وبالقضايا املرحلية عىل حساب الرؤية االسرتاتيجية ،وهذا
يؤدي يف النهاية اىل غياب التصور الشامل ملستقبل املجتمع الذي يشهد تغريا ً تقنياً
واجتامعياً رسيعاً .وبنا ًء عىل ما سبق ،تظهر أهمية انشاء مراكز البحوث املتخصصة
يف مجاالت العلوم االنسانية ودعم املوجود منها .كام تتضح الحاجة املاسة إلعداد
العلامء والباحثني املميزين ،ودعمهم إلجراء الدراسات العلمية التي تسعى اىل فهم
املجتمعات.
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الفكر املر ّكب عند إدغار موران فلسف ًة ومنهجا -2
املنترص الحميل

 3املفاهيم أو املبادئ األساسيّة يف الفكراملركّب:
إ ّن املبادئ الّتي تساعد اإلنسان املعارص
وإنسان املستقبل عىل تغيري نظرته إىل املظاهر
أو القضايا الّتي تعرتضه يف حياته هي -حسب
إدغار موران ،وكام تجلّت يف أه ّم كتبه -ثالثة:
مبدأُ الحواريّة ومبدأُ التّأثري االرتداد ّي واملبدأُ
امي.
الهولوغر ّ
أ -مبدأ الحواريّة :le principe dialogique
كتب إدغار موران يف جزء من عمله الضّ خم «املنهج» ما ييل:
«الحواريّة هي وحدة معقدة بني منطقني وكيانني متكاملني
ومتنافسني ومتعارضني يتغذّى أحدهام عىل اآلخر.12».
«إذن ،فمبدأ الحوارية يجمع بني مفهومني أو مبدأين متنازعني
مهمن لفهم جوهر واحد
إالّ أنّه ال ميكن الفصل بينهام ،وهام ّ
أو حقيقة واحدة .13»...فالحواريّة من وجهة نظر إدغار موران
تسمح للفكر بأن يتعامل مع املتعارضات من أجل الوصول إىل
كلّ ما هو مركّب ،كام تسمح باملحافظة عىل كلّ ما هو متضارب
ومتعارض داخل الوحدة ألن ّها تعمل عىل احتواء كلّ العنارص
املتعارضة واملتناقضة وعىل تجميعها ،مثل االنتظام واالختالل
يف الوقت نفسه .وهي بهذا تختلف عن الجدل ّية الهيغل ّية،
فاملتناقضات يف فلسفة هيغل تجد حلوال لها ،ويتجاوز بعضها
البعض ويلغي الواحد منها اآلخر داخل وحدة عليا .أ ّما يف
الحواريّة ،فتكون املتناقضات دامئة وتشكّل كيانات أو ظواهر
معقّدة.
يرضب موران يف مؤلّفاته العديدة أمثلة كثرية عىل هذه الحواريّة
بني املتناقضات واألضداد ،ومنها هذا املثال الّذي ق ّدمه يف كتابه
«التّفكري الشّ امل» ،إذ يقول:
الحي كنت قد س ّميته
« وهناك مظهر آخر من مظاهر التّعقيد ّ
حواريّا ألنّه يتك ّون من أركان ميكن أن تكون متكاملة ومتعارضة
يف آن معا ،فنحن نتشكّل من ما ّدتني مختلفتني للغاية ،هام:
 الحمض ال ّنوو ّي املستدام الّذي يتك ّرر من جيل إىل جيل ،ويعربال ّزمن.
 والربوتينات الّتي هي هشّ ة للغاية ومتوت وتنتجها أجسامناباستمرار.
تجس ُد هاتان املا ّدتان ،يف اختالفاتهام ،التّكاملَ بني عنرصين
ّ
يشكّالن الحياة :بني الجانب الوجود ّي للحياة من جهة ،أي
العيش واالستمتاع ،والجانب املن ِت ِج للحياة من الجهة األخرى،
أي التّناسل ،ولك ّن هذا التّكامل ميكن أن يفيض إىل التّنازع .إذ
ميكن أن يكون هناك تنازع يف املسارات التّكميل ّية لالستمتاع
خيص وللتّناسل؛ فبعض ال ّناس ،حتّى قبل وجود حبوب
الشّ ّ
منع الحمل وموا ّد اإلجهاض املختلفة ،كانوا ينجحون من
خالل مقاطعة الجامع أو بطرق أخرى يف تج ّنب ما ينج ّر عن
الجنيس من عواقب إنجاب ّية.14».
استمتاعهم
ّ
ب -مبدأ التّأثري االرتدادي أو املرت  ّد �Le principe de récur
sion
وهو مبدأ يتعارض بدوره مع طريقتنا املعتادة يف التّفكري
السبب ّية الخطّ ّية الّتي تعترب أ ّن الظّاهرة أ تفيض
القامئة عىل مبدأ ّ
إىل الظّاهرة ب وتقف عند هذا الح ّد ،أو إذا قمنا بهذا العمل
فسيفيض بنا إىل ال ّنتيجة التّالية .أ ّما مبدأ التّأثري االرتداد ّي فينظر
السبب يصبح بدوره نتيجة.
السبب ّية ذهابا وإيايا ،ويعترب أ ّن ّ
إىل ّ
فالظّاهرة أ تؤ ّدي إىل الظّاهرة ب ولكن أيضا الظّاهرة ب تؤثّر

يف الظّاهرة أ .هناك إذن تأثري متبادل بني الظّواهر .فاألفراد عىل
سبيل املثال يشكّلون املجتمع ولكن املجتمع يف الوقت نفسه
يخلق األفراد ،إذ يوفّر لهم ظروف التّكاثر والعالج والتّعليم
والثّقافة الخ ...كلّ من الفرد واملجتمع حينئذ يخلق أحدهام
اآلخر ،كلّ منهام من ِتج ومنتَج لآلخر .لننظر إىل العالقة بني الفرد
ومنظومة ال ّنوع التّناسل ّية عىل سبيل املثال .فليك تستم َّر هذه
الضور ّي أن يتزاوج شخصان من جنسني مختلفني
املنظومة من ّ
لينجبا نسال سوف يستم ّر هو نفسه يف القيام بهذه العمل ّية.
« بتعبري آخر ،يقول إدغار موران ،نحن نتاج العمل ّية التّناسل ّية
لل ّنوع البرش ّي ،ولك ّننا يف الوقت نفسه من ِتجوها .وهذا يعني أنّنا
منتَجون ومن ِتجون يف آن واحد.15».

امي Le principe hologrammatique
ت -املبدأ الهولوغر ّ
هو املبدأ املستم ّد من الهولوغرام  ،l’hologrammeوهي
الصورة ثالث ّية األبعاد .ففي الهولغرام هناك صورة ،وكلّ نقطة
ّ
الصورة العا ّمة .إنّه املبدأ
الصورة تحمل هي نفسها ّ
يف هذه ّ
الّذي يعترب أ ّن الكلّ موجود يف الجزء وأ ّن الجزء موجود يف الكلّ .
فالحمض ال ّنوو ّي لكلّ واحد م ّنا عىل سبيل املثال  ،ADNموجود
يف كلّ جزء م ّنا ،أي يف كلّ خل ّية من خاليانا ،من برشتنا ،إذن
هو كلٌّ موجو ٌد يف األجزاء ولك ّن األجزاء بدورها موجودة يف
الكّل الّذي هو كلُّ واحد م ّنا .يقول إدغار موران يف مؤلّفه
«التّفكري الشّ امل»« :هذا ما ميكن أن نس ّميه باملبدأ الهولوغرامي
الصورة
(ثال ّيث األبعاد) le principe hologrammatique؛ ففي ّ
الشء الّذي متثّله ،إىل
الفوتوغراف ّية ،تشري كلّ نقطة إىل نقطة من ّ
الصورة ثالث ّية األبعاد ،فكلّ نقطة
س ّيارة عىل سبيل املثال ،أ ّما يف ّ
الشء بأكمله .فليس الجزء فقط موجودا يف
تحتوي تقريبا عىل ّ
السبب الّذي
الكلّ  ،ولك ّن الكلّ موجود يف الجزء أيضا ،وهذا هو ّ
يجعلنا نقول إ ّن الكائن البرش ّي هو يف الوقت نفسه فرد ّي 100
اجتامعي .16».% 100
%و
ّ
هذا املبدأ الهولوغرامي ميكّننا -كام يرى موران -من تجاوز
ال ّنزعة االختزال ّية الّتي حرصت املعارف يف األجزاء ،كام أنّنا
نستطيع من خالله تجاوز ال ّنزعة الكلّ ّية الّتي اختزلت املعرفة
يف الكلّ « :تتجاوز فكرة الهولوغرام النزعة االختزال ّية التي ال ترى
سوى األجزاء وال ّنزعة الكلّ ّية الّتي ال ترى سوى الكلّ ».17
الصورة ثالث ّية األبعا د �holo
وكتب أيضا« :هذا ما يؤكّد لنا مبدأ ّ
 :grammatiqueمبدأ أنّنا متّحدون مع كوننا ،أنّنا جزء من عاملنا
البيولوجي الكو ّين ،وأنّنا يف الوقت نفسه متم ّيزون عنه
الفيزيا ّيئ
ّ
بثقافتنا ووعينا بهويّتنا البيولوج ّية واألنرتوبولوج ّية املزدوجة،
وأيضا بهويّتنا األنرتوبولوج ّية والبيوكون ّية املزدوجة.18».

خاتمة

رأى موران أ ّن املعرفة الحديثة اختزاليّة وتبسيطيّة تجزيئيّة،
واعترب أ ّن التّبسيط والفصل والتّجزئة تؤ ّدي كلّها إىل فقدان
ال ّروابط بني األشياء واملعارف ،بني الذّات الباحثة وموضوع
البحث ،وهو ما من شأنه أن يؤ ّدي إىل تشتيت املعرفة وتشويهها.
الحق تأيت من خالل ال ّربط بني الذّات واملوضوع ،بني
فاملعرفة ّ
الجزء والكلّ  ،بني مختلف األبعاد املشكّلة أليّة ظاهرة ،وذلك
تركيبي ،منفتح ومرن ومنعكس عىل ذاته ،يتجاوز
وفق منهج
ّ
االيبستيمولوجيا الكالسيكيّة القامئة عىل الثّنائيات املنفصلة.
ولكن ،ورغم الجهود العظيمة الّتي قام بها إدغار موران طيلة
أكرث من نصف قرن يف سبيل التّعريف بهذا الفكر املركّب ونرش
نظريّته يف التّعقيد ،فقد بدا يف حواراته األخرية غري راض عىل

مآل تلك الجهود ،ففي حوار معه نُرش العام الفارط أجاب عىل
سؤال يتعلّق بتقوميه لحصيلة أعامله قائال« :ماتزال طريقة
يفس
تفكرينا ثنائيّة ،مبا يف ذلك بني أوساط العلامء .وهذا ما ّ
ملاذا ظلّت مساهمتي غري متجذّرة ،بل ومشتّتة .كثريا ما أقول
إنّني مثلُ شجرة تحمل ال ّري ُح بذو َرها الّتي سوف تسقط أحيانا
الصحارى ،أو ّربا تنبت يف بعض األحيان بعيدا ج ّدا عن ها
يف ّ
هنا …».19
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محمد صالح التومي ـ املعرويف.
 ...وهكذا فإنه أثناء إعادة إرساء النظام
الليربايل وهوالعائد بعناد شديد بعد غياب
تكتييك مسميا نفسه كام سلف القول بالنظام
النيوليربايل وذلك بدفع ظاهري من مارغاريت
تاترش يف بريطانيا ورونالد ريغن بأمريكا ولكن
بفعل حقيقي من « اليد الخفية للسوق» التي
أشار إليها آدم سميث يف كتابه « ثروة األمم «،
فإن هذه املراكز قد أعطت ملفهوم املجتمع
املدين معاين جديدة كثرية املرونة كونها
تأخذ حدودا متغرية إىل هذا الحد أو اآلخر حسب الحاجيات الرباغامتية
للسياسات االمربيالية التي سيقع توخيها يف ظل األحادية القطبية ،وهي
السياسات التي خططوا لدميومتها إىل حد أنهم متنوا أن يكون كامل
القرن الواحد والعرشين قرنا أمريكيا بدون منازع  ،ولحسن حظ البرشية
أن ذلك مل يكن عند النهاية ،وذلك ألن الدولة ـ األمة والدولة كمؤسسة
عموما قد صمدتا يف وجه عاصفة العوملة النيو ليربالية التي هدفت
وبشدة ال رحمة فيها إىل مالشاتهام أو إىل إضعافهام مثلام شهدنا ذلك
يف الصومال ويف العراق ويف سوريا ويف يوغسالفيا السابقة ويف السودان .
وميكن القول إنه إذ فرق أنطونيو غراميش بني املجتمع املدين وبني املجتمع
السيايس فإن تجربة التعامل مع هذا املفهوم يف نهايات القرن العرشين
وبدايات القرن الواحد والعرشين قد أذابت الحدود بينهام إذ أثبت تطور
األحداث أن مفهوم املجتمع املدين يف نطاق الرباغامتية االمربيالية ميكن
أن يشمل جميع التنظيامت التي تنكب عىل تحقيق املهام التي تنبع
من حاجيات الناس والتي تعجز السلطات القامئة عن تلبيتها أو تتلكأ يف
تلبيتها أو تقمع املتحركني من أجل تحقيقها ؛
وبهذه الصفة فقد تم إيجاد تقاطعات جديدة جعلت مفهوم املجتمع
املدين يتجاوز ماكان يسمى سابقا بالجمعيات األهلية والتي كانت غري
ربحية ولكنها مل تعد كذلك اليوم عىل مرأى ومسمع من الجميع ،ليشمل
وحدات البحث الجامعي والنقابات املهنية لألعراف وللعامل وللفالحني
ودوائرالعمل الثقايف واألكادميي وحتى األحزاب السياسية التي كانت من
قبل تقع خارج دائرته .
وإذ أدت التغيريات املتالحقة داخل منط اإلنتاج الرأساميل التي حدثت
بفعل الثورة التقنية املتعاظمة والتي شملت فيام شملت ميدان اإلعالم
والتواصل بني الناس وإدخال الروبوتية يف سريورة اإلنتاج عوضا عن الجهد
البرشي للكادحني وحده مثلام كان األمر عند انطالق الثورة الصناعية ،
ما أعطى قيمة مضافة للكفاءات يف كافة املجاالت فقد ازدادت أهمية
مفهوم « املجتمع املدين « إىل حد أنه تبوأ دوره يك يصبح خزانا حقيقيا
ميد الطبقات السائدة بفاعلني جدد يرثون قياداتها وهياكلها السياسية
ولكنه يراد له رغم ذلك أن يبقى يف أدائه قارصا عن التفكري يف العثور
عىل الحلول الجذرية ملعضالت منط اإلنتاج الرأساميل وأزماته املتالحقة
ومقترصا فقط عىل محاولة إيجاد اإلصالحات الجزئية يف املواضع التي
تظهر فيها مساوىء هذا النظام :
سواء يف ميدان املساس اإلجرامي بالبيئة ،وهواإلجرام الناتج عن السعي
الرأساميل للربح عىل حساب كل يشء ،وحتى عىل حساب تواصل الحياة
نفسها فوق األرض ،ولكنهم يحاولون تأطريه حتى يبقى ضمن الحدود
التي يريدونها،
أو يف ميدان «الجندرة» وهو املفهوم الذي جعلوه يحل محل تحرير
الرجال والنساء من سيطرة الثقافة الذكورية ،
أو يف ميدان العمل «الالئق» وهو املفهوم الذي جعلوه يحل محل
مفهوم تحرير العمل وانعتاق الكادحني من االستغالل الرأساميل ،
أو يف ميدان «الحوكمة» املسامة رشيدة وهو املفهوم الذي جعلوه يحل
محل مفهوم سلطة الشعب ،
أو يف ميدان التظاهر بالحد من الفساد الذي ينتجه السري الطبيعي لهذا
النظام ألن هذا النظام ال ميكن له أن يشتغل بدون رشاوي وبدون فساد،
أو يف ميدان حقوق ما أصبح يسمى باألقليات التي نوعوها حتى شملت
كل يشء مبايف ذلك الشذوذ الذي عوضا عن معالجته فهم يحاولون تقنينه
إىل حد السامح للمثليني بتكوين نواتات عائلية معرتف بها أمام السلط
البلدية ،
أو يف ميدان التغطية االجتامعية  ...خاصة وأن هذه األخرية قد تقلص مع
النيوليربالية مجالها اإلجباري بالنسبة للدولة ليقع تعويض ما شملها من

نقص باإلحسان والعمل الخريي الذي يستوجب وجود جمعيات مدعومة
تكلف بالسهر عىل ذلك.
ويبقى أنه ال بد أيضا من الوقوف هنا عند نقطة مهمة تتمثل فيام طرأ
عىل العالقات االجتامعية والقوى املنتجة ،إذ أن النظام الطبقي الذي
صاحب الثورة الصناعية يف بداياتها والذي كان قسم املجتمع إىل طبقتني
متناحرتني هام العامل واألعراف يف املراكز الرأساملية املتقدمة والذي
كان بصدد التبلورعىل نفس الشاكلة يف «األطراف» مع يشء من التخلف
فيها طبعا عن الوصول إىل نفس الدرجة ألسباب تاريخية وهيكلية  ،قد
أتت عليه التغيريات بفعل إدخال العمل الروبويت يف املراكز املتقدمة
كام بسبب فرض اإلصالحات املسامة هيكلية يف األطراف ،ما قلص نسبيا
من عدد املنتمني إىل الطبقة العاملة ودفع إىل الواجهة بفاعلني جدد يف
املدن واألرياف ينتمون إىل جحافل املهمشني واملحرومني واملطرودين
ممن يسمون بالزائدين عن الحاجة رأسامليا ،وهو مفهوم يختلف متاما
عن املفهوم الكالسييك ملا كان يعرف بجيش البطالة االحتياطي ،والذين
(أي من تم اعتبارهم زائدين عن الحاجة) قد يكونون من الكفاءات ومن
حملة الشهادات العالية  ،ولكن املنظومة القامئة يف املراكز املتقدمة كام
يف األطراف تعجز عن استيعابهم وعن االستجابة لطلباتهم يف العيش
الكريم فيضطرون إىل االنتظام يف شبكات جديدة من العالقات تخرج
عن األطر الجمعياتية والحزبية التقليدية ...وهذه الشبكات إذ ال تزال
تبحث عن نفسها فهي عصية عن التصنيف إىل حد اليوم وال ميكن
إدخالها بسهولة يف بوتقة ما تم االعتياد عليه من تصنيفات ...فالهي
أحزاب سياسية والهي جمعيات غري حكومية وإن كانت تقوم بأدوار
تشبه أدوارهام أحيانا ولكن دون أن تدخل عند النهاية يف بوتقتهام...
ورغم ذلك فإن األوليغارشيا املالية ال ترتدد يف التوجه إىل القيادات يف هذه
األشكال الجديدة من التأطري االجتامعي محاولة سواء بواسطة املال أو
القمع منعها من معانقة التحول إىل مشاريع جذرية وثورية وإبقاءها ما
أمكن ذلك يف بوتقة مشاريع إصالح ماهو قائم فقط .
فاألوليغارشيا املالية العاملية مستعدة عىل الدوام القتطاع أجزاء من
فائض نهبها لخريات الشعوب  ،وأن ترصف ماتقتطعه بواسطة املانحني
العاملني تحت إمرتها عىل كافة املستعدين لخدمة أهدافها ولالنضواء يف
تحديدات نظامها أينام كانت مواقعهم االجتامعية مقابل ما تغدقه عليهم
من أموال ومن مناصب قيادية عند االقتضاء ...وهكذا فهي تحقق من
خالل مفهوم املجتمع املدين أحالمها.
محاولة لترشيح ما سمي ب» النموذج التونيس» ،
ال بد هنا من التذكري هنا بأن تونس يف املنطقة العربية وبولونيا يف الرشق
األورويب كانتا من أهم املختربات التي تم فيها تجربة كيفية اشتغال آليات
االخرتاق إذ وقع االتصال املكثف بعنارص ما يسمى «قيادات الغد» ومن
مثة العمل عىل رسكلتهم بواسطة املفاهيم واملضامني التي تم تخليقها
يف املختربات بغاية الزج بهؤالء العنارص يف خضم « الحراكات» التي قد
تندلع هنا أو هناك بهدف التأثري عىل مساراتها وتجريفها نحو املسارب
املرسومة لها سلفا  ،وتصعيد األعوان لقيادة مراحلها املتالحقة ( مثال الش
فاليزا ببولونيا وهو الذي قاد نقابة سوليدارنوسك  ،ثم أصبح رئيسا لبولونيا
ولكن غريه كثريون يف بولونيا ويف تونس كام يف باقي بالد الدنيا ...وقد ال
تغيب أسامؤهم عن املتابعني للشأن السيايس يف كل مكان ) .
إنه يف هذا النطاق يجب أن نفهم بعض جوانب االنتفاضة التي اندلعت
بداية من  17ديسمربـ كانون األول  2010بسيدي بوزيد بتونس كغضب
عفوي سليل انتفاضات الشعب التونيس التي ميزت حياته منذ نهاية
االستعامر الفرنيس املبارش سنة  1956مثل انتفاضة الفالحني بالوردانني
يف ستينات القرن العرشين احتجاجا عىل تجربة « التعاضد» البريوقراطي
والقرسي الذي طبق آنذاك ،ومثل انتفاضة الشباب الطاليب يف فيفري
 1972من أجل ثقافة وطنية وجامعة شعبية  ،ومثل انتفاضة العامل
يف جانفي  1978احتجاجا عىل ظروف عيشهم كام عىل محاولة تدجني
حركتهم النقابية ،ومثل انتفاضة الخبزيومي  3و 4جانفي  /كانون الثاي
 ، 1984ومثل انتفاضة الحوض املنجمي التي دامت قرابة الستة أشهر سنة
 2008من أجل سياسة تنموية منصفة وعادلة ؛
ولكن انتفاضة  17ديسمربـ كانون الثاين  2010متت يف ظروف تاريخية
مغايرة متاما لكل تلك االنتفاضات مجتمعة  ،إذ كان ذلك عىل إثر تفطن
االمربيالية املتصهينة إىل نهاية صلوحية النظام الرسمي العريب  ،وهي
النهاية التي انكشفت لها متاما وبكامل الوضوح سنة  2006حيث إن
الصهيونية العاملية وعرب كيانها الدخيل واملغروس غرسا يف أرض الوطن
العريب قد وجدت صعوبة يف االنتصارعىل مجموعة مسلحة غري رسمية

هي حزب الله اللبناين و مل تتمكن ال الدولة اللبنانية وال مسانديها يف
ماملك وإمارات النفط الخليجي من التأثري عىل مجريات الحرب فتم بتلك
املناسبة قهر « ...الجيش الذي ال يقهر» والذي كان يشكل يف منطقة
النفط والغاز واملمرات البحرية أحد ركائز الثالوث املتكون منها ( أي
الصهيونية العاملية) ومن الرجعيات «العربية» الحاكمة ومن االمربياليات
األطلسية ،وهو الثالوث الذي تتمثل مهمته يف منطقة القومية العربية
يف املحافظة عىل موازنات اتفاقية سايكس بيكو(  )1916كيفام تم إقرارها
مع قرب نهاية الحرب « العاملية» األوىل ،وكيفام تم تدعيمها برتتيبات
الحرب « العاملية» الثانية وما بعدها سواء يف بريتون وودز سنة 1944
حيث وقع التطرق إىل املوازنات املالية الواجب انبناؤها عىل الدوالر
عوضا عن الذهب ،أو يف يالطا التي شهدت خالل فيفري /شباط 1945
تفاهامت نهاية تلك الحرب بني املنترصين  ،أو يف محكمة نورمبارغ التي
انعقدت برسعة ملحاكمة املهزومني من نوفمرب /ترشين الثاين  1945إىل
أكتوبر /ترشين األول ،1946
فكل ذلك املستجد الذي وقع سنة  2006باملرشق العريب كان باعثا عىل
التفكري الجدي والصارم هذه املرة يف بعث رؤى جديدة من خالل
«مرشوع الرشق األوسط الجديد» أو «الكبري» وذلك عرب كنتنة الوطن
العريب وتفتيته ،وهو ما ال ميكن أن يتم بدون إثارة النزعات الطائفية
والقبلية والعروشية واللغوية واألثنية ألنه هنا بالضبط يوجد مجال واسع
لالتصال مبختلف املكونات السكانية ولتجنيد أو تصنيع « قيادات» لهذه
املكونات بواسطة املال املغدق بسخاء خدمة لألهداف املراد بلوغها.
وهكذا فعندما اندلع غضب الشباب التونيس بداية من يوم  17ديسمرب
 2010رسعان ما فكرت الدوائر االمربيالية يف تنفيذ مخططاتها الجاهزة
تحت عنوان» الفوىض الخالقة» فشهدنا يف تونس ما يشبه رقصة
الفالس ألقطاب السياسة واالقتصاد الغربيني من طرازكاترين آشتون
وزيرة الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب آنذاك وهيالري كلينتون كاتبة
الدولة للخارجية بالواليات املتحدة األمريكية ،وكريستني ال قارد ممثلة
صندوق النقد الدويل ،و نوح فيلدمان الذي يقع تسويقه كرجل القانون
الدستوري «العاملي» وجيفري فيلتامن الديبلومايس العارف بتضاريس
املجتمعات العربية  ،ومجموعات «كرايزيس قروب» املكلفة أمريكيا
بدراسة األزمات و باقرتاح حلولها املمكنة ،و»آيفاس» املعنية بتحديد
األنظمة االنتخابية املالمئة لكل وضع ،و مبادرة الرشاكة للرشق األوسط
املعروفة باسم «امليبي» والجمعيات املانحة األملانية بأسامئها املتنوعة
مثل فريدريك هيبارت وهانس سيدل وفريدرك بوول وروزا ليكسمبورغ
وغريها ،واألموال املسامة خريية للعائالت الحاكمة لقطر وللسعودية
ولإلمارات العربية التي تعمل كوكيلة ملختلف اللوبيات األمريكية يف
تناقضها ،واالخرتاقات املختلفة للدولة الرتكية املنتمية للحلف األطليس
واملحكومة من طرف حزب متأسلم يحلم بإعادة بناء االمرباطورية
العثامنية  ...ومختلف املخابرات الفرنسية والربيطانية واألمريكية مبا فيها
املوساد الصهيوين ،وهذا األخري ال بد هنا من التذكري مباقاله يف شأن دوره
الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية الصهيونية الجرنال عاموس
يدلني الذي رصح جهرا أن الشعبة التي كان يرشف عليها « متكنت من
نرش شبكة لجمع املعلومات يف تونس قادرة عىل التأثري السلبي أو اإليجايب
يف جميع املجاالت االجتامعية بهذه البالد «،كيفام نرش هذا بتاريخ 5
أكتوبر /ترشين األول  2013موقع الصدى /نات التونيس نقال عن القناة
التاسعة الصهيونية ...
إذ هبت كل هذه األطراف إىل تونس وفقا ألجنداتها يف اختالفها كام يف
تالقيها وعىل لسانهم الوعود الخالبة واألموال املنسابة  ...وهدفهم الوحيد
هو اخرتاق االنتفاضة التي كانت باسلة حقا وسالت فيها بغزارة دماء
الشهداء  ،ومنعها من أن تتلمس طريق التحول إىل ثورة حقيقية تخلق
قطيعة فعلية بني تونس وبني السياسات الصهيو ـ امربيالية ،ما قد ميكن
من انبعاث منوذج قد يقع استنساخه يف غري السبل التي يريدونها...
فيتسع الفتق عىل رتقهم ...ولذلك خططوا يك يكتفي التونسيون بسقوط
رأس نظام االستبداد ممثال يف زين العابدين بن عيل بعد دفعه دفعا إىل
مغادرة البالد مبختلف الضغوطات وأن يسوقوا ذلك كانتصار و ك»ثورة
ياسمني»  ،رغم بقاء كل أسس النظام القديم اقتصاديا واجتامعيا ووطنيا...
بل واألنىك من ذلك مع انفتاح األفق عىل فاعلني سياسبني جدد مربوطني
إىل دوائرهم بشتى األوارص فاليشء يضمن أن يكونوا أقل فسادا وعاملة
ممن سبقوهم ...بل لقد اتضح بالتجربة بعد ذلك أنهم مل يكونوا أبدا
أفضل من الذين كانوا.
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ورقات فلسطينية

الدولة الواحدة تراث مضاد،هروب من امليدان وتعمية الرؤية
د:عادل سامرة

وإذا كان لنا صدق القول ،فإن التطبيع مع العدو مل يبدأ كام نالحظ اإلهتامم
به يف العقود األخرية اي بعد احتالل  ،1967بل هو أقدم بكثري مام يستدعي
القيام بدراسة تاريخية توثيقية تحليلية لدور األنظمة ومثقفني عربا يف بناء
الكيان الصهيوين ،وليس أدل عىل ذلك من تسهيل هجرات اليهود العرب إىل
الكيان الصهيوين.
وإذا رغب البعض ،من قبيل املامحكة أو التغطية عىل دوره التطبيعي ،ال
نقول الخياين يك ال تُؤذى مسامع ذوي اآلذان
الرقيقة ،فنحيلهم إىل موقف إيديولوجيي
الصهيونية وسياسيوا الصهيونية حتى اليوم.
ففي الوقت الذي تبارى ويتبارى عرب
وفلسطينيون من بينهم ،ودول صديقة سابقا
واآلن يف تقديم أطروحات حلول جميعها
مناقضة للحق الفلسطيني اي للتحرير،
وجوهرها خدمة الكيان ال سيام وهي تتفاخر
برفع شعارات مهزومة اي دولة أو دولتني ،نرى
أن العدو يطالب بكل شرب!.
ونقصد بالعدو مختلف اطراف الثورة املضادة
وليس الكيان الصهيوين وحده ،وتحديدا ً ليس
نتنياهو وحده خاصة وأن كثريين من الهرب
و الفلسطينيني وخاصة املشاركني يف انتخابات
الكنيست من فلسطينيي النمحتل  1948العرب
ذليل الكالم بتصوير أن هزمية نتنياهو يف
إنتخابات العدو سوف تفتح باب التاريخ للفلسطينيني وحتى للعرب!
يف آخر حديث جغرايف لنتنياهو ،وهو ميثل سياسة الكيان وليس حزبه فقط،
أرص عىل ضم األغوار واملستوطنات معلنا أنه ال يهتم بانحالل سلطة الحكم
الذايت وغضب األردن  ،وهذه باملناسبة مجرد جولة من جوالت ضم بقايا
املحتل  ، 1967الضم بالتقسيط ،مام يؤكد مقولتنا املبكرة بأن إتفاقات اوسلو

قضايا فلسفية
«صفحة خاصة من اعداد األستاذ األسعد الواعر»

حوار مع ميشيل فوكو
ت :األسعد الواعر

مل يتم إقحام الكيان الصهيوين يف فلسطني
ليبقى هذا الشعب يف وطنه ،بل لطرده
متاماً حتى ولو عىل دفعات خاصة
وأنه ُمحاط بعمق عريب يحتضنه من
جهة ويتعرض للتفكيك من جهة ثانية
وبعوامل داخلية وخارجية معاً .هذا
قرار وشغل اإلمربيالية لصالح الصهيونية
شانهام شان مختلف املستوطنات
الرأساملية البيضاء.
مجسدا من ناحية
وعليه ،ليست صفقة القرن سوى األعالن عن ما كان َّ
عملية ،وإن كان مغلَّفاً بطالء رقيق تحت تسمية دولتني لشعبني.
أ َّما الحديث عن الدولة الواحدة يف فلسطني املحتلة فيعود إىل قرابة قرن
من الزمان .وهو تراث ابتدعته القوى التحريفية يف الحركة الشيوعية ،طبعا
بعد لينني .وألنه أىت من هناك ،فقد تم طالئه مبساحيق تقدمية وماركسية
وإنسانية وبالطبع جرت وتجري املفاخرة بذلك كام لو كان األمر إنجازا ً ثوريا.
مرشوع الدولة الواحدة هو ،بال هوامش وتكديس كالم لغوي بحت ،استدخال
للهزمية لصالح املرشوع االستيطاين اإلقتالعي .هو مطلب مناقض للتاريخ
حتى تاريخ املستوطنات الراساملية البيضاء ،اي كندا ،أمريكا نيويزلندا،
اسرتاليا ناهيك عن االستيطان اإلسباين يف امريكا الجنوبية حيث يف كل هذا
كان املرشوع بوضوح إفناء السكان األصليني اي أهل البالد ،وهذا ما حصل.
أي ان الدولة الواحدة هي مساومة لصالح االستيطان الصهيوين يف فلسطني
واعتباره منذ البداية “الرشيك” األسايس وصاحب “الحق” والقرار يف األرض،
وهذا منسجم متاما مع وعد بلفور وصوال بالطبع إىل منح املستوطنني كامل
األرض.
ووعد بلفور ليس املؤامرة الوحيدة عىل القضية الفلسطينية ،فكل عريب أو
فلسطيني وافق ذات وقت عىل تسهيل االستيطان يف فلسطني ،هو طبعة
من هذا الوعد ،مثالً ،موقف آل سعود من إعطاء فلسطني لليهود وموقف
فيصل بن الحسني كذلك وكالهام عام  1918اي بعد بلفور بسنة .بل إن
بقاء أية عالقة ألية دولة عربية مع امريكا وبريطانيا وفرنسا بعد وعد بلفور
هو مشاركة يف تصفية الوطن الفلسطيني ومتكني السيطرة اإلمربيالية عىل
الوطن العريب.
وعليه ،فإن الرجعية والقبائلية العربية قد سبقت التحريفية يف خدمة الكيان
الصهيوين وتصفية القضية الفلسطينية بل استفادت من التلطي وراء تفاخر
التحريفية بالسالم املرضوب يف عمقه باستسالمه للصهيونية واإلمربيالية.
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هي جوهريا ضم املحتل  1967بالتدريج مرفوعة عىل تقديم ريع مايل مقابل
مترير مرشوع سيايس تصفوي..
إن اية قراءة إليديولوجيا الكيان وسياسات حكوماته وأحزابه وجميع
مستوطنيه القدامى والجدد ال ميكنها تجاهل بأن هذا العدو يعترب كامل
فلسطني ،والحقا غريها ،دولة واحدة لجميع مستوطنيها.

حيث تنادي هذه “الرصخة” بدولة واحدة بني الفلسطينيني واملستوطنني.
“إبداع” هذه الرصخة جاء بدولة مع املستوطنني ،يف عملية مزايدة حتى مع
دُعاة دولة مع اليهود اإلرسائيليني! ،وهذا يكشف بأن االنحطاط السيايس
وصل مرحلة السباق عىل االستسالم والتطبيع تحت وهم الذهاب إىل بطن
الحوت يف حني هو بطن الضبع

هذا مفهوم العدو للدولة الواحدة ،حيث ال يخفيه ابدا ً ،وهذا يجعل التق ُّرب
إىل العدو “زُلفى” حتى لو أُحيطت تلكم التق ُّربات مبصطلحات من طراز:
“السالم /والسالم خيار اسرتاتيجي ،والحل العادل ،وسالم الشجعان ،وهجوم
السالم...الخ” كل هذه ليست سوى ما نسميه “االستقواء بالضعف” .إنه تربع
بالوطن للعدو عىل أمل تقاسم الوطن مع عدو ال يتقاسم مع أحد .وهذا
يجعل كافة هذه املشاريع مثابة ارصدة للعدو بال مواربة .وإذا كان فريق
الدولتني مأخوذ ب “أمل” التقاسم يف دولتني ،وهذا ما ينفيه معسكر الثورة
املضادة ،فإن فريق الدولة الواحدة يذهب مبا هو أدىن من التقاسم ،اي إىل
ترجي قبول خدماته وعبوديته إىل عدو اقتالعي وعنرصي معاً.
يتوكأ دُعاة الدولة الواحدة عىل أنها ستكون دميقراطية وسيكون لكل شخص
صوت واحد ،وعىل أن الفلسطينيني يُنجبون كثريا ً وبالتايل سيصبحوا هم
األكرثية...الخ .وهذه يف الحقيقة نكتة سمجة تعلموها من أكاذيب الرتوتسك
عن تجربة جنوب إفريقيا فنقلوها حرفيا دون االنتباه إىل أنها ال تنطبق قط
عىل وضعنا(.أنظر الباب املتعلق باملقارنة بني جنوب إفريقيا وفلسطني يف
كتابنا (Debatable Issues Polemic Critique 2020

والالفت ،أن هذه الرصخة جرى اإلعالن عنها يف نفس العام  2016الذي قام
فيه املستوطنون بإحراق الطفل محمد أبو خضري من بلدة شعفاط قرب
القدس  ،وأرسة الدوابشة يف قرية دوما قرب مدينة نابلس! وكأن األمر إمعان
يف التحدي واإلهانة ملشاعر الشعب العريب الفلسطيني.
ال يسع املرء سوى االستنتاج واإلقتناع بأن من أع ُّدوا هذه الرصخة يرون يف
الدولة مع املستوطنني عقيدة راسخة ،هذا رغم اإلعالنات املتكررة من الكيان
بأنه يُرص عىل اغتصاب كل شرب.
ففي مراسالت بني إحدى حامالت هذا الوباء مع الرفيق جاد الله صفا يف
الربازيل كتبت له :أليس املستوطنون يف فنزويال وكوبا هو الذين أنجبوا
تشافيز وكاسرتو”!
أمر مثري للسخرية والتن ُّدر حيث علينا االنتظار خمسة قرون لعل وعىس
ِ
مستوطنة بيضاء كاسرتو يف فلسطني! ال يختلف هؤالء عن قوى
تلد لنا
الدين السيايس التي بعد تجربة أربعة قرون من االستعامر العثامين وقرن
بعده يواصلون الدعوة والدعاء بل والقتل إلعادة خالفة سالطني عثامن
الذين قطعوا ظهر األمة العربية ومل يرتكوا سوى قباب املساجد بينام متتعوا
بالقصور والنساء “ مبراتب  ،جارية ،قادين ،إقبال ...الخ” ،وانتهوا أداة للغرب
والصهيونية!
لعل قراءة دقيقة للحظة تحديدا ً تبني بأن دُغاة الدولة الواحدة والدولتني
هام يف خدمة صفقة القرن حيث:
تواصل الثورة املضادة هجومها التصفوي الشامل وخاصة تذخري وتفجري
موجة التطبيع الرسمي العريب الخليجية مبضمونها الديني السيايس
بينام دُعاة االستدوال يُحطمون عزائم املقاومة ويُرجئون املقاومة إىل مجيىء
التاريخ بحل ال علم للعلامء به داعني الجميع إىل الركون إىل بيوتهم والدعاء
واالستدعاء وهذه الخدمة القصوى للثورة املضادة.
وهكذا ،بني عدو عامل وعميل ،وبني فريق يخلع كل ما عليه وله من حقوق،
تجد صفقة القرن مناخ عوملة وبائها.

مل يسقط األبرثايد يف جنوب إفريقيا إال حينام اقتنعت الرشكات الغربية
وحكوماتها بان مصالحها تقتيض تغيري النظام هناك يك ال تتجذر الحركة
الثورية هناك إىل حد تبني االشرتاكية .أي أن املهزوم هناك مل تكن األقلية
البيضاء بل اإلمربيالية فاختارت طريقا خبيثا أوصل السود للسلطة بعد أن
ُحقنت برجوازيتهم بالفساد والتبعية واملساومة مبن فيهم
مانديال نفسه ،وبالطبع تم اإلبقاء عىل القمم االقتصادية
بيد البيض ،وهو ما اسميناه”دولة بيضاء بوشاح اسود”.
هذا ناهيك بأن الحديث عن دميقراطية الطراز الغريب
الراساميل يأيت بعد أن أصبح الغرب هو الحالة الشمولية
عىل صعيد معومل.
فيام يخص “دولة يهودية” جرى رفضها من ماركس فيام
يخص املسألة القومية ،ورفضها لينني رصاحة ،وحتى
كاوتسيك كتب بوضوح”:إن مصري الدولة اليهودية يف
فلسطني مرتبط مبصري اإلمربيالية التي إن خرجت من
املنطقة ستنتهي دولة اليهود” وهذا ما كرره زبجنيو
بريجنسيك عام  2006بعد هزمية الكيان يف عدوانه ضد
لبنان .وهو نفسه موقف جميع الثوريني الفلسطينيني
والعرب مام يؤكد :
أن املعركة معوملة.
ألن التناقض تناحري
وبالطبع ،هذا ما يفهمه ايضاً معسكر الثورة املضادة ويعمل مبوجبه متاماً.
لعل آخر طبعات “الدولة الواحدة” ما طرحه ما يسمى “التجمع العريب
واإلسالمي لدعم خيار املقاومة” يف ورقة بعنوان “نداء ورصخة من األعامق”!

وإذا كان هناك فريقاً وسطاً بني معسكر الثورة املضادة عاملياً وبني معسكر
املقاومة  ،فإن دُعاة الدولة الواحدة يُجندون الفريق الوسطي لصالح معسكر
اإلمربيالية ،ألن ديباجتهم للسالم ت ُِّبي املقاومة كرافضة للسالم واألمن.
وبالطبع ،ال يوجد لدى دُعاة الدولة الواحدة ما يقولوه لنا إجابة عىل سؤال:
متى ستحصل ج َّنة الدولة الدميقراطية الواحدة؟ متى سيقبل بها معسكر
الثورة املضادة؟ كل ما يقولوه لنا :من اليوم وحتى حينه ،إنتظروا ،تح َّملوا
العذاب والترشد والقمع ورسقة األرض ال تحتجوا ،ال ترصخوا ،دعوا الكيان
ينهي مهمته فبعدها ستقوم القيامة!
بل ،إن ما يقومون به هو مقاومة املقاومة.
مالحظة :قد يسأل البعض ما الحل؟ الحل هو الدولة العربية الواحدة
للجميع ،وهذا يعني ان الحديث عن الدولة الواحدة هي مسألة رؤية
مستقبلية ملا بعد التحرر...
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تقديم الحوار  :أجرت املجلة الثقافية الفرنسية La
 Quinzaine littéraireحوارا مع الفيلسوف ميشيل
فوكو ( )1984 1926-ونرشته يف عددها الصادر يوم 16
ماي  .1966ارتاينا ترجمته يف هذا العدد من « منارات
فلسفية « ألننا وقفنا فيه عىل معطيات علمية هامة جدا
تتعلق مبوقف فوكو من مريلوبونتي وسارتر ،وموقفه
من التوافق املفتعل الذي حصل بني سارتر املاركيس
وتايلهارد دو شاردان املثقف املسيحي تحت لحاف
النزعة االنسانوية التي يهاجمها فوكو بحدة ألنها تسعى
ايجاد حلول أخالقية مجردة و وهمية ملشاكل واقعية
يحياها يوميا اإلنسان الواقعي .بدل « الفلسفات «
االنسانوية ( )l’Humanismeيطرح فوكو يف هذا الحوار
فلسفة النسق أو فلسفة البنية باحثا فيها عن رفيقه لوي ألتوسري الذي ش ّن حربا داخل الحزب
الشيوعي ضد انسانوية سارتر و تحالفها الواهم مع املتدينني .ترجمنا أيضا هذا الحوار لندرته
ولندرة كتابات فوكو املبارشة يف السياسة .فام الفرق بني فلسفات النسق التي يصنفها فوكو يف
دائرة العلوم االنسانية الواقعية ،وبني فلسفات مريلوبونتي وسارتر؟ ما هو مفهوم النسق يف
فكر فوكو حني كتب كتابه الشهري « الكلامت واألشياء « ؟ ما عالقة هذا املفهوم بالسياسة ؟
وهل نحن نفكر اليوم « بكل حرية « كام نعتقد عادة؟ تلك أسئلة يجيب عنها فوكو يف هذا
الحوار التاريخي.
***
س -عمرك حاليا ثمانية وثالثون سنة ،أنت واحد من أصغر
الفالسفة الشبان في هذا الجيل .عمد كتابك األخير « الكلمات
واألشياء « إلى النظر في ما تغيّر كليا منذ عشرين سنة في
مجال الفكر .الوجوديون وفكر سارتر مثال هما حسب رأيك في
طريقهما إلى المتحف .انت تعيش ،كما نعيش نحن ،دون أن
ندرك ذلك ،في فضاء فكري مجدَّد تماما .كتاب « الكلمات
الجدّة هو كتاب
واألشياء» الذي يكشف جزئيا عن هذه ِ
صعب ،فهل لك أن تبسّط لنا ،رغم هنّات التبسيط ،إجابتك عن
هذا السؤال  :أين أنت؟ أين نحن؟
ج -منذ خمسة عرش سنة أدركنا بطريقة مفاجئة جدا ورمبا دون أ ّي سبب
أننا بعيدون جدا عن الجيل السابق ،جيل سارتر ومريلوبونتي أي جيل مجلة «
األزمنة املعارصة « التي كانت قانون تفكرينا ومنوذج وجودنا...
س -عندما تقول « أدركنا « فعلى من يعود الضمير « نحن» ؟
ج -أقصد ب « نحن « جيل هؤالء الذين مل يبلغوا بع ُد س ّن العرشين أثناء فرتة
الحرب .ك ّنا نشعر أ ّن جيل سارتر شجاع ومعطاء وشغوف بالحياة والسياسة
والوجود ...أما نحن فلقد اكتشفنا يف أنفسنا شيئا آخر وشغفا آخر ،الشغف
باملفهوم ومبا سأسميه « النسق «.
س -بماذا كان يهتم سارتر باعتباره فيلسوفا؟
ج -إجامال واجه سارتر عالَام تاريخيا مل تعد الورجوازية تجد نفسها فيه
فاعتربته بال معنى ،عندما واجهه اعتربه ،عىل النقيض من ذلك ،أنه عامل ممتلئ
باملعنى .غري أ ّن العبارة « يوجد معنى « كانت لدى سارتر غامضة جدا إذ
كانت يف نفس الوقت تدل عىل « املعاينة « و النظام « و « الوصفة « .العبارة
« يوجد معنى « تعني أنه يتحتم علينا أن نعطي املعنى لكل يشء .املعنى
ذاته كان غامضا جدا :لقد كان نتيجة لفك شفرات ولقراءة ولكنه كان أيضا
النسيج الخلفي الذي ميرق إىل أفعالنا رغام ع ّنا .بالنسبة لسارتر إذن ،نحن يف
نفس اآلن ق ّراء املعنى وميكانوغرافيو املعنى  :نكتشف املعنى ونتحرك به.
س -متى توقفتَ عن اإليمان بالمعنى؟
حصلت القطيعة يف اليوم الذي ّبي لنا فيه « لفي شرتاوس» داخل املجتمعات
وبي فيه « الكان « داخل الالوعي أ ّن املعنى ليس سوى أثر سطحي ،ومجرد
ّ
منعكَس ضويئ ،و َزبَد ،أل ّن ما يخرتقنا يف العمق هو « النسق «  ،فهو قد وجد
قبل أن نوجد نحن ،وهو الذي وطّد وجودنا يف الزمان واملكان.
س -ما الذي تقصده ب « النسق « ؟
ما نعنيه بالنسق هو مجموعة العالقات التي تش ّد بعضها البعض وتتب ّدل
برصف النظر عن املواضيع التي تربط بينها .فمثال اكتشفنا أ ّن األساطري
السلتية ترينا آلهة وأبطاال ملحميني مختلفني عن
الرومانية واالسكندينافية و ّ
بعضهم البعض لكن عىل الرغم من ذلك االختالف فإن النظام الذي يربطهم
وتراتبياتهم وتناحراتهم وخياناتهم وتعهداتهم ومغامراتهم تخضع جميعها
لنسق وحيد (علام أ ّن تلك الثقافات تجهل بعضها البعض) ...االكتشافات
الحالية يف مجال عرص ما قبل التاريخ توحي أيضا بوجود نظام نسقي سابق يف
وجوده عىل وجود األشكال املرسومة عىل جدران الكهوف بل ومتحكّم فيها...
تعرفني كذلك أ ّن يف مجال البيولوجيا يوجد الرشيط الصبغي الذي يحمل
البيانات الجينية التي ستسمح للكائن القادم بالتطور ،هو يحملها كشفرة أي

كرسالة مشفرة ...تكمن أهمية « جاك الكان
« يف اكتشافه أ ّن بنيات اللغة ونسقها هام من
يتكلم داخل خطاب املريض وداخل أعراض
ُعصابه وليست الذات من أنجز الكالم...
ومعنى هذا أنه توجد معرفة ويوجد نسق
سابق يف وجوده عن الوجود اإلنساين بل
سابق حتى عن التفكري اإلنساين ،وذاك هو
ُمكتشفنا.
س -لكن هنا ،من الذي يُفرز النسق؟
ج -السؤال هو  :ما هذا « النسق « الذي
هو مجهول االسم وليس فيه الذات ،أي إ ّن
السؤال هو  :من يفكر ؟ لقد انفجرت «
األنا « ( )Le jeوهو انفجار ت َريْنه يف األدب
املعارص ،فت ّم اكتشاف « مثة « ( )il y aأي «
مثة « أنان مبنية للمجهول( . )Onلقد عدنا
بشكل أو بآخر إىل وجهة نظر القرن السابع
عرش مع هذا الفارق  :ال يتعلق األمر عندنا بتنصيب اإلنسان مكان اإلله
بل بتنصيب تفكري ال يحمل اسام ،ومعرفة بدون ذات ،ونظرية بدون هوية
محددة لها...
س -نحن لسنا فالسفة ،فما الذي يعنيه لنا كل ذلك ؟
إ ّن الكيفية التي يفكر بها الناس يف كل األزمنة والتي بها يكتبون ويعرفون
ويتكلمون (حتى عىل الطريق أو يف حواراتهم أو يف كتاباتهم العادية جدا) ،بل
قل إ ّن كيفيتهم يف اإلحساس باألشياء ويف ردة فعل إحساساتهم ويف سلوكهم،
متغي عرب العصور وعرب
هي كلها كيفيات تتحكم فيها بنية نظرية أي نسق ّ
املجتمعات ولكنه حارض يف جميع العصور وجميع املجتمعات.
س -لقد علّمنا سارتر الحرية ،لكنك تقول اآلن أنه ال توجد حرية
فعلية في التفكير؟
ج -إننا نفكر داخل تفكري ال اسم له وهو قاهر ،وهو أيضا تفك ُري عرص
التغي .تتمثل مهمة
ولغة .ميتلك هذا العرص وهذه اللغة قوانينهام الخاصة يف ّ
الفلسفة الراهنة ومهمة تلك االختصاصات العلمية التي ذكرتها لك يف الكشف
عن هذا الفكر السابق للتفكري أي هذا النسق السابق عن كل نسق ...فهو
القاع الذي ينبجس منه فكرنا « الحر « ،وينقدح منه للحظة.
س -ما هو نسق « اليوم « ؟
لقد حاولت الكشف عنه جزئيا يف كتايب « الكلامت واألشياء».
س -هل كنت يف ِحلّ من النسق أثناء كشفك عنه ؟
ليك أفكر يف النسق كنت منذ البداية أواجه نسقا موجود خلف النسق ،مل أكن
أعرفه غري أنه كان يرتاجع يف كل مرة أكشفه فيها أو يكشف فيها عن نفسه.
س -ما الذي أضحى عليه اإلنسان في خضمّ كل ذلك ،هل نحن
ّ
التشكل ؟ أال تندرج
إزاء فلسفة جديدة لإلنسان هي اآلن بصدد
كل أبحاثك في العلوم اإلنسانية؟
ج -نعم إنها كذلك يف ظاهرها ،فاكتشافات لفي شرتاوس والكان و دوميزيل
تنتمي إىل ما اتّفق عىل تسميته علوما إنسانية ،لكن ما تتم ّيز به أنها أبحاث
مل تقترص عىل فسخ الصورة التقليدية لإلنسان بل ترمي حسب رأيي إىل جعل
فكرة اإلنسان نفسها غري ذات جدوى يف مستوى البحث وكذلك يف مستوى
الفكر .إ ّن اإلرث األكرث ثقال واآليت إلينا من القرن التاسع عرش هو االنسانوية...
ولقد آن األوان للتخلص منه.
س -اإلنسانوية؟
ج -لقد كانت اإلنسانوية طريقة إليجاد حل ملشاكل ال ميكن حلها أصال ،وهو
عب عن نفسه يف مفردات األخالق والقيم واملصالحة .تعرفني قولة ماركس
حل ّ
« ال تطرح اإلنسانية عىل نفسها االّ املشاكل التي تقدر عىل حلها  ».أعتقد
أنه باالمكان قول ما ييل  :إ ّن االنسانوية قد تظاهرت بايجاد حل ملشاكل مل
تكن قادرة عىل حلها !
س -لكن ماهي هذه المشاكل؟
ج -إنها مشاكل العالقات بني اإلنسان والعامل ومشكل الواقع ومشكل اإلبداع
الفني ومشكل السعادة ،وتضاف إليها كل تلك الهواجس التي ال تستحق
حتى أن تؤخذ مأخذ املشاكل النظرية ...نسقنا ال يهتم بأ ّي يشء من كل ذلك.
تتمثل حاليا مهمتنا يف أن نتح ّرر نهائيا من اإلنسانوية وبهذا املعنى تكون
طبيعة عملنا سياسية.
س -أين تقع السياسة في خضم كل هذا؟
ج -السياسة هنا هي إنقاذ اإلنسان ،واكتشاف اإلنسان يف اإلنسان إلخ .وذاك
يعني نهاية كل املشاريع الرثثارة النظرية والعلمية يف آن ،مثل مشاريع
مصالحة ماركس مع تيلهارد دو شاردان ( هي مشاريع غارقة يف اإلنسانوية،

ح ّولت كامل العمل الثقايف منذ سنني
عديدة إىل عمل عقيم .)...مهمتنا
هي التح ّرر نهائيا من اإلنسانوية
وبهذا املعنى فإ ّن عملنا هو عمل
سيايس ،أضف إىل ذلك أيضا أ ّن جميع
أنظمة الكتلة الرشقية وأنظمة الكتلة
الغربية مت ّرر سلعها الفاسدة تحت
املظلّة اإلنسانوية ...علينا أن نفضح
كل تلك األساطري ،نفضحها كام يفعل
اآلن ألتوسري داخل الحزب الشيوعي
حني يناضل مع رفاقه البواسل ض ّد
التيار الشاردينو -ماركيس.
س -ما املدى الذي بلغه هذا التفكري؟
ج -لقد تغلغلت تلك االكتشافات
بحدة كبرية يف هذه املجموعة غري
املحددة بدقة واملتكونة من النخب
الفرنسية التي تشمل جامهري الطلبة،
واألساتذة دون س ّن الشيخوخة .من
البديهي جدا أن توجد مقاومات يف هذا امليدان ،من جانب العلوم االنسانية
خاصة .إ ّن إقامة الدليل عىل أننا ال نغادر ابدا العلم والنظري لهي عملية
صعبة يف العلوم االنسانية (يف األدب خاصة) اال إذا تعلق األمر باملنطق أو
بالرياضيات.
س -أين ولدت هذه الحركة؟
ج -كان ينبغي أن تتوفر تلك الرنجسية األُحادية لدى الفرنسيني ليتخيلوا،
كام يفعلون ذاك دامئا ،أهم أصحاب اكتشاف كامل هذا الحقل من املشاكل.
تتطورت هذه الحركة بأمريكا وأنقلرتا وفرنسا باألعامل التي أُنجزت مبارشة
بعد الحرب العاملية األوىل يف البلدان السالفية واألملانية .لكن حني كانت
« النقدية املحدثة « موجود يف الواليات املتحدة منذ أربعني سنة بتاممها
وكاملها ،وحني وحني أنجزت جميع األبحاث يف املنطق باململكة الربيطانية
مند بضع سنني كان عدد األلسنيني الفرنسيني ال يزيد عن عدد اصابع اليد...
لدينا يف فرنسا وعي ما بالثقافة ،وعي غريب يسمح بحمل شارل ديقول
محمل املثقف...
س -ما حدث هو أ ّن اإلنسان الطيب قد أحسّ بأ ّن الركب قد
فاته ...فهل معنى ذلك أ ّن الثقافة العامة السجيّة قد حُكم
عليها بالزوال لكي ال نرى من هنا فصاعدا سوى المختصين؟
ما صدر ضده الحكم ليس اإلنسان الطيب بل تعليمنا الثانوي (الذي تقوده
االنسانوية) .مل نتعلم أبدا االختصاصات األساسية التي تسمح لنا بفهم ما
يجري عندنا وخاصة ما يجري يف أماكن أخرى ...إن كان لدى اإلنسان الطيب
اليوم انطباع بالثقافة الغريبة ( )culture barbareاملكتنفة باألرقام وباألحرف
األوىل للكلامت فألن مر ّد ذاك االنطباع هو مر ّد وحيد  :يعود نظامنا التعليمي
إىل القرن التاسع عرش وال زلنا نرى داخله البسيكولوجيا السمجة واالنسانوية
التي عفا عليها الزمن ،وأصناف الذوق ،والفؤاد اآلدمي ...ال يعود الخطأ هنا
إىل ما يجري حولنا أو إىل اإلنسان الطيب .فإذا كان لديه االنطباع بأنه مل يعد
يفهم شيئا فألن الخطأ تتحمله منظومة التعليم.
س -لكن كل ذلك ال يمنعنا من أن نرى أ ّن هذا الشكل الجديد
للتفكير ،سواء كان مرقما أو غير مرقم ،هو شكل باهت
ومجرد جدا.
ج -مجرد؟ سأجيب مبا ييل  :إ ّن االنسانوية هي املجردة فكل رصخات القلب
هذه ،وكل هذه املناداة بالشخصية االنسانية وبالوجود هي املجردة أي إنها
منقطعة عن عامل العلم والتقنية وهو عاملنا الواقعي .ما يجعلني أغضب
من االنسانوية هو تحولها يف الوقت الحايل إىل ستار لجأ إليه الفكر الرجعي
وتك ّونت وراءه تحالفات شيطانية وغري منطقية  :يريدون مثال خلق حلف بني
سارتر وتيالهارد مثال ...تحت أي اسم يجري مثل هذا األمر؟ هل يجري باسم
اإلنسان؟ ال يتمثل الجهد الذي يبذله اليوم أناس جيلنا يف املطالبة باالنسان
بدل املطالبة بالعلم والتقنية ولكنه يتمثل يف بيان أ ّن فكرنا وحياتنا وكيفية
وجودنا بل قل كيفية وجودنا اليومية هي أجزاء لنفس التنظيم النسقي،
وهي تنتمي إىل نفس مقوالت عامل العلم والتقنية .ما هو مجرد هو « القلب
االنساين « يف حني أ ّن بحثنا واقعي ألنه يروم ربط اإلنسان بالعلم واكتشافاته
وعامله.
س -أجل ،أعتقد ذلك...
ج -سأجيبك بأنه ال ينبغي الخلط بني الدفء الفاتر للتسويات وبني الربودة
التابعة للمشاعر الحقيقية .إ ّن الكتّاب الذين يروقون لنا ،نحن النسقيون «
الباردون « هم صاد ونيتشه اللذين قاال « أشياء سيئة عن اإلنسان» ،أمل يكونا
كذلك أكرث الكتّاب حامسة؟
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حوار العدد مع األستاذة جنات بن عبد اهلل

تلعب السياسة الجبائية دورا هاما يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية
ومنوال النمو الذي يقع وضعه سنويا يف إطار امليزان االقتصادي الذي
يشكل مرجعية إلعداد مشروعي ميزانية الدولة وقانون املالية.
حاورته :سعدية بن سامل

األستاذة ج ّنات بن عبد الله  ،باحثة يف االقتصاد ،حاصلة اإلجازة يف
االقتصاد وعىل املاجستري يف االقتصاد وعىل املاجستري يف التجارة ال ّدول ّية،
اشتغلت يف الصحافة منتجة ومق ّدمة برامج اقتصادية يف اإلذاعة الوطنية
مختصة
الصحافة
ّ
وإذاعة تونس الثقاف ّية وعملت رئيسة تحرير بجريدة ّ
مؤسس
بالشأن االقتصادي إىل جانب خربة كبرية يف مجالها إذ هي عضو ّ
يف لجنة العالقات مع االتّحاد األرويب باملنتدى التونيس للحقوق االقتصاديّة
واالجتامع ّية ،وهي باحثة يف االقتصاد االجتامعي والتضامني مبركز «سرييس»
للبحوث والدراسات التابع لوزارة التعليم العايل وعملت باحثة يف االقتصاد
بلجنة املرأة بهيئة الحقيقة والكرامة يف الفرتة الفاصلة بني جوان 2016
وجوان  .2017خربة يف اإلعالم والبحوث االقتصاديّة بدأت منذ سنة 1984
السمعي
وت ّوجت مب ّولفني ،يتعلّق أ ّولهام ّ
الصادر سنة  ،2011بـ» القطاع ّ
البرصي يف تونس من منظور اتفاقيات املنظّمة العامل ّية للتّجارة» ويتعلّق
الثاين بـ»املفاوضات الجارية بني الجمهوريّة التونس ّية واالتّحاد األرويب يف
الصادر سنة .2016
إطار مرشوع اتفاق ّية التبادل الح ّر الشّ امل واملع ّمق» و ّ
نلتقيها يف هذا الحوار لتح ّدثنا عن الوضع االقتصادي والتح ّديات التي
تواجه البالد التونس ّية يف ظلّ اقتصاد عاملي مفتوح.
 كتبت ،أستاذة ،عن اتفاقيّة «األليكا» ونبّهت الىمخاطرها ،وما شدّ انتباهي حديثك عن «الماء» ،وقلت
إ ّن «ٌتمرير مشروع مجلّة المياه في صيغته الحالية يم ّثل
تهديدا حقيقيّا لألمن الوطني في مفهومه الشّامل».
ففيمَ يتم ّثل هذا التهديد وكيف يمكن التو ّقي منه؟
ال ب ّد أ ّوال من تقديم مرشوع اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق
«األليكا».
لقد انتهجت السلط التونسية منذ البداية سياسة التعتيم عىل مرشوع
اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق قبل وبعد انطالق الجولة األوىل
من املفاوضات يوم  18أفريل 2016وكانت املعطيات شحيحة حول
تفاصيل هذه االتفاقية وعروض الجانب األورويب الذي دخل املفاوضات
بتفويض من الربملان األورويب .وقد وجهت انتقادات حادة لحكومة الصيد
لدخولها املفاوضات دون تفويض من الربملانويف غياب دراسات تقييمية
التفاقية الرشاكة لسنة  1995ودراسات حول جدوى وانعكاسات مرشوع
«األليكا» عىل االقتصاد التونيس اجامال وقطاعي الفالحة والخدمات
تحديدا ،ليدخل مسار إرساء اتفاقية التبادل الحر منعرجا جديدا مع
حكومة يوسف الشاهد منذ أوت  2016حيث لعب دور وكيل االتحاد
األورويب يف القصبة الساهر عىل مترير رزنامة مشاريع القوانني التي
تشكل االطار القانوين لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق يف
تونس عىل خلفية تأهيل القوانني التونسية ومالءمتها مع الترشيعات
الدولية واألوروبية بفضل اخراج محكم التضليل عىل االطار الحقيقي
لرتسانة مشاريع القوانني ذات الصلة مبرشوع «األليكا» لتقدميها للرأي
العام وللكتل الربملانية املعارضة عىل أنها تندرج يف اطار اإلصالحات
الهيكلية الكربى حيث متت املصادقة عليها بطريقة منعزلة عن اإلطار
العام التفاقية التبادل الحر ،مبا يكشف عن أن املفاوضات الجارية هي
فنية باعتبار أن اإلطار القانوين لتنفيذها قد مر عرب مجلس نواب الشعب.
تستند اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق اىل قواعد ومبادئ أحكام
اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة التي أصبحت تنظم العالقات

االقتصادية والتجارية الدولية .هذه القواعد واملبادئ أرستها الرشكات
العاملية ومتعددة الجنسيات،من خالل صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل واملنظمة العاملية للتجارة ،لحامية مصالحها يف الدول التي
تستثمر وتنتصب فيها يف إطار ما اصطلح عىل تسميته بالعوملة املالية
واالقتصادية التي تفرض إزالة كل الحواجز أمام تنقل راس املال وتؤمن
له تحويل أرباحه دون قيود وال رقابة .وقد استطاعت هذه الرشكات
متعددة الجنسيات توظيف االتفاقيات لصالحها من خالل الدول املصنعة
واملتقدمة ويف غياب البلدان النامية التي فرضت عليها هذه القواعد
واملبادئ ،وكل محاولة لرفضها أو عدم تطبيقها تعرضها لعقوبات دولية
باعتبار أن اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة لها صبغة الزامية عىل خالف
بقية االتفاقيات الدولية.
ولضامن هذا التوجه ومن أجل توحيد كل الترشيعات والقوانني لخدمة
مصالح رأس املال العاملي والرشكات متعددة الجنسيات ،باعتبار أن العامل
قرية ،كان لزاما عىل البلدان الوطنية مراجعة قوانينها أو الغاءها وإقرار
قوانني تستند اىل قواعد ومبادئ النظام التجاري متعدد األطراف للمنظمة
العاملية للتجارة وذلك عىل حساب مصالح االستثامر الوطني والرشكات
الوطنية .ويأخذ هذا التوجه منعرجا خطريا يف البلدان النامية مثل تونس
باعتبار أن اقتصادها ال يزال هشا ويف حاجة اىل دعم الدولة الوطنية وغري
قادر عىل منافسة الرشكات العاملية.
ما نحاول التنبيه اليه هو أن الدخول يف مفاوضات من هذا القبيل يهدد
سيادتنا الوطنية واقتصادنا الوطني باعتبار عاملني اثنني يتمثل األول يف
عنرص عدم التكافؤ يف النمو حيث ال مجال ملقارنة االقتصاد التونيس
باقتصاديات البلدان األوروبية التي عززت قدراتها اإلنتاجية قبل سنة
 1995تاريخ بعث املنظمة العاملية للتجارة بفضل سياسة الحامية التي
كان مسموحا بها قبل ذلك التاريخ ،أما العامل الثاين فيتمثل يف عدم
التكافؤ النقدي .فاألورو هو عملة مبادالت يف األسواق العاملية أما الدينار
التونيس فهو عملة وطنية واالقرتاض بالعملة الصعبة يشكل أحد مظاهر
التبعية متعددة األشكال للخارج مبا يجعل قرارنا الوطني رهن الجهات
الخارجية املمولة.
وبخصوص مرشوع مجلة املياه الذي سيمرر قريبا اىل مجلس نواب
الشعب ،وال زلنا ننبه ملخاطره يف ظل التعتيم املمنهج الذي مارسته
حكومة الشاهد.يندرج هذا املرشوع يف إطار استكامل املنظومة

الترشيعية والقانونية لتطبيق مرشوع اتفاقية التبادل الحر الشامل
واملعمق «األليكا» بني الجمهورية التونسية واالتحاد األورويب وهو يرمي
اىل تحرير الخدمات املائية.
ففي وثيقة رشح األسباب الحظت وزارة الفالحة أن مجلّة املياه الصادرة
سنة  1975أصبحت غري مالمئة ملتطلبات املرحلة الحالية وال تستجيب
لرضوريات التنمية االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،وأن مرشوع املجلة
الجديدة يقوم عىل جملة من املبادئ من بينها أن املاء عنرص حيوي
وثروة وطنية ،وهو ملك عمومي ،وموروث طبيعي للبالد يجب حاميته
واملحافظة عليه وتنميته ،وأن الحق يف املاء الصالح للرشب والحق يف
الرصف الصحي رضوري للحياة حيث تعمل السلط املختصة عىل املستوى
املركزي والجهوي واملحيل عىل جعله متا ًحا للجميع وتوفري الخدمات
املتعلّقة به ،وأن امللك العمومي للمياه غري قابل للتفويت ،وأنه يتم
التخطيط لتعبئة املوارد املائية لتأمني املالءمة بني طلبات املاء الحالية
واملستقبلية.
هذه األهداف النبيلة تخفي وراءها مأيس حاولت وزارة الفالحة اخفاءها
وتتعلق مبخاطر تحرير الخدمات املائية وتفويض تسيريها والترصف فيها
وصيانة املرفق العمومي اىل الرشكات العاملية وذلك مبقتىض القانون
االفقي لالستثامر وتحسني مناخ االعامل وقانون االستثامر.
ولتوضيح حقيقة مخاطر تحرير الخدمات املائيةال بد من التذكري مبا
قامت بهمنظمة األمم املتحدة من تثبيتللحق يف املاء الصالح للرشب
بعد أن كشفت عدة تجارب يف عدة دول أن الحصول عىل املياه النظيفة
أصبحت مهددة ليس فقط بسبب االستنزاف والتلوث الذي تتعرض له
املوارد املائية بل وأيضا بسبب سياسات التقشف وتحرير التجارة الدولية
يف ظل اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة التي جعلت املياه سلعة ميكن
خصخصتها ضمن هذه االتفاقيات وضمن برامج واصالحات البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل التي ترى يف خصخصة قطاع املياه الطريقة املثىل
يف معالجة الخلل يف إدارة املياه يف الدول النامية لتخفيف العبء عىل
ميزانية الدولة وتحميل القطاع الخاص جزءا من املسؤولية يف إدارة املياه
بشكل أفضل وفق اليات السوق.
فقد كانت تسعينات القرن املايض عقد خصخصة قطاع املياه الذي يتكون
من مصادر املياه والخدمات املائية .وكان توسع رشكات املياه العاملية
ومتعددة الجنسيات بدعم من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل جزءا
من سياسات إرساء نظام اقتصاد السوق يف البلدان النامية ويف افريقيا
حيث تحصلت هذه الرشكات عىل االمتيازات يف مستعمرات فرنسية
سابقة عرب أشكال وصيغ جديدة لخصخصة قطاع املياه ،مثل عقود
االمتياز وعقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص إلدارة محطات
معالجة املياه املستعملة أو تجميع املياه أو الصيانة أو التطهري وغريها
من الخدمات املائية.
تجارب عديدة كشفت فشل برامج خصخصة املياه .ففي اسرتاليا مثال
أدت الخصخصة اىل حدوث اختالل وظيفي يف خدمات املياه مثل تلوث
املياه يف «سيدين» يف خريف  1998حيث اضطر السكان اىل القيام بغيل
املياه لتصبح صالحة للرشب ملدة  32يوما.
كام جلبت خصخصة املياه يف جنوب افريقيا أسوأ موجة وباء كولريا يف
تاريخها حيث اضطرت الفئات االجتامعية ضعيفة الدخل اىل اللجوء اىل
مياه األنهار امللوثة بسبب ارتفاع أسعار املياه.
يف مرشوع مجلة املياه نص الفصل  47عىل أنه« :يخضع كل استعامل
أو استغالل للملك العمومي للمياه لرتخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس
رشوط»...
كام حدد املرشع املجاالت التي تغطيها صيغ التفويت يف الخدمات املائية
للقطاع الخاص يف الفصول  51بالنسبة للرتخيص املسبق ،و 57بالنسبة
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لعقد االمتياز ،و 59بالنسبة للزمة ،و 60بالنسبة لكراس الرشوط ،وخص
الفصل  62لعقود االستثامر.
هذه الصيغ هي شكل من أشكال تفويت السلط العمومية يف إدارة
املرفق العمومي للقطاع الخاص وتحديدا الرشكات العاملية مبا يهدد
بارتفاع أسعار الخدمات املائية وتهديد املقدرة الرشائية للمواطن وتهديد
القطاعات التي يشكل املاء أحد مدخالتها األساسية.
 انتقدتِ توجّهات حكومة الشاهد فيما يتعلّق بالقطاعالفالحي .فأين تجدين التقصير وماذا تعيبين على توجّهات
الحكومات المتعاقبة بعد الثورة؟
بعد الثورة كنا ننتظر أن يتم القطع مع منوال التنمية الذي تم ارساؤه
يف سبعينات القرن املايض والذي يقوم عىل االستثامر األجنبي املبارش
والتموقع حسب التقسيم العاملي للعمل وحسب امليزات التفاضلية التي
تتوفر يف تونس حسب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملتمثلة يف
اليد العاملة الرخيصة .ومن هذا املنطلق جاء قانون االستثامر لسنة 1972
الذي فتح األبواب أمام انتصاب الرشكات األجنبية يف قطاع الصناعات
املعملية وخاصة قطاع النسيج واملالبس الجاهزة وقطاع الصناعات
امليكانيكية والكهربائية يف إطار املناولة وقد استفادت هذه القطاعات
والرشكات غري املقيمة بكل االمتيازات املالية والجبائية اىل جانب القطاع
السياحي وذلك عىل حساب القطاع الفالحي الذي شهد تهميشا ممنهجا
تعمق بعد إقرار برنامج اإلصالح الهيكيل لالقتصاد الوطني الذي فرضه
صندوق النقد الدويل يف سنة  1986الذي يرتكز عىل تحرير القطاعات مبا
يف ذلك القطاع الفالحي.
ويف الوقت الذي عملت البلدان األوروبية عىل تعزيز متوقع القطاع الفالحي
بتوفري كل أشكال الدعم والحامية باعتبار أن اتفاقية «الغات»،التي كانت
تنظم املبادالت التجارية قبل سنة  1994تاريخ انشاء املنظمة العاملية
للتجارة ،ال تتعرض للقطاع الفالحي ومل تفرض رفع الدعم عنه ،انخرطت
تونس وعديد البلدان االفريقية التي طبقت برنامج اإلصالحات لصندوق
النقد الدويل يف منتصف مثانينات القرن املايض ،يف تحرير القطاع وتخيل
الدولة تدريجيا عن دعمه يف غياب اسرتاتيجيات النهوض به.
وبعد توقيع اتفاقية الرشاكة مع االتحاد األورويب لسنة  1995واصلت
الدولة يف تهميشها للقطاع الفالحي رغم التزامها بتحريره تدريجيا ورفع
كل القيود الجمركية أمام املنتوجات الفالحية األوروبية للنفاذ اىل السوق
التونسية عوض وضع سياسة فالحية واضحة تقوم عىل تقوية منظومات
اإلنتاج من خالل توفري التمويل وتثمني البذور وتأهيل األرايض الفالحية
وتسوية تشتت امللكية وغريها من الصعوبات التي تحول دون تطور
القطاع.
بعد الثورة واصلت الحكومات عىل نفس النهج .اال أن الشاهد أطلق
الرصاصة األخرية عىل القطاع الفالحي بتمرير قانون السالمة الصحية
وجودة املواد الغذائية وأغذية الحيوانات ومصادقة مجلس نواب الشعب
عليه يوم الثالثاء  12فيفري .2019
خطورة هذا القانون تكمن يف الجهة التي فرضته وفرضت معه رشوطا
تخدم مصالح رشكاتها وبالتايل ال تراعي مصلحتنا الوطنية .فهو يعترب من
االلتزامات املحمولة عىل الجانب التونيس يف اطار االلية األوروبية للدعم
املايل الكيل وأيضا ضمن التزامات برنامج دعم االندماج االقتصادي التونيس
لسنتي  2009و 2010التي تأخذ يف االعتبار متطلبات اتفاقية التبادل الحر
الشامل واملعمق مع االتحاد األورويب التي تستند ألحكام النظام التجاري
متعدد األطراف للمنظمة العاملية للتجارة وتحديدا اتفاقية تطبيق تدابري
الصحة والصحة النباتية واملعوقات الفنية أمام التجارة للمنظمة العاملية
للتجارة والتي صادقت عليها بالدنا باالنضامم اليها مبوجب القانون عدد
 6لسنة  1995املؤرخ يف  23جانفي  ،1995ليشكل هذا القانون االطار
الترشيعي لتحرير القطاع الفالحي.
ولنئ يكتيس البعد الفني يف هذا القانون املتعلق مبعايري السالمة الصحية
وعمل أجهزة الرقابة عىل كامل السلسلة الغذائية مبا يف ذلك مرحلتي
التوريد والتصدير أهمية ،فان الجانب املتعلق باملبادالت التجارية بني
تونس واالتحاد األورويب ،يشكل خطورة عىل مستقبل الصادرات التونسية
من املنتوجات الفالحية والغذائية.
فهذا القانون الذي هو ذو طابع اجباري وإلزامي عىل املستغلني املطالبني
باالمتثال له يف أجل أقصاه سنتني بعد صدوره بالرائد الرسمي حيث أن
كل مخالف يعرض نفسه لتتبعات قضائية ،يشكل تهديدا حقيقيا للقطاع
الفالحي يف هذه املرحلة التي يعاين فيها القطاع صعوبات تعود اىل غياب
سياسة فالحية حقيقية واسرتاتيجيا تأخذ بعني االعتبار التحوالت الداخلية
واإلقليمية واملناخية.
ولنئ يهدف القانون اىل حامية صحة املواطن وتطوير االقتصاد الوطني،
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يف هذا السياق من قبل الجهات اإلقليمية املعنية وهي عديدة وخاصة
تلك التي أنجزتها اللجنة االقتصادية إلفريقيا والتي تتناول فيها تحاليل
موضوعية تقر فيها بإيجابيات وتهديدات رفع الحواجز الجمركية
والتنظيمية أمام انسياب السلع والبضائع عىل االقتصاديات االفريقية،
وتقديم هذه الدراسات للسادة النواب العتامدها واالستئناس بها التخاذ
قرار املصادقة أو الرفض أو التأجيل ملزيد النظر والتعمق.
وما يلفت االنتباه أيضا أن املفاوضات متت بعيدا عن ترشيك املنظامت
املهنية والنقابية واملجتمع املدين وهو ما يدفع لطرح تساؤالت خطرية يف
هذا الباب واإلرصار عىل التعتيم عىل املوضوع.
فقد كشفت عديد الدراسات حول تداعيات منطقة التبادل الحر القارية
االفريقية أن نسبة الفقراء بعنوان الدخل الحقيقي سرتتفع يف نصف
البلدان االفريقية األعضاء ،كام سيتعمق عجز ميزانيات عديد البلدان
باعتبار إلغاء املعاليم الديوانية التي كانت توظف عىل التوريد وتشكل
مصدرا هاما يف موارد ميزانياتها.
ويف نفس السياق أكدت الدراسات أن هذه االتفاقية القارية االفريقية
ستفسح املجال أمام توسع رقعة انسياب البضائع والسلع وخدمات
الرشكات األوروبية وخاصة الفرنسية التي تستحوذ عىل تجارة األملاس
واملعادن واملنتجات الفالحية كالكاكاو ...اىل جانب الرشكات العابرة
للقارات التي تقف وراء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملنظمة
العاملية للتجارة.
 ترتفع الجباية في تونس بنسق متسارع يثقل كاهلالمواطن ويعمّق أزمته االقتصاديّة .فهل تجدين األمر
طبيعيّا في بلد من المفترض أنّه قام بثورة؟
سؤال وجيه ويطرحه املواطن يوميا .واسمحي يل أن أجيب كمختصة يف
فهو ال يخلو أيضا من مخاطر حقيقية تهدد صادراتنا الفالحية ،ومتهد
االقتصاد والتجارة الدولية وليس كمختصة يف الجباية .يف هذا السياق
النتصاب الرشكات األوروبية والعاملية يف مجال الصناعات الغذائية
تلعب السياسة الجبائية دورا هاما يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية ومنوال
وصناعة االدوية وكل املجاالت املرتبطة بالقطاع الفالحي والصيد البحري
النمو الذي يقع وضعه سنويا يف إطار امليزان االقتصادي الذي يشكل
والغابات.
مرجعية إلعداد مرشوعي ميزانية الدولة وقانون املالية.
وتضبط السياسة الجبائية بناء عىل متطلبات املرحلة وطبيعة التحديات
 رفض مجلس النواب يوم  5مارس  2020التصويت علىاملطروحة عىل االقتصاد الوطني واستجابة للخيارات االقتصادية
مشروع قانون أساسي يتعلق باالتفاق المؤسّس لمنطقة
واالجتامعية للدولة.
التجارة الحرّة القارّية اإلفريقية ،كيف تجد األستاذة جنات
ولنئ تتعاطى الحكومات اليوم يف بالدنا مع
بن عبد اهلل ،هذا القرار؟ وما هي أسبابه
السياسة الجبائية كمورد أسايس مليزانية
وتداعياته في رأيك؟
الدولة فقد كان ذلك عىل حساب األهداف
اليوم تونس في حاجةصحيح رفض مجلس النواب املصادقة عىل مرشوع
االقتصادية واالجتامعية التي من املفروض
القانون األسايس املتعلق باالتفاق املؤسس ملنطقة
إلى إعالميين يحملون
أن تعمل الدولة عىل تحقيقها من خالل
التجارة الح ّرة القا ّرية اإلفريقية ولكن اسقاط
قضية حقيقية وهي
التأثري عىل قرارات االستهالك واإلنتاج
هذا املرشوع جاء عىل أساس حسابات سياسوية
واالستثامر من خالل توظيف السياسة
ضيقة بعيدة عن حقيقة التهديدات عىل اقتصادنا قضية السيادة الوطنية.
الجبائية.
الوطني.
وفي اعتقادنا أن كل
ويف الوقت الذي تنتظر فيه جميع القطاعات
فاتفاقية منطقة التبادل الحر القارية االفريقية
الحساسيات السياسية
االقتصادية من السياسة الجبائية ،من خالل
جاءت بناء عىل قرار الق ّمة الثامنة عرش لرؤساء
االمتيازات الجبائية واملالية ،التخفيف من
اليوم مدعوة للجلوس
دول وحكومات االتحاد االفريقي بشأن «تعزيز
العبء الرضيبي لتدعيم قدراتها اإلنتاجية
التجارة البينية االفريقية» املنعقد سنة  2012و
حول طاولة السيادة
والتشغيلية والتصديرية ،تصطدم يف كل
«األجندا  « 2063التي تعترب اطارا اسرتاتيجيا ملا
الوطنية وتوظيف
قانون مالية بالرتفيع يف الضغط الجبايئ.
يسمى بالتحول االقتصادي واالجتامعي للقارة
وقد تحولت هذه السياسة اىل عقيدة لدى
االفريقية للخمسني سنة القادمة والتي تم وضعها اختالفاتها من أجل إثراء
الحكومات املتعاقبة بعد الثورة ،ولكن هذا
يف سنة .2013
الحوار وليس تعميق
ال يعني أن األمر كان مختلفا قبل الثورة.
وقد تم تصميم وصياغة هذه االتفاقية برعاية
فربامج اإلصالحات الهيكلية التي تم إقرارها
االنقسام.
مفوضية االتحاد اإلفريقي وتحت ارشاف اللجنة
منذ سنة  1986يف بالدنا كانت تقوم أيضا
االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة
عىل إصالحات جبائية تعمل عىل توفري
وبالتعاون الفني مع االتحاد األورويب ،والوكالة
موارد مالية مليزانية الدولة بعيدا عن
األملانية للتعاون الدويل ،والوكالة االمريكية
دورها يف تدعيم القدرات اإلنتاجية وتوجيهها حسب متطلبات االقتصاد
للتنمية الدولية ،وإدارة التنمية الدولية التابع للحكومة الربيطانية ،ودولة
الوطني ،وهنا نذكر األداء عىل القيمة املضافة الذي تم إقراره كبديل عن
السويد .وقد توىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «األونكتاد»
املعاليم الجمركية التي كانت تشكل قبل سنة  1995تاريخ التوقيع عىل
اإلرشاف عىل تكوين املفاوضني للبلدان األعضاء يف هذا التكتل االقتصادي
اتفاقية الرشاكة مع االتحاد األورويب لسنة  ، 1995أهم مصدر لتمويل
األكرب يف العامل منذ انشاء املنظمة العاملية للتجارة سنة  1994مبراكش
ميزانية الدولة حيث تم تفكيك هذه املعاليم يف اتجاه إلغائها وتعويضها
والذي يضم  1.2مليار نسمة.
باألداء عىل القيمة املضافة .مبعنى أخر ما كان يوظف عىل املنتوجات
ما نؤاخذه عىل وزارة التجارة أنها مل تقدم االتفاقية عىل أساس دراسات
املوردة من معاليم جمركية كإجراء لحامية نسيجنا االقتصادي ويوجه
علمية وموضوعية تأخذ بعني االعتبار درجات النمو يف البلدان األعضاء،
لتعبئة ميزانية الدولة تم الغاؤه وتعويضه بأداء غري مبارش يدفع من
وطبيعة التحديات التي تواجهها والتي ميكن أن تشكل تهديدا لجدوى
جيب املواطن .وبذلك تحولت السياسة الجبائية إىل أداة لتدمري املقدرة
هذه املنطقة التجارية الحرة التي يتطلب نجاحها رشوطا اعرتفت بها
الرشائية للمواطن ،وإقرار األداء عىل القيمة املضافة كبديل عن معاليم
وأقرتها أحكام اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة التي تخضع لها مناطق
جمركية فتح املجال أمام تدمري كل منظومات اإلنتاج باعتبار أن املنافسة
التجارة الحرة .فقد كان أمام الوزارة االستئناس بالدراسات التي أعدت
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بني املنتوجات الوطنية واملنتوجات األجنبية أصبحت يف
سوقنا الداخلية.
اليوم ومع إصالحات صندوق النقد الدويل أصبح الرتفيع
يف الرضائب أحد رشوط ترسيح أقساط قرض «تسهيل
الصندوق املمدد» بقيمة  2.9مليار دوالر والذي تنتظر
حكومة الفخفاخ قسطه السادس.
من هذا املنطلق ال ميكن الحديث اليوم عن تغيري يف
السياسة الجبائية مبعزل عن برامج صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل.
 كيف تقيّم األستاذة جنات بن عبد اهللاإلعالميّة اآلداء اإلعالمي اليوم ،وخاصّة في
التعاطي مع األحداث الكبرى؟
سأحاول اإلجابة ولكن يف صيغة أفكار نطرحها لتكون
منطلقا ،رمبا يف يوم من األيام ،للتفكري يف اسرتاتيجية إعالمية
حقيقية.
قبل الثورة عملت األنظمة السياسية عىل قمع كل فكر حر
يعمل من أجل حقوق الشعب التونيس .ومثلام تم تدمري لها كحلول ألزمة مالية واقتصادية طال أمدها،لتزيد هذه
االقتصاد الوطني يف إطار ما يسمى باإلصالحات الهيكلية الحلول يف تعميق هذه االزمة باعتبارها صممت من أجل
الكربى التي تفرضها املؤسسات املالية الدولية واالتحاد غلق كل املنافذ أمام حلول حقيقية.
األورويب ،كان تدمري العقل التونيس أحد محاور هذه اليوم تونس يف حاجة اىل اعالميني يحملون قضية حقيقية
اإلصالحات .ومثلام تم تهميش الساحة األكادميية والفكرية وهي قضية السيادة الوطنية .ويف اعتقادنا أن كل
والثقافية ،تم تهميش الساحة اإلعالمية حتى تكون يف خدمة الحساسيات السياسية اليوم مدعوة للجلوس حول طاولة
النظام وكل من يرفض ذلك عليه باالنزواء لضامن مصدر السيادة الوطنية وتوظيف اختالفاتها من أجل إثراء الحوار
دخله باعتبار أن سياسة التجويع كانت سالحا يف أيادي وليس تعميق االنقسام ،خاصة بعد أن يتأكد الجميع من
النظام.
أنه وقع التالعب بنا واستدراجنا نحو االنقسام والحال أن
انتاج
اإلعالمية
الساحة
تستطع
مل
الخانق
املناخ
هذا
يف
وحدة الوطن تفرض اختالف الرؤى مع العمل يف طريق
صحفيني يحملون قضية شعب رغم وجود أقالم جريئة واحدة .ودور االعالم هنا محوري لرفع راية هذا املساروهذه
وقديرة ،ولكن كانت تظهر لتختفي بعد ذلك.
القضية.
بعد الثورة كنا نأمل يف القطع مع هذه التبعية املقيتة
لالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل  -ما الذي تحتاجه تونس لتخرج من مصاعبها
وبرامج اإلصالح التي يروجونها
السياسيّة واالقتصاديّة
يف بلدنا والتي تحمل مرشوعا
واالجتماعيّة؟
مجتمعيا ال عالقة له بواقعنا  -وبخصوص مشروع مجلة المياه
بعد االستقالل نجحت تونس
وتحدياتنا الحقيقية ،وبطبيعة
يف وضع منوال تنمية سمح لنا
الذي سيمرر قريبا الى مجلس
الحال تلجأ هذه الجهات اىل
بتحقيق نسبة منو برقمني وببناء
لمخاطره
ننبه
زلنا
وال
الشعب،
نواب
االعالم للتسويق لهذه الربامج
القطاعات املنتجة .اال أنه بعد
أول اتفاقية رشاكة مع املجموعة
بطرائق ناعمة ومغرية يلعب في ظل التعتيم الممنهج الذي
فيها التمويل ،ونقصد
االقتصادية األوروبية يف سنة
هنا مارسته حكومة الشاهد.يندرج
متويل املؤسسات اإلعالمية
 1969تغريت املعطيات يف
استكمال
إطار
في
المشروع
هذا
املكتوبة واملسموعة والبرصية
اتجاه انفتاح االقتصاد التونيس
نحو االقتصاد العاملي واالعتامد
واإللكرتونية ،دورا مركزيا المنظومة التشريعية والقانونية
يف تقديم ضامنات لهذه
عىل االستثامر األجنبي املبارش
التبادل
اتفاقية
مشروع
لتطبيق
املؤسسات تقيها من شبح
الذي تم التسويق له كمشغل
«األليكا»
والمعمق
الشامل
الحر
اإلفالس .وتبعا لذلك يتم
وناقل للتكنولوجيا ومساعد عىل
استدراج االعالمني يف هذا بين الجمهورية التونسية واالتحاد اقتحام األسواق الخارجية.
املسار .فمنهم من ينخرط
اليوم بعد خمسة عقود عىل
تحرير
الى
يرمي
وهو
األوروبي
بوعي باعتباره يحمل أفكار
تبني سياسة االنفتاح وسياسة
المائية.
الخدمات
هذه الجهات ويراها منقذا
التقشف املرتبطة بسياسة
لتونس من التخلف ،ومنهم
االنفتاح من زاوية إعطاء قيادة
من ينخرط يف املسار يف غياب
االقتصاد للقطاع الخاص وتخيل
مسار مختلف يؤمن له مصدر دخل قار ،ومنهم من يختار الدولة عن دورها يف مناخ اقتصادي حر ال بد من تقييم
لنفسه مسارا ثالثا محفوفا باملتاعب والصعوبات.
هذه السياسات ولكن من زاوية مختلفة تستند اىل مفهوم
السيادة الوطنية عكس ما يتم تدريسه منذ عقود لنظريات،
 والسيدة جنات بن عبد اهلل أين تضع نفسها؟اقتصادية ويف مجال التجارة الدولية ويف مجال االقتصاد
لقد اخرتت املسار الثالث .فبعد الثورة فتح مناخ الحريات املايل والنظريات النقدية ،تم إفراغ هذا املفهوم منها .فقد
يف تونس أمامنا افاقا جديدة للتعبري عن الرأي املخالف سعت القوى املهيمنة عىل االقتصاد العاملي منذ اجتامعات
للسلطة .وهذا التوجه يفرض عليك البحث والتدقيق بريتونوودزيف سنة  1947عىل إخفاء والقضاء عىل كل
والتعمق يف خيارات الحكومات وسياساتها مع التحيل النظريات التي متكن البلدان النامية من الخروج من تخلفها
بالنزاهة الفكرية واملوضوعية العلمية لرفع الستار واليوم من خالل سياسة اإلقراض التي متارسها املؤسسات
عىل سياسات التضليل والتعتيم التي انخرطت فيها كل املالية الدولية والتكتالت االقتصادية مثل االتحاد األورويب يف
الحكومات املتعاقبة بعد الثورة لتمرير قوانني مل تسهر عىل عالقته بتونس تعمل هذه الجهات عىل تعميق االزمة املالية
تصميمها وصياغتها بل فرضت عليها بطريقة ناعمة من قبل واالقتصادية واالجتامعية يف البالد من خالل حلول تكرس
الجهات املمولة الخارجية لتتبناها وتعمل عىل التسويق التخلف والفقر والجهل والتبعية للخارج.
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في الذكرى الرابعة والستين لعيد االستقالل ( 20مارس  1956/20مارس )2020

ليطمـئنّ بال املشككــني يف وثيقة االستقالل !
د .عادل بن يوسف *
عود عىل بدء
يُحيي التونسيّون يوم  20مارس من كل سنة ذكرى عيد االستقالل،
أي تاريخ إمضاء برتوكول االستقالل» بني رئيس الحكومة التفاوضية،
عمر و وزير الخارجيّة الفرنيس «كرستيان بينو» Christian
الطاهر بن ّ
 »Pinneauوذلك بالقاعة الكربى مببنى وزارة الخارجية الفرنسية «Le
 .»Quai d’Orsayومبوجب هذا الربوتوكول انتهى العمل مبعاهدة
باردو أو «معاهدة قرص السعيد» (كام تعرف يف الوثائق الرسمية)
املربمة بني الجرنال «بريار»  »Bréartالقائد العام لجيش االحتالل
(عن دولة الجمهورية الفرنسية) وبني مح ّمد الصادق باي (عن الدولة
الحسينية) ،يوم  12ماي  1881يف مجال العالقات بني البلدين وأحرزت تونس رسميا عىل استقاللها التام
من فرنسا بعد  75سنة من الحضور والهيمنة األجنبية عىل البالد يف جميع امليادين.
ويف احتفال التونسيّني سنويا بهذه الذكرى ،اعرتاف منهم بتضحيات جميع املقاومني واملناضلني امتداد ثالثة
السالح ،...ووفاء منهم ألرواح
أرباع قرن بدورهم والتصدي للمستعمر الفرنيس بالفكر والقول والفعل و ّ
شهداء الوطن الذين ض ّحوا بالغايل والنفيس من أجل انتزاع استقالل بالدهم من املستعمر الغاشم وتجسيم
مظاهر السيادة الوطنية عىل أرض الواقع.
لكن عىل امتداد أكرث من نصف قرن  -ال سيّام خالل فرتة حكم بن عيل ( - )1987-2011ت ّم توظيف هذه
وخاصة حزبيا ،حيث غالبا ما كان يت ّم تحويلها إىل مناسبة الستعراض فضائل
املناسبة الوطنية سياسيا ّ
وإنجازات «دولة االستقالل» ث ّم بالخصوص إنجازات «العهد الجديد» والتأكيد عىل احرتامه لجميع رموز
املقاومة والحركتني الوطنية والنقابية من مختلف األجيال دون استثناء ،وتحويل الدستوريّني منهم إىل
«أيقونات» إلثبات  -ولو رمزيا  -رشعيّة النسب التاريخي للتج ّمع الدستوري الدميقراطي ،وحرصه عىل
تواصل النضال الوطني و جهود الحركة اإلصالح ّية بتونس من «خري الدين إىل زين العابدين».
و بعد  14جانفي  2011وزوال النظام السابق ،تعالت لألسف بعض األصوات املشكّكة يف وثيقة االستقالل
بالتست عن ّنص «الوثيقة األصل ّية» واتهامهم رصاحة
متّهمة بورقيبة وقيادي الحزب الدستوري الجديد ّ
تع ّمد بورقيبة «تَ ْغيِيب» بعض فصولها أو فقراتها عن العموم وقد حدا ببعضهم ويف مقدمتهم رئيسة هيئة
رسيّة» مك ّملة لها مل يت ّم الكشف عنها
الحقيقة والكرامة إىل الحديث منذ مارس  2015عن وجود اتفاقية « ّ
إىل ح ّد اليوم ويف مقدمتها االتفاقيات املتصلة بالرثوات املنجمية واملحروقات وعقدها لندوات ولقاءات
إعالمية مع بعض املؤرخني ذوي التوجهات وامليوالت املعروفة واملتطفلني عن التاريخ ...كامل شهر مارس
مؤسسة األرشيف الوطني ،األستاذ الهادي
 ، 2018وغريها من االتهامات الخطرية األخرى التي دفعت مدير ّ
مؤسسة األرشيف الوطني أليام بداية من
جالّب إىل عرض الوثيقة األصلية لربتوكول االستقالل للعموم ببهو ّ
 06أفريل  2013وتسليم نسخة منها إىل رئيس الجمهورية التونسية !
وبهذه املناسبة الوطنية العزيزة عىل التونس ّيني سنحاول من خالل هذه الورقة التعريف بظروف إبرام
برتوكول االستقالل والقيام بقراءة يف مضمونه ث ّم استخالص العربة من جدوى االحتفاء به مع إدراج نسخة
من الوثيقة األصل ّية املتوفّرة لدينا والتعليق عليها وإرفاقها بصورة من حفل التوقيع بني الطرفني ،الفرنيس
والتونيس.
من االستقالل الداخلي إلى االستقالل التام :المخاض العسير
بعد أكرث من سنتني من انطالق املقاومة املسلّحة للمستعمر يف  18جانفي  1952يف الجبال واألرياف
والقرى واملدن ،...أيقنت فرنسا عىل ضوء الهزمية التي منيت بها يف معركة «ديان بيان فو» « بالهند
الصينية يوم  8ماي  1954أنّه ال سبيل للمامطلة وأ ّن ساعة «الرحيل» عن تونس قد دقّت رغم معارضة
حزب املع ّمرين لذلك وتواصل مسلسل االغتياالت واالغتياالت املضا ّدة وثقل الحصيلة البرشيّة من الجانبني،
التونيس والفرنيس بني  1952و .1954
وتأكيدا لذلك أوضح رئيس الحكومة الفرنسية الجديد «بيار منداس فرانس» »Pierre Mendès France
مرشوعه أمام مجلس الوزراء الذي التأم مساء  30جويلية  .1954وقد اقترص البالغ الصادر إثر اجتامع
املجلس عىل ذكر قرار الحكومة الفرنسية بأن « تعطي نفسا جديدا للعالقات التونسية الفرنسية « ،دون
أن يفصح عن محتوى املرشوع وذلك بغاية تج ّنب ردود فعل الجالية الفرنسية بتونس ومنارصيها يف كل
من فرنسا والجزائر.
رسية ،حلّ رئيس الحكومة الفرنسية يوم  31جويلية  1954عىل رأس
ويف زيارة فجئيّة أُ ِع َّدت يف كنف ال ّ
وفد هام بتونس وأعلن يف خطاب رسمي أمام مح ّمد األمني باي بقرطاج عن االستقالل الداخيل لتونس.
عمر الذي تح ّول إىل باريس
وعىل إثر هذا الخطاب تشكّلت حكومة تفاوضية أوىل برئاسة الطاهر بن ّ
للتفاوض مع الحكومة الفرنسية بالتنسيق مع الزعيم الحبيب بورقيبة املوجود باملنفى بإحدى ضواحي
باريس منذ ماي ( 1954ومن قبلها بالجنوب التونيس منذ  18جانفي  1952ث ّم بطربقة فجزيرة جالطة
فجزيرة قروا بفرنسا).
عمر التفاقيات االستقالل
وقد أسفرت املفاوضات عن إبرام رئيسة الحكومة التفاوضية الثانية ،الطاهر بن ّ
الداخيل يف  03جوان ( 1955بعد يومني من عودة بورقيبة إىل تونس واالستقبال الجامهريي الحاشد الذي
حيض به يف ميناء حلق الوادي يف غ ّرة جوان  )1955التي رفضها الزعيم صالح بن يوسف من جينيف ودعا
إىل مقاطعتها فور عودته إىل تونس يف  13سبتمرب  1955وجاهر بذلك يف مؤمتر «كتلة دول عدم االنحياز»

باعتبارها «خطوة إىل الوراء» وأ ّن استقالل تونس ال معنى ما دام املغرب األقىص
وخاصة الجزائر ،التي كانت يف أوج ثورتها املسلّحة ضد املستعمر الفرنيس منذ 1
ّ
نوفمرب  1954مل يحصال عىل استقاللهام.
كام ّنصت اتفاقيات  03جوان  1955عىل بقاء األمن والدفاع والخارجية بيد فرنسا
ملدة ال تقلّ عن  25سنة ،...وغريها من املسائل الرتتيبية لفائدة فرنسا عامة.
شق األمانة املؤيّد لصالح بن
وعىل ضوء هذه التط ّورات انقسمت البالد إىل شقّنيّ :
وشق الديوان السيايس املؤيّد للحبيب بورقيبة كانت نتائجه دخول البالد
يوسف ّ
يف د ّوامة الصدامات وح ّمى التنكيل واإليقافات واالغتياالت والتصفيات الجسديّة
من الجانبني .فكان من الرضوري حسم هذا الخالف بني فرقاء الحزب الواحد .التأم
«مؤمتر الحسم» للحزب مبدينة صفاقس بني  15و  18نوفمرب  1955وأيّد موقف
بورقيبة ومنحه ثقته بتأييد اتفاقية االستقالل الداخيل باعتبارها «خطوة نحو
االستقالل التام» .ونتيجة لذلك آثر صالح بن يوسف الخروج من البالد واالستقرار
مبرص نتيجة دعم الرئيس جامل عبد النارص له .أ ّما أنصاره فقد عرفوا املالحقة
والتنكيل والتعذيب واملحاكامت ...من قبل املحكمة الشعبية ومحكمة القضاء
العليا إىل غاية اغتياله يف  12أوت  1961مبدينة فرنكفوت بأملانيا.
ويف األثناء ت ّم االتفاق بني الحكومة الفرنسية والباي عىل تشكيل حكومة تفاوض
ثانية يوم  17سبتمرب  1955بقيادة الطاهر بن عامر لك ّن نسق املفاوضات كان
بطيئا بسبب عدم االستقرار السيايس بفرنسا .ويف  31جانفي  1956تح ّول الطاهر
عمر إىل باريس للتباحث مع رئيس الحكومة الفرنسية الجديد «غي مويل
بن ّ
«( »Guy Molletالكاتب العام للحزب االشرتايك) .ويف  3فيفري  1956التحق به
الزعيم الحبيب بورقيبة وتم االتفاق عىل استئناف املفاوضات يف املطالب التونسية.
افتتحت املفاوضات بني الطرفني يوم 29فيفري وتعرثت ملدة  18يوما نتيجة مامطلة
السلطات الفرنسية بسبب رفض حزب املع ّمرين أو غالة االستعامر التفاوض يف
مطلب بتونس االستقالل جملة وتفصيال.
وبينام كان الوفد التونيس يتفاوض مع الحكومة الفرنسية ،كان امللك مح ّمد الخامس
يتفاوض بباريس مع مسؤويل وزارة الخارجية الفرنسية وت ّوجت سلسلة اللقاءات
بني الطرفني بإبرام اتفاقيّة  02مارس  1956القاضية باعرتاف فرنسا باستقالل املغرب
األقىص وهو ما زاد يف دفع معنويات الوفد التفاويض التونيس و إبرام اتفاق مامثل
مع الطرف الفرنيس.
وبعد أخذ ور ّد ومشاورات ماراطونية بني الوفد التفاويض و «القران أوتيل» Grand
( »Hôtelمق ّر إقامة بورقيبة) أمىض الطرفان الفرنيس والتونيس يف حدود الساعة
السادسة والربع ( 18و  15د) من مساء يوم  20مارس 1956إىل التوقيع بالقاعة
الكربى مببنى وزارة الخارجية الفرنسية بباريس عىل اتفاق اعرتفت فرنسا مبوجبه
باستقالل تونس مبا يقتضيه من « مامرسة تونس ملسؤولياتها يف ميادين الشؤون
الخارجية واألمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونيس « .وقد أمىض الطاهر بن
عمر عن الربوتوكول باللغتني الفرنسية و العربية (انظر الوثيقة املصاحبة) ويف
ّ
ذلك أكرث من داللة !
وبإمضاء هذا الربوتوكول ت ّم تحويل اتفاقيات االستقالل الداخيل املربمة يف  03جوان
 1955إىل استقالل تام يف ظرف سبعة أشهر و  17يوما بالضبط (أي بعد  197يوم) يف
حني ّنصت بنوده عىل أن يت ّم ارتقاء تونس إىل االستقالل التام يف م ّدة زمنية ال تقلّ
املختصني ذلك «إنجازا» يُحسب للحزب الدستوري
عن  25سنة .وقد اعترب عديد ّ

يعكس سالمة وص ّحة اختيارات قيادته ووجاهة
رؤاها املبن ّية منذ الثالثينات عىل مبدئني ِ
رئيس َي ْ ِي
هام« :سياسة املراحل» و « ُخ ْذ وطالب» .فامذا ورد
يف ّنص برتوكول  20مارس  1956؟
مضمون برتوكول  20مارس  :1956ال لبس
وال غبار عليه:
جاء يف ّنص الربوتوكول التونيس الفرنيس املؤ ّرخ يف  20مارس :1956
« يف 3جوان  1955عىل إثر مفاوضات ح ّرة حصلت بني وف َديْه َِم ،اتفقت الحكومة
الفرنسية والحكومة التونسية عىل االعرتاف لتونس مبامرستها الكاملة للسيادة
الداخلية وأبديتا عىل هذا النحو عزمهام عىل متكني الشعب التونيس من بلوغ
وتول اإلرشاف عىل مصريه يف مراحل
ازدهاره الكامل ّ
وتعرتف الحكومتان بأن التطور املنسجم والسلمي للعالقات التونسية الفرنسية
يتمش ّـى مع مقتضيات العامل العرصي ويالحظان بابتهاج أن ذلك التطور يتيح البلوغ
للسيادة الكاملة بدون آالم بالنسبة للشعب وبدون صدمات بالنسبة للدولة.
وتؤكدان أن اقتناعهام بأن إقامة عالقتهام عىل أساس االحرتام املتبادل والكامل
لسيادتيهام يف نطاق استقالل الدولتني وتساويهام تدعم فرنسا وتونس التضامن
الذي يربط بينهام ألجل خري البلدين
وعىل إثر خطاب التولية الذي ألقاه رئيس الحكومة الفرنسية وجواب جاللة امللك
املؤكدين لعزمهام املشرتك عىل التقدم بعالقاتهام يف كنف نفس روح الس ّـلم
والصداقة افتتحت الحكومتان مفاوضات بباريس يوم  27فيفري
وبناء عليه
تعرتف فرنسا عالنية باستقالل تونس
وينجم عن ذلك
أ) أ ّن املعاهدة املربمة بني فرنسا وتونس يوم  12ماي  1881ال ميكن أن تبقى تتحكم
يف العالقات الفرنسية التونسية.
ب) أ ّن أحكام اتفاقيات  3جوان  1955التي قد تكون متعارضة مع وضع تونس
الجديد وهي دولة مستقلة ذات سيادة سيقع تعديلها أو إلغاؤها.
وينجم عن ذلك أيضا
ج) مبارشة تونس ملسؤولياتها يف مادة الشؤون الخارجية واألمن والدفاع وكذلك
تكوين جيش وطني تونيس.
ويف نطاق احرتام سيادتهام تتفق فرنسا وتونس عىل تحديد أو إكامل صيغ تكافل
يكون محققا يف حرية بني البلدين بتنظيم تعاونهام يف امليادين التي تكون مصالحهام
فيها مشرتكة خاصة يف مادة الدفاع والعالقات الخارجية.
وستضع االتفاقات بني فرنسا وتونس صيغ املساعدة التي ستقدمها فرنسا لتونس يف
إنشاء الجيش الوطني التونيس
وستستأنف املفاوضات يوم  16أفريل  1956قصد الوصول إىل أقرص اآلجال املمكنة
وطبقا للمبادئ املق ّررة يف هذا الربوتوكول إلبرام الوثائق الرضورية لوضعها موضع
التنفيذ.
ح ّرر بباريس يف نسختني أصليتني يوم  20مارس 1956
عن فرنسا( :أمىض) كريستان بينو
عمر»
بن
الطاهر
(أمىض)
عن تونس
ّ
تربز قراءة ّنص الربوتوكول مبا ال يدعو إىل ّ
الشك اعرتاف
فرنسا باستقالل تونس من خالل التنصيص رصاحة وعالنية
عىل مصطلح االستقالل يف مناسبتني « :تعرتف فرنسا عالنية
باستقالل تونس « و « استقالل الدولتني وتساويهام « .كام
اعرتفت بـ « مبارشة تونس ملسؤولياتها يف مادة الشؤون
الخارجية واألمن والدفاع وكذلك تكوين جيش وطني تونيس «.
لكن املآخذ التي عيبت عىل الطرف التونيس يف اعتقادنا تكمن
يف تنصيص الربتوكول يف الفقرة الثانية من النقطة أو الفصل
(ج) عىل « تحديد أو إكامل صيغ تكافل يكون محقّقا يف ح ّرية
بني البلدين بتنظيم تعاونهام يف امليادين التي تكون مصالحهام
فيها مشرتكة ،خاصة يف مادة الدفاع والعالقات الخارجية «.
وعىل حد علمنا مل نسمع ومل نعرث عىل ّنص أو نصوص اتفاقيات
مك ّملة لهذا الربتوكول تُبقي عىل الجيش الفرنيس فوق الرتاب

التونيس إىل ما ال نهاية له ،بل لفرتة معيّنة يف انتظار تكوين الحكومة التونسية
الجديدة لجيش وطني وتجهيزه وتكوينه ...ولو فرضنا وجودها فعال ،فإ ّن يجدر
رسية»  -كام يحلو
بنا أن نتسائل :ملاذا مل تت ّم اإلشارة إىل مثل هذه االتفاقيات «ال ّ
للبعض تسميتها  -من طرف دبلوماس ّيني أو سياس ّيني يف أعىل مستوى  -سواء من
الطرف الفرنيس أو الطرف التونيس  -إبّان األزمات التي ج ّدت بني حكومتي البلدين
بعد  1956ويف مقدمتها« :معركة الحواجز» (منع الجيش التونيس الجديد املحدث
بعد االستقالل قوات الجيش الفرنيس من مغادرة ثكانته دون ترخيص مسبق من
السلطات التونسية) و مبناسبة العدوان الجوي عىل ساقية سيدي يوسف يوم 08
فيفري  1958أو إبّان معركة بنزرت يف صائفة ! 1961
وعىل العكس من ذلك قامت حكومة االستقالل بتونسة األمن الوطني يف  12افريل
 1956وبعث وزارة الخارجية منذ  15أفريل  1956وتعيني سفراء لها يف العديد من
دول العامل ويف منظمة األمم املتحدة إثر مصادقة الجمعية العامة عىل قبولها رسميا
باملنتظم األممي يف  12نوفمرب  ...1956الخ .كام قامت يف  24جوان  1956ببعث
الجيش التونيس ث ّم الدخول يف مفاوضات مبارشة وجدية مع الحكومة الفرنسية
قصد إجالء الجيش الفرنيس عن الرتاب التونيس بدليل حصول عديد املواجهات بني
ال َج ْيشَ ْ ِي عىل غرار معركة رمادة بني  25و  28ماي  1958ومعركة بنزرت (بني 19
و  22جويلية  ...)1962إىل حني جالء آخر جندي فرنيس عن قاعدة بنزرت يوم 15
أكتوبر .1963
لكل ما تق ّدم مل يكن يف اعتقادنا تواصل حضور الجيش الفرنيس فوق الرتاب التونيس
واضطالع الخارجية الفرنسية باملهام الدبلوماسية لتونس بعد  20مارس ،...1956
سوى مسألة وقت ال غري بدليل اندالع عديد األزمات بني الطرفني التونيس والفرنيس،
ساهمت يف توتّر العالقات الدبلوماسية بينهام إىل حد املواجهة العسكرية مبدينة
بنزرت يف صائفة .1961
االستقالل أمانة فلنحافظ عليه ألبنائنا وأحفادنا:
لنئ مل يكن من اليسري مسائلة التاريخ قبل  2011بسبب الخوف من النظام:
البوليس السيايس ولجان التنسيق الحزيب والعمد والوشاة ،...فإ ّن اليوم وبعد 63
سنة من االستقالل حيث آلت األمور إىل ما هي عليه من دميقراطية وحرية تعبري
وتركيز ملؤسسات املسار اللدميقراطي ...فإ ّن كل هذه املكاسب ال يجب أن تحجب
تنامي األخطار وتحديات السياسية والعسكرية ،اإلقليمية والدولية التي قد ته ّدد
أمن واستقرار البالد ،من الرضوري أن نُحيي ونحتفي بكلّ اعتزاز بهذا التاريخ
دون تشكيك أو «تدنيس» وأن ننحني أمام مناضليننا وشهدائنا و التمرتس من
أجل أن يكون الفعل النضايل املعارص ب ّوابة تفتح عىل ما أرادت أجيال املقاومني
واملناضلني التونس ّيني بلوغه ،بدءا بعيل بن غذاهم و عيل بن خليفة النفايت والسايس
سويلم ،...مرورا بالشاذيل القطاري واملنويب الجرجار والبشري صفر واألخوين عيل
ومح ّمد باش حامبه والشيخ عبد العزيز الثعالبي ومح ّمد الدغباجي ومح ّمد عيل
الحامي وأيب القاسم الشايب والطاهر الح ّداد ومحمود املاطري واملنجي سليم
وعيل البلهوان والزعيم الحبيب بورقيبة ،...وصوال إىل فرحات حشاد والهادي
شاكر ومصباح الجربوع ،...وغريهم م ّمن ر َو ْوا هذه األرض الطيّبة بدمائهم الزكيّة
وغ ّذوا فكرها وثقافتها بأقالمهم املبدعة وأصواتهم العالية املتح ّررة ،من أجل أن
الحقيقي والسيادة التامة لتونس
يحي أبنائها أحرارا مك ّرمني ،ذاك هو االستقالل
ّ
وإالّ فإ ّن شبح االنقسام والفتنة والحرب والفوىض الشاملة املرابضة عىل حدودنا
الجنوبية واملخطّطات اإلقليمية والدولية واملشاريع الثقافية واملجتمعية الغريبة عن
ثقافتنا وديننا وهويتنا والتي ترتبص ببالدنا من كل حدب وصوب تحت مسميات
عديدة ،هي ستعصف حتام مبق ّومات هذا االستقالل نحو املجهول إلحالل «الفوىض
الخالقة» (عفوا اله ّدامة) التي ّبش بها الكثري من السياس ّيني واملنظرين ورصدوا
األموال الطائلة إلحاللها بالعاملني العريب واإلسالمي منذ أحداث  11سبتمرب .2001
للتحصن من األخطار والتسلح
ختاما يجدر التذكري با ّن التاريخ دروس وموعظة ّ
مبحاسن التجارب القدمية والحديثة ،ألنّه كام يقول املثل العريب «العربة بالخواتيم»!
*كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
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فريوس الكورونا يف مخترب ...علم االجتماع
د منري السعيداين

من ووهان يف الصني بدأ فريوس كورونا رحلته.
رمبا كان قبل ذلك قد اجتاز املسافات الفاصلة
بني مختربات الحرب الجرثومية وأسواق املدينة
الصينية املزدحمة التي صارت مركز العامل.
وبرصف النظر عن أن يكون قد ح ّط رحاله
باملدينة يف حقيبة ذئب منفرد انغاميس يريد
رشا ،أم هاجر إىل البرش من عىل جسم
بالصني ّ
حيوان ،استغل الفريوس يف انتشاره الوبايئ ما
تخف يسري ،واجتياز للحدود
وفّرت له تكنولوجيا النقل الجو ّي العابر للقاراتٍّ :
خلسة ،فانتشار ممت ّد ورسيع .وعىل وقع امتداده ،بدأ الفريوس يرسم خرائط
تغي تشكيله من أقسام بها بلدان وأقاليم و ِج َهاتٌ إىل نطاقات بها مناطق
عامل ّ
ٍ
إصابات ف َِاش َي ٍة ،وبؤر انتشار جائح .وعىل م ّر رحلته إىل أرجاء
موبوءة ،و ُم ُد ُن
العامل الذي َص َن َع ُه هو ذاته ،بدأ الفريوس يدخل املختربات املختلفة ،واح ًدا تلو
اآلخر.

انهيار الحدود الفاصلة وحكومة العالم:

دخل الفريوس مختربات الطب والصيدلة واألمصال والتالقيح وعلوم
الجراثيم مبج ّرد أن ظهرت آثاره األوىل يف مخترب ووهان الطبيعي املفتوح.
وعىل وقع امتداد رحلته رشقا وغربا ،كانت الجدران الفاصلة بني مختلف
ميس انهيار
أنواع املختربات تنهار ليأخذ الوباء الجائح كلّ مداه املعومل .ومل ّ
الجدران الفاصلة أنواع املختربات واختصاصاتها وأدواتها وطرق تفكريها
ومسارات اشتغالها ومواقعها و»جنسياتها» فحسب ،بل مل تكن عمليات
دمجها وتركيب اسرتاتيجيّاتها وتكامل مخرجاتها إال مظهرا من مظاهر
َس َيالن الظواهر املعوملة الرابطة بني أطراف العامل .وعليه ،أكرث ما يتوجب
أن يثري املعتنني بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف رحلة أثر الفريوس ،هو
رسا يف إدخاله إىل مخترباتهم.
أن يجدوا ع ً
املحل
من بني أسباب ذلك العرس ،استمرار الكثري من التناول اإلعالمي ّ
والعاملي يف ّالتكيز عىل التعامل القومي»-الوطني» املفرد واملتف ّرد مع آثار
رحلة الفريوس ،متغاض ًيا عن انتصاب هيئة أركان تعمل عىل هيئة « ُحكُوم ِة
َعالَمٍ » .انتصبت تلك الحكومة يف مقر املنظمة العاملية للص ّحة تحت قيادة
عالِم األحياء واملناع ِة وص ّح ِة امل ُ ْجتَ َمع تيدروس أدحانوم غيربييسوس ،مدير
عام املنظمة منذ ماي  .2017رمبا كان لصعوبة نطق االسم األثيويب دور يف
ذلك التغايض اإلعالمي ،و/أو ملجيئ ال ّرجل من تجارب يف مجابهة األمراض
املتفشية رئيسا ملجلس إدارة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسلّ ،
ورئيسا ملجلس إدارة رشكة دحر املالريا ،ووزاريتْ بلده للص ّحة (2005-
 )2012فالخارجية ( .)2012-2016ورمبا كان تنايس سياسات حكومة العامل
التي يقودها اآلن أول مدير للمنظمة من أصل أفريقي عائدا إىل أنه،
حامال بعض الحكمة األفريقية املجهولة-املتجاهلة ،ركز برنامجه القيادي
للمنظمة عىل التغطية الصحية الشاملة ،والطوارئ الصحية ،وصحة املرأة
والطفل واملراهق ،واآلثار الصحية للمناخ والتغري البيئي ،وإصالح املنظمة.
عندما وجد تيدروس أدحانوم غيربييسوس نفسه واملنظمة التي يقودها
يف قلب طارئ ص ّحي عاملي االمتداد ،قال يف ندائه الذي نرشه بتاريخ 11-
 ...« 03-2020أذكّر جميع البلدان أننا ندعوها بإرصار إىل تفعيل آليات
االستجابة لحاالت الطوارئ وتوسيع نطاقها :عليكم التواصل مع شعوبكم
وتوعيتها بشأن املخاطر وسبل حامية أنفسهم ،فهذه األزمة تعني الجميع،
تقصوا الحاالت واحرصوا عىل عزل كل حالة وفحصها وعالجها وتتبع كل
ّ
ُمخَالِ ٍط من مخالطيها ،ه ّيئوا مستشفياتكم ،وفّروا الحامية والتدريب
للعاملني الصحيني ،وليع ِنت كل م ّنا باآلخر ،أل ّن كالّ منا يحتاج إىل اآلخر...
أعرض عليكم كلامت أُخْرى ُيكن اتخاذ إجراءات أه ّم بشأنها،
دعوين ْ
الوقاية ،التأهب ،الصحة العمومية ،القيادة السياسية ...واألهم من ذلك
كلّه ،الناس».
االمرباطورية ومخترباتها:
ليس يتفق مخطط مجابهة الطوارئ هذا مع التخطيطات القومية التي
تتخذها الحكومات التي أمضت عقودا يف تدمري أنظمة الصحة العمومية

وإيكال أمر حياة الناس وسالمتهم الجسدية والنفسية والعقلية إىل رشكات
االستثامر يف صناعة التكنولوجيات الطبية ،وأرباب لوبيات الصناعات
الدوائية والصيدلية ،ومهنديس سياسات جرف مكتسبات الرعاية العمومية
وقطع أوصال العناية املتضامنة .وألن خطة طوارئ املنظمة ال تتفق مع
التخطيطات القومية ،تنقلب عليها الحكومات بسياسات انعزالية تتجاهل
درس مو ِج ٌع وتِ ْريَاقُه ال َّن ِق ُيض يف آنٍ َم ًعا:
ما أتت به الجائحة إىل البرشيةٌ :
«العزل» و»التضامن» :عزل كلِّ حال ٍة ُم َصابَ ٍة ،وتَضَ ا ُمن الجميع يف املجابهة.
تبي انعزاليتها القومية املناقضة
اإلجراءات التي اتّخذتها ال ّدول العظمى ّ
لنزوعها الدؤوب إىل ترسيخ عوملة التجارة والحرب واإلعالم واملوضة ...
وحتى حقوق اإلنسان طاملا كان من املمكن استعامل كل ذلك يف اتجاه
توطيد أركان االمرباطورية التي تحكمها .االنعزالُ كلم ٌة مفتا ٌح هاهنا،
ولذلك يكون انهيار كل الجدران الفاصلة بني جميع املختربات ذات العالقة
املسمة
بفريوس الكورورنا يف غري صالح االمرباطورية ووكاالتها القومية ّ
ُد َوالً رأساملية صناعية وما بعد صناعية متقدمة .ولكن مثّة أربعة مختربات
تحرص االمرباطورية عىل الحفاظ عىل تنافذ مخطّطاتها االسرتاتيجية
وسياساتها التنفيذية و ُمخرجاتها االستثامرية:
املخترب الوبايئ ،بحيث ال يكون إال يف خدمة لوبيات رشكات التطبيب
والصيدلة والتجهيزات الطبية،
واملخترب الجغرايف-السيايس بحيث ال يحرص إال عىل إعادة تقسيم العامل
عىل أساس خ ٍّط فاص ٍل بني ال ّرابحني من مجابهة الجائحة (األمم الناجية)
والخارسين منها (األمم الهالكة)،
واملخترب اإلعالمي بحيث ال يُشَ غِّل إال آليات ال َو ْصمِ والتحقري واإلبعاد
إلعادة وضع تَ َراتُبِ الثقافات واألمم والشعوب واألقوام واإلثنيات،
واملخترب الحريب بحيث تت ّم إعادة ترتيب قوى الهيمنة يف العامل من دون
الحاجة إىل تقاتل مبارش باألسلحة.
يف مختربات املعالجة اإلعالمية للجائحة يشتغل الوصم ضد الصني التّباعها
سياسات حيوية دكتاتورية ،وضد إيطاليا التباعها سياسات حيوية متخاذلة،
وضد إيران لسياساتها الحيوية املستهرتة الكتومة ،وضد هذه الدول وتلك
أغلب دول العامل ،مرتوكة إىل
بحجج متقاربة متامثلة .ويف األثناء تُتَ َناىس ُ
مصريها ،خارج تقاطعات خطوط النقل الجوي ومطارات العبور ،وبحار
التهام الحوت ألجساد املهاجرين التائهني بني ماء وسامء ،ومناطق التهريب
ما بني الحدودي وخرائط تصدير اإلرهاب .ويشتغل كلٌّ من املخترب
الجغرايف-السيايس واملخترب اإلعالمي من أجل اعتام ِد ٍ
مقياس جدي ٍد لرتتيب
الحكومات بني قويّة وضعيفة وواهنة وفاشلة ...عىل أساس موقعها من بؤر
ال َفتْ ِك األش ِّد الذي تُحدثه الجائحة.
عىل هذا املنوال تريد الحكومات االنعزالية غري اآلبهة مبصري البرشية أن
ترتجم اإلجراءات الوقائية املوضوعة إلبطاء رسعة انتشار الوباء يف اتجاه
تأكيد سياسات االنعزال والعزلة :الح ّد من حركة األشخاص ،ومراعاة

مسافات التباعد االجتامعي ،والحد من الولوج إىل األماكن العامة ،وتج ّنب
االكتظاظ البرشي ومنع تك ّون ال ُج ُموع .ويف هذا املعنى أيضا ،تحرص
االمرباطورية عىل عدم دخول الفريوس إىل مخترب علم االجتامع.
علم اجتامع السياسات الحيوية:
ولكن ،من نفس منفذ االنعزال والعزلة والتباعد والفصل يدخل فريس
الكورونا إىل مخترب علم االجتامع ،ألنّه بالضبط يُجرب ساكنة العامل املتَّ ِصل
الصلة االجتامعية .وبالفعل ،هو يجرب أفرادها عىل
املمت ِّد عىل إعادة بناء ّ
الح ّد من االحتشاد واالجتامع واالتصال والتواصل والتالقي والتصافح
والتعانق والتجالس والتحادث والتقارب والتالمس وتبادل القبل ،أي من
حسا ومعنى ،وبعث الدفئ اإلنساين من خالل التواصل الجسدي.
التساند ّ
ولكنه باملقابل يدعوهم إىل تغيري أشكال تواصلهم االجتامعي وإقامتهم
روابطهم.
منفذ واح ٌد إذا ،وهدفان مختلفان .فمن نفس هذا املنفذ ،تدخل حكومات
لتجسد سياساتها الحيوية زمن
مختلف البلدان إىل معالجة الجائحة ّ
األوبئة .ومهام كانت أحقية تركيز املناقشات الجارية عىل مدى صحة/
مالءمة/فعالية اإلجراءات التي تتخذها الحكومات يف هذا الباب ،فإنها
تُغفل مسألة محورية .هي تغفل أن سياسات اإلمرباطورية الحيوية زمن
األوبئة تقوم بالضبط عىل محاربة تَ ْوقُ البرشية متع ّددة األعراق واأللسن
عاملي يتيرس لها من خالله التشاور الح ّر
والثقافات إىل بناء ُم ْنتَ ًدى ٍّ
والطّوعي يف الشأن الوبايئ الكوين بصفات متساوية .ذاك منت ًدى حيو ٌّي
يف حتميَّ ِته ،وت ََساوي ُمرتا ِديه رضور ٌّي ألنّه هو وحده القادر عىل ُمقارعة
تساوي املخاطر املحدقة بالبرشية ومتاثل امل ُ َجا َزفَات امل ُتبَادلة بني ساكنتها.
ولكن االمرباطورية تشغِّل مخترباتها بحيث تظلُّ املخاطر دميقراطية التوزيع
بني الجميع يف حني تظل القدرة عىل مجابهتها متفاوتة ،وغري عادلة :بني
شامل الكرة األرضية وجنوبها ،وبني األمم ،وبني الثقافات ،وبني الدول ،وبني
األنواع االجتامعية ،وبني الطبقات .وعىل الرغم من جهود رئيس حكومة
العامل يف الرتكيز عىل الجمع بني عزل املصابني ملداواتهم والتضامن اإلنساين
يف ذلك ،مل تكن السياسات الحيوية التي تتبعها الحكومات االنعزالية
القامئة يف مختلف البلدان محلّ تشاو ٍر وتباحث وتداول ،ال عىل املستوى
الدويل وال عىل املستوى القومي كلٌّ يف بلده .وعىل ذلك مل تكن القرارات
جامعية الصياغة ،وال دميقراطية البناء.
مثَّة ،ومن منظور مقابل ،مبادرات مدنية ،مثل ما ج ّد يف تونس بتشكيل
«املبادرة الشعبية للتصدي لوباء الكورونا» ،و»متطوعون ضد الكورونا»...،
إلخ .تقول مثل هذه املبادرات بوضوح إ ّن املطلوب اآلن هو االنتقال من
للسياسات الحكومية واالتصاف بالوعي ،كام ير ّدد َم ْد ُع ُوو
مجرد االنضباط ّ
«الربامج الحوارية» عىل الشاشات وعىل موجات اإلذاعات هنا يف تونس،
إىل املسؤولية الفردية والجامعية عىل الذّات ،وعىل الذوات املتقاربة ،ثم
عىل الذوات البعيدة األخرى ،األبعد فاألكرث بع ًدا .ويف إعالن الصني عن
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هزمها الفريوس ،واستعدادها ملد يد العون معرف ًة وتجهيزا وخربة ،ما
يدلّ عىل أن منطق املجابهة املتآلفة املعوملة هو اآلخذ بالسيادة رغم
أنف االمرباطورية وسياساتها.
يف توجيهه ،قال مدير عام املنظمة العاملية للصحة« :أذكّر جميع
البلدان ...عليكم التواصل مع شعوبكم ...فهذه األزمة تعني
الجميع ...تَق َّصوا ...واحرصوا عىل عزل كل حالة ...وعالجها ...وليع ِنت
كل م ّنا باآلخر ،أل ّن كالّ منا يحتاج إىل اآلخر».
من منظور علمي اجتامعي ،مثّة هاهنا رها ٌن بالغ الحساسية بالنسبة
إىل مستقبل كلّ مجتمع ومنه إىل مستقبل البرشية :كيف منارس
التباعد االجتامعي من دون أن نض ّحي بالصلة االجتامعية؟ وكيف
نهاجر يف اتجاه إعادة بناء اجتامع ّيتنا بتامم الوعي والتّصميم؟
سياسات حيوية مدنية ،تشاركية ،تبنى من تحت:
الجامعي ومفارقة االرتعاب
هجران الخوف الفرد ّي ووتودي ُع الهلع
ّ
ِ
َ
َائ املانعِ هو الكفيل بال ُخ ُروج من
ال َحشْ ِد ِّي بالهجرة إىل التَّ َح ُّو ِط ال ِوق ِ ِّ
مأزق الفصل الواصم إىل رحابة الحيطة املتآلفة .هذا هو قلب الرصاع
القائم اآلن وهو مجابهة الجائحة الوبائية ،عىل امتداد العامل ويف كل
بلد عىل حد ٍة .وألنّه رصاع مركّب فهو اجتامعي ،يف معنى أنّه مدين،
بحيث ال يخاض إال عىل أنّه مشرتك .وألنه كذلك فال ب َّد أن يخاض
دميقراطيا ،مبا يصل بني معنيني للدميقراطية:
معنى الدميقراطية مبا هي تشاركية جامعية ُم َسا ِويَةٌ،
ومعنى بعث الدميقراطية إن كانت مفقودة ،وتحصينها إن كانت
موجودة ،ولكنها واهنة يف متثيليتها و َم ُعوقَ ٌة بربملانيّتها ،كام هي عليه
اليوم ،تعاين سكرات انتهاء صلوحيتها التاريخية.
بهذا ،ومثلام تدلُّ عليه أزمة الدميقراطيات التمثيلية الليربالية
تكف إدارة شؤون
الكسيحة يف غري ما مكان من أرجاء العاملّ ،
ِ
املجتمع عن أن تكون ِح ْك ًرا عىل الحكومات ،و ِمثْالً بِ ثْلٍ ،يتو ّجب أن
السياسات ال َح َي ِويَّة ،وعىل األخص منها ما يوضع زمن األوبئة،
ّ
تكف ّ
عن أن تكون حكرا عىل الحكومات ،ناهيك عن أن تكون مدخال،
مثلام هي عىل ألسنة البعض وأقالمهم هنا يف تونس ،لل ّدعوة إىل
تثبيت وحدانية الدولة يف هذا املجال ،بحيث تتيرس أكرث مامرسة
ديكتاتوريات املال واإلعالم والسياسة واألوهام الفكرية املتهاوية أمام
زحف الفريوس .ومن املثري أنه كلام حرض خرباء حقيقيون ملتزمون
مبهنيتهم وتصميمهم عىل هزمية الفريوس ،قلّ ضجيج املتطفّلني
واملعلقني واملستثمرين يف األوبئة ،حليفي أمراء الحرب التجاريني،
مرفعي األسعار ومامرس االحتكار يف األسواق.
وليس يُستثنى املخترب الوبايئ من رضورة دميقراطية مواجهة الجائحة
الوبائية هذه .يف هذا املجال أيضا ،تتجىل رضورة ال ّدميقراطية
التشاركية املدنية الواسعة :دميقراطية املعرفة ِض ًّدا عن احتكارها
ال َف ْو ِق ِّي املتعجرف من جهة ،وعن استعامريتها االمرباطورية من جهة
ثانية .هي رضورية اآلن وهنا ،يف زمن األوبئة ،وأكرث من أي وقت
مىض .رضوري ٌة هي تشاركي ُة املعرفة الطبّية والوبائية وانفتاح البحث
يف وجه كل ذي اتصال بالشبكة الدولية املفتوحة للمعلومات ،أكرث
مجاالت النفاذ انفتاحا اليوم ،ويف وجه كل متفرج عىل ،أو مستمع
إلىى ،برامج التوعية والتحسيس والرشح والجدل والتداول يف الشأن
الوبايئ الوطني والعاملي .إن املزيد من إضفاء الطابع الدميقراطي
عىل املعرفة وتوسيع النفاذ إليها ،بامل ّجان وبأيرس السبل ،رضوريان
حتم حتى يكون اتخاذ القرارات الجامعية ممكنا ،وطوعيا ،وقامئا
ً
عىل املعرفة والدراية والفهم واالقتناع .وليست معرفة الخرباء بذ ِ
َات
ُسلْطَ ٍة َها ُه َنا إالّ بقدر تيسريها للهدف املزدوج :متل ٌُّك جامهري ٌّي واس ٌع
للمعرفة الطبّية والوبائية من جهة ومن جهة ثانية اشرت ٌاك مد ٌّين يف
رسم سياسات ُمجابهة الجائحة والتّعاون يف تنفيذها و التضامن يف
وجهها.
مصري البرشية اآلن ،مثلام كان عىل ال ّدوام ،ره ُني تحويل لحظة األزمة
إىل فرصة تغيريٍ
يقي .ويف اعتامد سياسات
اجتامعي ُمستقب ٍّيل َح ِق ٍّ
ٍّ
حيوية مدنية ،دميقراطية تشاركية ،تُبنى من تحت ،بجهود ذوي
الشأن واملصلحة ومعارفهم واستعداداتهمُ ،متساوين يف املخاطرة ويف
حظوظ نجاح مجازفاتهم ،ما هو كفيل بتحقيق ف َْص ٍل من دون َو ْصمٍ
وتَضا ُم ٍن من دون َم ْن ِسيّ َني عىل قارعة طريق صحة عمومية للجميع.
وال ميكن أن تَ ْجلِ َب تلك ِ
الص َّح َة إالّ سياساتٌ ُع ُمو ِم َّي ٌة َم ْب َد ُؤها َس َاس ٌة
يف خدمة الناس ،وأناس متعاونون مع الناس ،ومتضامنون مع بعضهم
البعضَ ،ديْ َدنُ َهم كلُّ واحد يعتني بنفسه ،و ِب َذوِي ِه ،وب ُنظَ َرائِ ِه يف
اإلنسان ّية األبعد فاألكرث بُ ْع ًدا.
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الثقافة والرتقيم

حسني عبدالرحيم

إحتاجت البرشية منذ تحول الشمبانزى لشبه إنسان
لحوايل مليون عام قبل التوصل لصناعة آله حادة
من الحجر املصقول أستخدمه اإلنسان األول لنزع
اللحم من هياكل الحيوانات التي يصطادها ومل
يكن هذا بأإلخرتاع البسيط إلنه ساهم يف تعديل
البناء الترشيحي لراحة اليد مام مكن اإلنسان من
إستخدامها يف وظائف متعددة ..إكتشاف النار كان
نقلة نوعية أخرى مكنت اإلنسان من طهي طعامه
املأخوذ من الطبيعة وتحسني حالته الصحية بتناول
طعام أفضل بعكس الشمبانزي التي ظلت تتغذى
عىل الثامر التى تستخدم األغصان يف إسقاطها
من فروع األشجار وكانت تستخدم األحجار غري
املصقولة إلستخراج ماتحتويه الثامر الصلبة ،وإحتاج
اإلنسان بعد ذلك ملليون سنة أخرى ليك يكتشف
الزراعة ويصنع أدوات متعددة!التقدم يف صنع
األدوات كان يستغرق أزمنة طويلة وكان من نتيجتها
تطوير قدرته يف السيطرة عىل الطبيعة ورشوط
حياته.لكن التغري الجوهري والحاسم يف هذه
املغامرة التكنولوچية كان الوصول ملصدر للطاقة
من مصادر غري القوة الحيوية للحيوانات املستأنسة
فإكتشاف طاقة البخار هو الذي أذن للعرص الحديث
ومنذ ذلك الحني تسارعت اإلكتشافات من طاقة
الكهرباء واملحرك البرتويل والكهريب حتى املحركات
بألطاقةالنووية!كانت وترية اإلكتشافات متزامنة
مع تغري النظام العقيل ذاته أو مايسمى» زمكانية
«العرص الصناعي والذي متثله الساعات الحائطية
التي مألت ميادين املدن الكربى وأصبحت معلمها
شبه الديني( عبادة الوقت) والتسارع الزمني!
تغريت العادات والتقاليد واألخالق مع كل تغري
زمكاين لكن هذا التغيريات كانت تتطلب وقتآ
يتطلبه التفكري يف املعطيات الحديثة و تطوير نظام
للتفكري متوافق معها وتشكلت مراكز القوة يف العامل
الحديث وفق التوزيع والتمكن واإلستفادة من
املخرتعات الجديدة واصبحت الجزيرة الربيطانية يف
بحر الشامل متلك السيطرة عىل معظم بقاع العامل
لتكون إمرباطورية ال تغرب عنها الشمس! وتحل فيها
األنغليكانية (الربوتستانتية ) كمؤرش للمجال األخالقي
والديني والثقايف كام بني فيام بعد «ماكس فيرب» يف
كتابه العمدة (الربوتستانتية والرأساملية)
التسارع يف ال»تكنو-سيانس» أرتبط بدخول
الكهرباء يف كل مجاالت الحياة الصناعية واملنزلية
فألطاقة الجديدة ساهمت يف تطوير وسائل رسيعة
للمواصالت وكذلك لإلتصاالت أهمها الراديو والتلڤزة
والسينام وأصبح املنتج الثقايف جامهريي pop-
 cultureوأضحت الثقافة الجامهريية سلعآ يعمل
فيها ماليني الناس ويستهلكها مليارات يف كل بقاع
األرض واستتبع ذلك تغيري غري مسبوق يف القيم
واألخالق وأنظمة التفكري وحتى العالقات الحميمة
والروابط اإلجتامعية!
األكرث أهمية يف هذا الشأن هو التسارع الزمني فلم
يعد الثبات واألصول املحافظة والتقليدية قادرة عىل
مقاومة الجديد وأصبح «كل ماهو راسخ وثابت
تذروه الرياح»(كارل ماركس).
اإلخرتاع الحاسم مل يكن الكمبيوتر الذي يعمل بربمجة
رقمية فقد كان مقترصآ عىل أمور عسكرية ثم بحثية يف
شبكة للمعلومات كانت تضم الجامعات األمريكية يف
البدأ ثم تحولت للشبكة الدولية «اإلنرتنت»!الحاسم

يف مسألة كرس و تجاوز الحدود بعد عرص «الفاكس»
وجهاز التليفون الثابت هو إخرتاع أشباه املوصالت
( )Semi-Conductorو»امليكروبروسيسور» والتي
أدخلت البايت وامليجابايت والجيجا بايت لحياتنا
اليوميه و تتضاعف قدرتها بحسب «قانون مور «كل
مثانية عرش شهرآ! وإستخداماتها يف تصنيع الكمبيوتر
الشخيص والتليفون املتنقل(املحمول) ثم التليفون
الذيك (ترتكز الصناعة يف الواليات املتحدة»»Intel
وكوريا الجنوبية» »Samsungواليابان»Toshiba
«)وإنتقال العامل لوضع مل يعهده من قبل ومل يكن
يتوقعه حتى أكرب الحاملني واملستقبليني أنتج تغيري
شامل للزمان واملكان!وهام املحددان الرئيسيان
لألفكار والقيم واألخالق التي مل تكن يف كل األزمنة
سوى نابعة من الدرجة والطريقة الخاصة لتطوره
واآلن يبدو أن األمر بسبيله لتغري شامل مياثل أهمية
صناعة األدوات من الحجر املصقول وإكتشاف النار!
لينتقل املؤثر الرئييس لخارج املجتمع املعني وبعيدآ
عن قواه العضوية والتاريخية.
التسارع املذهل لإلخرتاع الجديد والتطبيق الفوري
يف مجاالت صناعية وأدوات شخصية لإلتصال غ َْي
مفهومي «الزمان» و»املكان» القدميني املرتبطني
بألفيزياء الكالسيكية ومن هنا نشأ مصطلح(Techno-
 )Scienceوالوضع الجديد أنتج هوة بني اإلستخدام
للتكنولوچيا الواسع واملعمم ومحدوديةإدراك
قواعدها وقوانينها مام حدا ببعض الفالسفة(چاك
دريدا)إلفرتاض عودة للميتافيزيقي تبعآ لهذا
اإلنفالق!فهناك وقت رضوري لإلدراك أصبحت رسعة
الجديد ال تالحقه .عىل الصعيد اليومي أصبحت
القنوات التلڤزية التى تبث من أى مكان متوافرة يف
كل مكان وأدى التطبيق الالحق للشبكات اإلجتامعية
ك»فيسبوك» و»تويرت «يتيح التدخل الشخيص ىف نقل
وتوثيق األحداث والتعليق عليها وتفسريها كل حسب
هواه وثقافته وتعقيدات حياته!مل يعد من املمكن
عزل املجانني عن الحياة العامة يف مصحات عقلية
ملنع تأثريهم السلبي عىل جامهري الناس فألجميع
يتواصل عرب تليفونه الذي يتصل بأل ( )Wi-Fiمن
أى مقهى مجاور.
النتيجة املنظورة لهذه الثورة اإلتصالية هي إنتقال
عادات وسلوكيات وأفكار وفنون وتحزبات ومواقف
فكرية و موضات وشطحات من كل نوع عرب الحدود

واللغات والتجمعات السكانية من أقىص األَ ْر ِض إىل
أقصاها..وتشري موجة الهلع العاملي الحالية مبناسبة
وباء «كورونا» إيل هذا املعطى الجديد !كام تابعنا
التدخل يف إنتخابات دول عظمى من قبل دول
معاديه لها لتحديد من يديرون سياستها وكذلك
املشاركة الهائلة للناشطني عىل الشبكات يف التحركات
اإلجتامعية والتى ميكن توجيهها عن بعد ملصالح غري
تلك التى يتوهم مشاركيها أنها تهدفه!
مل يعد هناك «سور صني عظيم»لعزل التأثري الثقايف
واألخالقي بني البرش ومل تعد مسألة الثقافة واألخالق
العضوية التى كانت مرتبطة مبجتمع زراعي مغلق
ومكتفي بنفسه ممكنة التحقيق!
هناك عامل خطري أن مفاتيح هذا التكنولوچيا
الجديدة ومراكز تشغيلها يف كام أسلفنا يف مواقع غري
متساوية يف العامل أجمع وهذا ممن امل ُفرتض واملتوقع
يؤدى بنا لنتائج معلومة بألرضورة مثل سيادة ثقافة
ولغة معينه(اإلنجليزية-األمريكية)عىل بقية الثقافات
وتعميم مامرسات حياتية مرتبطة تاريخيآ بواقع
جغرايف وبيئي معني عىل بقية املعمورة وإحالل
الواحدية مكان التنوع الثقايف !وكلها أمور ليست يف
صالح التطور اإلنساين و مدمرة ملكتسبات عملت
املجتمعات املختلفة عىل تحصيلها خالل أآلف السنني
وعرب عذابات وتضحيات ألجيال متعددة وتشكل
الذاكرة املشرتكة الرشط الرئييس ألي تجمع برشي
ميكنه أن يشكل وحدة مجتمعية متجانسة وفعالة !
يف الواقع اليومي هناك إضطرابات يف املجتمعات
التابعة نظرآ للخوف من تبعات ذلك والذي يتمثل يف
حركات أصولية فكرية وثقافية تريد إتباع إسرتاتيجية
أهل الكهف والرغبة يف اإلنعزال عن العامل والتي
أصبحت مستحيلة وتعني الفناء! هناك إمكانيات
معقولة للتكيف اإليجايب مع تلك التحديات بتغيري
يف البنى األساسية للتعليم والثقافة وتداول املعطيات
واملعلومات وخلق مجاالت واسعة للحوار املجتمعي
والنقد اإليجايب لكثري من املورثات بغية إعادة
تسكينها كعنرص فاعل يف النظام الكوكبي الحديث
واملتحول كل يوم .هذا لن يكون ممكنآ إال عرب عملية
رصاع طويل وضاري رأينا مقدمته يف السنني القليلة
املاضية..
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قراءات:
«تحديث الفكر اإلسالمي في تونس من خالل بعض النّماذج المعاصرة» 1لمبارك حامدي:

حرية مولع بالتّاريخ :صفاقس والنورمان أنموذجا ()2
ٍ
األعالم والمواقع والوقائع)
بعض
(حيرة في ثبتِ ِ
ِ
السايف
شاهني ّ

دخل النورمان صفاقس وأخضعوها لحكمهم
كام فعلوا مع مدن وجزائر أخرى من إفريق ّية
يف منتصف القرن الثاين عرش ميالديّا ،وتُ ْروى ع ْن
مقاومة األهايل لهذا الغزو حكاياتٌ كثرية مت ّجد قيم
الفداء والتضحية والجلَ ِد ،وكام هو معلو ٌم للحكايات
أحداث وأماكن تدور فيها وشخص ّيات وأبطالٌ
يرسمون بأفعالهم وأقوالهم معاملها .أحاولُ دامئا أن
أذكّر نفيس أين بصدد الكتابة عن فرت ٍة من التاري ِخ الوسيط عاشتها املحروسة
(صفاقس) ،وهذا هذا الرضب من الكتابة حقل ألغام عىل غري املختصني من
أرضايب .إالّ ّأن كلّام تق ّدمت أكرث يف معارشة ما أتيح يل من مراجع حول تلك الفرتة،
وقد تكون غري كافية ،كلّام وقفت عىل رضوبٍ شتّى من املخالفة بني املؤرخني
والباحثني يف التاريخ ،وهي مخالفة طالت األعالم واملواقع والوقائع ،وهذا ما
نص أد ّيب أو رسديّة أدبيّة تفتح الباب أمام شتى
ع ّمق إحسايس أكرث فأكرث ّأن أمام ّ
التأويالت .ال أتح ّدث هنا ع ْن مخالف ٍة من قبي ِل ذكر اسمِ ملك صقل ّية النورماين
هي وهو من
آنذاك« :لُجار» أو «روجار» أو «روجي» أو «روجر» ،فذاك أم ٌر ّ
فع ِل تباينِ الل ِ
الصاغة» الذي أع ّد فيه الح ّدادون
ّغات يف ال ّنطق ،أو عن «ماجل ّ
ٍ
الصفاقسيّة األسلحة يف غفلة من عيون النورمان ،ويسميه البعض «ماجل ال ّزاغة»
والزاغة سالح قاتل دقيق ميكن إخفاؤه يف أعواد القصب ،وهذا التقارب الصويت
بني الكلمتني يجيل العالقة بني الصانع (الصاغة) واملصنوع (الزاغة) ،وليكن اسمه
«ماجل صاغة ال ّزاغة» .إنّ ا أتح ّدث عن مخالف ٍة أكرث غورا ق ْد وقفت عىل جانب
منها فقادتني من ولع التاريخ إىل فتنة الحكاية.
قصة من أعذب ما يكون .يُروى أ ّن
القصة منطلقا ،وهي ّ
لتكن هذه ّ
النورمان أخذوا شيخا من وجهاء صفاقس رهينة عندهم ملا له من
ونصبوا ابنه ق ّيام عىل ال ّناس فال يتم ّرد عليهم حتّى ال يفتكوا
عل ّو ٍ
مقام ّ
رس إىل ابنه ،ويف بعض الروايات بعث إليه برسالة،
بأبيه ،ولك ّن الشيخ أ ّ
قال إنّه زاهد يف حياته فإن حانت لحظة العصيانِ فال يرت ّدد أحد وأن
رس إىل قومه أ ّن ساعة
يحتسبوه شهيدا .أذعن االبن لوصيّة أبيه ،وحني أ ّ
رش عظيم سيحل به
القتال قد اقرتبت قالوا إننا نخاف عىل أبيك من ّ
إ ْن مت ّردنا ،فقال إنها وص ّيته وإنه احتسبه شهيدا وقد قيض األمر ،فكان
التخطيط ملقاتلتهم وأخذهم عىل حني غ ّرة وكان التنفيذ ،ويقالُ إ ّن
رسول ملك صقليّة حني جاء إىل صفاقس بعد خروجهم منها وهم
يجرون أذيال الخيبة والهزمية ،ليطلب من االبن العدول عن مت ّرده
والعودة إىل حكمهم م ّرة أخرى ،ويذكّره أ ّن
أباه رهينة عندهم ،وجده قد أع ّد جنازة
وموكب عزا ٍء وحني سأل عن األمر قيل له
إنّه يقبلُ العزا َء يف أبيه ث ّم يقابلك .كانت
الرسالة واضحة .كانت الجنازة وهم ّية أو
لنقل رمزيّة وكذا كان موكب العزاء .كان
االبن وفيّا لوصيّة أبيه .عاد الرسول إىل ملكه
مذهوال فأخربه مبا رأى فأمر بقتل الرهينة.
القصة دون ذكر ألسامء
تع ّمدتُ رسد هذه ّ
األعالم واألماكن ،فلنئ
اتفقت ال ّرواياتُ
ْ
عىل ما جاء فيها –عموما -من وقائع ،فإ ّن
املخالفة تكمن يف بعض األعالم واألماكن.
يقول عثامن الكعاك «وسبي وال ُد األمري
الربغواطي وهو شيخ طاعن يف الس ّن يس ّمى
أبا العبّاس» .أشار الكعاك إىل أ ّن هذا
الشيخ يك ّنى «أبا الع ّباس»( ،)1وقد ذهب مذهبه جمعة شيخة يف
كتابه «»قرقنة وجربة من خالل كتب ال ّرحالت»( ،)2إال أنه يف كتابه
«صفاقس عرب التاريخ من خالل كتب ال ّرحالت» تراجع عن هذه
الكنية فكان يسميه تارة «أبا الحسن الفرياين»( )3وتارة أخرى «أبا
الحسني»( ،)4ولعلّ الكنية األخرية من األخطاء املطبع ّية .هذا األمري
وابنه تذكرهام معظم املراجع املتاحة ومنها «دائرة مقديش» ،وهي

تتفق مع ما هو متداول يف الروايات الشعب ّية،
أنهام الشيخ عيل الفرياين وكنيته «أبو الحسن»
وابنه الشيخ عمر الفرياين( .)5من أين جاء
مؤرخنا الكبري الكعاك بهذه الكنية؟ ومل حذا
جمعة شيخة حذوه يف الكتاب األول ثم تراجع
عنها يف الثاين؟ ال أدري .يبقى أهم ما يف هذه
القصة ،بالنسبة إ ّيل ،أنها ال تش ّذ مطلقا عن
ّ
القصص الكالسيك ّية التي تعيل من شأن الواجب
وترفعه إىل ّ
مصاف التقديس ،الواجب تجاه البالد
أو العباد أو العقائد ،ويتهافت أمام هذا الواجب
صوت العاطفة ،عاطفة األب ّوة أو البن ّوة كام هو
الحال بني هذين الرجلني من آل الفرياين ،وهو ما
القصة ،بعيدا عام ورد وما سريد فيها
يجعل من ّ
القص األديب
الحقا من مخالفة ،أش ّد قربا –يف تقديري املتواضع -إىل ّ
أو الشعبي.
ال ميكن الحديث عن تاريخ صفاقس دون الخوض يف عالقتها بأختها
قرقنة ،وقد نالهام من النورمان ما نال غريهام من مدن البالد وجزائرها.
يقول األستاذ عبد الحميد الفهري« :أملْ يقم املسيحيّون –فيام أكدته
املصادر الكنسيّة -بأرس أكرث من ثالثة آالف نفر من سكّان الجزيرة يف
حصنها أمن وغنم ومن أهملها
عهد النورمان؟»( .)6الجزر ثغو ٌر من ّ
فقد جنى عىل نفسه وكذا كان األمر يف تلك
الفرتة من حكم الصنهاجيني ،والنورمان أهل بحر
يعرفون أهميّة الجزر وهم الذين اتخذوا من
جزيرة صقل ّية مرتكزا لحكمهم ومنطلقا لغزواتهم
ومغامراتهم البحريّة .هنا نعرث عىل جانب آخر
من املخالفة يف الروايات ،إذ يرى الكعاك أ ّن لجار
حني استوىل عىل قرقنة بعد مقاومة رشسة من
أهلها ح ّولها «إىل مركز هجوم عىل صفاقس»()7
وقد أيده جمعة شيخة يف كتابه عن قرقنة فقال
إ ّن هذا امللك الصقيل بعد أن غزا األرخبيل «اتجه
إىل صفاقس وحارصها»( ،)8إال أنه –مرة أخرى-
يعدل عن ذلك يف كتابه عن صفاقس فأشار إىل
أن «قطعا من األسطول الذي غزا املهديّة تو ّجهت
إىل صفاقس»( ،)9وهذا ما تشري إليه مراجع
أخرى من بينها «دائرة مقديش» وقد جاء فيها« :مل ّا استق ّر جرجري
سي أسطوال بعد أسبوع إىل صفاقس»(.)10
باملهديّة ّ
هل انطلق النورمان يف غزوهم للمحروسة صفاقس
من املهديّة أم من أرخبيل قرقنة؟ ال قدرة يل عىل
اإلجابة ،ولكن بغض النظر عن ص ّحة أحد األمرين
من عدمه ،وقد يكون كلّ منها صحيحا باعتبار حالة
الك ّر والف ّر يف الحرب ،إ ّن مثل هذه الروايات تؤكّد أنّه
مث ّة بني األخت ِني صفاقس وقرقنة وشائج قرىب ال ميكن
الغفل عنها.
قصة آل الفرياين وقتال النورمان نجد ذكرا
بالعودة إىل ّ
لقرقنة طريفا وإ ْن ملْ يك ْن محلّ إجامعٍ .ذلك أ ّن الكعاك
قد أشار إىل أ ّن النورمان حني أخذوا األب (أبا الحسن
أو أبا الع ّباس) رهينة قد اقتادوه إىل قرقنة ،وظلّ يف
أرسه هناك حتّى جا َء قرار إعدامه فقتل يف مكان صار
اسمه «العباس ّية» ،وهي القرية التي نعرفها اليوم بهذا
االسم يف األرخبيل ،وذلك تي ّمنا بالكنية التي أوردها
عن هذا الشيخ (أبو الع ّباس)( .)11أثبت جمعة شيخة هذه الرواية
يف كتابه عن قرقنة قال« :فقام روجار الثاين( )12بإعدام أيب العباس
وغني عن البيان أنه
بقرقنة يف املكان املعروف اليوم بالعباس ّية»(ّ ،)13
قد تراجع –كام أسلفنا -عن هذه الكنية واستعاض عنها بكنية «أيب
الحسن» يف كتابه الثاين عن صفاقس فل ْم يعد مثة من م ّربر لنسبة
«العباس ّية» إىل «أيب الع ّباس» ،وال ُ
نعرف إن كا َن نقل َها يف كتاب ِه األول
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طبيعي يف البحث،
عن الكعاك ث ّم راجعها ،وهذا أمر
ّ
أم أنه قد استقاها من مراجع أخرى .فيام عدا ذلك
تشري بق ّية املراجع املتاحة أنه أخذ رهينة إىل صقلية
وظلّ فيها أسريا ،وقد جاء يف دائرة مقديش أنه أعدم
يف مكانٍ يس ّمى «وادي الع ّباس»( )14يف صقل ّية،
وبغض ال ّنظر
وبالتايل ليس «العبّاسيّة» يف قرقنةّ .
للبت فيها ،فإ ّن
عن الحقائق التاريخ ّية ،ولست أهال ّ
هذه املخالفة يف الروايات أخّاذة وهي ما ّدة قصص ّية
القص األد ّيب عنها.
حلوة فاتنة من البالهة أ ْن يغفلَ ّ
مث ّة شخصيّة تاريخيّة عارصت الشيخ الفرياين وهي
شخص ّية العالمة الجغرايف اإلدرييس صاحب «نزهة
املشتاق» والذي دار حوله جدل كبري وانقسم الناس
بني من يراه عاملا جليال ومن يراه خادما يف بالط
النورمان ذليال وبني من يرى فيه هذا وذاك يف آنٍ  .تشري بعض الروايات،
تلميحا أو ترصيحا ،أنه قد زار قرقنة يف تلك الفرتة ،وهو ما تشكّك
فيه بعض البحوث من ّوهة إىل أنه قد نقل مشاهدات غريه فقط(.)15
لنذهب بخيالنا بعيدا ،ولنفكّر يف الفرض ّية اآلتية ،فرضية مجنونة ولكنها
ممكنة يف عامل مجنون :لقاء بني الفرياين واإلدرييس يف تلك الفرتة،
فإن كان أرس األول يف قرقنة ويكون الثاين قد زارها فمن املمكن أن
يكون اللقاء يف قرقنة ،وإ ْن أرس يف صيقل ّية واآلخر خادم يف بالطها فمن
املمكن أن يحصل لقاء هناك :لقاء بني رجلني ينطقان
بنفس اللسان ويحمالن نفس العقيدة الدينيّة وتطلق
عىل كل منهام صفة الشيخ أو العامل .هو لقاء بلغة
عرصنا اليوم بني «مث ّقف َْي» من طينة مختلفة ،واحد آثر
الشهادة منترصا لقيم التضحية والفداء واآلخر اختار أن
يكون عاملا يف بالط من يحفظ له مكانة أو وجاهة ولو
كان من أعداء بنيه .كيف سيكون هذا اللقاء؟ ما الحوار
الذي سيدور بينهام؟ كيف سيبدأ؟ وبم سينتهي؟ وهل
مث ّة منترص بينهام؟ أسئلة كثرية تدور يف ذهني وخري
سؤا ٍل السؤالُ الذي يفتح الباب أمام سؤال آخر جديد.
(يتبع)
_____الهوامش______

 1الك ّعاك (عثامن) ،جزر قرقنة يف األدب والتّاريخ ،نرشجمع ّية النهوض بالطالب القرقني ،صفاقس ،1955 ،ص.30
 2شيخة (جمعة) ،قرقنة وجربة من خالل كتب الرحالت ،املغاربيّة للطباعةوالنرش واإلشهار ،ط ،1تونس ،1994 ،ص.15
 3شيخة (جمعة) ،صفاقس عرب التّاريخ ومن خالل كتب الرحالت ،املغاربيّةللطباعة والنرش واإلشهار ،ط ،1تونس ،1995 ،ص.15
 4شيخة (جمعة) ،صفاقس عرب التّاريخ ومن خالل كتب الرحالت ،املغاربيّةللطباعة والنرش واإلشهار ،ط ،1تونس ،1995 ،ص.16
 5مقديش (محمود) ،نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبارـ تحقيقعيل الزواري ومحمد محفوظ ،دار املغرب اإلسالمي ،ط ،1ج ،1بريوت،
 .1988ص.491
 6الفهري (عبد الحميد) ،قرقنة تاريخ ومجتمع ،تأليف جامعي ،منشوراتكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بصفاقس ومركز رسسينا للبحوث يف الجزر
املتوسطية بقرقنة ،تونس ،2001 ،ص.15
 7الكعاك ،مذكور ،ص.30 8شيخة ،قرقنة وجربة من خالل كتب الرحالت ،مذكور ،ص.15 9شيخة ،صفاقس عرب التّاريخ ومن خالل كتب الرحالت ،مذكور ،ص.15 10مقديش ،مذكور ،ص.489 11الكعاك ،مذكور ،ص.30 12حسب ما جاء يف دائرة مقديش ،ليس امللك لوجار الثاين من أعدمالشيخ الفرياين وإمنا ابنه امللك غليامل.
 13شيخة ،قرقنة وجربة من خالل كتب الرحالت ،مذكور ،ص.15 14مقديش ،مذكور ،ص.493 15-الفهري ،مذكور ،ص.32

من أجل مصاحبة نقديّة ملقاربات التّحديث
رياض خليف

الساحة الفكريّة التّونس ّية تشهد قراءات وأطروحات
ما فتئت ّ
تثري ال ّرأي العام و تستف ّزه و ّربا تتولّد عنها ردود فعل
متّسمة بالعنف و التّش ّنج و ال ّرمي بتهم كثرية مثل التّكفري
و الجنون وقد ازدادت ح ّدتها يف ظلّ زمن الوسائط املتع ّددة
التي تتيح لكلّ فرد مهام كانت معرفته و قدراته العلم ّية ال ّرد
السلف ّية و
و مهاجمة ال ّرأي األخر و يف ظلّ تنامي الخطابات ّ
توسع أنشطتها .فهذه القراءات تفارق الخطاب التقليدي و
ّ
تتجاوز ما تر ّدده املؤسسة الرسمية التعليمية
السائدة و تحدث صدمة لدى املتلقّي الذي يراها
و الدينيّة و تخرتق املسلّامت ّ
تجاوزا للخطاب الديني و خروجا عنه.و لك ّن املتأ ّمل يف هذا املواقف يرصد تسفيه
متسكهم باالنتامء إىل منظومة الفكر اإلسالمي.فهؤالء
أصحابها لتهم تكفريهم و ّ
يخوضون يف مواضيعهم تحت راية تحديث الفكر ال ّديني و يعتربون أ ّن اختالفهم
ليس اختالفا عقائديّا بل اختالفا يف املواقف و األراء داخل منظومة فكريّة واحدة.
ويدرجون جهودهم يف إطار االجتهاد الفكر ّي
و محاولة تجديد الفكر ال ّديني و تطويره لتشت ّد فعاليته و يالئم العرص.
هذا الخطاب الفكر ّي مل تخل منه األعامل الفكريّة العرب ّية املعارصة و يشهد حراكا
السنوات
متن ّوعا يف املستوى ّ
املحل إذ تع ّددت اإلسهامات يف ّ
األخرية و كرث الجدل حولها.و قد حاول الدكتور امبارك حامدي
متحيص هذه التّجارب و تحليلها فجاء كتابه»إسهام التونسيني
يف الفكر الديني» تت ّبعا ناقدا لهذه التجارب و متف ّحصا لها.
فامهي أسس و مرجعيّات تحديث الفكر ال ّديني يف تونس؟
و ماهي تجلياته يف تناول قضايا الشّ أن العام و الح ّريات؟
 1في فضاء االنتظار:
ييش فضاء االنتظار وهو املصطلح الذي نستعمله تعويضا
ملصطلح العتبات بغايات هذا العمل و يؤطّر مناهجه
ومجاالته ويستبق أسئلته و يح ّرض عىل قراءته.فاإلهداء
يحمل نبض التفكري يف املستقبل و طموح التّجديد فهو
يخاطب « أجيال قادمة سرتى اإلسالم ثورة دامئة ودينا لكلّ األزمنة».و لعلّه بذلك
يفصح عن غاية من غايات العمل وهي تجسيد مقولة «الدين الصالح لكلّ زمان
و مكان» ال من باب القراءة التّقليديّة واملحافظة عىل ال ّنسخة األوىل بل من خالل
تطويع الفكر اإلسالمي و تجديد القراءات عرب ال ّزمن.و من خالل املرونة التي يبوح
بها مثل صيني يف التّصدير اال ّول «إ ّن ق ّوة شجرة الخزيران تكمن يف مرونتها تخلّصا
يعب عنه
من القيود و تحقيقا للحاجة و هو ما نستشفّه من التصدير الثّاين الذي ّ
املثل اليوناين «يوجد ثالث طغاة القانون والعادة والحاجة».
و يعدنا التقديم الذي كتبه د.عيل الصالح موىل بكتاب يطرح أسئلة ها ّمة
فهو»ينتمي إىل الكتابات الناقدة ويتض ّمن الخصال التي ترتقي به إىل مصاف املنجز
العلمي الذي ال تشوبه شائبة فهو من هذه الناحية منفصل عن ّكل الكتابات التي
دحرجتها العيوب إىل مهاوي اإليديولوجيا والتّقصري و التّبسيط» و هو كذلك «
كتاب يقرأ رأسا» و « كتاب للقراءة املتحفّزة».أما التقديم الذي طرجه الباحث ففيه
إشارة لعمق القضيّة وميكن أن نستنتج أنّه يدرج جهده البحثي يف إطار «تفكيك
الذاكرة الحضارية و الثقاف ّية ويف القلب منها أشكال التّديّن
و ما يرتبط بها من أفكار و تص ّورات و متثّالت ما تزال تفرز يوميا العوائق والعراقيل
يف وجه إرادة التغيري والتطوير و هو ما جعل اإلسالم يتحول مبرور الزمن من دين
الثورة الدامئة غىل دين متكلس محافظ».و لعلّ الباحث يؤكّد يف هذا املجال عىل
أهم ّية تحديث الخطاب الديني و يؤمن مبقولة الدين املرن واملتجدد .وهو يتّخذ
أعامل النخب التونسيّة مد ّونة للبحث مبينا من خاللها جهود اإلصالح التي أسهمت
بها رغم ما وجدته من صعوبات وإخفاقات.
هذا العمل خاض مثلام وعد يف محاوالت تجديد الفكر الديني من خالل محاوالت
عدد من املفكرين والباحثني وقد درس أرضية هذا التّجديد و مناهجه ث ّم استعرض
مناذج من األطروحات التي حاول هؤالء اإلسهام بها يف قضايا الشّ أن العا ّم.
 2في األرضيّة و المرجعيّات:

يعترب الباحث أن هذه الجهود نشأت يف فضاء اجتامعي وفكري يتّسم بنظرة
منفتحة لإلسالم أرستها طبيعة املجتمع التّونيس و نخبه القدمية التي تعاملت
مع اإلسالم بطريقة مختلفة تشكّل نواة لتحديث الفكر اإلسالمي وتخليصه من
القراءات الجامدة واملنغلقة.و يف هذا اإلطار تتبع مرجعيات تحديث الفكر الديني
يف تونس ومن أهمها الحركة اإلصالحية التي أسست إلسالم متسامح «إسالم تاريخي
معيش مرن ومتسامح ومختلف عن اإلسالم املعياري ومن أهم مميزاته الترصف يف
حدود املقدس بالزيادة والنقصان أو التجاهل».فهذه الحركة التي خاضت رصاعا
مع الوهابية ومظاهر التشدد الديني أنتجت مجتمعا معتدال.وهو ما نسجت عىل
متسكت بهذا التّو ّجه املنفتح واستلهمت مرشوع الدولة
منواله دولة االستقالل التي ّ
الكاملية يف تركيا و ما اتسمت به من مواقف.و هو ما جعلها من مرجع ّيات هذا
التّحديث.
ولعلّ هذا وفر مناخا ما لظهور فكر تونيس مؤمن بالحداثة إذ «وجدت النخبة
الفكرية أرضية مناسبة لطرح أفكار تحديثيّة موصولة باملجال الديني» وهو ما ولّد
فكرا مغامرا وجريئا.
هذا الفكر التحديثي الذي انخرط فيه عدد من الباحثني ،اعتمد مناهج مختلفة
صنفها الباحث إىل:
1تيار مقاصدي منترص للواقع والغايات و يقدم الواقع عىل النص و يقرأ النص قراءة
حركية مختلفة عن املقاصديني القدامى وميثله محمد الطالبي
2تيار تأوييل ينقسم إىل جامع للمناهج يوظف املناهج العلمية املختلفة يف قراءاته
وميثله عبداملجيد الرشيف و يوسف الصديق و «يحشد مناهج مختلفة»للتخلص من
األحكام املسبقة واستبعاد األمور املفسدة للصفاء وآخر فينومينولوجي
ميثله هشام جعيط.
3تيار جندري متثّله الكتابات النسائية الوليدة عن الحركة ال ّنسوية والتي
الصاع مع الذكورة ومتثله جملة من الباحثات
تحلّل و تقارب انطالقا من ّ
مثل زهية جويرو ونائلة السليتي
و غريهن.
هذه التيارات كانت لها إسهامات مختلفة وعميقة ومثرية للجدل اهتم
الباحث بتتبعها و منها ما اتصل بالفضاء العام و املواقف التي طرحتها
ال ّنخب يف تناولها لقضايا مختلفة خاض فيها ال ّرأي العام التّونيس.
 3تحديث ال ّدين و الشّ أن العام:
ظهرت هذه الجهود يف مواقف هذه األسامء الفكريّة و ما طرحته من
أطروحات أثناء خوضها يف بعض القضايا التي شغلت ال ّرأي العام التّونيس
و برزت مبواقف مختلفة
و متصادمة مع الفكر الديني الرسمي.
يف هذا اإلطار تتبّع الحامدي مواقف هؤالء من تحويل التدين من معتقد إىل
مؤسسة
ّ
و محاولة تقنينه .فهذه القضيّة كانت مشغال تن ّوعت أطروحاته فنقدها البعض
و دعا إىل العودة إىل مناهج ما قبلها التي متيزت بالبساطة والتحرر و هو محور
أطروحة عبد املجيد الرشيف .يف حني اهت ّم البعض اآلخر باملسألة يف جانب مأسسة
التفسري و قرصه عىل رجال الدين داعيا إىل تحرير البحث من هذه السلطة و
محاوال تحرير قراءة القرآن وهو ما خاض فيه يوسف الصديق.يف حني توجه نقد
آخر إىل مؤسسة اإلفتاء متّهام إيّاها بتكريس االستبداد الذّكوري محاوال تخليصها
من السطوة الذكورية وهو ما اتّخذ الباحث له منوذج الباحثة زهيّة جويرو.
عىل هذا النحو من التّن ّوع و الجرأة درس الباحث هذه اإلسهامات يف قضايا أخرى
خصص بابا لقضايا الح ّريّات و تحديدا حرية االعتقاد و قضايا
مثل العلامنيّة.و ّ
تحرير املرأة.ليخلص إىل ما يف هذه التّجارب الفكريّة التونس ّية من مرونة و جرأة
و ما فيها من مغامرة خوض االختالف وقد ختم الباحث عمله بالدعوة إىل رصح
نقدي من مهامه مصاحبة االنتاج الحدايث و الدعوة التحديثية للخطاب الديني
بالنقد والتمحيص .
و صفوة القول أ ّن هذا الكتاب مثّل فرصة ملراجعة هذا الحراك الفكر ّي و نفض
الغبار عنه
و توضيح بعض الياته و لعلّه شكّل نوعا من االحتفاء بحركة تحديث الفكر ال ّديني
حقيقي.
و نوعا من ال ّدفاع العقال ّين عنها انتظارا ملستقبل حدا ّيث
ّ
()Endnotes
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الجُدْران
عبدالرحيم املاجري

تَ ْنظُ ُر ال ُج ْدرا ُن
َ
إليك تَ ْنظُ ُر ال ُج ْد َرا ُن َواج َِم ٍت
ُمتَ َع ِّجباتْ
األبواب
إليك يف ُس َباتِ َك ال َوثِريِتَ ْنظُ ُر
َ
كُ ْن َت قد أ ْو َص ْدتَها
ِم ْن قَ ْب ِل أ ْن تَ َنا َم نَ ْو َم َة الك ْ
ُهوف
واألبواب ِ
ناظ َر ْه
إليك كُلُّ هذه الج ْدرا ُن
ُ
لَ َعلَّ يف َع ْي َن ْي َك وال ُو ْجدانِ
مل تَ َن ْم بَ ِق َّي ٌة ولو ضَ ِئيلَ ًة
ِم ْن يَ َقظَ ْه .
***
اب وال َه َوا ُء
ِم ْن ِس ِن َني تِ ْسعٍ..وال ُج ْدرا ُن واألبْ َو ُ
ِ
ناظ َر ٌة ُمتَ َع ِّج َب ْه
ًم ْنتَ ِظ َر ْه
إىل متى ؟
فَ َق ْد يَ ُعولُ َص ْ ُب َها فتَ ْحرِقُ ال ِف َر َاش
وتَ ْد ِف ُن إ ْذ تُ َج ُّن ما َح َملْ !
***
وها ِم ْجذَاف ََك ال َوحي ُد ِم ْن َك هار ٌِب
كنت َوضَ ْع َت فيه أ َملَ ال َّن َجا ِة وال ُو ُصولْ
وقد َ
،...
باب يَلْتَ ِقي ِ
وعاص ُف ال ِّريا ِح
فها ال ُع ُ
يف ِعر ٍاك يَ ْعتَ ِل السام ْء
***
قَطْ َر ٌة َوحيد ٌة تَك َ
ْفيك
ِم ْن َد ٍم إبا ْء
من الذين قد أبَ ْوا
فَقَاتَلوا ال َوبَا ْء
َذ َّر ٌة وحيد ٌة تَك َ
ْفيك
ِم ْن َوفا ْء
لِلَّذي َن قَ ْد قَضَ ْوا
من أجل أ ْن تَكو َن ِم ْن قَبيل ال ُك َرما ْء
***
ها ال َف ْج ُر ال َح يف األف ُْق
باسم
ها َو ْج ُه ُه امل ُ ْح َم ُّر ً
ها نَ ْز ُف يَ َديْ ِه قد ك ََّف
إثْ َر َه ْز ِم ِه غَر َمي ُه الظَّال ْم
ها ال َج ْم ُع يف انتظا ِر قَ ْو َم ِت ْك
ها إ َّن َصا ِد ِقي ال ُع ُهو ِد وال ُو ُعو ِد
كُلُّ ُه ْم َم َع ْك !
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دارات

إص

مكتبة منارات  :بقلم سعدية بن سالم

نستعرض يف هذا العرض ثالثة عناوين صادرة منذ م ّدة قصرية يف طبعاتها األوىل وهي عىل التوايل ،رواية األستاذ لطّوف العبد الله« ،جرمية قطار كيمربج» ،ومجموعة الشاعر التونيس املقيم يف الواليات املتّحدة ميالد
فائزة «أصابع الن ّحات» ،ومجموعة الشاعر املغريب ادريس علوش «اللّيل مهنة الشّ عراء ...وكفى ،»!...وهي أعامل صادرة عن ديار نرش تونس ّية هي عىل التوايل دار ديار ودار ميارة ودار البدوي للنرش والتوزيع.

لطوف العبد اهلل في جريمة قطار كيمبرج»جريمة قطار كيمبرج»
السوري املقيم
هي ال ّرواية الثانية للكاتب ّ
يف تونس لطوف العبد الله بعد روايته « ال
يستحق الذّكر» ،الصاّدرة يف طبعتها األوىل
يشء
ّ
سنة  2018عن دار ديار للنرش والتّوزيع أيضا.
وتقع ال ّرواية ،الصادرة يف طبعتها األوىل سنة
املتوسط ويف
 ،2019يف  98صفحة من الحجم ّ
تيس عمل ّية القراءة ،لذلك ميكننا القول
طباعة ّ
يخل قرصها
إنّها رواية قصرية نسبيّا دون أن ّ
بقيمتها الفنيّة واملضمونيّة.
و»جرمية قطار كيمربج» رحلة يف البحث عن
الشق
الذّات ،عن املستقبل الذي غادر محطّة ّ
منذ أزمنة تاركا اآلن يتح ّول ببطء إىل ماض
ويوغل .لذلك كان قرار الشخصيّة الرئيسيّة
أن يرحل نحو املستقبل ،ولذلك بدأت ال ّرواية
باإلعالن عن التح ّول يف املكان وال ّزمان إيذانا
بالحركة« ،كان ال ّزمان األلفيّة الثانية عندما
حان ال ّرحيل إىل مدينة الضباب .العامل كلّه
ينزع نحو ال ّرحيل إىل ألف ّية جديدة» (ص.)5

يق ّرر «بطل» ال ّرواية أن يرحل بعيدا عن مدينة
الياسمني ولك ّنه يقف حائرا يف ما سيحمل معه
يف رحلته تلك« :فامذا سيحمل معه من الشّ ا ّم
إىل بالد الضباب والشّ ام ساكنة يف القلب...
يتوقّف عند الباعة جميعا ويقلّب بضاعتهم
رأسا عىل عقب .ث ّم ينفجر ضاحكا ،ويسأل ماذا
عساه أن يحمل؟ .ال يشء يُحمل إىل هناك سوى
املايض( ».صص.)6-7
وحمل املايض ،حمله يف ماضيه الشّ خيص الذي
مل يستطع التخلّص منه ،وحمله يف ماضيه
الجمعي الذي فرض نفسه يف املستقبل الذي
رحل إليه يشدّه إىل جذوره فتعدّدت أصوات
املايض وتن ّوعت ،فحرض صالح الدّين وصدح
الريض:
صوت الرشيف ّ
«وتلفّتت عيني فمذ خفيت ///عنها الطلول
القلب» ،كلّام أوغل يف ما اعتقده
تلفّت
ُ
مستقبال ارت ّد بذات الدّرجة أو أكرث إىل غوره،
إىل ماضيه« ،يتقدّم نحو املايض باحثا عن

املسارب التي سلكها املتنبي نحو الكوفة
ويتذكّر قوله:
ذراين والفال دون دليل ...ووجهي والهجري
بال لثام» ،كان ال ّرجل يبحث عن بقايا دموع
املتنبي املجبولة يف أديم األرض وسط أحياء
الكوفة حني نعى خولة الحمدان ّية( »..ص.)44

مل تكن ال ّرحلة إىل الغرب /املستقبل مثلام
خطّط لها أو رجاها ،وجد نفسه منذ البداية
حل وتهاجمه
غريبا ،تطارده ال ّريبة حيث ّ
الرشطة وتستبق سوء الظ ّن به .هو أيضا
مل يحسن الظن بهم ،ناصبهم العداء يف عقر
دارهم لك ّن فعلَه كان دامئا مبتورا ،حاول رمي
«طوين بلري» بالطّامطم مثلام فعل الفالحون
الغاضبون وفشل ،حاول أن يرشح وجهة نظره
وفشل ،حاول أن يكسب ثقة العجوز وانتهيا
غاضبني أحدهام من اآلخر .ومل ترتكه الهواجس
والكوابيس ،جعلت منه كائنا غريبا يف نظر من

النحات لميالد فايزة
أصابع ّ
مجموعة شعريّة صادرة يف طبعتها األوىل
عن دار ميارة للنرش والتوزيع ،تونس ،2019
للشاعر التونيس املقيم يف الواليات املتّحدة
ميالد فايزة ،وهي مجموعة تتك ّون من
نصا ،تتوزّع عىل  94صفحة.
واحد وثالثني ّ
بني «جرمية قطار كيمربج» وأصابع الن ّحات
عالقة ُوثقى ،إنّها رائحة الغربة وطعم
الحنني إىل املكان وما يف املكان ،حنني نجده
عند ميالد فايزة يف حضور قرطاج إىل جانب
كاليفورنيا وسائر مدائن الواليات املتّحدة،
يقول يف «ح ّنبعل مصلوبا عىل أعمدة
قرطاج:
أنت من كاليفورنيا
وأنا من جنوب بعيد تلفّه أشجار قدمية
وصحراء
أنت من لغة الغزاة
أنت من ال ّرحيل
وأنا من قبيلة أحرقت كاهنتُها غابات
الصنوبر
ّ

أنت من البحرية
وأنا من ماء طفل
هام عىل أصابع يديه املليئتني زيتا وتينا»
(ص,)65
غابة من املقارنات والفويرقات التي تجعل
لكل عامل خصوصيّة وهويّة تقف شاهدة
ّ
عىل ه ّوة حضاريّة تنتقل إىل األفراد:
«أنت كاليفورنيا
وأنا قرطاج التي تهاوت أعمدتها» (ص.)68
تو ّهج يف مقابل ذبول وهزمية ،هكذا بدا
األمر لك ّنها هزمية آنية ،أو رمبا هي رجع
أصدية كامنة يف النفس من غابر الدهور
ترت ّد متى أوجع الحنني صاحبها ،هذا
الصاحب الذي ال يتواىن عىل املقاومة
والسعي يف أثر الحياة من مدينة إىل أخرى
ّ
ومن نبض حياة إىل نبض وضمن هذا اإلطار
نفهم قوله:
ولتسقط الكامريا يف ال ّنهر إذن
ولتخن الذّاكرة ذاكرتها

مادام مث ّة آثا ُر موسيقى يف دمي
سأراقصك اللّيلة يف تجاويف هذه الشّ جرة
الصباح
ومنيض حني تذيب شمس ّ
ثلوج آذار املرت ّددة» (ص.)36
بني الثلج والنار تنساب القصائد تعيش
الثلج وتستحرض النار تدفع بها الصقيع،
وتستعيد األنامل ليونتها فتخ ّط الحكاية،
وس ّيان أكانت حكاية التيه أم حكاية
الوجود ،فيكفي أن يحيك حتّى يزهر الكون
وتدب الحياة ،يقول:
ّ
منذ سنوات بعيدة
حني كان يرقص
يف شوارع أحرقتها شموس أصياف قائظة
كريس وحيد خلف
منذ سنوات شفافة مثل ّ
الغيوم
كان يكتب بحروف غامضة
حكاية التيه
يف أرض فانية( ».ص.)62

الليل مهنة الشعراء ...وكفى إلدريس ع ّلوش

صدرت عن دار البدوي للنرش،
والتوزيع ،تونس ،املجموعة الشعريّة
الثامنة للشاعر املغريب إدريس علوش،
وهي مجموعة قال فيها نارشها
األستاذ مح ّمد البدوي« :إ ّن قصائد
هذه املجموعة تبدو كال ّنهر ،يراه
املرء يف ظاهره ساكنا هادئا وهو يف
الحقيقة هادر يجري يف قراره نحو
مصبّه األخري من حيث ندري وال
ندري».
ومتت ّد املجموعة عىل  ،107صفحة
نصا هي:
وتتك ّون من ثالثة عرش ّ
أروقة ألزقّة الضياء ،استعارات،
الذّئب الذي كان ،الليل مهنة الشعراء
وكفى ،...حذاء ثخني ،دالية الذّهول،

رس الكتاب ،شارع نزار
دو ّي العبارةّ ،
قباين ،عىل حافة اإلفالس ،كلامت
متقاطعة جدّا ،مرث ّية لحذاء البالد
املنخفضة ووجع ال ّرأس.
وتبدو املجموعة بحثا يف الذّات
وعنها ،هي بحث عن املعنى املتدث ّر
بجلباب الخفاء ،ومنذ بدء القول
الشاعر معربا عن حريته وسعيه يف
البحث عن أناه:
ليك أبحث ع ّني
عن مرادف لعدم االسم
أحتاج مجهر عامل متقاعد
وغرباال لجمع شتات الحقيقة
وعقارب ساعات مرتبة
وحقيبة أرسار باردة( ...ص.)12

حوله كثري الهلوسات وغريب األطوار وهي
صفات ال تساعد عىل اقتحام املستقبل وال عىل
البقاء يف املايض أيضا الذي أخذ يتباعد شيئا
فشيئا.
فنيّا أقام لطّوف العبد الله حبكته الزمانية
والحدث ّية عىل ثالث حركات ،حارض فامض
قريب فامض بعيد فعودة إىل الحارض وهكذا.
تحيل األحداث التي يعيشها البطل عىل
أحداث مشابهة ولكن بقوانني أخرى حدثت
منذ زمن غري بعيد هناك يف ماضيه القريب،
إحالة تفسح املجال للمقارنة بني حضارتني
وبني نظامني اجتامعيني وسياسيني وبني واقع
الحريات بني الرشق والغرب.
مل يذكر ال ّراوي اسام لبطله وال للشخصيات
ال ّروائ ّية التي التقاها ،اختيار يجعل التامهي
مع الشخص ّية أيرس ،ومينح العمل إطالق ّية
أكرب ويخرج به من محدوديّة الخصوصيّة التي
تفرضها األسامء .ولك ّن ذاك مل ينقذ الشخص ّية

بحث ينتهي يف املنايف والغربة
ومراكب املوت:
«املنايف
السؤال
هكذا بقيت يف درج ّ
تكابر انشطار الهوية
يف جوازات مل ّونة
ممتدّة من البحر
إىل رقص قوارب املوت
حيث الضفّة األخرى –هناك-
ماثلة كفردوس واهم»!...
بني الرغبة يف الكون والفردوس
املوهوم ،يكرب السؤال ويدرك تفاصيل
الحياة ويصل منتهى الحكاية ،يقول:
«إىل متى

رص ميالد فايزة عىل استحضار عنارص
ي ّ
الحياة ،ويكثّف من ذكر النار وما تكمن
فيه ،واملاء وما يتخذه من أوعية والرتاب ث ّم
ولعل
الهواء العالق يف الج ّو والنافخ للروحّ ،
أفضل ممثّل لهذه العنارص الكونيّة هي
نص من حضورها،
املرأة التي ال يكاد يخلو ّ
حضور قد يظهر منذ العنوان« :نينا
سيمون» عازفة البيانو» أو يف حضورها

عىل اإلفالس أتكئ؟
ألجرب
التسكّع عىل ازدراء أزقّة الهذيان»..
(ص.)83
ويسأل« :وأنت؟
ما خطبك،
لو أ ّن الليل انزاح
الصبح..؟ «
عن غسق ّ
حرية يعضدها وجع الشاعر األزيل
ومحنة الكتابة ،ذلك أنّ:
«الشارع
والشاعر
توأمان يف الحزن
لحظة الغياب( »..ص.)78
يكتب إدريس علّوش ليبدّد الحرية

الرئيس ّية من متاهة الحارض التي قطعت عنه
حبل املايض ومل تسعفه بالرحيل إىل املستقبل.
إنّه هنا واآلن وفقط.

الطاغي يف النصوص ،يقول يف قطرة زيت
عىل سبيل املثال:
«يدي ويدك
متشابكتان يف العاصفة
تقطّعت حبال وأرشعة
وعال رصاخ
حني سقطت قطرة زيت عىل خرصك يف
الظالم.)59( »...
حضور املرأة يرافق حضور املدن من
مونريال إىل سان فرنسيسكو إىل كاليفورنيا
إىل غريها من املدن وكأنها رحلة يف الواليات
املتحدة ومباهجها وحاناتها.
أصابع الن ّحات مل تغفل عن النحت يف
املجموعة وقد وفت قصيدة بورتريه
بالغرض لتخرج بالعمل الفني من ال ّرسم
إىل ال ّنحت ولتخرج باملجموعة من القول
الصورة بجزئياتها الدقيقة.
إىل ّ
أصابع النحات مفاجأة سا ّرة ملحبّي الشّ عر
وتجربة جديرة باملتابعة.

ويعيد تشكيل العامل رغم
النص ،وطغيان
خراب
ّ
الغياب عىل القصيدة ،رغم
مرارة الواقع وغربة املكان
رغم أنّ:
«فاكهة املوت
عىل مرأى
من نوارس الضفاف»,,
(ص ،)55فإ ّن الكتابة إعادة
لكل
تشكيل للواقع ومغالبة ّ
العوائق .وإدريس علوش ال
يكتفي باستدراج قارئه إىل
القصيدة وإمنا يعمل عىل إقامة قارئه
فيها فال يكتفي بقراءة واحدة .وكلّام
عاد القارئ إليها كشفت له عن بعض

مكنونها ومت ّنعت عن البعض اآلخر
مواربة بابها مل ّوحة له بالعودة من
جديد وإنه لعائد إليها بالتأكيد.

