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هل ميكن إنشاء "ناتو رشق أوسطي "؟
أساسا عدم ثقة اإلدارة األمريكية يف
األنظمة العربية وخاصة الخليجية منها،
وحتى إدارة بايدن مل تكن استثنا ًء فقد
ش ّن بايدن هجوما الذعا عىل النظام
السعودي خالل حملته االنتخابية واعدا
بفرض عقوبات قوية عىل الرياض.
املصدرcnn.com :

خالل لقاء صحفي جمعه بقناة يس
ان يب يس األمريكية ،دافع العاهل
األردين عبد الله الثاين عن فكرة
تشكيل ق ّوة سياسية عسكرية تض ّم
دول املنطقة (مبا فيها ارسائيل)،
ككيان شبيه بحلف شامل االطليس "
الناتو " " ،ناتو رشق أوسطي ".
أثار هذا الترصيح جدال واسعا حول
تركيبة هذا الحلف ومهامه وخاصة
الجهة املستهدفة خصوصا مع تكثيف
تل أبيب لهجامتها عىل األهداف
اإليرانية وقرب حسم امللف النووي
اإليراين ،إذ أكّد امللك األردين أنّه
"ميكن بناء الحلف مع البلدان ذات
التفكري املتشابه".
يأيت هذا اللقاء عشيّة زيارة جو
بايدن للمملكة العربية السعودية
رأسا واملنطقة عموما وبعد أيّام قليلة
من عقد اجتامع بني مسؤولني
عسكريني أمريكيني مع نظرائهم يف
ارسائيل واألردن ومرص ودول خليجية
مبدينة رشم الشيخ ،اجتامع متحور
أساسا حول تنامي القدرات
الصاروخية والجويّة (الطائرات
املسرية أساسا) اإليرانية وسبل
ّ
التصدي لها حسب " وول سرتيت
جورنال ".
فدول املنطقة ليست راضية متاما
عىل بنود االتفاق النووي االيراين
وخاصة املتعلّقة برفع العقوبات عن
الحرس الثوري ،غري أنّها ليست
متوافقة عىل خيارات املواجهة.

فيام تبدو األردن متحمسة لتشكيل
هذا الحلف ،حيث أن عبد الله الثاين
عّب سابقا عن خشيته من
كان قد ّ
ملء امليليشيات اإليرانية للفراغ الذي
سترتكه القوات الروسية يف سوريا
وكان تحدث أيضا عن استهداف
مسرية إيرانية دون
بالده بطائرات ّ
تقديم أي تفاصيل إضافية ،)،تسعى
دول أخرى لعقد تفاهامت مع ايران
كبلد جوار والعب مه ّم يف املنطقة،
إذ تأيت ،عىل سبيل املثال ،زيارة رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
إىل الرياض يف إطار الوساطة بني
اململكة وايران.
ظل الرتدّد املرصي السعودي،
ويف ّ
تبدو حظوظ تشكيل هذا الحلف "
العريب االرسائييل " منعدمة متاما.
ومن الوارد جدّا أن يتم الرتكيز عىل
ابرام اتفاقيات للتعاون االقتصادي
العسكري بني دول املنطقة دون
التوصل لتوافق حول امللف االيراين.
تجدر اإلشارة أ ّن الحديث عن تشكيل
حلف مامثل ال يع ّد باألمر الحديث
فقد سبق وأن طُرحت الفكرة بجديّة
خالل والية باراك أوباما يف إطار
التصدي للحركات الجهادية (القاعدة
أساسا) والتمدّد اإليراين يف املنطقة.
ذهبت حينها اإلدارة األمريكية نحو
خيار التحاور مع حركات اإلسالم
السيايس (االخوان املسلمني أساسا)
وفتح قنوات اتصال مع النظام االيراين
قصد التوصل إىل شكل من أشكال
االحتواء وتحييد الخطر ،ومر ّد ذلك

اليوم تتح ّرك الواليات املتحدة األمريكية
تحت ضغط ارسائييل لكن األمور لن
تتجاوز تعزيز العالقات االقتصادية
والعسكرية بني دول املنطقة وارسائيل
تواصال مع " اتفاقيات ابراهيم للسالم "
يف محاولة للضغط عىل إيران دون
املرور إىل مواجهة مبارشة معها ،خاصة
وأ ّن عدة دول متيض قدما يف سياسة
الصفر مشاكل ،من ذلك الزيارة
التاريخية املرتقبة ألمري قطر إىل القاهرة
وإذابة الجليد بني أنقرة والرياض
مؤخرا.
أثبت التاريخ فشل كل مشاريع
التحالف الذي جمعت بني دول املنطقة
برعاية غربية وأمريكية بداية من حلف
بغداد يف الخمسينات ،لذلك
فاالسرتاتيجية الجديدة تتجه نحو تعزيز
العالقات بني دول املنطقة أو عىل األقل
الحفاظ عىل عالقات عادية بني الجريان،
علام أنّ هذه العبارة جاءت مؤخرا
وللمرة األوىل عىل لسان الرئيس
السوري بشار األسد يف حديثه عىل
طبيعة العالقات املستقبلية مع ارسائيل.
لكل ذلك ،يبدو أ ّن هذا املرشوع
تبعا ّ
سيجهض يف املهد ولن نشهد ميالد ناتو
رشق أوسطي عىل املدى القريب عىل
األقل ،بل قد نشهد مواجهة ارسائيلية
ايرانية مبارشة ،فتل أبيب تسعى
جاهدة إلفشال االتفاق النووي وال متانع
يف توجيه رضبة يف العمق االيراين.

بقلم :أنيس عكرويت
مؤسس لجمعية تونس الفتاة
عضو ّ
مهندس بيولوجي
باحث يف شؤون الجامعات الجهادية

”
أثبت التاريخ فشل كل
مشاريع التحالف الذي
جمعت بني دول
املنطقة برعاية غربية
وأمريكية

“

ا لص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ل 4

الدستور الجديد وحدود املقاربة القانونجية

بقلم :حمزة عمر
رئيس جمعية تونس الفتاة

”
أين كان الخلل يكمن
إذن؟ هو قطعا يف أ ّن
النا مل يقرأ حساب
ّ
املامرسة السياسية يف
التحايل عليه.

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

إذا مل يععع عععىل قعراءة عععمععيععقععة
للمجتمع تسترشف ما سيحدث أثناء
املامرسة ،وهذا ما نقع فيه دامئا .من
دون فهم دقيق للجوانب االجتامعية
والنفسية الّتي تح ّرك أفراد املجتعمعع
التونيس ،ومن دون فهم لالتّجعاهعات
السياسية والفلسفية والدينية الّعتعي
تؤثّر فيه ،ومن دون فهم لعلعععوامعل
االقتصادية والطبقية املسعاهعمعة يف
تحديد واقعه ،من دون ذلعك كعلّعه
نحن نكتفي بإسقا ر ى جعاهعزة
ومقولبة عليه ،واملثري للسخرية أنّعنعا
ندهش بعد ذلك حني يفشل.

نستععع ّد يف نعهعايعة هعذا الشعهعر
للتصويت عىل دستور جديد للعبعالد.
فتعي
تحل هذه الوثيقة ّ
ّ
محل دستور ّ
مل يتجاوز عمره مثاين سنعوات لعكعن
قال لنا أولو األمر الجدد أنّعه سعبعب
كل املصائب والباليا ،وأ ّن مععع ّوضعه
ّ
سيكون فتحا جديدا مل يسعبعق لعه
كل مشاكل البعالد .أمل
وسيحل ّ
ّ
مثيل،
نسمع السيّد العميد الصادق بلععيعد
رصح لإلعالم أ ّن مرشوع العدسعتعور-
ي ّ
وأل ّول مع ّرة يف تعاريعخ العدسعاتعري-
عصععا بععابعه األ ّول لععلععر يععة
سعيععخع ّ
االقتصعاديعة واالجعتعامععيعة؟ وكعأ ّن
مشاكل العبعالد ععىل الصعععيعديعن لنأخذ مثال دستور  3014الّذي ننعوي
ّ
االقتصادي واالجتامعي
ستحل مبج ّرد إعدامه اآلن .إن قرئ كوثيقة مبعععزل
دسرتتها!
عن واقعه ،ال أظ ّن أنّه كعان بعهعذه
رغم محاوالت اإليهام بعالعتعجعديعد ،الدرجة من السوء .وإن مل نعذهعب
ليست هذه الر ية يف الحقعيعقعة ّإال إىل قول البعض أنّه "أحسن دسعتعور
للتمّش الّذي رسنا عليه منذ يف العامل" ،فإنّه يضمن عددا كبريا من
مواصلة
ّ
العام األ ّول للثورة .يف فيفري  ،3013الحقوق والحريات ويقيعم ضعوابعط
نظّمت جمعية تونس الفعتعاة لعقعاء صارمة للح ّد منها ويك ّرس توازنا بعني
بعنوان "هل رسق رجعال العقعانعون السلطتني الترشيعية والعتعنعفعيعذيعة
الثعورة؟" نعوقشعت خعاللعه فعكعرة (وحتّى إن كان التوازن مختال بعععض
مفادها أ ّن الرتكيعز الشعديعد انعذاك الّشء كان باإلمكان تعديله ببساطعة
عىل عمل املجلس الوطني التأسيعيس دون التضحية بكامل النا) ويضعع
لوضع دستور للبالد يسحب البسعا هيئات مستقلّة من املفروض نظعريعا
من زوايا نظر أخرى شديدة األه ّميعة أنّها متعارس ععمعلعهعا دون إمعكعان
لتغيري وضع البالد ،ويخترص النعقعا للتدخّل فيه ،كام مينح اسعتعقعاللعيعة
يف مسائل قانونيعة تعقعنعيعة تُعقعدّم وظيفية للسلعطعة العقعضعائعيعة وال
كل ذلك ج ّيد،
للنقعا العععام وكعأنّعهعا مصعرييّعة يعتّبها مج ّرد وظيفةّ .
أين كان الخلل يعكعمعن إذن؟ هعو
وحاسمة.
النا مل يعقعرأ حسعاب
هل أ ّن تغيري املنظومة القانونية مهم قطعا يف أ ّن ّ
ّ
املامرسة السياسية يف التحايل علعيعه.
لتغيري وضع البالد؟ نعم ،ال ّ
شعك يف
يف أ ّول انتخعابعات ترشعيعععيعة إثعر
ذلك ،لكنّه ال يكفي مبفرده ،ال سع ّيعام

املصادقة عىل الدستور ،تشكّلت أغعلعبعيعة
برملانية من أحزاب معن املعفعروض أنّعهعا
متناقضة إيديولوجيا توافقت ،ضمن ّيا ععىل
األقل ،عىل عدم تفعيل جزء من الدستعور
ّ
وعىل الخصوص عدم تنصيب املعحعكعمعة
الدستورية .أ ّما إثر انتخابات  ،3012فعقعد
بلغ تعقيد الرتكيبة السيعاسعيعة لعلعّبملعان
وأثره عىل تشكيل الحكومة حدّا أجزم أنّه
مل يخطر ق ّط بخلد اآلباء املؤسسني ،أضف
إىل ذلك مامرسات تكاد تكعون رسيعالعيعة
كرفض رئيس الجعمعهعوريعة أداء العوزراء
الجدد اليمني أمامه ،وهي حالعة فعريعدة
حل لها يف غياب معحعكعمعة
من نوعها وال ّ
دستورية.
هناك أمثلة شهرية يف تواريخ األمم تسلّعط
الضوء عىل العالقة الجدلية بني العقعانعون
ومامرسته .عندمعا وصعل العنعازيعون إىل
الحكم يف أملانيا ،مل يقعع إلعغعاء العععمعل
بدستور فاميار لسنة  1212ذي العطعابعع
وظل ،ععىل العورق ،نعافعذا إىل
التح ّرري ّ
كعل
حدود  1245رغم أنّه كان يُخرق يف ّ
يوم ألف م ّرة .يف املقابل ،ليس لّبيطعانعيعا
دستور معكعتعوب ،ومعع ذلعك ،حعدّدت
املامرسة عىل مدى أكرث من قرنني بشعكعل
دقيق مختلف أوجه العالقة بني السعلعط
أي
عىل نحو يجعل من املستحعيعل ععىل ّ
ق ّوة سياسعيعة يف العبعالد أن تعفعكّعر يف
مخالفته.
تتعدّد األمثلة عىل وضعيّات تتحدّى فيهعا
املامرسة النصوص القانونية .ينطبق ذلعك
حتّى عىل ما نعتّبه نجاحات ترشعيعععيعة
باهرة ،وأبرزها مجلّة األحوال الشخصعيعة.
ال ّ
شك أ ّن إلغاء تعدّد الزوجات يف 1256
كان قرارا ثوريا ،لكن هل منعع اسعتعمعرار
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”
املصدرnawaat.org :

إ ّن وضع النصوص
القانونية بشكل
معزول عن واقعها
وعن الطرق الّتي

Carthage.tn

التعدّد بعأشعكعال أخعرى؟ يُعثعبعت لعنعا
املسلسل الرمضعاين "بعراءة" أ ّن تعواطعؤ
الزوجة األوىل يكفي لجعل التععدّد أمعرا
واقعا ،وحتّى تبعععاتعه ،يف شعأن معرياث
األبناء مثال ،ميكن التحايل عليها بالوصيعة
وغريها .ذلك أنّه ما دام جزء كعبعري معن
املجتمع غري مقتنع بالقانون العوضعععي،
ومؤمنا بأولوية الرشع عليه ،فسيمكن له
ابتكار ما شاء من الحلول لينفّذ معا يعراه
منسجام مع قناعاته.

حتّى األمور الّتي تعتّب السلطة إقعرارهعا
انفتاحا ال مثيل له ودفعا لقاطرة التنميعة
تضحي فاقدة للمعنى إذا مل تصعحعبعهعا
مامرسة يف نفس االتّجاه .ينعطعبعق ذلعك
مثال عىل اإلجراءات املتعععلّعقعة بعإلعغعاء
الرتاخيا وتعويضها بعكع ّراسعات رشو .
إذا كانت ألعوان املراقبة سلطة كبرية ليك
بأي يشء يعععتعّبونعه معخعالعفعة
يتعلّلوا ّ
لك ّراسات الرشو لفعرض هعيعمعنعتعهعم
(كإدارة وكذلك كأفراد متنعفعذيعن) ععىل
أصحاب املشاريع ،يضحي وجود اإلجعراء
كعدمه .ينطبق نفس األمر كعذلعك ععىل
إحداث الجمعيعات .معن املعفعروض أ ّن
املرسوم  88لسعنعة  3011جعععل معنعه

خاضعا لنظام اإلعالم ال الرتخيا .لكن
إذا كعانعت اإلدارة تععتعععلّعل بععععدم
موافقتها عىل أحد أهداف الجمعععيعة
أو حتى عىل تسميتعهعا لعرفعض نعرش
فعأي
إعالن تأسيسها بالرائد الرسمعيّ ،
فرق بني النظامني؟
يف كتابه "يوميات نائب يف األريعاف"،
يسخر توفيق الحكيم من تلك النظعرة
الّتي تريد أن تط ّبق قانون نعابعولعيعون
عىل أريافأريعاف مرصع العغعارقعة يف
البؤس واألم ّية يف ثعالثعيعنعات العقعرن
املايض .ال يبعد ذلك كثريا ععن نعظعرة
دولة لها نصوص شديدة التقدّم فعيعام
يخا اإلدارة الرقمية ،يف حني أ ّن لعهعا
ّ
معوظّعفعني ال يعجعيعدون اسعتعخععدام
الحاسوب ويف حني أنّه ال يكاد مواطن
أي إدارة يف خعدمعة معا ال
يقصعد ّ
"يفاجأ" أ ّن "الريزو طايح".
إ ّن وضع النصوص القانونعيعة بشعكعل
معزول عن واقعها وعن الطرق الّعتعي
ستقع بها املامرسة ليسعت أكعرث معن
بناء قصور يف الهواء .ال ّ
شك أ ّن ذلعك
ينطبق كذلك عىل مرشوع العدسعتعور

(بغض النظر عن محتواه) الّعذي
الجديد ّ
قد ال يُكتب له عمر أطول من سابقه مبعا
أنّه كان نابعا عن ر ية أحادية جامدة مل
يقع نقاشها ّإال بطريقة شكلية ومبعتعورة
للغاية ،ولعلّنا سنعود بعد معدّة قصعرية
لنناقش مرشوع دسعتعور جعديعد .هعذا
الععنععمععط مععن اإلسععهععال الععدسععتععوري
والترشيعي لن يؤدّي ّإال ملعزيعد إثعقعال
املنظومة القانونية دون نتائج تعذكعر .ال
جدوى من تغيري منظومة قعانعونعيعة إذا
كان املعنيون بتطبيقها (وهم هنا عمعوم
املواطنني) غري مقتنعني بها .أ ّما عن تغيري
املامرسة ،فسبيله يف غري النصوص.

ستقع بها املامرسة
ليست أكرث من بناء
قصور يف الهواء
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جسد تحت املجهر:
االستعامالت التجارية للجسد األنثوي
"إن الجسد هو محور وجودنا
وصناعتنا وادائنا يف العامل وهو ما
نلصق عليه تصوراتنا والعادات"
جوديث باتلر

بقلم :عبري الكويك
باحثة يف العلوم االجتامعية
ثانية ماجيستري اختصاص "تنمية محلية
وعمل جمعيايت"

”
ساهمت العوملة يف
بروز متخيل جديد
للجسد ،يكون
مبوجبه هذا األخري
أكرث جاذبية وجامال

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

جديد للجسد ،يكون مبوجبه هذا
األخري أكرث جاذبية وجامال :جامل
دائم وجاذبية المتناهية سعيا منّا
لخلق صورة مثالية عن أجسادنا
تكون صالحة للرتويج وللربح ،هذا
إذا ما قررنا دخول السوق التجارية
التي يتحول فيها الجسد إىل يشء أو
إىل مادة مثينة ونادرة نعرضها يف
الواجهات ،ومبا أن الصورة هي متثيل
رمزي تتنوع وظيفتها بحسب تنوع
األهداف املنشودة منها سياسية
كانت أو تجارية أو ثقافية أو دينية
[.]3

تعرتضنا لوحات إعالنية عديدة
تباغتنا وترتبا بنا نشاهدها عىل
التلفاز ويف الواجهات ويف وسائل
التواصل االجتامعي بالتايل أصبح من
الرضوري البحث يف مكونات هذه
املادة االشهارية التي تجعل من
فالجسد ميكن أن يكون صورة
الجسد محورا لها ،وقراءة أبعادها
واسرتاتيجياتها ،ومحاولة تفكيك مرئية أو رمزية ،تحمل متثّالت
وتقدم يف سوق العرض لذلك فإن
رمزياتها وعنارصها.
الصورة اإلشهارية اإلعالنية تسعى مبا
إن الجسد الذي صنعه السياق
أوتيت من اليات وتقنيات ،إىل شد
االجتامعي والثقايف الذي يخوض فيه
املتفرج وإثارته وتوجيه إحساسه
الفاعل اإلنسان ،ما هو إال ذاك
وتكييف سلوكه االجتامعي وهذا
الجانب الداليل الذي من خالله
الرتباطها بأغراض اقتصادية تجارية
نتواصل مع العامل الخارجي بالتفاعل
واضحة .وهنا عىل وجه الخصوص
مع االخر واإلدراك الحيس والفكري
يّبز الجسد األنثوي كأداة تستعمل
والتعبري عن املشاعر ،والذي يتجىل
"لإلثارة "يف استخدامات تجارية من
يف الحركات واالمياءات ويف الصورة
شأنها تكريس الصورة النمطية
الخارجية عموما[ ،]1فالجسد هو ما
للمرأة فوسائل اإلعالم الجامهريي
نصدر به صورنا للعامل الخارجي
غالبا ما تدعم املوروثات الثقافية
وهو ما نلصق عليه أفكارنا
السائدة من ذلك الرتكيز عىل جامل
ومعتقداتنا وهو أيضا ما ميكّننا من
الجسد األنثوي واستغالله للرتويج
فهم متثّالتنا لألشياء حسب امييل
ملنتج ما وبالتايل فإن الداللة التي
دوركايم فإن الجسد هو الذي يحدد
يكتسبها الجسد يف هذا اإلطار هي
االختالف ،فللتمييز بني شخا واخر
داللة تجارية تتيح له االندماج
ينبغي وجود عامل تف ّرد والجسد
داخل منظومة العرض والطلب.
هو الذي يلعب هذا الدور[. ]3
هذه النزعة التجارية التي
لقد ساهمت العوملة يف بروز متخيل

أَضحى عليها العامل والتي تسعى إىل
سلعنة كل يشء ،ال تستثني الجسد
كعنرص ال ميكن االستغناء عنه يف استاملة
االخر أو التأثري عليه ،ورمبا هذا ما يّبر
حضور الجسد األنثوي يف الفضاءات
اإلعالنية كامدة إشهارية ،فاالستثامر يف
الجامل والتأثري عىل استثارة الغرائز يف
مجتمع مازال يحاول أن يلتحق بالحداثة
ميكن أن يبيع أكرث أو أن يحقق ربحا
رسيعا ،أكرث مام قد يحققها حضور جسد
الرجل فالخصائا املعنوية والبدنية التي
يتمتع بها كل من الرجل واملرأة ليست
مرتبطة بأوصاف جسدية بقدر ماهي
مرتبطة بالدالالت االجتامعية التي متنحها
من خالل املعايري التي تقتضيها
السلوكيات [ ، ]4ومادام الجسد هو ذاك
املكان املفضل إلبراز حسن املنظر
واملظهر من خالل البنية الجسدية
والشباب الدائم أو املحافظ عليه
(التجميل  ،الحمية) فإنه أصبح موضوع
اهتامم دائم والهدف هو إرضاء الطابع
االجتامعي املبني عىل اإلغراء أو نظرة
االخر]5[ .
إذن ميكن أن تصبح املظاهر الجسدية
نوعا من رأس املال عند الفاعلني
االجتامعيني“ :رأس مال املظهر" الذي
يتوجب تدبريه إىل األحسن من أجل
مردودية حسنة]6[ .
وهذا ما يسعى اإلشهار إىل االستثامر
فيه من خالل إبراز األنوثة األبدية ،فهو
يغذي التمثالت التقليدية املوروثة عن
الجسد األنثوي يف املجتمع الذكوري ،التي
تحرص املرأة يف أدوارها التقليدية (التي ال
تتجاوز كونها مصدر املتعة  )...ويقصيها

العدد  ،17جويلية 2022
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”
أبرز غوفامن أن
التصوير اإلشهاري ميثل
طقسنة للمثاليات
من دائرة الفعل واإلنتاج والخلق
واإلبداع ،إن الهدف الرتويجي للمنتوج
يتطلب اسرتاتيجية محكمة يف مجال
االستقطاب ،وهذا ما قد يدفع أصحاب
اإلعالنات إىل توظيف صورة املرأة بشكل
يناسب نظرة الرجل إليها خصوصا أننا يف
مجتمع مازال سائرا نحو التقدم أو مل
تكتمل حداثته بعد بالتايل تخترص صورة
املرأة يف جسدها "كسلعة ثقافية" أو
"كوسيلة لصنع اللذة" خصوصا أن
"الثقافة الجامهريية" السائدة تر ّوج إىل
تنميط األذواق من أجل استقطاب
الجامهري وهنا يصبح التعريف األكرث
داللة للجسد هو حسب ما عرفه بورديو
“تشيئ لذوق الطبقة دون أدىن شك[.”]7
ويف سياق االختالف الجنيس الذي يتم
عّب غوفامن عام
توظيفه يف االشهارّ ،
أسامها "الطقسنة" املفرطة للقوالب
النمطية املرتبطة باألنوثة يف عالقتها مع
الرجل حيث ّبني أن أغلب الوصالت
اإلشهارية تضع يف املشهد رجاال ونساء
مستحرضة عالنية االنقسام والرتاتبية
التقليدية للجنسني حيث تظهر املرأة
غالبا يف وضعية تابعة أو مؤازرة وقد أبرز

غوفامن أن التصوير اإلشهاري ميثل االجتامعية للجسد وهو ما يقود
طقسنة للمثاليات االجتامعية ،الفاعلني االجتامعيني إىل االنسياق نحو
حيث أن كل ما من شأنه أن مينع نزعة إثبات أجسادهم بشتّى الطرق أو
التمظهر املثايل يتم حذفه[. ]8
إىل نكرانها.
إننا إزاء ما يسميه زيجمونت
باومان “الحداثة السائلة" ،هذه
الحداثة التي يتحول فيها الفرد إىل
جزء من نظام تجاري ،حيث كل
يشء سائل وقابل للسيولة ومن هذا
املنطلق عوضت بالغة الجسد بالغة
الروح تحت تأثري ثقافة االستهالك
فهنا يفرض أمر "املتعة "عىل الفاعل
مامرسات استهالكية تهدف إىل
تعميم نزعة اللذة[ .]2إن الهيمنة
التجارية التي يفرضها النظام
الرأساميل العاملي تلغي الخصوصية،
خصوصية كل فرد -كل جسد ،-
هذا النظام يسعى جاهدا إىل
تنميط األذواق وتعليبها و إىل خلق
معايري ال يجب الحياد عنها وقوالب
جاهزة عىل كل األفراد االنصهار
داخلها فهي تفرض سيطرتها
املعنوية واملادية عىل االستعامالت

االجتامعية ،حيث أن
كل ما من شأنه أن
مينع التمظهر املثايل
يتم حذفه

الهوامش
[]1دافيد لوبرتون ،سوسيولوجيا الجسد،
روافد للنرش والتوزيع ،القاهرة ،3014 ،ص
17
[ ]3نفس املصدر ،ص33
[ ]3انظر :عقيلة نرص ،صورة املرأة يف
اإلشهار التجاري بالفضائية تونس  ،7رسالة
ماجستري ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية بتونس.3008-3007 ،
[ ]4دافيد لوبرتون ،مرجع سابق ،ص133
[]5نفس املصدر، ،ص50
[]6نفسه ،ص 142
[]7نفسه ،ص156
[]8نفسه ،ص133
[]2نفسه ،ص160
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تاريخ تونس منظورا إليه من أسفل:
قراءة من الهامش*

بقلم :فهمي رمضاين
أستاذ مّبّز يف التاريخ
عضو الهيئة املديرة لجمعية تونس الفتاة

”
بدأت تظهر كلمة
"الهامش"
و"الهامشيني" بعد
الحرب العاملية الثانية

وخاصة بعد أحداث
"ماي  "1268يف ظل
الحركات االحتجاجية
التي اكتسحت أوروبا

الغربية “
*نا املحارضة الّتي قعدّمعهعا العكعاتعب
بالسليامنية يوم  18جوان  3033يف إطار
سلسلة املحارضات ” التاريخ من رحعاب
األكادمييات إىل الفعضعاء العععام“ العتعي
تنظمها جمعية تونس الفتاة
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

ليس الهدف من دراسة التاريخ هعو
تقديم الدروس والعّب ،فهي مسعألعة
قد تجاوزها الزمن رمبا ألنه ال وجعود
لععدروس بععحععكععم أن السععيععاقععات
التاريخية تختلف معن عرصع آلخعر
ولنفرتض جدال بأن لعلعتعاريعخ ععّب
ومواعظ ودروس فلامذا نكرر نفعس
األخطاء وكأننا نعيعشعهعا لعلعوهعلعة
األوىل؟
يؤكد هيغل عىل هذه العفعكعرة ،إذ
يعتقد أن كل شعب عليه أن يعقعرر
مصريه عىل ضوء حعالعتعه العخعاصعة
وسياقه العام لذلك فإن أهعم يشء
نتعلمه من علم التاريخ هو العوععي
التاريخي ،الوعي بالعرص ومبا يحركه
من أحداث واألهم من ذلك كله هو
الوعي باملنعطفات التاريخية الكّبى
والتحوالت الحضارية.
يقول نيتشه "التاريخ يهع ّم األحعيعاء
ألسباب ثالثة .أوال ألنهم نعاشعطعون
وطامحون ثعانعيعا حعريصعون ععىل
املععحععافععظععة عععىل االشععيععاء وحععب
التقديس والسبب العثعالعث ألنعهعم
يتأملون وال بد لهم من الخالص".
لذلك فمن الرضوري اليوم تعجعديعد
الكتابة التاريخية واإلتيعان بعأفعكعار
جديدة حتى ولو ثبت الحعقعا أنعهعا
خاطئة ،فاملهم هو تحريك السواكعن
واثععارة الععنععقععا وك ع األطععواق
واالبتعاد عن املسالك املعهودة.
ماهو التاريخ من أسفل ؟
يقول جان كلود شميت (وهعو معن
رواد التاريخ من أسفل وكعتعب معع
جاك لوغوف التاريخ الجديد )"كعان
التاريخ قبل كل يش عمعال تعّبيعريعا
للتطورات التي شهدتها العقيعدة أو
العقل والتطورات الذي عرفه النفوذ
املليك أو العّبجعوازي ،لعذلعك ظعل
التاريخ يكتب لفعرتة طعويعلعة معن
الزمن انطالقا من املركز".
أسهمت مدرسة الحوليات يف بعروز
التاريخ من أسعفعل والعخعروج معن
السياجات التي تفرضعهعا العكعتعابعة
التاريخية التقليدية ،وقد بعرزت يف

هذا اإلطار املدرسة الّبيطانية (معن
خالل مجلة "حارض ومعاض") العتعي
قامت كردة فعععل ععىل املعدرسعة
الوضعية التي أقصت "عموم الناس"
وركععزت عععىل الععحععدث السععيععايس
والعسكري وأعطت أهمعيعة كعبعرية
للحدث .من أهم رواد هذا االتعجعاه
يف املععدرسععة الععّبيععطععانععيععة نععذكععر
تومبسون وايريك جون هعوبسعبعاوم
صاحب الكتابات الشهرية املتععلعقعة
بالتحوالت االقتصادية واالجتعامععيعة
يف أروبا الغربية يف العرص الحعديعث
(عرص الثورة ،عرصع االمعّباطعوريعة،
عرص مثري رحلعة ععمعر يف العقعرن
العرشين ،أزمنة متصدعة).
ظهر هذا االتجاه أي العتعاريعخ معن
أسفل بعد الحرب العاملية العثعانعيعة
حيث بدأ التعخعلعا معن "ععقعدة
البعطعل" وإععادة االععتعبعار لعدور
املهمشني واسعتعععادة معكعانعتعهعم
كفعاععلعني صعامعتعني يف العتعاريعخ
فأصبحت املجتمعات برمعتعهعا هعي
التي تصنع التاريخ وليعس العقعائعد.
وقد كشف القرن الععرشعيعن العذي
جاء مثخنا بالجراح عن تراجع فكعرة
املركز وافتقعاد العثعقعة يف معبعادئ
التنوير وتهاوي فكرة التقعدم العتعي
امن بهعا العغعرب معنعذ العععصعور
الحديثة .وقعد تعزامعن ذلعك معع
اإلحساس بتزايد إيقاع التاريعخ معام
جعععععل املععؤر يععهععتععم بععالععواقععع
االجتامعي ويساءل التاريخ ويقعرتب
من املجتمع ونبضه .ويعتعّب ألعّبت
سبول أول من استعمل التاريخ معن
أسفل عند دراسته للثورة الفرنسعيعة
التي كان عوام الناس ذواتا فعاععلعة
فيها.
قدم هوبسباوم مفعاهعيعم معرادفعة
"للتاريخ من أسفل" مثعل العتعاريعخ
الشعبي والتاريخ القاعدي وتعاريعخ
األصول وتاريخ كل الناس والعتعاريعخ
الراديكايل.
يعتمد مؤرخو "التاريخ من أسعفعل"
عىل وثائق ومصعادر معتعنعوععة ال
تقترص فقط عىل وثائعق األرشعيعف
والتاريخ الرسمي .يف هذا اإلطعار،

يعتّب نا الكاتب األملاين برتولد بريعخعت
املعنون "تسا الت عامل يقرأ" معحعاولعة
لكتابة التاريخ من منظور جديد:
"من بنى طيبة ذات البوابات السبع؟

يف الكتب سنجد أسامء امللوك
فهل حمل امللوك كل تلك االحجار ؟
و بابل التعي دمعرت معرات ععدة معن
شيدها كل هذه املرات؟
سور الصني؟ روما العظيمة مليئة بأقعواس
النرص فمن أقامها؟
االسكندر الشاب غزا الهعنعد فعهعل كعان
مبفرده؟
و قيرص انترص عىل بالد الغال فهعل كعان
لوحده؟
و من طبخ وليمة املنترصين؟
أسئلة كثرية وتقارير كثرية؟"
بععدأت تععظععهععر كععلععمععة "الععهععامععش"
و"الهامشيني" بعد الحرب العاملية الثانيعة
وخاصة بعد أحداث "ماي  "1268يف ظعل
الحركات االحتجاجية العتعي اكعتعسعحعت
أوروبا الغربية والتعي زععزععت العقعيعم
الحضارية املسيحية العيعهعوديعة وأسعس
املجتمعات الصناعية الرأسعاملعيعة .وقعد
هاجمت هذه االحعتعجعاجعات السعلعوك
واألخالق الجنسية التقليدية ومعؤسعسعة
العائلة وأخالقيات العمل وإيديعولعوجعيعا
التقدم وقانون الربح والتلوث الصعنعاععي
لذلك فإنها تعد نقدا لقيم الحداثة وثعورة
تطالب بإعادة بناء النظعام االجعتعامععي.
يتم تعريف الهامش بالنسبة إىل املجتمعع
املهيمن بصورة سلبية ":ليعس لعه معقعر
دائم" "،يوجد يف كل مكان " "،لعيعس لعه
اعرتاف" ال يصلح للدنيا.
مسألة التحقيب
التحقيب هعو تعأطعري حعوادث املعايض
وتصنيفها وفق حعقعب تعاريعخعيعة ذات
سامت مشرتكة وينبغي أن يكون هعنعاك
بني كل حقبة وأخرى قطيععة معععرفعيعة
(مثل النهضة األوروبية وتغري العقلعيعات)
أو وقائعية (مثل سقو روما).
ارتبط التحقيب بحرص املؤر عىل رصعد

ا لص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ل 9

ا لص ف ف فع ف ف ف ل ل ل  ،7 1ل لج ف ف ف ل ف ف ف ف ف في ف ف ف ل ل 2 2 2 2

”
يشكل تاريخنا صورا
مضخمة لرموز تم

جون كلود شميتEHESS/

القوانني التي تحكم الظواهر التعاريعخعيعة
وتف العتعحعوالت العحعضعاريعة وتعدرك
سريورتها .وتتأسس الحقبة عىل التحعوالت
العظمى التي تغري حياة الناس العيعومعيعة
وسلوكاتهم الثقعافعيعة ومعواقعفعهعم معن
الظواهر.
كيف جرى هذا التحقيب وكيف ننظر إىل
تاريخنا؟ أوال يتعوجعب االشعارة إىل أنعنعا
نقسم تاريخنا إىل أربع فرتات الفرتة االوىل
متتد من تأسيس قعرطعاج  814ق.م إىل
القدوم العريب االسالمعي وهعو العتعاريعخ
القديم .الفرتة الثانية تبعدأ معع العقعدوم
العريب االسالمي إىل حملعة سعنعان بعاشعا
وانتصاب االتراك بعتعونعس  1547وهعي
التاريخ الوسيط .أما الفرتة الحديثة فعهعي
متتد من  1574إىل 1881تعاريعخ احعتعالل
تونس وانتصاب الحامية الفرنسية .وأخعريا
الحقبة املعارصة التي تنطلق معع تعاريعخ
االستعامر الفرنيس وتتواصل إىل اليوم.
هذا التحقيب هو خعاضعع لعلعتعحعقعيعب
األورويب ومتأثر باملركزية األروبعيعة األمعر
الذي يجععلعنعا نعقعر بعأنعه ال يعتعام
وخصوصية تاريعخعنعا ،إذ أنعه ال ميعكعن
الحديث عن تاريخ وسيط لعديعنعا ،فعامذا
يتوسط تحديدا؟ يف أوروبا يتوسعط فعرتيت
ازدهار :الفرتة القدمية (اإلرث اإلغعريعقعي
الروماين) والعصور الحديثة (نهضة أوروبعا
وتزعمها للعامل) .أقرتح أن يتحول التعاريعخ
الوسيط عندنا إىل تاريخ االسالم الكالسييك
أو الععهعد العععريب اإلسعالمعي لعتعجعاوز
اإلشكاليات املتعلقة بالتحقيب الغريب.
أما ثانيا فإن التحقيب الذي نتبعه يخضعع
إىل رسدية الغازي الخارجي الذي يعجعلعب
معه حضارة جديدة للعبعالد 814 :قعدوم

الفينقيني 647 ،قدوم العرب1574 ،
قععدوم االتععراك و 1881قععدوم
الفرنسيني .اال يعكس هذا استبطعان
الضعف والخوف من اآلخر؟
ملاذا ال نخرتع تحقيبعا اخعر خعاص
بنا؟ أقرتح مثال تعحعقعيعبعا حسعب
الشخصيات التي كان لها أثر واضعح
يف تاريخ تونس مثال:عرص حنعبعععل،
عرص يوغرطة ،عرص ابعن خعلعدون،
عرص ع خععري الععديععن ؟ أو عععرص
املسيحية ،عرص االسالم الكالسعيعيك،
عرص الطاعون الجارف ،عرص تكعون
الدولة ،عرص التحديث ...فالتحقيب
املعمول به حاليا يسعاهعم أوال يف
طمس وتغييب الذات العتعاريعخعيعة
ودورها يف الفعل يف العتعاريعخ معام
يجعل تاريخنا ممزقا ومقعطعععا إىل
رشائح ال تعربعط بعيعنعهعا قعطعائعع
ابستيمولوجية مثل قطائع العغعرب
األرويب .ويبقى التحقيب يف النهايعة
ملفا مفتوحا ومتجددا.
متى يبدأ تاريخ تونس؟ ومع من ؟
ال دية الكّبى التي معا انعفعكعت
ندرسها يف تاريخنعا هعو  814ق.م
ومجيء عليسة بجلد الثور الشعهعري
وتأسيس قرطاج فوق هضبة بريصة.
يقيص هذا التصور الحضارات العتعي
سبقت الحضور الفيعنعيعقعي وهعي
حضارات ال نعلم عنها العكعثعري إىل
حد هذه اللحعظعة .كعام تعفعتعقعر
جامعاتنا ألقسام تدرس الحعضعارات
التي سبقت الحضارة القرطاجية فال
نجد مختصني يف هذا املجال .لذلعك
يبدو أن الرواية الرسمية تؤكد ععىل
أن الفينقيون هم من أدخلوا البعالد

يف التاريخ والحضارة العاملية.
ثانيا ،ميكننا تبني أن العروايعة العرسعمعيعة
تعتّب أن تاريخ تونس يبدأ مع املعديعنعة
والحضارة املدينية فتاريخنا متمركز حول
املدينة والحوارض الكّبى :قرطاج عاصمة
للحضارة البونعيعة ،العقعريوان ععاصعمعة
الحضارة العربية االسعالمعيعة ،املعهعديعة
عاصمة الدولة الفاطمية تونس عاصعمعة
الدولة الحفصية .يف حني تم تهميش دور
املجاالت الطعرفعيعة واألريعاف والعقعرى
واملدن األخرى.
ثالثا ،يشكل تاريخعنعا صعورا مضعخعمعة
لرموز تم انتقائها لخدمة مشاريع الدولة
السياسية وااليديولوجية ،فحنبعععل هعو
بطل وطني منترص (ععىل العرغعم معن
هزميته يف الحرب البونية الثانية) يف حني
أن الكاهنة (تم تغييب االسم وهو دهيعا
وتعويضه بالكاهنة بكل ما يحمله ذلعك
من خلفيات ومتثّالت) منهزمة يف املخيال
عىل الرغم من انتصارها يف عدة معارك.
رابعا ،املرجعيات الحضاريعة العتعي تعم
االستناد إليها لصياغة رسديات االنتعامء :
املرجع ّية الرشقية القدمية إذ تعم اإلقعرار
بأهمية حضارات الرشق القديم ومعنعهعا
الحضارة الفينعيعقع ّيعة ،ثعم املعرجعععيعة
املتوسطية فت ّم التأكيد عىل أهمية البععد
املتوسطي وتعأثعريه يف تعاريعخ تعونعس
وحضارتها ،ثم أخريا املرجع ّية العععربعيعة
اإلسالمية التي تبقى من أهم املرجعيعات
الحضارية والتي ت ّم اعتبارها أهع ّم بعععد
مؤثر يف التكوين التاريخي للعشعخعصعيعة
التونسية .بيد أننا الحظنا تجاهل العديد
من الغرييات الحضارية األُخرى التي معا
انفكّت متُ ثل اآلخر الكامن فعيعنعا معثعل

انتقائها لخدمة

مشاريع الدولة
السياسية
وااليديولوجية
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غيّبت الرواية
الرسمية دور
األقليات اليهودية
واملسيحية يف
تاريخنا التونيس،
األمر الذي مينع
التأسيس لهوية
حضارية ُمركّبة
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البعد اآلسيوي والبعد االفريقي.
خامسا ،ميكننعا االشعارة إىل وجعود
رسدية ازدهار البالد التونسعيعة ععّب
كل العصور وفكرة إشعاعها يف كعل
الحقب(ازدهار قرطعاج يف العععهعد
البوين ،ازدهار والية أفريكا يف العهد
الروماين ،ازدهار القريوان يف العععهعد
األغلبي ،ازدهار تونعس يف العععهعد
الحفيص).يف حني ت ّم تجاهل فعرتات
الضعف واالنحعطعا العتعي متعثعل
كذلك جزءا ال يتجزأ من تاريخ البالد
ومرحلة من السعريورة العحعضعاريعة
والتاريخية مثل العهد العبعيعزنعطعي
والعهد الوندايل والفرتة األخرية معن
العهد الروماين وبعض الفعرتات معن
العهد الحفيص ،لذلك وجب تنسيب
فكرة االزدهار واإلشعععاع حعتعى ال
نسععاهععم يف كععتععابععة تععاريععخ غععري
موضوعي ال يعخعدم سعوى ذاكعرة
موجهة وانتقائية هدفعهعا تعدريعس
التاريخ ال كام وقع يف املعايض وإاعا
كحقائق جاهزة لخعدمعة مشعاريعع
ُمعينة .فيصبح بذلك التاريخ تشكيال
لخطاب ُمعني حول املعايض ولعيعس
إعادة تركيب املايض يف شكل عمليعة
عقالنية ونقدية.
من اإلشكاليات الكّبى التي نجدهعا
عند دراسة تاريخنا العتعونيسع هعي
إشكالية التاريخ والذاكرة .هل كُتعب
تاريخ تونس تحت ضغط العذاكعرة؟
وقبل كل يشء ال بد من العتعمعيعيعز
املنهجي بعني العذاكعرة والعتعاريعخ:
فللذاكرة وظيفة شُ عورية عاطعفعيعة
وهي انتقائية تعيد بناء املايض وفق
متطلبات الحارض يف حني أ ّن التاريخ
عمل علمي ومنهجي وهو ععمعلعيعة
بناء معقدة ،فعكعريعة نعقعديعة ثعم
تأليفية.
يبعدو أ ّن معا تعقعدمعه العروايعات
الرسمية ،ال يعدو أن يكون متعثّعالت
تاريخية تخدم يف معظعمعهعا ذاكعرة
موجهة وانتقائية وظيفعتعهعا إععادة
تركيب املعايض معن وجعهعة نعظعر
حاجيعاتعهعا ال وفعق املعوضعوععيعة
التاريخية .فالرتكيز مثال عىل فعكعرة
ازدهار البالد التونسية وإشعععاععهعا
عّب العصور ال ميكن أن يصب إال يف
إطار خدمة ذاكرة جامعية تنتقي ما
تراه صالحا.
حالة انفصام مع تاريخنا القديم
يبدو أننا مل نخرتع بعععد العععصعور
القدمية الخاصة بنا مثلام اخعرتععهعا
الغرب  l’antiquitéإذ أننا ال نعزال

نعتّب الفرتة القدمية فعرتة سعابعقعة
للحضور العريب اإلسالمي فعقعط يف
حني أننا نهمل جوانب عديعدة معن
تاريخنا القديم كالحضور املسيعحعي
واألثر األركيولوجي الرومعاين لعذلعك
فإننا نتعامل مع تاريخعنعا العقعديعم
وكأنه فرتة غريبة عنا أو هو تعاريعخ
غرييات ليست لعهعا ععالقعة بعاألنعا
الحعضعاري .لعذلعك وجعب اععادة
االعتبار للحضعارات العقعدميعة معن
الحضارة القبعصعيعة إىل العحعضعارة
القرطاجية مرورا بالرومان والونعدال
والبيزنطيني وتثمعني هعذا العتعنعوع
والتعدد من الوثنية إىل املسعيعحعيعة
إىل االسالم.
وقد استثمرت الدولة الوطنية هعذه
التوجهات يف التاريخ القديعم معثعال
بورقيبة هو يوغرطة الذي انعتعرصع،
بن عيل ميثل عودة حنبعل...الخ.
اآلخر يف تاريخنا التونيس
غيّبت الرواية الرسمية دور األقليات
اليهودية واملسيحعيعة يف تعاريعخعنعا
التونيس ،األمر الذي مينع التعأسعيعس
لهوية حضارية ُمركّبة تتعدد فعيعهعا
الروافد وتتنعوع فعيعهعا العتعأثعريات
ويسهم يف تشكّل تصورات ضع ّيعقعة
وأحاديعة العجعانعب نعحعو العذات
ُعحعصعن العفعرد ضعد
التاريخية ال ت ّ
التوجهات العنرصية واإلقصائ ّية.
إضافة إىل ذلعك ميعكعنعنعا تعجعاوز
رسديات االمتزاج واالنصهار ألن ذلك
يععؤسععس ل ععديععات قععامئععة عععىل
التجانس والتآلف .نجعد ذلعك معن
خالل بيان مدى استعيعععاب العبعالد
التونسية للعنارص الوافدة (معجعيء
الفينيقيني وانصهارهم مع العععنعرص
ّ
املحيل اللويب لتكوين العنرص البوين،
مجيء الرومان وانصعهعار العععنعرص
املحيل يف إطار العرومعنعة ،معجعيء
العرب وانصهارهم يف إطار الحضعارة
العربية االسالمية) ،وعىل الرغم معن
وجاهة هذه الفكرة ،إال أننا ميكعنعنعا
تنسيبها خالل العصور املختلفة .وال
ريب أن تقديم مثل هذه ال ديات
عىل أنها حقائق ثابتة يف العتعاريعخ،
تجعلنا نسعقعط يف معقعوالت غعري
علمية ،مثل التعأكعيعد العيعوم ععىل
تجانس املجتمع التونيس يف حني أنه
تشقّه عديد االختالفات.
تكثيفا للقول  ،ميكننا االشارة إىل أن
التاريخ الرسمي قعد شعكعل صعو ًرا
اطية حول اآلخر ويف بعض األحيعان
ُمعقدة ومتعنعاقضعة (معثعال صعورة

الغرب باعتباره مصدرا لقعيعم العحعداثعة
ومصدر االضطهاد االستعامري يف نعفعس
الوقت) ،ال تعكس حضور إراد ًة واضعحعة
لرتسيخ قيم االنفتاح والتسامعح ،فعاآلخعر
إما عدو حرب (اآلخر الروماين) أو صليبي
(اآلخر املسيحي) أو معقعاوم لعلعوجعود
العريب االسالمي (الّببري) أو املستعععمعر
(الفرنيس) يف حني الحعظعنعا اسعتعبعطعانًعا
واض ًحا لألفضلية وهذا رمبا ما نجده لعدى
تودوروف حينام أق ّر بأنّه " لطاملا اعتعقعد
الناس أنهم أفضل من جعريانعهعم...لعذلعك
نرسم صورة اآلخر من خالل إبراز نعقعا
ضعفنا عليه...إنّه ُمشابه أو أدىن منّعا...معا
ُحرم منه قبل كل يشء هعو أن يعكعون
ُمختلفًا"
قضايا متنوعة يف تاريخنا القديم
تتمثل أهم اإلشكاليات التي طرحها "عبد
الله العروي" يف مؤلفه "مجعمعل تعاريعخ
املغرب" يف رضورة إعادة قعراءة تعاريعخ
املغرب بعيدا عن نظريات املسعتعرشعقعني
والقراءات االيديولوجية املت عة حعيعث
رح يف هذا اإلطار أسئلة مهمة من قبعيعل
من أين أىت الّببر؟ لغتهم؟ حضعارتعهعم؟
ملاذا أطلقت عليهم عدة تسميات الّببعر،
اللوبيون والنوميديون؟ ما هو أصعلعهعم؟
رشقي أم غريب؟وملاذا يرص البعععض ععىل
األصل الرشقي للّببر؟أليس يف ذلك تّبيرا
النغراس اإلسعالم العقعادم معن الرشعق
كذلك؟
يبدو أننا ال نعلم كثعريا ععن العحعضعارة
الّببرية وخصوصياتها ومميعزاتعهعا وععن
عالقة قرطاج بالعنرص الّببري املحعيل إذ
دامئا ما تتم اإلشارة إىل انجازات قعرطعاج
والفينقيني وتجاهل دور الّببر الحضاري.
يؤكد العععروي ععىل أن العّببعر كعانعوا
يستعملون منذ زمان بعيد وقبيل وصعول
الفيقيون االت حربية وعربات أي أنعهعم
مروا مبكرا بثورة نيولوتية.
ار اآلن إىل الحقبة القرطاجيعة العتعي ال
نعلم عنها شيئعا سعوى معا أخعّبنعا بعه
الرومان أو االغعريعق.كعيعف أخضعععت
قرطاج الشعوب املحلية؟ وكيعف كعانعت
عالقتها بهم؟ وما هي أهم الثورات التعي
قامت بها العنارص املحلية ضد قعرطعاج؟
هل ميكن الحديث عن العبعونعقعة زمعن
قرطاج مثلام نتحدث عن الرومعنعة زمعن
الحضور الروماين؟
فرتة الحضور العريب االسالمي :قطيعة أم
استمرارية؟
ال نكاد نعرف شيئا عن وقعائعع العفعتعح
العريب إال معن خعالل نصعوص ععربعيعة
متأخرة ويف بعض األحيان متضاربة مثلعام
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أشار إىل ذلك العروي (روايات ابعن ععبعد
الحكم) .هل أن الحضور العريب قطيعة أم
تواصل؟ ماهي أخبار الفرتة الفاصلعة بعني
الحضور البيزنطي وقدوم العرب؟
ماذا عن حملة عبد الله بن سعد بعن أيب
رسح  37ه وما يلفها من غعمعوض؟ هعل
جاء العرب لنعرشع اإلسعالم أم لعغعايعات
أخرى؟ لكن ملاذا قبعل العععرب معغعادرة
البالد بعد مل يبق أمامهم أيعة معععارضعة؟
نجد العديد من ال ديات التي يتعوجعب
مراجعتها :كيف اندمج الّببر يف الععروبعة
واالسالم ومل يعنعدمعجعوا يف العالتعيعنعيعة
واملسيحية من قبعل؟ يعبعدو أن صعععود
الخوارج بنزعتهم االستقالليعة أسعهعم يف
خلق املنا املناسب للحركات االستقالليعة
يف بالد املغرب عامة معام فسعح املعجعال
لتكون أول نواة لدولة شبه مستقلة وهي
الدولة األغلبية .إذ ّبني بعض الدارسني بأن
افريقية خالل العرص الوسيط لديها نزععة
استقاللية تتجىل أهم معاملها خالل العهد
الفاطمي .وقد اعتمد الفاطعمعيعون ععىل
الفئات املهمشة مثل الّببر وأهل العذمعة
ونجحوا يف اعادة االعتبار إىل هذه الفئات
وعاملوا أهل الذمة معاملة حسنة لكعنعنعا
نالحظ تغييب التاريخ الفاطمي والشيععة
من التاريخ التونيس.
يعتّب العهد العريب االسالمي من العععهعود
الحافلة بالثورات واالنعتعفعاضعات العتعي
صورتها املصادر عىل أنعهعم رشذمعة معن
السفلة واألوبا والعصاة واملارقعني .ابعن
أيب زرع مثال يخصا صفحعتعني لعوصعف
يوسف بن تاشفني من أعىل رأسه ألخما
قدميه مع ذكر الجزيئات الدقعيعقعة معن
مالمح وجهه ومل يتعامل بنفعس السعخعاء
مع بقية رشائح املجتمع إذ مل يتحدث عن
املترشدين واملنبوذين واملتسولعني ،لعذلعك
فإن كتابات العرص الوسيط هي كعتعابعات
التأريخ للسلطان واملؤر كعان حعبعيعس
ر ية البال نظرا لوجود الرقابة.
الفرتة املعارصة
عىل الرغم من تعدد االنتفعاضعات خعالل
الفرتة املعارصة إال أن الفئات املهمشعة مل
تكن قادرة عىل فرض نفعسعهعا وصعوتعهعا
بوسائلها الخاصة وكتابة تنتعج رسديعاتعهعا
ومتثالتها عن الدولة واملجتمع .ويبعدو أن
أغلب االنتفاضات التي قادتهعا العفعئعات
الشعبية كان مآلها الفعشعل نعذكعر هعنعا
انتفاضة ،1864خطرة الفراشعيعش ،1206
املقاومة الشعبية املسلحة اثعر انعتعصعاب
الحامية الفرنسية ،انعتعفعاضعة العودارنعة(
،)1216-1215حركة الصعاليك الرشعفعاء(
،)1232-1216انتفاضة املعرازيعق ،فعالقعة
زرمععديععن (،)1248-1245ثععورة الععخععبععز
جانفي .1284

غععيععاب تععاريععخ املععرأة وحضععور
االستبطان الذكوري
تكشف الرواية الرسمية عن حضعور
االستبطان الذكوري من خالل كتابة
تاريخ الرجل وتغييب تاريخ املعرأة،
إذ ت ّم ربط حضعور املعرأة بعأدوار
سطحية واطية ال تععكعس دورهعا
الفعيل يف التعاريعخ ،فعقعد ارتعبعط
وجودها إما بأسطورة التأسيس مثل
عليسة أو األلوهة املؤنثة (ايعزيعس،
تانيت) أو املرأة املقاومة لعملعيعات
االنتشار اإلسالمي مثل الكاهعنعة أو
زوجة للنبي مثل عائشعة (مل يعتعم
التطرق إىل دورها السيعايس خعالل
الفتنة الكّبى مثال).
من هنا نفهم أنه تعم العنعظعر إىل
املرأة ك ُعنرص صامت يف العتعاريعخ
وليس كعنرص فاععل ،األمعر العذي
يعكس غياب رغبة حقيقية لكتعابعة
تاريخ املرأة الفاعلة يف التاريخ وهو
بذلك تواصل لالستبطان العذكعوري
والجندري الذي يُقيص املرأة ويربط
دورها فقط بالوظيفة البيولعوجعيعة
كام يذكر أحد الدراسني.
هل ميكن كتابة تاريخ العبعيعد يف
تونس؟
للعبيد دور مهم معنعذ العحعضعارة
القرطاجية ،هذا أمر ال يختلف فيعه
اثنان إال أننا قد نقف عاجزين أمعام
أية محاولة لكتابة تاريخ العععبعيعد
نظرا لشح املعلومات العتعي ميعكعن
انتقائهعا معن املصعادر .يعتعحعدث
البعض عن اط انتاج عبودي خالل
العهد األغلبي نعظعرا لعدورهعم يف
تطوير املشهد الفالحي لذلعك كعان
املغرب االسالمي أرض ّ
رق بامعتعيعاز
حتى أن معو بعن نصعري أبعهعر
خلفائه باملرشق بإمدادهعم بعععدد
كبري من العبيد .لكن ععىل العرغعم
من ذلك غيبت املصادر أدوراهم يف
الثورات واالنتفاضات خالل العصور
القدمية والعهود العربية االسالمية.
هل أن ثورة 3011 -3010حعقعبعة
جديدة يف تاريخ تونس؟
هل أعلنت ثعورة 3011-3010ععن
بداية عهعد جعديعد؟ هعل ميعكعن
اعتبارها من أبرز متغعريات العزمعن
الراهن بعد حادثتي تفكك االتحعاد
السوفيايت وسقو جدار برلني؟
الفاعلني األساسيني يف هذا العحعدث
هم املهمشون من أبناء الطعبعقعات
الشعبية وهم شباب كانعوا تعواقعني
إىل التغيري .هل ميكن اعتبار العثعورة
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التونسية انتقاال من عرص الحرب الباردة
إىل عرص الخوف البارد أو الهلع البارد؟
تزامنت الثورة التونسعيعة معع تصعاععد
خطاب النهايات :نهاية األيديولوجعيعات،
نهاية املثقف نهاية العتعاريعخ ،وبعدايعة
حقبة جديدة مل يعععد فعيعهعا لعلعرصعاع
الطبقي دور مهم وإاعا أسعاسعهعا هعو
التواصل والتشابك اللذان يجعععالن كعل
شخا يساهم يف تغيري اآلخر.
الثورة التونسية هي تحول وبداية حقبعة
جديدة ألنها أبرزت النشطاء الشبعاب يف
تم النظر إىل املرأة
الساحة التونسية ويف العفعضعاء العععام
وأسهمت يف خلخلة نظام توزيعع األدوار
ك ُعنرص صامت يف
بني األعامر املختلفة ونزع امتياز القيادة
الذي كان حكرا عىل الكهول والطاععنعني
يف السععن واالطععاحععة بععذوي األسععنع
عان التاريخ وليس كعنرص
واألرشاف وك العالقات العمودية هعذا
مع تصاعد دور املرأة يف عملية التعغعيعري
فاعل
اذ مل يعد االحتجاج مقترص عىل العنعرص
الذكوري.
خامتة
لقد غلبت عىل الرواية الرسمية للتاريعخ
التونيس التوجهات األحعاديعة الضعيعقعة
واإلقصائ ّية التي متنع من خلق العهعويعة
املركّبة واملتعدّدة وال تُؤسس لعالخعتعالف أهم املراجع
وإاا للتجانس والتامهي والعنعمعطعيعة  • ،التيمومي ،الهادي ،كيف صار
فاملعارف امل ُج ّزأة والسطحية واملوجهة ال التونسيون تونسيني ،دار
ميكن أن تشكل مناعة ضد العديعد
معن محمد عيل الحامي للنرش
األخطار املحدقة وال ميكعن أن تعععرتف
باإلنسان يف تعنعوععه ولعععل معراجعععة صفاقس.3015،
ال ديات الكّبى مبثابة التشخيا األويل • عيىس  ،لطفي  ،أخبار
لفهم تناقضات مجتمعنا املعععارص ومعا التونسيني مراجعات يف
يعيشه من متعزقعات وكعبعوات وأزمعات رسديات االنتامء واألصول ،دار
تعكس غياب متثعل حعقعيعقعي وفعععيل مسكلياين  ،تونس .3012،
للمواطنة وبعالعتعايل فعإن معثعل هعذه • شميت ،جان كلود " ،تاريخ
املراجعات كفيلة بأن تجعععلعنعا نعفعهعم الهامشيني " ضمن لوغوف،
ذواتنا أكرث وذلك من أجل االنعدمعاج يف جاك (إرشاف) مؤلف جامعي
املجتمع واالعرتاف بقيم العيش املشرتك.
"التاريخ الجديد ،ترجمة
وتقديم د .محمد الطاهر
املنصوري ،مراجعة د .عبد
الحميد هنية ،املنظمة العربية
للرتجمة ومركز دراسات
الوحدة العربية  ،بريوت
 ،3007ص ص .473-437
• Goody, Jack, le Vol de
l’histoire, comment l’Eu-

”

“

rope a imposé le récit de
son passé sur le reste du
monde, Paris, éditions
Gallimard, 3010.
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صورتان من محارضة فهمي رمضاين ”تاريخ تونس منظورا إليه من أسفل :قراءة من الهامش“ الّتي ق ّدمها بدار
الثقافة السليامنية يوم  18جوان  3033يف إطار سلسلة املحارضات ”التاريخ من رحاب األكادمييات إىل الفضاء
العام“ التي تنظمها جمعية تونس الفتاة
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الزمان السائل
ّ
حط الزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على ّ
يدي وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
ألقى عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ّ
وأجل الترحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

كم كان يسعى ال يجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ّ
تريث ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وخطاه تنثر في السم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

بقلم :حمزة عمر

فأهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أنشد من دالئل سي ـ ـ ـ ــره
شيئــا أريــده أن يكــون شم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
ّ
حتى إذا نظرت إلى معالم سفرتي

ّ
ال فرق في سيـري وطول توقـ ـ ـ ـ ــفي

أجد التعـ ّـدد في املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان زواال
ما دمت لم أر في السحـاب هالال

في األرض دائرة تضيـ ـ ـ ـ ـ ــق ّ
علي يو
ما بعد يوم كي أصي ــر محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
ّ
ملا انسحبت إلى حدود تـن ّـف ـ ـ ـ ـ ـ ـسـي
ألفيت في ّ
كل الدق ــائــق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
ما كان في الدنيـا جميع ـ ـ ـ ــا حــاجة
ليست ّ
لدي حقي ـقــة وخ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
ّ
الكل في عيني ورهن بصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتي
ّ
ليكون يومي كله ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكي أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إن ّ
كس َرت من غ ـيـبـها األغ ـ ـ ـ ـ ـ ــالال
يمحو بنبض شب ــاب ــه أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالال

أنا واحد ،إذ أرتمي بين ُ
الهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
واآلن ،أفتح للحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

رئيس جمعية تونس الفتاة

جمعية تونس الفتاة
32727635 :الهاتف
contact@tounesaf.org :الّبيد االلكرتوين
www.tounesaf.org :املوقع
facebook.com/tounesalfatet :فايسبوك
twitter.com/tounesalfatet :تويرت
tounesaf@ :انستغرام

