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«طائر احلرية .. احلبيب اجلنحاني»
كتاب أصدرته دار سعاد الصباح في يوم الوفاء تكرميًا للمفكر التونسي الكبير

أصدرت دار ســعاد الصباح للنشــر والتوزيع كتاب «طائر احلرية ـ احلبيب اجلنحاني» وذلك 
مبناسبة تكرمي املفكر التونســي د. احلبيب اجلنحاني في يوم الوفاء الذي تكرم خالله الدار 
مجموعة من املبدعني العــرب األحياء.. احتوى الكتاب على رصد محقق ومفصل ملســيرة 
اجلنحاني العلمية والفكرية واملهنية واالجتماعية وعطاءاته في هذه املجاالت من خالل تتبع 

سيرة حياته وإجراء لقاء معه، كما شارك أصدقاؤه في كتابات عنه.

سـعاد الصباح: التواصل مع احلبيـب اجلنحاني يحقـق صلة الرحم 
املعلقـة منذ زمـن بـني الكلمتني العربيتـني املشـرقية واملغربية

قدمت للكتاب د.سعاد الصباح 
في كلمات معبــرة حتت عنوان 
«اجلنحاني على أجنحة احلرية» 

وقالت فيها:
حتــط طيــور الوفــاء هــذه 
املــرة في أرض غالية من الوطن 
العربــي.. أرض لها فــي النفس 

حديث ذو شجون.
«يوم الوفاء» تلك املبادرة التي 
اطلقتها لتكون باقة ورد ال توضع 
علــى ضريح.. بل على قلب حي 
نابــض وفكر فاعــل، وقد بحثنا 
طويال في شــخصية هــذا العام 
اجلديــرة بالتكــرمي واالحتفاء.. 
فكانت جهتنا تونس اخلضراء.

واضافت: ان للفكر فرسانه، 
وان للكلمات مهندسيها، وما اجمل 
ان ميتد العطاء باالنسان امتداد 
انفاســه، ليقدم لالنسانية اوال، 
وألبنــاء امته ثانيا ما ارتشــفته 
نفســه من رحيق العلــم وثمار 

املعرفة وجنى االيام.
وأمد بصري جهة الغرب من 
القلب العربي النابض، ألرى قامة 
متأل االفق وتشغل الفكر وتشتغل 
به، ارى اسما يحمل مسماه، فيطير 
بأجنحة الفكر ويسمو على بساط 

العلم.
وقالت: د.احلبيب اجلنحاني.. 
ذلــك العلــم الــذي جمعني معه 
عمــل طويــل في مجــال حقوق 
االنسان، ومنتدى الفكر العربي، 
ومنتديــات سياســية وقومية، 
فكان نعم الزميل املخلص واحملب 
لعمله ولالنسان، وانني اذ اكتب 
مقدمة كتــاب تكرميي عن رجل 
بهــذا العطاء، يحتوي شــهادات 
اصدقائه ومحبيــه فيه، اجدني 
ممســكة بالقلم من حافته كي ال 
يفيض الكالم وال يندلق احلبر، 
فاملقام ال يتســع.. لذلك اترك ما 
تبقى لشهادات اصدقائه ومحبيه 
ومريديــه، واذا كان املرء يعرف 
بأقرانه وبأصحابه، فهل يســأل 
ســائل عن احلبيــب اجلنحاني 
وهو الذي نهل من افكار االقدمني 
واحملدثني، وأعاد صياغة بعضها 
مبا يتسق والعصر الذي يعيش 

فيه، او الظرف الذي يحيط؟!
وتابعت: الشــك ان التواصل 
مــع احلبيب اجلنحانــي في هذا 
التكرمي يحقق صلة الرحم املعلقة 
منذ زمن بني الكلمتني العربيتني 
املشرقية واملغربية، ومن مزايا هذا 
التواصل أن نرى أقالما مخلصة 
تنبري لتقريظ مستحق لهذا املفكر 
العلم، مثل د.فوزية بلحاج املزي، 
واحمد احلمروني، وصالح الدين 
اجلورشي، وعزيز بن ابي املعز، 

واملنصف ثوجة.. وغيرهم.
وإن املبررات التي تدفع املرء 
الى تكرمي شخصية كاجلنحاني 
اكثر من ان حتويها اسطر قليلة، 
فمسيرة هذا الرجل املمتدة عبر 
عشرات السنني تشهد له، وتسجل 
انه لم يكن رقما زائدا في تاريخ 
بلده، امنا هو ذلك الرقم الصعب 
الذي ناصر االنسان في قضيته 
اجلوهرية، بأنه انسان، والحق 
العلم منذ نعومة اظفاره في بالده 
تونس ثم في تغربه األوروبي.

وختمت، وها نحن اآلن نقول 
له شكرا على طريقة زمالء سالح 
الكلمة، ونتمنى له دوام العافية 
وســالمة البــال.. لينضــم إلــى 
الكوكبة التي قمنا بتكرميهم وهم 

على قيد احلياة.
وعقب املقدمة تناول د.احلبيب 
اجلنحاني سيرته الذاتية قائال: 
أتذكر اآلن وأنا اشــرع في كتابة 
هذا التقــدمي جملة الفيلســوف 
االجنليزي النمساوي االصل كارل 
بوبر: «ماذا اترك وماذا ابقي؟ هذه 

هي املسألة».

إنها حيرة ترتبط باملوضوعية 
وترتبط قبل ذلك بتحديد الهدف، 
ماذا اروي، وماذا احذف مما يزدحم 

في الذاكرة من أحداث؟
وأضاف اجلنحاني: ال مناص 
إذن من الغربلة واالنتقاء، وبعد 
التــردد اختــرت التلميــح الــى 
األحداث التي تســهم في توعية 

القارئ العربي بالقيم التالية:
- الثورة ضد جميع مظاهر 

الظلم السياسي واالجتماعي.
- التمسك مببادئ العقالنية 
واحلداثة، وأعني احلداثة املطلة 

علينا من عباءة عصر األنوار.
- اإلميان باحلرية، والنضال 

في سبيلها حتى آخر رمق.
وقال: قد يبادر البعض قائال: 
انــه حلــم جديد يشــبه األحالم 
القدمية املتهاوية، ماذا تستطيع 
النصوص ان تؤثر في حتقيق هذه 
القيم؟ فالنصوص هي التي تنير 
السبل وتبعث التفاؤل وبخاصة 
عندما ينتشــر الظالم، وتزحف 
اخلفافيش مــن جحورها، اذ ان 
النصوص الهادفة ليست منعزلة 
عن بيئة أصحابها وعن حيرتهم 
املؤرقــة. وأكد أن هذا النص هو 
سرد لذكريات معينة، وليس كتاب 
تاريخ، فمن الطبيعي ان تتداخل 
األحداث لتتوالى أحيانا، وتنقطع 

أحيانا اخرى.
وكان من املمكن ان يكون هذا 
النص اكثر تفصيال وأشــمل في 
موضوعاته، ولكنه من النصوص 
التــي تكتب في ظرفية تاريخية 
معينة محاولة الكشف عن شيء 
ما. وأضاف اجلنحاني أن التكفير 
عن الذنــوب ال يحتمل التأجيل، 
انــه تكفير عن ذنــب تأييد نظم 
سلطوية معادية للحريات العامة، 
انه إســهام متواضع فــي إماطة 
اللثام عن الوجه احلقيقي جلالوزة 
القرن العشرين، ويندرج ضمن 
مســعى التكفيــر وضع صاحب 
النــص جتربتــه النضاليــة في 
املجالــني السياســي والنقابــي 
حتت تصــرف األجيال اجلديدة 
املناضلة في ســبيل تنبيت قيم 
املواطنــة واحلريــات العامة في 

التربية العربية. 
 وجاء الكتاب في ٢٩٥ صفحة، 

قبل االستقالل.
وقــال اجلنحانــي: ان الغــاء 
التعليم الزيتوني ال يقل شــأنا 
عن قرار حترير املرأة، وسياسة 

نشر التعليم.

الهجرة األولى
بدأ الفتى يعمل موظفا صغيرا 
في حقل املكتبات، ولم يعرف من 
رشحه لوزير التربية في حكومة 
االستقالل الراحل االمني الشابي، 
شقيق الشاعرالشهير «ابي القاسم 
الشــابي»، فأرســله فــي بعثــة 
تدريبيــة الى املكتبــة الوطنية، 
وادارة الوثائق العامة بباريس، 
فركب السفينة في اجتاه مدينة 
مرسيليا، وهو نفس الطريق الذي 
عبره الطلبة التونسيون للدراسة 

في فرنسا.
كان االنبهار كبيرا والصدمة 
احلضارية عنيفة، اذ انتقل الفتى 
بني عشية وضحاها من قلب مدينة 
عربية اسالمية بأسواقها التي هي 
امتداد السواق املدينة العربية في 
العصرالوســيط، ومبؤسساتها 
التعليمة الى مدينة النور باريس.

ولم يذهب به االنزالق بعيدا، 
فلــم يهمــل امريــن اساســيني: 
التــردد علــى مناهــل املعرفــة، 
والعمل السياســي، وقد هيمنت 
الثــورة اجلزائرية في منتصف 
املنابــر  علــى  اخلمســينيات 
السياســية الباريســية بشــتى 

تياراتها.
واكتشــف الفتــى الزيتوني 
في باريس انــه كان ثائرا حتت 
العمامــة ملــا انخرط فــي حركة 
النضال الطالبي في سن مبكرة، 
فشــارك في املظاهــرات من اجل 
حتديث التعليم الزيتوني، وضد 
الفرنسي،  النظام االســتعماري 
اذ وجد نفســه شغوفا بحركات 
اليســار الفرنسي دون ان يدرك 
يومها الفروق بينها، وأن يعرف 
موقفهــا مــن حــركات التحــرر 
الوطنــي، وبخاصــة موقفها من 
الثورة اجلزائرية، ومن القضية 

الفلسطينية.

الهجرة الثانية
الهجرة الثانية لم تكن نحو 

الشرقي والغربي، عاش ذلك في 
تنقله بني شــطري برلني وملسه 
كذلك في محاولة منظمات طالبية 
غربية التأثير عبر اساليب مختلفة 
في اقناع الطلبة العرب واالفارقة 
مبغادرة جامعات اوروبا الشرقية، 
الغربية،  وااللتحاق باجلامعات 
والتنديــد بالنظــام السياســية 
القائمة فيها، ورمبا االفادة منهم 
فــي احلصول على معلومات، اذ 
إن الطلبــة األجانب لهم وحدهم 
حرية السفر بني الشرق والغرب، 
ولعل هذا ما يفسر وضعهم حتت 
مراقبة شــديدة في البلدان التي 

يدرسون بها.

العودة إلى أرض الوطن
ويقــول اجلنحانــي: بعد أن 
قضيت أكثر من عشــر ســنوات 
فــي املجتمعــني «االشــتراكي» 
أثناءها  و«الرأســمالي» عرفــت 
نقــاط القــوة والضعــف فيهما، 
عدت الى أرض الوطن ألنتســب 
الى اجلامعة التونسية، وانضم 
الى جيل ُبناتها، وهو اجليل الذي 
سعى بكل قواه ألن تكون قاطرة 
التقدم، وان يحمل املتخرجون فيها 
رسالة التوعية، وان يكونوا من 
رواد املبشــرين بالفكر احلداثي 
باعتبــاره اخلطــوة األولــى في 
طريق أي جتربــة دميوقراطية، 
وآمن بضرورة توحيد الصفوف 
للتصدي ضد محاوالت التوظيف 
السياســي، فكان املبدأ األساسي 
هــو الدفاع عــن القيم اجلامعية 
رغم تباين املشــارب السياسية 

والفكرية.
ويضيــف اجلنحانــي: قــد 
يتســاءل املــرء عن الهــدف من 

التركيز على القضايا الفكرية؟
أوال: لإلســهام املتواضع في 

نشر قيم احلرية واحلداثة.
ثانيا: ألن مالمح عصر العوملة 
قــد أوضحــت ان االســتبدادية 
العربيــة أفل جنمها، وأشــرفت 
على الســقوط لتترك املجال إلى 

الفكر العقالني.
ثالثــا: ان أي تغييــر جديــد 
سيؤول إلى الفشل ان لم يحمل 
رواده مشعل املعاجلة العقالنية 
للقضايا اجلديدة، لذا آمنت منذ 
البداية بضرورة الكتابة الصحافية 
فكتبت في صحف تونسية واسعة 
االنتشار مثل «العمل» و«الصباح» 
و«الشروق» وكتبت خارج تونس 
في «احلياة» و«الزمان» و«الزمان 
اجلديد»، وساهمت بانتظام في 
ركــن القضايــا الفكريــة مبجلة 
«العربي» الكويتية، كما أسهمت 

في موقع «األوان».
وشاركت في الوقت نفسه في 
مؤسسات املجتمع املدني تونسيا 

أشار اجلنحاني خالل جزء منها 
الى سيرته الذاتية متناوال مرحلة 
النشأة بدءا من التحاقه باملرحلة 
االبتدائية للتعليم في أربعينيات 
القــرن املاضي وذلــك في حقبة 
اإلدارة االســتعمارية الفرنسية 
التي سعت الى تنشئة جيل من 
املتعلمني التونسيني املؤيد لها، 
وقد فشلت في سعيها كما اثبت 
ذلــك تاريــخ احلركــة الوطنية 
التونسية، فلم يكن من مصلحة 
النظام االســتعماري ان تتحول 
الزيتونــة الى معقــل من معاقل 

الفكر اجلديد.
وعــاش اجلنحانــي املرحلة 
األخيــرة مــن مراحــل نضــال 
الزيتونيــني في ســبيل حتديث 
نظامهم التربوي وامتزجت هذه 
املرحلــة باملعركة احلاســمة في 
تاريخ احلركة الوطنية من اجل 
احلرية واالستقالل ١٩٥٢-١٩٥٦ 
ومن هنا التحم النضال الطالبي 

بالنضال الوطني.
وأكد اجلنحاني ان الظروف 
التاريخيــة التــي عرفتها البالد 
فــي مطلــع األربعينيات حرمته 
من االنتساب الى مدارس النظام 
التربوي احلديث، ولكنه يحمد اهللا 
على ذلك ألن انتسابه الى النظام 
الزيتوني جعل شعلة الثورة تدب 
في عروقه منــذ بداياته، وبدأت 
مساهماته السياسية مبكرا، حيث 
شارك في مظاهرات صوت الطالب 
ثم انضم الى مظاهرات اليســار 

التونسي.
ويقول اجلنحاني: الشــعور 
بالتحــدي جعلنــي ابحــث عــن 
منافذ الهجرة الى الشمال ألنهل 
من منابع الفكر احلديث وأســد 

ثغرات التعليم الزيتوني.
وأكد أنه لــو لم يلغ التعليم 
الزيتونــي الســتمرت الثنائيــة 
املقيتــة داخل صفــوف النخبة 
التونســية، وإذا انصهــرت هذه 
الثنائيــة، وتــوارى خطرها في 
مرحلــة التحــرر الوطنــي، فقد 
كان متوقعــا ان تطــل برأســها 
غداة االستقالل، ويستمر «جهاز 
البــالد الثقافي مشــطورا دائما 
الى شطرين» كما وصف الشيخ 
الفاضل بن عاشور الوضع الثقافي 

الشــمال، بل كانت نحو املشرق 
العربي، وبالتحديد نحو مصر، 
وقد جاءت مرتبطة باألولى، فبعد 
االطالع على مناهج فن املكتبات 
في الغــرب تقرر ارســال الفتى 
فــي بعثــة تدريبية الــى كل من 
دار الكتــب، ومعهد املخطوطات 
باجلامعة العربية، وكان املشرف 
على ادارتها الثقافية يومئذ طه 
حســني، وقد فوت صغر الســن 
على الفتى الســعي الى مقابلته، 

والتحدث اليه.

الهجرة الثالثة
تكمن خطورة هذه الهجرة في 
التعرف الى عالم جديد يختلف 
متام االختالف عن عاملي الهجرتني 
االولــى والثانيــة، يختلــف في 
مبادئ االيديولوجية الرســمية 
التي يستند اليها النظام السياسي 
القائم، ويختلف كذلك في النمط 
املعيشي اليومي، اذ انه استطاع 
ان يربي اجياال جديدة لها نظرة 

اخرى الى احلياة وإلى العالم.
عاش الفتى نتيجة هذه الهجرة 
ثمانية اعوام خلف ما سمي يومئذ 
بالستار احلديدي (خريف ١٩٥٧ 
- ربيع ١٩٦٥) وتنقل بني واجهتي 
النظامني: االشتراكي والرأسمالي، 
فمن املعروف ان املعسكر الشرقي 
جعل من برلني الشرقية واجهة 
ملزايا النظام االشــتراكي: ضمان 
الشغل، العناية بالثقافة والفنون، 
العنايــة بالشــباب، متكني ابناء 
العمــال والفالحــني مــن دخول 
اجلامعة، العالج املجاني، وغيرها 
من مكاسب النظام، وجعل النظام 
الرأســمالي مــن برلــني الغربية 
واجهة ملزايا النظام الرأسمالي، 
وخصص ميزانية ضخمة لتزيني 

هذه الواجهة.
ان الهجــرة قــد تركــت اثرا 
بعيد املدى في التحول السياسي 
والفكري للفتى، ولكن هذا التحول 
تزامــن مع اجلانــب املعرفي في 
حياته، فهو الذي مكنه من اتقان 
اللغــة االملانيــة، والدراســة في 
مدينة جامعية عريقة اشــتهرت 
العربيــة،  الطباعــة  بتقاليــد 
ونشــر عــدد كبير مــن مصادر 
التــراث العربي االســالمي، كما 
عرفت مدينة اليبزيغ برســوخ 
تقاليدها االستشراقية، وصادف 
ان يكون من العرب االوائل الذين 
درسوا في معهدها االستشراقي، 
وتعلــم على يديــه العربية عدد 
مــن املستشــرقني اجلــدد الذين 
رعاهم النظام ليؤســس مدرسة 

استشراقية ماركسية.
ومكنت الهجرة الثالثة الفتى 
مــن التعرف عن قرب على مدى 
احتدام الصراع بني املعســكرين 

وعربيا ودوليا.
وبعــد ان ســرد اجلنحانــي 
ســيرته الذاتية جاءت آراء عدد 
من الكتاب في تلك املسيرة ليلقوا 
املزيد من األضــواء على حياته 

الفكرية.
فتناول الكاتب التونسي محمد 
أنور الهجرات األربع حتت عنوان 
«احلبيب اجلنحاني.. سيرة ثائر 

حتت العمامة».
ثــم يأتي الكاتــب األردني د. 
زهيــر توفيق معنونــا ذكرياته 
بعنــوان «احلبيــب اجلنحانــي 
املفكــر النقــدي واملثقف احلر»، 
مؤكــدا ان اجلنحاني لم تأســره 
االيديولوجيــات اجلاهــزة رغم 
جاذبيتها وظل واقفا على مسافة 
كافيــة منها للتعرف عليها دون 

انخراط بها.
اما الكاتب التونســي صالح 
الدين اجلورشي فأكد ان اجلنحاني 
من األسماء التونسية التي فرضت 
نفســها منذ وقــت مبكر، بل هو 
أحد ممثلي النخبة التونسية في 
احلراك الفكري وااليديولوجي.

الكاتــب  اشــار  بــدوره،   
التونســي محمد عيسى املؤدب 
الى ان اجلنحاني احد رواد الثقافة 
التونسية احلديثة النه اسهم في 
حركة التحرر الوطني ثم عرف 
مناضال سياسيا ونقابيا وتواترت 
كتاباته التاريخية والفكرية ليمثل 

احد رواد الفكر التنويري.
والباحــث  الكاتــب  وقــال 
التونســي احمــد احلمروني ان 
اجلنحانــي يختــزل فــي حياته 
العلميــة والعملية نضال جيله 
في تونس والوطن العربي، فقد 
دافع عــن الهوية دون مخاصمة 
احلداثــة وناهــض العوملة دون 

التقوقع في االصالة.
واملــؤرخ  الكاتــب  واشــار 
عبداجلليــل التميمــي الــى دور 
اجلنحانــي في خدمة االشــعاع 
العلمي العربي، مؤكدا انه عرف 
عنه دفاعه املستميت عن الثوابت 
واملبادئ احلضارية لالمة العربية 
واالســالمية، ولم يهــادن مطلقا 
من سعى الى تقزميها والتقليل 

من شأنها.
وحتت عنوان «همس احلرية 
فــي زمــن القمع» قالــت الكاتبة 
التونسية د.فوزية باحلاج املري، 
ان اجلنحاني استباح املمنوعات 
االساسية واحملاذير التي تتوجس 

منها االنظمة االستبدادية.
اما د. حمادي حمود فيؤكد ان 
اجلنحاني احد املؤرخني املعدودين 
التاريــخ  فــي  املتخصصــني 
االقتصادي واالجتماعي للمغرب 
الســالمي واالمناط االقتصادية 

السائدة في بالد االسالم.
بدوره، قال الكاتب التونسي 
املنجــي الشــعار ان هجــرات 
اجلنحاني املتعددة لم متنعه من 
العودة الى مدينة النشأة االولى 
للمساهمة في العمل االجتماعي 

االنساني.
الى ذلك، قال الكاتب والباحث 
البكــوش ان املثقــف  عيســى 
العضوي هو من يحمل القلم بيد 
واملعول باالخرى، وذلك الوصف 
ينطبــق على االكادميي واالديب 

احلبيب اجلنحاني.
وحتت عنوان «اجلنحاني.. بني 
ومسألة املاضي وسؤالي احلاضر 
واملستقبل»، ويقول الباحث في 
تاريخ العصر الوسيط املنصف 
ثوجــة ان اجلنحاني اختار عدم 
البقاء في االبراج العاجية للباحث 
التقليدي  االكادميي واجلامعــي 
ولم يكتف بشهادته على العصر 
بل اراد ان يكون فاعال في تغيير 

املشهد السياسي.

.. ويسلم جائزة سعاد الصباح إلى الشاعر التونسي مجدي بن عيسىاجلنحاني في إحدى الندوات الفكرية بالكويت ومعه الشاعر الكويتي خليفة الوقيان

احلبيب اجلنحاني: التكفير 
عن الذنوب ال يحتمل 

التأجيل.. إنه تكفير عن 
ذنب تأييد نظم سلطوية 

معادية للحريات

الشعور بالتحدي جعلني 
أبحث عن منافذ الهجرة 
إلى الشمال ألنهل من 

منابع الفكر احلديث وأسد 
ثغرات التعليم الزيتوني

توفيق: اجلنحاني لم 
تأسره اإليديولوجيات 
اجلاهزة رغم جاذبيتها 

ووقف على مسافة كافية 
منها

املؤدب: اجلنحاني أحد 
رواد الثقافة التونسية 

احلديثة ومناضل سياسي 
ونقابي أسهم في حركة 

التحرير الوطني

احلمروني: اختزل في 
حياته العلمية والعملية 
نضال جيله في تونس 

والوطن العربي

الشعار: هجرات اجلنحاني 
املتعددة لم متنعه من 

العودة إلى مدينة النشأة 
األولى

املري: استباح املمنوعات 
األساسية واحملاذير التي 

تتوجس منها األنظمة 
االستبدادية

اجلنحاني واخللدونية
جتدر اإلشــارة إلى تأثر الفتى باملصلح التونسي الشــيخ الفاضل بن عاشور، فقد كان من رواد دروس 
اجلمعية اخللدونية، وكانت حول زعماء اإلصالحية اإلسالمية مثل األفغاني وتلميذه محمد عبده، والطهطاوي 
وغيرهم. كانت اخللدونية في أهدافها وبرامجها قريبة من «الصادقية» في مرحلتها األولى قبل ان تصبح 
خاضعة للســلطة الفرنسية، وقد هدف املصلح خير الدين من النص املنظم للتعليم الزيتوني ان تتقلص 
الشــقة بني املؤسستني. ويقول اجلنحاني: إنني أعتز اليوم بعد هذه الرحلة الطويلة ذات الروافد املتنوعة 

ان أكون منحدرا من ساللة هذه الفئة من الزيتونيني.

إعداد: سمير خضر

باقة ورد على قلب نابض وفكر فاعل


