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****** 
علمية دولية، فإننا  حينما نطرح موضوع اهلجرة إىل تونس باعتباره مدارا للنظر والتفكري يف نطاق ندوة

ال نطرحه من جهة كونه جمموعة من الظواهر واحلركات التارخيية فحسب، بل كذلك من جهة كونه 
ومناذج من الدروس احلضارية يف قّيم التعايش  عّينات يف التفاعل االجتماعي بني أقوام وثقافات خمتلفة

 ...واالنفتاح والتسامح وإجارة املظلوم وعابر السبيل 
 حراك التاريخ أوال ـ

اهتماام  الا  اتاتقطب  يالحا   قادم هااهرة اهلجارة ايارجياة يف التااري املتأمل  إن

قاد و ... علم االجتمااع واالقتاااد والقاانون والسياتاة  تعديد املؤرخني والباحثني يف جماال

يقااااو  املااااؤر  .  اعتربوهااااا عمليااااة حيويااااة أتاتااااية قعمااااار املنااااا   والقااااارات وبنااااا  الاااادو 

، املأكاال امللاابس األشاايا املتوتااحب ٌاارب تتباااد  فيااه كاال ": "فرنااان برودياال"ي الشااهري  الفرنساا

 ".العادات التقاليد، عرب احلروب أو عرب التجارة

وإذا كانااا  عملياااة انتقاااا  األشاااماط قااادأا مااان منطقاااة إىل أخااار  ومااان قاااارة إىل 

ّّ عواقا ، فاإنّ  الدولاة ففهومهاا  ما  ههاور هاذه احلرياة قاد انعادم  أخر  تتّم ٌرياة ودون أ

الاااااذّ أّد  إىل رتااااام  0462تااااانة " Westphalie" واتاااااتفاي"احلااااادي  بعاااااد ماااااؤ ر 

خضااع  كمااا .احلادود بااني الكيانااات السياتااية الدياادة الاا  أاابح  تعاار  باتاام الاادو 



ونتيجااة لااذلك . جدياادة باتاا  تقيّاادها... اهلجاارة قجاارا ات وقااوانني وتنظيمااات وتشااريعات

 .الشرعية وتراجع  اهلجرة الشرعّية تبلور مفهوم اهلجرة غري

حركاااااات اهلجاااارة يف العاااااامل ومثّلااااا  تارخيياااااا أرضاااااا ومل تكاااان تاااااونس يف معااااا   عااااان 

 ... ن بانتما اهتم العقدية و الفكرية والسياتية و الفار واملضطهدون ن و يستجري هبا املظلوم

مااان  علاااو تااونس موجاااات  ماان الجااا اة واملهاااجرين  قدأاااة توافاادتفمنااذ العاااور ال

حكموهااا لقااارون الاااذين واالتاارا   فنيقيّااني والرومااان مااان إيطاليااا نمااان البي نطيّااون والونااادا ال

وزهنااااااااا االقتاااااااااادّ وحضااااااااورها السياتااااااااي  مسااااااااتو نات وماااااااادن ودو  هلااااااااا وحولوهااااااااا إىل

 .واالترتاتيجي والعسكّر يف املتوتحب والعامل القدمي مقابل اتتجال  خرياهتا

ات هاماااة مااان الفاااااني يّ املهااااجرين اتاااتقبل  تاااونس موجااا ةطيوتاااويف العااااور ال

العرب، كاان مان بيانهم بعاف الفاارين فاذاهبهم مان اباضاية وشايعة فمتلال فارقهم ومللهام 

حركاااة  و خااار املمتلااالآلالعنااال املساااّلحب علااو او احلااروب الدينياااة  وقاااد تاااا  ... وحنلهاام 

 األناادلسود يف اقاااالح الااديّا واالاااالح الااديّا املضاااّد يف  اارد املساالمني واضااطهاد اليهاا

يف شااكل موجااات  ماانهم اآلال  الاابالد التااتقبا  حاادود حينئااذ تااونسحكااام  فااتحالااذين 

 .0414و  0648بني 

ّّ و دفعاا  حااروب نااابليون كمااا  خااال  الفرتتااني احلديثااة حركااة التوّتاا  االتااتعمار

ّية ني الذين احتّل  جيوش ج يرهتم إىل الابالد التونساإىل هجرة اآلال  من املالطيّ واملعاارة 



املعارضااااني للنظااااام امللكااااي ماااان ماااان االيطااااالّيني  اآلال هبااااا  اتااااتقرّ  كمااااا. الاااا  اتااااتقبلتهم

 ... اشرتاكّيني وفوضاوّيني وأناار الوحدة االيطالية 

وفشاااال املقاومااااة  0400ة تاااانة اقيطاليّاااالليبيااااا ماااان قباااال اليااااوش احااااتال  وإثاااار 

يسااتقروا هبااا لساانوات وماانهم ماان املساالحة للمحتااّل اقيطاااّي لااأ بال  الليبيااني إىل تااونس ل

 .اتتقّر هبا هناقيا إىل غاية اليوم

كماااا  حااا  السااالطات الفرنساااية بقااادوم الليبياااني  بال   وخاااال  فااارتة احلماياااة لاااأ

اتااتقروا لساانوات  0480ماان الااروس املعارضااني للنظااام البلشاايفي تاانة  40111اي و حاا

المهااورّيني الفااارين  بال  ماان األتاابان 60111ببناا رت وتااونس العاااامة تالهاام حااواي 

 .غريهمو  0494بإتبانيا منذ تنة " Franco"فرانكو "من حكم النرا  

ماااان  لاااأ عشاااارات اآلال   0496نااااوفمرب  0ومناااذ اناااادالع الثاااورة ال اقريااااة يف 

املقاومني واملوا نني ال اقرّيني إىل تونس ليساتقروا فادن وقار  الشاريحب احلادودّ وبالعااامة 

وغااااريهم ماااان ... 0440إىل غايااااة اتااااتقال  بالدهاااام تاااانة  ونسااااّيةالاااابالد التوكاااارب  ماااادن 

 .الوافدين علو البالد

توافاااد علاااو  8100 مااا  مطلااا  تااانة" الربيااا  العاااري" ومناااذ انااادالع انتفاضاااات 

الاابالد بال  الوافاادين ماان األشااقا  الليبيّااني اتااتقروا يف خمتلاال أحنااا  الاابالد ومئااات اآلال  

ااحرا  مان العااملني بليبياا اتاتقروا يف خميماات أعادت املهاجرين مان دو  إفريقياا جناوب ال

ماااّيم رأس جااادير ف )هلااام للجااارب مااان قبااال احلكوماااة التونساااية واملنظماااات الو نياااة والدولياااة 



إىل اليااوم بساابب عاادم مالقمااة  االتااتقرار يف تااونس وقااد بثاارت عديااد العاااقالت(. وشوشااة

دون اعتبااار عشارات إن مل نقاال  وغريهاا ماان املوجاات. الظارو  األمنياة الساااقدة الاارة ليبيااا

مئااات احلاااالت ماان األشااماط واألفااراد الااذين ا ااذوا ماان تااونس وجهااة ومسااتقرا هلاام منااذ 

 ...أقدم العاور إىل اليوم ألتباب تياتية ودينية وإيديولوجية 

 :ثانيا ـ التفاعل االجتماعي
وانادجموا معهام يف تنااغم ووقاام  أمانيف أمن و  م  التونسّينيكّل هؤال   شيعاوقد ت

دون نبااااذ أو إقاااااا  . ..تااااام إىل حااااد الاااا واج واملااااااهرة واالشاااارتا  يف األعمااااا  واملشاااااري  

 .وعنل ما عد  بعف احلاالت النادرة الشاذة ال  اف  وال يقاس عليها

 :ثالثا ـ سياقنا الراهن والدروس الحضارية المتأكدة
جمانيااة ماادمرة يف عديااد الاادو  والقااارات، شااهد العااامل  حااوادع ون اعااات وحااروب 

ويكفااي أن . تااوا  يف البلاادان الجنيااة أو البلاادان الفقاارية وذلااك منااذ أقاادم العاااور إىل اليااوم

  8100نااذّكر فااا شاااهدته وال تاا ا  تشااهده عدياااد الاادو  العربيااة مشااارقا ومجربااا منااذ تااانة 

روبياة بساقوم مئاات من ن اعات وحروب باتم الدين ألق  بضالهلا علو عديد الدو  األو 

اآلال  ماان الضااحايا املاادنّيني األبريااا  ماان خمتلاال النساايات والااديانات واال اهااات دون 

 . يي 

يف السنوات األخرية علو غرار الواليات املّتحدة وفرنساا  ه بعف الدو  وما شهدت

بساابب تنااامي مشاااعر الكراهيااة بااني "ماان جااراقم عنااارية تعكااس هااذا التوجااه ... واجنلاارتا 



متلفااني يف الاادين أو العاارق  إىل درجااة بااات ماان الاااعب حااارها كاالعتاادا  بالضاارب و امل

 .الّشتم و املضايقات واوال إىل القتل

أااابح اليااوم موضااوع اهلجاارة، وخااااة هجاارة املساالمني وإقااامتهم بالبلاادان الجربيااة، 

وبياااة مااان املوضاااوعات الدالياااة يف هاااذه البلااادان، وأاااابح  القاااو  السياتاااية اليمينياااة األور 

ن عاااات امليااا  مااان واألمريكياااة تساااتثمر يف موضاااوع اهلجااارة انتمابياااا، فاااا يجاااذّ يف جمتمعاهتاااا 

العناااااااّر والشااااااوفينية وكراهيااااااة العاااااارب واملساااااالمني وتاااااااويرهم علااااااو أهناااااام أثّلااااااون خطاااااار 

ماان ". التساامح"و" املدنياة"و" السالم"الاذّ يهاّدد قاّيم " التعّااب"و" الرببرياة"و" اقرهااب"

ة إىل تاااري  اهلجارة إىل ديااار املسالمني ماان املوضاوعات الاا  هلاا راهنيااة كاارب  هناا تباادو العاود

، باعتبارهااااا أكاااان أن  لّااااي الكثااااري ماااان الاااادروس احلضااااارية الاااا   اااادر يف تااااياقنا احلاضاااار

اتتمالاااها ماان تارخينااا وماان تأااال قاايم االنفتاااح والتسااامح وقبااو  األخاار والتعااايش معااه 

 .فيه. ..وإجارة املظلوم وعابر السبيل 

أكن أن تطرح للبح  يف زمن حنان يف أماّس احلاجاة مجي  هذه الدروس احلضارية 

يف حلظاااة تارخييّاااة يرتفااا  فيهاااا منساااوب الكراهيّاااة  ،فياااه إىل تأاااايل االخاااتال  وقباااو  اآلخااار

ترقياة املوا ناة التعايش السالمي و التفاهم و  ترتي  أتسوالتعّاب وتطمح فيه اقنسانّية إىل 

 القاتلااة لأليااديولوجياتاهلويّااة ودحاارا  لكراهيااة والتناااحر والااد  العقاايم حااو لالكونيّااة دحاارا 

واملااادمرة للشاااعوب والااادو  يف عاااامل ااااّو  إىل قرياااة كونياااة علاااو ضاااو  االكتشاااافات العلمياااة 

 .املتتالية والشريعة يف السنوات األخرية



 :رابعا ـ إشكاالت الندوة ومجاالتها ومحاورها
 :بإحلاح علو الباحثني واملمتّاني واألتئلة ال  تطرح نفسها

كااال كيااال نفهااام احتضاااان الااابالد لو  تاااونس إىلجالياااات عااادة  لاااأت تارخيياااا ملااااذا

 ؟  هؤال  الالجئني بيسر ودون مقاومة

ما هي مظااهر تاأثريهم  يف امتما   الالجئني يف التونسيني؟  ات هؤال تأثري  هيما 

 ؟ وتقاليد و باع  ومشرب وعادات مأكل التونسي احملتضن هلم يف خمتلل اماالت من

أالأثّااال امتمااا  التونساااي ااااورة تارخيياااة وراهناااة عااان امتمااا  املسااالم املنفاااتح الاااذّ 

 تتجّسد فيه قيم التعدد والتسامح وقبو  اآلخر؟

دور يف مرونة الشعب التونساّي هبم االختالم و لالجئني  لقبو  التونسّينيهل هلذه 

 ؟ وتياتيا ملمتلل دينّيا وعرقّيا ومذهبّياخر اآللبسهولة قبوله اعتداله و و 

املتااالة باحتضااان تااونس لآلخاار  اتاقشااكاليالقضااايا و هااذه تناااو  كاال أكننااا  و

مان خاال  عادة وترعة اوهلا إىل أرب لو  وتعايش وتفاعل بامتياز م  هذا اآلخار الوافاد 

 :من أبرزهامعرفية  مرجعياتو مقاربات 

 .املقاربة التارخيية -

 .الدينية –شرعية املقاربة ال -

 .ضاريةاحل –املقاربة السوتيولوجية -

 .االنرتوبوليجيةاملقاربة  -



 .ةديان املقارنألعلم ا -

 .العلوم السياتية -

 :أّما احملاور األتاتية املتالة بكل هذه القضايا فيمكن تقسيمها إىل ثالثة حماور رقيسية     

 .جذور ودواف  هاهرة اللجو  إىل تونس -

 .و ثالهتا يف تاري  تونس منذ القدمي إىل غاية اليومأشكا  الظاهرة  -

 ...أشكا  تأثري هذه الظاهرة يف امتم  التونسي والتعايش بي  املضّيل واملضيل -

 .دور علما  اقتالم يف تونس يف تأايل قيم إجارة املظلوم  وقبو  اآلخر والتعايش -

 مقارباااات مناااافة لقضاااايا اهلجااارة إىل أّ حاااّد أكااان أن يساااهم األمناااوذج التونساااي يف تقااادمي -

 .وواق  املسلمني يف البلدان الجربية اليوم

 مواعيد هامة 
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 8102نوفمرب  04/81/80أيام 

 أوت  01جوان إىل 01ملماات الورقات العلمية من  الدولية للندوة العلمية اللجنةو تتلق

 أوت  81الباحثني  الرد علو مقرتحاهتم  بالقبو  أو التعديل أو الرفف يف اجل أقااه  يتلقو

 8102اكتوبر 01ترتل الورقات النهاقية قبل 

 يتم إرتا  امللماات والورقات علو الربيد االلكرتوين للدكتور اهلادّ غيلويف منس  الندوة 

hedibag@yahoo.com 

mailto:hedibag@yahoo.com

