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 : إشكاليات العدالة يف تونس1112دعوة إىل الرتّشح إىل الجامعة الصيفية 

تنظّم جمعية تونس الفتاة ومؤّسسة 
كونراد أديناور الدورة الرابعععة معن 

إشكاليات “ الجامعة الصيفية بعنوان 
إىل  09وذلك من ”  العدالة يف تونس

 .بجزيرة جربة 1112جويلية  12

 تقديم

كان غياب العدالة من األسباب الّتعي 
 04 -ديسمرب 01أّدت إىل اندالع ثورة 

جانفي. يتجىّل ذلك منذ الفعل األّول 
الّذي دّشن املسعار العرعوريذ إذ أّن 
إحراق محّمد البوعزيزي لنفسه كان 
احتجاجا عىل مظلمة تعرّض لها معن 
قبل السلط املحليّة. متحورت أغعلعب 
مطالب الحركات االجتامعيعة فعيعام 
بعدذ بشكل أو بآخرذ حول تحعقعيعق 
العدالة الّتي كعانعت معفعقعودة يف 
السنوات الّتي سبقت الرورة: التمييز 
اإليجايب لصالح املناطق العداخعلعيعة 
تعويضا عن استئرار تونعس العكعربى 
واملناطق الساحلية بالنصيب األوفعر 
من التنميةذ إصالح الجهازين األمنعي 
والقضايئ كرّد فعل عىل الدور العذي 
لعباه يف تربيت النظام السابقذ إرساء 
عدالة جبائية للحّد من عدم التوازن 
الصارخ بني العبء الرضيبي العواقعع 
عىل املوظّفني وذلعك العواقعع ععىل 
غريهم كأصحاب املهن الحرّة ورجال 
األعاملذ العدالة يف توزيعع العاوات 

 …الطبيعية

مع ذلكذ ال يبدو أنّعه كعان هعنعا  
تطّور إيجايب عىل معدى السعنعوات 
االثني عرش املاضيةذ بل عىل العكس 
من ذلكذ يبدو أّن الشعور بعانعععدام 
العدالة تعّمق لدى عّدة فئعات معن 
الشعبذ ال سيّام فئة الشباب. ميعرّعل 

ذ ال سيّام من قبل ” حقرة” الشعور بالع
أجهزة الدولة وممرّليهاذ عائقا ميعنعع 
من يحّسون بالتهميش من استبطعان 
رسديّة الدولة الوطنية ويضعف معن 
روابط االنتامء إليها. لعّل ذلك ميعرّعل 
أحد أهّم الدوافعع الّعتعي أّدت إىل 
تزايد أعداد املهاجرين غري النظاميني 

 .يف اتّجاه أوروبا

يف مععواجععهععة ذلععكذ ال يععبععدو أّن 

السياسات العامة لعلعدولعة يف هعذا 
الصددذ إن وجدتذ كانت نعاجعععة. 
حتّى مسار العدالة االنتقاليعة الّعذي 
عرفته تونس بعد الرورة مل يعؤّد إىل 
مصالحة اجتامعية شبيهة مبا عرفعتعه 
دول أخععرى يف مسععار تععحععّولععهععا 

 .الدميقراطي

 األهداف

تهدف هذه الدورة معن العجعامعععة 
 :الصيفيّة إىل

خلق فضاء للحوار الحّر بني الشبّان  •
املشاركني حول إشكاليات العدالة يف 

 تونس
تعزيز قدرات الشعبّعان املشعاركعني  •

عععىل الععتععفععكععري الععنععقععدي حععول 
 اإلشكاليات املطروحة

تعزيز التشبيك بني الشعبّعان معن  •
 مختلف واليات الجمهورية

  

 املشاركون

شابعا  05يشار  يف الجامعة الصيفية 
سعنعة.  41و 01ترتاوح أعامرهم بني 

ويشرتط يف املشعاركعني أاّل يعكعونعوا 
شاركوا يف أكعا معن دورتعني معن 
الجامعة الصيفية وأن يعكعونعوا معن 
املقيمني بالبعالد العتعونسعيعة وقعت 
تنظيم النشاط وأن ينتموا إىل إحدى 

 :الفئات التالية

الباحرون يف العلعغعات والعععلعوم   –
القانونية والسياسية واالجعتعامععيعة 

 واإلنسانية واالقتصادية

 الناشطون يف املجتمع املدين –

 الناشطون يف األحزاب السياسية –

 اإلعالميون –

 املبدعون –

 املدّونون –

يتكّفل املنظمون بعتعوفعري اإلقعامعة 
والوجبات طيعلعة أيعام العجعامعععة 

الصيفية. ويعقعع تسعلعيعم شعهعادات 
 .مشاركة ملن يحرضون جميع أشغالها

  

 املنهجيّة

 :تشمل الجامعة الصيفية

محارضة افتتاحية حول اإلشكالعيعات  –
املتعلقة بالعدالة يف تونس مشعفعوععة 

 .بنقاش عام مع جميع املشاركني

عمل ورشات حول إشكاليات محّددة  –
يف إطار املوضوع العععام لعلعجعامعععة 
الصيفية. تُقّدم خالل هعذه العورشعات 
عروض يعّدها املشاركونذ ويتّم نقاشها 

 .وتعميقها

جلسة تقييمية حول سري العمعل يف   –
 الجامعة الصيفية وُسبُل تطويره

 

 محاور املداخالت

يقوم املرتّشحون مبلء جميع املعلومات 
املطلوبة يف استامرة الرتّشحذ مع تقديم 
ملّخص ملداخلة يقرتحون تقدميها خالل 
أشغال الجامعة وتندرجذ ععىل سعبعيعل 
الذكر ال الحرصعذ يف إحعدى املعحعاور 

 :التالية

معقعاربعات  :مفاهيم حعول العععدالعة
للعدالة من زوايا الفلسفة والعقعانعون 
وعلم النفس وعلم االجتامع واالقتصعاد 

 …والعلوم السياسية

كيف يعتعمعرّعل  :متراّلت غياب العدالة
املواطنون غياب العدالة؟ فيم تعتعجعىّل 

 مظاهر اإلقصاء والتهميش؟

السياسات العععمعومعيعة يف مسعألعة 
تقييم لسياسعات العدولعة يف  :العدالة

مسألة العدالةذ اقرتاح ملناهج معععيّعنعة 
ملعالجة قضيّة العععدالعة يف خصعوص 
قضايا مرل العدالة الجبائيةذ العدالة يف 
التنمية بني الجهاتذ العدالة يف تعوزيعع 
الاواتذ العدالة يف املناهج العرتبعويعةذ 

 …مسار العدالة االنتقالية يف تونس

العالقعة  :العدالة يف مفرتق الطرق
بني العدالة والدميقراطيةذ الععالقعة 
بني العدالة والتنميةذ العععدالعة يف 
ظّل النظام العاملي الحايلذ مترّعالت 

 …العدالة يف الفنون

  

 كيفيّة املشاركة

إىل جعمعيعع معن   الرتّشح مفتوح
تتوفّر فيهم الرشوط املبيّنة أععاله 
عرب ملء االستامرة املوجودة ععىل 

 20 الرابط التايل وذلك بحلول يوم
 :عىل أقىص تقدير 1111مارس 

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
RWJw6BMqNeB2HR1h9 

ينبغي لجميع املرتّشحني تعقعديعم 
ملّخص ملداخلة سيقومون بتقدميها 
خالل إحدى ورشعات العجعامعععة 

 .الصيفية

سيتّم تقييم املرتّشحني بعنعاء ععىل 
سععريهععم الععذاتععيععةذ وبععنععاء عععىل 
امللعّخعصعات الّعتعي سعيعقعومعون 

 .بتقدميها

تُنرش قامئة املرّشحني املقبعولعني يف 
ظرف أسبوع عىل األكا عىل موقع 
الجمعيّة وصفحتها عىل فايسبعو . 
ويدعى املرّشحون املقبولون فعيعام 
بعد إىل إرسال النصوص العكعامعلعة 

 1511و 0511ملداخالتهعم ببعني 
كلمة( يف أجل ال يتعجعاوز بعدايعة 

 .شهر جوان

سيتّم نرشع نصعوص املعداخعالت 
 .”حروف حرّة“املقبولة يف مجلّة 

لجميعع االسعتعفعسعاراتذ ميعكعن 
التواصل مع الجمعيّة عرب العربيعد 
 االلععععععععععععععععكععععععععععععععععرتوين
contact@tounesaf .org  أو

 صفحتها عىل فايسبو  عرب

 

https://forms.gle/RWJw6BMqNeB3HR8h9
https://forms.gle/RWJw6BMqNeB3HR8h9
http://www.facebook.com/tounesalfatet


ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   4ا

 كيف تُصبح عنرصيا يف أربع خطوات؟ 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

“If men define situations as 
real, they are real in their con-
sequences”.[1]  

"إذا حدد اإلنسان حاالت معينة ععىل 
أنها حقيقيةذ فعهعي حعقعيعقعيعة يف 
عواقبها." تجاهل من حعيعا املعبعدأ 
هذه املقولةذ فام تُحدده قوال أو فعال 
عىل أنه خري وأدى بعني العنعاس إىل 
العنف واالضطهعادذ فعال مسعؤولعيعة 
عليك يف ذلك. أنت تروم أبعععد معن 
ذلك دامئا. أنت صاحب وعي وذهعن 
ال يناله العيب أو النقعص. ومعا يعأيت 
تاليا ما هو إال قبس نلناه من فعيع  
الورود عىل الناسوت معنعاذ وصعحعوة 
املريدين من سكرة السياسة السعوداء 
إىل نشوة الفهم والتجيل منعذ العيعوم 
املشهود. ونخط هنا معاهعو خعاطعر 
استداللذ ال ناظر إجالل. ما شعهعدنعاه 
بالعبارة تاليا جزء مام مل نحرصه كعلعه 
لهيبة وجالل ما غاب وراء العحعجعب 
من رس عنرص  وقدس حرمك. هعذه 
الخطوات من ثنايا قوس الصعود إىل 
حقيقة وجود الشعب وكامل إرادتعه. 
ومسعععععاهععا يف قععوس الععنععزول إىل 
الناسوتذ تعليم التائهني كيف ينالون 
حظوة الُعنرص النقعي حعتعى تشعف 
أقوالهم بالجميل وتنضعح أفعععالعهعم 
بالحسن دون تقبيح. ولعو كعان معن 
حاله غري ذلك فذلك زيغ اُريد لهذ من 
شيطان اإلنس والعجعنذ معن أتعبعاع 
الكونية والحقوقية والَشاملية بيُدعون 
أيضا باليسار( أو اللربلة القادمعة معن 
وراء ديجور البحر إىل أرض املعيعععاد 
أين حل األجعدادذ وبعرزت شعمعس 

 األمجاد.

إعلم أن نقاء العنرص يتطلب ثالثاذ أن 
تتعلم القانون وتعنعسعاهذ فسعتعوفعق 
بالتجيل يف حرضة النقاء إىل تضميعنعه 
ما تشاءذ حتى ترى عجيبعا معن وراء 
العقل وحدوده مل يسبقك إليه أحعدذ 
واكتسب اللغة والكالم والخطاب وزد 
إليهاذ حتى وإن غابت عنك الفصاحةذ 
… فهي وعاء لشيَق املعنى ودقعيعقعه

ومن وسائله أن تُعمم القولذ فتعقعول 
فيام يقول العاملون "لعكعن.." حعتعى 
ترُضب عام سبق إىل غريه. وسينال من 
تعدد املعنى كل عىل قدرهذ فعاألرسار 
ال ينالها العوام إال مبعا نضعحعت بعه 
أوعيتهم. وما دونهم قوم الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان والقعانعونذ فعهعؤالء 
أبعد القعوم ععن الصعدق والعوفعاء 
والخري. وهؤالء ال يبلغون مبلغا فعيعه 
الشعب وإرادتهذ فهعو حعرم طعاهعر 
وعلو شاهقذ ووحد  عرفته بعالعحعَد 
الذي هو تعريفه الجامع لكل أفعراده 
واملانع لكل ما ليس منعه. ال تعنع  
أعز  الله مبجد ععنعرصع  وععظعمعة 
كيانك أن ترى بعني القلب املؤامراتذ 
فهي حبائل العدو العذي وإن غعاب 

 عن برص  يراه وجدانك الخائف.

 تعلَم القانون وأنسه

فكرة القانون ومفهعومعه ُمعخعرتععان 
ُمنتجان قادمان من بعيد. وهعنعا يف 
ديارنا مثة من يستغلهام ويعوظعفعهعام 
ملصالح خاصة دنعيعئعة. العقعانعون ال 
إنسانية فيه وال عمق إنساين يف نشأته 
وال يف قيمعه وال يف مسعار تعطعوره 
التاريخي. أنت تعرف جيدا ووحعد  
ُمنتبه إىل أنه يُستغل دامئاذ وال فائعدة 
يف فلسفة القعانعون وال ععلعمعه وال 
الحقوق والحريات التي أَصل لها. كام 
ال فائدة من النضال ألجل إرثه الكوين. 
كيف ال؟ ووحد  دون غري  انتبهعت 
إىل أن العتعوظعيعف األيعديعولعوجعي 
والسيايس قاعدة وليست اسعتعرعنعاء. 
أنت اإلنسان وانطوى فعيعك العكعون 
وقانونه. أما عن العنرصية املؤسساتية 
فحدث وال حرجذ فليس لديك معنعهعا 
باملعرة. معنعظعومعاتعك العقعانعونعيعة 
ومؤسساتك وإجراءاتعك ال تُعخعطع  
الغاية أبدا. ألسعت تعتعحعدث ععن 
الحرية والعدالة واملساواةذ إذن كلهعا 

 موجودة قطعا.

مثة قانون جديد معك. العقعانعون ال 
يجمع يف املواطنةذ بل يجعلها دائعرة 
تُدمج داخلها عرب الرف  والنفي. إنها 
امتياز نظرية عبقرية مل يسبقك إلعيعه 

أحد. املعارضون ليسوا مواطنني سيعاسعيعني 
بل متآمرونذ وبالدستور من يعخعرج ععن 
املقاصد ليسوا مواطنني إال إذا شعمعلعتعهعم 
حكمتها بإرادة عليَة من الدولعةذ وهعكعذا 
حععتععى يصععري األفععارقععة غععري األفععارقععةذ 
والدميغرافيا غري الدميغرافيا. القانون يحمي 
من كان بوثائقهذ وبدونها ال ينعال شعيعئعا. 
خرجوا هم أيضا عن اإلنسعانعيعةذ إىل أن 
تستلعمعهعم دولعهعمذ ويعفعشعل مرشعوع 

العقعانعون فإّن االستبدال العظيم. وهكذاذ 
دائرة تضيق حتى ال يبعقعى داخعلعهعا إال 
الصادقون واألنقياءذ هؤالء من يُعرشعحعون 
للمواطنة التي يُريدها الشعب. ومن هعنعا 
العظمة التي فعيعكذ بعقعانعون يعنعتعقعي 
ويصطفي عودا إىل بدء نحن علعيعه معنعذ 

 األزل.

…" عمم كل يشء وردد دامئا عبارة "لكعن
 …وما شابهها

لُغتك لسانك املُعرَب عنعكذ وقصعد  جعيل 
دوما. أما من ال يفهمكذ فهو يصعطعاد يف 
املاء اآلسن وممن اسعتعمعسعك بعحعبعائعل 
األجندات العميلة. خطابك بنَي والجعمعيعع 
وراء حدودهذ ال يبلغ كنهعه إال معن كعان 
معك بصدق. فهو سيفعهعم نعيعتعك دامئعا 
ويفرسها ملن يجهلهاذ وال عليك مبعا قعالعه 
األناولوجي كول عن العنرصية الالقصديةذ 
فامذا يعرف هذا الربيطاين وأنت ال تعرفه. 
حتى وإن قال أّن عبارة "لست ععنعرصعيعا 
ولكن.." تليها دامئا عبارة ععنعرصعيعةذ فعال 
معنى ملا يقول. حتى وإن كانت العنرصيعة 
صامتة أو ثاوية كامنة يف بعنعى العذهعن 
واملجتمع وقوانينهذ ويسعتعبعطعنعهعا املعرء 

فعلعن متعر ععرب ذ  ذ[1]ويُنتجها دون وعي
كيف ذلك وقد جمعت الحقائق والقواععد 

 والفوائد والعرب والروائق.

كالمك عام ألنك تقول كل يشء حتعى وإن 
مل تقل شيئا محددا. ما دامت نيتك طيعبعة 
وقصد  رشيفا. بل كيف يسيئون فهم معن 
يحدثهم وهو من هو يرُشف عليعهعم معن 
عٍل. ويرى ما ال يعرونعه ويعععلعم معا ال 
يعلمون. حتى وإن كانت العنرصية تنبنعي 
عىل التعميم الذي ال علم أو إيتيقا تُرعبعت 

 ذ[2] مقولة األعراق أو األلوان واختعالفعهعا

” 

لُغتك لسانك املُعرَب 

عنكذ وقصد  جيل 

دوما. أما من ال 

يفهمكذ فهو يصطاد 

يف املاء اآلسن وممن 

استمسك بحبائل 

 األجندات العميلة 

  “ 

لبقلم:   خليللاصعرب  
لاصقانونلاصعاملواصعلوملاصسياسي   

 
 دكتورلف
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فام تشري إليه فقط أنك تعلم أن هنا  معن 
يريد بنقائك سوَءا. وتكفي اإلشعارة معنعك 
حتى يعلم الجميعع أن هعنعا  معؤامعرةذ 

السالكون -ويتبعك بالفعل والقول الخائفون
 يف ربوع هددها الفقر والجوع.

 كن موقنا أن هنا  مؤامرة ضد 

اعتامد  اإلشارة للمؤامرة يختزل كل يشءذ 
وإشاراتك صادقة دوما. أرش بعيدا هنا  إىل 
الغائبنيذ إىل غعري املعععلعومذ وسعيعععرف 
الصادقون من هم املأجورون. أنعت تُشعري 
باسم القانون والدولةذ وكلام كانا قويني كان 
العدو موجوداذ وال عليك مبن يقول أنعهعام 

 ذ[4]كلام كانا مستبدين احتاجا للمؤامعرات
التي يحوكها عدو ال يتعب وال يكل وال ميل 
من بعيد يف إدارة الغرف الرسية وتحعريعك 

 الخيوط.

ال يجب حتى أن تقول أّن هنعا  معؤامعرةذ 
وسعيعععلعم  ذ[5] أثِر فقط الشَك واإلرتيعاب

الجميع من هم املتآمرونذ ولعن تعنعتعهعي 
القامئة مادام هنا شك وارتياب. فالخائفعونذ 
ممن تسعى أن يأمنوا من خوف ويُطعمعوا 
من جوعذ ما خافوا وجعاععوا سعيعأكعلعون 
املتآمرين. وال أجهر برس أن عقل املستفيعد 
من عقل املفيدذ وروح املعريعد معن روح 
الشيخذ وروح الشعب من روح الزعيم. أنت 
تعلم أن اقرتان الجوع والخوف يف العقعر ن 
دعوة للمسلم أن يضمنهام حتى ال يضعف 
اإلنسان ويصبح فريسة لألقوى. واعُذر ذكعر 
القر ن هناذ وأنت املسلم العورع والعععريب 
الفَذذ تعرفه قبل غري  وتدفع عنه رش معن 

 ال يؤمن به.

أولئك الذين يقولون أّن املؤامعرة نعظعريعة 
سلطة ال يعلمون شيئا أعز  باريكذ فالعدو 
حقا موجود يف األعىل ويف األسعفعل وععن 
اليمني والشاملذ ويف العداخعل والعخعارج. 
وأنت رغم ذلك ُمسَدد وستبلغ غاياتك شعاء 
من شاء وأىب من أىب: أليعسعت معؤامعرتعكذ 
بويجوز هذا القول فاللغعة لعك( أو هعي 
خططك وبرامجك خرَية وموفقة كلها ألنعهعا 

 بإرادة ُمربمة وقاطعة من قبل.

ومن جميعل ُصعنعع العلعه بعك أن أشعد 
العقالنينيذ أو هكذا يعقعول ععن نعفعسعهذ 
سيؤمن بكذ بل إن العقالنيني يؤمنعون مبعا 
هو غري عقالينذ كام يبدو لنا. نعمذ وفق من 
وفقكذ كيف ال وأنعت معنعتعهعى العععقعل 
وعنوانهذ وتجذب أشباهك. ال عليك بتفسري 
برونو التور لعجيب الظواهر هعذهذ فعهعو 
القائل وما أفشله من قعائعل أن العععقعل 
النقديذ إذا أراد أن يجدد نفسه مرة أخرىذ 
وجب عليه تنمية موقف واقعي صارم لكنه 

يرتكب دامئا خطأ قاتال. وهو االعتقاد 
بأنه ال توجد طريقة فعالة النعتعقعاد 
الوقائع إال باالبتعاد عنهعا وتعوجعيعه 
انتباه املرء نحو الظروف التي تجعلها 
ممكنةذ رغم أن ذلك يعععنعي فعيعام 
يعني قبول الكرري من الوقعائعع دون 

 . [6]متحيص يقرتب منهعا كعام هعي
أليس من معجزات التاريخ والعععلعو 
فيه أّن أقىص اليسار يجتمعع بضعده 
ويرى مرله املؤامرات باسعم العنعقعد 
ومراكمة نقد أتباع املدععو معاركعس 
للمجتمع الرأساميلذ وهو أيضا يُعَمم

 -أي اليرساوي أجعلّعك معن أجعلّعك-
ليقول أشياء ال يفرسها إال مفرسوهاذ 
وال ينال كنههعاذ معن وراء ُحعجعب 
تجاوزوها وحدهمذ عتاة املاركسعيعني 

وليعد -والغرامشينيذ بل هيغل نفسه 
انعتعهعت  -شتوتغارت وميت بعرلعني

صالحيتهذ أمام جهابذة الكرونيكورات 
 املشهديني.

ال تشرتط وصفتنا هذه أن متعر معن 
مرحلة إىل ما بعدها بعل هعي معن 
أحوال "الوعي" تقفز بها فعوق كعل 
الحدود والحجب. ال الزمان أو املكان 
يُحدانكذ فأنت محور كل يشء. أنعت 
متتلك التاريخ والجغرافيا تفعل بهعام 
ما تشاءذ وما يُقال سواء كان علميا أو 
ايديولوجياذ أنت تفهمه كامال وبلغت 
به إىل منتهاهذ فعهعو معنعتعه أصعالذ 
ووحد  ستصنعع تعاريعخعا جعديعدا 
وتُسكن اإلنسانيعة جعمعععاء فضعاء 
جديدا ما عهدته قبال. أنت محعافع  
وحدايث وماركيسع ولعيعربايل وسعنعي 
وشيعي ومسيحي ومسلمذ وأنت كعل 
واحدة منها عىل حعدة كعام تشعاء. 
فع"أنت تريد"ذ معا دمعت الشعععب 

 الواحد دون أضداد.

وإذا قرأت ما ورد هنعاذ أععز  معن 

أعزَ ذ كن متيقنا أن من كتب وما كُعتعب 
خاط  مسكنيذ كيف ال وقد انتبهعت أنعه 
ذكر وصفة من أربع خطوات ومل يذكر إال 
ثالث. "لكن" ال ضري يف ذلكذ فأنعت دامئعا 
عىل صواب وعىل حق. وهذا رس يتجيل يف 
الرابعة من الخطوات. هي ما تراه يف التعو 

ريك اواللحظة. وعىل كل حتى معع اسعتعد
خطئي فستجد خطأ ما قعطعععا. فعأنعت 
صاحب "عنرص" فريد من نوعه فوق كعل 
العنارص وتتحكم فيهاذ وتتوفق عىل غعري  

 يف الوجود والقيمة.

هذه الوصايا ناجحة متاما إذا كعنعت متعر 
بظروف صعبة تركها السعابعقعون معمعن 
يلعنهم تاريخك. حتى وإن كعنعت فعقعريا 
وجائعا وال تُنتج شيئا مفيداذ فأنت غعنعي 
وقد رسقك الجميع. أنت بهذه الخعطعوات 
ترى وحد  ذلك الخاتم املايس والذهعبعي 
يف إصبعكذ حتى وإن كنت مجازيا وحرفيا 

وقد منَت عليك األرسار الشعبوية …  عاريا
برتياق يجعلك عنرصيا بكلك شعبا وجزء  

 وحدانا. 
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أنت بهذه 

الخطوات ترى 

وحد  ذلك 

الخاتم املايس 

والذهبي يف 

إصبعكذ حتى وإن 

كنت مجازيا 

 … وحرفيا عاريا

“ 
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 املجلس األعىل للرتبية والتعليم: 

 القديم املتجدد

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

ليست فكرة املجالس العليا أو 
املجالس القومية أو الوطنية بالفكرة 
الجديدة يف برامج الدولة التونسية 
اإلصالحيةذ فحسب ما هو متاح عىل 
املوقع اإللكرتوين للمطبعة الرسمية 

[ذ تّم يف جوان 0للبالد التونسية]
إحداث أول مجلس أعىل تحت  0956

تسمية املجلس التونيس األعىل 
[. ويف سبتمرب من نفس 1للرياضة]

السنة تم إحداث املجلس األعىل 
[ذ وهو من 2للصحة العمومية]

املجالس التي نجد لها أثرا قانونيا 
داخل النصوص الترشيعية يف الرائد 
الرسمي يف الفرتة التي تسبق 
االستقالل. ذلك أّن إحداثه يعود إىل 

ذ وهو ما يعطينا ملحة 0925سنة 
حول أقدمية هذا النوع من الهياكل.  
وتالها بعد ذلك إحداث عدة مجالس 
عليا وقومية ووطنية يف مختلف 
امليادين. وميكن أن نحيص أكا من 

مجلس يف مختلف املجاالتذ  61
بعضها جديد وبعضها اآلخر يلغي 
مجالس قدميةذ فهي غالبا ما تتغري 
من ناحية املهام والرتكيبة والوضعية 
السياسية وفق السياقات التي متر بها 

 البالد. 
يطرح املجلس األعىل للرتبية والتعليم 
جدال بسبب الغموض حوله من 
ناحية الرتكيبة واملهام. ويكمن التغيري 
الجديد مع هذا املجلس أساسا يف 

 15من دستور  025دسرتته يف الفصل 
؛ حيا ستكون مهمته 1111جويلية 

استشارية من خالل إبداء الرأي يف 
الخطط الوطنية الكربى يف مجال 
الرتبية والتعليم والبحا العلمي 
والتكوين املهني و فاق التشغيل. 
ويضبط القانون تركيبة هذا املجلس 

 واختصاصاته وطرق سريه.
 تاريخية املجلس األعىل للرتبية

حرض األثر القانوين للمجلس األعىل 

للرتبية قبل االستقالل منذ السنوات 
األوىل لالحتالل الفرنيس لتونس وذلك 
تحت تسمية مجلس املعارف 
العمومي والذي نجد له أثرا يف الباب 

ذ والذي يعترب 0111الرالا من قانون 
أول قانون للتعليمذ وقد صدر بأمر 
عيْل من قبل عىل باي الرالا. ثم 
تعددت التسميات من مجلس 

( إىل مجلس 0111املعارف العمومية ب
( فمجلس 0912التعليم العام ب
(ذ والذي كان 0916املعارف العامة ب

له مهام بيداغوجية وأخرى تأديبية]
[. أما بعد االستقالل وتحديدا بعد 4

إعالن الجمهوريةذ انطلقت الدولة 
التونسية يف عدة إصالحات عىل عدة 
مستويات ومن بينها نجد إصالح 
التعليم الذي انطلق بإصدار قانون 

( والذي كان النواة 0951-001عدد ب
األوىل إلصالح املستويات الرالث 
للتعليم بالتعليم االبتدايئذ التعليم 

[. وما 5الرانوي والتعليم العايل(]
يجلب االنتباه يف هذا القانون خاصة 
يف فصله الرامن والرالثنيذ التأكيد عىل 
إحداث مجلس أعىل للرتبية القوميةذ 
وبذلك يكون أول مجلس يعنى 
بقطاع التعليم تم إحداثه بعد 
االستقاللذ ليتم بعد ذلك إصدار األمر 

( الذي اعتنى يف 0961-412عدد ب
مختلف فصوله برتكيبة املجلس 

[. ليتم 6وضبط املهام املوكولة إليه]
إعادة إحداثه وتنظيم تركيبته 

[ الحقا يف مناسبتني 1ومشموالته]
أما الرانية  0910كانت األوىل سنة 

. تم بعد ذلك يف 0911فكانت سنة 
دمج املجلس االستشاري  0911

[ 1للتعليم العايل والبحا العلمي]
واملجلس األعىل للرتبية القومية يف 
مجلس واحد أطلق عليه اسم 
املجلس األعىل للرتبية والتعليم العايل 

[ذ ثم يعاد تنظيمه 9والبحا العلمي]
ويتم حذف البحا  0919الحقا يف 

 0990[. بعدها بسنتني أي يف 01العلمي]
والتي تعترب املحطة الرانية من محطات 

[ذ تم االستناد إىل الفصل 00إصالح التعليم]
الراين منه إىل إعادة إحداث املجلس األعىل 

ذ وألغي بذلك 1111للرتبية وذلك سنة 
[. 01املجلس األعىل للرتبية والتعليم العايل]

ومل يدم املجلس طويال ليتم تعويضه يف 
باملجلس األعىل لتنمية املوارد  1111

البرشيةذ والذي قام بإلغاء كل من املجلس 
األعىل للرتبية واملجلس األعىل للتكوين 

[. أّما  خر تنظيم لهذا 02املهني والتشغيل]
عندما تم  1101املجلس فقد كان سنة 

إعادة تنظيم عدة مجالس عليا استشارية 
مع القيام يف نفس الوقت بإلغاء عدة 
مجالس سابقة. عىل غرار املجلس األعىل 
للبحا العلمي والتكنولوجياذ الذي ألغى 
املجلس األعىل للبحا العلمي والتجديد 

 ].04التكنولوجي]
 املهام واملشموالت

حمل املجلس األعىل للرتبية القومية منذ 
البداية صبغة استشاريةذ وهي صبغة 
مرافقة له كغريه من املجالس العلياذ 

-001من القانون عددب 21فحسب الفصل 
( فإنه "يقع استشارته خاصة يف 0951

املسائل املتعلقة بالتعليم وتأسيس املعاهد 
املدرسية وبرامج الدروس واالمتحانات وما 
هي الكتب التي ميكن التدريس بها يف 
املدارس والتي يجب منعها خاصة منها 
الكتب املنافية لألمن العام أو القوانني أو 

-144األخالق الفاضلة".  أما األمر عدد ب
( املنظّم لرتكيبتهذ ففيه تأكيد عىل 0910

الصبغة االستشارية من خالل فصله األولذ 
حيا يبدي رأيه يف اتجاه السياسية 
القومية يف امليدان الرتبويذ والتنسيق بني 
السياسة القومية يف ميدان التكوين 
اإلطارات وبني إمكانية إدماجها يف القطاع 
االقتصادي واالجتامعي. وأخريا إبداء رأيه 
يف كل املسائل القومية التي تهم التعليم 
والرتبيةذ مع إضافة التعليم العايل والبحا 

 العلمي.

” 

حمل املجلس األعىل 

للرتبية القومية منذ 

البداية صبغة 

استشاريةذ وهي صبغة 

مرافقة له كغريه من 

 املجالس العليا

  “ 

 محّمد حّدادبقلم: 
 دكتور يف الهندسة الكهربائية

 وطالب فلسفة
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( واألمر       0911-0109ونجد يف األمر ب
(ذ تطابقا بني املشموالت 0195-0919)

املوكلة للمجلس يف كال املناسبتني مع 
حذف مسائل البحا العلمي يف األمر 
الراينذ حيا يبدي رأيه يف توجيهات 
السياسة القومية يف ميدان الرتبية 
والتعليم العايل والبحا العلمي وكذلك 
حول الطرق الكفيلة بإنجازها ومقومات 
التنسيق بني الخطط القومية املتعلقة 
بتكوين مختلف أصناف اإلطاراتذ 
والطرق الكفيلة بتحقيق تطور الرتبية 
والتعليم والبحا العلمي وفقا لطلبات 
التنمية االقتصادية واالجتامعية والرقافية 
للبالد وبضامن التفتح املستمر ملؤسسات 
التعليم عىل محيطهاذ مع اعتامد 
اإلجراءات اإلصالحية وإقرارها يف جميع 
مستويات الرتبية والتعليم وكذلك 
اإلجراءات املرافقة الالزمة إلنجازها. وبعد 
دمج الرتبية والتعليم العايل والتكوين 

 املهني والتشغيل يف مجلس واحد.
-0141أّما الفصل الراين من األمر عدد ب 

(ذ فيتوىل حسبه املجلس األعىل 1111
لتنمية املوارد البرشية إبداء الرأي حول: 
توجهات السياسة الوطنية يف ميادين 
الرتبية والتعليم العايل والتكوين املهني 
والطرق الكفيلة بإنجازها و فاق التشغيل 
بها وفقا ملتطلبات التنمية االقتصادية 
واالجتامعية والرقافية للبالدذ ومقومات 
التنسيق بني الخطط الوطنية واملتعلقة 
بتكوين مختلف أصناف اإلطارات وتنمية 

املوارد البرشيةذ والطرق الكفيلة 
بتطوير املنظومة الرتبوية وإصالحها 
والنهوض بالتكوين املهني 
والتشغيل عامة وتشغيل الشباب 
وإدماجهذ والطرق الكفيلة بضامن 
التوافق بني املنظومة الرتبوية 
ومنظومة التكوين املهني من ناحية 
واملحيط االقتصادي واالجتامعي من 
ناحية أخرى أما يف  خر تنظيم 
للمجلس األعىل لتنمية املوارد 
البرشيةذ فقد تقرر حسب الفصل 

(ذ 1101-2111من األمر عدد ب 04
تويل املجلس األعىل لتنمية املوارد 
البرشية دراسة املواضيع املعروضة 
عليه وإبداء الرأي يف التوجهات 
والربامج الوطنية لتأهيل العنرص 
البرشي وإرساء اقتصاد املعرفة 
وتكريس التعلم مدى الحياةذ 
والرتابط والتكامل بني منظومات 
الرتبية والتكوين والتعليم العايل 
والبحا لتدعيم الكفاءات 
والخربات العلمية الوطنيةذ وتأهيل 
وتدعيم البنية األساسية للتعليم 
والتأطري والتكوين ملختلف الفئات 
والرشائح العمريةذ وتعزيز االسترامر 
الخاص يف املجاالت ذات الصلةذ 
والخطط الوطنية لرصد ذوي 
القدرات الفائقة يف مختلف 
املجاالت وتكوين النخب واإلحاطة 

 .بها

 تركيبة املجلس
كانت تركيبة املجلس األعىل لتنمية 

 1111املوارد البرشية عند إنشائه يف 
تشمل تقريبا كل أعضاء الحكومةذ 
والرؤساء أو األمناء العامني للهيئات 
واملنظامت الوطنية مرل األمني العام 
لالتحاد العام التونيس للشغلذ االتحاد 
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديةذ إضافة إىل األحزاب السياسية 
املمرلة مبجلس نواب الشعب. كام كانت 
القامئة تشمل كل من االتحاد التونيس 
للفالحة والصيد البحريذ واالتحاد 
الوطني للمرأة التونسيةذ واملجلس 
اإلسالمي األعىل الجمهورية التونسيةذ 
واملنظمة التونسية لألرسة التونسية 
وأخريا ممرل عن كل منظمة طالبية 

 .معرتف بها
أما إذا عدنا إىل النصوص املنظمة 
للمجلس األعىل للرتبية والتعليم العايلذ 

( واألمر ب0911-0109خاصة األمر ب
(ذ فإننا نالح  تركيبته 0195-0919

املوسعةذ فبخالف أعضاء الحكومة 
ونواب عن أغلب املنظامت الوطنية 
ومديري الدواوين املوجودة  نذا  
واملنظامت الطالبية املعرتف بهاذ فإننا 
نجد كذلك كل من رؤساء الجامعاتذ 
ونواب عن وداديات متفقدي التعليم 
الرانوي والتعليم االبتدايئذ وكذلك كل 
من نواب وداديات رؤساء املعاهد 
الرانوية ومديري املدارس االبتدائيةذ 

” 

كانت تركيبة 

املجلس األعىل 

لتنمية املوارد 

البرشية عند 

 1111إنشائه يف 

تشمل تقريبا كل 

 أعضاء الحكومة 

“ 

PKenny Eliason /Unsplash  



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   8ا

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

ونائب عن كل نقابة معرتف بها 
لرجال التعليم تعليم االبتدايئ 
والرانوي والعايلذ وجملة من النواب 
عن التعليم العايل ومؤسساتهذ ونواب 
عن التعليم االبتدايئ والرانوي 
ومؤسساتهام. ونائب عن الهيئة 
القومية للتعليم الخاصةذ ونائب عن 
كل هيئة مهنية مكونة عىل النحو 
القانوين يكون لنشاطها صله مبيدان 
الرتبية والتعليم العايل والبحا 

ذ فقد تم 0919العلمي. أما يف 
االستغناء عن ممريل املدارس 
واملعاهد وممريل الوداديات وممريل 
نقابات التعليم مبختلف مراحلهاذ 
وإضافة نواب عن كل من هيئة 
املحامني وهيئة األطباء وهيئة 
املهندسني إىل املنظامت الوطنية 
الفاعلة ومع إضافة ومثانية أعضاء 
يختارهم الوزير األول حسب 

 .كفاءتهم
ونالح  بناء عىل الرتكيبة التي 
تشكلت منها هذه املجالس ما  لت 
إليه من خالل التمريلية النيابية والتي 
ترتكز عىل تعيني هياكل الدولة املعنية 
بالتعليم مبختلف أصنافها ومن 

( 0961-412ينوبهاذ ففي األمر عدد ب
املنظم واملحدث للمجلس األعىل 
للرتبية القوميةذ نجد أن الرتكيبة 
األوىل من املجلس تتكون من جمعية 
عامة إضافة إىل أربع لجان فنية 
بلجنة التعليم الرانويذ لجلة التعليم 
اإلعداديذ لجنة التعليم االبتدايئذ 
ولجنة البناءات املدرسية(. فالجمعية 
العامة تتألف بدورها من أعضاء 
رسمينيذ وأعضاء يعينهم كاتب الدولة 
للرتبية القومية وأعضاء ميرلون 
مجلس األمة واإلداراتذ وأخريا أعضاء 
منتخبني. ففيام يهم األعضاء الرسميني 
تتكون الجمعية من رئيس وهو كاتب 
الدولة للرتبية القوميةذ وينوب 
الرئيس ثالث نواب هم عىل التوايل؛ 
رئيس الجامعة التونسيةذ املتفقد 
العام للرتبية القوميةذ ونائب رئيس 
الجامعة التونسيةذ مع إضافة أربعة 
أعضاء وهم: مدير دار املعلمني 
العلياذ مدير مدرسة ترشيح األساتذة 
املساعدينذ وكاهية مديري كل من 
التعليم الرانوي والتعليم االبتدايئ. أما 

األعضاء املعينني من كاتب الدولة 
فهم خمسة متفقدي كل من التعليم 
الرانوي والتعليم الفني باملعاهدذ 
والتعليم العام والفني للمدارس 
اإلعداديةذ مع أحد متفقدي التعليم 
االبتدايئذ وأعضاء ميرلون مجلس األمة 
واإلداراتذ ونجد نائبان يعينهم 
مجلس األمةذ إضافة إىل نواب عن 
بقية كتابات الدولة. وينضّم إليهم 
كذلك نواب عن يتم تعيننهم عن 
طريق املنظامت التي ينتمون إليها؛ 
فنجد مرال؛ نواب عن كل من نقابات 
التعليم مبختلف فروعهذ ونالح  
كذلك مشاركة األولياء من خالل 
نواب عن الجمعيات األكا متريال 
لألولياء ملختلف مراحل التعليم. أما 
األعضاء املنتخبون فيتم انتخابهم من 
طرف زمالئهم أو زميالتهمذ وقد 
كانت القامئة موسعة شملت كل من 
مديري ومديرات املعاهد الفنية 
والرانوية ومدارس ترشيح املعلمني 
واملعلامتذ واملدارس الرانوية ذات 
املرحلة األوىل واملدارس اإلعدادية 
واملدارس االبتدائية. وتشمل الرتكيبة 
كذلك األساتذة واألستاذات من 
مختلف األصناف واملعلمني 
واملعلامتذ إضافة إىل رؤساء 
ورئيسات األشغال باملدارس اإلعدادية 

 .واملعاهد الفنية
نالح  من خالل تركيبته أن هذا 
املجلس قائم أساسا عل االنتخابات 
لذلك ميكن أن نجد داخل الرائد 
الرسمي قرارات وزارية تفصل 

[ذ 06][05الطريقة املتبعة لالنتخابات]
ففي  قرار كاتب الدولة للرتبية 

 0962نوفمرب  11القومية املؤرخ يف 
املتعلق بانتخابات املجلس األعىل 
للرتبية القوميةذ فإن أعضاء التعليم 
العمومي يوزعون النتخاب نوابهم 
باملجلس األعىل للرتبية القومية عىل 
ثالثة أقسام تشتمل عىل هيئات 
ناخبةذ فالتعليم الرانوي يتكون من 
سبع عرش هيئة. أما التعليم اإلعدادي 
فيتكون من عرشة هيئات. وأخريا 
التعليم الرانوي الذي يتكون من اثني 

 .عرش هيئة
وحافظت تركيبة املجلس عىل نفس 
املنحى الذين قام عليه املجلس يف 
املرة األوىل مع بع  االختالفاتذ 

(؛ 0910-144فالفصل الراين من األمر عدد ب
بخالف حضور نواب عن الوزارات املكونة 
للحكومة ومختلف مكونات التعليمذ نجد 
أيضا نوابا عن البنك املركزي واملجلس 
االقتصادي واالجتامعيذ وأعضاء ميرلون 
التعليم العايل ومعاهد البحا العلمي يتم 
تعينهم عن طريق االنتخابذ مع إضافة 
أربعة أعضاء ميرلون الطلبة بنسبة اثنني 
عن املكتب القومي للطلبة الدستوريني 
واثنني عن االتحاد العام لطلبة تونس 
وثالثة نواب عن الحزب االشرتايك 
الدستوري. وبخالف تواجد نواب عن 
نقابات التعليم مبختلف مراحله نجد نوابا 
عن املنظامت الوطنية عىل غرار املنظمة 
التونسية للرتبية واألرسة واالتحاد العام 
التونيس للشغل واالتحاد القومي النسايئ 
التونيس واالتحاد التونيس للصناعة 
والتجارة واالتحاد القومي الفالحيذ مع 
حذف متريليات الجمعيات الخاصة 
باألولياء. أما بخصوص كيفية االنتخاب 
فقد تم تنظيمها بالقرار من وزير الرتبية 

يتعلق  0910جوان  16القومية مؤرخ يف 
بانتخاب أعضاء املجلس األعىلذ حيا نجد 
يف الفصل األول منهذ أن النواب عن 
التعليم الرانوي والتعليم الفني واملهني 
والتعليم االبتدايئ يف املجلس األعىل للرتبية 
القومية يقع انتخابهم حسب الرتتيب 
املنصوص عليها عرب انتخابات اللجان 

[. لينتهي معها 01اإلدارية املتناصفة]
االنتساب إىل املجلس من خالل االنتخابات 
لتقترص فقط عىل تعيني نواب عن مختلف 
الوزارات واملنظامت الوطنية ومختلف 
النقاباتذ فحسب لفصل الراين من األمر 

(ذ يكمن أن نالح  0910-141عدد ب
 11إمكانية تجاوز أعضاء املجلس ألكا من 

عضو. وتشرت  هذه املجالس يف دعوة كل 
 .من يرى رئيس املجلس فائدة يف وجوده
 كيف سيكون شكل املجلس القادم؟

بعد هذا الرسد التاريخي ملسار املجلس 
األعىل للرتبية مبختلف مشموالته وصيغ 
تركيبتهذ ميكن أن نتساءل عن كيفية 
تحديد تركيبة املجلس األعىل للرتبية 
والتعليم ومشموالته. وإذا علمنا أن 
املجالس التي تم إحداثها بعد االستقالل مل 
تجتمع إال يف مناسبتنيذ فقد انعقدت 

بكلّية  0910جويلية  9الجلسة األوىل يف 
اآلداب والعلوم اإلنسانيّةذ أما الجلسة 

بقرص  0919جوان  6الرانية فقد كانت يف 

” 

املجالس التي تم 

إحداثها بعد 

االستقالل مل تجتمع 

 إال يف مناسبتني

  “ 
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الحكومة بالقصبة. والتي تناول فيها 
الحضور النظر يف وثيقة إصالح النظام 

[. 01الرتبوي التي أعدتها الوزارة ]
[ 09والالفت للنظر أنه تم إحداث لجنة]

كانت مهمتها األساسية هي متابعة تنفيذ 
التوصيات والقرارات التي تم اتخذاها عن 
طريق املجلس األعىل للرتبية والتعليم 

 العايل والبحا العلمي.
نتساءل كذلك عن مصري لجنة الرتبية  

والتعليم والبحا العلمي داخل مجلس 
األمن القوميذ وهي من لجانه القارة ]

[ذ بعد أن يقع إحداث املجلس 11
الجديد. نتساءل كذلك عن دور مجلس 
النواب الجديد يف مسألة الرتبية التعليمذ 
وهل ستكون فيه لجنة تعنى بالرتبية 
والتعليم تختلف عن لجنة الشباب 
والشؤون الرقافية والرتبية والبحا 
العلمي يف الربملان السابق والتي كانت 
تختص بالنظر يف املشاريع واملقرتحات 
املتعلقة بالرتبية والتعليمذ التكوين 
والتشغيلذ والبحا العلمي والرقافة 
وكذلك املسائل املتعلقة بالشباب 

 ].10والرياضة والرتفيه]
 

 الهوامش
املوقع اإللكرتوين للمطبعة  .0

 )//:httpالرسمية للبالد التونسية
( www.iort.gov.tn/ 

 0956جوان  11أمر عىل مؤرخ يف  .1
يتعلق بإحداث مجلس تونيس 

-52أعىل للرياضة بر.ر عدد 
0956.( 

أمر من الوزير األكرب رئيس   .2
سبتمرب  11الحكومة مؤرخ يف 

يتعلق بإحداث املجلس  0956
األعىل للصحة العمومية بر.ر عدد 

11-0956(. 
//:https :املدونة البيداغوجية .4

akroutbouhouch.blogspot.c
om/  

 0951لسنة  001قانون عدد  .5
يتعلق  0951نوفمرب  4املؤّرخ يف 

 ).0951-19بالتعليم بر.ر عدد 
مؤرخ  0961لسنة  412أمر عدد  .6

يتعلق  0961ديسمرب  10يف 
باملجلس األعىل للرتبية القومية 

 ).0961-62بر.ر عدد 
مؤرخ  0911لسنة  111أمر عدد  .1

-01بر.ر عدد  0911مارس  06يف 

( يتعلق بتنقيح األمر 0911
 0910لسنة  144عدد 

 0910جوان  16مؤرخ يف 
يتعلق بضبط مشموالت 
وتركيبة وسري عمل املجلس 
األعىل للرتبية القومية بر.ر 

 ).0910-11عدد 
تم إحداث املجلس  .1

االستشاري للتعليم العايل 
والبحا العلمي من خالل 

 65من القانون  02الفصل 
 01املؤرخ يف  0916لسنة 

واملتعلق  0916جويلية 
بالتعليم العايل والبحا 

-46العلمي بر.ر عدد 
(ذ ثم يتم تحديد 0916

مشموالتها وطرق تسيريه 
 46عن طريق األمر عدد 

 01املؤرخ يف  0911لسنة 
-4بر.ر عدد  0911جانفي 

0911.( 
 0911لسنة  0109أمر عدد  .9

 0911اكتوبر 05مؤرخ يف 
يتعلق بضبط مشموالت 
املجلس األعىل للرتبية 
والتعليم العايل والبحا 
العلمي وتركيبه وسري عمله 

 ).0911-14بر.ر عدد 
 0919لسنة  0195أمر عدد  .01

 0919أوت  21مؤرخ يف 
يتعلق بضبط مشموالت 
املجلس األعىل للرتبية 
والتعليم العايل وتركيبه 

-61وسري عمله بر.ر عدد 
0919.( 

 0991لسنة  65قانون عدد  .00
 0991جويلية  19مؤرخ يف 

يتعلق بنظام الرتبوي بر.ر 
 ).0990-55عدد 

 1111لسنة  1161أمر عدد  .01
 1111أكتوبر  01مؤرخ يف 

يتعلق بضبط مشموالت 
املجلس األعىل للرتبية 
وتركيبته وسري عمله. بر.ر 

 ).1111-11عدد 
 1111لسنة  0141أمر عدد  .02

 1111ماي  1مؤرخ يف 
يتعلق بأحداث وضبط 
مشموالت املجلس األعىل 
للتنمية املوارد البرشية 
وتركيبته وسري عمله بر.ر 

 ).1111لسنة  21عدد 
 1101لسنة  2111أمر عدد  .04

يتعلق  1101ديسمرب  0مؤرخ يف 
بإحداث مجالس عليا استشارية 

 ).1101-91بر.ر عدد 
قرار من كاتب الدولة للرتبية  .05

افريل  14القومية مؤرخ يف 
( 0964-10بر.ر عدد  0964

يتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 
-56بر.ر عدد  0962نوفمرب  11

( املتعلق باالنتخابات 0962
 للمجلس األعىل للرتبية القومية.

قرار من وزير الرتبية القومية  .06
يتعلق  0910جوان  16مؤرخ يف 

بضبط انتخاب أعضاء املجلس 
األعىل للرتبية القومية بر.ر عدد 

11-0910.( 
مؤرخ  0961لسنة  56أمر عدد  .01

يتعلق  0965فيفري  15يف 
بضبط كيفية اللجان اإلدارية 
املتناصفة وتنظيمها وتسيريها 

 ).0961-01بر.ر عدد 
//:https :املدونة البيداغوجية .01

akroutbouhouch.blogspot.
com/  

قرار من وزير التعليم العايل  .09
 1والبحا العلمي مؤرخ يف 

يتعلق بإحداث  0919جانفي 
لجنة متابعة تنفيذ توصيات 
املجلس العىل للرتبية والتعليم 
العايل والبحا العلمي بر.ر عدد 

2-0919.( 
قرار من رئيس الجمهورية رئيس  .11

مجلس األمن القومي مؤرخ يف 
يتعلق بتشكيل  1101أكتوبر  21

لجان قارة مبجلس األمن القومي 
 ).1101-92بر.ر عدد 

النظام الداخيل ملجلس نواب  .10
فيفري  14الشعب بتاريخ 

1105.https://legislation-
securite.tn/ar/law/44111  

” 

نتساءل كذلك عن 

مصري لجنة الرتبية 

والتعليم والبحا 

العلمي داخل 

مجلس األمن 

القوميذ وهي من 

 لجانه القارة 

“ 
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 الدراسات التوراتية 

 وإسكات التاريخ الفلسطيني

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

مل يستند املرشوع الصهيوين إىل تأييعد 
اإلمربيالية الغربية فقط بل وجد أيضا 
دعام كبريا من الدراسات التاريعخعيعة 
التي أعطت مرشوعية لعقعيعام دولعة 
إرسائيعل وععىل رأسعهعا العدراسعات 
التوراتية. وهو اتجاه تزعمه مجموعة 
من املؤرخني منذ نهاية القرن التاسعع 
عرشذ تزامنا مع ظهور الصعهعيعونعيعة 
وفكرة البعحعا ععن وطعن قعومعي 
لليهود. وتعتمد هذه الدراسات ععىل 
قراءة أيديولوجية للتاريخ تععيل معن 
شأن الوجود اليهودي يف فعلعسعطعني 
وتعترب مملكة إرسائيل القدمية حقيقة 
تاريخية ال جدال فيها للتأكعيعد ععىل 
وجود استمرارية تاريخية بني مملكعة 
إرسائيل العقعدميعة ودولعة إرسائعيعل 
الحعديعرعة. وبعذلعك تسعععى هعذه 
الدراسات إىل توظيف التاريخ القديم 
لخدمة األطامع السياسعيعة وإنعجعاح 
املرشوع الصهيوينذ كام تعمل كعذلعك 
عىل طمس تاريخ الحضارات األخعرى 
التي مرت عىل املنعطعقعة وإسعكعات 
التاريخ الفلسطيني القديم واعتعبعاره 
من "التواريخ املستبعدة "ععىل حعد 
تعبري املؤرخ كيا وايتالم يف كعتعابعه 

 "اختالق إرسائيل القدمية".
.يعرف وايتعالم خعطعاب العدراسعات 
التوراتية عىل أنه شبكعة معتعداخعلعة 
وقوية من األفكار والتوكيدات العتعي 
يعتقد مامرسوها أنها نتاج الدراسعات 
العلمية املوضوعية بينام يف الحقيعقعة 

وفرض لتصور  ماهي إال مامرسة للقوة
مععني لعلعامخ لعخعدمعة املرشعوع 
الصهيوين وبالتايل تجريد الفلسطينيني 
من ماضعيعهعم. وال ريعب أن هعذا 
الخطعاب غعري املعوضعوععي والعذي 
يجانب الحقيقة التاريخية يعمل عىل 
تجاهل الكشوف األثعريعة ومعا قعد 
أماطت اللرعام ععنعه معن جعوانعب 
متعددة من الرتاث الرقايف والعروحعي 
الذي خلفته الشعوب التي استوطنت 
فلسطني وخاصة العنرص العكعنعععاين. 
ولكن السلطات اإلرسائعيعلعيعة العتعي 
تهيمعن اآلن ععىل أغعلعب املعجعال 
الفلسطيني والتي تدععم العدراسعات 
التوراتية ال تتواىن يف طعمعس معععامل 
الحضارة الكنعانية والبحا فقط ععن 

 ثار مملكة إرسائيل القدميعة لعدععم 
 الوجود اليهودي يف املنطقة. 

يعتمد الباحرون العتعوراتعيعون ععىل 
التوراة كمعصعدر أسعايس لعلعتعاريعخ 
باعتبارها الكتاب املقعدس لعلعيعهعود 
الذي يرسد بدايات هذا الشعععب يف 
التاريخذ لذلك يعتقد أغعلعبعهعم بعأن  
الوقائع التاريخعيعة العتعي يرسعدهعا 
الكتاب املقدس حقائق تاريعخعيعة ال 
تناقش من ذلعك تعأكعيعدهعم ععىل 
الوجود التاريخي ململعكعة إرسائعيعل 
القدمية التي نشأت حسب تصعورهعم 

ق.م. ونعحعن هعنعا ال  0111حوايل 
نناقش وجود اململكة من عدمهذ وإمنا 
نسعى للكشعف ععن اإلرادة  غعري 
العلمية للباحرني التوراتعيعني العذيعن 
تحركهم دوافع سعيعاسعيعة ومصعالعح 
تتعلق باألوضاع الحارضة أي باملرشوع 
الصهيوين الراهن ولعيعس بعالعتعاريعخ 
القديم للمنطقة. فعيعتعحعول بعذلعك 
التاريخ من علم دراسعة املعاخ إىل 
"وسيلة لتأكيد املطالبات الصهيعونعيعة 
بالحق يف األرض" ععىل حعد تعععبعري 
ادوارد سعيد. ففلسطعني ال متعتعلعك 
تاريخا وحضارة حسب هعذا العتعيعار 
وإمنا هي جزء فقط من تعراب ععاش 
فوقه أجدادهم قبل أكا معن ألعفعي 
سنةذ األمر الذي يقودنا إىل القول بأن 
إعادة بناء املاخ سواء كان مكتوبا أو 
شفاهيا هو عمل سعيعايس بعالعدرجعة 
األوىل وال يخضع يف أغلب األحيان إىل 

 املعايري األكادميية واملوضوعية. 
يتبني لنا إذن أن الدوافع التي تعحعر  
مدرسة الدراسات التوراتية هي دوافع 
إيديولوجية لها صلة وثيقة بصعععود 
الصهيونية وسنبني هنا ما تدعيه هذه 
الدراسات معن قعراءات تعروم معن 
خاللها بناء تصعور معععني لعلعامخ 
يسكت التاريخ الفلسطعيعنعي. فعقعد 
تجاهلت الدراسات التوراتية تعاريعخ 
فلسطني القديم نعظعرا ألن معجعال 
اهتاممها هو إرسائيل القدميةذ فتاريخ 
فلسطني ال وجود له إال كعخعلعفعيعة 
لتاريخ إرسائيلذ إذ أن كعل األبعحعاث 
األثرية والدارسات العتعاريعخعيعة قعد 
تعلقت فقط بتاريخ مملكة إرسائعيعل 
ويتم ذكر الحضارة الكنعانية كحعدث 
صغري جدا يف مسرية التاريخ اليهعودي 

الطويل وهو ما أدى إىل غعيعاب املعراجعع 
املتعلقة بتاريخ فلسطني القديم. وما يعاب 
يف هذا اإلطار عىل الجامعات العربية هعي 
أنها مل تنجح يف تكوين نخب متخصصة يف 
تاريخ الرشق القديم عامة وتاريخ فلسطني 
القديم خاصة عكس الجامعات العغعربعيعة 
التي اهتمت بتاريخ أديان الرشق القعديعم 
منذ القرن التاسع عرش. وقد توجد بععع  
الدراسات العربية القليلة التي تنحو نعحعو 
املجادالت السياسية والقراءات املتعرسعععة 
وغري املعمقة والتي تأثرت بالرصاع الععريب 
اإلرسائييل وهي مختصة أساسا يف العفعرتة 
املعارصة وليس يف الحقبة القعدميعة ألنعهعا 
تقترص عىل توضيح العقعضعيعة العوطعنعيعة 
الفلسطينية ليبدو بذلك كام لو أن التاريعخ 
الفلسطيني القديعم قعد تعر  إلرسائعيعل 
والغرب. يف مقابعل ذلعك وجعد املرشعوع 
الصهيوين مراجع هامة نرشعت يف أشعهعر 
الجامعات الغربية فاستند إلعيعهعا لعبعيعان 
أحقيته يف املطعالعبعة بعاألرض املعوععودة. 
ويدح  العديد من املؤرخني الذين وجهوا 
نقدا كبريا للمدرسة التوراتية فعكعرة كعون 
التاريخ الفلسطيني هو معجعرد خعلعفعيعة 
للتاريخ اإلرسائييلذ إذ يعترب كيا وايتالم أن 
تاريخ إرسائيل القديم ليس سوى لعحعظعة 
قصرية يف التاريخ الفلسطيعنعي العطعويعل. 
يقول إدوارد سعيد مؤيدا هذا الرأي "معن 
أهم مظاهر نجاح الحركة الصهيونية كعان 
غياب أي تاريخ رئييس لفلسطني الععربعيعة 
ولسكانها وكأن شبكة التفاصيل الصهيونيعة 
ومسلسل أحداثها قد خنقت الفلسطينيعني 
واستبعدتهم ليس فقط من العامل بل معن 

 أنفسهم أيضا".
استندت الدارسات التوراتية إىل الكشوفات 
األثرية التي ركزت عىل منعاطعق معحعددة 
دون أخرى وكعأن هعنعا  رغعبعة إلقصعاء 
مجاالت معينة لتبقى مطموسة ألنها فقعط 
جزء من التاريخ الكنعاين الطويلذ فقد ركز 
علامء  اآلثار املسيسني عىل منطقة الضفعة 
الغربية والتي يسميها اإلرسائيليون "يهعوذا 
والسامرة"ذ أما منطقة السهول املتفق ععىل 
أنها أرض كنعان فهي ذات قيمة قليلعة يف 
عملية البحا عن إرسائيل العقعدميعة ألن 
هدف علامء اآلثار يف النهاية هو التعأكعيعد 
عىل الوجود التاريخي ملمعلعكعة إرسائعيعل 
وطمس الوجود الكنعاين وتجاهله وبالتعايل 
إسكات التاريخ الفلسطيني واسعتعبعععاده. 

” 

تعتمد هذه الدراسات 

عىل قراءة أيديولوجية 

للتاريخ تعيل من شأن 

الوجود اليهودي يف 

فلسطني وتعترب مملكة 

إرسائيل القدمية 

حقيقة تاريخية ال 

 جدال فيها

  “ 

 فهمي رمضاينبقلم: 
 أستاذ مربّز يف التاريخ 

 عضو الهيئة املديرة لجمعية تونس الفتاة
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يقول نوث وهو أحد العبعاحعرعني 
التوراتيني يف مقدمة كتابعه ععن 
تاريخ إرسائيل "صحيح بالعطعبعع 
أنه من رحم اليهودية قد ولعدت 
يف التاريخ الحعديعا كعيعنعونعة 
جديدة اسمها إرسائيعل سعععت 
للمطالبة بوطنها مرة أخعرى يف 
أرض إرسائيل القعدميعة وتعحعت 

 رعاية الحركة الصهيونية" 
تنكر كذلك الدراسات التوراتعيعة 
الزمان واملكعان ععىل العتعاريعخ 
الفلسطينيذ فالخطاب العتعورايت 
فرض تحقيبا معينا للتاريخ أبععد 
من خعاللعه دور العحعضعارات 
األخرى خاصة الكنعانيةذ فبدايعة 
دخول املنطقة يف التاريخ حسب 

القراءة التوراتية كان مع نشعوء معمعلعكعة 
إرسائيل من العرص الربونزي املعتعأخعر إىل 
الععرصع العحعديعدي دون ذكعر أي دور 
للكنعانيني أو الفلستيني أو العموريني ومعا 
خلفته هذه الشعوب من تعراث حضعاري 
وثقايف وهو ما يؤكده جا  غودي  يف كتابه 
"رسقة التاريخ: كيف فرضت أروبا روايعتعهعا 
الرسمية عىل العامل؟" حيا يعترب أن الغرب 
قد فرض رسدية معينة لتاريخ العامل أقصت 
الحضارات الرشقية وتجاهلت مساهمعتعهعا 
التاريخية. وهي نفس الرسدية التي نجدها 
لدى املدرسة التوراتية حيا قسمت تاريعخ 
املنطقة إىل تحقيب خاضع للرؤية الالهوتية 
اإلرسائيلية مرل معرحعلعة اآلبعاء معرحعلعة 
الخروجذ ومرحلة االستيطان وهعي كعلعهعا 
تواريخ منحازة إذ يصبح تاريعخ املعنعطعقعة 
مقرتنا بتاريخ الشخصيات واألحداث الدينية 
يف الرتاث التورايت وهو معا يعكعشعف ععن 
طغيان الزمان التورايت ليسعكعت العتعاريعخ 
الفلسطينيذ فال يكون للتاريخ الفلسطيعنعي 
معنى وأهمية إال بكونعه مرسعح أحعداث 
 تاريخ إرسائيل والخلفية التي تطور فيها. 

هذا بخصوص الزمانذ أما بالنسبة للمعكعان 
فقد عملت العدراسعات العتعوراتعيعة ععىل 
اختصاره ليصبح فقط األرض املعوععودة إذ 
ليس هنا  حديا عن فلسطني أو كنعععان 
أو أي مصطلحات أخرى فقط نجد "األرض 
املععقععدسععة "ذ "أرض الععتععوراة" "إرتععس 
إرسائيل" بأي أرض إرسائيل( وهعي كعذلعك 
محاولة لرسقة املكان وتحويله ليصبح فقط 
متعلقا بالتاريخ الديعنعي إلرسائعيعل.  أمعا 
املصطلحات التي يستعملها تيار العبعحعا 
التورايت للحديا عن فلسطني فهي ألعفعا  
سياسية وإيديولوجية تستعمل للمعخعاتعلعة 
ونفي التاريخ القديم للمنطقعة معن ذلعك 
مرال مصطلح الرشق األوسط الذي يعحعمعل 
شحنة سياسية تدل عىل فهم أورويب ضعيعق 
للعامل. وميكننا ذكر هنا بع  األعامل التعي 
أقصت املفهوم العجعغعرايف وركعزت ععىل 
املفهوم الديني للمكان كالدراسة املوسومعة 

ب "الجغرافيا العتعاريعخعيعة لعألرض 
املقدسة" حيا يستععمعل املعؤلعف 
فلسطني كخلفيعة لعفعهعم العتعطعور 
التاريخي ململكة إرسائيل وكأن هعنعا 
التاريخ الفلسطعيعنعي ال يعذكعر إال 
ليخدم التاريخ اإلرسائييلذ ففلسعطعني 
ال متلك تاريخا خاصا بها فتاريخها هو 
 تاريخ إرسائيل وبالتايل تاريخ الغرب. 
إنكار الزمان واملكان ععىل العتعاريعخ 
الفلسطيني يتوافق كعذلعك حسعب 
الدارسات التوراتية مع غياب السكان 
عن هذه األرضذ أمل يعروج املرشعوع 
الصهيوين إىل فكرة "أرض بال شعععب 
لشعب بال أرض" وهو ما نجده لعدى 
أغلب علامء املدرسة التوراتية حيعا 
يتجاهلون الوجود املتنوع للعقعبعائعل 
الكنعانية والشعععوب األخعرى معن 
فلستيني وعمورينيذ إذ يتم إسعكعات 
تععاريععخ الشعععععوب األخععرى الععتععي 
استوطنت فلسطني والتعي مل تعكعن 
يهودية. يقول نوث: "باعتباره تاريخعا 
حقيقيا وأصيال فإن تاريعخ إرسائعيعل 
كان دوما وبشكل ععمعيعق معتعأثعرا 
باألرض التي نشأ فيها " فهذه األرض 
حسب هذه الرؤية هي حعتعام أرض 
خالية جاء شعب إرسائيل ليعمعألهعا. 
يقول أهاروين مدعام نفس الفكرة " 
إن تلك الفرتة التي تغلغلعت فعيعهعا 
القبائل العربية يف املناطق املختلعفعة 
من البالد حتى تبلور شعب إرسائيعل 
الشعب األول والوحيد الذي جعععل 
من هذه األرض وطنا له" وبذلك فقد 
جردت الدراسات العتعوراتعيعة لعفع  
فلسطني من أي معنى ليصبح يعنعي  
فقعط األرض املعوععودة أو األرض 
املقدسة لليهود التي تعم إحعيعائعهعا 
وتنميتها بعد أن كانت قفرة وخاليعة. 
ميكننا ان نجد صدى لهذه األفكار يف 
املقاطع االفتتاحية من إعالن تأسيس 
دولة إرسائيعل "لعقعد كعانعت أرض 
إرسائععيععل مسععقععط رأس الشعععععب 

اليهوديذ هنا تكونت هويعتعه العروحعيعة 
والدينية والقوميعة. وهعنعا حعقعق هعذا 
الشعب االستقالل وأنشأ ثقافة كان لها أثر 
قومي وعاملي. وهنا أيضا كتبوا العكعتعاب 
املقدس ووهبوه للعامل. جاهد اليهود طيلة 
القرون املاضية للعودة إىل أرض  بعائعهعم. 
عاد اليهود بأعداد كبرية يف العقود األخرية 
فاستصلحوا القفار وأعادوا إحياء لغعتعهعم 
وبنوا املدن والقرى وأسسوا مجتمعا قويعا 
دائم النمو. لقد جلبوا نعععمعة العتعقعدم 
لجميع سكان البلد وتطعلعععوا لعلعتعحعرر 

 واالستقالل ".
تؤكد الدراسات التوراتية يف النهاية عىل أن 
تاريخ إرسائيل هو تاريخ معتعجعدد يعتعم 
إحععيععاؤه دامئععا يف حععني أن الععتععاريععخ 
الفلسطيني قد انتهى فهو ملك إلرسائعيعل 
فقطذ أما السكان فسواء كانوا قد اندمجوا 
يف إرسائيل أو متت إبادتهم فلعيعس لعهعم 

 الحق يف هذا التاريخ. 
هنا قد نتساءل كام تساءل يونغ " كعيعف 
نكتب تاريخا جديدا يف حني أن العتعاريعخ 
برمته هو تاريخ أورويب ذكوري وينعتعمعي 

 إىل العرق األبي ؟".
 
 

 أهم املراجع 
اختالق إرسائيعل وايتالم بكيا(ذ  •

ترجمة سحر الهنيدي ذ  القدميةذ
مراجعة فؤاد زكرياءذ سعلعسعلعة 

 .0999ذ 149عامل املعرفةذ عدد 
ذ اليهودية القدميةدبور بعامد(ذ  •

 .1110منشورات الجملذ بريوتذ 

” 

إنكار الزمان 

واملكان عىل 

التاريخ 

الفلسطيني 

يتوافق كذلك 

حسب الدارسات 

التوراتية مع 

غياب السكان عن 

 هذه األرض  

“ 

 Goodreadsكيا وايتالم/ 
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 ألتوسري والفلسفة: 
 قراءة يف كتاب "الفلسفة والفلسفة العفوية للعلامء" 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

سنتطلع بالنظرذ يف هعاتعه املعقعالعة 

املقتضبعةذ إىل أحعد أهعم جعوانعب 

االسهامات النظعريعة لعلعفعيعلعسعوف 

الفرنيس املعارص لويس بيري ألتعوسعريذ 

خصوصا تلك املتعلقة باإليديولوجعيعاذ 

وتحديدا بأطروحاته الفلسفيعة حعول 

اإليديولوجيعا العععفعويعة لعلعععلعامء 

philosophie spontanée des 

savants من املعلوم ان ألعتعوسعريذ .

عرف بإسهامات نظعريعة ععديعدة يف 

حقول نظرية متباينةذ خصوصا تعلعك 

املتععلعقعة بعالعععالقعة بعني العععلعم 

واإليديلوجياذ والفلسفة والسعيعاسعةذ 

والقراءة األعراضيةذ ومحعاولعة إععادة 

قراءة ماركس عىل ضعوء العقعطعائعع 

االبستمولعوجعيعة داخعل العنعصعوص 

املاركسيةذ وقراءة معؤلعف العرأسعامل 

عرب املوضوع الجديد لعلم االقعتعصعاد 

 السيايس: منط اإلنتاج.

منيل منذ البدءذ إىل القول ان املقعالعة  

لن تتناول بالنظر كل هذه الجعوانعب 

املرتامية األطراف من عمل ألعتعوسعريذ 

إذ أّن هذا املطلب يعز ععىل معقعالعة 

واحدة. لعذلعك سعنعتعنعاول بعالعذات 

الفلسفة و فلعسعفعة العععلعامء ” كتابه

الصعادر ععن دار العرباق ”  العفعويعة

بعرتجعمعة رضعا  0916بتونس سعنعة 

الزواري. ومن جهعة ثعانعيعةذ تعجعدر 

” اإلشارة اىل أنّه إن كانت العفعلعسعفعة

ذ مامرسة تخرج ععن ” مامرسة تدخلية

تلك الدائرة املغلقة للنظعر العتعأمعيل 

البحتذ فهذا النص نفسه الذي كتعب 

يدخل يف سياق اجتعامععي  0961سنة 

محددذ سياق أزمة املاركسعيعة العتعي 

اعقبت نعتعائعج ابعحعاث املعهعنعدس 

تروفيم ليسعنعكعو  الزراعي السوفييتي

Trofim Lysenko البيولوجعيعا ” حول

الربجوازية"ذ والعحعركعات الشعبعابعيعة 

والطالبية التي ستتوجذ سنة بعد نعص 

. 0961ألتوسريذ بحركة ماي الطالبيعة 

يؤكد ألتوسري أن هذا العمعل معوجعه 

-les nonمنذ البدء اىل غري الفالسفة 

philosophes ذ سواء معن العععلعامء

بالرياضيني أو الفيزيائيني أو الفلكيني(

ذ او األدبيني بسرنى يف منت القراءة أن 

ألتوسري يعد هذا العتعقعسعيعم نعتعاج 

تقسيم سابق عليه يف العتعاريعخذ هعو 

التقسيم بني العمل الذهني والععمعل 

اليدوي(. ذلك أّن السؤال الراوي فيعهذ 

 ”. ماذا عن الفلسفة ؟”هو 

 

سنحاول تقديم الكعتعاب معن خعالل 

 ثالث اشكاالت رئيسية :

/ كيف تكون الفلعسعفعة معامرسعة  0

 ترسم خطوط متايز ؟

/ ما هي مجاالت تدخل الفلسفة ؟  1

 ما هي العالقة بني الفلسفة والعلوم ؟ 

الرصاع ” / بأي معنى تكون الفلسفة 2

 ؟”الطبقي عىل مستوى النظرية

 

 / الفلسفة ورسم خطوط متايز 0

حاول ألتوسريذ مبنهجية ديداكتيعكعيعة 

وعرب شكل وثوقي بباملعنى اإليعجعايب 

اذ حعاول يف املعحعارضات  -للوثوقية(

التمهيدية تقديم أطعروحعات أولعيعة معن 

 10طبيعة دميعاغعوجعيعة بتعتعكعون معن 

 -أطروحة( دون وقوع برهنة أولية علعيعهعا

إعطاء تصور جديد للمامرسة الفلعسعفعيعةذ 

تصور أصيل للفلسفة ميعتعح معن ععالقعة 

الفلسفة بغعريهعا معن اإليعديعولعوجعيعات 

النظرية والعمعلعيعة بالعععلعمذ العقعانعونذ 

األخالق(. الفلسفة تتطلب بالدرجة األوىل 

 prise deبالنسعبعة لعهذ أخعذ معوقعف 

décision هذا التصور الجديد للفلسعفعةذ .

ينفصل عن التصورات الكالسيكعيعة العتعي 

تجعل من الفلسفة نظرياتعيعة فعحعسعبذ 

الفلسفة ال تعوجعد خعارج ععامل اإلنسعان. 

بتعبري برغسون : الوعي الفلسفي هعو معا 

يوجد داخل العاملذ ولعيعس العععكعس. إن 

الفلسفة تتحدد بعوضعع خعطعوط متعايعز 

lignes de démarcation   عرب تدخلها يف

املامرسة النظرية والعمليةذ الربهانية منعهعا 

واإليديولوجية.  هذا ما مينح املعنى للقعول 

أن الفلسفة هي رصاع طبقي يف النعظعريعة 

lutte de classes dans la théorie  .

الفلسفة يف املقام االولذ لعيعسعت بعذلعك 

ذ spéculatifالخطاب النعظعري العتعأمعيل 

أن الفلعسعفعة ال ” (ذ16يكتب ألتوسري بص 

تبني عالقة خارجية تأملية بحتة معع ععامل 

عالقات توافعق ” ذ بل هي تبني ” املامرسات

 ”.  عميل

يبتدئ ألتوسري يف الدرس األول بعالعتعأكعيعد 

القضايا الفلسفية هي أطعروحعات عىل أن 

thèses وهاته القضية العتعي تعقعول أن .

القضايا الفلسفية هي نفسها أطعروحعاتذ 

هي يف حد ذاتها قضية: الطعابعع العدائعري 

املغلق يف أي تعريف للفلعسعفعة. إن كعل 

” 

هاته القضية التي 

تقول أن القضايا 

الفلسفية هي نفسها 

أطروحاتذ هي يف حد 

 ذاتها قضية

  “ 

 عبد الرزّاق أيت بابابقلم: 
باحا مغريب يف الفلسفةذ ديبلوم علم 

 النفس االجتامعي 
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تعريف للفلسفة امنا يتأىت بالنهاية داخعل 

الفلسفة نفسها. كل تعريف هنا هو دور 

منطقي. ال ميكن تعريف الفلسفة خعارج 

الفلسفة. خارج التموقع داخل الفلسعفعة. 

وهي أطروحة وثوقية ألنها ال تتأسس عىل 

أي رضب من الربهنة الصورية او الترعبعت 

” االمربيقي. فهل ميكن ألحد التعأكعد معن

أطروحات الكامالت بارسعطعو( أو ”  صحة

الطبيعة الطابعة بسعبعيعنعوزا( او العذات 

املتعالية بكانط(ذ عن طعريعق العتعحعقعق 

 العلمي. 

الفلسفة ال تنعتعج إذن معععرفعة بصعدد 

مواضيعذ كأن نقول أّن الجرب ينتج مععرفعة 

حول الععالقعة بعني األععداد واملعقعاديعر 

quantités ذ بل هي تعنعتعج أطعروحعات

(ذ 24محددة يف سياق نظري محدد بص 

وال ميكن إذنذ القول أن أطروحة فلسفيعة 

هي صحيحة/خاطئةذ ألن هعذا يسعتعلعزم 

وجود مقياس خعارجعي معوضعوععيذ أي 

رسدية العنعظعريعة. -مقياس مرتبط مبا فوق

املحمول يف العلم له عالقعة بعالعنعظعريعةذ 

فالعلم يصنعفذ يصعفذ يعجعمعع املعواد 

فرضية معا. أمعا ”  صحة”  املتناظرة إلثبات

املحمول يف الفلسفة فله عالقة باملامرسعةذ 

الفلسفة تتدخلذ تقسمذ من أجل الهيمنعة 

” صعوابعيعة”  عىل فلسفة أخعرىذ إلثعبعات

مامرسة ماذ يف الععلعم أو السعيعاسعة. إن 

مهمة الفلسفة األساسية اذنذ هعي رسعم 

خطوط تباين بني الطابع اإليديلوجيذ من 

جهةذ والطابع العلمي للعلوم معن جعهعة 

(. العكعشعف ععن معاخ 41اخرى بص 

العلوم بوصفها ايديعولعوجعيعة ثعاويعة يف 

 املامرسة العلمية.

يستعيد ألتوسري هنا التصور الكانطي عن  

الععفععلععسععفععة مبععا هععي حععقععل رصاع 

kampfplatz  التدخل فيها ال ينعتعج ععن

مرجع قبيلذ أي أنعه ال يعتعععرف ععىل 

معقوليته إال من خالل املامرسة نفسه. يف 

املامرسة ترّد كل فلسفة كلمة الفعلعسعفعة 

االخرى اىل نحرهعاذ وتعوظعفعهعا ضعدهعاذ 

وتشتغل جوانيا داخل إشكاليتها بعالعذات. 

إن هاته املامرسة هي النظام الععام 

 immanenceاالنطولوجي املحايا 

 rapportsلعالئق القوة النظريعة  

du force  لكنذ يف هعذا العنعظعام .

العام االنطعولعوجعي املعحعايعاذ ال 

يحدث يشء حقيقةذ فعالعفعلعسعفعة 

أبدية : فعكعل العفعلعسعفعات هعي 

فلسفات مععارصةذ والعفعلعسعفعات 

القدمية تنتظرنا يف املستقبل. فهكعذا 

فلسفات جعديعدة مضعادة ” تظهر 

للفلسفات القدميةذ واستطاععت ان 

تنترص عليهاذ لكن ما نالحظهذ وهعو 

ما يختص به تاريخ الفلسفةذ هو ان 

هيمنة فلسفة جديدة عىل فلسعفعة 

قدميةذ بعد رصاع طويلذ ال يعؤدي 

إىل تحطيعم هعذه األخعريةذ فعهعي 

بص ”  تستمر يف الحياة معن تعحعت

(. كل فلعسعفعة تعنعبعععا إن 011

وجدت ظروفا موامئة لهذا العبعععا 

بفأزمة الفيزياء الحعديعرعة تسعمعح 

بإعادة بعا الكانعطعيعة(. فعإن كعانعت 

األنساق االيديولوجية هي ماخ الععلعمذ 

فالفلسفة بدون ماضذ ألنّها بدون تاريخذ 

إنها تكرار خالق. مسار العلم هو مسعار 

تجاوز األخطاء املعطعلعقعةبالعنعفعي(ذ أو 

تعديل بع  جوانبها باالثبات النسبعي(. 

إن أطروحة كروية األرض تنفعي العقعول 

بععاألرض املسععطععحععةذ لععكععن الععنععظععرة 

االهليليجية تعدل جعوانعب العنعظعريعة 

األوىل. الخطأ يف االوىل خعطعأ معطعلعقذ 

الحقيقة يف الرانيعة حعقعيعقعة نسعبعيعة. 

وكنتيجةذ فمسار العلم هو مسار بطرح/

احتواء(. أما مسار الفلسفة فعهعو مسعار 

رصاع من أجل هيمنة األشكال الفلسفيعة 

الجديدة عىل األشكال الفلسفية القدميعة 

عىل هذا الاليشء الذي يحدث فيعه كعل 

يشء بال يشء يحدث داخل الفلسفة ألن 

الفلسفة ابدية(. العفعلعسعفعة تعغعري يف 

مستوى الكلامت. إن العفعلعسعفعة رصاع 

العكعلعمعة ” كلمة ضد كعلعمعة اخعرىذ و

” 

يستعيد ألتوسري 

هنا التصور 

الكانطي عن 

الفلسفة مبا هي 

 حقل رصاع  

“ 

Louis Althusser/ Wikipedia 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الجديدة تدفع العكعلعامت العقعدميعة 

من أجعل طعرح   videوتصنع بياضا 

 ).49ص ”)سؤال جديد

إّن كل تعريف هو نفي بسعبعيعنعوزا(ذ 

أي هو رسم خطوط تباين بلعيعنعني(ذ 

وسنعطي معرعاال داال ععىل هعذيعن 

التعريفني. لقد ولدت الفلسعفعة معع 

أفالطونذ عند افتتاح قارة الرياضيعات 

اإلغريقية مع طاليس وفعيعرعاغعورس. 

ذ والواقع العجعوهعري ” أعداد” فاألشياء

النهايئ لعكعل األشعيعاء يف العععامل يف 

الرياضيات االغريقية ميكن العتعععبعري 

عنه تعبريا عددياذ وهذا ما نتج ععنعه 

القول ان األشياء ترتقى ععن العواحعد 

و"تنقسععععععم عنه". الرمعز العريعاخ 

يعرّب ععام تعععجعز ععنعه املعنعاهعج 

االستدالليةذ واالنتقال يف الريعاضعيعات 

يتم أساسا عرب سلسلة قفزات حدسية 

ارتقائية. لهذاذ فالفلسفة ال ميكعن أن 

تكون سوى املعرفة التي متيّز وتقّسعم 

بأفالطون(ذ بني الصورة والهيوىلذ بعني 

الحّس والعقلذ بني التجربة والعنعظعرذ 

بني املادة والروح ... فعفعي نعظعريعة 

املعرفة األفالطونية عىل سبيل املعرعالذ 

هاته النظرية التي حاولت العبعحعا 

عن املععايعيعععععر األبعديعة العكعلعيعة 

املوضوعية لجميع األشياء الزائلةذ معن 

” حيا أن الفلسفة هعي العنعظعر يف

العتعحعول ”  داخعل معجعرى”  الرعابعت

ذ تعكعون العفعلعسعفعة ” الهرياقليعطعي

تذكععر" النفس ملا كانت عليه يف ” هي

الخالدذ قعبعل ” اإليعععدوس”عامل املرال 

أن تنحدر لسجععن العجعسعد. وهعذا 

الرضب من التقسيم يعتمد حعركعتعني 

ديالكتيكيتني: األوىل هو الديالكعتعيعك 

النازلذ أي تلك السريورة التعي تعنعزل 

فيها الروح إىل سجن الجسدذ ويعكعون 

الديالكتيك الصاعدذ هو لحظة التأمعل 

اإلنعكايسذ أي تلك العلعحعظعة العتعي 

تكون فيها العفعلعسعفعة تعدربعا ععىل 

ذ ومحاولة لتأمل ععامل املعرعل ” املوت

الخالدة. عرب سعلعسعلعة تعرتقعى ععن 

الواحد بكام يف الرياضيات(. وحتى يف 

املامرسات الفلسفية السعابعقعة ععىل 

أفالطونذ ظل التقسيم حارضاذ فعفعي 

املامرسات األورفية املقرتنة تاريخيععععا 

بالفيراغورينيذ كانت الفلسعفعة هعي 

التدريب الروحي الذي يحاول تحريعر 

العنرص اإللهي بالعنرص أ( عن الجسد 

الزائل بالعنرص ب(ذ فعاإللعهعي هعو 

وحده الذي يشري إىل األبديذ واألبعدي 

هو مطلب الفلسعفعة ومعوضعوععهعاذ 

والتطهر األوريف هو وسيلعة تعحعريعر 

العنرص اإللهي يف اإلنسان. مع حعفع  

الفعارقذ يشعري ألعتعوسعريذ أّن هعذا 

التصورذ والذي يعنعتعهعي رضورة اىل 

ذ ” علم العكعل” القول أن الفلسفة هي

هو تصعّور ”  الرابت” ذ علم” الحق” علم

الفلسفة مبا هي رسم خطوط متعايعز. 

إن العلم بمبا يف ذلعك ععلعم العكعل( 

عندما يحدد موضوعهذ فهو يحعدد يف 

نفس اللعحعظعةذ املعنعهعج واإلبعدالذ 

الالزمني لتناول املوضوع. أما املامرسعة 

” تنعاول”  الفلسفية فهي ليست بصدد

” مامرسعة إبصعار” الكلذ إنها باألحرى

إنها املامرسة النظرية التي ”.  كشف” و

الكشف عن الطريق معن ” تساعد يف 

 ).41ص ”)أجل طرح صحيح للمسائل

 / الفلسفة والعلوم0.1

ينطلق ألتوسري من منعوذج تعحعلعيعل 

حيس للعععالقعة العخعصعوصعيعة بعني 

الفلسفة وبعقعيعة اإليعديعولعوجعيعات 

العفعيعزيعاء ”  ازمعة” النظريعةذ وهعي 

كمعطى تاريخي حيس يدل عىل هاته 

الخصوصية. ففعي لعحعظعات األزمعة 

ينكشف ما ظل غري منطعوق بعهذ إذ 

تنكشف اإليعديعولعوجعيعا العععفعويعة 

للعلامء. كام أن هاته األزمات تكشف 

عن التناق  بني الشعكعل العجعديعدذ 

فعتعؤدي ” والوسائل النظرية املوجودة 

(. 15ص ”) لزعزعة البناء النظري بأكعمعلعه

لقد نتج عن هاته االزمات ثعالث معواقعف 

 متباينة:

/ إّن مشاكل العلم تحل يف نطاق الععلعم  0

 نفسه بالتصور الوضعي(.

/ ان مشاكل العلم تتاىت معن طعبعيعععة  1

العلم نفسهذ اي من زعم الععلعم العقعدرة 

 عىل تفسري كل الظواهر بالتصور الريبي(.

/ ان مشاكل الععلعم لعيعسعت مشعاكعل  2

تطوريةذ فالقضية بالنعهعايعة هعي قضعيعة 

 ابستمولوجية/نقدية.

يف املواقف املذكورة سعلعفعاذ العواضعح أن 

ازمات العلومذ وللمفارقةذ ال تحل بالععودة 

إىل نظرية ما يف تاريعخ العععلعومذ بعل إىل 

أطروحات يف تاريخ الفلسفة. إن العععلعامء 

أنعهعم ” يكتشفعون يف لعحعظعات األزمعة 

(. 91ص ”) يحملون داخل أنفسهم فالسفة

هكذا ينتج االستغالل الفلسفي لعلعععلعومذ 

وهي املامرسة التي يوظف عربها الفالسفة 

نتائج العلوم أو حدودهاذ من أجل خعدمعة 

أغراض خارج املامرسة العلعمعيعة. وهعاتعه 

األغراض تنتمي لعحعقعول غعائعيعة أخعرى: 

القانونذ الدينذ السعيعاسعةذ العروحعانعيعةذ 

الجامل...الخ مرل ذلعك اسعتعغعالل أزمعة 

نظرية الدماغ العصبية بانعتعاج بعرغسعون 

مؤلفه عن املادة والعذاكعرة(. أو خعدمعة 

فلسفية للعلوم باملوقف الرالعا(ذ والعتعي 

تعرب عنها املادية. اإليديولوجيا العععلعمعيعة 

العفوية هنا تشكل عائقا ابستمولوجياذ يف 

 تصور العلامء لعالقتهم مبامرستهم. 

العععلعوم ” / الععمعل املشعرت  داخعل1.1

 كنموذج لتدخل فلسفي”االنسانية

فعىل النقعيع  معام يعجعري يف ععلعوم “ 

الطبيعةذ حيا تكون العالقة عفوية اكعاذ 

يف العععلعوم -فإن هذا النوع من التطبعيعق

يبقى خارجياذ  لياذ أداتياذ تقنيعاذ  -االنسانية

العععلعوم (.” 62بص ”  وبالتايلذ مشكوكا فيه

ذ هي علوم الدوائر املسعتعديعرةذ ” اإلنسانية

” 

نطلق ألتوسري من ي

منوذج تحليل حيس 

للعالقة الخصوصية بني 

الفلسفة وبقية 

اإليديولوجيات 

 النظرية

  “ 
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العمعل املشعرت  املعتعععدد ” حيا يكون 

املواد ينقعل معامرسعة سعحعريعة تعخعدم 

إيديولوجيا معينة يكون يف إطارها العلامء 

ص ”) فكرة خيالية عن ظروف االكعتعشعاف

العععععلععوم ” (. هععكععذا يععكععون رفعع  65

ذ للفلسفةذ هو رفضا فعلعسعفعيعا ” االنسانية

 للفلسفةذ وهو موقف وضعاين.

هي ععلعوم بعدون ”  العلوم االنسانية” إن 

موضعوع حعالعيعاذ إي إن معواضعيعععهعا 

اصطناعية بسوء التفاهم الذي يعربعطعهعا 

مبواضيعها(. يدل عىل سوء التفاهم هعذاذ 

توظف بع  املعقعوالت ”  العلوم”أن هاته

الفلسفية بالذهعنذ العقعصعد(ذ كعبعديعل 

إيديولوجي للقعاععدة العنعظعريعة العتعي 

 ).  54تفتقدها بص 

كام أن األدبياتذ وهي معارف وسطى بني 

هي ”  العلوم االنسانية” العلوم الطبيعية و

معارف كيفياتذ فعهعي املعععارف العتعي 

تحاول النظر يف عالقة الرقافة باملعجعتعمعع 

الذي توجد فيه. فعهعي تعربعط ععالقعات 

ثقافية من جهة بألنها نتاج تراكم ععمعيل 

سابق عليها(ذ وعالقات استعهعالكعيعة بألّن 

الرقافة ذات طعابعع نعظعري هعيعمعنعي 

hégémonique يف الرشعععط االويل .)

تععتععأسععس األدبععيععات عععىل عععالقععتععهععا 

باإليديولوجيات العملية باملعيعتعافعيعزيعقعا 

وااليتيقا واالستيتيقا(ذ فيام الرشط الرانعوي 

يتأسس عىل عالقة بالوظيفة االجتعامععيعة 

بالناتجة عن تقسيعم العععمعل العفعكعري 

 اليدوي(.

لكن ما اإليديولوجيا؟ اإليديولوجعيعا هعي 

الطريقة/اإلطار الذي يعيش عربه العنعاس 

عالقاتهم الحية. يبتدأ الوعي بعإشعكعالعيعة 

اإليديلوجياذ بالتمييز بني ما يقوله العنعاس 

بالعلامء يف حالتنعا( ععن اأفسعهعمذ ومعا 

يعيشونه فعال. إن املصعالعح اإلنسعانعيعة 

ساقطة يف شبا  اإليديولوجيا. وهي بعهعذا 

املعنى عفوية. العمل املشعرت  املعتعععدد 

املواد بنشري هنا نحو منوذج لإليديولوجيعا 

داخل العلوم(ذ ال ميكن فصلعه ععن 

الواقع اإلجتامعي الذي تشري إلعيعه 

اإليديولوجيا بعىل عكس ما يدععي( 

والذي تتحدد يف إطاره التعاريعخعي. 

إنه عمل خاضع للطلب اإلجتامععي 

والسيايسذ من هنا يظهر معفعععول 

تقسيم العمل االجتامعيذ ورضورة 

الكشف عن اإليديولوجيا النعظعريعة 

للعلامء واالشكعال االيعديعولعوجعيعة 

الهيمنية التي تقف خعلعفعهعاذ معن 

حيا هي عالقة خارجية بعاالسعاس. 

كام نجعد -فانقسام املجتمع االنساين

يف االدبععيععات املععاديععة الععجععدلععيععة 

إىل طبعقعاتذ يعفعتعت  -الكالسيكية

الوعي االنساين للتاريخذ فعاإلنسعان 

اإلنسعانذ ال ”  أخعاه” الذي يستغعل 

ينظعر إىل املعجعتعمعع معن زاويعة 

ذ وهو ال يبني بالتايل رؤية ” العالقة” 

العالقة املحددة إىل القيم واألخعالق 

واملرل العلياذ إال معن زاويعة هعذا 

ذ أي من العالقة العتعي ” االستغالل” 

تنقلب يف ذاتها اىل تعقعسعيعم ذي 

.  essentialismeطبيعة جوهرانية 

إن عدم إدرا  الععلعامء لعلعععالقعة 

الرضورية بني إنتعاجعاتعهعم بداخعل 

املختربذ أي مامرسة العععامل داخعل 

املخترب(ذ واملامرسة العلمية بوصفهعا 

مامرسة اجتامعية إلنتاج وتعنعظعيعم 

وتوريد املعارفذ هو نتاج تقعسعيعم 

للعمل حصل يف العتعاريعخذ ععمعل 

ذهني وعمل يدويذ دون مالحعظعة 

 الواصل بينهام. ” خط املسطرة”

 

/ الفلسفة كع"رصاع طعبعقعي يف  2

 ”النظرية

ينسج ألتوسري عىل منعوال تعقعلعيعد 

فلسفي يربط الفلسفة بالتاريخذ أي 

بالبنية االجتامعية املعاديعةذ وذلعك 

من خالل تناول مسألعة العحعق يف 

الفلسفات الحديرة. فالفلسفة يف التصور 

الحدياذ هي ضامن قعانعوين لعحعقعوق 

العلوم بديكارت(ذ أو ضامن لعحعدودهعا 

بكانط(ذ أو كشعف ععن شعكعل شعكعل 

حضور املوضوع شعخعصعيعا بهعورسل(. 

فنظرية املعرفة العتعي احعتعلعت معركعز 

الصدارة يف الفلسفات الحديعرعةذ لعيعس 

سوى انعكاس مجعال العقعانعون املعالزم 

لصعود الربجوازية التجارية عىل معجعال 

الفلسفةذ بني الذات/العحعق إىل العذات 

إن ”.  القانونيةذ هنالعك "خعط مسعطعرة

إشكالية الحق بوالتي تلخصها األسعئعلعة 

الكانطية الشهرية : ما العذي ميعكعن أن 

أعرفه ؟ كيف أعرفه ؟ كيف أعمل وفعق 

ما اعرفه ؟(ذ هي إشكالية غعريعبعة ععن 

االنطولوجيات القدمية متعامعا بارسعطعوذ 

افالطون(. وحدها الفلسفة الحديرة هي 

انعكاس إيديولوجيا قعانعونعيعة معقعرتنعة 

باملامرسة العلمية. انعهعا تعبعحعا ععن 

حقوق العلومذ وتحاول الدفع بالكلعامت 

القدمية النازلة من العععرصع العوسعيعطذ 

وضامن استمراريتهاذ معن خعالل طعرح 

مسالة الحق. هكعذا تعم العقعطعع معع 

الضامن املطلق يف الفلسفات املعرعالعيعةذ 

والذي هو انعكاس للمضمون العقعانعوين 

بالرصاع حول امللكية عىل أنه متعرد ععىل 

العالئق القانونيةذ الخالدةذ للعمعلعكعيعة(ذ 

كام كانت اإليديعولعوجعيعا السعائعدة يف 

العرص الوسعيعط هعي اإليعديعولعوجعيعا 

الدينية/التوحيديةذ تبحا عن املعطعلعق 

  عوض ذات الحق.

” 

لكن ما 

اإليديولوجيا؟ 

اإليديولوجيا هي 

الطريقة/اإلطار 

الذي يعيش عربه 

الناس عالقاتهم 

 الحية 

“ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 6 

 قراءة يف فيلم "نادي القتال": 

 هل حّقا تريد أن تعيش؟

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

ُعرف عن االغريق تفريق مرري يف 

معنى الحياةذ إذ كانوا يشريون إليه 

بمجرّد الحياة  zôè :بلفظني مختلفتني

بطريقة  biosالطبيعية بعامة( و

الحياة أو منط الحياة الخاص بالبرش(. 

هذا الفرق بني اللفظني ليس ترفا 

خطابيّا أو شكال من اشكال اللغو ذ بل 

يبدو أنّه يخرتق النصوص الفلسفية 

األوىل كام يوجد عميقا يف الكتب 

املقّدسة وينب  حياة داخل أروقة 

السينامذ وهذا ما سنتطرق اليه يف 

 مراجعتنا اليوم.

مع املخرج دافيد فينرش وعرب فيلمه 

"نادي القتال"بfight Club" الشهري

Fight Club   ( سنتناول مسألة

الحياة والعيش بعيدا عام تقدمه 

املقاربات الفلسفية املختلفةذ بطرح 

سؤال جوهريذ أهّم يف القيمة من 

ناحية أنطولوجية من األسئلة التي 

تعلّقت املنهج الذي ميكن عربه 

تصنيف ما نختربه عىل انه حياة ام 

عيشذ فسؤالنا سيهتم بإرادتكذ 

عزيزي القارئذ وليس مبا يجب أن 

 تعرف. فهل حّقا تريد أن تعيش؟ 

أن تكون رهينةذ ومسّدس يف فمك 

ويكون اهتاممك األوحد هو نظافة 

املسدسذ مع غياب أي خوف من 

املوت الوشيك أو رغبة يف الحياة من 

األساسذ فجأة تتذكر ملاذا انت هناذ 

ثالث دقائق تبقت وانت ال تفكر إال 

يف ثالث كلامتذ باملسدسذ 

املتفجراتذ الرورة(... سيارات مفخخة 

يف جميع البنايات القريبة من مكان 

احتجاز . أنت تعرف هذا ألن تايلرذ 

محتجز ذ يعرف هذاذ ويقول لك أنّك 

ال تؤذي إال من تحب والعكس 

صحيح ذ فتتذكر ان كل هذا له عالقة 

 بفتاة تدعى مارال سينجر. 

بظن كرريون أن افتتاحية فيلم 

 The Dark Knight'الفارس األسود" 

هي من أعظم االفتتاحيات التي  

رأتها السينام يف العقد املاخ ملا فيها 

من ملحات عن شخصية "الجوكر" 

الكاريزمية. إال أين أرى بال شك أّن 

افتتاحية  دافيد فينرش تتفوق عىل 

افتتاحية كريستوفر نوالن يف نقطة 

الرسد القصيص واستعراض 

الشخصيات. فإن كان عليك أن تطلب 

من نوالن أن يقوم برسقة بنك غري 

اعتيادية وغري متوقعة النهاية 

ليستعرض شخصية الجوكرذ فإن األمر 

مل يتطلّب من فينرش غري حوار نفيس 

بسيط وذكر اسم واحد ليلخص فيلم 

مدته ساعتني وتسع عرش دقيقة قي 

 دقيقتني.

كانت االفتتاحية ببالغتها كافية ألّن 

نفهم أننا أمام عمل ذي رسد غري 

ّن كل ما سرناه فيام تبّقى أ خطي و 

من الفيلم ما هو إال رسد من الراوي 

لكيفية احتجازه من طرف تايلر. أّول عودة 

اسرتجاعية تحيلنا إىل تجمع للمصابني 

برسطان الخصية واحتضان الراوي لبوب أو 

كام يصفه برجل بأثداء عاهرة. يف هذا 

النوع من األفالمذ أنت ال تتوقع أي شكل 

من الكوميديا إاّل أّن الوصف وإن كان 

كوميدياذ فهو ليس إال جزء من خطة 

املخرج ليحدد ماهية العيش ومن 

يستحقها. فإن كان فتحي املسكيني يربط 

العيش مبصطلح العيش الرغد يف مقاله   

"ما الفرق بني أن نحيا وأن نعيش؟" الذي 

اقتبسنا منه متهيد مراجعتناذ فان نظرة 

فينرش للعيش ومن يستحقه تحنو منحى 

اخر راديكاليا ألبعد الحدود وهو ما 

سنتبينه الحقا. لقاء الراوي بوب تحاضنهام 

ثم طلب بوب من الراوي البكاء ملّا حان 

دوره ليعرب عن مشاعره يف هذا النشاط 

التابع لتجمع املصابني برسطان الخصية 

والذي فقد اغلبهم رجولتهمذ يوحي كل 

هذا بانطباع خاط : ما مشكلة الراوي؟ 

 Did he lost hisهل خرس رجولته؟ ب

balls ? يسمع الراوي سؤالنا ويعود قليال  )

إىل ماض قريب. إنه مصاب باألرق منذ 

ستّة أشهر. حياته رتيبة إىل اقىص الحدود 

املمكنة فهو موظف يف رشكة سيارات قسم 

مراجعة املخاطر. قهوة "ستار باكس" يف 

كل مكانذ هو يحملها كل املوظفني يف مقر 

عمله يحملونهاذ هذه الصورة يستعملها 

طروحته أ املخرج لغرض وحيد وهو بناء 

والتي سيعمل عىل إثباتها عرب عديد من 

” 

تكون رهينةذ ومسّدس 

يف فمك ويكون 

اهتاممك األوحد هو 

نظافة املسدسذ مع 

غياب أي خوف من 

املوت الوشيك أو رغبة 

 يف الحياة من األساس

  “ 

 محمد أمني ضيفيبقلم: 
طالب فلسفة ومهتم بالبعد الفلسفي 

 يف السينام االمريكية   االخراج لفن
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الصور املشابهة يف الفلم. يبدو أن الحياة 

ليست فقط منط الحياة الحيواين بل هي 

الرتابة واالستهال . يبدو أن مفهوم الحياة 

عند املخرج مرتبط ارتباطا وثيقا 

باالستهالكية اإلدمانية لدى املجتمع 

األمرييك الحديا. إنّها عبارة عن إعادة 

تداول للكوجيتو بإقرار جديد وهي: أنا 

   …أستهلك إذن أنا موجود

تعليقات مختلفة نسمعها من الراوي عىل 

طول مدة الفيلمذ كلها تحمل معنى أن 

اآللهة القدمية قد ماتت و لهة جديدة 

أكا توحشا ظهرتذ أي أن السلط 

البريوقراطية وما قبلها مل تعد هي ما 

تحدد مصري اإلنسان بل هو اليوم رهني 

الرشكات والرقافة االستهالكية التي تجعل 

ممتلكاتك متلكك وليس العكس. راوينا 

ليس استرناء من كل ما سبقذ فإضافة 

لالزمة األرق وفقدان املشاعر التي يعاين 

منهاذ فهو مستهلك رشه يعيش حالة 

اغرتاب شديد فأي حل لهذه االزمة 

الوجودية التي يعاين منها الراوي؟ يسمع 

الراوي سؤالنا ويعود بنا ايل ذلك املشهد 

 حيا يحتضن بوب ويبيك بكاء األطفال.

استعامل تجمعات مرل تجمع املصابني 

برسطان الخصية واالنخراط يف نشاطاتهم 

هو املتنفس الوحيد للراوي طريقته لينام 

بعد بكاء طويل يف حضن مختلف كل 

ليلة: فمرة يف تجمع ملدمني الكحولذ 

وغدا سيكون عند املصابني بالرسطانذ أما 

الليلة فهو يف موعد مع تجمع املصابني 

بالطفيليات. من طرافة املخرج أن يضع 

طفيليا مرل الراوي يف تجمع مامثل ولكن 

الراوي ال يهتم طاملا يستنزف أمل غريه 

ويفرغ أمله بينهم ليهرب من األرق. مارال 

سينجر اسم سمعناه يف االفتتاحية سابقا 

نجدها يف كل تجمع يحرضه الراوي: 

مالبس رثة سوداء وشعر قصري ونظارة 

سوداء وسيجارة يف شفاهها املائلة 

للبنفسجي. إنها النقي  املؤنا 

للراوي. ليست فقط نقيضا بل 

إزعاجا يالحقه فهو ال يتحمل وجود 

طفييل  خر مرله يف كل التجمعات 

حتى تجمع املصابني برسطان 

الخصية. عاد األرق. ال يفّكر إال 

مبارال وكونها مزيفة تعري زيفه 

وتفسد متنفسه الوحيد. نعمذ حان 

الوقت للحديا مع مارال ولكنّه أوال 

سيكمل جلسته مع تجمع املصابني 

بالرسطان. مارال خلفه ولكنه يريد 

الرتكيز مع رئيسة التجمع التي 

تطلب من الجميع إغامض اعينهم 

والتوجه لكهفهم االمن عرب 

مخيلتهم. إنّه بتجول يف ذلك 

الكهف. يكتشف خفاياه. وصل 

لنهايته. مارال هنا. عىل ما يبدوذ 

ستكون إزعاجا لنا أيضا. سنجدها كرريا. 

انتهى النشاط وتصعد مصابة بالرسطان 

يف  خر أيامها لتعلن أنّها ال تخاف من 

املوت بعد اآلن. لو كان مخرجنا هو 

مارتن سكورسيزيذ لعمل ليك يجعل 

خطاب هذه املصابة درسا أليام لنا. 

ولكن لفينرش معنى  خر عن عدم 

الخوف من املوت وهو الكوميديا 

السوداء. يعمد عرب هذا الخطاب ألن 

يلغي تعاطفنا املمكن مع هذه املصابة 

ويحوله إىل هزل وسخرية. فطلب هذه 

املصابة مل يكن طلب الصالة لها بعد ان 

متوت أو أن تشجع غريها من املصابنيذ 

بل فقط طلبت مامرسة الجنس للمرة 

األخرية. هذه الصورة الهزلية من أحداث 

كنا نراها بهيبة جزء من خطة املخرج 

ليقودنا إىل طريق العيش ذ وهو اختصارا 

القاع. لن تعيش ان مل تصل إىل 

” 

تعليقات مختلفة 

نسمعها من 

الراوي عىل طول 

مدة الفيلمذ كلها 

تحمل معنى أن 

اآللهة القدمية قد 

ماتت و لهة 

جديدة أكا 

 توحشا ظهرت 

“ 
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الحضي . يبدو أن املصابة بالرسطان 

هي اول من نراه يعيش يف هذا الفلم 

ال يهّمها رأيك أو هذا املجتمع 

االستهاليك. هي تريد الجنس واألمر 

ليس مرتبطا بالرغبة الجنسية ليك 

تعيشذ بل بإرادتك التي يجب أن 

تكون فوق إرادة املجتمع فال يتوقع 

احد من مريضة رسطان عىل وشك 

املوت أال تلبس قناع العفة واالميان 

والفضيلة ولكن مريضتنا أزالت كل 

هذه األقنعة االجتامعية ومل تنافق 

أحدا ومل تهتم بأحد غري نفسها 

وارادتها ورغبتها. هذه هي النقطة 

التي يحاول فينرش أن يوصلها وال 

طريق لك للعيش إال ببلوغك القاعذ 

 فهل أنت مستعد؟

يبدو أن الراوي مستعد للحديا مع 

مارال فهي عند طاولة املأكوالت 

والقهوة. "لقد كشفتكذ أنت مزيفةذ 

أخرجي من هذه التجمعاتذ أنت ال 

تنتمني هنا". نظرة واحدة عىل شكل 

مارال يعطيك انطباعا عن شخصية 

هذه االنسة. ستعرف اجابتها قبل ان 

تتلف  منها وستضحك عىل نكاتها 

السوداء قبل أن تلقيها: "حقا ؟ وأنت 

أيضا عزيزي وللمفارقة أنتمي 

لتجمعات عدميي الخصية اكا منك 

يف الواقع. وباملناسبة رأيتك تتمرن 

أليام عىل الحوار الذي تجريه معي 

وال أظنه سار حسب املخطط". ميكن 

وصف ما سبق بالصدمة للراوي وإن 

كانت متوقعة اال ان هذه الصدمة 

رسعان ما تزول حني يطلب رئيس 

التجمع من كل ثنايئ أن يحتضن 

أحدهام اآلخر. احتضان مارال كان 

 خر ما يتوقعه الراوي يف هذه الليلة. 

أن يحتضن مزيف  خرذ هذا عكس 

 رغبته متاما. ولكن هل هذا صحيح؟

"ملاذا تفعلني هذا؟" تجيبه: "عندما 

تكون عىل وشك املوت الناس 

يستمعون لكذ يوقفها هنا ويكمل 

"يستمعون بدل انتظار دورهم يف 

 الحديا".

هنا ويف هذا الحوار تحولت مارال من 

مزيف منافس ومفسد للمتنفس 

الوحيد للراوي اىل شبيه يف رحلة 

القاع التي بدأ الراوي خوضها. ينظر 

إليها نظرة إعجاب أخريا. لكنها ترحل 

فيلحقها. مشهد الرحيل وعبور مارال 

طريق سيارات دون أي قلق او خوف 

من موت يستغله الراوي ليعلن عن 

كون مارال ثاين من يعيش يف هذا 

الفيلم. كّل حوار الحق لهذا املشهد 

هو تأكيد لهذا اإلقرار وتنتهي هذه 

الحوارات بطلب الراوي عديم االسم 

رقمها ليك يقتسام  -كام تنبهنا مارال-

 تجمعات البؤساء وال يلتقيا مجددا.

هو يريدها أكا من أي يشء. رغم 

ذلك فعل ما يبعده عنها. تسمع عن 

الحب من أول نظرة ولكن هل 

سمعت عن الحب من أّول حوار؟ 

فينرش يرى حب النظرة األوىل سطحيا 

للغاية ولن يدفع املحب الن يغري 

كيانه ألجل محبوبهذ ولكن حب 

الحوار األول هو  من النوع الذي 

سيجعلك تبني ذاتا جديدة ألجل من 

تحب قبل أن تصارحه حتى بحبك له. 

أنت ال تحب مظهره بل تحب كيانه 

 وتهدف للتامهي معه.

رحلة القاع التي يخوضها الراوي بعد 

الذي قد يكون جوهر الفلم -هذا املشهد 

ليس إال محاولة الراوي أن يكون  -ومتعته

ذلك الشخص الذي ستعجب به مارال. 

نعمذ يريد أن يعيش ألن مارال ال تحب 

 األحياء.

يكون حواره الذايت عن كرهه لذاته الحالية 

ومتنيه أن تكون ذاته املستقبلية تجاوزا 

لها. وسط هذا الحوارذ تأخذنا الكامريا يف 

املطار الذي فيه الراوي إىل تايلر دردن ويف 

املشهد التايل يكون تايلر إىل جانب الراوي 

 يف الطائرة.

أظن الحوار االفتتاحي بني الراوي وتايلر 

من الحوارات التي يجب أال نراها كحوار 

بني مسافرين ال يشء يجمعها غري 

وجودهام يف الدرجة االقتصادية بل هو 

الحوار الذي حدد املسار الذي سيتبعه 

 الراوي حتّى نهاية الفيلم.

تايلر ذو املظهر الشبايب واملالبس الغريبة 

والراوي مع مالبسه اململة التي يرتديها أي 

موظف بائس صورة ملا هو كائن وما 

سيكون للراوي وليس جمعا للنقي  

بل هو طرح لفكرة  ذبنقيضه فحسب

جديدة مفادها أاّل ترى أن طريق التعاسة 

هو طريق السعادة الحقيقية. فنحن 

والراوي نجهل أّي طريق يؤدي للسعادةذ 

أي سعادة "ان تعيش". تلك السعادة 

الحقيقية التي تنبع من اكتفاء  بذاتك 

دون اعتبار للغري سعادة اآللهة فحسبذ 

حسب وصف أرسطو. إال أّن فينرش يذهب 

اىل حيا مل يذهب الفالسفة يف بحرهم عن 

السعادةذ فإن كان هنالك عجز 

ابسيتمولوجي يف فهم ماهية السعادةذ فإّن 

فينرش هنا يستخدم التعاسة سبيال نحو 

مطلب السعادة. فالتعاسة هنا محددة 

املاهية وهي املضاد الرشعي ملفهوم 

” 

يكون حواره الذايت عن 

كرهه لذاته الحالية 

ومتنيه أن تكون ذاته 

 املستقبلية تجاوزا لها

  “ 
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السعاد.ذ فدعنا نزيح القاعدة األرسطية 

والقصد هنا جمع النقيضني ودعنا 

نستخدم التعاسة سبيال للسعادة. ال يبدو 

فينرش من محبي املنطقذ إال أنّه يطبّق 

أطروحته املتعلقة بالتعاسة يف األحداث 

التالية والتي تتلخص يف تفجري شقة 

الراوي وانتقاله للعيش يف بيت مهجور ال 

يصلح للحياة بعد دعوة من تايلر متّت يف 

ظرف يعّري فيه املخرج ضعف شخصية 

 الراوي يف مقابل تايلر .

الظروف التي نتحدث عنها هي التي أدت 

لوالدة نادي القتال بعد الشجار املدبر 

التي تم بني تايلر والراوي أمام الحانةذ 

وهو ما كان أّول خطوات القاع بالنسبة 

للراوي. فأن يرمل ويتشاجر حتّى تبقى يف 

وجهه  ثار الرضب ويذهب لشغله يف 

اليوم التايل بصورة غري الئقةذ فذلك إقرار 

الراوي أنه مل يعد يهتم: سأسهر الليل 

أقاتل يف نادي القتال. سأجند مع تايلر 

شبابا وزمالء ونتقاتل ونذهب لعملنا يف 

 اليوم التايل ولن نهتّم.

تتصل مارال بالراوي. إنه اتصال انتحار 

عىل ما يبدوذ إذ تناولت الكرري من 

األدوية. الراوي يسمعها قليال ثم يرت  

الهاتف دون أن يقفل الخط ويذهب 

تاركا مارال تتكلم دون أن يسمعها أو 

يجيبها أحد. ينام ويحلم بانه يقيم عالقة 

مع مارال. غريب أمره حقا. تخىل عنها 

منذ ساعات وهي متوت ولكنه الزال 

يريدها. يستيق  ويذهب إىل املطبخذ 

"لن تصدق مباذا حلمت"ذ يظن أنه 

يحادث تايلر. ولكن ها هي مارال يف 

املنزل مع لباس خفيف ويبدو انها قضت 

الليلة مع  تايلر ليلة صاخبةذ حسب تعبري 

هذا األخريذ تجمع بني السادية والنشوة 

نرى غضب الراوي ولكنه يحاول 

 كظمه. 

طبعا عزيزي القارئ أنت وأنا وكل 

من شاهد الفيلم نعلم أن تايلر هو 

الراوي وما الصورة التي يراها 

الراوي اال تخيل ملا يريد ان يكونذ 

إال أنه يفعل كل تلك األفعال حقا. 

هو من فتح نادي القتال وليس 

تايلر املتخيل. هو من يجند الشباب 

ملرشوعه التخريبي. أظّن أنه أصبح 

ذلك الشخص الذي تريده مارالذ 

فهي تحب تايلر وتكره الراوي. 

تحب ذلك الواثق من نفسه الذي 

يشعل ثورة ضد الرأساملية وتكره 

ذلك املتشائم الذي يخفي حبه لها. 

إال انها ال تعلم أّن ذلك الواثق قد 

قرر قتلها وأّن ذلك الخائف يحميها. 

بلغ الراوي القاع. هو يف رصاع 

نفيس بني شخصيتني. أحدهام يريد 

تدمري من جعله يعيش حالة 

االغرتاب االستهاليك أي الرشكات 

والبنو ذ وهو واثق شجاع يحرتمه 

الجميعذ سعيد إذ ال يعني املوت له 

شيئاذ وهو مكتف بذاته. أّما الراينذ 

فهو ذلك الذي يحب مارال ودخل 

هذه الرحلة ليعيش ألجلهاذ ليكون 

من تريد هي. هو ال يحرتم نفسهذ 

إال أنّه سيفعل كل يشء ألجل مارالذ 

وعند قولنا كل يشءذ فنحن نتحدث 

عن افتتاحية الفيلم ونهايته. تايلر 

ميسك املسدس ويضعه يف فمه. إن 

مل يقتل نفسهذ فشخصيته األخرى 

ستقتل مارال. أظن أن فينرش يختربنا 

نحن وال يخترب الراوي او تايلر. هل 

تخاف املوت أم تخاف أن تخرس 

من يعطي لحياتك معنى؟ تايلر 

أجاب بوضوح عىل هذا السؤال فهو 

يريد ان يعيش. هو ال يخاف املوت بعد 

اآلن. هو يخاف أن يخرس وهو سعيد 

حقاذ ألنه سيفعل هذا لتعيش مارال. 

يطلق الرصاصة فتصيبهذ ولكنها أدت 

لجرحه وليس موته وهنا يختفي تايلر 

املتخيل غارقا يف دماء جرحه. ينظر من 

الربج الذي هو فيهذ وهنا تصل مارال 

لرتاه بهذا الحال. ال أحد يفهم ملاذا أطلق 

النار عىل نفسهذ ولكنها تفهم أنه يحبها. 

ينظران من النافذة ليشاهدا رسالة وداع 

تايلر املتخيل. لقد ربح هو أيضاذ فقد 

فّجر كل البنو  ودّمر من أدى الغرتابه 

حسب تصّوره. أما الراويذ فقد ربح 

مارال. ال خارس يف الحقيقة يف هذا 

الرصاعذ رصاع الرغبة يف املوت والرغبة يف 

الحياةذ رصاع هل تريد أن تحيا أو أن 

تعيش.  حسب فينرشذ أنت تريد أن 

تعيش ولكنك يف نفس الوقت ال تريد. 

أن تعيش يعني أن تخلق ماهية جديدة 

متحو ماهيتك الحاليةذ ولكن هل 

ستسمح ذاتك لنفسها أن متحى؟ إن 

كانت ذاتك كذات الراويذ فهي ذات ال 

يهّمها ذاتها بقدر ما يهّمها الغري الذي 

تريد أن تتامهى معهذ ولن تسمح أن 

متحى أن كان هنالك تهديد لذلك الغري. 

إنه رصاع ملحمي صاغه ديفيد فينرش 

عرب تحفة فنية تعيد عديد األسئلة 

 الفلسفية للواجهة. 

” 

إنه رصاع ملحمي 

صاغه ديفيد 

فينرش عرب تحفة 

فنية تعيد عديد 

األسئلة الفلسفية 

 للواجهة 

“ 
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ميكن أن تصبح العكعآبعة هعي 
الععحععدث األعععظععم املععالزم 
لوجعودنعا يف العععاملذ حعتّعى 
تستدعي منا تأجعيعل معوتعنعا 
العضوي يوما أو بضعععة أيعام 
دون رغععبععة يف أي خععالص 
ميتافزيقي أو بحا هسعتعربي 
عىل مربر للعحعيعاةذ أي معربر 
لصدمة امليالد العتعي وقعععنعا 
تحت وطأتها قرسا وتحعّمعلعنعا 
مسؤولية صياغة املعنى يف كل 
مرة بعحعيعا نعحعافع  ععىل 
إمكانية أن نكافأ بحياة جديرة 

 بأن تعاش. 

يقول الشاعر العيعابعاين ايشعيعاكعوا  
 تاكوبوكو :

 " كل يشء يبدو زائال 

 واليوم الذي أمللم فيه أحزاين 

 يف الطريق إىل الزوال "

إثر وعينا بحقيقة محدودية نعوععنعاذ 
أي أننا متجهون نحو املوت عىل حعد 
قول هيدغر "كينونة نعحعو املعوت"ذ 
فنحن ال نصري إىل أنفسناذ اىل ذواتعنعا 
األصيلة إال لحظة وععيعنعا بعحعقعارة 
موتنا. يف هذه اللحظة تحعديعدا معا 
علينا إال قبعول واسعتعيعععاب هعذه 
-الحدة املرئية املالزمعة لعوجعودنعا 

عالئقي األكا خصوصية-اإلمكان الال
-  . 

ومن هنا تصري فاجععة املعوت هعي 
املحر  الحيعوي األسعايس يف فعععل 
تشكلناذ التشكل عىل نعحعو معرخ 
كئيب وقلق نحّصن فيه ذواتنا بعكعّم 
الشاعرية املفرطة امللقاة من حولعنعا 
عىل نحو عشوايئذ والتي تصوغها لنعا 
الحياة يف كل مرة يف حمى اللغةذ يف 
املجعاز واالسعتعععاراتذ يف الشعععر 
املؤهل الستنطاق املعنى املصعلعوب 
يف املاليخوليا التعي تسعكعن األرواح 

املؤهلة للغرق والتحلل كلام كعانعت 
املياه التي تغعيل داخعل العطعوفعان 

 دموية رصف. 

 رسالة يف التحلعل"يخط سيوران يف "
" ليس يف وسعنا أن هذه الكلامت: 

نتالىف الكينونة عن طريق الرشعوح. 
بل ال يسعنا إال أن نعكعابعدهعاذ أن 
نحبها أو نكرههاذ أن نعععبعدهعا أو 
نخشاها يف ذلك التناوب بني الغبطة 
والرعب الذي يعرب عن حقيقة إيقاع 
الكائن بتقلباته وتعنعافعر نعغعامتعه 

 وسوراته الالذعة املرحة".

إزاء كينونة مليئة بعالعنعضعال واألمل 
الرصفنيذ تضحي الكآبة حالة مرغوبعا 
فيها تدفعععنعا السعتعفعزاز العحعيعاة 
واالستمرار يف خعوض هعذا العععرا  
األخرس إىل نهايته ألنها كآبة غاضبعةذ 
متوحشةذ متطرفة تقف وجها لوجعه 
أمام فكرة اننا بإمكاننا انعهعاء هعذه 
الحرب الرضعوس يف ان نصعري إىل 
ذواتنا الحرة إىل ما يتعدى أنفعسعنعا. 
لكنذ ما الذي يشدنا؟ هل هو هعذا 
الرعب املمتع للدوار؟ أم هشعاشعة 
أنطولوجية تكافح ضد سأمها وتعبهعا 
من االستمرار؟ أم كآبة تصاغ داخلنعا 

 عىل أنها حقد حامل؟

اليوتعوبعيعا السعوداء -وحده القلق 
يحملنا نحو  -املوسومة بلون الغرق

رضب من املقاومة الرشسعة العتعي 
تحتدم داخلنا دون أن نعحعتعمعي 
بآلهة تفعك أرسنعا او تسعارع إىل 
مواساتنا ورتق الهوة التي نعراقعب 

 من خاللها أنفسنا. 

كان سيوران منعكعبّعا ععىل حعزنعه 
يشتهيه أكا من أي يشء. كعانعت 
فكرة االنتحار تدفعه إىل أن يعحعيعا 
ورغبته يف املوت تعدفعععه إىل أن 
يحظى بحياة جديرة بعأن تعععاش. 

"املياه كعلعهعا كان يقول يف ديوانه 
أنه يحيا ألن بوسعععه  بلون الغرق"

أن ميوت متى شاء. لوال فكعرة االنعتعحعار 
لقتل نفسه منذ البداية. اليأس هو رصخة 
األرواح العاجزة عىل استرشاف مستقعبعل 
يليق بهذا التعفن اآلين للبرشية. ععلعيعنعا 
إذن أن نصل إىل ذروة يأسنا ما دمعنعا ال 
منلك مربرا للحياةذ فلامذا ال نستمر فيعهعا 
دون إنهائها ما دمنا ال منلك مربرا للمعوت 
كذلك ألن الرصاع األعنف ععىل العوجعود 
 يعلن كذلك تنازال قرسيا بنفس العنف.

يقول الشاعر األملاين رانيه ماريا ريلكه يف 
 :0199قصيدة له كتبها بربلني سنة 

 من غور صبواتنا غري املتناهية"

 تنبجس أفعالنا املحدودة كنوافري هشة 

 رسعان ما ينسكب ماؤها باالرتجاف 

 لكن قوانا الفرحة 

 تلك التي تبقى خافية علينا 

 ."إمنا تتجىل يف هذه األدمع الراقصة

 سيوران واملاليخوليا الغاضبة: 

 يف إمكانية أن نخلص إىل كآبتنا بكل طواعية 

” 

إزاء كينونة مليئة 

بالنضال واألمل الرصفنيذ 

تضحي الكآبة حالة 

مرغوبا فيها تدفعنا 

 الستفزاز الحياة   

  “ 

Nicolas Cluzel /brunomatthys.art 

 نور الهدى جاللبقلم:  
طالبة فلسفة. تكتب نصوصا 

 شعريّة. مهتّمة بالنقد السيناميئ.
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 شمس بسّن مكسورة

 ملن الشمس ستعععرمي سنّعهعععععا؟

 إن سعععألنعععا هي تخفي سنّعهعععا

 حلية الفانني بع  النقص فيععععع

 هم وليست هي ترىض شينهعععععا

 ال ترى إالّ غلعععّوا يف الكمععععععععا

 ل فال يشء يبععععاري حسعنعععععها

 هي تضحي من جديعععد طفلععة

 لرغععها بالراء يشععدو لحععنعععها

 إن أشاحت واتّشحت بالسحعععا

 ب تراهعععا قد أمتّععت فعععنّعععها

 ما عسعععانععععا نخبعر األوالد إن

 سألوا: أيّععععان نلقى َمععنّعهعععا؟

 هي منكمذ فانشدوا فيكم فتععا

 ة أضععاعت أين تلقععي سنّهععا

رةلصلت ميل
ّ
 إص اراتلاصجمعي لستوف

لصيغ لرقمي لعىللاصرابط:لل  
 
ف  

https://tounesaf.org/?page_id=47761 

 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة

https://tounesaf.org/?page_id=27761


ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  2ا 2 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 قلب سخّي. قّصة لفرانسواز جريو 

استبّد الضجر بليوينذ فمعنعذ رحعيعل 
زوجها وسفر ابنيها ليعمل أحعدهعام 
يف بريطانيا واألخرى يف أملانياذ تفعنّعن 
الفراغ يف حفعر أيعامعهعا بعإزمعيعلعهذ 
ليصرّيها خاوية من كل مسألعة ذات 
 شعععأن تسعععتعععحعععق االنشعععغعععال.
يف حلقة لعبة الربيدج التي سجعلعت 
فيهاذ راودتها الفكرة العتعي سعتعغعري 
حياتها وتعنعقعذهعا معن العرتعابعة... 
 وسعععععتعععععورطعععععهعععععا أيضعععععا.
يف ذا  اليومذ قدمت السيدة ماثعيعو 
مرتدية كسوة حعمعراء مل تعنعاسعب 
اكتناز جسمها البتةذ فعقعد صعّورت 
بشكل مفرط تعفعاصعيعل العجعسعد 
املمتل  إضافة إىل قميص غري مالئعم 
 لععتععبععدو يف هععيععئععة قععبععيععحععة.
فكرت ليوين التي تتسم مبيل فطعري 
إىل التدخل أنعه وجعب العتعكعفعل 
بتنبيهها غري أنها احتارت يف كيعفعيعة 

 القيام بذلك.

حني رجعت إىل املنزلذ بحرعت ععن 
 لة الرقن الصغرية الخاصة بابعنعتعهعاذ 
 وانطلقت يف العمل حني وجدتها:

 
 العععععزيععزة السععيععدة مععاثععيععوذ
إن من تكتب لعك هعذه العرسعالعةذ 
تهمها مصلحتك وتريد لك الخري. معا 
زلت امرأة محافظة ععىل حسعنعهعاذ 
لكن لديك بع  العكعيعلعوغعرامعات 

فأنت تبالعغعني يف العتعهعام  -الزائدة
ذ وتلبسني ثيابا ال تنعاسعب -املرطبات

عمر ذ إن ارتداء  الكسوة الحعمعراء 
اخعتععيععار خععاطعع ذ فععقععد كشععفععت 
جسامتكذ وتنورتك الضيقة والقصرية 
جدا نأت عن األناقة رغعم سعاقعيعك 

 الجميلتني.

انتقي األسود لونا للكسوة أو األزرق 
البحري أو العرمعادي العغعامعق معع 
قميص ورديذ فهذه األلوان تعتعام  
مع لون برشتك. أقّدم هذه النصيحة 

معن مععنععطععلععق صععداقععة خععالصععة. 
 بارنستني(

أعادت لعيعوين قعراءة معا رقعنعتذ 
وشعرت بالفخر الخعرتاععهعا شعكعال 
جديدا من أشكال الكتابة: رسالة من 
 فععاعععل خععري مععجععهععولععة املصععدر.
انرشحت حني الحظت أن السعيعدة 
ماثيو مل تعد ترتدي تلعك العكعسعوة 
الحمراءذ وقررت االستمرار يف هعذه 
املهمة مدفوعة بإحساس معن وجعد 
 الععدرب الععذي عععلععيععه سععلععكععه.
وّجهت رسالتهعا العرعانعيعة إىل زوج 
 إحععععدى صععععديععععقععععاتععععهععععا:
 العععععزيععز السععيععد ديععكععورنععايذ
أكتب إليك ألين مهتمة مبصعلعحعتعك 
وأريد لك الخري. إنك تخون زوجعتعك 
مرلام يفعل الجميععذ لعن ألعومعكذ 
لكنذ ميكنك عىل األقل توخي معزيعد 
من التكتمذ فإذا اعتقدت أن زوجتك 
غافلةذ فأنت مخطع ذ لعقعد قعررت 
تقفي خطو  ملعرفة املعكعان العذي 

لعتعداهعمعك  تقابل فيه عشعيعقعتعك
 مععتععلععبععسععا بععالععجععرم املشععهععود.
فلتحذرذ إذنذ اقطع هذه العالقة أو 
خذ احتياطك. إن زوجتك تعععيعسعة 
جداذ وما تفعله بحقها لعيعس ععدالذ 
 فأنت تدين لها بالكرعري. بارنسعتعني(
وضعت ليعوين العرسعالعة يف ظعرف 
عاديذ وبعرته نحو وجهتهذ بععدهعاذ 
خبأت  لة الرقن بعناية. لقد أمضعت 

 وقتا ممتعا!

مضت أيام عديدة كادت تنعال معن 
حامسها الذي بدأ يفرتذ إذ مل يستجعد 
أمر ذا بال يستحق قيامها بنشاطعهعا 
يف فعل الخريذ إىل أن جدت حعادثعة 
رسقة حافظة نقود من حقيبة إحدى 
العبات حلقعة العربيعدجذ وسعبعبعت 
الكرري من االضطرابذ إذ ال وجعود 
لدخيل بني السعيعداتذ فعالسعارقعة 
 واحدة منهن ال ريب. يعا لعلعحعرج!

أعملت ليوين نفاذ بصعريتعهعا الكعتعشعاف 
الفاعلة يك تطلب منها إرجاع ما اختلست 
رساذ دون جدوىذ فاقرتحت أن يتشعاركعن 
لجرب رضر من فقدت مالهعاذ تعم قعبعول 
 االقرتاحذ ودفعت كعل واحعدة نصعيعبعا.
يف حصة اللعب املواليعةذ ملعحعت لعيعوين 
حافظة النقود تحت الطاولةذ حعمعلعتعهعا 
ونبهت الجالسة حذوها أنها أسقعطعتعهعا. 
غدا لون الجارة قعرمعزيعا ونعفعت أنعهعا 
 صاحبتهاذ لتهعتعف معن متعت رسقعتعهعا:

 "إنها حافظة نقودي! أين عات عليها؟" -
"يبدو أنها سقطت منك تحت الطعاولعة  -

 يف املععععععرة املععععععاضععععععيععععععة..."
تنفست الالعبات الصعداء وهللن وهنعأن 
بعضهن وتجعاوزن العواقعععةذ لعكعنذ يف 
 املساءذ رقنت ليوين عىل  لتهعا العكعاتعبعة:
لقد متت رؤيتك وأنت تعلعقعني حعافعظعة 
النقود تحت الطعاولعةذ مل يعتعم كشعف 
فعلتك ألن األمور سعتعؤول إىل معا هعو 
مشنيذ ليست املرة األوىل التي تعرصعديعن 
وأنت تتنكرين ملبدأ األمانةذ رسقت خوخا 
من بائع الغالل وشوكوالطة من صعاحعبعة 
املعخععبعزة... ومبعا أنععك لسععت معععععوزةذ 
يستخلعص معكعابعدتعك معرض الرسعقعة 
القرسي. تعانني نعقعصعا يف املعحعبعةذ ال 
شك...حاويل التداوي رسيعا معن ععلعتعك 
قبل أن تزداد املسألة سعوءا وتعحعل بعك 
الفضيحة. هنا  محلل نفعيسع جعيعد يف 

 املدينة.

 بارنستني(

ذهلت السيدة التي تلقت هذه الرسالعة. 
من كتبتها يا ترىذ فاألكيعد أنعهعا إحعدى 
 العبات حلقة الربيدج؟ لكنذ معن هعي؟
 يف االجتامع املوايلذ استعفعهعمعت لعيعوين:

"هل تعرفني أين تقع بالتحديد ععيعادة  -
 الطبيب النعفعيسع العذي يف املعديعنعة؟"

" ال فكرة لدي مطلقا! ال علم يل بوجود  -
 واحعععععد هعععععنعععععا  أصعععععال!"
أكدت ذلك وهي ترمي ورقتها العرابعحعة 
 ومل تععجععرؤ السععائععلععة عععىل اإللععحععاح.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 رجاء عاّمر ترجمة:
 باحرة يف علوم اإلعالم واالتصال

 شاعرة وقاّصة
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واصلت ليوين مناوراتها. أرسلت إىل شابعة 
تفوح من فمها رائحة كريهعة:" راجعععي 
طبيب األسنان.. وإال لن تعحعظعي بعزوج 
أبدا!"ذ وجهت خطابا إىل طبيبعهعا الفعتعة 
انتباهه أن فتحة رسواله مرشعععة دامئعا 
وهو ما يزعج مريضاتهذ كتبت إىل شعاب 
يبحا عن ععمعل:" إن معظعهعر  يسءذ 
احلق شعر ذ ضع ربطة ععنعقذ أو ععىل 
األقل ارتد قميصا برقبة مدورة ذات لعون 

 غامق...تشجع!"

أصبحت تكتب بكرافةذ إىل أن حل ذلعك 
اليوم الذي شعرت فيه بتأنيعب الضعمعري 
الرتكابها خعطعيعئعة الرشعاهعة وقعررت 
الذهاب إىل الكنيسة لالعرتافذ وسعألعهعا 

 الكاهن:

 "هل هذا كل ما تعوديعن العبعوح بعه؟"
"نعمذ ففي ما يتعلق بعبعقعيعة األمعورذ  -

 يحق يل االعتداد أين ال أفععل إال خعريا!"
استنتج الكاهن من كالمها العواثعق أنعهعا 
صاحبة فكرة مساعدة األمهات العازبعات 
 الععععنععععادمععععاتذ غععععري أنععععهععععا
 احععععععتععععععجععععععت مرصععععععحععععععة:

"أبدا! وعالم تندم املسكينات؟ ال عالقعة  -
 يل بععاملععوضععوعذ أنععا أكععتععب رسععائععل...
تحدثت بفخر عام فعلتهذ بيد أن الكاهن 
احتد معتربا أن رسالة مجهعولعة املصعدر 
مرفوضة يف جميع األحعوالذ معؤكعدا أن 
أمرها سيكشف يف نهاية املطافذ سعائعال 

 إياها كعيعف سعتعتعرصعف حعيعنعهعا.
 أجابت ليوين:

 
" سأنفي صلتي باملسألعةذ ال ميعكعن -

 إثععبععاتععهععا مععع غععيععاب األدلععة!"
"ستكذبني إضافة إىل ما تقرتفني معن -

عععمععل شععائععن! عععودي إىل طععريععق 
 الصوابذ يا ابنتيذ عودي إىل الجعادة!"
رجعت ليوين إىل بيتها مبلبلة الذهعنذ 
تابعت الربنامج التلفزي "أسعئعلعة إىل 
بطل"ذ بعد ذلعكذ اتعخعذت قعرارهعاذ 
 ورقععنععت عععىل  لععتععهععا الععكععاتععبععة:
 سععععععيععععععدي الععععععخععععععوريذ
إن لباسك الكهنويت متعسعخ ولعطعاملعا 
عبقت أنفاسعك بعرائعحعة املعلعفعوف 
الزفرة... ال تستغرب من تناقص أعداد 
 املصطفني يف الكنيسة بشكل معطعرد.

 بارنستني(

متلكت ثورة عارمعة العقعسذ فعطعوح 
بواجب التكتعم وقعدم العرسعالعة إىل 
محاف  الرشطة كاشفا مصدرهاذ فعتعم 
إرسال مفتش إىل بيعت لعيعوين العذي 
خاطبهاذ ملوحا بالورقة التي بعرتها إىل 

 الخوري:

" أنت هي الغراب العذي معا فعتع  -
 يععحععوم يف املععديععنععة مععنععذ مععدة!"
 شععععحععععبععععت لععععيععععوين وردت:

" لست غرابا سيدي املفتش! أنا طعري -

 من طيور اللقلق التي تبرش بالسعادة!"
 أجععععابععععهععععا مععععتععععهععععكعععععام:

" هل تستطيعني أن توضحي يل كيعف -
 ذلك؟"

حكت له ما قامت به بالتفصيعل وهعو 
ينصت إليها بنظرة حاملة. حني أنعهعتذ 
 أعععرب عععن تعععععجععبععهذ لععيععضععيععف:

" لو عاد الحكم إيلذ لعرتكعتعك بسعالمذ -
لكنهذ يعرجعع إىل وكعيعل العنعيعابعة... 
 والكاهن! هياذ تعايلذ علينا العذهعاب..."

"امنحني دقيقة معن فضعلعك ألرقعن  -
 رسععععالعععععة.. هعععععي األخعععععرية!"

 كتبت:

 سيدي الكاهنذ

أنععت تععفععتععقععر إىل الضععمععريذ والععرب 
سيحاسبنا كليناذ سيعودععك العجعحعيعم 
وسأذهب إىل الجنة حعيعا سعألعععب 
الربيدج مع املالئكةذ يف العحعني العذي 
تشوى فيهذ وكعم سعتعكعون العرائعحعة 
 املععنععبعععععرععة مععنععك عععطععنععة!"
 وأمضععت هععذه املععرة بععاسععمععهععا.
ال ميكن التربت من صحة هذا التعنعبعؤذ 
واليقني الوحيد إىل حد هعذه السعاععةذ 
أن ليوين موقوفة يف السعجعن بعتعهعمعة 

 زعزعة النظام العام.
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