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" دينها اإلسالم "
ّ
الب تنشأ بطريقة
كغيه من الدساتي ي
ديمقراطية ،كان لصدور دستور
الجمهو ّرية الثانية يف تونس بتاري ــخ 26
جانق  2014ظرفية تاريخية معينة .فقد
ي
وقع االعتماد عىل أسلوب الجمعية
التأسيسية أو السلطة التأسيسية األصلية
باعتبارها ر
أكي األساليب ديمقراطية يف
إعداد الدساتي وأبرز تجليات نضال
الشعوب أمام الحكم المطلق واألنظمة
الكليانية يف العرص الحديث .وعىل هذا
وطب
األساس ،وقع انتخاب مجلس
ي
تأسيش يف  23أكتوبر  2011ليضطلع
ي
ويتعهد بمهمة إعداد دستور الجمهورية
الثانية .ولي كان هذا المجلس من الناحية
ّ
الفنية سلطة تأسيسية أصلية بمعب أنه
سلطة أول تنش الدستور الذي سيحدد
مهام السلط األخرى وسلطة مطلقة ّ
سيدة
ّ
أس السلطة التنفيذية من
نفسها إذ أن ر ي
حكومة ورئاسة دولة ينبثقان منها
ّ
ّ
يعب أن
ويخضعان لرقابتها ،فإن ذلك ال ي
الحرية المطلقة ف سنّ
هذا المجلس له ّ
ي
ّ
الدستور واختيار نظام الحكم
ّ
ّ
ّ
الب تحلو له وإنما
واإليديولوجيا السياسية ي
ياسية الب ّ
رفية ّ
الس ّ
مقيد بالظ ّ
هو ّ
عجلت
ي
وه ثورة ديسمي  2010كما
بصدوره أال ي
ال يحلو للبعض تسميتها .فإن كان هذا
ّ
ّ
يكتش مشوعية
أسيش
المجلس الت
ي
ي
انتخابية باعتباره نتاج انتخابات شعبية
ّ
شفافة ومبارسة ،فهو ّ
ّ
مقيد
حرة،
ّ
الب
بالظروف السياسية واالجتماعية ي
ساهمت يف الوصول إل العملية
االنتخابية الب منحته تلك المش ّ
وعية.
ي
المنطق وفقا لهذا المنهج أن يصدر
ومن
ي
مجلس خياء الدستور بإيران دستورا
ّ ّ
الثورة الب ّ
ّ
عجلت بظهوره
إسالميا بما أن
ي
ّ
.
ه ثورة إسالمية ال غبار عليها أما يف
ي
ّ
أن األمر بعيدا ّ
كل البعد عما
تونس ،يبدو
الب
حدث يف إيران أو غيها من األمم ي
عرفت ثورات دينية عىل ّ
مر األحقاب
وتعاقب القرون .فاالنتفاضة التونسية
ّ
ّ
واإلداري،
المال
كانت تنديدا بالفساد
ي
ّ ّ
ضخم ّ
والركود االقتصادي ،بالبطالة
بالت
ّ
ر
والفقر ،بالتقسيم الغي العادل لليوات،
بغياب الحكومة ّ
الرشيدة ،بانتهاك
ّ
األساسية ومن بينها ّ
ّ
الحر ّيات
الحر ّيات
ّ
ّ
الد ّ
ينية ،بسياسة القمع والتعذيب
ّ
والز ّج بكلّ
وبسياسة تكميم األفواه
سياس ف ّ
ّ
السجن وبتداخل
معارض
ي ي
ّ
ّ
السلط و ّ
تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.
ورغم ّ
كل ذلك ،بدا من المألوف أن
يحافظ واضعو دستور  2014عىل الفصل
ّ
األول لدستور  1959الذي حدد ماهية
ّ
ّ
ّ
ّ
بأن تونس دولة حرةّ
الدولة وهويتها ناصا
مستقلة اإلسالم دينها والعربية لغتها
والجمهو ّرية نظامها.
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ّ
وتجدر اإلشارة بأنه ليس من الغريب عىل شأنا ّ
خاصا لألفراد ال تتدخل وال تتداخل
ّ
تنص ف ديباجاتها أو حبّ
ّ
الدساتي أن
ي
فيه وال تفرضه عىل أحد.
ّ
ر ّ
فصولها عىل دين الدولة من مرص
معت أن تونس دولة دينها اإلسالم؟
القديمة فما
إل المدن اإلغريقية وبالد الفرس ّ
ّ ّ
ي
والص
تعب عبارة دين الدولة أن الدولة لها
ال ي
ّ
ّ
(ف  392ميالدي ّتم إعالن
معنوي
دين كما لإلنسان فالدولة شخص
إل روما ي
ّ
مفهوم
أن
ولو
للدولة)
كدين
المسيحية
وه
المؤسسات
من
مجموعة
باألحرى
أو
ي
ّ
ّ
عما
مختلفي
كانا
ول
الد
ومفهوم
الدساتي
الدول شعب وإقليم
القانون
منظور
من
ي
ّ
وسلطة سياسية ذات سيادة .وال يبدو من
هما عليه اليوم .فالدولة كانت مشخصة
المستساغ أن تكون للدولة عقيدة وأن
يف ذات الحاكم أو اإلمياطور أو الملك أو
ف مؤسسة مستقلة يمثلها شخص تنبثق تدين بدين من األديان فتطوف بالبيت
ي
منها ّ
كل السلطات .وإل يومنا هذا الزالت الحرام وتغتسل بعد االستمناء وتسىع بي
ّ
ّ
عديد الدول ّ
وترم الجمرات وتقيم
تتبب دينا معينا ف دساتيها الصفا والمروة
ي
ي
ّ
الصالة وتنكح ما طاب لها مثب وثالث
ّ
مهما تعددت األشكال والصيغ إذ يياوح
ّ
ّ
أن جزء من ّ
هوية
تعب
ّ
التنصيص من تنصيص رصي ــح يعلن و ّرباع .وإنما ي
هذا
ّ
ّ
التونش وهو مكون من مكونات
عب
الش
ي
ّ
الدين
هذا
من
ويجعل
الدولة
دين
عن
هذه الدولة هو اإلسالم.
إل
يعاتها،
لتش
ئيسيا
ر
أو
وحيدا
ا
ر
مصد
وتتأكد هذه القراءة بمقاربة عبارات
تنصيص ّ
يقر بدين للدولة دون تأكيد عىل الفصل ّ
األول من دستور  2014مع
ّ
ّ
ّ
ّ
الب تشابه بالدنا
ئيش للقواني ،إل دساتي الدول
أن هذا الدين مصدر ر ي
المجاورة ّي
ثقافيا ّ
ّ
وحب قانونيا،
ديب حضا ّريا،
دساتي تشيط الدين أو حب مذهب ي

ف األمي أو الملك أو ّ
الرئيس إل دساتي
ي
تعيف بالدين كجزء من هوية الدولة
(دستور المجر يعتي المسيحية جزء من
هوية الدولة وتكوينها) .ويبدو من أبرز
األمثلة القانون الذي صودق عليه يف 19
جويلية  2018والذي جعل من 'ما يعرف
بدولة إرسائيل' الدولة القومية للشعب
ّ
اليهودي.
ف المقابل ّ
أقرت عديد الدول فصال
ي
ّ
وف بدايتها
واضحا بي الدين والدولة ي
المكسيك الب ّ
أقرت ذلك يف 1859
ي
الب أقرت بقانون يف  1905فصال
وفرنسا ي
ّ
بي الكنيسة والدولة كما ّ
اقر دستورها أن
ّ
الئكية برصي ــح العبارةّ .أما
فرنسا جمهو ّرية
ّ
ّ
ّ
ونش فقد اكتق بالتنصيص
الد
ستور الت ي
ّ
ّ
عىل أن اإلسالم دين الدولة دون أن يجعل
ّ
منه مصدرا أساسيا للتشي ــع بشكل
رصي ــح .لكن ورغم ذلك ،ال يمكن بأيّ
حال من األحوال الحديث عن دولة
ّ
ّ
ّ
العلمانية ال ترع الدين
علمانية فالدولة
ّ
ّ
كما ينص الفصل  6وال تمول المعابد كما
تفعل حكوماتنا وال ّ
تدرس دينا دون اآلخر
ّ
كما تفعل مؤسساتنا اليبوية وإنما تعتيه

إذ نجد دوال ّ
نصت عىل اإلسالم كدين
للدولة وعىل الشيعة أو الفقه كمصدر أو
ّ
أساس للتشي ــع (مرص مثال) ونجد
مصدر
ي
ّ
دوال نص دستورها عىل أن اإلسالم دين
الدولة دون ذكر الشيعة ودون التنصيص
عىل حرية المعتقد (المغرب) ودول ّ
نصت
عىل دين الدولة ّ
وحرية المعتقد دون ذكر
الشيعة (الجزائر) .والتمعن يف هذه
ّ
التونش ال
األصناف ،يبدو أن الدستور
ي
ينتم إل ّ
أي من هاته األصناف بل تكمن
ي
ّ
ّ
خصوصيته يف أنه عالوة عىل تخليه عن
ّ
ّ
أي إشارة بأن الشيعة اإلسالمية مصدر
ّ
ّ
ّ
فرع للقواني ،فهو لم
أساس وال حب ي
ي
يكتف بالفصل ّ
األول لتحديد هوية لدولة
ّ ّ
الثان أن الدولة
وإنما أضاف يف الفصل ي
التونسية تقوم عىل المواطنة (ليس عىل
(ف
االنتماء
الديب) وإرادة الشعب ي
ي
الشيعة اإلسالمية الحكم هلل) وعلوية
ّ
وضىع
القانون
(علما أن هذا ّالقانون ّ ي
ّ ّ
ّ
يب ليس إال مصدرا ماديا يف
الد
والنص
ي
ّ
ّ
يعب أن تونس
بما
ة)
القانوني
المواد
بعض
ي
دولة مدنية ال تقوم عىل االنتماء للدين بل
إل وطن وال تخضع للحاكمية اإللهية

وإنما لسيادة الشعب وعلوية القانون عىل ّ
أي ّ
نص
مهما كانت قدسيته.
ّ
ّ
ّ
الدستوري كان عابثا أو كان
المشع
وال يبدو أن
اختياره نتيجة سهو فقد عرفت األعمال التحضيية
نقاشات وصيورة انتهت بقرار .وقد طرح يف
البداية اقياح مفاده ادراج الشيعة كمصدر للتشي ــع
ّ ّ
ّ
العربية لكن وبعد
جل الدول
كما هو الحال يف
اإلسالم
الحزب
تخىل
االحتجاجات
جملة من
ي
ّ
التخىل
الذي يمثل األغلبية يف السلطة التأسيسية
ي
عن هذا المقيح ووقع الخيار عىل اإلبقاء عىل
صياغة الفصل كما كانت يف دستور  .1959كما وقع
التخىل يف مناسبة سابقة عىل عبارة 'تأسيسا عىل
ي
ثوابت اإلسالم' كما كانت منصوصة عليه يف توطئة
ّ
دستور  1959ووقع تعويضها بـ 'تمسك شعبنا
بتعاليم اإلسالم ومقاصده المتسمة بالتفتح
ّ
واالعتدال' يف تأكيد عىل أن الدستور يعلو وال يعىل
يؤسس وال
عليه يف هرم القواعد القانونية فهو ِ
َ
سء.
يؤسس عىل ي
ّ
من جهة أخرى ،تحمل الفكرة القائلة بأن صياغة
ّ
الفصل ّ
أن ّ
كل التشيعات يجب أن
األول مفادها
ّ
تتطابق مع الشيعة اإلسالمية أو عىل األقل ال
ّ
الب لم
تخالفها تداعيات خطية .فهذه الصياغة ي
تنشأ اليوم وإنما منذ  1959لليامن مع وجود
ّ
ّ
(المحرم يف اإلسالم بالقرآن والسنة
التبب
قانون
ي
الب لم تنص
واإلجماع) ومجلة األحوال الشخصية ّ ي
عىل اختالف الدين كمانع من موانع الزواج ومنعت
تعدد الزوجات (مباح يف اإلسالم) وجعلت من
ّ
التطليق ثالثا مانعا مؤبدا للزواج (مانع مؤقت يف
ّ
ّ
اإلسالم) وتخلت عن حق الجي (مقرر يف اإلسالم)
ّ
ومنحت للمرأة الحق يف تطليق زوجها إنشاء يف
ّ
تخل عن مؤسسة الخلع ،وقد تزامنت أيضا مع
والب
وجود المجلة الجزائية الصادرة يف  1913ي
تتبب منظومة جز ّ
ائية مختلفة اختالفا جذريا عن
اإلسالم فالمشع
ـع
ـ
ي
التش
الب نجدها يف
ي
تلك ي
التونش ال يعيف ال بجرائم تعزير(مؤسسة
ي
مخالفة لمبدأ رسعية الجرائم والعقوبات) وال
الب تعب
بقصاص (مؤسسة مخالفة للهياكل ي
ان) وال بحدود (مخالفة
بتطبيق القانون الجز ي
ليسانة من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
والب صادقت عليها الدولة التونسية) بل
االنسان ي
أنه يتمادى إل إباحة ما هو ّ
محرم يف اإلسالم
ّ
(العالقات الجنسية خارج إطار الزواج ،اليخيص
ّ
ّ
تعاط الميش ،الربا،
يف بيع الخمر ،اليخيص يف
ي
ّ
البغاء) وتحريم ما هو مباح يف اإلسالم (تعدد
ّ
ّ
والدخول ّ
الزوجات ،مواقعة ّ
بهن يف إطار
القرص
ّ ّ
الزواج ،حق الزوج يف رصب زوجته ،ملك اليمي)
ّ
ّ
ّ
علما وأن التحريم والتحليل حق خالص للشارع
َ َ َُ ُ ْ
وا ل َما َتص ُ
ف َأ ْلس َن ُت ُك ُم ْال َكذ َب َه َذا َح َللٌ
ِ
(وال تقول ِ
ِ
ِ
َو َه َذا َح َر ٌام ِّل َت ْف َ ُي ْوا َع َىل اّلل ْال َكذ َب إ َّن َّالذ َ
ين
ِ
ْ َ َ َِ ُ ْ ُِ َ ِ
ََْ َ ََ
اّلل الك ِذب ال يف ِلحون {النحل.)}116:
يف ُيون عىل ِ
فهل يمكن الحديث عن مجالت قانونية تحمل
ّ
ّ
ّ
المثىل
رم
أحكاما باطلة طالما أنها لم
ي
تنص عىل ي
ّ
ّ
الجنش من علو شاهق ولم تتبب رجم الزانية وال
ي
ّ
جلد شارب الخمر بل أنها وضعت أحكاما تخالف
ّ ّ
يب القاطع؟ هل يمكن
رصاحة حكم النص الد ي
ّ
الحديث عن أحكام قضائية باطلة بل منعدمة بما
ّ
أن القضاة التونسيي ال يحكمون بما أنزل هللا
وبالتال فأولئك هم الظالمون وأولئك هم
ي
الكافرون؟

وإن كان األمر كذلك فعن ّ
أي
ّ
ّ
إسالمية نتحدث؟
رسيعة
أي قراءة؟ وعن أيّ
عن ّ
مذهب؟ مب يسمح للمشع
القاض بأن يجتهد ومب
أو
ي
ال يسمح له بذلك؟
ّ
يبدو أن األصوات المنادية
ّ
بأن الفصل ّ
األول من
الدستور يمنع عىل المشع
المساواة بي الجنسي يف
ه مجرة أصوات
المياث ي
خائبة ويائسة 'تؤمن ببعض
فصول الدستور وتكفر
ّ
ببعض' فال يمكن أن نتصور
ّ
مشعا يتخىل عن مقيح
فصل مفاده 'المرأة ّ
مكملة
ّ
للرجل' بتاري ــخ  14أوت
ّ
 2012ألن ذلك فيه إخالل
بالمساواة بينهما ّ
ويقر فصال
ّ
فيه أن المواطني
والمواطنات متساوون يف
الحقوق والواجبات ّثم
يحافظ عىل منظومة إرث
ّ
تخل بتلك المساواة .ومن
العته أن نتحدث عن دولة
إسالمية ف ّ
ّ
ظل
دينية
ي
ّ
دستور يكفل حرية الضمي
تعب حسب المواثق
ال يب ي
ّ
الدولية حرية االعتقاد وعدم
االعتقاد (والعياذ باهلل).

المراجع:
ّ
القانونية ّ
ّ
ّ
والس ّ
ّ
األستاذ قيس ّ
ر
االفتتاحية12 ،
المحاضة
واالجتماعية بتونس،
ياسية
سعيد ،دينها اإلسالم ،جامعة قرطاج ،كل ّية العلوم
سبتمب .2018
ر
ر
اللغمان ،قراءة دستورية لمبادرة المساواة ر يف اإلرث
سليم
ي
L’article 1 de la constitution devant la Cour d’appel de Tunis : (A propos de l’arrêt n°36737 du
26.6.2014), Monia Ben Jémia
La guerre de l’article premier n’aura pas lieu, Sami Bostanji

تْعَلَّ ْم عُو ْم ،تْعَلَّ ْم اجري:
للعيش في تونس اليَو ْم
دَليلُ َك
ِ
سفيان جاب هللا

يف فيلم “فورست غامب” ،ترصخ صديقة فورست الذي
يمش بصعوبة لوجود قطع حديدية مركبة يف رجليه
ي
ّ
بسبب إعاقة موروثة“ ،اركض يا فورست” ،لحثه عىل
الح العنيفي الذين يطاردونه
.الهرب من أبناء ي
تمكن فورست من الهرب ،عىل عكس أيمن ،عامل البناء
الذي خرج لمشاهدة مداهمة عنارص الديوانة (الجمارك)
لمخزن سلع مهربة ،والذي حاول الفرار بعدما أخذوا يف
المطاط لتفريق الناس .لم يتمكن أيمن
إطالق الرصاص
ي
المريض بالربو ُونقص المناعة والضمور الجسدي ،من
ع
الخالص ،فقد أّصيب برصاصتي (حسب التقرير الش ي
الديوان” (وفق ما
للبوليس) ،وتهشم وجهه ب ـ” البوط
ي
أوضحه فيديو نش عىل فايسبوك) ،بينما لم ُيسمح لسيارة
ّ
.اإلسعاف بإنقاذه إّل بعد ساعات (وفق شهود عيان)

مات أيمن مع بزوغ الفجر ،وعندما يموت أبناء أحزمة الفقر
تبك مؤسساته وال وسائل إعالمه .فقط
يبك النظام ،وال ي
ال ي
ُ
تبك عائلته وذووه ،وتبكيه الذاكرة الجماعية ألحياء كتب
ي
السلب ،حيث
عليها أن تصبح أشبه ب ـ” الغيتو” حيث التميي
ي
المجال ،وحيث يقع
اإلقصاء أو باألحرى اإلفراد (اإلقصاء)
ي
الطبق والفئوي
تكريس نظام التميي عىل أساس االنتماء
ي
والجهوي ،وحيث تعتنق الدولة أقانيمها الثالثة :المراقبة
والمعاقبة والتحكم (ميشال فوكو) ،وحيث يلفظ المركز
الب
هامشه ،وحيث تصبح للمدينة رسعات ثالث! المدينة ي
لم تعد قادرة عىل إنتاج مجتمع
مواطنون أم مواطنون عاديون؟

ف حادثة لم يمر عليها ر
أكي من سنة ،اعتدى عنرص أمن
ي
عىل محامية .حي اشتكت به للقضاء ولمنظمات
والعالئق لمحاسبته،
حقوقية وحركت رأسمالها الرمزي
ي
ُ
!برر فعلته بالقول :كنت أعتقد أنها مجرد مواطنة عادية
بالتال ،يك تستطيع العيش كمواطن يف هذا الجزء من
ي
ً
ً
ً
العالم ،ال يجب أن تكون عاديا ،خاصة لو كنت عاديا إل
ً
درجة تجعلك معرضا للقتل! يف ظل الرأسمالية الجديدة،
يجب أن تراكم ،إل جانب الرأسمال االقتصادي ،رأسمال
عالئق ،اجتماع ،شبكُ ،ي ّ
قوي حجم الخوف منك لدى
ي
ي
ً
يْ
كاف يف تونس
“السيستام” .فإن لم تكن ثريا ،وهذا ٍ
لإلفالت من العقاب ومن المحاسبة ،وحب لتعيش
ً
ً
كمواطن عىل األقل ،يحب أن تكون “بوليسا”  /منتميا
لوزارة الداخلية /ابن أحد عنارصها أو موظفيها ،فتصبح
ً
”.مواطنا من فئة “زميل” أو “ابن زميل

ً
ً
ْ
وهكذا ،فإن لم تكن ثريا أو “زميل” ،فيجب عىل األقل أن تستثمر رأسمالك
ً
سياس له وزنه مع رصورة توفي عالقات مع
االجتماع لتصبح منخرطا يف تنظيم
ي
ي
لمدن ومنظمات حقوقية قوية ،وترسانة من وسائل اإلعالم ،مما
المجتمع ا ي
تق إل مرتبة مواطن ال يمكن التعدي عليه ،أي مواطن مكتسب
يجعلك تر
ي ْ
َ
ثقاف يتجاوز رزمة الشهادات العلنية إل فن
لحصانة ما .وإن راكمت رأسمال ي
خطابة والقدرة عىل إقناع عنارص الدولة بأنك تفقه بالقانون وبأنك تفهم كيفية
َّ
تنتم
اشتغال المنظومة ،فلقد أدركت ّبر األمان ألنك ،باألساس ،أثبت أنك ال
ي
.لمن تعتيهم هذه األخية الدهماء/الرعاع /الهمج
ْ
َ
دينة ُ ُ
رسعات ثالث
للم ِ
ّ
هم مي وآحنا مي؟ هكذا يقول مطلع إحدى أغنيات الشيخ إمام ،وهكذا نطرح
اإلشكالية التالية :هل يوجد وطن للجميع؟ أو باألحرى ،هل كلنا مواطنون؟
المنتم إل طبقة
ح بورجوازي؟ هل
ح
شعب كالساكن يف ي
هل الساكن يف ي
ي
ي
ح مطل عىل البحر (المرس) ،كالذي يسكن يف
المالكي العقاريي ،الساكن يف ي
السيجوم)؟
منازل عشوائية مطلة عىل سبخة كبية (سيدي حسي
ي
يذهب جاك دونزيلو ،يف تفسي كيف تفقد المدينة قدرتها عىل انتاج مجتمع ،إل
.أنها تحتكم يف ميكانيمات اشتغالها عىل رسعات ثالث
ُ
المجال حيث تبعد عن مركزها اإلداري
ه رسعة اإلفراد /االقصاء
ي
الشعة األول ي
الطبقة المتوسطة ر
واليية
.والخدمان كل من ال يستطيعون االنتماء إل
ي
ه رسعة انتخاب الطبقة المتوسطة/فوق المتوسطة ،لذاتها يف
الشعة
الثانية ي
ّ
مجال حرص ّي ،حيث الحد المقبول من بنية تحتية وخدمات بلدية يف عقارات
ُّ
ُي ّ
الملك العقاريي والدولة) ُلتناس َ
موظق القطاع
ب
عدل إيجار الميل فيها (عي
ِ
ي
ّ
َ ّ ُ
ً
العام أو الخاص .وكأنها رسعة حرصية تنتج برزخا أو ميلة بي الميلتي؛ ما بي
ُ
ّ
ّ
الطبق لألثرياء
والح اليجوازي حيث االصطفاء
الشعب)
(الح
المجال
اإلقصاء
ي
ي
ي
ي
ي
يف تخوم المدينة
رسعة ثالثة للطبقة ر ّ
اليوة ْ
تيش من ر
اليية ،لمن يمتلكون ما ّ
ليصطفوا أنفسهم
ُ
ّ
ضواح
ذان نخبوي ضمن مجاالت حرصية مغلقة يف تخوم
وطبقتهم يف إقصاء ي
ي
مثال جاذب لحرفاء
العاصمة (حيث يتدخل الباعثون العقاريون لخلق مناخ ي
عين ْ
ُ َّ
ي)
.م ِ
ينتم الجميع ـ جميع سكان المدينة ـ إل نفس المكان الختالف
ال
هكذا،
ي
رسعاتهم ،يف واقع ال يتنفس فيه الجميع بنفس الرئة! فالوطن أو اعتبارك
ّ
المجال! فليس اإلفراد
والطبق،
كمواطن ،يتحدد حسب انتمائك الفئوي
وبالتال ِّ ي
ي
ي
ً
ّ
الطبق
المجال عفويا ،بل هو سياسة عقا ّرية اقتصادية واجتماعية تكثف التمايز
ي
ي
ً
.وتأسسه حرصيا
…تلك حدود المركز فال َت ُ
قربوها
وه معتمدية تعد  200ألف ساكن ،عىل بعد بضعة كيلوميات من العاصمة ،أو باألحرى كان يسكن ضمن ترجمة حرفية لإلفراد
أيمن ،كان يسكن يف ي
ح “ 20مارس” يف سيدي حسي ،ي
ّ
ْ
.
يكق للهرب
بما
و
والعد
الجري
يتعلم
لم
ه
ألن
مات
والوصم
األمب
والقمع
والبطالة
الفقر
السكان
اكم
ر
ي
حيث
وظيفتها،
تبارس
أن
قبل
الدولة
تقاعدت
حيث
،
البش
من
اآلالف
المجال لمئات
ي
ي
ي
ُ ّ
ّ
والالمقي ولصكوك االنتماء إل المركز
المقي
النظام ،للعنف
!من ُح ّراس االحتكار ،احتكار الدولة لالقتصاد
ِ
ي
ً
َ
ْ
ْ
َ
إن كنت ،ولسوء حظك ،من سكان الهامش/الحومة الشعبية ،فأنت اآلن دخلت دائرة الوصم وانهارت كل رساميلك ،هذا ِإن ُو ِجدت ،ورصت معرضا للقتل برصاصات موجهة أو طائشة أو
ً
ع والمحايد ـ أو للغرق بعدما يبتلعك الواد خوفا من بطش البوليس (عمر ،شاب الفياج ،أي
ع للبوليس ،الموجه والطائش والمرتد عن دوره الش ي
مرتدة ـ حسب ما سيقرره التقرير ًالش ي
.االلياس ،مات بهذه الطريقة ،هربا من البوليس)
!الغرق وإال البوليس! أو تعلم عوم
ّ
ّ
ّ
الع ْوم ،فيجيبه هذا األخي“ :تعلم ُع ْ
أتنفس تحت الماء! أو هكذا خطر عىل بال وأنا أقرأ خي غرق شاب وهو ُ
بأنه ال يستطع َ
ُّ
وم
علم البوليس
ي
إن “ال”
ِ
إن أغرق ،ي
 ”.ي
ي
ً
ً
االجتماع .كان تقريبا يف
المجال والتهميش االقتصادي والوصم
لح سيدي حسي من حيث تعرض كليهما لإلقصاء
ح
شعب آخر ،فوشانة ـ المحمدية ،والذي يمكن أن نعتيه توأما ي
ي
عمر ،ابن ي
ي
ي
اإلفريق
وه إحدى أكي مجموعات تشجيع النادي
ه “الفاندالز”
ينتم إلحدى مجموعات األلياس،
.نفس سن أيمن،
ي
ي
ي
ي
ً
ً
مات عمر غرقا بعدما هرب من مالحقة البوليس له ولبعض أصحابه لمسافة طويلة بعيدا عن ملعب رادس حيث وقعت اشتباكات وأحداث عنف .الحقه هؤالء ال أن وصل إل حافة واد
ّ
“مليان” المتاخم للملعب .رغم أنه ال يعرف السباحة ،فإنه اختار القفز يف الواد عىل أن يمسك به البوليس الذي رصخ أحد افراده وهو يشاهده يغرق“ :تعلم عوم”! (أي تعلم العوم /السباحة).
ً
ً
ّ
كالتال :الموت والبوليس متشابهان
كاف لتلخيص عالقة شباب األحياء الشعبية عموما ،وشباب “الفياج” خصوصا ،بالشطة! عالقة يمكن عنونتها
!كأن هذا المشهد ٍ
ي
:المراقبة التحكم والعقاب
الم َّ
تونس سجن ُ
همشي الكبي
ً
ّ
الب وضعتها السلطة ،فإن الذي يحدث خارجه ال يختلف كثيا عما يحدث داخله
القواني
خرق
الذي
الفرد
وتعاقب
اقب
ر
ت
مؤسسة
.إذا كان السجن
ي
ً
تتكرر المقوالت ّ
!اليوم ،ف أغان الراب والكتابات الحائطيةّ ،
الب تعتي العيش يف تونس ،أو باألحرى العيش يف أحياء الهامش ومجتمعاتها ،عيشا يف سجن مفتوح وكبي
ي ُ ي
ًي
ً
ً
ً ُ
ُ
ّ
ُْ ُ َ
ّ
واجتماعيا وثقافيا ،وتراقب خضوعك وتستشعر إمكانية مقاومتك لها ،فتجيك عىل خرق قواني منظومتها لضمان البقاء ،فتعاقبك
ال اقتصاديا
فالسلطة ت
قصيك وتف ِردك مجاليا ،وبالت ي
ً
.وتعتيك خارجا عن طاعتها
ُ
ً
ْ
ّ
ً
ُ
إن لم تدخل السجن فألنك فيه أصل! فذهابك إل ملعب كرة القدم يجب أال يؤمن لك مجاال للتعبي عن حنقك وغضبك وإال فسترصب أو تتعرض لإليقاف أو تمنع من دخول الملعب أو
ّ
.تتعرض للغرق كما حدث لعمر
ْ َ
نظام وفق ما يضبطه المركز ،فستأتيك عنارص ديوانة هذا األخي لمنعك وحجز بضاعتك أو لقتلك برصاص طائش أو مرتد أو عن
وإن الزمت الهامش ْ لكن مع ممارسة نشاط اقتصادي غي
ي
ّ
.سابق إرصار وترصد كما حدث مع أيمن
ُ
ّ
ّ ْ
ْ
ْ
قدر َك غي حامل ُلمعجزات ّ
وإن كان ُ
المجال ُو ِلدت ،فاعلم أنك يجب أن تتعلم
اد
ر
ف
اإل
رحم
ومن
الهامش
ان
سك
من
نت
ك
وان
غامب،
فورست
مع
حدثت
كالب
إن كنت ال تتنفس تحت الماء،
ي
ي
ْ
“.العوم” والجري” ،وذلك دليلك للعيش يف تونس اليوم

Retaliation and rebellion
- Skander Zriga

Fading into the darkness I paved the
way for a new sun. The sun that will
bleach all my losses and redeem my
failures. The sun where I will bathe
for last time and under its rain I will
fulfill all the crippling dreams that
grew under this shallow skin of
mine. I will indulge the sun and its
dark sides and I will unite with its
deep seas and as the time goes on,
consumed by its brightness and
emptied by its holy-some presence
new doors will save me from this
disturbed reality and into the wild
cold paths of the city I shall be
thrown. Cold and bleeding I will draw
my own will and from the ashes of
sorrow and despair I will make my
gentle leap towards the unknown.
Scattered and weakened I may
survive, dead and martyred I may
collapse ... Either way the warmth of
the sun will always find its
way into me as I get into an endless
cycle of tragic events. Victory may not
be mine but defeat is no longer in my
corner. So dead or alive chasing glory
will always be my only way. Fighting is
what we were destined for and peace
is the small blossom we carry in us
through the tears of the scars deepened with god's fork of war. Retaliation and
rebellion is the answer .... Covered by snow and blood retaliation and rebellion will
always be the answer folks.

ميدوسا
بين األسطورة المشهورة
وأبعادها الواقعية
أحمد ر ر
الكياري

من منا لم يتعرض ولو لمرة لألساطير اإلغريقية القديمة و حكايات اآللهة التي عبدها اليونانيون القدامى لوقت طويل
أشهرها قصة " زيوس " كبير اآللهة و حاكم جبل " األوليمبيس "  ,و " أريس " إله الحرب  ,و " بوسايدن " إله البحار  ,و " أفروديت " آلهة الحب و الجمال
 ,و " أثينا " آلهة الحكمة..و غيرهم من اآللهة اإلغريقية المشهورة في العالم
من األسماء التي ذكرت في األساطير اإلغريقية القديمة هو اسم " ميدوسا "  ,بالرغم من أن " ميدوسا " ليست من اآللهة  ,و لكن قصتها اشتهرت كثيرا و
..هناك من الماركات العالمية حاليا من تعتمد صورة ميدوسا كشعار رسمي لها
ميدوسا حسب األساطير القديمة من الخادمات التي تعمل على عبادة و خدمة اآللهة " أثينا " آلهة الحكمة في معبدها  ,و كانت ميدوسا فتاة فائقة الجمال و
الحسن  ,و لكن كانت ' أثينا " تحرم على جميع خادماتها الزواج أو أي شيء يعيقهن عن خدمتها و عبادتها  ,فحياتهن مكرسة لخدمة أثينا فقط  ,و لكن جمال و
حسن "ميدوسا" كان يغري الكثيرين ..و منهم اإلله الكبير " بوسايدن " إله البحار و من كبار آلهة جبل " األوليمبيس "  ,هذا اإلله الذي أغراه جمال " ميدوسا
! "..إلى الحد الذي دفعه لالعتداء عليها و اغتصابها
يصل الخبر لآللهة "أثينا" التي استشاطت غضبا عندما علمت أن إحدى خادماتها تعرضت لالغتصاب  ,و المفاجأة أن غضبها لم يكن موجها نحو بوسايدن
باعتباره من اآللهة  ,بل ألقت لومها و عتابها على "ميدوسا"  ,و أنزلت عقابها عليها بتحويل جمالها إلى قبح شديد  ,و تحول شعرها الساحر إلى ثعابين  ,و
..ألقت عليها بلعنة تجعل كل من ينظر في عيني "ميدوسا" يصاب بالتحجر و يتحول إلى صنم حجري
قد يتبين للعديد غرابة الموقف الذي اتخذته أثينا في حق ميدوسا  ,بالرغم من أن هذه األخيرة هي الضحية وال ذنب لها سوى أنها كانت جميلة جدا  ,قررت آلهة
"...الحكمة أن تعاقبها و قامت بتفضيل اإلله "بوسايدن "على البشرية "ميدوسا
لكن أال يبدو هذا الموقف مألوفا ؟
أال تتخذ مجتمعاتنا العربية اإلسالمية نفس هذا الموقف في حق المرأة المغتصبة ؟
يعتبر عديد المفكرين و الدارسين لألساطير القديمة أن قصة "ميدوسا" ما هي إال انعكاس لوضعية المرأة في المجتمع اإلغريقي سابقا  ,و مدى العنف و الظلم
الذي تتعرض له ..فما ال شك فيه أن األساطير باعتبارها نتاج بشري محكوم بالبيئة االجتماعية و السياسية و االقتصادية رهينة هذه الظروف التي تأسست فيها
! و انعكاس للثقافة السائدة آنذاك ..فاألسطورة وليدة عصرها بامتياز
تلعب ميدوسا في القصة دور المرأة المغتصبة ..ضحية اعتداء جنسي وجريمة بشعة بكل المقاييس ،وتمثل أثينا ذلك المجتمع المتخلف ،ويمثل عقابها نظرة
المجتمع للمرأة المغتصبة كأنها هي التي أجرمت ،بينما هي لم تكن سوى ضحية ،ورغم ذلك ..نظرتنا للمرأة المغتصبة نظرة تشاؤم تجعلنا ننبذها ألسباب ال
"..نعلمها إلى اليوم بل يمكن أن نعبر عنها بكلمة واحدة و هي "التخلف
و هذا ما يدفع العديد من النساء اليوم من اللواتي الذين تعرضن لالغتصاب إلى إخفاء األمر رغم ما يحمله من معاناة نفسية  ,و جسدية  ,و اكتئاب  ,و قلق  ,و
أمراض نفسية للمرأة المغتصبة خوفا من عقاب المجتمع..بل و تعتبر عائالتهن أن تعرض البنت لالغتصاب عار كبير  ,سيلطخ اسم العائلة ..و البد من تزويج
"..البنت في أقرب وقت لتفادي "الفضيحة بين الجيران
! عادات و تقاليد بائسة  ,و ثقافات متخلفة

أمراض المرحلة االنتقالية
احمد بن رقية

امش عن المرحلة االنتقالية وما ينتج عنها بقوله" أن األزمة تكمن تحديدا يف أن القديم يحترص
يتحدث غر ي
وف ظل هذا الفراغ تزهر أمراض غاية يف التنوع
"والجديد لم يولد بعد ي
لكن هل أن القديم يف تونس يحترص؟ وهل أن الجديد يوشك عىل الوالدة أو لم يولد بعد؟
ال يختلف اثنان عىل أن رسدية الدولة الوطنية ومشوع التحديث والتعصي الذي تشدقت به النخب
ماه إال أطروحات رسمدية حطمتها السياسية للمرحلة الما
بعد كولونيالية وعىل رأسها بورقيبة ي
القبىل لكن
التونش عىل طابعه
كرونولوجيا التاري ــخ الذي أثبت أنها مجرد شعارات حيث حافظ المجتمع
ي
ي
ر
التوريب الذي تحدث عنه ماكس فيي إذ أن الشخصية
الباتريمونيال أو
يف بنايات عمودية وتدعم المنطق
ي
ي
السياس يف تونس اصطبغ
التونسية ال تؤمن بالمؤسسات وتجمعها بالدولة عالقات طفيلية  ،والمجتمع
ي
القبىل ومايوجد من
السياس يف تونس قائم عىل المنطق
المجتمىع حيث أن العمل
وتماه مع الحقل
ي
ي
ي
عائالت سياسية تقوم عىل مجموعة من العالقات الطقوسية المبنية عىل روابط عاطفية غي منطقية مع
حقيق و
رؤية موحدة غالبا تكون وهمية وقائمة عىل االستثمار يف الشعارات الرنانة والمكررة دون وقع
ي
مادي يف المجال الحيوي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا  ،من بي هذه العبارات عىل سبيل الذكر ال الحرص
ر
تقدم " مع نزعة والئية العقالنية للزعيم المسي
اط
"مشوع
ي
ي
حدان/ديمقر ي
14جانق  2011طويت صفحة الجديد الذي أوشك عىل الوالدة أو
الب عشناها عشية
بعد اللحظة الثورية ي
ي
الب قامت عليها الدولة من قبلية وقبلية جديدة
لم يولد بعد وعدنا إل نفس المربــع األول بنفس األدبيات ي
استثمرتها األحزاب لتعيد تشكيل التاري ــخ بنفس الشاكلة ومدعية أن الجديد لن يتأخر وهذا مجرد مخاض
لكن هذا يف حقيقة األمر مجرد رصوح وهمية والضوء القادم من آخر النفق أضح من المؤكد أنه ضوء
قطار سيصطدم به كل من عاش الحلم ومازال يحلم بوطن
ر
التوريب يف إدارة دواليب الحكم والدولة
كل هذا نتيجة غياب األفكار والمشاري ــع السياسية والمنطق
ي
اغمان واالنتهازي
الب تنشأ عىل هذه اإلقطاعية الناتجة عن المنطق الي
ي
واألحزاب والتقاطعات المصلحية ي
لوحوش المرحلة االنتقالية المتمركزة يف مفاصل الدولة مستغلة عالقاتها الزبونية مع القادة السياسيي
السياس نتيجة غياب المشاري ــع الوطنية وحضور
الب ترعرعت يف حالة الفراغ  ،الفراغ
ي
هذه الوحوش ي
االصطفاف
والمشاري ــع الفكرية نتيجة انسالخ النخب التونسية عن واقعها وعدم قدرتها عىل صياغة مشوع حداثة
الب خلقتها الدولة القائمة عىل روابط
تونسية تقطع مع القبلية ما قبل الرأسمالية والقبلية الجديدة ي
مصلحية سياسية  ،جهوية،مهنية،قطاعوية
طفيىل
وع مشوه
الوع
يعب المشكل ال فقط غياب
ي
ي
المؤسسان وإنما تجذر ي
ي
ي

تعتبر المعامالت من أهم أقسام الفقه اإلسالمي باعتبارها تهتم

بالشؤون الحياتية بكل مجاالتها االجتماعية واالقتصادية والدينية

هامة من خالل إدراجها بقسم
وحتى المالية حيث أولته مكانة ّ
خاص أال وهو المعامالت المالية" التي تقوم باألساس على أحكام
الشريعة اإلسالمية من كل الجوانب األخالقية والعقائدية والفقهية

من تحقيق التوزيع العادل للثروة ومنع تكديس المال في فئة معينة

وتحمل المخاطر.....
دون غيرها ومنع الربا
ّ
وهو ما يدعنا نعرف الصيرفة اإلسالمية بأنها " كل أشكال
الخدمات المصرفية القائمة على أساس المبادئ اإلسالمية التي
ال تسمح بأخذ أو دفع فوائد رباوية بل هي قائمة على مبدأ

المشاركة في األرباح والخسائر وترتكز على تحقيق فوائد من
خالل أدوات استثمارية تتوفق وأحكام الشريعة".

صادق سالم
ماجستير قانون أعمال
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
مشرف على لجنة البحوث والنشر في
الجمعية التونسية للمالية اإلسالمية.

ونظ ار لنجاعة الصيرفة اإلسالمية تم تبنيها في عدد من الدول

أهمها المملكة المتحدة التي تعتبر الرائدة االولى لها من خالل "
ّ
شريعة فرندلي  "chariaa frindlyالمنظمة أساسا على قوانين
ذات طابع عقائدي شرعي إسالمي في تقسيم الثروات وإدارة

االموال.

حيث اعتبر روني ويلسون " أن البنوك العربية في حاجة اليوم
إلى إرشاد أخالقي ذلك ألن الجشع وانعدام األخالق هما اللذان

الصيرفة الإسلامية في
تونس :هل هي الحل؟

تسببا في األزمة العالمية المالية وأن الصناعة المصرفية

اإلسالمية بنظامها األخالقي المتميز يتمحض من إبراز وجه
اإلسالم اإليجابي".
وعلى نفس المنوال اهتم المشرع الفرنسي بالمالية اإلسالمية
خاصة بعد األزمة االقتصادية العالمية في إطار المالية األخالقية

وقبول التعامل بالصكوك اإلسالمية.

ونستشف من هذا أن للمالية اإلسالمية أهمية كبرى وإن كانت
أعظم الدول اإلسالمية تعتمد أساسا الصيرفة اإلسالمية إال أن

التجربة التونسية تعتبر حديثة العهد على مستوى الهياكل والتشريع

حيث يعتبر القانون عدد  48لسنة  2016والمؤرخ في 11

جويلية  2016والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وهو أول
تشريع للعمليات المصرفية اإلسالمية ضمن الفصول  11إلى

16وتقوم المالية اإلسالمية أساسا على  4مبادئ هامة حيث
يجب احترامها في معاملة صرفية والمعايير األخالقية والقيم
االجتماعية والمعنوية وتحمل المخاطر وهذا ما نجده عموما في
كل البنوك اإلسالمية في تونس.

وعلى سبيل الذكر بنك الزيتونة الذي يعلن صراحة في نظامه
األساسي أن أسس الصيرفة اإلسالمية تقوم على  3موانع الفائدة

(الربا) – عدم الوضوح (الغرر) والمحجر (الحرام) وعلى 3

واجبات أال وهي تقاسم الخسارة وربط العمليات المالية بأمالك
حقيقية والترابط الوثيق بين المردودية والمخاطر إلى جانب منع

تطبيق غرامات التأخير.

وعلى نفس المنوال تقوم العمليات المصرفية في بنك البركة على

احترام التراتيب الجاري بها العمل وألحكام المالية اإلسالمية وذلك
استنادا على بناء عالقة شراكة في مختلف العمليات المالية

والتجارية وكذلك تطبيق مبدأ المشاركة في النتائج بين األطراف

المتعاقدة وأخي ار ضرورة اقتران كل عملية مالية بمعاملة تجارية
حقيقية.

تحول سنة  2015من
ونفس الشيء بالنسبة لبنك الوفاق الذي ّ
مؤسسة إيجار مالي إلى بنك شمولي مختص في عمليات
الصيرفة اإلسالمية.

وطبقا لقانون عدد  48لسنة  2016تراقب هيئة الرقابة الشرعية
مدى شرعية ومطابقة الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات
البنكية ألساسيات المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية ومنه

يراقب البنك المركز التونسي كل العمليات المصرفية اإلسالمية

حددها هيئة المحاسبة
ومدى مطابقتها للمعايير الدولية التي ت ّ
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المؤسسة سنة 1995
محددة بذلك  77معيار
والمتضمنة  200عضو من  40دولة ّ
يجب احترامه في مجال العمل المصرفي.

يجرنا إلى التساؤل حول مدى تطبيق المبادئ الشرعية
وهو ما ّ
للمالية اإلسالمية في التشريع التونسي.
إن بتعدد المعايير ( 77معيار) نستنتج أن الفقهاء وعلماء
والمختصين في المالية اإلسالمية حاولوا تطوير المعامالت

المالية اإلسالمية لجعلها تتالءم أكثر والواقع الحالي مما يمكننا

القول أن صيرفة إسالمية تحت ضوء العولمة دون حيادها عن

القواعد الشرعية وكأنها مزيج بين الحاضر والماضي الذي يأخذنا

لهندسة مالية ممزوجة بين روعة الخالق وإبداع وعلم المخلوق.

وهذا ما نراه في التشريع التونسي الذي يتراوح بين ما هو موجود

بالقانون عدد  48وأحكام مجلة االلتزامات والعقود التي ال يمكن

عدة مواضع فتم االعتماد على عّدة
إنكار طابعها اإلسالمي في ّ
عقود .منظمة .من م ا ع في عمليات المالية اإلسالمية كعقود
..

اإلجارة فصول  828م ا ع وما بعده ومع تطويرها لمقتضيات
الصيرفة اإلسالمية من منع الربا وتحمل المخاطر......

لكن رغم هذا فإن الواقع ال يطابق هذه الصور نظ ار لعدة أسباب

يمكن اختزالها في أسباب تشريعية واجتماعية وأخي ار اقتصادية.

وبالنسبة لألسباب االجتماعية فهي ترتبط أساسا بمدى وعي
المجتمع بأهمية المالية اإلسالمية ومدى معرفة العمليات البنكية

التي تقوم بها المؤسسات اإلسالمية.

عموما يبدو أن هذا الوعي شبه معدوم لدى أغلب أطراف
المجتمع وقليال ما يبحث التونسي عن معلومات تخص

الصيرفة اإلسالمية وعن البنوك اإلسالمية التي تتحمل جزءا

كبي ار في عدم الوعي هذا النقطاعها عن كل وسائل االتصال

السمعي والبصري لكي تعرف بعملياتها المالية وهذا ما يجعلنا
نتدرج لسبب الثاني وهو السبب القانوني فال تزال الصيرفة

اإلسالمية في تونس تشكو الكثير من النقص والغموض في
مفاهيمها وكيفية سير معامالتها نظ ار لكثرة الثغرات القانونية

والفراغ التشريعي في بعض العقود اإلسالمية وقانون عدد 48
الذي تضمن بعض الفصول المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية

وأخرى الموجودة في مجلة التأمين (التكافل اإلسالمي) وبعض
الفصول الموجودة في م ا ع ال تعد كافية لتنظيم الصيرفة

اإلسالمية وتدعو في بعض األحيان إلى تأويالت مغلوطة

خصوصا أنها تشكو قلة الخبراء في هذا المجال وكذلك عدم

القدرة التنافسية القوية بين البنوك والمؤسسات اإلسالمية التي ال

تزال تبقى نفسها اعتبارها حديثة العهد في تونس فبنك الزيتونة

والبركة تأسست سنة  2009وبنك الوفاق سنة 2015

إلى جانب تدخل البنك المركزي التونسي الذي يعتبر من البنوك التقليدية الذي ال دخل له بالمالية اإلسالمية فهو يعتمد القرض الفوائض وهذا ال يتماشى مع

أهم المعايير المالية اإلسالمية خاصة أن هذه البنوك ال تقترض من البنك المركزي وهذا ما يحيلنا إلى إمكانية خلقا بنك إسالمي مركزي وذلك اجتنابا إلفراغ
المالية اإلسالمية من محتواها ومعاييرها الشرعية واألخالقية.

وأن كانت هذه الفكرة جيدة إال أن واقعنا االقتصادي المتأزم يجعلها بعيدة التحّقق في الوقت الراهن نظ ار الصعوبات المالية التي تمر بها الدولة والتي أحالت

جانبا هاما من التأزم على البنوك بكل أصنافها التقليدية او اإلسالمية التي أصبحت تتشكى من صعوبة التمويل ودفع القروض وسيولة في األموال وضرورة

مواكبة الدولة للتطورات االقتصادية التي تحدث في العالم.

عدة دول أوروبية وكذلك اإلسالمية تبقى أن البالد
مما ال شك فيه أن الصيرفة اإلسالمية لها أهمية كبرى في ازدهار االقتصاد العالمي وهذا ما رأيناه في ّ
ّ
تحف بها عدة عوائق جعلت دور المالية اإلسالمية محدودا حاليا وتطبيق مبادئها برز وكأنه معوقا وفي بعض األحيان مغلوطا وذلك أمر بديهي بعد
التونسية
ّ

المتعددة في عدة مجاالت اجتماعية اقتصادية وتشريعية.
تحليل هذه األسباب
ّ

وأخي ار نرجو تكاثف جهود المختصين في مجال المالية اإلسالمية سواء كانوا رجال اقتصاد أو قانون أو فقه إسالمي للنهوض بهذا القطاع الذي يبدو أنه الحل

األنسب الزدهار اقتصاد الدولة كما شهدنها ذلك في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وال نستثني بالذكر التجربة الماليزية في صناعة المالية اإلسالمية.

روني ويلسون أستاذ اقتصاد وخبير مصر في بريطانيا.36.
 ²الحديث عن عملية التصويت لهذا القانون بأغلبية  115صوت مقابل  22صوت رافضا له لتضمنه عددا من الفصول الخاصة بالصيرفة اإلسالمية.
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ر
ر
التعبب " رجل قانون " إذ اشتغل بداية حسب الروايات كاتبا يف بالط
وان جاز
ر
ر
أحمد باي وهو رف سن السادسة ر
الحاضة قبل
عش ثم عدال ر يف تونس
ي
مغادرته لباريس بعد تشيحه من وظيفته .وهو ما يظهر كذلك من خالل
اطالعه أثناء دراسته الزيتونية عل أحد اهم المراجع الباثية ر يف القانون أي
ر
كثبا طوال
كتاب األشباه والنظائر للفقيه ابن نجيم
الحنف  -سيستشهد به ر
ي
-.حياته
ر
سبته وارتباطه الوثيق بالسفارة
وبالعودة التهامه بالعمالة فانه يجد سنده يف ر
ر
نس بورغاد
الفرنسية يف تونس الذي اشتغل مبجما لها وخاصة باألب الفر ي
ر
القادم لتونس من الجزائر ومؤسس " كوالج سان لويس " يف اربعينيات القرن
تعتب نواة للتعليم العرصي ر يف تونس وقد اشتغل فيها
وه مدرسة ر
 .19ي
الحرايري مدرسا بعد تعرفه عل االب بورغاد وهناك نشأت بينهم صداقة
..كببة ستستمر ر يف تونس ثم ر يف باريس
ر

األب بورغاد ر ر
كبب تجل أساسا ر يف كتابه " مسامرات قرطاج " الذي
تمب بنشاط
تبشبي ر
ر
ر
ر
تنته بفوز األول  -فيما بعد
تونس عادة ما
وقاض
مسيح
كان عبارة عل محاورات ربي
ي
ي
ي
ي
-.سيقوم الحرايري ببجمته وبإعادة طباعة هذا الكتاب
ر
وف الخمسينات قرر االب بورغاد العودة لفرنسا ليقوم سنة  1859بتأسيس واحدة من
ي
أول الصحف الناطقة بالعربية (صدرت قبلها صحف عربية من قبيل الوقائع المرصية
لكنها ر ر
وه صحيفة " برجيس باريس أنيس الجليس "
تمبت بعدم االستمرارية واالنتظام) ي
الشق السياسية والثقافية إضافة ر
نصف الشهرية والت اشتغلت بقضايا ر
لنش مختلف
ي
االخبار العالمية والعلمية والثقافية .وبطبيعة الحال فإن الحرايري  -الذي غادر تونس
باتجاه باريس بعد فقدانه لوظيفته كعدل  ،-لعب دورا محوريا ر يف هذه الصحيفة كتابة
ر ر
الصحفيي العرب
.وترجمة اذ شغل ر يف فبة ما رئيسا لتحريرها ،ليكون بذلك أحد أول
ر
ر
ه اسطنبول العثمانية من قبل أحمد فارس
عل عكسها يف عاصمة أهم دولة شقية ي
مسيح األصل قدم
شام
الشدياق تحت اسم "الجوائب "
ر
ي
والمثب هنا أن الشدياق هو ي
اىل تونس وأسلم فيها ثم انتقل إلسطنبول وهناك اسس صحيفته لتدافع عن السياسة
.والمواقف العثمانية ضد " الدعاية االستعمارية الفرنسية " الممثلة ر يف برجيس باريس
ر
التعبب عن مواقفه و
المنب الذي مكنه من
ر
المهم أن الحرايري وجد يف هذه الصحيفة ر
ر
لمسيحت ر
الشق  ،إجازته
العثمان
آراءه المختلفة وعل سبيل الذكر  :رفضه لالضطهاد
ي
ري
ر
ر
التباع طرق العالج والوقاية الطبية الحديثة من االوبئة وذلك يف " رسالة يف الوباء "
كذلك اجازته ر
عب
كبى وقتها  -ر
لشب القهوة المطبوخة  -كان موضوعا عل اهمية ر
ر
ر
غب
اعتماده للقياس
المنطف يف " رسالة يف القهوة " وكذلك اجازته تناول طعام ر
ي
ر ر
ر ر
والمسلمي
المسلمي ر يف صورة السفر للبلدان األوروبية وذلك بغاية تشجيع العرب
ر
األورون  .واألهم تطرقه يف ترجمته
للسفر ألوروبا والتعرف عل التطور والتقدم
ري
ر
ر
الت تحياها المرأة يف المجتمع الش يف وهو ما
لمسامرات قرطاج إىل حالة الالمساواة ي
ر
الشهبة ر يف المرأة -ذات التوجه
لرسالته
الضياف
ان
ر
ر
اعتبه البعض سببا يف إصدار ابن ر ي
.المحافظ -بعد اطالعه عل مسامرات بورغاد والحرايري سنة 1856

ر
.والمالحظ هنا أن أسلوب سليمان جمع ر ر
الزيتون  -والتحاليل والتطورات التقنية والعلمية الحديثة
بي آراء القدماء وعلماء اإلسالم  -مما يعكس تكوينه
ي
نس الذي رفض ذلك الطلب،
البجيس رغم محاولة الحرايري إعادة بعثها بطلبه قرضا من ر
سنة  1866وعل إثر وفاة االب بورغاد توقف نشاط ر
االمباطور الفر ي
ر
ليدخل الحرايري بعدها مرحلة ر ر
مصطف خازندار أو اصداره لكتاب عن
االكب
تمبت بالهدوء والرتابة إال من بعض االحداث المتفرقة كتدريسه ألبناء الوزير ر
ر
ر ر
والعلم الضخم لهذه
الصناع
التقت المبهر للغرب وعل االنتاج
والمسلمي عل التقدم
الدوىل سنة  1867والذي سىع من خالله الطالع العرب
معرض باريس
ي
ي
ي
ي
ر
ر
والخمسير
مقبة إسالمية بباريس سنة  1877عن عمر ناهز الثالثة
..الدول .ليتوف فيما بعد ويدفن يف ر
ر
ر
علم وضع فيه اخر الكشوفات ر يف علوم المناخ والفلك والكهرباء وقد قام
وه مؤلف
ي
إضافة لما ذكر أعاله ترك الحرايري آثارا أخرى أهمها رسالة يف الجو ي
غب ان ما عيب عليه ر يف هذا الكتاب هو نفيه لوجود مساهمة للحضارة اإلسالمية ر يف تطوير علم
بمجهود ضخم لبجمة المصطلحات التقنية ونقلها للعربية ،ر
ر
ر
ر ر
البجيس ومن ذلك
اعتبه مجهوال لدى
المسلمي .ومن جهة أخرى فقد قام بتحقيق عديد المؤلفات الباثية ونشها عل شكل حلقات متسلسلة يف ر
المناخ بل ر
سبة عنبة بن شداد و قالئد العقيان للفتح بن خاقان
 .مقامات ابن المعظم وأجزاء من ر
 :وقد ترجم السيد عبد السالم زيان مقدمة الحد مؤلفات الحرايري نورد مقتطفا منه
حمدا لمن ر ر
مب اإلنسان بالعقل ،وأمر عباده بذكره ر يف كل حال وآن “بكل منهم عل اختالف لغاتهم ناطق بتسبيح الملك الديان” سبحانه ال إله إال هو كل يوم "
ر
يخف عل كل ذي
هو ر يف شأن” وصالة وسالما عل جميع أنبيائه ورسله ذوي الفضل والجاللة” الذين أنقذوا الخلق من سبل الطغيان والضاللة” وبعد فانه ال
ي
بي اللغات “والمعتمد عليها رف جل المهمات” ر
بصبة رف هذا الزمان شدة الحاجة إىل تعلم اللغة الفرنسية ر ر
لكبة خلطة أهلها معنا ر يف ساير البالد ال سيما افريقية
ي
ر ي
وأرض الجزائر وعدم معرفتنا بلغتهم صار كالحجاب الحاجز بيننا وبينهم وهو سبب جهلنا بحقيقتهم وعلومهم وفنونهم النابعة والتباعد منهم ووقوع الخالف
" بيننا وبينهم وهم ال يريدون هذا منا بل ينكرونه
الكثبين إنتاجا فكريا الزال أغلبه يكتنفه الغموض
مثبة للجدل و قامة متناساة  ..نسيان يحجب عن ر
 .وختاما فإن الحرايري يبف شخصية ر
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التفكب اإلصالح رف تونس رف القرن التاسع ر
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ر
ي
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ر
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ي
ي
سليمان الحرايري ،الموسوعة التونسية •

Quand l'identité arabo-musulmane
pose problème...
Farah Laouiti

A l'ère de la mondialisation, préserver son patrimoine culturel reste
l'un des derniers moyens de survie. A ce niveau, certains seraient
alarmés par l'appariement d’”arabe" avec "musulman" parce que les
deux "peuvent survivre séparément".
Peut-être mais pas en Tunisie de toute façon.
Dès le Mouvement National au début du 20ème siècle, l'identité
arabo-musulmane a joué un rôle primordial en défiant le protectorat
français, mais surtout en créant une identité nationale nécessaire à
une vulnérabilité étatique postindépendance.
Il faut dire que l'identité arabo-musulmane existe parmi tant
d'autres, notamment l'identité amazigh dont on n'a parlé que
récemment mais pas que. Aujourd'hui, on entend quelques appels à
"l'adoption" d'une culture dont on ne sait rien, rien que parce qu'elle
fait partie de notre patrimoine. En vrai, la question amazighe ne se
pose pas d'urgence comme c'est le cas pour nos voisins algériens et
marocains.
Évidemment, la communauté jeune essaye de se délivrer de ces
siècles d'histoire et de pratiques dès les premières années
d'adolescence, avec l'usage incorrect des réseaux sociaux, la
débauche est au rendez-vous. L'obscénité devient le nouvel art
auquel on peut tous exceller et le blasphème des religions devient
signe d'un intellect supérieur, tout cela orchestré par nos guignols
nationaux aux médias.
Quant à l'arabité, elle est plus acceptable en tant que langue
courante qu'en tant que patrimoine. Il se peut qu'elle soit le dernier
facteur de notre exotisme dans un monde qui n'a plus de mystère.
Parlons finalement du premier article de la nouvelle constitution: 《
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa
religion, l'arabe sa langue et la République son régime.》On peut
identifier les problèmes que cet article pose :
1- Il n'est pas amendable.
2- C'est une confirmation explicite de la non-reconnaissance des
minorités religieuses/ non-religieuses.
Cet article peut faire peur à certains, mais si on l'estime à juste
valeur, l'islam dans l'Etat ne dépasse celle d'une facteur culturel
fondamental, faisant partie de notre identité nationale. Et d'où,
notre souveraineté.
Le préjudice qu'on porte à l'islam surtout vient de son détachement
des causes des minorités. On pense que Islam et Minorités
sexuelles/doctrinales ne peuvent coexister, serait-ce une faute de
l'Islam qui ne s'est pas prononcé clairement sur cette question ou
celle des minorités qui refusent catégoriquement cette religion ?
Pour conclure, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'écrire en
arabe pour défendre l'arabité, de même, il n'est pas nécessaire
d'être musulman pour défendre l'Islam comme patrimoine culturel.
"Tout est relatif", c'est la toute première leçon qu'on apprend en
faculté de droit, faisons-en un bon usage.

الجامعة وحتمية االستقاللية

”الجامعة" ...لفظ يجمع في طياته عديد المعاني كالوحدة واالنصهار .ولعل هذا ما يميز
المؤسسات الجامعية عن غيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع لعجزها عن استيعاب ذلك الكم
الهائل من األشخاص باختالف طموحاتهم ومصالحهم وهوياتهم في فضاء واحد يستوعبهم
ويوحدهم ،في إطار تعليمي أكاديمي اشمل يترفع عن خصوصياتهم وال يهملها ويقدم خارج دوره
..التكويني العلمي للطلبة فضاءات تلبي رغبات وقناعات الطالب الفكرية والنقابية
فنجد فيها نوادي علمية و ثقافية نابعة من افكار و مقترحات الطلبة في مجملها ،و نقابات طالبية
على غرار النقابات العمالية التي تنتصب للدفاع عن حقوق الطلبة و مصالحهم ،سواء االكاديمية
.البحثية او المادية او غيرها من المطالب المشروعة و الحارقة
و بالرجوع للجامعة التونسية منذ تأسيسها إلى اليوم ،نالحظ مرورها بعديد المحطات و األحداث
التي جعلتها تحيد عن وظيفتها األصلية كمؤسسة علمية بحثية بسبب الواقعين السياسي و
االقتصادي المتشنج و غير المستقر آنذاك ،و الذي وجد مكانا خصبا لينتقل اليها بعيدا عن مواطن
الفعل السياسي ...و قد يكون لذلك الصراع الدامي بين اجهزة السلطة و اذرعتها الطالبية و باقي
الفاعلين في الشأن العام الطالبي ما يبرره منذ بداية السبعينات زمن بداية تشكل الصراعات
.اإليديولوجية و الثقافية لتغذيها األزمات االقتصادية و انفجارها في مناسبتين
األولى هي ما سمّي بالخميس االسود سنة  ،1978و الثانية هي ثورة الخبز سنة  ،1984باعتبار
أن الجامعة و إن كانت كيانا مستقال ماليا و متمتعا بالشخصية المعنوية ،فهي ليست في منأى
عن الشأن العام و تقلباته و صراعات القوى المؤثرة فيه و هذا طبيعي في حدود معقولة ...إال أن
واقع الجامعة التونسية بعد  8سنوات من الثورة ،لم يعد يتقبل محاوالت ( و إن كانت معزولة) من
بعض األطراف لتكرار نفس الصراعات الدامية تحت نفس الشعارات بعناوين مستحدثة ،و جر
جماهير الطلبة للتخندق ضد عدو وهمي انتهى بالثورة رغما عن محاولة إحيائه من بعض االطراف
التي فشلت فشال سياسيا مرعبا دفعها لبذل كل الجهود لتحويل الجامعة من كيان تجميع و
احتواء و تنوع ،الى حلبة صراعات سياسية تختبئ كثيرا تحت غطاء نقابي و أحيانا تحت غطاء
ثقافي ...و األسوأ من هذا ،هو وجود صراعات سياسية بحتة و مباشرة ،متلحفة بلواء تنظيمات
..طالبية
و ان توجب علينا انصاف الحقيقة و القول بوجود هذه التنظيمات الطالبية منذ السبعينات و
الثمانينات ،فان السلوك الثوري غير المسؤول في بعض األحيان  ،ال يزيد الجامعة إال تقهقرا خاصة
إن كان هو المسيطر عوض التنافس الشريف الخادم لمصلحة الطالب و لو أن البعض يرى أن هذا
..الصراع محمود و أنه لب الحريات التي اكتسبناها من الثورة
لكن التعاطي السيء لهذه الحريات و استغاللها في تصفية الحسابات السياسية و حرب الوجود
الواحد المقصي للطرف اآلخر من جهة ،و هشاشة البيوت الداخلية لها ،عمق من الصراعات
الهووية و االيديولوجية و مزق الصف الطالبي و عمق انقساماته اكثر مما فعله االستبداد و جعل
حلم الجامعة المؤثرة في الواقع االقتصادي و االجتماعي إيجابيا كمحضنة تنتج عقول و أدمغة
...تقدم الحلول الناجعة حلما أبعد و صعب المنال
و يبقى األمل الوحيد لنا اآلن هو النوادي الثقافية و الفكرية لبناء الوعي الطالبي الذي نريده ،و
الذي نحقق من خالله حلمنا السامي  :أن يصبح طالبنا في المستقبل طالبا فاعال و مؤثرا ال
...مفعوال به

الدينار يا سيدي..مزال يجيب
رساڨة و مكابيب
و ساسة
يش باكو حليب
مايش ي
اما يجيبلك فالقرص بالصة
يش للولد ستيلو
مايش ي
اما يشي ذممكم بالكيلو
ال عندو المال بالويبة
و ي
قادر يشي مول الهيبة
الدينار صحيح صعيب
كان مزال مالسوق يجيب
طريف غلة و كيلو طماطم
اما يشيلك ضمي الحاكم
وال و وزير
يشيلك ي
صحاف فيدو البندير
و
ي
و يشيلك يف المجلس كتلة
و ياحشة عىل زمان الغفلة
كيف كان الدينار بقدرو
ال غدرو
توة يف مقام ي
ال بعد الثورة حرصو
ي
و قالو عنا فيها نصيب
الدينار ماعاش يجيب
س
و ماعادش يقضيلك ي
اما يطول يف االنفاس
و يخرجلك ماألحباس
البيوعة و حاشية الباي
باش تخدملك الحمالت
الدينار
مزال يشيلك االصوات
و فليس مع فليس

يول كديس
ي
و يخرجلك برهان بسيس
و يشيلك مالمنصب ألف
وتعمل تحت القبة حلف
و دب الفار دب الفار
عال االقدار
تول ي
و ي
و هذا كفيف الدينار
ال عملو العار
و هاذم ي
خرجو يديهم يف االصفاد
و رجعو يكافحو يف الفساد
ال شاهد عالبالد
و ي
يعمل فيها ما بادالو
شباب و طالع لخالو
جانا يطب فيها عماها
خالها و جالها
و بالطبة عطاها
وعدة فيد المركانتية
و قال واقفلها
يف الوجه البيبان قفلها
السلطة هللا يقطع دابرها
جابت كان الخريتية
و خرج يذن يك الشدوك
ال ساقيه فالخريان
ي
ذوب فليسات ميوك
و باس يديات الوخيان
و يال ر
مكي عالملوك
ي
س مروان
يفيدكش
ما
ي ي
كان نهار شعبك ملوك
تبك يك  ...المزيان
ماتجيش ي

اية الرياحي

كرة القدم
الجغراسياسية
أسامة دبيش

يف الوقت الذي كانت فيه العامة تتحدث عن كرة القدم
وعن اختيارات المدربي ومردود الالعبي وحالة المالعب
اودن بعض األسئلة المحددة
وطريقة لعب الفرق ،كانت تر ي
الب لم أجد لها إجابة ...
ي
لماذا توجد بلدان تلعب كرة قدم بشكل رائع وبلدان أخرى
ال تتقن هذه الرياضة؟
لماذا تتواجد شعبية كرة القدم يف بعض الدول بصفة رهيبة
يف حي يكون وجودها نسبيا أو منعدما يف بلد آخر؟
ه من تلعب كرة قدم محيفة؟ ...
هل مثال ،الدول الغنية ي
...
ه دول كيى تحصلت
إيطاليا
ففرنسا ،ألمانيا ،إنجليا،
ي
عىل كأس العالم ولها تاري ــخ حافل ،لكن يف المقابل اليازيل
تعتي دولة فقية وتملك ر
أكي سجل من األلقاب الدولية ولها
بصمة كبية يف تاري ــخ كرة القدم والمتحصلة عىل خمس
الب تعتي من
نسخ من كأس العالم باإلضافة إل أن سويشا ي
أغب دول العالم وسجلها الكروي غي حافل باإلنجازات ،كما
أن منتخبها لم يكن قويا عىل مر التاري ــخ.
هل مثال درجة الحرارة لها دور يف هذا الموضوع؟
فنسبة الحرارة المنخفضة المتمثلة يف تساقط الثلوج
والب يمكن أن تكون عائقا يحول دون
وهبوب الرياح ي
إمكانية الالعبي المحيفي أو الهواة من ممارسة هذا
النشاط ،فاليوي ــج ،كندا ،فنلندا ،إيرلندا ،ليسوا متميين يف
والب تعتي
كرة القدم ،لكن يف المقابل ،دولة مثل إنجليا ي
ه مهد الكرة وتمتلك أقوى
دولة ذات مناخ بارد جدا ،ولكن ي
دوري يف العالم premier league
السكان له دور يف هذه المسألة؟
هل أن التعداد
ي
فكلنا نعلم أن اليازيل من أقوى المنتخبات يف العالم ويفوق
عدد سكانها  300مليون نسمة .يف حي أن الصي والهند
اللتان تعتيان من ر
أكي الدول تعدادا ،ليس لهم ثقافة كروية،
باإلضافة إل أن األوروغواي المتحصلة عىل أول لقب يف
والب تمتلك منتخبا من أعب المنتخبات ال
كأس العالم ي
يفوق عدد سكانها  7ماليي نسمة
ه السبب ؟
هل أن الديمقراطية ي

ه من نصيب فرنسا يف
فآخر نسخة من بطولة كأس العالم ي
روسيا  2018وقبلها ألمانيا  2014نسخة اليازيل ،كذلك
وه
إسبانيا سنة  2010يف أول كأس نظمته دولة إفريقية أال ي
جنوب إفريقيا ،وكلهم دول ديمقراطية ،لكن حقيقة كانت
األرجنتي سنة  1978الميبعة عىل عرش الكرة يف العالم
الب فازت
وكانت تحت حكم ديكتاتوري عالوة عىل إيطاليا ي
موسولون.
بالكأس مرتي متتاليتي  1934و 1938يف عهد
ي
المسيح هو الش؟
هل أن الدين
ي
وه بلد الفاتيكان ،لكن نذكر
إيطاليا بطلة العالم  4مرات ي
السوفيان الذي يعتي شعبه ذو أغلبية
تاريخيا أن االتحاد
ي
ملحدة وال دينية كان لها منتخب قوي جدا خاصة يف فية
السبعينات
فه عبارة عن نشاط
كرة القدم لها عالقة بكل ما سبق قوله ،ي
اجتماع يعي عن الناس وظروفهم .الكرة ليست لعب منغلق
ي
ه متأصلة من التاري ــخ
يف مساحة معينة ،بل بالعكس ي
والجغرافيا والسياسة
فلنا أن نتساءل ،هل يمكن أن تؤثر كل هذه العوامل يف طريقة
لعب منتخب ما؟
صاحب كتاب david winnerيعتي الكاتب اإلنجليي
أن الجغرافيا تعد من العوامل المؤثرة brilliant orange
يف طريقة اللعب  ،هذا الكتاب يطرح مسألة الثورة التدريبية
the total footballالهولندية أو ما يعرف بالكرة الشاملة
الب كانت تعتمد باألساس عىل فكرة تنظيم المساحة و
ي
التحكم فيها و االستفادة منها حيث يمثل الملعب بالنسبة
للهولنديي عن مساحة من فراغ ال بد من تقسيمه إل
مجموعة من المربعات يكون يف كل مربــع منها العب
الشغف winnerمسؤول عن أداء مهام معينة  ،فحسب
بمسألة تنظيم المساحات و الترصف فيها بطريقة جالبة
للمنفعة مأتاه أن هولندا كانت عبارة عن مجموعة من أشباه
الب تقع يف شمال أوروبا
الجزر  ،فإن الحظتم خريطة هولندا ي
األطلش غربا
المحيط
تحاذيها ألمانيا رسقا و بلجيكا جنوبا و
ي
وكانت دولة ساحلية وسواحلها مهددة بالغرق ،وكان
المواطن الهولندي يسىع دائما إل تفادي هذا الخطر ،فكان
مهووسا بفكرة تقسيم المساحة واالستفادة منها

وهذا الشغف أدى بشكل غي واع إل التأثي يف نمط الكرة
وه
total footballالهولندية وخلق ثورة كروية ي
وال يمكن الحديث عن كرة القدم دون ذكر اليازيل
تعان الفقر واالكتظاظ واالزدحام،
ه دولة نامية ي
اليازيل ي
يىل وخاصة يف األحياء
ز
ا
الي
للمجتمع
المزري
الوضع
ي
القصديرية وأحياء “الفافيال" أدى إل ظهور سلوك
اجتماع معي وخلق حالة من الفردية ،معب ذلك أن كل
ي
شخص يف تلك البيئة ال يفكر إال يف نفسه للحصول عىل
اليوم بأي وسيلة كانت سواء بالخداع أو بالشقة
قوته
ي
إلخ
بعض التحليالت ترى أن هذه الفردية الموجودة يف
الب تميل
ه نفسها ي
يىل والميل إل الخداع ي
المجتمع الياز ي
يىل المعتمدة أساسا عىل
ز
ا
الي
المنتخب
إل طريقة لعب
ي
المراوغة والتمويه والخبث الكروي "،Ronaldinho
neymar»، pelé،robinho
واللعب الفردي ر
الجماع
اللعب
أكي من
ي
فق عام 1968
نتحول اآلن إل إنجليا مهد كرة القدم ،ي
ظهر كتاب المهارة والحظ skill and chanceللكتاب
يطان charles reepوالذي يعتي المؤسس لطريقة
الي ي
لعب االنقلي
تشارلز ريب كان محاسبا و كان شغوفا باألرقام و
حوال  2200مباراة خالل 15
اإلحصائيات و قد حلل
ي
سنة و استطاع أن يالحظ نمط معي متكرر يف كرة القدم
اإلنجليية أال و هو نمط الكرات الطويلة عوضا عن القيام
بمجموعة من التمريرات المتسلسلة و الوصول إل مرم
الخصم  ،هذه الطريقة قائمة باألساس عىل فكرة
االهتمام بالكفاءة و النتيجة النهائية دون االلتفات إل
الجمالية و  showو يف الحقيقة كان هذا النمط يتماس
مع إنجليا و المجتمع اإلنجليي الذي يقدس الوقت ،
فالساعة المشهورة الموجودة يف العاصمة لندن خي دليل
اإلضاف المقدر
عىل صحة هذا القول  ،بدليل أن الوقت
ي
بدقيقة فقط هو من نتاج هذه الثقافة  ،كما أن رمية
ه عىل الطريقة اإلنجليية
التماس الطويلة ي
صناع يهتم بمعدالت اإلنتاج ،فاألندية
ه بلد
ي
إنجليا ي
أصبحت مثل المصانع همها الوحيد تحقيق نتائج
إيجابية وال توجد أولوية لالبتكار واإلبداع ،فمنذ بداية
المفروض الوصول إل حل المشكلة بطريقة مبارسة
وواضحة ورسيعة دون خسارة وقت ولذلك لطالما يكون
الوقت بدل الضائع يف مباريات الدوري اإلنجليي ال
يتجاوز دقيقة ،إل حد أن وصل األمر إل مشاهدة
مباريات تكون فيها األهداف تتعدى الخامس يف مباراة
واحدة

فاس  ،فإل
موسوليب بحكم
أما إيطاليا و قبل الحرب العالمية الثانية كان يحكمها
ي
ي
الب كان هدفها تحويل المجتمع إل كتلة واحدة مؤمنة بتفوق
جانب النازية األلمانية ي
الجنس اآلري  ،إذ أن الفاشية كانت مختلفة  ،فقد كان اإليطاليون يعانون من سلطة
قمعية  mediocreقائمة عىل التخويف و الردع  ،و هذا الوضع لم يكن مختلفا يف مجال
فق سنة  1934نظمت إيطاليا
كرة القدم ،
فموسوليب كان مهووسا بكأس العالم  ،ي
ي
سء للظفر بهذا اللقب  ،رغم أنه كانت
بكل
القيام
الفاس
زعيمها
حاول
قد
المونديال و
ي
ي
الب كانت سمعتهم الكروية
هنالك قناعة أن اإليطاليي ليسوا مهاريي عكس األرجنتينيي ي
إيطال
كبية  ،صدر قانون  orangeالذي يخول إليطاليا تجنيس األرجنتينيي من أصل
ي
للعب يف صفوف منتخبها  ،و كان هذا القانون إجباري  ،إذ وضع األرجنتينيي أمام خيارين
ال ثالث لهما و هما إما اللعب بقميص إيطاليا أو االلتحاق بالخدمة العسكرية
اإليطال إهدار لقب كأس العالم بأي طريقة كانت ،وعليه فقد قام
الفاس
لم يرد الزعيم
ي
ي
النهان أمام النمسا تحت التهديد ،واألمر المضحك أن هذا
بإرشاء حكم مباراة نصف
ي
اإليطال ودفع الحارس
الحكم هو من صنع هدف الفوز بتمريره الكرة إل المهاجم
ي
النمساوي حب ال يتصدى للكرة ويمنعها من لمس الشباك ،ونفس هذا الحكم أدار مباراة
النهان وفازت إيطاليا بالكأس
ي
نهان كأس العالم أمام المجر وقد قال إدواردو غاليانو
وف سنة  1938وصلت إيطاليا إل ي
ي
العب إيطاليا يف
يف كتابه "كرة القدم بي الشمس والظل" أن هناك برقية وصلت إل
ي
العب إيطاليا توسلوا من
غرفة المالبس تحتوي عىل عبارة "النرص أو الموت" لدرجة أن
ي
العب المجر بيك المباراة لصالحهم ،وبالفعل لم يقم حارس مرم المجر بصد أول فرصة
ي
سانحة إليطاليا ،وخرج بعد ذلك ورصح قائال " نعم نحن خشنا الكأس لكن أنقذنا أرواح
الالعبي اإليطاليي "
ه المفتاح الذي يمكن أن يفش لنا حالة كرة القدم يف إيطاليا،
الموت
إن عبارة النرص أو
ي
هذه العبارة تذكرنا بحلبات المصارعة الرومانية ،فالمنهزم يتم قتله ،ولما تؤدي الهزيمة
توح الحذر ومن هنا ظهرت
سىع إل
ي
إل الموت فال يمكن ترك المجال للمخاطرة بل ال ي
والب تقوم عىل الدفاع بخطي من الالعبي وكأنك تصطاد سمكة
طريقة  catinaccioي
الب ظهرت
كاتيناتشو،
لل
الروح
األب
guippe
viani
له
أشار
بشبكتي ،وهذا الوصف
ي
ي
يف األربعينيات بعد نهاية الحرب ...
هذا الوضع المخيف الذي كانت تعيشه إيطاليا هو الذي جعلها تعتنق هذا المذهب
موسوليب ألنها طريقة تتفادى تماما أي مغامرة أو مخاطرة ،أي
الدفاع حب بعد وفاة
ي
ي
أن تعتي نفسك الطرف األضعف والطرف الضعيف ال بد له من أن يدافع حسب رأي
ه
gianni breraأهم
ي
ياض يف تاري ــخ إيطاليا والذي اعتي أن المباراة المثالية ي
صحاف ر ي
السلب صفر مقابل صفر.
تنته نتيجتها بالتعادل
الب
ي
ي
المباراة ي
وأخيا ليس آخر ،نمر إل إسبانيا ،تحديدا إل كتالونيا
الماض ،حصل انقالب عسكري بقيادة الجيال "فرانكو" وانقسمت
يف ثالثينيات القرن
ي
إسبانيا إل طائفتي ،طائفة موالية للجيال وجيشه ،وطائفة تابعة للمقاومة ،وكانت جهة
ئيش لهذه المقاطعة
كتالونيا أبرز منطقة تابعة للمقاومة وتعد مدينة برشلونة المركز الر ي
والذي تجتمع فيه كل المتطوعي وقيادات المقاومة يف العالم مثل الكاتب اإلنجليي
"جورج أورويل" الذي ألف كتاب «حني إل كتالونيا "
و باختصار الجيال فرانكو فاز بالحرب  ،و تعرضت برشلونة لعقاب قاس جدا  ،فاإلقليم
تعرض لقصف جوي متواصل لمدة ثالثة أيام دمر أغلب المدينة و خلف عشات اآلالف
اإليطال هو من نفذ هذه العملية لصالح فرانكو بغاية
من الجثث  ،و يقال أن الطيان
ي
الب
تدمي كل المنشآت الموجودة يف برشلونة و من ضمنها مقر النادي و حب الكؤوس ي
تحصل عليها فريق برشلونة تم دفنها تحت األنقاض  ،و يف نهاية الحرب  ،بعد قرار وقف
حوال  25ألف شخص
إطالق النار  ،دخلت قوات الجيال إل برشلونة و أعدمت
ي
باإلضافة إل أن رئيس برشلونة يف ذلك العرص  josep sunyolكان عضوا يف الحزب
ميدان أمام أنظار العامة
اليساري و قتل بيد أحد ميليشيات فرانكو بدون محاكمة بإعدام
ي
 ،ليس هذا فقط  ،فقد تم إصدار قانون يمنع التحدث باللغة الكتالونية أو رفع العلم
الكتالون و فعال تم إدخال العديد من المواطني إل السجن بسبب هذا التجريم
ي

الب يمكن أن نربطها
خرج المجتمع
ي
الكتالون بعد الحرب بمجموعة من المبادئ ي
نوعا ما بطريقة اللعب عند برشلونة
فالخوف من الهزيمة يؤدي إل التحفظ  ،لكن إذا كنت فعال قد هزمت و ال تملك
بالتال فإن مساحة المغامرة و المخاطرة تتوسع شيئا فشيئا  ،فكرة
ما تخشه  ،و
ي
ه من رسمت مالمح كرة برشلونة  ،مثال  ،يف الفية ما بي  1960و
الخطر ي
يقتض
 1973كان النادي يينح و يف أسوء حاالته و لم يفز بأي لقب  ،فالمنطق
ي
أن الفريق الضعيف يلعب الدفاع أي الكاتيناتشو  ،لكن ذلك لم يحصل فقد
تعاقد الفريق سنة  1973مع المدرب الهولندي  rinus michelsالذي قرر
هجوم و اعتمد يف الدفاع عىل تقنية مصيدة التسلل offside
اللعب بشكل
ي
ه تقنية خطية جدا  ،إذ بمجرد أن يمر المهاجم دون الوقوع يف التسلل
 trapو ي
سيجد نفسه أمام المرم و ذلك قد يكلف الفريق إمكانية قبول هدف  ،لكن
يأن
جماهي برشلونة رضيت بهذه الخطة و قبلت هذا النمط و انتظرت إل أن ي
البطل المخلص و هو الالعب  johan cryuffالذي قاد برشلونة للفوز عىل ريال
سء  ،و قد نشت
مدريد يف السانتياغو برنابيو سنة  1974بنتيجة  5مقابل ال ي
الصحيفة اإلسبانية مقاال بعنوان "كرويف انترص ليشلونة يف تسعي دقيقة
فقط"
وف بداية الثمانينات عندما
كرويف انضم ليشلونة إليمانه بقضية كتالونيا ،ي
يح يف
شغل كرويف خطة مدرب يف الفريق األول ليشلونة ،استكمل دوره التار ي
والب كانت تحتاج
هذا النادي وبدأ برسم هوية جديدة تمي لعب فريق برشلونة ي
إسبان ،فالرصاع القديم ال زال موجودا،
الب تميها عن ماهو
ي
لهذه الهوية ي
التيك تاكا المشهورة
وبرشلونة لم تعتي نفسها يوما ما إسبانية ،ومن هنا بدأت
ي
التيك تاكا تقنية كروية مختلفة عن الكرات الطويلة ،وعن المهارات الفردية ،وعن
ي
الدفاع ...
التحفظ
ي
داع
الكىل للكرة وحرمان الخصم منها ،وال ي
ه الرغبة يف االستحواذ ي
التيك تاكا ي
ي
وتوح الحذر إذا كانت الكرة دائما يف حيازتك عكس الكاتيناتشو يف
للدفاع
ي
إيطاليا ،وتحريك الكرة يف كل مناطق الملعب بتمريرات قصية ومتسلسلة
التيك تاكا تتطلب
وبطريقة رسيعة عكس نمط الكرات الطويلة يف إنجليا ،وأيضا
ي
التناغم والتناسق بي الالعبي عكس اللعب الفردي يف اليازيل.
و لجعل هذا النمط ر
أكي أصالة ليشلونة  ،اهتم كرويف بمدرسة الكرة يف النادي
يعب
،
الجديدة
اللعب
طريقة
خطة
أساس
عىل
فيها
الناشئي
"الماسيا" و اختيار
ي
األولوية يف االختيار لصالح األطفال الذين يتقنون تمرير الكرات القصية بصفة
دقيقة و رسيعة و فنية  ...و من أول األطفال الذين برزوا هو pep guardiola
الكاتلون المشهور الذي استطاع أن يحقق سنة  2009السداسية
المدرب
ي
خريح مدرسة الماسيا  ،و الذي
التاريخية باالعتماد عىل العبي معظمهم من
ي
الب تعتي تطويرا
قام بتقديم طريقة لعب جديدة تدع  positional playو ي
التيك تاكا الكرويفية .
لل  total footballالهولندية و
ي
الب يتواجد فيها ،يمكن أن
كرة القدم ليست منعزلة كثيا عن المجتمع والبيئة ي
تجىل للمجتمع وانعكاس لظروفه التاريخية والسياسية ...
تعتيها ي
وقد قال سيمون كوبر أنه يف عام  1978يف األرجنتي كان الصحافيون يسألون
عامة الشعب عن مدى تأثي الظروف السياسية يف كرة القدم وكان السؤال غي
سء واحد.
مفهوم بالنسبة لهم إذ كانوا يعتقدون أن الكرة والسياسة هم ي

The proof
By Lina Jami
So sorry
And I don't know if that's the way I should feel
But I am sorry because it is
So pitiful
To live in a world where we can't see
Where we can't see what's inside humans
Where we can't see feelings
Where emotions are referred to by words
Where we are not paying enough attention to what we may feel
Where people say things they don't mean
Some people we loved are the proof of that
The proof that sometimes, people don't mean what they say
The proof that they know that words are the way
The proof we will get hurt one day
But,
We will move on anyway
And wash all of that away
Even though,
You will remember every day
The proof that words does betray..
You will remember that, no matter what they say.

ّ
هل أصبح اإللحاد الدين الجديد؟
ّ
ياح
آية الر ي

عندما يصبح الوطن هاجسا
ساس
أحمد
ي

صدّقني ما زلت أتذ ّكر ك ّل التفاصيل ،..ما زلت أشت ُّم رائحة الخوف في
كوابيس
المكان  ،..و صرخات الرجا ِل مازالت تتعالى في أذني  ،..توقظني
ٌ
ترتجف
ي
ُ
مفجعةٌ ك ّل ليلة ، ..أنا ال أنفكّ أتخيّل ذلك المشهد داخل رأسي ..يد َّ
طوال الوقت  ، ..أصوات الرصاص تملئ غرفتي الهادئة  ، ..و أشباح
 ...الموتى تزورني ك ّل ليلة
تتذ ّكر شيئًا آخر ؟؟ حدّثني أكثر عن األمر ..ماذا تذكر؟؟ -
سمرتها ..نخيلها وقمحها-. ،..
ألجلها فقط ،..ألجل عيونها الخضر ،..و ُ
ب ،..جبالها العالية..
العذ
ومائها
طيب أرضها ..وطيب قلبهاُ ،..خبزها،
ِ
ب ،....ألجل ّ
عليسة ،..وألجل قرطاج ،..ألجل رجا ٍل حاربوا
وصخرها الصل ِ
من أجلها ،..هو لم يكن جهادًا أبدًا ..كنّا نعتبره
مجرد حبّ  ..كأن يحبّ
ّ
شخص حبيبته ،..كأن يعشقها ،...نحنُ نحبّها كما نحبّ أطفالنا ونسائنا،..
ٌ
د ُمها من دمائناُ ، ..خلقنَا من طينها ،..لن نتخلّى عنها أبدًا ،..كنّا نحارب من
مجرد
أجل الحبُّ  ،..نحنُ من وقعنا في حبّ الوطن ،..لم تكن تربطنا
ّ
جنسيّة ،..بل كانت قلوبنا مغروسةٌ هنا ،..ولدنا أغصانًا جافةً ..وأزهرنا في
مشوشة
هذه البالد ....تلك الليلة ما زلت في ذاكرتي  ، ..الصورة في ذهني ّ
كثيرا .. ..الك ّل هنا يذكر..
بعض الشيء ، ..رأسي يؤلمني قليالً ..أقصد
ً
!!...الثالث والعشرون من "جوان"  ،..1946الك ّل هنا يذكرني
ماذا تقصد ؟؟ ماذا حدث في تلك الليلة...؟؟ -
 ...تغيّر ك ُّل شيء .أو لم يتغيّر ..ال أذكر -
....حاول أن تتذ ّكر -
إنّه ..السابع والعشرون من رمضان تلك السنة ، ..ليلة القدر ،..اعتقد ّ
أن - ..
تلك الليلةُ ..جعلها الربُّ ألصنع فيها قدري ،..شعرتُ لوهلة ّ
أن تلك الليلة
حاضرا في مؤتمر ليلة القدر..
ُخلقت من أجلي ..من أجلي أنا فقط ،..كنت
ً
طب ًعا تعرفه درسته في التاريخ أليس كذلك؟؟؟
!!من أنا ؟؟؟ -
!! ..نعم أنت يا دكتور -
..بلى  ،بلى ...أعرفه...فقط تابع -
حسنا  ،..كنتُ هناك في القاعة معي حوالي ثالثمائة شخصُ ،...ك ّلنا نرتدي -
بدالت أنيق ٍة بالية  ،..معدتي كانت خاوية .أكاد أجزم ّ
ان الرجال من حولي
كانوا أيضًا جياعًا .،،..كلّهم مثلي ..يعشقون التراب الذي يقفون عليه ،...ك ّنا
سرقت
بحريتنا ،..على أن نسترجع ك ّل حبّة
زيتون ُ
عازمين على أن نطالب ّ
ٍ
منّا ،..كنّا مستعدّين على أن ننتقم ألجل ك ّل قطرة دم من دمائنا ،..ألجل
نسائنا التي اغتصبت ..ألجل أطفالنا الذين ش ِ ُّردوا ،....بطوننا الخاوية..
الحرية  ....نحن شعبٌ لن نرضى أن نعيش
تُحدث أصواتًا ...تصرخ باسم
ّ
حر بالفطرةِ ،..تتعالى أيدينا ..تطلب النور ،..الظلمةُ
عبيدًا أبدًا ،..نحن شعبٌ ٌّ
خلِقت للجبناء ..ونحنُ شعبٌ شجاع ، ..سيكون من الجميل أن نموت ألجل
مرةٍ ..ال نم ُّل من الموت أبدًا ،..اجتمعنا
الوطن ،..يمكن أن نموت ألف ّ
كلّنا ،..نخبة من رجال الوطن ،..فينا من درس في الصادقيّة ..وفينا مفخرة
رجال الزيتونة ،..وفينا من لم يقرأ حر ًفا أبدًا ..لكنّه حمل ك ّل معاني الوطنيّة
شعارا واحدًا ليلتها ...بصو ٍ
ت واح ٍد صرخنا ..وبكلمة
وجاء بها ،..رفعنا
ً
واحدة نطقنا " ..االستقالل "  ،....لم يكن لنا ح ّل ٌ بديل أبدًا ....لقد احتلوا
أرضنا ،..تنفّسوا من أُكسجيننا ،..شربوا من مائنا ،..أكلوا من طعامنا،..
نهبوا من ثرواتنا ،..عندما تكلّمنا أخرسونا ،..وعندما تظاهرنا ..اعتقلونا،..
أالف منّا في السجون ،..ومئات قُتِلوا ..برصاص المستعمر ..أمام ك ّل هذا..
نحن لم نتراجع إطالقًا ،...ضمدّنا جراحنا سريعًا ..لم نرضى بالهزيمة ...
 ..نحن ال نرضى االّ باالستقالل  ....أ فهمت يا دكتور!! فقط االستقالل
 !!..ماذا حصل بعد هذا- ..
...خيانة -
ماذا تقصد ؟؟ -

خيانة يا دكتور ،خاننا باعة الوطن ،..سرعان ما
تعالى الصراخ في القاعة ،..صوت الرصاص
مد ٍو ..طلقاتٌ متتالية ..أجزم أنّك تتخيّله اآلن ،ما
زلت أسمعه داخل رأسي ،..وصياح الرجال من
حولي أربكني جدّا ،..فوضى شاملة ،..الك ّل يجري
في جميع االتّجاهات ،..يتصادمون في بعضهم
البعض ،..جنود المستعمر دخلت سري ًعا ..بك ّل
أسلحتها ،..ر ّ
ي تُضربُ
شاشات ..وبنادق ،..وعِص ٌّ
بقوة ،..كالبٌ تنهش لحومنا،...
فوق أجسادنا ّ
رائحة الخوف ..أخبرتُك عنها ..ما زلت أشت ّمها..
كم هي كريهة ،..اعتقلوا الكثير منّا ليلتها ،..ورغم
ّ
أن كلبًا أكل نصف فخذي ،استطعت بطريقة ما أن
أهرب ،..أنظر مازالت اآلثار في فخذي الي
..اآلن
ي شيء -
 ....أين ؟ أنا ال أرى أ ّ
ألنّك يا دكتور ال تؤمن بهذه القضيّة .أ ّما أنا -
فأفعل ،..لطالما آمنت بالقضيّة ،....لطالما آمن
الشعب بهذه القضيّة ،.....ألجل تضحياتي ..وألجل
أحالمي وأحالمهّ ،....
ألن ك ّل البالد عرفت من
أكون ..شماالّ جنوبا ..شرقًا وغربًا ..آمنوا بي،..
آمنوا باالستقالل  ،...آمنّا بالجوع ..وآمنّا
بالضعف ،..تغذّينا الضعف لنشبع بطوننا الجائعة
ونُصبح أقوى ،..أنا لم اتو ّقف عند ذلك الحدّ،.
أصبحتُ مفخرة الشعب اآلن ،..ك ّل أصواتهم
تج ّمعت في صوتي ،..وك ُّل أرواحهم تج ّمعت في
روحي ،..وك ّل طلباتهم أصبحت طلباتي ،....لم
تكن لنا طلباتٌ حقّا ..كانت لنا قضيّة ..االستقالل
فقط ..ال شيء غيره،..

صرتُ مبعوث الشعب ،كبرتُ شيئا فشيئا ..في
أعين الشعب ،صرتُ صوتًا لهم ،..صرتُ سالحهم
األقوى ..هم يثقون بي اآلن ،..يح ّملونني مسؤولية
ضا ،..أظ ّننا ّ
كلنا مدينون
حريتهم..
وحريتي ..أي ً
ّ
ّ
مرة .... ،أحاول
للوطن  ...أنا أذهب الي الباي ك ّل ّ
كثيرا ما تروح نقاشاتُنا الي
التفاوض معه،..
ً
مرة ،..أصرخ في وجهه  ...إ ّما
الغضب ..وكم من ّ
بحرية..
بحريةٍ.. ..و إ ّما أن نموت ّ
أن نموت ّ
الباي !!ال تندهش....نعم ..كنتُ شجاعا إلى ذلك الح ّد..ي عام نحن ؟؟
أ تُدرك في أ ّطب ًعا ،..1947..أعتقد ّأن تونس ستأخذ
استقاللها في غضون ثالثة أعوام..
- ..أيّتها الممرضّة ...د ّ ِونِي <<  :حالة الهلوسة
تفاقمت  ..،فقد اإلحساس بالزمن ،..مازال دماغه
صا جديدة ....التقرير الطبّي ليوم
يختلق قص ً
... 2018/6/23انتهى ،..أتعرفين أيّتُها
الممرضة ..أعتقد ّ
أن أحداث دروس التاريخ التي
ّ
كان يأخذها..أثّرت على دماغه المسكين.....أعيديه
إلى ُ
غرفته..
انتظر يا دكتور  ،سأحدّثك عن صديقي هتلر ..الممرضة
صديقک!! هتلر !!ُ ، ..خذيه أيّتهاّ
ُخذيه....
المريض التالي  ،..تفضّل اجلس ....ذ ّكرني
باسمك..
أنا صديقه هتلر ،..أدولف هتلر.....الممرضة ُ ..خ ِذ هذا معك....
أيّتُهاّ

رجم ثريا

 -سيف الدين الذكوري

قام نادي السنيما بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوم االربعاء  30جانفي بعرض فيلم رجم ثريا بقاعة المحاضرات بحضور غفير من الطلبة.
الفيلم تبدأ احداثه بتعطل سيارة صحفي قرب إحدى القرى ،فيحاول الحصول على المساعدة ويجدها بالفعل في أحد اهاليها.
صمت
في انتظاره ألنهاء اصالح سياراته تحاول امرأة الحديث معه وتخبره انهم مجانين ولم تكد تنهي كالمها حتى اقترب منها شخصان والخبث باد على وجوههما وابعداها طالبين منها ال ّ
ثم اخبراها بانها مخبولة وال يعتد بكالمها.
يذهب الصحفي ليتجول بالقرية في انتظار اصالح العطب ويجد مقهى يقرر قضاء بعض الوقت به حتى شاهد نفس المرأة من أحد الزوايا تومئ عليه طالبة استقدامه الى مكان ما.
يلبي الصحفي الدعوة في حذر وريبة من امره .ولكن الريبة لم يشعرها من تصرفاتها فقط بل تثيرها وجوه كل من قابلهم في ذات اليوم منذ ان وطأت ساقاه ارض تلك القرية.
تتبع خطواتها الى ان قادته الى منزل يبدو انه منزلها ،دخلت في عجالة وادخلته كأنها تخشى مالحظة االجوار ثم بدأت تتحدث بوضوح وبصوت ينم عن حزن في نفسها عميق وكأن طارئ
قد وقع ليس ببعيد.
لقد تم رجم ابنة اختي اليوم! تقولها والثورة بادية في وجهها
كيف ذلك؟ يتساءل متعجبا في تساؤل الباحث عن السبق
الحظت وجود جهاز تسجيل صحفي مألوف في ذلك العهد ،فطلبت منه تسجيل كل كلمة ستقولها واخبار العالم بقصتها.
وتنهمر دموعها وتذرف معها الكلمات وتستمر في حديث طويل هو جوهر الفيلم وموضوع حكايته المستمدة من رواية حقيقية تحمل نفس عنوانه للكاتب اإليراني األصل "فريدون صاحب
جمع" يروي فيها قصة "ثريا منوتشهري" اإليرانية التي قتلت بتطبيق حد الرجم سنة  1986في احدى قرى إيران.
مدة عرض الفيلم ساعة و 49دقيقة وقد اخرجه المخرج "سيريس نوراستاه" ،وهو من انتاج سنة .2008
ّ
خدودهن وهو ما يعكس اتقان الممثلين ألدوارهم .وان توجه العديدين الى قاعات الدروس او
تتورد ودموع تتباطأ فوق
مشاهدة هذا الفيلم جعل اعين وانوف الكثيرين وخاصة الكثيرات
ّ
المحاضرات فان عدد هاما بقي لتأثيث النقاش حول القضايا التي اثارها الفيلم في عقولهم.

في هذا النقاش تم التطرق الى عديد الجوانب ،من بينها أساليب النقد الفني ومدارسه ،انتاج الفيلم واغراضه ،وفي ذلك رأى البعض ان الغاية من انتاجه من قبل األمريكيين هي احراج النظام
السياسي بالجمهورية اإليرانية والتشهير به وتسويق صورة سلبية حوله لدى الرأي العام العالمي في اطار الحرب اإلعالمية التي تقودها الواليات المتحدة االمريكية على كل الدول الممانعة
والمعادية للكيان الصهيوني والغير خاضعة لسياساتها ومن بينها ايران ،وهي تروج لذلك تحت ذريعة حماية امن المنطقة وفرض االستقرار والحد من التسلح بأسلحة الدمار الشامل الذي
تملكه وحلفائها بال حسيب او رقيب.
من جهة أخرى اثار الفيلم نقاش حول تطبيق الحدود اإلسالمية – أي ما يقابل العقوبات الجزائية في القانون الجزائي اليوم – والتي سادت في فترة تاريخية سبقت سيادة القانون الوضعي في
جل األنظمة القانونية للدول في العالم العربي وبينما كان من المتوقّع أن ال يكون النقاش في شكل أخذ ور ّد وإنّما في اتجاه واحد للتنديد ببشاعة هكذا عقوبة ورمزيّتها التي تحمل في طيّاتها
صة ّ
وأن مجتمعنا التّونسي في غالبه تجاوز مثل هذه األفكار حتّى في شقّه المحافظ ،فإذا بأحد الحاضرين يو ّجه كالمه للحاضرين مقتبسا اآلية التّالية
يبررها ،خا ّ
أبعادا ال يمكن ألحد أن ّ
َارا خَا ِلدًا فِي َها َولَهُ َعذَابٌ ُّم ِهينٌ " وكذلك الحديث "أقيموا حدود هللا في القريب والبعيد ،وال تأخذكم في هللا لومة الئم".
ّللا َو َر ُ
" َو َمن َي ْع ِ
سولَهُ َو َيتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْدخِ ْلهُ ن ً
ص َّ
سارة للبعض وغريبة للبعض اآلخر ،طلبنا من أحد هؤالء الطلبة المساندين بشدّة لتطبيق الحدود في أرض هللا كلّما توفّرت شروطها أن يفيدنا برأيه في
نظرا لهذه المفاجأة التي قد تكون ّ
شكل مقال فيما يتعلق بالفيلم المعروض فكانت صياغته كاآلتي:
وقد تمحور الفيلم على عقوبة الرجم التي وقعت ظلما على ثرية بعد تآمر زوجها مع شيخ القرية والحاكم.
ونالحظ ان هذه المظلمة قد حدثت بسبب سوء استغالل الدين .حيث كثيرا ما ترددت كلمات من قبيل "هللا أكبر" "هذا شرع هللا"
مما قد يسيء المتلقي البسيط الفهم أو يخلط بين مفهوم المآمرة وبين مقصد المقصد الحقيقي للشرع.
ولهذا يجب اإليضاح ان عقوبة ل لرجم الواقعة في الفيلم هي من قبيل المآمرة على الزوجة .اما في الشرع فال تقع العقوبة بهذه البساطة حيث ان حد الرجم ال يقع بالزاني اال بعد توفر عدة
شروط صارمة وهي.
 1ان يكون الزاني أو الزانية متزوجا
 2أن يشهد الجريمة  4شهود من اولي الثقة

وهنا تكمن صعوبة اإلثبات حيث من المستحيل ان تثبت جريمة الزنا بالشهود ولم يعرف القضاء في االسالم قيام حد الرجم بالشهود.
اما الذي يقذف المحصنات اي يشهد زورا فيجلد  80جلدة وال تقبل له شهادة ابدا .والزوج وحده له الحق في اتهام زوجته من دون بينة على شرط ان يكون على يقين ويقوم وقتها اللعان
ويتفارق الزوجان دون قيام أي حد.
وأدعوكم اصدقائي الى االطالع على كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحداد الذي ألم بسألة المرأة في الشريعة اإلسالمية .والذي ستون فيه المزيد من التفاصيل حول هذه
المسألة.".
وان كان زميلنا هنا يستشهد بالم ناضل والمصلح االجتماعي الطاهر حداد فإن هذا االستشهاد قد يبدو في غير محله لما عرف عنه بمناداته باحترام المرأة والمساواة بينها وبين الرجل
واعطاءها مكانة افضل لما تلعبه من دور مهم في المجتمع ورأى انها قادرة على لعب دور اهم ،ولإلشارة فان الطاهر حداد قد نادى كذلك بتحرير المرأة من كل العاهات االجتماعية  -وهي
عديدة – وشدد على احترام ارادتها في الزواج والطالق وجعله قضائيا ومنع التعدد حتى انه ذهب الى ان الحجاب عادة مجتمعية وفي خصوص ظاهرة النقاب المتسارعة االنتشار يقول "ما
اشبه ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعا للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكالب كي ال تعض المارين .وما أقبح ما نوحي به الى قلب الفتاة وضميرها اذ نعلن اتهامها وعدم
الثقة اال في الحواجز المادية التي نقيمها عليها .ونلزمها هي األخرى أيضا ان تقتنع بما قررنا راضية بضعفها الى هذا الحد موقنة بخلوده االتي من أصل تكوينها ...لو اننا كنا نتأمل مليا
نتائج هذا ا لضعف الذي نغديها به في حياتها وحياة المنزل وأبنائها والعائلة والشعب جميعا ألدركنا جليا اننا نهيئ شقاءنا وشقاء بيوتنا بأنفسنا".
صال شروطها ومفترضاتها 'صعبة التحقق' لكن ممكنة التحقق' .وأمام
الرجم بل دعا إلى تطبيقها بما أنّها 'حكم إلهي' مف ّ
ولكيال نظلم زميلنا ،فهو يندّد بما حصل لثريّا ،لكنّه لم يندّد بعقوبة ّ
هكذا كالم ال يبدو ّ
أن هناك داع لتعليق أو تعقيب أو مزيد من الحديث فالكالم أبلغ من أن نعلّق عليه.
في األخير نعرج الى شكر نادي السينما بكل أعضائه على عملهم الكبير واجتهادهم واختياراتهم السديدة التي جعلت الطلبة تتهافت على قاعة العرض وطرحت مواضيع حسّاسة ونقاشا بنّاء
بين ّ
الطلبة وكشفت بعض الجوانب التي كنّا نجهلها في مجتمع كلّيتنا المصغّر

الذكاء ،هل يتأثر بالجنس أو العرق؟
حاجت
فراسي
الذكاء ،من ر
أكي المواضيع جدال يف علم األحياء التطوري لكونه الحلقة المفقودة يف فهم التسلسل
التطوري عند األحياء باإلضافة إل صعوبة تحديده وتعقيد العقل البشي .وهذا ما جعل منه األداة
األساسية لتيير بعض الممارسات العنرصية كالتميي عىل أساس العرق أو التميي عىل أساس الجنس.
وقبل معرفة رأي العلم يف هذه الممارسات .ماهو الذكاء؟
أوال :تعريف الذكاء
الذكاء ،وعىل الرغم من خضوعه لمدى واسع من التعريفات-إذ تباينت التعريفات العتماد ّ
كل منها عىل
منهج مختلف؛ بعضها يعتمد عىل علم النفس وبعضها عىل الفلسفة وبعضها اعتمد عىل دراسة الذكاء
َّ
المنطق وحل المشكالت والتعلم من
وظيفيا-؛ لكن تتضمن معظم تعريفاته القدرة عىل التفكي
ي
التجارب والتكيف مع التغيات البيئية ،ويشمل وظائف إدراكية عديدة؛ مثل الفهم والمالحظة
الشء ألنه يف أوروبا يف الفية
والذاكرة واللغة والتخطيط .إال أن هذا التعريف يعتي حديثا بعض ي
الب تظهر عليها عالمات الذكاء تعتي
الممتدة بي القرن الخامس عش والقرن الثامن عش كانت المرأة ي
ساحرة وتمثل تهديدا عىل الديانة المسيحية لذلك تتم محاكمتها عالنية بدون إعطائها الحق يف الدفاع
عن نفسها .فما هو رأي العلم؟
ثانيا :هل يتأثر الذكاء بالجنس؟
الب عانته المرأة يف المجتمعات القديمة ،لم يمثل الذكاء استثناء إذ تم استعمال العلم
نظرا لالضطهاد ي
كوسيلة لتأكيد علوية الرجل وذلك بنش أرقام تشيحية عن دماغ الرجل والمرأة والفوارق الموجودة.
فمثال ،يحتوي المخ عند الذكور عىل  22.8مليار خلية عصبية يقابله  19.3مليار خلية عصبية عند
وظيق باإلضافة
التخىل عنها لكونها ال تدل عىل أي فرق
اإلناث .إال أن هذه االدعاءات رسعان ما تم
ي
ي
الب يمكن لها أن تأثر عىل موضوعية هذا
إل احتواء الجسم البشي عىل العديد من بقايا التطور ي
المعيار .أيضا ،يعتي جسم الرجل أكي من جسم المرأة وهو ما يفش كون أعضائه أكي.
إال أن الفوارق يف الذكاء بي الجنسي عادت للظهور مرة أخرى خاصة مع بداية التسعينات أين ظهرت
 WAIS) Wechlerأو  (Wechsler Adult Intelligence Scaleالعديد من االختبارات والمعايي.
المحددة للذكاء مثل اختبار
وه القدرات اللفظية ،القدرات غي اللفظية ،القدرات المنطقية،
ينقسم هذا االختبار إل  6أقسام ي
القدرات التصورية والتخيلية ،القدرات اإلدراكية ،الذاكرة الفورية وأخيا رسعة االستيعاب .تم إجراء
هذا االختبار ضمن دراسة شملت  703امرأة و 666رجل تياوح أعمارهم بي  15و 94سنة وأظهرت
نتيجة هذه الدراسة تفوق بسيط للرجال بـ  3.6نقاط رغم التفوق الواضح للنساء يف اختبار القدرات
اللفظية ر
بأكي من  15نقطة.

(ملخص لواحدة من أكي الدراسات الب تمت عىل مدى ر
أكي من  13سنة
ي
شملت رجاال ونساء من مختلف دول العالم.
الفرق يف معدل الذكاء كان بسيط جدا لفائدة الرجال باستثناء األرجنتي )
ثالثا :هل يتأثر الذكاء بالعرق؟
عىل عكس ما يتم اليوي ــج له اليوم ،يعتي الذكاء وراثيا بنسبة تفوق الـ  85بالمائة يف حي ال تتجاوز
المؤثرات الخارجية نسبة  15بالمائة .وهو ما أكدته جملة من الدراسات عىل مدى ر
أكي من 13
سنة ( )2008-1995تناولت بعض المؤثرات الخارجية كالتغذية مثال إذ أصبحت العالقة بي
استهالك األحماض الدهنية أوميجا  3وتطور يف القدرات الذهنية شبه مؤكدة .أيضا ،ضمت هذه
باألخص عالقة وطيدة بي نقص يف استهالك الفيتامي ب  12وحمض الفوليك
الدراسات
)(Benoist,2008وتدهور القدرات العقلية إال أن كل هذه
التأثيات كانت جد محدودة إذ لم يتجاوز تأثيها عىل معدل الذكاء لدى الفرد ر
أكي من نقطة أو
األساس و األول يف تحديد مستوى الذكاء هو الوراثة  ،لذلك نجد فوارق
نقطتي .لكن  ،العامل
ي
عديدة بي األعراق ال تريد عدة منظمات دولية نشها كما تقوم بالضغط عىل العلماء ليييف نتائج
أبحاثهم ظنا منها أن هذه الدراسات قد تخلق بعض الممارسات العنرصية كما حدث مع العالم
األمريك جايمس واتسون (الحائز عىل جائزة نوبل يف الفسيولوجيا إثر اكتشافاته المتعلقة
ي
تليفزيون "الجينات
بالحمض النووي) إذ تم تجريده من كل ألقابه و جوائزه إثر ترصيحه يف برنامج
ي
ً
تظهر اختالفا يف الذكاء المتوسط بي األشخاص البيض والسود يف اختبارات الذكاء " .
الب تعارض العلم يف مختلف المجاالت كحركة
تصدر يوميا العديد من االدعاءات والخرافات ي
األرض المسطحة أو الحركة المناهضة للتلقيح ويتم تجاهل أغلب هذه االدعاءات لكونها خاطئة
إل كونها صادرة عن أشخاص غي مؤهلي علميا .لكن ،لماذا تم تجريد جايمس واتسون
باإلضافة ي
من كل ألقابه وجوائزه؟ ألم يمكن تجاهل ما قاله بتعلة أنه مخط؟
المنطق يكمن يف كونه محقا ،فمن غي المعقول أن يرصح شخص بمستوى وبعبقرية
الجواب
ي
جايمس واتسون بشء خاط وهو حائز عىل ر
أكي من  81جائزة علمية ورسفية أبرزها جائزة نوبل.
ي
الب بب عليها هذا األخي رأيه ومنها الدراسة الشهية " الفرق
أيضا توجد العديد من الدراسات ي
العرف ،حقيقة ام خيال " للعالم الييطان "درو توماس" إذ تم تبب ر
أكي من  51طفل من مختلف
ي
ي
ي
األعراق ووضعهم يف مؤسسة حكومية لرعاية األطفال فاقدي السند .ورغم وضعهم يف نفس
الظروف (تغذية ،دراسة ،ترفيه) اتضح أن األطفال الكوريي واليابانيي سجلوا معدل ذكاء أعىل بـ
الغذان يف حي أن أقرانهم األفارقة سجلوا أقل
 10درجات حب مع وجود اختالل يف نظامهم
ي
معدل ذكاء رغم تحسنه مقارنة باألفارقة الذين يعيشون يف إفريقيا.

يف نفس السياق ،تم مؤخرا نش دراسة عن الفرق بي معدل الذكاء لدى
األطفال إذ شملت  4992ذكر و 5343ر
أنب تياوح أعمارهم بي  12و18
سنة .وأظهرت نتيجة هذه الدراسة تفوقا بسيطا لإلناث قبل عمر الـ  17ثم
تفوقا بسيطا للذكور بعد عمر الـ  17وتم تأكيد هذا الدراسة اعتمادا عىل دور
الهرمون الجنسية حيث يكون البلوغ عند الذكور متأخرا مقارنة بالبلوغ عند
البيان)
اإلناث( .أنظر الرسم
ي

يطان ريتشارد لي بكتابة مقال حول الفوارق بي مختلف األعراق
يف نفس السياق ،قام العالم الي ي
يف معدل الذكاء .و من أبرز ما ورد فيه :
" التطور هو العامل األول الختالف معدل الذكاء بي األعراق .فبعد هجرة اإلنسان العاقل (الهومو
سابيان) قرابة  100.000سنة قبل الميالد من إفريقيا ،استقرت مجموعات يف كل قارة قرابة
 30.000سنة قبل الميالد .ومن المبادئ المتعارف عليها يف البيولوجيا التطورية ،انعزال كل
مجموعة عن األخرى يف أماكن مختلفة يخلق اختالفات جينية تطورية تتماس مع المحيط.

البليستوسيب) وهو ما خلق عدة
وتمي المناخ يف أوروبا وآسيا الشقية بشدة العرص الجليدي
ي
برودته (إذ كانت األرض حينئذ يف
صعوبات أمام بقاء تلك المجموعات .وهذا بالتحديد ما ساهم يف تطور ذكائها إذ أصبحت ملزمة
بالعثور عىل طرق جديدة للصيد وتخرين الطعام لقلة الحيوانات يف ذلك الوقت باإلضافة إل العثور
عىل مأوى من اليد .يف حي أن المجموعات األخرى القاطنة بإفريقيا لم تواجه هذه الصعوبات إذ تمي
المناخ حينئذ باعتداله يف المناطق االستوائية ووفرة الغذاء (ثراء المادة الحيوانية والمادة النباتية)
وبالتال ،نالحظ غياب تام لكل محفزات الذكاء لدى هذه المجموعات "
ي
-Richard Lynn
Washington Summit Publishers Augusta, GA A National Policy Institute Book 2006

توزع الذكاء لدى السكان األصليي

كما تفش هذه النظرية العديد من الخصائص الجسدية للبش مثل لون البشة ،إذ تعمل صبغة
الميالني دورا يف الوقاية من أشعة الشمس وإنتاج الفيتامي د عند التعرض للشمس وهذا ما يجعل
لألفارقة بشة داكنة اللون للوقاية من أشعة الشمس المتواجدة ر
بكية يف حي أن األوروبيي
واألسياويي يتميون ببشة فاتحة وذلك لشدة برود المناخ باإلضافة إل ندرة الشمس.
االساس يف تدفئة
أيضا ،يمكن الحديث عن كثافة الشعر لدى األوروبيي وقلته لدى االفارقة لدوره
ي
اساس يف المناخ الداف.
الشء الذي كان اساسيا يف المناخ البارد وغي
ي
فروة الرأس ،ي
مالحظة
الب تم إجراؤها يف موضوع الذكاء.
هذه المقالة ليست سوى نقال و تحليال لجملة من الدراسات ي
الهدف من هذه المقال ليس تدعيم الممارسات العنرصية بل هو نقل لبعض الحقائق العلمية.
نؤمن أن االختالف يف الذكاء ليس عيبا ،بل يجب معاملته كاالختالف يف الطول أو االسم أو األذواق.
العلم أداة بريئة ومحايدة والحقائق ال تهتم بمشاعرك.
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تقديم:
ّ ّ
ّ
الحرية والفرص الب ّ
ّ
قد يبدو من خالل هذا المقال اإلخباري ّأن ّ
يتسب للجميع دون استثناء االلتحاق بها وإيجاد مساحة معتية من ّ
تخول
الب
الثقافية
كليتنا تعج بالنوادي
ي
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ثقاف ّ
ّ
للطالب وتفسح له المجال ليخلق ويبدع ّ
بكل ما يحمله المصطلح من رحابة ف الداللة ،خاصة وأن ّ
ّ
كليتنا متحصلة عىل جائزة رئيس
ي
وينم مهاراته يف كل ما هو ّ ي
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
.
الثقافية وأنها تتحصل عىل اعتمادات هامة مخصصة لمثل هذه األنشطة وقبل الرجوع عىل وضعية األنشطة الثقافية وبيان مضمون هذا المقال،
الجمهو ّرية لألنشطة
ّ
األكاديم البحت إذ ال يمكن الحديث عن جامعة وتجربة جامعية
وجبت اإلشارة إل مدى أهمية مثل هذه األنشطة وعدم اقتصار التجربة الجامعية للطالب عىل الجانب
ي
ّ
ناجعة دون الحديث عن نادي سينما ،نادي صحافة ،نواد للغات ،نواد للتناظر والحوار ،عن نادي مشح وغيها .ولي كان بكليتنا عدد هام من هذه النوادي ،اال ان قيامها
الب يمكن فيها القيام بهذه
ئيش ان امكن القول  -نقص الفضاءات ي
بأنشطتها عىل احسن وجه قد تعيضه عديد العقبات يف بعض األحيان ،ومن بينها  -او هو المعرقل الر ي
وف هذا سنذهب ال
اإلدارة،
ال
بطلبك
تتوجه
ان
عد
ب
خاصة
األنشطة فالحصول عىل احد القاعات او المدارج للقيام بنشاط ما يبدو شديد الصعوبة ،وتتأكد من ذلك
ي
احيام مبدأ حسن النية ولن نقول ان اإلدارة تضع صعوبات إضافية امام الطالب الذي يكون حماسه أحيانا ليس كاف للتأكيد عىل طلبه وتكثيف حرصه من اجل نيله ،وانما
الب كرمت جهودنا
نحن نتوجه  -بمناسبة هذا التقديم المخصص للتعريف بالنوادي الموجودة والناشطة بالكلية  -لإلدارة والعمادة وسلطة االرساف وربما رئاسة الجمهورية ي
صح بالذود عليها بمزيد من
ثقاف
ي
بالسنة الفارطة بجائزتها يف مجال األنشطة الثقافية ،ونتساءل اال يمكن ان يكون تكريم هذه الجهود وهذه اإلرادة من اجل خلق مناخ ي
وه فرصة كذلك ليكون به مقر الجمعية الثقافية والرياضية بالكلية
العطاء او فلنقل ببعض العطاء
الفعىل ذي التأثي ،والمطلوب هو فضاء مخصص لألنشطة الثقافية ،ي
ي
وذلك حب تتمكن هذه من التطور ومزيد العطاء وحصد الجوائز ،ونحن نعلم ان هذا المطلب ليس بكبي نظرا لحجم الكلية من ناحية عدد الطلبة الدارسي بها وكذلك نظرا
الب تجعل منهم ابعد من تقنيي بل فاعلي يف خضم
الب تعود للدولة ككل ان كان المتخرجون قد تلقوا االستعدادات والمهارات ي
ألهمية المجال الذي تدرسه والمنفعة ي
التطور الذي تشهده البالد – ان كان موجودا -والمساهمة يف التشي ــع من بطئه – ان كان بطيئا – المساحات الغي مبنية بالكلية واسعة ويمكن واالستثمار بمبب يخصص
والب سنخصص لها حديثا يف العدد القادم.
لألنشطة الثقافية وستكون له عائدات مضمونة وذات فائدة عامة .كما يمكن ان يتم برمجة هذا المبب باألشغال المتوقفة ي

ر
تعريف بالنوادي الثقافية يف رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار
خولة بن محمود
تهدف الجمعية الثقافية لإلحاطة بالطلبة وتأطيهم وحثهم عىل إنشاء نوادي ثقافية بالكلية ولقيت إقباال كبيا من الطلبة يف تكوين نوادي جديدة كنادي السينما
ر ر
الحقوقيي الشبان"  /و نادي
 / Ciné-clubدار الفنون (هاوس أف أرت " )"house of artsمع اإلبقاء عىل النوادي القديمة "كنادي المشح" و -نادي "منتدى
ّ
الصحافة الذي يصدر ر
نشية الكلية "."kampala press
خولة بن محمودو قد شهدت السنة الفارطة من خالل الجمعية الثقافية العديد من تظاهرات أهمها "يوم الطالب الجديد" و "يوم اللباس تقليدي"
رر
االنجليية" ( / )English clubنادي "حفل التخرج"
و يف هذه السنة برزت نوادي جديدة كنادي "اللغة

 -نادي المشح :

‘عرف نادي المشح انتاجات عديدة لقيت صدى يف رحاب كليتنا وكليات أخرى ،يتكون نادي المشح من طلبة كليتنا "إكرام عزوز" والذي هو بدوره مؤطر للنادي
ومخرج المشحيات’
/
/
/
/
/
/
/
/
/
أمان بوخرصة /
عاف  /زياد
انية
ر
تايبة
أميمة
طرهون
صابر
لحمر
عماد
مناع
هالة
قبح
فاطمة
عطية
عماد
همام
أسماء
عمر
بن
أسماء
عوادي
أسماء
ي
ي
ي
ي
ي
ي
حمزاوي  /حبيب بالحارث
ومن أهم انتاجات نادي المشح من كتابة كاتب العام الكلية السيد مخلوف بن حفصية "حلم الرئيس" و" -الطالب عمار" ومن إخراج السيد "إكرام عزوز"
وف هذا تسلم المشعل أعضاء جدد بقيادة الطالب حسام برحومة يف انتظار إنتاجاتهم .
ي

نادي سينما : Ciné-club fdspt

تأسس نادي السينما السنة الفارطة يتكون من الطالب "سيف بن يوسف" رئيس النادي  /و من األعضاء المؤسسي الطالبة "خولة بن محمود" والطالب "صابر
طارهون".
ي
كاتب عام "ساره فايض" (عضو جديد)  /أمي مال الطالبة "أميمة طليبة"  /المسؤول عن اإلعالم الطالبة "خولة بن محمود"  /المسؤول عن الموارد البشية الطالبة
افيك
"ليندا
ي
تكرون" (عضو جديد)  /المسؤول عن اليمجة الطالب "محمد شقراوي" (عضو جديد)  /لوجستيك الطالبة "مريم عوادي" (عضو جديد)  /تصميم الجر ي
سالم" (عضو جديد)
"إيهاب
بتونس
السياسية
العلوم
الحقوق
كلية
من
الطالب
ي
مناع"  /الطالبة "رحاب خليفة"  /الطالبة "زينة بن صالح"  /الطالب "معاذ بن صالح"  /الطالبة "نور الهدى عياري" /
وضم النادي أعضاء جدد الطالب "حسان
ي
/
/
مالك"
الطالب "بشي بن عويشة"  /الطالبة "عائشة ذياب" الطالب "محمد بودربالة" الطالبة "هناء
ي
ومن أهداف النادي عرض أفالم ثم النقاش حولها وكذلك إنشاء دورة تكوينية يف كتابة السيناريو
ومن نشاط النادي منذ السنة الفارطة إل األن  4عروض فيلم " "annie hallفيلم ل ""woody allen
حسيب"
فيلم " "the kite runnerل الكاتب "خالد
ي
فيلم " "diarios de motocicletaل ""walter salles
فيلم " "the stonning of soraya Mل ""cyrus nowrasteh
وف  14فيفري أقيم العرض الخامس للنادي وموضوع العرض القادم ""dark valentine
ي

ون
يمكنكم التواصل مع نادي سينما عىل صفحة الموقع تواصل
االجتماع "فايسبوك "" "CINÉ CLUB FDSPTأو عىل الييد اإللكي ي
ي
""cinéclubfdspt@gmail.com

رر
االنجليية "English club" :
نادي اللغة

وه طالبة بالمرحلة الثالثة قانون أعمال ومؤسسات يهدف النادي عىل تحسي التواصل باللغة االنجليية كما يهدف عىل
جام" ي
تأسس النادي عىل يد الطالبة "لينا ي
خريح"
" " life coachesتحت إرساف السيدة "سنية
تنمية الذات وتطورها عي تنظيم دورات تكوينية حول التنمية البشية من قبل مختصي
ي
ً
األكاديم سيسىع النادي عىل التعريف بالمنح الجامعية الخاصة بطلبة الحقوق
و أيضا دورة تكوينية يف احيام الذات وتظاهرة حول الخطابة العامة و فالجانب
ي
والماجستي الخاص بالقانون ""LLM
وستدار جميع األنشطة باللغة االنجليية
االجتماع " "Facebookتحت عنوان "English Club
للتواصل مع نادي اللغة االنجليية"  "english clubيمكن زيارة صفحة المجموعة عىل موقع التواصل
ي
"FDSPT

ر ر
حقوقيي الشبان :
نادي منتدى

ه منظمة غي حكومية ،غي سياسية تم تأسيسها يف سنة 2012من قبل الشباب من أجل الشباب المختصي يف العلوم القانونية والسياسية
منتدى الحقوقيي الشبان ي
 .تهدف هذه الجمعية إل تحقيق جملة من األهداف تتمثل أساسا يف:
القانون لقيم الديمقراطية
 تشجيع انخراط الشباب عامة والحقوقيي خاصة يف الحياة الجمعياتية والمهنية  -تعزيز المهارات القيادية للحقوقيي الشباب  -التكريسي
والمواطنة وحقوق اإلنسان - .تأطي الحقوقيي يف الحياة الجامعية والمهنية أسست الجمعية منذ نشأتها فرعا لها بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس أعضاء سنة
كريم/أميمة فرح/مالك بن
حمدون/محمد فرحات بوغزالة/أحالم شايب/مصطق
شواط/سه
سويش/سحر نومة/وصال رسفان/نه
 2019/2018بسام
ي
ي
ي
ي
/
/
/
مناع نظم منتدى الحقوقيي الشبان عديد األنشطة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس و فاز بعديد
حسان
ان
ر
شق
ان
ر
غف
غالب
مريم
عرفاوي
عاشور/وليد
ي
ي
يطان كما فاز باخر نسخة من البطولة المنظمة
الي
الثقاف
كز
المر
قبل
من
المنظمة
ات
ر
للمناظ
التونسية
بالبطولة
ات
ر
م
4
المنتدى
أعضاء
فاز
الدولية
و
الوطنية
الجوائز
ي
ي
المتوسط شارك أعضاء المنتدى كذلك يف البطولة العربية للمناظرات المنظمة من قبل المنظمة الدولية لتعليم المناظرة
الشباب
صوت
برنامج
قبل
من
2018
يف سنة
ي
 المشاركة يف مسابة دولية للمناظرات أقيمت بالمغرب من قبل المنظمة االمريكية للمناظرات  -فاز ببطولة جامعة تونس المنار للمناظرات سنة  2017نظم عديدالب نظمناها بالشاكة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب يف كل سنة ( منذ أربــع سنوات) ينظم
الملتقيات و الندوات يف كلية الحقوق من أبرزها الندوة و معرض الصور ي
نادي منتدى حقوقيي الشبان مهرجان مناظرات كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس مسابقة تظم نوادي المناظرات الموجودة بعدد هام من الكليات مثل كلية الطب
االجتماع فيسبوك " forum
 ،كلية العلوم اإلنسانيةـ كلية العلوم القانونية و السياسية  10ديسمي لتواصل مع نادي منتدى حقوقيي الشبان يمكن زيارة صفحة التواصل
ي
ون forumjeunesjuristes@outlook.com
 "des jeunes juristesأو عىل الييد اإللكي ي

ل
ا
ف
هرس
 دينها اإلسالم – معاذ البجاويْ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َّ
َ ُ َ :
ر
ْ
َ
ْ
للعيش يف تونس اليوم -سفيان جاب هللا
تعلم عوم تعلم اجري دليلكِ
Retaliation and rebellion – Skander Zrigaّ
الواقعية  -أحمد ر ر
ميدوسا ر رالكياري
بي األسطورة المشهورة وأبعادها
ّ
االنتقالية – أحمد بن رقية
أمراض المرحلةر
ه الحل؟ -صادق سالم
الصيفة اإلسالمية يف تونس :هل
 ري
ر
سليمان الحرايري ،المصلح المفقود – محمد ر رالحرشاب
أمي
ي

Quand l’identité arabo-musulmane pose un problème – Farah- Laouiti

ّ
ّ
ّ
عطية
االستقاللية – مهدي
وحتمية
الجامعةّ
ّ
الدينار يا سيدي مزال يجيب – آية ّ
ياح
الر
ي
ّ
اسياسية – أسامة دبيش
كرة القدم الجغرThe proof – Lina Jamiّ
الدين الجديد  -آية ّ
ياح
الر
هل أصبح اإللحادي
ساس
عندما يصبح الوطن هاجسا – أحمد
ي
رجم ثريا -سيف الدين الذكوريحاجت
الذكاء ،هل يتأثر بالجنس أو العرق- -فراسي
ّ
ّ ر
الثقافية يف الكل ّية – خولة بن محمود
تعريف بالنوادي

صحافة بكلّية الحقوق
نادي ال ّ
سياسية
والعلوم ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العام :سيف الدين الذكوري
المنسق
ّ
رئيس التحرير :معاذ البجاوي
ّ
اليوسف ،سيف الدين
لجنة الفرز :معاذ البجاوي ،مراد
ي
ّ
الذكوري ،شادي الغول ،أحمد بن الحاج سالمة ،غادة
ّ
الصيد ،أميمة بالحاجّ ،
علية لنقلي.
ّ
ّ
والر ّ
الث ّ
قافية ّ
ياضية:
المسؤولة عن العالقة مع النوادي
خولة بن محمود.
ّ
المسؤوالن عن العالقة مع اإلدارة :سيف الدين
ّ
الذكوري ،إسكندر زريقة.
ّ ّ
غوية :عياض الجريدي.
المسؤول عن المراجعة الـل
ّ
التصاميم :غادة ّ
الصيد.
المسؤولة عن

