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الوجود الشيعي في 
تونس.. محاولة لفّك 

الغموض  
عبداللطيف الحناشي 

تميز املجتمع التون�سي منذ القدم بتعدد الأديان والطوائف، 
توجد  الديني  امل�ستوى  فعلى  الراهن))).  الزمن  اإىل  التنّوع  هذا  وتوا�سل 
اأقلية يهودية تون�سية عريقة))) مقابل اأغلبية اإ�سالمية وا�سعة. وتنق�سم 
هذه الأغلبّية بني املذهب املالكي املتبنَّى من اأغلب �سكان البالد التون�سية، 
والعقيدة  املالكي  )املذهب  و�سنيتهم  اإ�سالمهم  بني  يطابقون  الذين 

الأ�سعرية( اإىل جانب املذهب الإبا�سي))) والطرق ال�سوفية))). 

) اأ�ستاذ التاريخ ال�سيا�سي املعا�سر بكلية الأداب والفنون والإن�سانيات يف جامعة منوبة يف تون�س. (
))) تقرير احلالة الدينية وحرية ال�سمري، منتدى العلوم الجتماعية، تون�س، �س8). 

((( «- Quel avenir pour les Juifs tunisiens ?» ; http://laregledujeu.org/10-02-2012

كان عددهم عام ا�ستقالل تون�س )956)) نحو )00)) األف، ثم اأخذ يتقّل�س �سيئًا ف�سيئًا و�سوًل اإلى �سنة 967) التي عرفت هجرة الأغلبية 
من اليهود اإلى فرن�سا واإ�سرائيل.

الدولة  تاأ�سي�س  �سنة  اإلى  تون�س  يف  تاريخها  يعود  التي  الطائفة  تلك  معاقل  اأهم  البالد)  �سرق  )جنوب  جربة  جزيرة  يف  »ينح�سر   (((
الر�ستمية على يد عبدالرحمن بن ر�ستم، التي ا�ستمرت )0))) �سنة قبل اأن يزيحها الفاطميون والعبيديون �سنة 766 مع )90، »الإبا�سية.. 

الن�ساأة.. التاريخ.. والواقع«، راجع الرابط التايل: 
 http://www.islamist-movements.com/

))) من اأهم الفرق اأو الطرق ال�سوفية يف تون�س نذكر ال�ساذلية، التيجانية، اجليالنية، القادرية، العي�ساوية، والبوعلية... انظر:
التليلي، العجيلي: الطرق ال�سوفية وال�ستعمار الفرن�سي بالبالد التون�سية ))88)–9)9)(، تقدمي ر�شاد الإمام، ط)، تون�س، 009).
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املذهبية  الوحدة  هذه  اأخذت  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات  اأواخر  ومنذ 
هذه  حجم  وتطور  ال�سيعي،  املذهب  تبنت  تون�سية  جماعات  بانت�سار  ن�سبيًا  ترتاجع 
عرفتها  التي  ال�سيا�سية  التحولت  بع�س  بتاأثري  الثالثة  الألفية  بداية  منذ  الظاهرة 

املنطقة العربية، وبفعل ثورة املعلومات والت�سالت. 

اأفرادها وانت�سارهم  اأ�سول هذه الظاهرة يف تون�س وخ�سو�سيتها وحجم  فما 
اجلغرايف؟ وما اأهم ن�ساطاتهم ومواقفهم ومواقف الآخرين منهم؟

التشّيع  ظاهرة  »انتشار«  على  ساعدت  التي  العوامل 
في تونس

العوامل التاريخية )الت�سّيع القدمي(

 (969-909( الفاطمية  الدولة  بتاأ�سي�س  تاريخيًا،  تون�س،  يف  الت�سّيع  ارتبط 
العبيدية/ الإ�سماعيلية، الذين اعتمدوا الأئمة ال�ستة الأوائل بعد علي بن اأبي طالب 
ويرى  ع�سرية.  الثني  لل�سيعة  جذور  اأية  تاريخها  يف  تون�س  تعرف  ومل  كمرجعية)5). 
اأحد الباحثني اأن »انت�سار الت�سّيع يف تون�س يف مرحلة مبكرة من التاريخ الإ�سالمي، 
على عك�س ما �سعى بع�س املهتمني اإلى ربطه بالدولة الفاطمّية«. كما تربز خ�سو�سّية 
ال�ّساد�س عند  الإمام  ال�سادق  بجعفر  »بارتباطه  نف�سه  الباحث  الت�سّيع، ح�سب  هذا 
ال�سيعة« وبالنتيجة، ل ميكن اجلزم باأّن ما انت�سر يف تون�س هو املذهب ال�سيعي، كما 
اأ�ّس�سه �ساحبه يف امل�سرق، اأو هو املذهب الإمامي الثنا ع�سري، وبالتايل فاإن ما »... 
ت�ستمّد  التي  وف�سائلهم،  ال�سيعة  اأئّمة  علم  من  الظاهر  هو  والتون�سيني  املغاربة  بلغ 
قيمتها وم�سروعّيتها من ف�سائل الر�سول ومكانته، وبناء على ذلك ميكن اأن نعترب هذا 
الت�سّيع، ت�سّيعًا عاطفّيًا ل يختلف كثريًا عن بداية الت�سّيع يف احلجاز«)6). وبذلك يبدو 
اأن الت�سّيع الوحيد الذي عرفته البالد التون�سية هو »القائم على املذهب الإ�سماعيلي، 

بن جعفر  اإ�سماعيل  وتوقفوا عند  ال�سادق،  الباقر، وجعفر  العابدين، وحممد  زين  وعلي  بن علي،  واحل�سني  املجتبى،  )5) وهم احل�سن 
ال�سادق، بعك�س ال�سيعة الذين يوؤمنون باثني ع�سر اإمامًا، اآخرهم املهدي املنتظر.

)6) العامري، �سالح الدين: »ظاهرة الت�سّيع يف تون�س: قراءة يف اأهم اأطوارها« �سمن: اخلارطة التون�سّية بعد الثورة: ال�سلفيون التقّدميون 
ال�سيعة، مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، الكتاب ))6)، ))0)، �س65–)9.
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وهو ما يف�سر انعدام وجود املذهب الثني ع�سري يف تاريخ البالد«)7). 

يبدو اأن »الت�سّيع احلديث« قد برز حمت�سمًا جدًا اأواخر ال�سّتينيات، من طريق 
اأواخر  ت�سّيع  الذي  ال�سماوّي)8)  التيجايّن  حمّمد  اأن  ويبدو  الجتماعية،  العالقات 
باقر  اخلوئي، ومبحّمد  مثل  ال�سيعة  علماء  ببع�س  النجف  لقائه يف  بعد  ال�سّتينيات، 
ال�سدر، قد لعب دورًا مهمًا يف ن�سر هذا املذهب يف منطقة �سكناه اأ�سا�سًا، ثم تو�سعت 
»دعوته« لت�سل اإلى الكثري من مناطق البالد، وبعد انت�سار الثورة الإيرانية اأخذ ن�سر 

املذهب ال�شيعي يف تون�س اأبعادًا جديدة باختالط املذهبي بال�شيا�شي. 

العوامل امل�ساعدة على »انت�سار« املذهب يف تون�س

تفاعلت عديد من العوامل الداخلية )الذاتية واملو�سوعية) واخلارجية لت�سهم 
يف »انت�سار« املذهب ال�سيعي يف تون�س، ومن ذلك:

دور »الثورة الإيرانية«: اأثرت الثورة الإيرانية على ما كان يعرف يف تون�س باجلماعة . )
الإ�سالمية )الجتاه الإ�سالمي لحقًا ثم النه�سة) وتبنت حركة الجتاه الإ�سالمي 
اعترب  كما  اأفكارها)9)،  بع�س  من  واأفادت  ومبادئها.  الثورة  تلك  �سعارات  بع�س 
را�سد الغنو�سي زعيَم الثورة يف اإيران »اأحَد املجتهدين«)0)). ومل يرتدد اأحد قادة 
حركة النه�سة ال�سابقني يف اتهام الغنو�سي بن�سر املد ال�سيعي يف تون�س، و�سوًل 

اإلى تبني بع�س قيادات الجتاه الإ�سالمي )�سابقًا) املذهب ال�سيعي)))). 

)7) »ال�سيعة يف تون�س... بعد الثورة من ال�سرية اإلى العلنية«، ال�سباح الأ�سبوعي، عدد موؤرخ يف 8)/)/))0).

)8) حمّمد التيجاين ال�سماوي، مواليد ))9) يف قف�سة بتون�س، األف نحو اثني ع�سر كتابًا منها: )ثم اهتديت) و)لأكون مع ال�سادقني) 
و)فا�ساألوا اأهل الذكر) و)ال�سيعة هم اأهل ال�سنة) و)اتقوا اهلل).

)9) را�سد، الغنو�سي: من جتربة احلركة الإ�سالمية يف تون�س، دار املجتهد للن�سر والتوزيع، �س89.

)0)) نف�سه، �س55-56. و�سعت جملة املعرفة التي ت�سدر عن اجلماعة �سورة اخلميني على غالف اأحد اأعدادها بجوار �سورة ح�سن البنا 
واأبي الأعلى املودودي باعتباره من قادة احلركة الإ�سالمية.

)))) املاجري، َخمي�س بن علي: »الإخوان امل�سلمون واإدخال الّتمّدد ال�ّسيعي اإلى تون�س.. را�سد الغّنو�سي منوذجا«، )) مار�س )اآذار) ))0)، 
على الرابط التايل:

https://dawaalhaq.com
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العلمية، . ) احلوزات  يف  در�سوا  الذين  العربي  امل�سرق  من  العائدين  الطلبة  دور 
وحتديدًا العراق، فحر�سوا على ن�سر هذا املذهب يف حميطهم الجتماعي.  

 دور الف�سائيات ال�سيعية ومنها خ�سو�سًا »قناة املنار« و»قناة الكوثر«... بالإ�سافة . )
اإلى املواقع ال�سيعية على �سبكة الإنرتنت والكتب واملو�سوعات الإلكرتونية. 

 الأ�سداء الإيجابية التي خلفتها انت�سارات »حزب اهلل اللبناين« ال�سيعي )حترير . )
الأر�س، مبادلة الأ�سرى...) �سد اإ�سرائيل. 

املكتبات . 5 ويف  ال�سنوي  الكتاب  معر�س  يف  ال�سيعية  واملراجع  الأدبيات  عر�س 
التون�سية كمكتبة »ال�ساملة«)))). 

الكتب)))) . 6 توفري  ذلك  ومن  الإيراين،  الثقايف  املركز  بها  يقوم  التي  الن�ساطات 
اإلى  بالإ�سافة  والوحدة)  العربية  وكيهان  ال�سهيد  )مثل  واملجالت  واجلرائد 
�سرائط الفيديو و�سرائط الكا�سيت التي ت�سل من اإيران ويقوم بع�س الأ�سخا�س 

بتوزيعها)))). 

كما يعود ت�سّيع عدد من التون�سيني -ح�سب موؤ�س�س »الرابطة التون�سية ملناه�سة . 7
زواج  لهم مطلبهم يف  يتحقق  »اأن  ذاتية، من ذلك  لأمور  بتون�س-  ال�سيعي«  املد 
املتعة، وغريه من املطالب، بالإ�سافة اإلى حتقيق الربح املايل من الأطراف التي 

متّولهم ماديًا...«)5)). 

)))) خالد، اأحمد: كيف زرع الفكر التكفريي يف ثمانينيات القرن الع�سرين بتون�س؟ )�سهادة للتاريخ)، من�سورات زخارف، تون�س ))0)، 
�س)0)-))). ويقدم الكاتب قائمة كاملة للكتب ذات العالقة بالدعوة لولية الفقيه يف املعر�س الدويل للكتاب )الكاتب كان مديرًا عامًا يف 

وزارة الثقافة ثم وزيرًا لها يف عهد زين العابدين بن علّي).

الأكرب«  و»اجلهاد  الإ�سالمية«  »احلكومة  اخلميني  الإمام  وكتب  املو�سوي«  الدين  �سرف  عبداحل�سني  لـ»الإمام  املرجعية  الكتب  من   ((((
لتمرير الت�سّيع اإلى ال�سنة، وذلك ح�سب �سهادة اأحد املوظفني ال�سابقني يف املركز: 

»ال�سريف: نخ�سى اأن يتحّول �سيعة تون�س اإلى ورقة ت�ستغلها اإيران«، 5 اأغ�سط�س )اآب) 009)، على الرابط التايل:
 ،https://www.turess.com/alfajrnews

)))) »ما حقيقة املّد ال�ّسيعي يف تون�س« ؟، موقع التون�سية، ) مايو )اأيار) ))0)، على الرابط التايل:
 http://www.attounissia.com.tn

)5)) املرجع ال�سابق.
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حدود الوجود الشيعي في البالد التونسية

ال�سيعة قبل الثورة

احلبيب  ال�سابق  الرئي�س  عهد  يف  ال�سيعي،  املذهب  انت�سار  اأن  من  بالرغم 
بورقيبة، كان حمدودًا، ومل يكن لإيران –اآنذاك- دور مبا�سر يف ن�سر ذلك املذهب، 
لعالقته  نظرًا  الإ�سالمية؛  باجلمهورية  عالقاته  قطع  على  التون�سي  النظام  اأقدم 
الإ�سالمية  لـ»اجلماعة  نف�سه  بورقيبة  ولعداء  جهة،  من  اإيران  �ساه  بحكم  الوطيدة 
التون�سية« التي �ساندت الثورة الإيرانية وحتّم�ست لها، بالإ�سافة لتهامه اإيران بدعم 

تلك احلركة. 

ويعتقد البع�س اأن نظام الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علّي )987)-))0)) 
قد فتح املجال اأمام التب�سري بالت�سّيع، و�سمح للمذهب ال�سيعي بالتمدد يف اإطار تكتيك 
بعيد املدى، للتوقي من عودة الإ�سالميني اإلى ال�ساحة ال�سيا�سية وتوجيههم لالهتمام 

بال�سراع املذهبي)6)). 

العالقة  وعرفت   ،(990 �سنة  منذ  الدبلوما�سية  عالقاتهما  الدولتان  واأعادت 
بينهما تطورًا مهمًا �سمل جميع املجالت القت�سادية والثقافية خ�سو�سًا، ومت اإن�ساء 
جلنة م�سرتكة دائمة تنعقد كل �ستة اأ�سهر برئا�سة نائب رئي�س اجلمهورية الإيرانية 
ب�سكل  يقام  وكان  �سنوي يف كل عا�سمة.  اجتماع  اأي مبعدل  التون�سي،  الأول  والوزير 
متزامن مع النعقاد الدوري للجنة بح�سور عدد كبري من رجال اأعمال الدولتني)7)). 
ومن موقع ع�سويتها يف جمل�س حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عربت تون�س يف 
النووية  الطاقة  ا�ستخدام  لإيران يف حقها يف  الداعم  اأكرث من منا�سبة عن موقفها 
لالأغرا�س ال�سلمية)8))، وتكثفت زيارات رجال الثقافة والدين الإيرانيني اإلى تون�س، 

)6)) قد�س بر�س، 0) يناير )كانون الثاين) 007)، ورد يف: »اإيران تطرد را�سد الغنو�سي من اأجل بن علي«، على الرابط التايل:
 http://www.sunni-news.net/

)7)) وقد وقعت تون�س وطهران اأكرث من ثالثني مذكرة تفاهم ب�ساأن التعاون القت�سادي والتجاري. ومن اآخرها التفاق التجاري املوقع يف 
6) يناير )كانون الثاين) 007)، الذي ين�س على خف�س الر�سوم اجلمركية بني البلدين.

)8)) ولد �سامل، اأحمد: »تون�س واإيران من القطيعة اإلى التوافق، �سيدي اأحمد ولد �سامل«، موقع اجلزيرة. نت، )) فرباير )�شباط( 007)، 
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ويبدو اأن النظام يف تون�س قد تغا�شى عن الن�شاط ال�شيعي بالبالد حتى يحافظ على 
الثقافية«)0)).  البيت  اأهل  تاأ�س�ست »جمعية  العهد  العالقات)9)). ويف هذا  تلك  متانة 
ت�سربوا  قد  ال�سيعي،  اإلى  ال�سني  املذهب  من  حتولوا  ممن  الأفراد،  بع�س  اأن  ويبدو 
املنحّل  اآنذاك،  احلاكم  الدميقراطي«  الد�ستوري  التجمع  »حزب  هياكل  بع�س  اإلى 
بعد الثورة، وبع�س املنظمات ال�سبابية كالك�سافة وغريها، مبا �سمح لهم بالتفاعل مع 
تون�س))))  الت�سّيع يف  اأبرز رموز  اأحد  ينفي  فئات اجتماعية خمتلفة)))). مقابل ذلك 
تون�س يف  ل�شيعة  تورط  اأي  ينفي  ال�شابق، كما  والنظام  ال�شيعة  تواطوؤ بني  اأي عالقة 
الإ�سالميني،  »كل  اإن  ويقول:  الت�سعينيات  اأوائل  يف  الإ�سالميني  على  الأمنية  احلملة 
ومهما كانت انتماءاتهم ومذاهبهم، كانوا �سحية قمع احلريات الدينية يف البالد يف 

ال�سابق«)))). 

ال�سيعة يف تون�س بعد الثورة 

انعك�ست ثورة احلرية والكرامة اإيجابيًا على كل الأطراف والتوجهات ال�سيا�سية 
والفكرية بعد اأن منحت اجلميع حرية التنظيم والتعبري. من ذلك »�سيعة تون�س« الذين 
�سمن  الذي  اجلديد  الد�ستور  �سدور  بعد  خ�سو�سًا  اأكرث،  بحرية  ي�سعرون  اأ�سبحوا 

ف�سله ال�ساد�س حرية ال�سمري والعتقاد)))). 

على الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net/ 

)9)) مر�سل، الك�سيبي: »اأ�سواء وتفاعالت: حول حجم وعمق العالقات التون�سية- الإيرانية ...«، موقع تور�س، 8 فرباير )�شباط( 008)، 
على الرابط التايل:

 http://www.turess.com/alwasat/

)0)) »ملف ال�سيعة من ال�سرية اإلى العلنية«، ال�سباح الأ�سبوعي، عدد موؤرخ يف 8)/)/))0). 

)))) املرجع ال�سابق.

)))) مقداد الر�سايف: ولد عام )95) يف فطنا�سة، ولية قبلي )اجلنوب الغربي)، وترعرع يف اأ�سرة ملتزمة تعتنق املذهب ال�سّني. بداأ م�سار 
ت�سّيعه �سنة 980) من طريق ال�سيخ مبارك بعدا�س يف مدينة قاب�س.

)))) يحمد، هادي: »ماذا يريد ال�سيعة يف تون�س؟« حقائق اأون لين،  5) مايو )اأيار) ))0)، على الرابط التايل:
http://www.hakaekonline.com 

)))) �سادق املجل�س الوطني التاأ�سي�سي التون�سي، الذي انتخب يف )) اأكتوبر )ت�سرين الأول) ))0)، يف جل�سة تاريخية التاأمت م�ساء الأحد 
6) يناير )كانون الثاين) ))0) على الد�ستور التون�سي اجلديد الذي �سم )9))) ف�ساًل، ون�س الف�سل ال�ساد�س على ما يلي: »الدولة راعية 
للدين، كافلة حلرية املعتقد وال�سمري وممار�سة ال�سعائر الدينية، حامية للمقد�سات، �سامنة حلياد امل�ساجد ودور العبادة عن التوظيف 
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كما رحبت، من جهتها، بالثورة التون�سية ور�سدت »خط متويل ائتماين بقيمة 
ال�ستثمار  لدعم  وذلك  بتون�س،  الإيرانيني  امل�ستثمرين  لفائدة  يورو  مليون   ((00(
الأن�سطة  تعددت  كما  البلدين،  م�سوؤويل  بني  الزيارات  وتعددت  تون�س.  يف  الإيراين 

الثقافية الإيرانية بتون�س)5)) 

الن�ساط ال�سيا�سي ل�سيعة تون�س

ومل  الثورة،  قبل  ال�شيا�شي  الن�شاط  من  نوع  اأي  تون�س  يف  ال�سيعة  ميار�س  مل 
يتخذوا مواقف �سيا�سية علنية مما جرى ويجري زمن ال�ستبداد ال�سيا�سي. لذلك من 
ال�سعب ر�سد وتتبع مواقفهم واآرائهم اإزاء الق�سايا الوطنية خالل تلك الفرتة. اأما 
بعد الثورة، فتبدو مواقف ال�شيعة يف تون�س من ممار�شة الن�شاط ال�شيا�شي واحلزبي 
�سيا�سي،  تاأ�سي�س حزب  ال�سيعة يف  بع�سهم رغبة  ينفي  الذي  الوقت  متناق�سة؛ ففي 
اآخر  طرف  يوؤكد  ولغريهم«)6))،  لهم  احلرية  هو  –فقط-  يريدونه  »ما  اأن  واعتبار 
عناوين  دون  من  حزبهم  ف�سيكون  �سيا�سي،  حزب  تاأ�سي�س  قرروا  اإذا  فيما   ...« اأنه 
طائفية«)7)). ويوؤكد طرف ثالث اأن ال�سيعة يف تون�س »نا�سطون يف جل الأحزاب الوطنية 
ال�سعبية)  اإلى )اجلبهة  و)النه�سة)  تون�س)  )نداء  والجتاهات من  الألوان  كل  من 
وغريها من الأحزاب«)8)). ويف موازاة كل ذلك برز حزبان �سيا�سيان ي�ستندان ملرجعية 
ل احلزب الأول على التاأ�سرية  �سيعية وهما: »حزب اهلل« و»حزب الوحدة«. ومل يتح�سّ

القانونية، يف حني حت�سل الثاين عليها. 

الدين  �سيف   (0(( الأول)  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  اأ�س�سه  تون�س:  اهلل  حزب 

احلزبي. يحجر الّتكفري والّتحري�س على العنف«.

)5)) »العالقات التون�سية- الإيرانية يف ظل زيارة علي اأكرب �ساحلي«، موقع اإ�سالم تاميز،  9) اأبريل )ني�سان) ))0)، على الرابط التايل: 
http://islamtimes.org/ar 

)6)) يحمد، هادي: »ماذا يريد ال�سيعة يف تون�س؟«، مرجع �سابق.

)7)) »ملف ال�سيعة من ال�سرية اإلى العلنية«، ال�سباح الأ�سبوعي عدد 8)/ مار�س )اآذار) ))0).

 (7 جديد،  نور  موقع  الوطنية،  الأحزاب  جل  يف  نا�سط  وبع�سهم  اأوًل  مواطنون  ال�سيعة  احلمروين:  الدين  عماد  التون�سي  النا�سط   ((8(
اأغ�سط�س )اآب) 5)0)، على الرابط التايل:

 http://www.nourjadeed.org  
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اأدبياته »ومراجعه الفقهية على مراجع لفقهاء من  العجيلي)9))، وي�ستند احلزب يف 
عاملني،  اإلى  اهلل  ا�سم حزب  اختيار  وياأتي  موؤ�س�سه)0)).  يقول  كما  ال�سيعي«  املذهب 
يتمثل الأول يف »ذكر حزب اهلل يف القراآن، الذي يحارب اأحزاب الكفر« اأما العامل 
-كما  بقيادته  املوؤ�س�س  ات�سل  الذي  اللبناين«  اهلل  بحزب  »التيمن  فيتمّثل يف  الثاين 

يقول- وتناق�س معهم)))). 

حزب الوحدة: تاأ�س�س اأواخر �سهر يناير )كانون الثاين)))0) ))))، ويو�سف 
اأن يف�سح عن ذلك، بالرغم من تطابق مواقفه  باأنه حزب ذو مرجعية �سيعية دون 
ال�سيا�سية مع مواقف دولة اإيران، وبالرغم من قيادته التي تنتمي للمذهب ال�سيعي، 

الأمر الذي يدفع بع�س املالحظني لتاأكيد »�سيعية« هذا احلزب. 

بع�س مبادئ حزب الوحدة 

اإله  اإلى قاعدة ل  يتمثل هدف احلزب يف: »اإقامة دولة احلق والعدل ا�ستنادًا 
اإل اهلل حممد ر�سول اهلل، فرباجمه القت�سادية والجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية 
منبثقة من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله، ومنهجه يف حمل النا�س على تبني هذه الربامج 

هو منهج الإقناع ل غري«)))). 

ياأخذ  فهو  طائفة،  اأو  ما  »مذهب  اإلى  اأدبياته-  تقول  -كما  احلزب  يدعو  ول 
من الّثوابت يف هذا الدين من املتفق عليه عند اجلميع، ويجعله قاعدة يتحرك على 
اأ�سا�سها، حتى يتجنب كل ما يثري الطائفيات واملذهبيات، لذلك فهو يقدم م�سروعا ل 

)9)) ح�سب ت�سريحه انتمى قبل الثورة حلركة النه�سة ثم غادرها اإلى حزب التحرير، ثم اأ�س�س هذا احلزب بعد الثورة، »�سيف الدين 
العجيلي موؤ�س�س حزب اهلل )تون�س): جئنا لإ�سالح عقيدة التون�سيني«، املغرب، عدد موؤرخ يف 9/6/))0).

)0)) املرجع ال�سابق.

)))) نف�سه.

)))) »تاأ�سي�س اأول حزب �سيعي يف تون�س«، اجلريدة التون�سية، 5) يناير )كانون الثاين) ))0)، على الرابط التايل: 
https://www.aljarida.com.tn

)))) »حوار مع ال�سيد ب�سري الروي�سي رئي�س حزب الوحدة«، )) مايو )اأيار) ))0)، على الرابط التايل:
http://www.essahwa.com
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ميكن اأن يختلف فيه امل�سلمون يف جمملهم«)))). 

فقهي  راأي  اأو  مذهب  يف  يختزل  اأن  ميكن  ل  الإ�سالم  اأن  الوحدة  حزب  يرى 
وتاأكيده، وممار�سة  املعتقد  الن�س على مبداأ حرية  بعينه)5)). لذلك طالب ب�سرورة 
ال�سعائر الدينية وفق ما متليه الآية الكرمية: »ل اإكراه يف الدين قد تبني الر�سد من 
الغي«. كما طالب بـ»�سرورة حياد املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية املمثلة يف وزارة ال�سوؤون 
الدينية، ووقوفها على بعد واحد من جميع املذاهب والآراء الإ�سالمية، واأن يتم الن�س 

على ذلك يف الد�ستور«)6)). 

 ويوؤكد اأن »اإذكاء الفتنة الطائفية خمطط ا�ستعماري �سهيوين يراد من ورائه 
اإيقاع اأبناء الأمة يف �سراعات دموية، عك�س ما اأمر به الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه 
اإل اهلل حممد  اإله  اأن ل  و�شلم(. لذلك يطالب احلزب بتجرمي تكفري كل من ي�شهد 

ر�سول اهلل)7)). 

يعار�س احلزب الد�ستور التون�سي، بل يرف�سه �سكاًل وم�سمونًا: »ما دام مل يعرب 
بو�سوح و�سراحة عن هوية هذا ال�سعب، واأن ال�سريعة الإ�سالمية هي امل�سدر الوحيد 
والأ�سا�سي للت�سريع، فاإننا لن نقبل به«)8)). كما يدعو لتغيريه �سمن الأطر القانونية؛ 
اعتقادًا منه باأنه »ل يحظى باملقبولية ال�سعبية ول ي�ستجيب لهوية ال�سعب التي ن�س 
عليها الف�سل الأول من الد�ستور، ومل يعر�س هذا الد�ستور على ال�ستفتاء العام، واإمنا 
داهمته اآجال الت�سليم فختم كيفما كان«)9)). وعلى الرغم من ذلك �سارك احلزب يف 

اأول انتخابات ت�سريعية يف ثالث دوائر ومل يتح�سل على اأي مقعد)0)). 

)))) املرجع ال�سابق.

)5)) »حزب الوحدة يرد على ت�سريحات وزارة ال�سوؤون الدينية« على الرابط التايل:
 http://www.attounissia.com.tn/ 13/3/2012

)6)) املرجع ال�سابق.

)7)) نف�سه.

)8)) نف�سه.

)9)) الربنامج النتخابي حلزب الوحدة، موقع حزب الوحدة، على الرابط التايل:
 http://www.alwehda.net/

)0)) دائرة تون�س )، دائرة قاب�س، دائرة جندوبة.
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 عالقة احلزب بالأطراف ال�سيا�سية 

يف  »وقعت  قد  الإخوانية  الأ�سول  ذات  النه�سة  حركة  اأن  احلزب  هذا  يعترب 
في�سفه  تون�س«  »نداء  حزب  اأما  العاملي«)))).  ال�ستكبار  م�سروع  ويف  الأمريكي  الفخ 
لبورقيبة  »امتداد  الذي هو  املنحّل  للحزب احلاكم  امتدادًا  ويعتربه  التجمع«  بـ»نداء 

ولال�ستعمار الغربي«)))). 

 مواقف احلزب من الق�سايا اخلارجية

اعترب احلزب اأن ما يعرف بالربيع العربي ما هو اإل »موؤامرة حتاك، لاللتفاف 
على النتفا�سة ال�سعبية التي اأودت بالأنظمة البائدة؛ ون�سر الفو�سى يف العاملني العربي 
والإ�سالمي، عرب تق�سيم الأمة طائفيًا وعرقيًا، بعد اأن جنحت قوى ال�ستكبار العاملي 

يف جتزئتها جغرافيا اإبان الربيع العربي الأول، الذي اأودى بالدولة العثمانية«)))). 

املوقف من ال�سراع يف �سوريا

يعترب احلزب اأن ما يحدث يف �شوريا هو »موؤامرة خارجية لإ�شقاط النظام«، 
واحدًا يف  والأحرار، �سفًا  ال�سرفاء  »ليقف جميع  ال�سراع  باإنهاء هذا  لذلك يطالب 
وجه الكيان ال�شهيوين؛ اإذ مل يعد هناك معنى لإ�شقاط نظام ي�شتهدفه العدو، �شوى 

العمالة وحرب بالوكالة«)))). 

املوقف من �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية

اململكة  واعترب  الوهابي،  الفكر  بن�سر  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلزب  اتهم 

)))) »حوار مع ال�سيد ب�سري الروي�سي رئي�س حزب الوحدة« ، )) )مايو) اأيار، ))0)، على الرابط التايل:
http://www.essahwa.com 

)))) املرجع ال�سابق.

)))) بيان حزب الوحدة، موقع جريدة ال�سروق التون�سية، 8 مايو )اأيار) ))0)، على الرابط التايل: 
http://www.alchourouk.com 

)))) املرجع ال�سابق.
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»احلليف املو�سوعي لداع�س عرب ال�سرتاك يف املمار�سات والعقيدة«! كما دان احلزب 
عملية اإعدام النا�سط ال�سيا�سي املدان منر باقر النمر، وو�سف العملية بـ»الرببرية«)5)). 
حق  يف  املمار�سات  هذه  يدين  وا�سح  موقف  »اتخاذ  اإلى  التون�سية  الدولة  دعا  كما 
م�ساجني الراأي، واأن ل تخ�سع لعمليات البتزاز و�سراء الذمم التي متار�سها اململكة 
ال�سعودية، يف مقابل غ�س الب�سر عن جرائمها يف اليمن، ودعمها لالإرهاب يف العراق 

و�سوريا وليبيا…«)6))! 

النشاط الجمعياتي والصحفي للشيعة

ن�ساط اجلمعيات

الثقايف  الهتمام  ذات  اجلمعيات  يف  بالن�شاط  تون�س  يف  ال�شيعة  اهتم 
والجتماعي، وكانت اجلمعية ال�سيعية الوحيدة التي ن�سطت قبل الثورة، غري املرّخ�س 
بها قانونيًا، هي »جمعية اآل البيت الثقافية« )تاأ�س�ست �سنة )00) ومت العرتاف بها 
بعد الثورة) ومن اأهدافها »امل�ساهمة يف اإحياء مدر�سة اآل البيت ون�سر ثقافتهم« كما 
تاأ�س�ست »رابطة الت�سامح التون�سي« )اأوائل �سنة ))0)) التي اتُِّهمت بال�سعي اإلى تنفيذ 
اإيراين، من طريق »التظاهر بالدفاع عن الق�سية  امل�سروع ال�سيعي يف تون�س بتمويل 
الفل�شطينية وجترمي التطبيع مع العدو ال�شهيوين كـ»مطّية لك�شب ال�شرعية يف تون�س 
يف مرحلة اأولى، ثم بعد ذلك النطالق يف تنفيذ م�سروع امتداد �سيعي يف تون�س، ومن 
ثم البدء باملطالبة بالعرتاف بوجود ال�سيعة يف تون�س وحقوق ال�سيعة«)7)). اإلى جانب 
املكتبات  بع�س  انت�سرت  اأي�سًا  ذلك  واإلى جانب  الثقافية،  املودة  برزت جمعية  ذلك 

املتخ�س�سة يف ترويج الكتاب ال�سيعي، ومنها مكتبة »ال�ساملة«. 

)5)) بيان »اإعدام �سجني الراأي ال�سعودي ال�سيخ باقر النمر«، موقع حزب الوحدة، ) يناير )كانون الثاين) 6)0)،على الرابط التايل:
 http://www.alwehda.net/ 

)6)) »حزب الوحدة التون�سي ي�ستنكر اإعدام ال�سيخ النمر من قبل ال�سلطات ال�سعودية«، موقع املر�سد نيوز، ) يناير )كانون الثاين) ))0)، 
على الرابط التايل: 

 http://www.almarsadnews.org  

)7)) »الرابطة التون�سية للت�سامح«، موقع ال�سكينة، ) اأبريل )ني�سيان) ))0)، على الرابط التايل:
  http://www.assakina.com/ 
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 ال�سحافة

ا�سم »ال�سحوة«  اأطلق عليها  اأ�سبوعية  ال�سيعة)8))�سحيفة  املثقفني  اأحد  اأ�س�س 
وينفي موؤ�س�سها عن �سحيفته »الت�سّيع«، موؤكدًا اأنها �سحيفة »متنوعة وعامة ومعظمها 
عن ال�ساأن املحلي«. كما �سرح باأن �سحيفته »التي ل تدعو للفتنة، بل للوحدة« �ستبقى 

اأ�سبوعية يف الوقت احلا�سر، لكنها قد تتحول اإلى يومية م�ستقباًل)9)). 

يف  »الثورة  اإلى  بع�سها  تطرق  مقالت  »ال�سحوة«  من  الأول  العدد  ت�سمن 
البحرين ودور الإخوان يف �سوريا ومواقفهم مما يجري«، اإ�سافة اإلى اأخبار ال�سيعة يف 
باك�ستان والبحرين. كما ت�سمن العدد الأول من ال�سحيفة تقارير اإخبارية مناه�سة 

لرتكيا والوليات املتحدة الأمريكية)50). 

ممار�سة العبادات و»العادات«

لديهم،  الكربى  الدينية  املنا�سبات  العامل-  �سيعة  -كباقي  تون�س  �سيعة  يحيي 
واأهمها: عيد الغدير، واملولد النبوي ال�سريف، ومولد ال�سيدة فاطمة الزهراء، واإحياء 
حمرم و�سفر وذكرى عا�سوراء))5). ويعترب اأحد رموز ال�سيعة يف تون�س اأن ال�سيعة يف 
تون�س »ل يطالبون مب�ساجد اأو اأماكن ميار�سون فيها �سعائرهم، اأو اأية مدار�س لتعليم 
الفكر ال�سيعي، على اعتبار اأن الو�سع الراهن الذي تعي�سه بالدنا ل ي�سمح بذلك«))5). 
لقاءات  ويف  املنازل  اللتقاء يف  على  يبدو-  ما  -على  حاليًا  ن�ساطهم  يقت�سر  لذلك 

)8)) ه�سام بوعبيدي من مواليد �سنة 970) بجهة قف�سة )جنوب غرب تون�س) متخ�س�س يف الفل�سفة، ت�سّيع منذ �سنة )98)، وكان من 
اإيران، »بل بزمالء يل ت�سّيعوا زمن درا�ستنا اجلامعية يف  تاأثرًا بالثورة اخلمينية يف  اأن ت�سّيعه مل يكن  اأوائل املت�سّيعني يف تون�س، ويذكر 

الثمانينيات«.

)9)) موؤ�س�س اأول �سحيفة »�سيعية« يف تون�س..  فيل�سوف: الدكتور ه�سام البوعبيدي يحّدث »العربية. نت« عن �سحيفته ويقول اإنه اأ�س�سها 
اأماًل بالأرباح، موقع العربية نت، 9) يناير )كانون الثاين) ))0)، على الرابط التايل: 

http://www.alarabiya.net/

)50) ت�سدر ال�سحيفة يف )) �سفحة، ويعمل فيها )5)) موظفًا، وطبع من عددها الأول )0)) اآلف ن�سخة، موؤ�س�س اأول �سحيفة »�سيعية« 
يف تون�س...«، مرجع �سابق. 

))5) »النا�سط التون�سي عماد الدين احلمروين: ال�سيعة مواطنون اأوًل وبع�سهم نا�سط يف جل الأحزاب الوطنية«، مرجع �سابق. 

))5) »حتقيقات.. ما حقيقة املّد ال�ّسيعي يف تون�س؟« مرجع �سابق.
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الن�شاط  من  ممنوعون  فنحن  وجوهنا،  يف  امل�شاجد  »اأغلقت  اأن  بعد  خا�شة،  مغلقة 
اإلى ال�سارع وال�ساحات العامة لي�س  اأن اختيارهم »عدم اخلروج  داخلها«))5). ويوؤكد 
ب�سبب قلة اأتباعنا اأو �سعفنا، بل هو حتكيم للعقل يف هذه املرحلة ال�سعبة التي متّر 

بها البالد، والتي ل حتتمل مزيد التوترات«))5). 

البالد  �سرق  )جنوب  قاب�س  مدينة  يف  لل�سيعة  ح�سينية  توّفر  البع�س  ويدعي 
التون�سية))55). غري اأن ال�سيعة يف املكان ينفون وجود م�سجد اأو ح�سينية لهم يف مدينة 
قاب�س ول يف غريها من مدن اجلمهورية التون�سية)56). كما يحاول �سيعة تون�س »تون�سة« 
الحتفالت بعا�سوراء يف جمال�سهم بلطميات )�سرب ال�سدور) خمففة دون تعرٍّ ول 
اإ�سالة دماء، كما ل يذرفون الدمع ول ي�سيلون الدماء ول ي�سربون بع�سهم، ويكتفون 

بالأدعية وباإحياء ذكر اأهل البيت وتواريخ ميالدهم وا�ست�سهادهم)57). 

ويعترب اأحد اأبرز زعماء ال�سيعة يف تون�س اأن »تعدد الزوجات ولل�سرورة جائز 
وحاًل مل�ساألة العنو�سة امل�ست�سرية يف تون�س. كما اأن عدًدا ل باأ�س به من ال�سعب التون�سي 
العريف حالل �سرًعا، لكنه  »الزواج  اأن  الزوجات يف اخلفاء«. كما يعترب  الآن متعدد 
�سد القانون التون�سي املنظم مل�ساألة الزواج، كما زواج املتعة، ولكن اإذا كان ال�سعب كله 

يرف�س زواج املتعة فاإنه ي�سبح حراًما«)58). 

))5) »تون�س حتت ال�سغط العايل.. الزحف الوهابي.. واملّد ال�سيعي، ملف الأ�سبوعي - متويالت م�سبوهة ودول »راعية« لل�سراع املذهبي«، 
ال�سباح، 9) اأبريل )ني�سان) ))0)، على الرابط التايل:

 http://www.assabah.com.tn / 

))5) املرجع ال�سابق.

)55) يحمد، هادي: »ماذا يريد ال�سيعة يف تون�س؟« مرجع �سابق.

)56) »ل وجود يف تون�س مل�سجد �سيعي واحد«، موقع �سحيفة ال�سروق التون�سية، 7 اأغ�سط�س )اآب) ))0)، على الرابط التايل:
 http://www.alchourouk.com/ 

)57) »حتقيقات.. ما حقيقة املّد ال�ّسيعي يف تون�س؟ مرجع �سابق، واأي�سًا:
يحمد، هادي: »ماذا يريد ال�سيعة يف تون�س؟« مرجع �سابق. حول تاريخ هذه الظاهرة ومتيزها من بلد اإلى اآخر، انظر: »ظاهرة اللطم يف 

�سعائر العزاء احل�سينية... املن�ساأ والتاريخ«، الو�سط نيوز، على الرابط التايل: 
http://www.alwasatnews.com/

اأغ�سط�س )اآب) ))0)، على الرابط  اأبكيته...« ، )  )58) »زعيم �سيعة تون�س ال�سيخ مبارك بعدا�س: عندما التقيت ال�سيد علي خامنئي 
التايل: 

 http://www.fnoor.com/  
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احلجم والنت�سار اجلغرايف

اليوم ب�سبب خوفهم من  تون�س  لل�سيعة يف  الكمي  من ال�سعب حتديد احلجم 
التقية  مبداأ  على  ولعتمادهم  ناحية،  من  جتاههم  ملناه�سيهم  العدائي  ال�سلوك 
بطريقة مبالغ فيها –اأحيانًا- ولختالف وتناق�س املعطيات التي يقدمها رموز ال�سيعة 
اأنف�سهم على عددهم بتون�س، اإذ يذكر اأحد اأبرز دعاة الت�سّيع يف تون�س)59)، اأن عدد 
ال�سيعة يف تون�س ُيعّد بـ»مئات الآلف«)60)، يف حني يعترب اآخرون اأن هذا الرقم مبالغ 
فيه، ويقدر اآخر عددهم بنحو )7) اآلف على الأكرث))6). عدد ال�سيعة يف تون�س يقدر 
بحوايل )700) معتنق يتوزع اأغلبهم يف مدن اجلنوب وخ�سو�سًا قاب�س واملهدية))6). 
اأما وزير ال�سوؤون الدينية احلايل، فقد �سّرح باأن عدد �سيعة تون�س ل يتجاوز )500) 
اأن  اأكد  كما  فيه«  مبالغ  اأمر  تون�س  يف  �سيعّي  »خطر  عن  احلديث  اأن  بني  كما  فرد، 
يف  حّر  �سخ�س  كّل  واأن  املواطنني،  جلميع  املعتقد  حرية  ي�سمن  التون�سي  الد�ستور 

معتقداته))6). 

وبالتوازي مع ذلك يعترب اأحد الباحثني اأن الوجود املذهبي ال�سيعي يف تون�س 
�سروب  من  �سرب  هو  اإعالمهم  و�سائل  خالل  من  عددهم  ت�سخيم  واأن  »�سعيف 

الت�سييع. فتون�س ال�سنية تظل ع�سية عن الت�سّيع ال�سفوي«))6). 

وينت�سر ال�سيعة يف اأنحاء متفرقة من البالد التون�سية يف العا�سمة، وخ�سو�سًا يف 

)59) الدكتور الإمام ال�سيعي التيجاين ال�سماوي.

)60) »ال�سيعة من ال�سرية اإلى العلنية«، ال�سباح الأ�سبوعي، عدد 8) مار�س )اآذار) ))0).

اأماًل  اأ�س�سها  اإنه  ويقول  �سحيفته  عن  نت«  »العربية.  يحّدث  البوعبيدي  ه�سام  الدكتور  تون�س..  يف  »�سيعية«  �سحيفة  اأول  موؤ�س�س   (6((
بالأرباح، مرجع �سابق. 

))6) »تاأ�سي�س اأول حزب �سيعي يف تون�س«، موقع اجلريدة التون�سية،  5) يناير )كانون الثاين) ))0)، على الرابط التايل:
https://www.aljarida.com.tn

الرابط  6)0)، على  تون�س، 7) فرباير )�شباط(  تون�س...«، موقع هنا  ال�سيعة يف  الدينية حممد خليل يك�سف عدد  ال�سوؤون  ))6) »وزير 
التايل:

 http://www.hounatounes.com/ 

))6) �ساكر ال�سريف لـ»البيان«: اإيران تدعم اأحزابًا ومنظمات يف تون�س) البيان، 9 فرباير )�شباط( 6)0)، على الرابط التايل:
 http://www.albayan.co.uk/ 9/2/2016.
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اجلنوب الغربي )مدينة قف�سة)، واجلنوب ال�سرقي )�سفاق�س وقاب�س) وت�سهد هذه 
الأخرية انت�سارا لفتا للت�سّيع، رمبا ل�ستقرار اأحد اأبرز رجال الدين ال�سيعة فيها)65)، 

بالإ�سافة لبع�س مدن ال�ساحل )طبلبة وم�ساكن) واأق�سى اجلنوب )تطاوين). 

العالقة مع التيارات اإلسالمية في تونس؟

العالقة مع النه�سة: قبل الثورة

باأنها  طويلة،  ع�سل  �سنوات  بعد  ال�سيعية،  اجلماعات  النه�سة  حركة  اتهمت 
اأفادت من حمنة احلركة الإ�سالمية يف تون�س وعلى ح�سابها، كما دانت عالقة النظام 
الإيراين بالنظام التون�شي ال�شابق، الذي منع احلركة الإ�شالمية من الن�شاط وميار�س 
منفاه  من  الغنو�سي  را�سد  وحذر  �سدها«.  وال�ستئ�سال  الينابيع  »جتفيف  �سيا�سة 
الربيطاين من ظاهرة انت�سار الت�سّيع يف مناطق املغرب العربي ومنها تون�س، وعرّب 
عن انزعاجه من ذلك بالرغم من حمدودية الظاهرة)66). ويعتقد الغنو�سي اأن حمنة 
احلركة الإ�سالمية يف كل من م�سر وتون�س واجلزائر قد اأفادت منها جماعات �سيعية، 
الأنظمة  تلك  مع  الدولة  اإيران  عالقة  توثقت  كما  القائمة،  بالدول  عالقاتها  وثقت 
ومنها النظام التون�سي »يف الوقت الذي حتظر فيه احلركة الإ�سالمية وتواجه بخطة 
جتفيف ينابيع وا�ستئ�سال« الأمر الذي فتح املجال اأمام الدعوة ال�سيعية، ومن نتائج 

ذلك بروز »جمعية اأهل البيت«)67). 

 العالقة بعد الثورة

�سمال  ويف  تون�س  يف  ال�سيعي  الطائفي  بالتمدد  الثورة،  بعد  الغنو�سي،  يقّر 
اأنه  كما  ال�سيعة،  يكّفر  ل  املقابل  يف  فاإنه  ذلك،  يعار�س  اأنه  من  وبالرغم  اأفريقيا، 
يعار�س »الت�شنن« داخل الأو�شاط ال�شيعية. وخ�شو�شًا اأن »الأمة ا�شتقرت على تق�شيم 

)65) مبارك بعدا�س: ولد عام 5)9) يف منطقة »قنا« التابعة ملدينة »قبّلي« )اجلنوب الغربي) كان نا�سطا اأ�سا�سيا يف اجلماعة الإ�سالمية، 
ثم حتول اإلى املذهب ال�سيعي بداية من الثمانينيات. 

)66) الفجر نيوز، عدد موؤرخ يف 8)/008/9).

)67) املرجع ال�سابق.
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طائفي حمدد ل م�سلحة لأحد يف تغيريه اليوم«)68). كما يعترب اأن »الدعوة الطائفية 
هي نوع من العبث، بل ]هي[ نوع من �سر الفتنة يف احلقيقة )...) ونوع من الفتنة 

التي توؤ�س�س لهدر الدماء يف امل�ستقبل«)69). 

ت�سمح  »لن  وزارته  اأن  اإلى  النه�سة)  حركة  )من  الدينّية  ال�سوؤون  وزير  ونبه 
»جماعات«  متهمًا  التون�سي«،  املجتمع  يف  ال�سيعي)  )الفكر  ن�سر  حمالت  بتوا�سل 
اأّن  الوزير  واأّكد  الأزمة«.  ملواجهة  »خططًا  وزارته  و�سع  اأكد  كما  وراءها.  بالوقوف 
»حماولت  اأن  اإلى  م�سرًيا  عنه«،  التخلي  ميكن  ول  مالكي  الديني  مذهبها  »تون�س 

الت�سييع هدفها اإحداث �سراعات طائفية بني �سفوف ال�سعب الواحد«)70). 

عاد احلنني

الأمر،  ا�ستدراك  الوزير  حاول  رمبا،  �سيا�سية  اأخرى،  ولعوامل  لذلك  ونتيجة 
ففي ت�سريح لحق اعترب ظاهرة الت�سّيع »حالة ك�سائر احلالت التي عرفتها الثورة.. 
تناق�س ويتعامل معها بناء على الفكر والعلم ويف �سوء الوحدة الوطنية)...) وما هو 
ل  الذي  املالكي  املذهب  ال�سنية، ومن حيث  العقيدة  ال�سعب من حيث  ثابت يف هذا 
الغنو�سي  را�سد  النه�سة  حركة  زعيم  ح�سر  كما   ، الأخرى...«))7)  املذاهب  يرف�س 
-اأخريًا- احتفالت ال�سفارة الإيرانية بتون�س بالذكرى الـ)7)) للثورة الإ�سالمية يف 

اإيران))7). 

ماآخذ �سيعة تون�س على النه�سة بعد الثورة

ال�سريعة  بتطبيق  معنية  غري  النه�سة  حركة  اأن  تون�س  �سيعة  بع�س  يعترب 

)68) را�سد الغنو�سي: خطر التمدد ال�سيعي يف تون�س و�سمال اأفريقيا، موقع ليدرز العربية، 6) مايو )اأيار) 6)0)، على الرابط التايل:
 http://ar.leaders.com.tn/ 

)69) املرجع ال�سابق.

)70) »اخلادمي يوؤكد اأن وزارته �ستت�سدى للت�سّيع والتن�سري«، موقع باب نت، 9 مار�س )اآذار) ))0)، على الرابط التايل: 
http://www.babnet.net/ 

))7) املرجع نف�سه.

))7) كان ذلك يوم ))/)/6)0).
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الإ�سالمية، فظاهرها اإ�سالمي وباطنها غري ذلك))7). وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ي�سري 
اأحد زعماء ال�سيعة يف تون�س اإلى اأنهم منحوا اأ�سواتهم حلركة النه�سة يف انتخابات 
اإلى  اأقرب  »لأنها   (0(( الأول)  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  جرت  التي  التاأ�سي�سي  املجل�س 
الإ�سالم. لكن اأربابها خالفوا ما كنا منحناهم اأ�سواتنا من اأجله، فقد حولوا وجهتهم 
نحو قطر وتركيا القريبتني من الدول الغربية«))7). كما يعتربون اأن احلركة قد وقعت 
يف »خطاأ ا�سرتاتيجي«، وكان عليها اأن ل حتكم يف هذه الفرتة احلرجة من النتقال 
الدميقراطي، فـ»ف�ساد �ستني �سنة ل ميكن اأن يحّل يف ظرف وجيز، وهو ما كان ينتظره 

املواطنون، وكان ذلك بالتايل �سببًا يف تقّل�س مكانة احلركة«)75). 

ال�سيعة وال�سلفية

ي�سف »مبارك بعدا�س« ال�سلفيني يف تون�س باأنهم »جمموعات بلطجية...« وهو 
تيار »يعتمد العنف من اأجل حتقيق اأهدافه وغاياته، وهو يكفرنا ويعتربنا اأعداء لالأمة 

وخطرًا على الإ�سالم«)76). 

 وال�سلفيون التون�سيون -بح�سب »الداعية« نف�سه- من غري امل�سلمني فـ»دينهم 
لي�س دين حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم) ولي�سوا من ال�سّنة)...) ول فكر لهم غري 
القتل«.. كما ي�سف م�سروعهم باأنه م�سروع »تخريبي«)77). يف حني تبدو عالقة �سيعة 

تون�س بالفرق ال�سوفية طيبة. 

حول عالقة �سيعة تون�س باإيران وولية الفقيه

كانت  �سواء  دولة  اأي  مع  ع�سوية  اأو  �سيا�سية  ارتباطات  اأي  تون�س  �سيعة  ينفي 

))7) »زعيم �سيعة تون�س ال�سيخ مبارك بعدا�س: عندما التقيت ال�سيد علي خامنئي اأبكيته...«، مرجع �سابق. 

))7) نف�سه.

)75) نف�سه.

)76) زعيم ال�سيعة يف تون�س: »الغنو�سي« رفيقي لكن الكرا�سي تبّدل النفو�س، موقع التون�سية، ) مار�س )اآذار) ))0)، على الرابط التايل: 
http://www.attounissia.com.tn/

)77) املرجع ال�سابق.
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اإيران اأو غريها. ويذكر بع�سهم اأن عالقاتهم باإيران هي ذات طبيعة دينية ول عالقة 
لها بال�سيا�سة، غري اأنهم ل ينفون تكّفل اإيران مب�ساريف النقل والإقامة عند زيارة 

»الدعاة« اإليها)78). 

الفقيه، فيعتربها هوؤلء وجهة نظر �سمن املدر�سة  بالن�سبة مل�ساألة ولية  اأما   
البيت يف تون�س«.  اأهل  اأتباع  ال�سيعية)79). وهي م�ساألة خالفية، و»ل يجمع عليها كل 
موؤكدين اأن مرجعيتهم ال�سيا�سية هي »وطننا وما يجمع عليه التون�سيون من خيارات، 
الدينية  املرجعية  اأن  ينفي  ل  ذلك  اأن  غري  الوطن«  هذا  اأبناء  بو�سفنا  تلزمنا  فهي 
وال�سيا�سية لغالبية �سيعة تون�س الثني ع�سرية هي »اآية اهلل العظمى ال�سيد خمينائي 
اأتباع  من  هي  قليلة  فئة  وجود  مع  الإيرانية«  الإ�سالمية  للجمهورية  الروحي  الزعيم 

�سماحة »اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين يف العراق«)80). 

من جهة اأخرى، ينفي البع�س من ال�سيعة عالقتهم باملرجعيات يف اإيران اأو يف 
العراق، ويعترب نف�سه »حمتاطًا« وهو توجه اآخر بني املقلد واملجتهد، يلتزم فيه املت�سّيع 

بالبحث عن مرجعية متثله، دون اأن يتخذ قراره بعد))8). 

مناه�سة الت�سّيع يف تون�س

بني تقرير حول »احلالة الدينية وحرية ال�سمري يف تون�س« اأن )5% من التون�سيني 
وبن�سبة 88%، حتول  ب�سدة  ويرف�سون  ال�سيعي،  للمذهب  التون�سيني  انتماء  يعار�سون 

)78) نف�سه.

)79) �سحيفة الأولى، عدد ))/)/))0)، »نور الدين اخلادمي لالأولى: ال�سيعة يف تون�س اإفراز للثورة و�سراعنا مع املفتي مغالطة وحتريف«.

)80) يحمد، هادي: »ماذا يريد ال�سيعة يف تون�س؟«، مرجع �سابق.

))8) نف�سه.
يعني »الحتياط«: اختيار الأ�شلوب الذي ل يوؤدي اإلى خمالفة التكليف ال�شرعي الواقعي يف كل الأحوال. ومعنى الحتياط الذي يقابل التقليد 
هو اأن ياأخذ املكّلف جانب الحتياط يف اأعماله، باأن يعتمد يف اأعماله على ما يوافق الراأي الفقهي جلميع الفقهاء املراجع، بحيث ل يكون 

املكلف املحتاط تاركًا لواجب على راأي اأي واحد منهم، ول يكون مرتكبا حلرام على راأي اأحد منهم.
فاملق�شود بالحتياط يف العمل بالأحكام ال�شرعية، هو »العمل وفقًا ل�شروط الحتياط والوقاية، بحيث يتيّقن املكّلف برباءة ذمته بالن�شبة 
لتكليفه الواقعي وعدم خمالفته له«. انظر: »ما معنى الحتياط بالتف�شيل، وما هي اأق�شامه؟«، موقع مركز ال�شعاع الإ�شالمي، على الرابط 

التايل:
http://www.islam4u.com/
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التون�سي ال�سني اإلى املذهب ال�سيعي))8)، لذلك ل يبدو م�ستغربًا اأن تتاأ�س�س �سنة ))0) 
التون�سية  التون�سية ملناه�سة املد ال�سيعي يف تون�س«، التي طالبت احلكومة  »الرابطة 
باإغالق املركز الثقايف الإيراين الذي ي�سكل -ح�سب راأيها- »الذراع الثقافية والدينية 
لإيران يف تون�س، لن�سر املذهب ال�سيعي يف البالد«. كما طالبت الرابطة بقطع العالقات 
الدبلوما�سية التون�سية- الإيرانية التي »حتاول التاأثري على معتقداته ومقد�ساته عرب 

م�ساعي ت�سدير الثورة ال�سيعية«))8). 

 وعار�ست بع�س الأطراف ال�سيا�سية التون�سية غري املوؤثرة يف امل�سهد ال�سيا�سي 
التون�سي، توقيع احلكومة التون�سية اتفاقيات عدة لتعزيز التعاون مع اإيران يف قطاع 
ال�سياحة، من بينها اإحداث خط جوي مبا�سر بني البلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون 

يتم مبقت�ساه ا�ستقطاب )0)) اآلف �سائح اإيراين خالل �سنة 6)0). 

اأن رئي�س تيار املحبة الها�سمي احلامدي )املقيم يف لندن و�ساحب  من ذلك 
التون�سي  القومي  لالأمن  »تهديدًا«  التفاقية  اعترب  الف�سائية)  »امل�ستقلة«  حمطة 
و»خطرًا على بالدنا«. مو�سحًا اأنها »�ست�سمح لأجهزة وعنا�سر ا�ستخباراتية اأجنبية 
حزب  قياديي  اأحد  اعترب  حني  يف  ال�سياحة«))8).  غطاء  حتت  تون�س  اإلى  بالدخول 
الإ�سالح ال�سلفي)85) اأنه »اإذا دخلت اإيران بلًدا بطريقة اأو باأخرى ولو با�سم ال�سياحة؛ 
فاعلم اأن بلدك مقبل على خراب، وانظر اإلى و�سع العراق، وكذلك حال ال�سوريني، 

لتتاأكد من هذا الأمر«)86). 

))8) اجلور�سي،  �سالح الدين: »التعدد الديني واملذهبي يف تون�س حتديات التنوع واإدارته«، �سمن: احلالة الدينية وحرية ال�سمري، منتدى 
العلوم الجتماعية واآخرون، تون�س 5)0)، �س6)-9).

اأبريل )ني�سان) ))0)، على الرابط  ))8) »الإعالن عن تاأ�سي�س الرابطة التون�سية ملناه�سة املد ال�سيعي يف تون�س«، موقع التون�سية، )) 
التايل:

 http://www.attounissia.com.tn/

))8) اتفاقية تون�س واإيران.. الها�سمي احلامدي يعّلق: ال�سيد جاهل والغنو�سي يعرف اخلطر والباجي ل عذر له،  ال�سباح نيوز، 9) يناير 
)كانون الثاين) 6)0)، على الرابط التايل: 

http://www.assabahnews.tn / 

)85) احلنا�سي، عبداللطيف: »التيارات ال�سلفية املدر�سية يف املغرب العربي« �سمن: احلركات الإ�سالمية يف الوطن العربي )املجلد الأول) 
مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، ))0)، �س075)-078).

)86) »التون�سيون قلقون من اتفاقيات جمعت بالدهم باإيران«، موقع نون بو�ست، 6) دي�سمرب )كانون الأول) 5)0)، على الرابط التايل:
 http://www.noonpost.net/
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طرف  من  عديدة  لتهديدات  تون�س  �سيعة  بع�س  تعر�س  اأخرى،  جهة  من   
ال�سيعة وتعتربهم خارجني عن امللة)87). كما  مت�سددين دينيًا متاأثرين بفتاوى تكفر 
للمذهب  املنتمني  من  جمموعة  بني  ودامية  عنيفة  ا�ستباكات  قاب�س  مدينة  �سهدت 
ال�شيعي، والع�شرات من املح�شوبني على التيار ال�شلفي، اأ�شفرت عن �شقوط عدد من 

اجلرحى وت�سرر �سيارات املواطنني)88). 

كما اأ�سلفت الذكر، فاإن الأ�سباب وراء ذلك �سيا�سية عقائدية، وما ظهور مثل 
الإخوان  يكنه  الذي  العداء  وهو  قوله،  اإلى  ذهبت  ما  على  دليل  اإل  اجلمعيات  هذه 
القوى  بع�س  قبل  من  اإليها  مدفوعني  �سيا�سية  لأغرا�س  وذلك  ال�سيعي،  للمذهب 
البالد من  املعادية لإيران على وجه اخل�سو�س)89). وهي �سابقة مل تعرفها  الدولية 

قبل، حتى �سد الطوائف اليهودية التون�سية. 

)87) تاأ�سي�س اأول حزب �سيعي يف تون�س، مرجع �سابق. 

)88) »ا�ستباكات يف قاب�س بني اأن�سار املذهب ال�سيعي و�سلفيني«، موقع تور�س، 8) اأغ�سط�س )اآب) ))0)، على الرابط التايل:
http://www.turess.com/kalima/12934

)89) »تون�س حتت ال�سغط العايل.. الزحف الوهابي.. واملّد ال�سيعي«، مرجع �سابق.


