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التونسي من التشّيع 

  )2016 – 1981(
ياسين بوشوار 

جمال الصيفي

إن لدرا�سة حتوالت املوقف التون�سي من الت�سّيع خ�سو�سية 
فريدة، وحالة متميزة جدًا يف املغرب الكبري، وذلك ملا ت�سهده املنطقة 
واملجتمعية.  والقانونية  ال�سيا�سية  بنياتها  يف  عميقة  حتوالت  من 
اأما دوافع هذه الدرا�سة فتنطلق من الت�ساوؤل اأواًل، وب�سكل عام، حول 
وثانيًا،  بتون�س،  الدميقراطي  االنتقال  �سياق  يف  االأقليات  و�سعية 

وب�سكل خا�س، حول و�سعية ال�سيعة بتون�س كاأقلية دينية. 

( باحث مغربي يف املعهد العايل لالإعالم واالت�صال باملغرب.  (
( باحث مغربي يف �صو�صيولوجيا التحوالت املجتمعية يف مر�صد مراك�ض لل�صو�صيولوجيا بجامعة القا�صي عيا�ض املغرب.  (
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وهذا ال�صوؤال له مربراته التي تدفع اإلى طرحه، كما اأن له اأهدافه التي ي�صعى 
اإلى حتقيقها، وال يحيل م�صمون هذا ال�صوؤال فقط اإلى البحث يف الو�صعية القانونية اأو 
االجتماعية لهذه الفئة، واإمنا كذلك، ومن جانب اأعم، الوقوف عند املوقف الر�صمي 
تون�ض  �صهدته  ما  حيث  من  متميز  املغاربي؛  املحيط  يف  متميز  كاأمنوذج  لتون�ض، 
القانوين  البناء  تكري�ض  على  والعمل  دميقراطي  انتقال  من  ت�صهده  ما  باالأحرى  اأو 

والدميقراطي للموؤ�ص�صات.

الشيعة في تونس والعمل التنظيمي

املمار�صات  اأ�صد  من  عمل،  وبيئة  مكان  من  حتمله  مبا  املوؤ�ص�صية،  البنية  ُتعد 
تاأثريًا يف الفرد واملجتمع، وحتديدًا اإذا كانت لها وظائف حمددة وم�صخٌر لها موارد 
مالية لتحقيقها، لذلك التجاأت �صيعة تون�ض اإلى ت�صكيل موؤ�ص�صات حتت�صن اأن�صطتها 
بتون�ض، وخ�صو�صًا  ال�صيعية  املوؤ�ص�صات  اأبرز  عند  املحور  و�صنقف يف هذا  واأعمالها. 

اجلمعيات.

تعود بداية ظهور الت�صّيع يف تون�ض اإلى ما بعد اال�صتقالل، اإلى نهاية ال�صبعينيات 
ال�صيعي،  التيار االإ�صالمي الفكر  الثمانينيات، حينما اعتنق عدد من ن�صطاء  وبداية 
تاأثرًا بالثورة االإيرانية التي رفعت �صعار االإ�صالم، فتلقتهم طهران ودعتهم وجندتهم 
خلدمة اأغرا�صها، يف حماوالت ت�صدير املذهب ال�صيعي، لكنهم اعتمدوا مبداأ التقية 
علي  بن  العابدين  زين  بعده  ومن  بورقيبة  احلبيب  نظام  �صروع  بعد  الهوية  واإخفاء 
االإ�صالمي،  التيار  واأعلنوا االنف�صال نهائيًا عن  االإ�صالميني واعتقالهم،  يف مالحقة 
ووا�صلوا ن�صر املذهب ال�صيعي يف البلد والتنظري له، ومن اأبرز رموز الت�صّيع يف تون�ض 
الذين اأثاروا جداًل كبريًا، ب�صبب عالقتهم املك�صوفة مع اإيران وتلقيهم الدعم املايل 
هو  وهذا  ت�صّيعت...  »نعم  عنوان:  حتت  كتابًا  األف  الذي  الورهاين«  »لطفي  منها، 
ال�صبب«، و»التيجاين ال�صماوي« �صاحب كتاب: »ثم اهتديت«، والذي �صافر اإلى العراق 
يف ثمانينيات القرن املا�صي، حيث قابل االإمام اأبا القا�صم اخلوئي يف النجف، وح�صر 
جمال�ض حممد باقر ال�صدر يف بغداد، ويعترب اليوم اأكرب مرجعية �صيعية يف تون�ض، 



ياسين بوشوار       جمال الصيفي

135 المسبــار

وهو من املعممني، و»مراد ال�صبلي« و»عماد الدين احلمروين« وغريهم.

املهدية،  �صو�صة،  والية:  من  كل  يف  تون�ض  �صيعة  اأغلب  يوجد  املزاعم،  ح�صب 
واملذهبية مع  الدينية  املرا�صم  باإحياء  ن�صاطاتهم  وتتجلى  العا�صمة،  وتون�ض  قف�صة، 
تبادل الكتب واالأ�صرطة ال�صوتية وبع�ض الن�صاطات االأخرى، ويوجد منهم من يدر�ض 
حممد  التون�صيني:  ال�صيعة  اأعالم  اأبرز  ومن  و�صوريا.  اإيران  يف  املذهبية  الدرا�صات 
التيجاين ال�صماوي، مبارك بغدا�ض، عماد الدين احلمروين، حممد الر�صايف، حممد 
وتنظيمات  موؤ�ص�صات  اأغلب هوؤالء يف  وين�صط  ال�صبلي...))( ،  التون�صي، مراد  العربي 

�صيعية، و�صنحاول الوقوف عند بع�ض هذه التنظيمات. 

بوابات  اأهم  من  ال�سيا�سي  والن�ساط  اخلريي  والعمل  الثقايف  املدخل  يعترب 
املالكي  املذهب  �صكانها  من  العظمى  الغالبية  تعتنق  التي  تون�ض،  اإلى  الت�صّيع  دخول 
ال�صني، حيث عمدت اإيران بعد ا�صتقطابها بع�ض ال�صباب االإ�صالمي التون�صي ع�صية 
تويل اخلميني مقاليد ال�صلطة يف طهران بعد الثورة االإيرانية، اإلى تكوينهم عقائديًا 
اإلى تون�ض كمب�صرين باملذهب ال�صيعي اجلعفري، حيث اختاروا  اإعادتهم  وفكريًا ثم 
املذهب  مبادئ  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  »التقية«  مربر  حتت  الظالم  يف  العمل  بداية 
ال�صيعي، ثم تطور االأمر الحقًا لتظهر جمعيات غري حكومية، بع�صها يجاهر باعتناق 
املذهب ال�صيعي، وبع�صها يعتمد التخفي مع اإظهار ميول �صيعية، ثم تلت ذلك حماوالت 
لدخول احلقل ال�صيا�صي التون�صي عرب قائمة �صيا�صية تخو�ض غمار االنتخابات. وكان 
اأبرز هذه اجلمعيات كاًل من: »جمعية اآل البيت الثقافية التون�صية« و»رابطة الت�صامح 

التون�صي« وجمعية »املودة الثقافية«.

فقد كانت »جمعية اآل البيت الثقافية التون�صية« التي تاأ�ص�صت نهاية عام 2003 
الدين احلمروين«  »عماد  اأ�ص�صها  املنظم، حيث  ال�صيعي  للعمل  العلني  للظهور  بداية 
»احلمروين«  يخفي  وال  باإيران،  بارتباطهم  املعروفني  التون�صيني  املت�صّيعني  من  وهو 

))( حميد، عبداجلليل الوائلي، �صيعة تون�ض، موقع �صدى املهدي، العدد )24(، ))/ دي�صمرب )كانون االأول( 2)20، على الرابط التايل: 
http://mmahdi.info/sadaalmahdi/articles781
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�صعي جمعيته لن�صر املذهب ال�صيعي اجلعفري، موؤكدًا اأن الت�صّيع اأ�صيل يف تون�ض، يف 
اإ�صارة تاريخية اإلى الدولة الفاطمية االإ�صماعيلية التي حكمت تون�ض يف القرن العا�صر 
امليالدي، ومي�صي اإلى اعتبار »الت�صّيع عقيدة وهوية را�صخة عند كل تون�صي«! وت�صتغل 
هذه اجلمعية بو�صائل ثقافية، اإذ تقوم بتوزيع الكتب واملن�صورات يف جميع اأنحاء البالد 

ويف موقعها االإلكرتوين.

وال تخفي »جمعية اآل البيت �صعيها لن�صر الت�صّيع والتب�صري به، مع اإظهار الوالء 
»للخامنئي«، ومن قبله اخلميني، حيث متلك اجلمعية موقعًا على �صبكة االإنرتنت ولها 
كل  يف  ال�صيعية  االإيرانية  واملن�صورات  الكتب  بتوزيع  تقوم  كما  ومطويات،  من�صورات 
اأنحاء اجلمهورية، ويعرتف زعيمها »احلمروين« باأن نواياهم تتجاوز تون�ض اإلى باقي 
وجود  يوؤكد  حيث  وم�صر،  وليبيا  وموريتانيا  واملغرب  كاجلزائر  العربي  املغرب  دول 
لتاأ�صي�ض  هناك،  االإيرانيني  والنا�صطني  اأفريقيا  �صمال  يف  ال�صيعة  اأتباع  مع  تن�صيق 
منظومة اإعالمية متكاملة مهمتها الدعاية للمذهب ال�صيعي، مبا يف ذلك اإن�صاء قناة 
لهذا  تكوينهم  مت  �صحفيون  عليها  ي�صرف  العربي،  املغرب  ل�صعوب  موجهة  ف�صائية 
الغر�ض ومن اأبناء دول املغرب العربي، على اأن يكون بثها بالثالث لغات االأكرث تداواًل 
من  عديد  اإلى  اإ�صافة  هذا  واالأمازيغية،  والفرن�صية  العربية  اللغة  وهي  املنطقة،  يف 

املنتديات واملكتبات. 

كما مت تاأ�صي�ض جمعية اأخرى با�صم »جمعية املودة الثقافية ال�صيعية التون�صية« 
ال�صيعي،  للمذهب  تبنيه  اأظهر -من قبل-  تون�صي  ال�صبلي« وهو  والتي يقودها »مراد 
اإيران عرب �صفارتها ومركزها الثقايف بتون�ض، وكذلك عرب بع�ض  ويعمل بتن�صيق مع 

اجلمعيات واملراكز ال�صيعية باملنطقة.

واإ�صافة اإلى اجلمعيتني ال�صابقتني، ولدت جمعية اأخرى ت�صمى »رابطة الت�صامح 
التون�صي«، يراأ�صها »�صالح امل�صري«. وبعك�ض اجلمعيتني ال�صابقتني، فاإن هذه اجلمعية 
تنفي اأن تكون لها عالقة بن�صر الت�صّيع بتون�ض، وتوؤكد باملقابل اأن هدفها االأ�صا�صي هو 

خلق جو من الت�صامح بني معتنقي املذاهب االأخرى بتون�ض.

تحوالت الموقف التونسي من التشّيع )1981 – 2016(  
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وخالل الثورة التون�صية التي اندلعت نهاية عام 0)20 وانتهت ب�سقوط الرئي�س 
ال�صابق زين العابدين بن علي يف يناير )كانون الثاين( عام ))20، ن�صط قادة ال�صيعة 
وزعماوؤهم يف تون�ض، وحاولوا ا�صتغالل املرحلة وما تعرفه من حتوالت �صيا�صية؛ من 
اندالع االعت�صامات والتظاهرات واالأن�صطة ال�صعبية املناه�صة للنظام، الأجل الظهور 

العلني.

ال�صيعة  ا�صتغل   20(( الثاين(  )كانون  يناير  يف  علي  ابن  نظام  انهيار  مع 
التون�صيون حالة االنتقال التي ت�صهدها البالد، فحركت مت�صّيعيها يف تون�ض م�صتفيدين 
النظام،  انهيار  بعد  الدولة  قب�صة  و�صعف  املرحلة،  عرفتها  التي  احلرية  اأجواء  من 
وال�صوارع  امل�صارح  فكانت  العلن،  اإلى  تخرج  اأن�صطتهم  وبداأت  نواياهم  عن  فك�صفوا 
ميدانًا الحتفاالتهم وطقو�صهم، بل بلغ االأمر بهم حد اقتحام امليدان ال�صيا�صي عرب 
قائمة �صيا�صية تعرف با�صم »قائمة اأمل تون�ض احلديثة«، وهي قائمة انتخابية م�صتقلة 
التمويالت من  وتتلقى  تون�ض،  القائمة يف  االأحزاب  �صيا�صي من  الأي حزب  تنتمي  ال 
اإيران ومن بع�ض املنظمات ال�صيعية العاملية املرتبطة باإيران، ويقودها حممد حم�صن 
احلمدوين، و�صالم ال�صعيدي، وي�صعى اجلناح ال�صيا�صي لل�صيعة يف تون�ض اإلى التاأثري 
على القرار ال�صيا�صي للبالد، خ�صو�صًا الدبلوما�صية التون�صية كمرحلة اأولى، من اأجل 
دفعها نحو املحور االإيراين، واإقناع ال�صلطات التون�صية ب�صرورة حت�صني العالقات مع 

اإيران، عرب تفعيل التبادل االقت�صادي والتجاري والثقايف. 

العالقات التونسية- اإليرانية

القرن  من  الثمانينيات  بداية  مع  توترًا  االإيرانية  التون�صية-  العالقات  عرفت 
غري  تون�ض.  يف  االإ�صالمية«  »النه�صة  بحركة  طهران  عالقة  توطدت  بينما  املا�صي، 
النظامان  فتقّرب  نف�صه،  القرن  من  الت�صعينيات  بداية  مع  انعك�ض  الو�صع  هذا  اأن 
على ح�صاب عالقة طهران باحلركة، من اأبرز منا�صريها يف منطقة املغرب العربي. 
وانتهى االأمر باأن اعتذرت طهران عن ا�صتقبال را�صد الغنو�صي، معللة ذلك باأنه ي�صيء 

لعالقتها مع تون�ض.

ياسين بوشوار       جمال الصيفي
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ولعل اأبرز موقف من الثورة االإ�صالمية باإيران يف املغرب العربي -بعد موقف 
اخلميني  لثورة  الغنو�صي  وزعيمها  النه�صة  حركة  تاأييد  كان  الر�صمي-  اجلزائر 
واالحتفاء بها. ويف الثمانينيات كان يطلق على اأع�صاء حركة النه�صة يف تون�ض ا�صم 

»االإيرانيني«.

الدبلوما�صية، وجت�صد تطور ومنو  الدولتان عالقتهما  اأعادت  �صنة 990)  منذ 
عالقتي البلدين يف عديد من املجاالت، حيث مت اإن�صاء جلنة م�صرتكة دائمة تنعقد كل 
�صتة اأ�صهر برئا�صة نائب رئي�ض اجلمهورية االإيرانية والوزير االأول التون�صي، اأي مبعدل 
اجتماع �صنوي يف كل عا�صمة. ويقام ب�صكل متزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الدوري 

منتدى �صنوي ي�صم عددًا كبريًا من رجال اأعمال الدولتني.

وقعت تون�ض وطهران اأكرث من ثالثني مذكرة تفاهم ب�صاأن التعاون االقت�صادي 
الثاين( 2007  يناير )كانون  املوقع يف 6)  التجاري  االتفاق  اآخرها  والتجاري. ومن 

والذي ين�ض على خف�ض الر�صوم اجلمركية بني البلدين.

الذرية، وقد عربت يف  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتون�ض ع�صو يف جمل�ض حكام 
النووية  الطاقة  ا�صتخدام  الإيران يف حقها يف  الداعم  اأكرث من منا�صبة عن موقفها 
لالأغرا�ض ال�صلمية. لذلك كانت ال�صخ�صيات الر�صمية يف تون�ض تلح على حق اإيران يف 
اال�صتخدام ال�صلمي للطاقة النووية، ويثني بع�ض الر�صميني االإيرانيني على ما ي�صميه 

»املقاربة االإ�صالمية للرئي�ض زين العابدين بن علي«.

حقها  يف  الإيران  الداعم  موقفها  عن  املنا�صبات  من  العديد  يف  تون�ض  عربت 
العربية  الدول  اأولى  من  وكانت  ال�صلمية،  لالأغرا�ض  النووية  الطاقة  ا�صتخدام  يف 
املرحبة بتوقيع االتفاق النووي، حيث قالت اخلارجية: اإن »تون�ض ترحب بتو�صل اإيران 
واملجموعة ال�صدا�صية اإلى توقيع اتفاق نهائي حول برنامج اإيران النووي، ينهي اأزمة 
توا�صلت الأكرث من عقد من الزمن، وي�صهم يف بناء الثقة بني جميع االأطراف، وي�صمن 
بلدان  جميع  حق  »على  الوزارة  �صددت  كما  املنطقة«.  يف  واال�صتقرار  االأمن  اأ�صباب 
االحرتام  نطاق  يف  وذلك  �صلمية،  الأغرا�ض  النووية  التكنولوجيا  امتالك  يف  العامل 

تحوالت الموقف التونسي من التشّيع )1981 – 2016(  
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الوكالة  مبقت�ساها  تعمل  التي  وال�سمانات  وال�سروط  الدولية  لالتفاقيات  الكامل 
الدولية للطاقة الذرية«)2(.

اأنها يف  اإال  ال�صد واجلذب،  واإيران عديد مراحل  �صهدت العالقات بني تون�ض 
التون�صية-  العالقات  عرفت  حيث  اجلانبني،  كال  بها  ي�صيد  قوية  عالقات  جمملها 
االإيرانية توترا مع بداية الثمانينيات من القرن املا�صي، وخا�صة بعد قيام الثورة يف 

اإيران، حيث مل يكن الرئي�ض التون�صي االأ�صبق »احلبيب بورقيبة« متحم�صا لها.

مع قيام الثورة التون�صية عام ))20، كانت اإيران من اأبرز املرحبني بها، حيث 
�صعب  ثورة  هي  التون�صية  الثورة  اأن  »اأحمدي جناد«  ال�صابق  االإيراين  الرئي�ض  اعترب 
مبا�صرة  الثورة  بعد  وا�صتقبلت طهران  الغرب،  من  املدعوم  الديكتاتور  �صد  انتف�ض 
بع�ض النخب الثقافية وال�صيا�صية وال�صينمائية التون�صية، وذلك لتطوير العالقات بني 

هذه النخب ونظرياتها االإيرانية.

تراجعت العالقات االقت�صادية بني تون�ض واإيران بعد فر�ض العقوبات االأممية 
على طهران؛ اإال اأنه على الرغم من �صعف املبادالت االقت�صادية التون�صية االإيرانية، 
فقد �صهدت االأعوام القليلة املا�صية تطورًا �صريعًا يف جمال املبادالت الثقافية والعلمية.

-اإلى  جيدة  عالقات  كانت  التون�صية  االإيرانية-  العالقات  اأن  يت�صح  عمومًا، 
حد ما- على الرغم من بع�ض التوترات التي �صهدتها بعد الثورات التي عرفتها كل 
ميكن  اإذ  ال�صيا�صية،  اجلغرافيا  طبيعة  العالقة  هذه  حكمت  وقد  وتون�ض،  اإيران  من 
اعتبار اأن جميع الدول املغاربية كانت -اإلى حد ما- مت�صابهة يف تطور وم�صار عالقتها 
املغرب  بعك�ض  التي  الطرح اجلزائر،  ن�صتثني من هذا  اأن  باإيران، وميكن  اخلارجية 

وتون�ض، طبعها انتقال من النقي�ض اإلى النقي�ض.

)2( هدير، حممود، اإيران وتون�ض واجلزائر... عالقات تاريخية تعك�صها جولة »ظريف«. ) �صبتمرب )اأيلول( 5)20، على الرابط التايل:
 http://elbadil.com/2015/09/01 
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وضعية الشيعة كأقلية )دستور ما بعد الثورة(

اجلمهورية  اإلكرتونية  ومواقع  �صحفية  ومقاالت  عدة  اإعالمية  تقارير  �صنفت 
الت�صّيع« ب�صكل �صريع ووا�صح املعامل، حيث  التي ت�صهد »حركة  البلدان  التون�صية من 
قّدر مركز »بيو« )PewResearch Center( االأمريكي عدَدهم �صنة 2009 بـ)02)( 
األف)3(، يف ظل هذه »احلركة ال�صيعية«؛ كيف تبنى د�صتور تون�ض ما بعد الثورة حرية 
ال�صيعة  و�صعية  هي  وما  الدينية؟  االأقليات  التون�صي  الد�صتور  يحمي  وكيف  املعتقد؟ 

كاأقلية دينية يف تون�ض؟

املدن  اأغلب  يف  ال�صيعة  يوجد  واليوم  طويلة،  فرتة  منذ  الت�صّيع  تون�ض  عرفت 
وتتجلى  العا�صمة،  تون�ض  واأي�صًا  واملهدية...  وقاب�ض  قف�صة  اأهمها:  والواليات، 
ال�صوتّية،  واالأ�صرطة  الكتب  تبادل  الدينية واملذهبية مع  املرا�صم  باإحياء  ن�صاطاتهم 
وبحكم اأنهم اأقلية دينية كما ذكر يف تقرير ال�صرق االأو�صط)4( فهم  ي�صتغلون وفق عمل 

منظم.

حممد  مع  ت�صامًنا    20(0 االأول(  )كانون  دي�صمرب   (7 يف  اأحداث  وتعترب 
وخروج  التظاهرات  اندالع  اإلى  اأدى  مما  ج�صده،  يف  النار  اأ�صرم  الذي  البوعزيزي 
اآالف التون�صيني الراف�صني الأو�صاع تون�ض، ونتج عنها مئات القتلى واالإطاحة بالرئي�ض 
بداية  التون�صية  الثورة  �صكلت  وقد  الوزراء.  من  واإقالة عدد  علي،  بن  العابدين  زين 
للربيع العربي )الثورات العربية(، وتعترب هذه الثورة اأهم حدث غري احلياة ال�صيا�صية 
يف تون�ض وال�صمال االأفريقي، وهذا االأمر راجع اإلى االفتقاد للحريات؛ حرية التعبري 
والتدين والتحرر من اخلوف، والتي تن�ض عليها مواد الد�صتور التون�صي، وعلى الرغم 
من ذلك فقد ف�صل النظام التون�صي وحكومته يف توفري هذه احلقوق للمواطنني، وهو ما 
دفع ال�صعب التون�صي الأن يثور ويطالب ب�صرورة توفري هذه احلريات وعمل االإ�صالحات 

)3( عبداهلل، جنوف: حالة الت�صّيع يف تون�ض، اأبريل )ني�صان( 4)20، جملة موؤمنون بال حدود للدرا�صات واالأبحاث.
www.mominoun.com/articles/ عبد-اهلل-جنوف-حالة-الت�صّيع-يف-تون�ض-3834  

)4( تون�ض: العنف والتحدي ال�صلفي، تقرير ال�صرق االأو�صط رقم )37)(، فرباير )�سباط( 3)20، �ض3.
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ال�صيا�صية، وحتقيق العدالة االجتماعية، ورحيل راأ�ض النظام زين العابدين بن علي، 
الذي ُعرف بقمع مواطنيه و�صلبهم حرياتهم، بجانب انت�صار الف�صاد يف عهده ب�صكل 

كبري، اإلى جانب عديد من االأ�صباب التي دفعت لثورة ال�صعب يف تون�ض)5(.

وبعد الثورة، والأول مرة يف العامل العربي، متت د�صرتة حرية ال�صمري، حيث    
حلرية  كافلة  للدين،  راعية  »الدولة  يلي:  ما  الد�صتور  من  ال�صاد�ض  الف�صل  يف  جاء 
املعتقد وال�صمري وممار�صة ال�صعائر الدينية، �صامنة حلياد امل�صاجد ودور العبادة عن 
تلتزم الدولة بن�صر قيم االعتدال والت�صامح، وبحماية املقّد�صات  التوظيف احلزبي. 
ومنع النيل منها، كما تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحري�ض على الكراهية والعنف 
وبالت�صدي لها«. حيث اأ�صبح باإمكان الفرد تاأ�صي�ض جمال خا�ض به، يختار فيه عقائده 
اأو غريها كما ي�صاء دون اأية و�صاية من الدولة، وذلك �صعيا لبناء الدميقراطية داخل 

البالد. 

 لكن هذا الف�سل ال ي�سري على اجلميع، حيث جند رئي�س اجلمهورية ي�سرتط 
ال�صعب، حيث  نواب  اأع�صاء احلكومة وجمل�ض  االإ�صالم، وكذلك  اأن يكون دينه  عليه 
اأداء ق�صم يعك�ض  يلزم عليهم تاأدية الق�صم، كما يحرم من مار�ض حرية املعتقد من 

التزامه الفكري والعقائدي. 

اجلدير بالذكر ال�صدمة العميقة التي اأحدثها هذا الف�صل من الد�صتور، على 
م�صتوى العقل اجلمعي االإ�صالمي يف  تون�ض ويف العامل العربي، حيث متت قراءته كبداية 
تفكيك لثوابت االأمة وعلمنة العامل االإ�صالمي، لكن يف الوقت نف�صه بداأت نقا�صات يف 
دول عدة، خ�صو�صًا تلك التي تعاين من عمق امل�صكلة الطائفية، حول اإمكان ا�صتلهام 
االأمنوذج التون�صي، وحول �صرورة الدولة املدنية وحرية ال�صمري لكونها الطريق نحو 
ال�صلم املدين، بف�صل مركزية املواطنة التي تعو�ض مركزية املعتقدات الطائفية. لكن 
اأي�صًا هو موقف حركة النه�صة)6( التي  ما يدل على التحول االأخالقي اال�صرتاتيجي 

)5( على عبده حممود: الثورة التون�صية: االأ�صباب.. عوامل النجاح.. النتائج، د.علي عبده حممود، اآخر زيارة 22 اأبريل )ني�صان( 6)20.
 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm 

)6( حركة النه�صة: متثل التيار االإ�صالمي يف تون�ض، مت تاأ�صي�صها �صنة 972)، ومت االعرتاف بها كحزب �صيا�صي بتاريخ ) مار�ض )اآذار( 
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اعتربت  الد�صتور متوافقًا مع املقا�صد العليا لل�صريعة، واأكدت اأن املدنية جزء من روح 
االإ�صالم، يف حني رف�صت املوؤ�ص�صات الدينية الف�صل املتعلق بحرية املعتقد، الأن فيه 

اإ�صقاطًا الإجماع االأمة)7(. 

بحماية  التون�صي  امل�صرع  قام  الدميقراطية،  معامل  اإر�صاء  حماولة  ظل  ويف 
ومنح حق ممار�صة  الثورة،  بعد  ما  د�صتور  تون�ض، خ�صو�صًا يف  الدينية يف  االأقليات 
ال�صعائر الدينية وحرية املعتقد يف الف�صلني الثاين وال�صاد�ض من الد�صتور اجلديد، 
واملذهبية  االعتقادية  وللتعددية  الدينية  االأقليات  حلقوق  �صامنًا  االأمر  هذا  ويعترب 
وحق االختالف. ويف هذا ال�صياق ميكن اأن ن�صت�صهد بقول الدكتور �صبحي غندور: »اأن 
خ�صو�صية املجتمع التون�صي يف تركيبته الدينية والعرقية، وعدم وجود تعددية طائفية 
لكل طائفة  ولي�ض  واحد،  فالهدف  االنتفا�صة،  ي�ّصر جناح  قد  اأو عرقية،  اأو مذهبية 
اأخرى  التون�صية يف دول  التجربة  اأهداف خمتلفة، لذلك فلو حدثت  اأو عرقية  دينية 

ذات تعددية دينية اأو اإثنية فالبد واأن تكون النتائج خمتلفة«)8(.

االأمنية  االأو�صاع  املعتقد، ويف ظل  ال�صمري وحرية  وبالرغم من د�صرتة حرية 
غري امل�صتقرة يف تون�ض، فال زال معتنقو هذا املذهب منعزلني وم�صرين على عدم 
تعلن عن  التي  العنا�صر  بع�ض  با�صتثناء  العمومية،  وال�صاحات  ال�صوارع  اإلى  اخلروج 
دينية،  اأقلية  اأنهم  ب�صبب  لي�ض  وذلك  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  داخل  طقو�صها 
بل ي�صكل هذا االأمر �صلوكًا عقالنيًا يف مرحلة �صعبة  متر بها تون�ض، والتي ال حتتمل 
وتهديدًا على  ال�صيعية« خطرًا  »احلركة  ت�صكل  قد  اأنه  وخا�صة  التوترات،  مزيدا من 
الدولة وزعزعًة ال�صتقرار النظام، فيقت�صر ال�صيعة –غالبًا- على االلتقاء يف منازلهم 
ويف لقاءات �صبه مغلقة، بل يكتمون عقيدتهم والقيام بطقو�صهم يف اخلفاء، خا�صة 

بعد اأن اأغلقت امل�صاجد اأبوابها اأمامهم. 

))20 من طرف حكومة حممد الغنو�سي الثانية املوؤقتة بعد �سقوط الرئي�س زين العابدين بن علي، اإثر اندالع الثورة التون�سية يف 7) دي�صمرب 
)كانون االأول( 0)20، وتعترب حركة »النه�صة« يف الوقت احلايل من اأهم االأحزاب ال�صيا�صية يف تون�ض.

)7( حرية املعتقد يف االإ�صالم.. عوائق الرتاث وموؤ�صرات التجديد، جملة ذوات، موؤ�ص�صة موؤمنون بال حدود للدرا�صات واالأبحاث، العدد 
)3(، 5)20 �ض37. 

)8( على عبده حممود: الثورة التون�صية االأ�صباب.. عوامل النجاح.. النتائج، مرجع �صابق.
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يف  ال�صيعي  التيار  وعالقة  التون�صي  املجتمع  وخ�صو�صية  اجلديد  الد�صتور  اإن 
تون�ض بباقي التيارات االإ�صالمية؛ كلها عوامل اأ�صهمت يف ظهور �صوؤال ماهية »احلركة 
ال�صيعية« وانت�صارهم يف خمتلف املدن والواليات بتون�ض. فما طبيعة العمل التنظيمي 

لل�صيعة بتون�ض؟ وما هي اأن�صطتهم الثقافية وال�صيا�صية؟ 

موقف الحركة اإلسالمية بتونس من التشّيع

جند اأنف�صنا يف هذا املحور اأمام ت�صاوؤل عميق، حول موقف احلركة االإ�صالمية 
التون�صية متخذين من حركة الغنو�صي اأمنوذجًا لهذا املحور: هل هو موقف �صيا�صي اأم 
ديني؟ ثم ما هي ال�سروط املمكنة للح�سور ال�سيعي باملنطقة؟ وكيف ميكن للحركات 
عقائديًا  الق�صية  افتعال  دومنا  احل�صور  هذا  مع  تتعاي�ض  اأن  التون�صية  االإ�صالمية 

ومذهبيًا؟

تعد احلركات الدينية االإ�صالمية ظاهرة اجتماعية �صاملة، لها اأبعاد �صيا�صية 
مقارنة  مبجتمعنا،  احلديث  االإ�صالمي  التاريخ  امتداد  على  متميزة  وتاريخية 
عن  اخلارجة  والفكرية  ال�صيا�صية  التوجهات  ذات  االأيديولوجية  الثورية  باحلركات 
الدائرة املرجعية الدينية، فهذه احلركات االأيديولوجية ت�صعى اإلى تر�صيخ قيم واإعادة 
النظر يف اأخرى، و�صعيها الدوؤوب لتحقيق جملة من املطالب ذات بعد حملي واإقليمي 
باالأ�صا�ض، وذلك يف عالقتها وارتباطها بق�صايا ال�صاأن املحلي. يف حني ميكن احلديث 
اإجمالها  عن احلركات االإ�صالمية من خالل فكرة مرجعية تلخ�ض غاياتها، وميكن 
يف فكرة »االأمة االإ�صالمية«، فمهما كان ح�صور هذه الفكرة يتاأرجح يف كل حركة على 
حدة بني الظاهر واملتواري اإلى اأن ال�صعي نحوها غاية يف وجودها. اإذ جتدر االإ�صارة، 
احلركات  نقي�ض  على  ت�صعى،  احلركات  هذه  اأن  اإال  املرجعية،  الفكرة  لهذه  وفقًا 
االأيديولوجية، اإلى حتقيق مطالب حمايثة للحدود املجالية للقومية االإ�صالمية العربية، 
بل تتجاوزها يف اأحيان كثرية لتمتد خارج حدودها الرتابية نحو الغرب، باعتباره اأ�صل 

الداء. 

عن  م�صتمر،  ب�صكل  بل  االأحيان،  من  كثري  يف  تعرب  االإ�صالمية  احلركات  اإن 
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�صرورة العودة اإلى االأ�صول الدينية ال�صرعية، اأي اإلى ال�صنة واجلماعة، وبارتباطها 
باملكون ال�صيا�صي كان لها اأن تربط روؤيتها ال�صيا�صية بالعودة اإلى الدولة الثيوقراطية، 
التي يكون فيها للدين الق�صط الكامل يف تدبري ال�صاأن ال�صيا�صي عرب تطبيق ال�صريعة، 
وال�صنة  الكرمي  القراآن  من  واملثالية  االأخالقية  قيمها  ت�صتمد  وطنية  �صيا�صة  ور�صم 

النبوية حتت �صعار »االإ�صالم هو احلل«.

فمهما يكن ت�صور هذه احلركات، فقد جنحت ب�صكل كبري يف حتقيق املحايثة 
واالنت�صار يف جمالها، بل جتاوزت حدودها نحو الغرب، على الرغم من امل�صايقات 
التي تعر�صت لها )والتي �صرتجع لها بفائدة عظمى بعد اأحداث ))20( اإال اأن ن�صالها 
ال�صامل مكنها من اأن ت�صبح رقمًا مهمًا يف احلياة االجتماعية وال�صيا�صية يح�صب لها 
األف ح�صاب. حيث اإن خطابها الديني ال�صيا�صي الذي تدعو له مكنها من حيازة مكان 
لها يف ال�صاحة العربية االإ�صالمية، وخ�صو�صًا بعد ف�صل ال�صلطات القائمة على ال�صاأن 
بني  الهوة  وات�صاع  االجتماعي،  والبوؤ�ض  الفقر  وتعاظم  التنمية،  حتقيق  يف  الوطني 
الطبقات، مما اأف�صح املجال للخطاب ال�صيا�صي الديني ليجد له مكانًا يف نفو�ض عموم 
ال�صعوب العربية االإ�صالمية، الذي كان حاماًل مل�صامني العدالة االجتماعية وحماربة 
االعتبار  اإعادة  على  ي�صددون  كذلك  كانوا  كما  الغرب،  ومواالة  والتحكم  اال�صتبداد 
للقيم االأخالقية املثالية، حيث و�صل بهم االجتهاد اإلى البحث يف الرتاث االإ�صالمي 
عن بدائل للنظام االقت�صادي، واأق�صد هنا ما ي�صطلح عليه بـ»االقت�صاد االإ�صالمي«.

النهضة والشيعة

كان  فقد  والت�صّيع،  ال�صيعة  عن  ثابتة  نظرة خا�صة  النه�صة  ل حلركة  ُت�صجَّ مل 
ويق�صد  امل�صاك�صة،  االإ�صالمية  الوجوه  اأبرز  من  واحدًا  الغنو�صي«  »را�صد  زعيمها 
بالعامل  ال�صيعة  حول  مواقف  من  ترتجمه  كانت  ما  –هنا-  بامل�صاك�صة  الباحثان 
االإ�صالمي وتون�ض بوجه خا�ض، فلم يكن لهذا ال�صخ�ض اأي موقف ثابت، حيث غلب 
عليه طابع ال�صياقية والظرفية، فنجده تارة ميدح الت�صور االإيراين، وتارة اأخرى يرى 

فيه خطرًا يهدد �صالمة العقيدة االإ�صالمية. 
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 وهذا ما يرتجم االتهامات التي اتهم بها »الغنو�صي«، يف العديد من املحطات 
الدولة  بتعاونه مع  اتهم  اإيران، حيث  البيت وكذلك مع  اأهل  حول طبيعة عالقته مع 
االإيرانية يف ت�صهيل توغل املد ال�صيعي اإلى تون�ض، خ�صو�صًا بعد اأن ا�صتقبل يف عديد 
اإلى م�صاركتهم يف جمموعة من  االإيراين مبقر حزبه، باالإ�صافة  ال�صفري  من املرات 
كان  �صواء  اإيران  مع  اتفاق  اأي  يعار�ض  يكن  مل  اإذ  والثقافية،  العلمية  احتفاالتهم 
اأهل  ليتبنى موقفًا �صلبيًا جتاه  اأو �صياحيًا، ومل يكن  اأو اقت�صاديًا،  اأو علميًا،  ثقافيًا، 
البيت حني �صار حزبه يف احلكم، بل عمل على م�صاركتهم يف الكثري من املنا�صبات؛ 
كح�صوره مبنا�صبة االحتفال بالذكرى )37( للثورة االإيرانية. اإذ كان واحدًا من اأهم 
ال�صخ�صيات الدينية وال�صيا�صية التي كانت تدعم الثورة اخلمينية، من خالل مواقفه 

التي ترتجمها جملته )املعرفة()9(.

بفرن�صا،  �صابًا  كان طالبًا  اأن  ال�صيعة مند  »الغنو�صي« مع مو�صوع  تعاطى  فقد 
وذلك يف مرحلة احلركة الطالبية االإ�صالمية بباري�ض. حيث مل يكن له موقف �صلبي 
كان  بل  ال�صيعية،  لتوجهاتهم  واحرتامًا  التزامًا  اأكرث  كان  بل  والت�صّيع،  ال�صيعة  جتاه 
مدافعًا عن اأفكار اخلميني، فقد كان الغنو�صي فاعاًل يف جمعية طالبية ي�صرف عليها 
ال�صنيني  وزمالئه  هو  و�صدقيته  اعتزازه  عن  خاللها  من  عرب  حيث  �صيعي،  طالب 
رئا�صتهم، وهذا االختيار  املجموعة على  الوحيد يف  لل�صيعي  اختيارهم  باجلمعية يف 

نابع من �صدة تدين زميلهم ال�صيعي وكفاءته.

االإ�صالمية  الثورة  اإلى دعم  االإ�صالمي  العامل  الغنو�صي  اأخرى دعا  ويف حمطة 
االإيرانية، حيث ن�صر يف جملته »املعرفة« مقااًل ي�صدد فيه على دعمه للثورة االإ�صالمية 

االإيرانية. 

يف العدد الّثالث من ال�ّصنة اخلام�صة من تلك املجلة بتاريخ 2)/ 2/ 979) فقد 
ورة كامل  �صدر بغالف فيه �صورة اخلميني ميّد يديه وهو يدعو، وقد غّطت تلك ال�صّ
باالأحمر  الوحيد  الكبري  والعنوان  اإيرانيات  ن�صاء  فيها  اأخرى  �صورة  وحتته  الغالف 

)9( جملة املعرفة هي اأول منرب اإعالمي للحركة االإ�صالمية بتون�ض، �صدر العدد االأول من املجلة �صنة 972)، حتت رئا�صة را�صد الغنو�صي.
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ال  كي  االإ�صالم  بحقيقة  النا�ض  »عّرفوا  اخلميني  مقولة  االإ�صالم(! وحتته  )وانت�صر 
يظن جيل ال�صباب اأن اأهل العلوم يف زوايا النجف يرون ف�صل الدين عن ال�صيا�صة، 
واأنهم ال ميار�صون �صوى درا�صة احلي�ض والنفا�ض وال �صاأن لهم بال�صيا�صة«. ثم كتب 
ثورة  االإيرانية  »الّثورة  عنوان:  نف�صه وحتت  العدد  ويف  اخلميني.  »االإمام«  من حتت 
اإيران هي ثورة االإ�صالم �صد اال�صتبداد والقهر  »اإن ثورة  اإ�صالمية«، كتب الغنو�صي: 
يف  االأحرار  كل  به  يهتدي  اأمنوذجًا  تكون  ف�صوف  »ولذلك  اأي�صًا:  وكتب  والتبعية«. 
العاملني االإ�صالمي والنامي، وت�صبح اإيران قلعة للحرية ومركز االإ�صعاع الر�صايل يف 

العامل«)0)(.

من  وبالرغم  قزوين،  وبحر  املغرب  دول  بني  الفا�صلة  امل�صافة  من  فبالرغم 
ال�صراع  م�صكلة  اأمامها  ليطرح  يكن  مل  وال�صيعة،  ال�صنة  بني  العقائدية  االختالفات 
الطائفي، بل كانت جممل العالقات ال�صيا�صية دبلوما�صية اإبان حكم ال�صاه، فكان يغلب 
عليها الطابع التوافقي ال التنازعي، حتى حدود الثورة االإيرانية 979) التي �صت�صكل 
مرحلة جديدة من تاريخ العالقات الدبلوما�صية بني دول املغرب والدولة االإ�صالمية 

االإيرانية.

جل  عنها  عربت  التي  للمواقف  امل�صاد  املوقف  لهذا  الغنو�صي  تبني  وياأتي 
ال�صياق  من  بعيدًا  املوقف  هذا  فهم  ميكن  ال  اإذ   ،(979 ثورة  جتاه  العربية  الدول 
العام امل�صطرب الذي كانت تعي�صه احلركات االإ�صالمية و»حركة االجتاه االإ�صالمي« 
املجال  اأف�صح  مما  الأن�صطتهم،  وحظر  و�صجن  قمع  اأو�صاع  من  خ�صو�صًا  التون�صية 
للثورة اخلمينية الأن تكون االأمنوذج املثايل للتعبري الديني عن الفعل ال�صيا�صي الثوري 
مت�ض  كانت  التي  ال�صعارات  من  جملة  رفعها  بعد  خ�صو�صًا  ال�صيا�صي(،  )االإ�صالم 
احل�ض امل�صرتك جلموع املجتمع االإ�صالمي، من قبيل: العدالة االجتماعية، االإ�صالم 

هو احلل، الق�صية الفل�صطينية، وق�ض على ذلك. 

)0)( ال�ّصيخ َخمي�ض بن علي املاجري الّتون�صي، درا�صة: االإخوان امل�صلمون واإدخال الّتمّدد ال�ّصيعي اإلى تون�ض.. را�صد الغّنو�صي منوذجا، 24 
مار�ض )اآذار(، 6)20

https://dawaalhaq.com/post/39557
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االجتاه  »حركة  االإ�صالمية  للحركة  التون�صي  النظام  مواجهة  �صيولد  ما  وهذا 
عالقاته  قطع  على  التون�صي  النظام  اأقدم  الثمانينيات،  بداية  يف  االإ�صالمي«، 
باجلمهورية االإ�صالمية متهمًا اإياها بدعم احلركة االإ�صالمية، وعزز قناعته ما اأقدمت 
عليه هذه االأخرية من حما�ض منقطع النظري يف املنطقة للثورة االإ�صالمية، وتب�صريها 
ب�صعاراتها، ورموزها التي حملت �صورهم من�صوراتها على االأغلفة، فحجبتها نهائيا 
و�صنت حمالت على قياداتها وكوادرها، وظلت العالقات الدبلوما�صية مقطوعة طوال 

الثمانينيات)))(.

كانت  التي  للثورة،  الداعمة  باملواقف  هنا-  احلال  واقع  -يف  يتعلق  االأمر  اإن 
بالن�صبة لل�صلطة التون�صية عبارة عن ر�صائل م�صفرة توحي عن ثورة اإ�صالمية تون�صية، 
هذه  لتدفعها  الغنو�صي.  را�صد  وبزعامة  االإ�صالمية  للدولة  االأعلى  املر�صد  مبباركة 
املواقف الغنو�صية اإلى اإ�صدار قرارات وردود فعل قوية جتاه احلركة االإ�صالمية وكذا 
جتاه الدولة االإيرانية، حيث ظلت العالقات الدبلوما�صية مقطوعة طوال الثمانينيات، 

متهمًا اإياها بدعم احلركة االإ�صالمية.

»بنجاح  اأنه:  والتحديث«  االإ�صالمية  »احلركة  كتابه  يف  الغنو�صي  را�صد  اعترب 
الثورة يف اإيران بداأ االإ�صالم دورة ح�صارية جديدة«، واأن م�صطلح احلركة االإ�صالمية 
»ينطبق على ثالثة اجتاهات كربى: االإخوان امل�صلمني، اجلماعة االإ�صالمية بباك�صتان، 

وحركة االإمام اخلميني يف اإيران«)2)(.

ويقرر الغنو�صي اأن اخلالف بني ال�صنة وال�صيعة ما هو اإال خالف وهمي. ذكر 
ذلك يف مقال له قائاًل: »اإن ال�صراع بني ال�صنة وال�صيعة من امل�صكالت الوهمية التي 
تظهر مع �صيادة التقليد، وي�صتعا�ض بها عن امل�صاكل احلقيقية الواقعية بعد اأن يختفي 

)))( را�صد الغنو�صي، عالقات مغاربية- اإيرانية م�صطربة، املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، الدوحة، 7) يناير )كانون الثاين( 
))20، �ض4.

)2)( عبداهلل، ال�صمري، اإيران والربيع التون�صي)، جريدة اليوم، 2 نوفمرب )ت�صرين الثاين( 3)20، على الرابط التايل:
http://www.alyaum.com/article/3071603 
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الفكر ويختفي االإبداع«)3)(. ولذا مل يكن م�صتغربًا اأن يطلق على اأع�صاء حركة النه�صة 
التون�صية –اآنذاك- ا�صم »االإيرانيني« من قبل احلكومة التون�صية.

لكن بعد هذه العالقة الطويلة والقناعات امل�صرتكة كان جزاء الغنو�صي هو اأن 
مينع من زيارة طهران؛ وذلك من اأجل احلفاظ على ر�صا احلكومة التون�صية، التي 
عالقاتهما  الدولتان  اأعادت   (990 �صنة  فمنذ  اإيران،  وبني  بينها  العالقات  حت�صنت 
الدبلوما�صية. وقد جت�صد تطور ومنو عالقتي البلدين يف العديد من املجاالت، حيث 
مت اإن�صاء جلنة م�صرتكة دائمة تنعقد كل �صتة اأ�صهر برئا�صة نائب رئي�ض اجلمهورية 

االإيرانية والوزير االأول التون�صي، اأي مبعدل اجتماع �صنوي يف كل عا�صمة)4)(.

هذا ما دفع الغنو�صي، يف فرتة الرئي�ض االأ�صبق زين العابدين بن علي، التخاذ 
مواقف مغايرة جتاه املد ال�صيعي بتون�ض وبدول �صمال اأفريقيا مبا فيها م�صر، حيث 
�صرح يف الكثري من املنابر االإعالمية باخلطورة التي ي�صكلها املد ال�صيعي بهذه البلدان، 
االإ�صالمية  الدولة  على  الوا�صع  االنفتاح  هذا  خطورة  من  التون�صية  احلكومة  وحذر 
االإيرانية، اإذ �صدد على �صلوع جهات حم�صوبة على اإيران، تقف وراء هذه املتغريات 

املهددة ل�صالمة التدين ال�صعبي التون�صي. 

ففي �صهر يناير )كانون الثاين( 2007 رف�صت ال�صلطات االإيرانية ا�صتقبال وفد 
من املوؤمتر القومي االإ�صالمي، ي�صم يف ع�صويته االأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء 
امل�صلمني »حممد �صليم العوا«، واملن�صق العام للموؤمتر القومي االإ�صالمي منري �صفيق، 
العالقات  اإطار  ياأتي يف  املنع  باأن هذا  االإيرانيون  وتعلل  فيه،  الغنو�صي  وجود  ب�صبب 
التون�سية- االإيرانية، التي ي�سرتط فيها النظام التون�سي على نظريه يف طهران عدم 

ال�صماح للغنو�صي بدخول اإيران.

نظام  انتهازية  عن  تعرب  املواقف  هذه  اأن  الغنو�صي  اعترب  االأ�صا�ض  هذا  على 

)3)( ال�صيخ خمي�ض بن علي املاجري التون�صي، مرجع �صابق.

)4)( �صبكة الرا�صد االإ�صالمي، من تاريخ احلركات االإ�صالمية مع ال�صيعة واإيران 9، ال�صبت 3 �صبتمرب )اأيلول( ))20:
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3545
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وعلى  ال�صياق  هذا  ويف  بتون�ض!  الت�صّيع  لن�صر  الإيران  وحتيزه  علي  بن  العابدين  زين 
اإثر ما تعر�ض له زعيم اإخواين »القر�صاوي« من هجوم، كتب الغنو�صي مقااًل بعنوان 
»كلنا يو�صف القر�صاوي«! وكتب قائاًل »فوجئنا يف هذه االأيام املباركات بت�صريحات 
»�صافلة« �صادرة عن وكالة اأنباء اإيرانية تدعى »مهر« تخطت كل احلدود واالعتبارات 
االأخالقية وال�صرعية يف تعاملها مع رئي�ض االحتاد العاملي لعلماء امل�صلمني! يوا�صل »يف 

حتٍد �صافر لالأمة وعلمائها قاطبة مبن فيهم علماء ال�صيعة...«)5)(! 

كما برر موقفه )اجلديد( من االمتداد ال�صيعي مبجتمعات عرفت عرب التاريخ 
عن  عربوا  وجماعته:  اأنه  اإلى  م�صريًا  ال�صنة(.  )نهج  العقائدي  اال�صتقرار  من  نوعًا 
�صعور عام يف عامل ال�صنة بال�صخط على اخرتاقات، حتى واإن تكن حمدودة، قد فتحها 
ال�صنية،  االأقطار  من  قطر  من  الأكرث  الوطنية  الوحدة  ج�صم  يف  الت�صّيع  دعاة  بع�ض 

خ�صو�صا تلك التي برئت من ال�صراعات املذهبية)6)(.

الخاتمة

يت�صم املوقف التون�صي الر�صمي ب�صكل عام من الت�صّيع، بالطابع املتغري، فاإذا 
كانت بداية الثمانينيات تت�صم بهيمنة التوتر بني البلدين، فاإن هذه العالقة عادت اإلى 
جمراها الطبيعي مع بداية الت�صعينيات من القرن املا�صي، وذلك على ح�صاب عالقة 
طهران باحلركة االإ�صالمية بتون�ض. اإن فهم هذه املواقف ال�صيا�صية اأو االأيديولوجية 
اأو الثقافية رهني -كما راأينا يف ال�صابق- بالوقوف عند التحوالت الداخلية والعالقات 
ال�صيا�صية داخل البالد. كما اأن هذه املواقف ال توؤثر فقط على طبيعة العالقة اخلارجية 
بني تون�ض واإيران، واإمنا كذلك على و�صعية االأقلية ال�صيعية داخل البالد، فتكون لهذه 

االأقليات –اإذًا- ا�صتجابٌة �صرطية للمثريات اخلارجية.  

)5)( را�صد، الغنو�صي، كلنا يو�صف القر�صاوي، موقع القر�صاوي، )2 �صبتمرب )اأيلول( 2008، على الرابط التايل:
http://www.qaradawi.net/new/Articles-4602 

)6)( نف�صه.

ياسين بوشوار       جمال الصيفي


