درا�سة من كتاب

تحوالت الموقف
التونسي من التش ّيع
()2016 – 1981
ياسين بوشوار
جمال الصيفي

إن لدرا�سة حتوالت املوقف التون�سي من الت�ش ّيع خ�صو�صية
فريدة ،وحالة متميزة جد ًا يف املغرب الكبري ،وذلك ملا ت�شهده املنطقة
من حتوالت عميقة يف بنياتها ال�سيا�سية والقانونية واملجتمعية.
�أما دوافع هذه الدرا�سة فتنطلق من الت�سا�ؤل �أو ًال ،وب�شكل عام ،حول
و�ضعية الأقليات يف �سياق االنتقال الدميقراطي بتون�س ،وثاني ًا،
وب�شكل خا�ص ،حول و�ضعية ال�شيعة بتون�س ك�أقلية دينية.

( ) باحث مغربي يف املعهد العايل للإعالم واالت�صال باملغرب.
( ) باحث مغربي يف �سو�سيولوجيا التحوالت املجتمعية يف مر�صد مراك�ش لل�سو�سيولوجيا بجامعة القا�ضي عيا�ض املغرب.
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وهذا ال�س�ؤال له مربراته التي تدفع �إلى طرحه ،كما �أن له �أهدافه التي ي�سعى
�إلى حتقيقها ،وال يحيل م�ضمون هذا ال�س�ؤال فقط �إلى البحث يف الو�ضعية القانونية �أو
االجتماعية لهذه الفئة ،و�إمنا كذلك ،ومن جانب �أعم ،الوقوف عند املوقف الر�سمي
لتون�س ،ك�أمنوذج متميز يف املحيط املغاربي؛ متميز من حيث ما �شهدته تون�س
�أو بالأحرى ما ت�شهده من انتقال دميقراطي والعمل على تكري�س البناء القانوين
والدميقراطي للم�ؤ�س�سات.
الشيعة في تونس والعمل التنظيمي

ُتعد البنية امل�ؤ�س�سية ،مبا حتمله من مكان وبيئة عمل ،من �أ�شد املمار�سات
ت�أثري ًا يف الفرد واملجتمع ،وحتديد ًا �إذا كانت لها وظائف حمددة وم�سخ ٌر لها موارد
مالية لتحقيقها ،لذلك التج�أت �شيعة تون�س �إلى ت�شكيل م�ؤ�س�سات حتت�ضن �أن�شطتها
و�أعمالها .و�سنقف يف هذا املحور عند �أبرز امل�ؤ�س�سات ال�شيعية بتون�س ،وخ�صو�ص ًا
اجلمعيات.
تعود بداية ظهور الت�ش ّيع يف تون�س �إلى ما بعد اال�ستقالل� ،إلى نهاية ال�سبعينيات
وبداية الثمانينيات ،حينما اعتنق عدد من ن�شطاء التيار الإ�سالمي الفكر ال�شيعي،
ت�أثر ًا بالثورة الإيرانية التي رفعت �شعار الإ�سالم ،فتلقتهم طهران ودعتهم وجندتهم
خلدمة �أغرا�ضها ،يف حماوالت ت�صدير املذهب ال�شيعي ،لكنهم اعتمدوا مبد�أ التقية
و�إخفاء الهوية بعد �شروع نظام احلبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي
يف مالحقة الإ�سالميني واعتقالهم ،و�أعلنوا االنف�صال نهائي ًا عن التيار الإ�سالمي،
ووا�صلوا ن�شر املذهب ال�شيعي يف البلد والتنظري له ،ومن �أبرز رموز الت�ش ّيع يف تون�س
الذين �أثاروا جد ًال كبري ًا ،ب�سبب عالقتهم املك�شوفة مع �إيران وتلقيهم الدعم املايل
منها« ،لطفي الورهاين» الذي �ألف كتاب ًا حتت عنوان« :نعم ت�ش ّيعت ...وهذا هو
ال�سبب» ،و«التيجاين ال�سماوي» �صاحب كتاب« :ثم اهتديت» ،والذي �سافر �إلى العراق
يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،حيث قابل الإمام �أبا القا�سم اخلوئي يف النجف ،وح�ضر
جمال�س حممد باقر ال�صدر يف بغداد ،ويعترب اليوم �أكرب مرجعية �شيعية يف تون�س،
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وهو من املعممني ،و«مراد ال�شبلي» و«عماد الدين احلمروين» وغريهم.
ح�سب املزاعم ،يوجد �أغلب �شيعة تون�س يف كل من والية� :سو�سة ،املهدية،
قف�صة ،وتون�س العا�صمة ،وتتجلى ن�شاطاتهم ب�إحياء املرا�سم الدينية واملذهبية مع
تبادل الكتب والأ�شرطة ال�صوتية وبع�ض الن�شاطات الأخرى ،ويوجد منهم من يدر�س
الدرا�سات املذهبية يف �إيران و�سوريا .ومن �أبرز �أعالم ال�شيعة التون�سيني :حممد
التيجاين ال�سماوي ،مبارك بغدا�ش ،عماد الدين احلمروين ،حممد الر�صايف ،حممد
العربي التون�سي ،مراد ال�شبلي ، (((...وين�شط �أغلب ه�ؤالء يف م�ؤ�س�سات وتنظيمات
�شيعية ،و�سنحاول الوقوف عند بع�ض هذه التنظيمات.
يعترب املدخل الثقايف والعمل اخلريي والن�شاط ال�سيا�سي من �أهم بوابات
دخول الت�ش ّيع �إلى تون�س ،التي تعتنق الغالبية العظمى من �سكانها املذهب املالكي
ال�سني ،حيث عمدت �إيران بعد ا�ستقطابها بع�ض ال�شباب الإ�سالمي التون�سي ع�شية
تويل اخلميني مقاليد ال�سلطة يف طهران بعد الثورة الإيرانية� ،إلى تكوينهم عقائدي ًا
وفكري ًا ثم �إعادتهم �إلى تون�س كمب�شرين باملذهب ال�شيعي اجلعفري ،حيث اختاروا
بداية العمل يف الظالم حتت مربر «التقية» الذي يعترب �أحد �أهم مبادئ املذهب
ال�شيعي ،ثم تطور الأمر الحق ًا لتظهر جمعيات غري حكومية ،بع�ضها يجاهر باعتناق
املذهب ال�شيعي ،وبع�ضها يعتمد التخفي مع �إظهار ميول �شيعية ،ثم تلت ذلك حماوالت
لدخول احلقل ال�سيا�سي التون�سي عرب قائمة �سيا�سية تخو�ض غمار االنتخابات .وكان
�أبرز هذه اجلمعيات ك ًال من« :جمعية �آل البيت الثقافية التون�سية» و«رابطة الت�سامح
التون�سي» وجمعية «املودة الثقافية».
فقد كانت «جمعية �آل البيت الثقافية التون�سية» التي ت�أ�س�ست نهاية عام 2003
بداية للظهور العلني للعمل ال�شيعي املنظم ،حيث �أ�س�سها «عماد الدين احلمروين»
وهو من املت�ش ّيعني التون�سيني املعروفني بارتباطهم ب�إيران ،وال يخفي «احلمروين»
((( حميد ،عبداجلليل الوائلي� ،شيعة تون�س ،موقع �صدى املهدي ،العدد ( /11 ،)24دي�سمرب (كانون الأول)  ،2012على الرابط التايل:

http://mmahdi.info/sadaalmahdi/articles781
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�سعي جمعيته لن�شر املذهب ال�شيعي اجلعفري ،م�ؤكد ًا �أن الت�ش ّيع �أ�صيل يف تون�س ،يف
�إ�شارة تاريخية �إلى الدولة الفاطمية الإ�سماعيلية التي حكمت تون�س يف القرن العا�شر
امليالدي ،ومي�ضي �إلى اعتبار «الت�ش ّيع عقيدة وهوية را�سخة عند كل تون�سي»! وت�شتغل
هذه اجلمعية بو�سائل ثقافية� ،إذ تقوم بتوزيع الكتب واملن�شورات يف جميع �أنحاء البالد
ويف موقعها الإلكرتوين.
وال تخفي «جمعية �آل البيت �سعيها لن�شر الت�ش ّيع والتب�شري به ،مع �إظهار الوالء
«للخامنئي» ،ومن قبله اخلميني ،حيث متلك اجلمعية موقع ًا على �شبكة الإنرتنت ولها
من�شورات ومطويات ،كما تقوم بتوزيع الكتب واملن�شورات الإيرانية ال�شيعية يف كل
�أنحاء اجلمهورية ،ويعرتف زعيمها «احلمروين» ب�أن نواياهم تتجاوز تون�س �إلى باقي
دول املغرب العربي كاجلزائر واملغرب وموريتانيا وليبيا وم�صر ،حيث ي�ؤكد وجود
تن�سيق مع �أتباع ال�شيعة يف �شمال �أفريقيا والنا�شطني الإيرانيني هناك ،لت�أ�سي�س
منظومة �إعالمية متكاملة مهمتها الدعاية للمذهب ال�شيعي ،مبا يف ذلك �إن�شاء قناة
ف�ضائية موجهة ل�شعوب املغرب العربي ،ي�شرف عليها �صحفيون مت تكوينهم لهذا
الغر�ض ومن �أبناء دول املغرب العربي ،على �أن يكون بثها بالثالث لغات الأكرث تداو ًال
يف املنطقة ،وهي اللغة العربية والفرن�سية والأمازيغية ،هذا �إ�ضافة �إلى عديد من
املنتديات واملكتبات.
كما مت ت�أ�سي�س جمعية �أخرى با�سم «جمعية املودة الثقافية ال�شيعية التون�سية»
والتي يقودها «مراد ال�شبلي» وهو تون�سي �أظهر -من قبل -تبنيه للمذهب ال�شيعي،
ويعمل بتن�سيق مع �إيران عرب �سفارتها ومركزها الثقايف بتون�س ،وكذلك عرب بع�ض
اجلمعيات واملراكز ال�شيعية باملنطقة.
و�إ�ضافة �إلى اجلمعيتني ال�سابقتني ،ولدت جمعية �أخرى ت�سمى «رابطة الت�سامح
التون�سي» ،ير�أ�سها «�صالح امل�صري» .وبعك�س اجلمعيتني ال�سابقتني ،ف�إن هذه اجلمعية
تنفي �أن تكون لها عالقة بن�شر الت�ش ّيع بتون�س ،وت�ؤكد باملقابل �أن هدفها الأ�سا�سي هو
خلق جو من الت�سامح بني معتنقي املذاهب الأخرى بتون�س.
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وخالل الثورة التون�سية التي اندلعت نهاية عام  2010وانتهت ب�سقوط الرئي�س
ال�سابق زين العابدين بن علي يف يناير (كانون الثاين) عام  ،2011ن�شط قادة ال�شيعة
وزعما�ؤهم يف تون�س ،وحاولوا ا�ستغالل املرحلة وما تعرفه من حتوالت �سيا�سية؛ من
اندالع االعت�صامات والتظاهرات والأن�شطة ال�شعبية املناه�ضة للنظام ،لأجل الظهور
العلني.
مع انهيار نظام ابن علي يف يناير (كانون الثاين)  2011ا�ستغل ال�شيعة
التون�سيون حالة االنتقال التي ت�شهدها البالد ،فحركت مت�ش ّيعيها يف تون�س م�ستفيدين
من �أجواء احلرية التي عرفتها املرحلة ،و�ضعف قب�ضة الدولة بعد انهيار النظام،
فك�شفوا عن نواياهم وبد�أت �أن�شطتهم تخرج �إلى العلن ،فكانت امل�سارح وال�شوارع
ميدان ًا الحتفاالتهم وطقو�سهم ،بل بلغ الأمر بهم حد اقتحام امليدان ال�سيا�سي عرب
قائمة �سيا�سية تعرف با�سم «قائمة �أمل تون�س احلديثة» ،وهي قائمة انتخابية م�ستقلة
ال تنتمي لأي حزب �سيا�سي من الأحزاب القائمة يف تون�س ،وتتلقى التمويالت من
�إيران ومن بع�ض املنظمات ال�شيعية العاملية املرتبطة ب�إيران ،ويقودها حممد حم�سن
احلمدوين ،و�سالم ال�سعيدي ،وي�سعى اجلناح ال�سيا�سي لل�شيعة يف تون�س �إلى الت�أثري
على القرار ال�سيا�سي للبالد ،خ�صو�ص ًا الدبلوما�سية التون�سية كمرحلة �أولى ،من �أجل
دفعها نحو املحور الإيراين ،و�إقناع ال�سلطات التون�سية ب�ضرورة حت�سني العالقات مع
�إيران ،عرب تفعيل التبادل االقت�صادي والتجاري والثقايف.
العالقات التونسية -اإليرانية

عرفت العالقات التون�سية -الإيرانية توتر ًا مع بداية الثمانينيات من القرن
املا�ضي ،بينما توطدت عالقة طهران بحركة «النه�ضة الإ�سالمية» يف تون�س .غري
�أن هذا الو�ضع انعك�س مع بداية الت�سعينيات من القرن نف�سه ،فتق ّرب النظامان
على ح�ساب عالقة طهران باحلركة ،من �أبرز منا�صريها يف منطقة املغرب العربي.
وانتهى الأمر ب�أن اعتذرت طهران عن ا�ستقبال را�شد الغنو�شي ،معللة ذلك ب�أنه ي�سيء
لعالقتها مع تون�س.
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ولعل �أبرز موقف من الثورة الإ�سالمية ب�إيران يف املغرب العربي -بعد موقف
اجلزائر الر�سمي -كان ت�أييد حركة النه�ضة وزعيمها الغنو�شي لثورة اخلميني
واالحتفاء بها .ويف الثمانينيات كان يطلق على �أع�ضاء حركة النه�ضة يف تون�س ا�سم
«الإيرانيني».
منذ �سنة � 1990أعادت الدولتان عالقتهما الدبلوما�سية ،وجت�سد تطور ومنو
عالقتي البلدين يف عديد من املجاالت ،حيث مت �إن�شاء جلنة م�شرتكة دائمة تنعقد كل
�ستة �أ�شهر برئا�سة نائب رئي�س اجلمهورية الإيرانية والوزير الأول التون�سي� ،أي مبعدل
اجتماع �سنوي يف كل عا�صمة .ويقام ب�شكل متزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الدوري
منتدى �سنوي ي�ضم عدد ًا كبري ًا من رجال �أعمال الدولتني.
وقعت تون�س وطهران �أكرث من ثالثني مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون االقت�صادي
والتجاري .ومن �آخرها االتفاق التجاري املوقع يف  16يناير (كانون الثاين) 2007
والذي ين�ص على خف�ض الر�سوم اجلمركية بني البلدين.
وتون�س ع�ضو يف جمل�س حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وقد عربت يف
�أكرث من منا�سبة عن موقفها الداعم لإيران يف حقها يف ا�ستخدام الطاقة النووية
للأغرا�ض ال�سلمية .لذلك كانت ال�شخ�صيات الر�سمية يف تون�س تلح على حق �إيران يف
اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية ،ويثني بع�ض الر�سميني الإيرانيني على ما ي�سميه
«املقاربة الإ�سالمية للرئي�س زين العابدين بن علي».
عربت تون�س يف العديد من املنا�سبات عن موقفها الداعم لإيران يف حقها
يف ا�ستخدام الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية ،وكانت من �أولى الدول العربية
املرحبة بتوقيع االتفاق النووي ،حيث قالت اخلارجية� :إن «تون�س ترحب بتو�صل �إيران
واملجموعة ال�سدا�سية �إلى توقيع اتفاق نهائي حول برنامج �إيران النووي ،ينهي �أزمة
توا�صلت لأكرث من عقد من الزمن ،وي�سهم يف بناء الثقة بني جميع الأطراف ،وي�ضمن
�أ�سباب الأمن واال�ستقرار يف املنطقة» .كما �شددت الوزارة «على حق جميع بلدان
العامل يف امتالك التكنولوجيا النووية لأغرا�ض �سلمية ،وذلك يف نطاق االحرتام
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الكامل لالتفاقيات الدولية وال�شروط وال�ضمانات التي تعمل مبقت�ضاها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية»(((.
�شهدت العالقات بني تون�س و�إيران عديد مراحل ال�شد واجلذب� ،إال �أنها يف
جمملها عالقات قوية ي�شيد بها كال اجلانبني ،حيث عرفت العالقات التون�سية-
الإيرانية توترا مع بداية الثمانينيات من القرن املا�ضي ،وخا�صة بعد قيام الثورة يف
�إيران ،حيث مل يكن الرئي�س التون�سي الأ�سبق «احلبيب بورقيبة» متحم�سا لها.
مع قيام الثورة التون�سية عام  ،2011كانت �إيران من �أبرز املرحبني بها ،حيث
اعترب الرئي�س الإيراين ال�سابق «�أحمدي جناد» �أن الثورة التون�سية هي ثورة �شعب
انتف�ض �ضد الديكتاتور املدعوم من الغرب ،وا�ستقبلت طهران بعد الثورة مبا�شرة
بع�ض النخب الثقافية وال�سيا�سية وال�سينمائية التون�سية ،وذلك لتطوير العالقات بني
هذه النخب ونظرياتها الإيرانية.
تراجعت العالقات االقت�صادية بني تون�س و�إيران بعد فر�ض العقوبات الأممية
على طهران؛ �إال �أنه على الرغم من �ضعف املبادالت االقت�صادية التون�سية الإيرانية،
فقد �شهدت الأعوام القليلة املا�ضية تطور ًا �سريع ًا يف جمال املبادالت الثقافية والعلمية.
عموم ًا ،يت�ضح �أن العالقات الإيرانية -التون�سية كانت عالقات جيدة �-إلى
حد ما -على الرغم من بع�ض التوترات التي �شهدتها بعد الثورات التي عرفتها كل
من �إيران وتون�س ،وقد حكمت هذه العالقة طبيعة اجلغرافيا ال�سيا�سية� ،إذ ميكن
اعتبار �أن جميع الدول املغاربية كانت �-إلى حد ما -مت�شابهة يف تطور وم�سار عالقتها
اخلارجية ب�إيران ،وميكن �أن ن�ستثني من هذا الطرح اجلزائر ،التي بعك�س املغرب
وتون�س ،طبعها انتقال من النقي�ض �إلى النقي�ض.

((( هدير ،حممود� ،إيران وتون�س واجلزائر ...عالقات تاريخية تعك�سها جولة «ظريف»� 1 .سبتمرب (�أيلول)  ،2015على الرابط التايل:

http://elbadil.com/2015/09/01
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وضعية الشيعة كأقلية (دستور ما بعد الثورة)

�صنفت تقارير �إعالمية عدة ومقاالت �صحفية ومواقع �إلكرتونية اجلمهورية
التون�سية من البلدان التي ت�شهد «حركة الت�ش ّيع» ب�شكل �سريع ووا�ضح املعامل ،حيث
ق ّدر مركز «بيو» ( )PewResearch Centerالأمريكي عد َدهم �سنة  2009بـ()102
�ألف((( ،يف ظل هذه «احلركة ال�شيعية»؛ كيف تبنى د�ستور تون�س ما بعد الثورة حرية
املعتقد؟ وكيف يحمي الد�ستور التون�سي الأقليات الدينية؟ وما هي و�ضعية ال�شيعة
ك�أقلية دينية يف تون�س؟
عرفت تون�س الت�ش ّيع منذ فرتة طويلة ،واليوم يوجد ال�شيعة يف �أغلب املدن
والواليات� ،أهمها :قف�صة وقاب�س واملهدية ...و�أي�ض ًا تون�س العا�صمة ،وتتجلى
ن�شاطاتهم ب�إحياء املرا�سم الدينية واملذهبية مع تبادل الكتب والأ�شرطة ال�صوت ّية،
وبحكم �أنهم �أقلية دينية كما ذكر يف تقرير ال�شرق الأو�سط((( فهم ي�شتغلون وفق عمل
منظم.
وتعترب �أحداث يف  17دي�سمرب (كانون الأول)  2010ت�ضام ًنا مع حممد
البوعزيزي الذي �أ�ضرم النار يف ج�سده ،مما �أدى �إلى اندالع التظاهرات وخروج
�آالف التون�سيني الراف�ضني لأو�ضاع تون�س ،ونتج عنها مئات القتلى والإطاحة بالرئي�س
زين العابدين بن علي ،و�إقالة عدد من الوزراء .وقد �شكلت الثورة التون�سية بداية
للربيع العربي (الثورات العربية) ،وتعترب هذه الثورة �أهم حدث غري احلياة ال�سيا�سية
يف تون�س وال�شمال الأفريقي ،وهذا الأمر راجع �إلى االفتقاد للحريات؛ حرية التعبري
والتدين والتحرر من اخلوف ،والتي تن�ص عليها مواد الد�ستور التون�سي ،وعلى الرغم
من ذلك فقد ف�شل النظام التون�سي وحكومته يف توفري هذه احلقوق للمواطنني ،وهو ما
دفع ال�شعب التون�سي لأن يثور ويطالب ب�ضرورة توفري هذه احلريات وعمل الإ�صالحات
((( عبداهلل ،جنوف :حالة الت�ش ّيع يف تون�س� ،أبريل (ني�سان)  ،2014جملة م�ؤمنون بال حدود للدرا�سات والأبحاث.
 /www.mominoun.com/articlesعبد-اهلل-جنوف-حالة-الت�ش ّيع-يف-تون�س3834-
((( تون�س :العنف والتحدي ال�سلفي ،تقرير ال�شرق الأو�سط رقم ( ،)137فرباير (�شباط) � ،2013ص.3
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ال�سيا�سية ،وحتقيق العدالة االجتماعية ،ورحيل ر�أ�س النظام زين العابدين بن علي،
الذي ُعرف بقمع مواطنيه و�سلبهم حرياتهم ،بجانب انت�شار الف�ساد يف عهده ب�شكل
كبري� ،إلى جانب عديد من الأ�سباب التي دفعت لثورة ال�شعب يف تون�س(((.
وبعد الثورة ،ولأول مرة يف العامل العربي ،متت د�سرتة حرية ال�ضمري ،حيث
جاء يف الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور ما يلي« :الدولة راعية للدين ،كافلة حلرية
املعتقد وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية� ،ضامنة حلياد امل�ساجد ودور العبادة عن
التوظيف احلزبي .تلتزم الدولة بن�شر قيم االعتدال والت�سامح ،وبحماية املق ّد�سات
ومنع النيل منها ،كما تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحري�ض على الكراهية والعنف
وبالت�صدي لها» .حيث �أ�صبح ب�إمكان الفرد ت�أ�سي�س جمال خا�ص به ،يختار فيه عقائده
�أو غريها كما ي�شاء دون �أية و�صاية من الدولة ،وذلك �سعيا لبناء الدميقراطية داخل
البالد.
لكن هذا الف�صل ال ي�سري على اجلميع ،حيث جند رئي�س اجلمهورية ي�شرتط
عليه �أن يكون دينه الإ�سالم ،وكذلك �أع�ضاء احلكومة وجمل�س نواب ال�شعب ،حيث
يلزم عليهم ت�أدية الق�سم ،كما يحرم من مار�س حرية املعتقد من �أداء ق�سم يعك�س
التزامه الفكري والعقائدي.
اجلدير بالذكر ال�صدمة العميقة التي �أحدثها هذا الف�صل من الد�ستور ،على
م�ستوى العقل اجلمعي الإ�سالمي يف تون�س ويف العامل العربي ،حيث متت قراءته كبداية
تفكيك لثوابت الأمة وعلمنة العامل الإ�سالمي ،لكن يف الوقت نف�سه بد�أت نقا�شات يف
دول عدة ،خ�صو�ص ًا تلك التي تعاين من عمق امل�شكلة الطائفية ،حول �إمكان ا�ستلهام
الأمنوذج التون�سي ،وحول �ضرورة الدولة املدنية وحرية ال�ضمري لكونها الطريق نحو
ال�سلم املدين ،بف�ضل مركزية املواطنة التي تعو�ض مركزية املعتقدات الطائفية .لكن
ما يدل على التحول الأخالقي اال�سرتاتيجي �أي�ض ًا هو موقف حركة النه�ضة((( التي
((( على عبده حممود :الثورة التون�سية :الأ�سباب ..عوامل النجاح ..النتائج ،د.علي عبده حممود� ،آخر زيارة � 22أبريل (ني�سان) .2016

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm

((( حركة النه�ضة :متثل التيار الإ�سالمي يف تون�س ،مت ت�أ�سي�سها �سنة  ،1972ومت االعرتاف بها كحزب �سيا�سي بتاريخ  1مار�س (�آذار)
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اعتربت الد�ستور متوافق ًا مع املقا�صد العليا لل�شريعة ،و�أكدت �أن املدنية جزء من روح
الإ�سالم ،يف حني رف�ضت امل�ؤ�س�سات الدينية الف�صل املتعلق بحرية املعتقد ،لأن فيه
�إ�سقاط ًا لإجماع الأمة(((.
ويف ظل حماولة �إر�ساء معامل الدميقراطية ،قام امل�شرع التون�سي بحماية
الأقليات الدينية يف تون�س ،خ�صو�ص ًا يف د�ستور ما بعد الثورة ،ومنح حق ممار�سة
ال�شعائر الدينية وحرية املعتقد يف الف�صلني الثاين وال�ساد�س من الد�ستور اجلديد،
ويعترب هذا الأمر �ضامن ًا حلقوق الأقليات الدينية وللتعددية االعتقادية واملذهبية
وحق االختالف .ويف هذا ال�سياق ميكن �أن ن�ست�شهد بقول الدكتور �صبحي غندور�« :أن
خ�صو�صية املجتمع التون�سي يف تركيبته الدينية والعرقية ،وعدم وجود تعددية طائفية
ي�سر جناح االنتفا�ضة ،فالهدف واحد ،ولي�س لكل طائفة
�أو مذهبية �أو عرقية ،قد ّ
دينية �أو عرقية �أهداف خمتلفة ،لذلك فلو حدثت التجربة التون�سية يف دول �أخرى
ذات تعددية دينية �أو �إثنية فالبد و�أن تكون النتائج خمتلفة»(((.
وبالرغم من د�سرتة حرية ال�ضمري وحرية املعتقد ،ويف ظل الأو�ضاع الأمنية
غري امل�ستقرة يف تون�س ،فال زال معتنقو هذا املذهب منعزلني وم�صرين على عدم
اخلروج �إلى ال�شوارع وال�ساحات العمومية ،با�ستثناء بع�ض العنا�صر التي تعلن عن
طقو�سها داخل �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وذلك لي�س ب�سبب �أنهم �أقلية دينية،
بل ي�شكل هذا الأمر �سلوك ًا عقالني ًا يف مرحلة �صعبة متر بها تون�س ،والتي ال حتتمل
مزيدا من التوترات ،وخا�صة �أنه قد ت�شكل «احلركة ال�شيعية» خطر ًا وتهديد ًا على
الدولة وزعزع ًة ال�ستقرار النظام ،فيقت�صر ال�شيعة –غالب ًا -على االلتقاء يف منازلهم
ويف لقاءات �شبه مغلقة ،بل يكتمون عقيدتهم والقيام بطقو�سهم يف اخلفاء ،خا�صة
بعد �أن �أغلقت امل�ساجد �أبوابها �أمامهم.
 2011من طرف حكومة حممد الغنو�شي الثانية امل�ؤقتة بعد �سقوط الرئي�س زين العابدين بن علي� ،إثر اندالع الثورة التون�سية يف  17دي�سمرب
(كانون الأول)  ،2010وتعترب حركة «النه�ضة» يف الوقت احلايل من �أهم الأحزاب ال�سيا�سية يف تون�س.
((( حرية املعتقد يف الإ�سالم ..عوائق الرتاث وم�ؤ�شرات التجديد ،جملة ذوات ،م�ؤ�س�سة م�ؤمنون بال حدود للدرا�سات والأبحاث ،العدد
(� 2015 ،)3ص.37
((( على عبده حممود :الثورة التون�سية الأ�سباب ..عوامل النجاح ..النتائج ،مرجع �سابق.
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�إن الد�ستور اجلديد وخ�صو�صية املجتمع التون�سي وعالقة التيار ال�شيعي يف
تون�س بباقي التيارات الإ�سالمية؛ كلها عوامل �أ�سهمت يف ظهور �س�ؤال ماهية «احلركة
ال�شيعية» وانت�شارهم يف خمتلف املدن والواليات بتون�س .فما طبيعة العمل التنظيمي
لل�شيعة بتون�س؟ وما هي �أن�شطتهم الثقافية وال�سيا�سية؟
موقف الحركة اإلسالمية بتونس من التش ّيع

جند �أنف�سنا يف هذا املحور �أمام ت�سا�ؤل عميق ،حول موقف احلركة الإ�سالمية
التون�سية متخذين من حركة الغنو�شي �أمنوذج ًا لهذا املحور :هل هو موقف �سيا�سي �أم
ديني؟ ثم ما هي ال�شروط املمكنة للح�ضور ال�شيعي باملنطقة؟ وكيف ميكن للحركات
الإ�سالمية التون�سية �أن تتعاي�ش مع هذا احل�ضور دومنا افتعال الق�ضية عقائدي ًا
ومذهبي ًا؟
تعد احلركات الدينية الإ�سالمية ظاهرة اجتماعية �شاملة ،لها �أبعاد �سيا�سية
وتاريخية متميزة على امتداد التاريخ الإ�سالمي احلديث مبجتمعنا ،مقارنة
باحلركات الثورية الأيديولوجية ذات التوجهات ال�سيا�سية والفكرية اخلارجة عن
الدائرة املرجعية الدينية ،فهذه احلركات الأيديولوجية ت�سعى �إلى تر�سيخ قيم و�إعادة
النظر يف �أخرى ،و�سعيها الد�ؤوب لتحقيق جملة من املطالب ذات بعد حملي و�إقليمي
بالأ�سا�س ،وذلك يف عالقتها وارتباطها بق�ضايا ال�ش�أن املحلي .يف حني ميكن احلديث
عن احلركات الإ�سالمية من خالل فكرة مرجعية تلخ�ص غاياتها ،وميكن �إجمالها
يف فكرة «الأمة الإ�سالمية» ،فمهما كان ح�ضور هذه الفكرة يت�أرجح يف كل حركة على
حدة بني الظاهر واملتواري �إلى �أن ال�سعي نحوها غاية يف وجودها� .إذ جتدر الإ�شارة،
وفق ًا لهذه الفكرة املرجعية� ،إال �أن هذه احلركات ت�سعى ،على نقي�ض احلركات
الأيديولوجية� ،إلى حتقيق مطالب حمايثة للحدود املجالية للقومية الإ�سالمية العربية،
بل تتجاوزها يف �أحيان كثرية لتمتد خارج حدودها الرتابية نحو الغرب ،باعتباره �أ�صل
الداء.
�إن احلركات الإ�سالمية تعرب يف كثري من الأحيان ،بل ب�شكل م�ستمر ،عن
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�ضرورة العودة �إلى الأ�صول الدينية ال�شرعية� ،أي �إلى ال�سنة واجلماعة ،وبارتباطها
باملكون ال�سيا�سي كان لها �أن تربط ر�ؤيتها ال�سيا�سية بالعودة �إلى الدولة الثيوقراطية،
التي يكون فيها للدين الق�سط الكامل يف تدبري ال�ش�أن ال�سيا�سي عرب تطبيق ال�شريعة،
ور�سم �سيا�سة وطنية ت�ستمد قيمها الأخالقية واملثالية من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية حتت �شعار «الإ�سالم هو احلل».
فمهما يكن ت�صور هذه احلركات ،فقد جنحت ب�شكل كبري يف حتقيق املحايثة
واالنت�شار يف جمالها ،بل جتاوزت حدودها نحو الغرب ،على الرغم من امل�ضايقات
التي تعر�ضت لها (والتي �سرتجع لها بفائدة عظمى بعد �أحداث � )2011إال �أن ن�ضالها
ال�شامل مكنها من �أن ت�صبح رقم ًا مهم ًا يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية يح�سب لها
�ألف ح�ساب .حيث �إن خطابها الديني ال�سيا�سي الذي تدعو له مكنها من حيازة مكان
لها يف ال�ساحة العربية الإ�سالمية ،وخ�صو�ص ًا بعد ف�شل ال�سلطات القائمة على ال�ش�أن
الوطني يف حتقيق التنمية ،وتعاظم الفقر والب�ؤ�س االجتماعي ،وات�ساع الهوة بني
الطبقات ،مما �أف�سح املجال للخطاب ال�سيا�سي الديني ليجد له مكان ًا يف نفو�س عموم
ال�شعوب العربية الإ�سالمية ،الذي كان حام ًال مل�ضامني العدالة االجتماعية وحماربة
اال�ستبداد والتحكم ومواالة الغرب ،كما كانوا كذلك ي�شددون على �إعادة االعتبار
للقيم الأخالقية املثالية ،حيث و�صل بهم االجتهاد �إلى البحث يف الرتاث الإ�سالمي
عن بدائل للنظام االقت�صادي ،و�أق�صد هنا ما ي�صطلح عليه بـ«االقت�صاد الإ�سالمي».
النهضة والشيعة

�سجل حلركة النه�ضة نظرة خا�صة ثابتة عن ال�شيعة والت�ش ّيع ،فقد كان
مل ُت َّ
زعيمها «را�شد الغنو�شي» واحد ًا من �أبرز الوجوه الإ�سالمية امل�شاك�سة ،ويق�صد
الباحثان بامل�شاك�سة –هنا -ما كانت ترتجمه من مواقف حول ال�شيعة بالعامل
الإ�سالمي وتون�س بوجه خا�ص ،فلم يكن لهذا ال�شخ�ص �أي موقف ثابت ،حيث غلب
عليه طابع ال�سياقية والظرفية ،فنجده تارة ميدح الت�صور الإيراين ،وتارة �أخرى يرى
فيه خطر ًا يهدد �سالمة العقيدة الإ�سالمية.
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وهذا ما يرتجم االتهامات التي اتهم بها «الغنو�شي» ،يف العديد من املحطات
حول طبيعة عالقته مع �أهل البيت وكذلك مع �إيران ،حيث اتهم بتعاونه مع الدولة
الإيرانية يف ت�سهيل توغل املد ال�شيعي �إلى تون�س ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ا�ستقبل يف عديد
من املرات ال�سفري الإيراين مبقر حزبه ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركتهم يف جمموعة من
احتفاالتهم العلمية والثقافية� ،إذ مل يكن يعار�ض �أي اتفاق مع �إيران �سواء كان
ثقافي ًا� ،أو علمي ًا� ،أو اقت�صادي ًا� ،أو �سياحي ًا ،ومل يكن ليتبنى موقف ًا �سلبي ًا جتاه �أهل
البيت حني �صار حزبه يف احلكم ،بل عمل على م�شاركتهم يف الكثري من املنا�سبات؛
كح�ضوره مبنا�سبة االحتفال بالذكرى ( )37للثورة الإيرانية� .إذ كان واحد ًا من �أهم
ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية التي كانت تدعم الثورة اخلمينية ،من خالل مواقفه
التي ترتجمها جملته (املعرفة)(((.
فقد تعاطى «الغنو�شي» مع مو�ضوع ال�شيعة مند �أن كان طالب ًا �شاب ًا بفرن�سا،
وذلك يف مرحلة احلركة الطالبية الإ�سالمية بباري�س .حيث مل يكن له موقف �سلبي
جتاه ال�شيعة والت�ش ّيع ،بل كان �أكرث التزام ًا واحرتام ًا لتوجهاتهم ال�شيعية ،بل كان
مدافع ًا عن �أفكار اخلميني ،فقد كان الغنو�شي فاع ًال يف جمعية طالبية ي�شرف عليها
طالب �شيعي ،حيث عرب من خاللها عن اعتزازه و�صدقيته هو وزمالئه ال�سنيني
باجلمعية يف اختيارهم لل�شيعي الوحيد يف املجموعة على رئا�ستهم ،وهذا االختيار
نابع من �شدة تدين زميلهم ال�شيعي وكفاءته.
ويف حمطة �أخرى دعا الغنو�شي العامل الإ�سالمي �إلى دعم الثورة الإ�سالمية
الإيرانية ،حيث ن�شر يف جملته «املعرفة» مقا ًال ي�شدد فيه على دعمه للثورة الإ�سالمية
الإيرانية.
ال�سنة اخلام�سة من تلك املجلة بتاريخ  1979 /2 /12فقد
يف العدد ال ّثالث من ّ
�صدر بغالف فيه �صورة اخلميني مي ّد يديه وهو يدعو ،وقد ّ
ال�صورة كامل
غطت تلك ّ
الغالف وحتته �صورة �أخرى فيها ن�ساء �إيرانيات والعنوان الكبري الوحيد بالأحمر
((( جملة املعرفة هي �أول منرب �إعالمي للحركة الإ�سالمية بتون�س� ،صدر العدد الأول من املجلة �سنة  ،1972حتت رئا�سة را�شد الغنو�شي.
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(وانت�صر الإ�سالم)! وحتته مقولة اخلميني «ع ّرفوا النا�س بحقيقة الإ�سالم كي ال
يظن جيل ال�شباب �أن �أهل العلوم يف زوايا النجف يرون ف�صل الدين عن ال�سيا�سة،
و�أنهم ال ميار�سون �سوى درا�سة احلي�ض والنفا�س وال �ش�أن لهم بال�سيا�سة» .ثم كتب
من حتت «الإمام» اخلميني .ويف العدد نف�سه وحتت عنوان« :ال ّثورة الإيرانية ثورة
�إ�سالمية» ،كتب الغنو�شي�« :إن ثورة �إيران هي ثورة الإ�سالم �ضد اال�ستبداد والقهر
والتبعية» .وكتب �أي�ض ًا« :ولذلك ف�سوف تكون �أمنوذج ًا يهتدي به كل الأحرار يف
العاملني الإ�سالمي والنامي ،وت�صبح �إيران قلعة للحرية ومركز الإ�شعاع الر�سايل يف
العامل»(.((1
فبالرغم من امل�سافة الفا�صلة بني دول املغرب وبحر قزوين ،وبالرغم من
االختالفات العقائدية بني ال�سنة وال�شيعة ،مل يكن ليطرح �أمامها م�شكلة ال�صراع
الطائفي ،بل كانت جممل العالقات ال�سيا�سية دبلوما�سية �إبان حكم ال�شاه ،فكان يغلب
عليها الطابع التوافقي ال التنازعي ،حتى حدود الثورة الإيرانية  1979التي �ست�شكل
مرحلة جديدة من تاريخ العالقات الدبلوما�سية بني دول املغرب والدولة الإ�سالمية
الإيرانية.
وي�أتي تبني الغنو�شي لهذا املوقف امل�ضاد للمواقف التي عربت عنها جل
الدول العربية جتاه ثورة � ،1979إذ ال ميكن فهم هذا املوقف بعيد ًا من ال�سياق
العام امل�ضطرب الذي كانت تعي�شه احلركات الإ�سالمية و«حركة االجتاه الإ�سالمي»
التون�سية خ�صو�ص ًا من �أو�ضاع قمع و�سجن وحظر لأن�شطتهم ،مما �أف�سح املجال
للثورة اخلمينية لأن تكون الأمنوذج املثايل للتعبري الديني عن الفعل ال�سيا�سي الثوري
(الإ�سالم ال�سيا�سي) ،خ�صو�ص ًا بعد رفعها جملة من ال�شعارات التي كانت مت�س
احل�س امل�شرتك جلموع املجتمع الإ�سالمي ،من قبيل :العدالة االجتماعية ،الإ�سالم
هو احلل ،الق�ضية الفل�سطينية ،وق�س على ذلك.
ال�شيخ َخمي�س بن علي املاجري التّون�سي ،درا�سة :الإخوان امل�سلمون و�إدخال التّمدّد ّ
(ّ ((1
ال�شيعي �إلى تون�س ..را�شد الغ ّنو�شي منوذجا24 ،
مار�س (�آذار)2016 ،
https://dawaalhaq.com/post/39557
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وهذا ما �سيولد مواجهة النظام التون�سي للحركة الإ�سالمية «حركة االجتاه
الإ�سالمي» ،يف بداية الثمانينيات� ،أقدم النظام التون�سي على قطع عالقاته
باجلمهورية الإ�سالمية متهم ًا �إياها بدعم احلركة الإ�سالمية ،وعزز قناعته ما �أقدمت
عليه هذه الأخرية من حما�س منقطع النظري يف املنطقة للثورة الإ�سالمية ،وتب�شريها
ب�شعاراتها ،ورموزها التي حملت �صورهم من�شوراتها على الأغلفة ،فحجبتها نهائيا
و�شنت حمالت على قياداتها وكوادرها ،وظلت العالقات الدبلوما�سية مقطوعة طوال
الثمانينيات(.((1
�إن الأمر يتعلق -يف واقع احلال هنا -باملواقف الداعمة للثورة ،التي كانت
بالن�سبة لل�سلطة التون�سية عبارة عن ر�سائل م�شفرة توحي عن ثورة �إ�سالمية تون�سية،
مبباركة املر�شد الأعلى للدولة الإ�سالمية وبزعامة را�شد الغنو�شي .لتدفعها هذه
املواقف الغنو�شية �إلى �إ�صدار قرارات وردود فعل قوية جتاه احلركة الإ�سالمية وكذا
جتاه الدولة الإيرانية ،حيث ظلت العالقات الدبلوما�سية مقطوعة طوال الثمانينيات،
متهم ًا �إياها بدعم احلركة الإ�سالمية.
اعترب را�شد الغنو�شي يف كتابه «احلركة الإ�سالمية والتحديث» �أنه« :بنجاح
الثورة يف �إيران بد�أ الإ�سالم دورة ح�ضارية جديدة» ،و�أن م�صطلح احلركة الإ�سالمية
«ينطبق على ثالثة اجتاهات كربى :الإخوان امل�سلمني ،اجلماعة الإ�سالمية بباك�ستان،
وحركة الإمام اخلميني يف �إيران»(.((1
ويقرر الغنو�شي �أن اخلالف بني ال�سنة وال�شيعة ما هو �إال خالف وهمي .ذكر
ذلك يف مقال له قائ ًال�« :إن ال�صراع بني ال�سنة وال�شيعة من امل�شكالت الوهمية التي
تظهر مع �سيادة التقليد ،وي�ستعا�ض بها عن امل�شاكل احلقيقية الواقعية بعد �أن يختفي

( ((1را�شد الغنو�شي ،عالقات مغاربية� -إيرانية م�ضطربة ،املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،الدوحة 17 ،يناير (كانون الثاين)
� ،2011ص.4
( ((1عبداهلل ،ال�شمري� ،إيران والربيع التون�سي ،1جريدة اليوم 2 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2013على الرابط التايل:
http://www.alyaum.com/article/3071603
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الفكر ويختفي الإبداع»( .((1ولذا مل يكن م�ستغرب ًا �أن يطلق على �أع�ضاء حركة النه�ضة
التون�سية –�آنذاك -ا�سم «الإيرانيني» من قبل احلكومة التون�سية.
لكن بعد هذه العالقة الطويلة والقناعات امل�شرتكة كان جزاء الغنو�شي هو �أن
مينع من زيارة طهران؛ وذلك من �أجل احلفاظ على ر�ضا احلكومة التون�سية ،التي
حت�سنت العالقات بينها وبني �إيران ،فمنذ �سنة � 1990أعادت الدولتان عالقاتهما
الدبلوما�سية .وقد جت�سد تطور ومنو عالقتي البلدين يف العديد من املجاالت ،حيث
مت �إن�شاء جلنة م�شرتكة دائمة تنعقد كل �ستة �أ�شهر برئا�سة نائب رئي�س اجلمهورية
الإيرانية والوزير الأول التون�سي� ،أي مبعدل اجتماع �سنوي يف كل عا�صمة(.((1
هذا ما دفع الغنو�شي ،يف فرتة الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن علي ،التخاذ
مواقف مغايرة جتاه املد ال�شيعي بتون�س وبدول �شمال �أفريقيا مبا فيها م�صر ،حيث
�صرح يف الكثري من املنابر الإعالمية باخلطورة التي ي�شكلها املد ال�شيعي بهذه البلدان،
وحذر احلكومة التون�سية من خطورة هذا االنفتاح الوا�سع على الدولة الإ�سالمية
الإيرانية� ،إذ �شدد على �ضلوع جهات حم�سوبة على �إيران ،تقف وراء هذه املتغريات
املهددة ل�سالمة التدين ال�شعبي التون�سي.
ففي �شهر يناير (كانون الثاين)  2007رف�ضت ال�سلطات الإيرانية ا�ستقبال وفد
من امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي ،ي�ضم يف ع�ضويته الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء
امل�سلمني «حممد �سليم العوا» ،واملن�سق العام للم�ؤمتر القومي الإ�سالمي منري �شفيق،
ب�سبب وجود الغنو�شي فيه ،وتعلل الإيرانيون ب�أن هذا املنع ي�أتي يف �إطار العالقات
التون�سية -الإيرانية ،التي ي�شرتط فيها النظام التون�سي على نظريه يف طهران عدم
ال�سماح للغنو�شي بدخول �إيران.
على هذا الأ�سا�س اعترب الغنو�شي �أن هذه املواقف تعرب عن انتهازية نظام
( ((1ال�شيخ خمي�س بن علي املاجري التون�سي ،مرجع �سابق.
(� ((1شبكة الرا�صد الإ�سالمي ،من تاريخ احلركات الإ�سالمية مع ال�شيعة و�إيران  ،9ال�سبت � 3سبتمرب (�أيلول) :2011

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3545
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زين العابدين بن علي وحتيزه لإيران لن�شر الت�ش ّيع بتون�س! ويف هذا ال�سياق وعلى
�إثر ما تعر�ض له زعيم �إخواين «القر�ضاوي» من هجوم ،كتب الغنو�شي مقا ًال بعنوان
«كلنا يو�سف القر�ضاوي»! وكتب قائ ًال «فوجئنا يف هذه الأيام املباركات بت�صريحات
«�سافلة» �صادرة عن وكالة �أنباء �إيرانية تدعى «مهر» تخطت كل احلدود واالعتبارات
الأخالقية وال�شرعية يف تعاملها مع رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني! يوا�صل «يف
حتد �سافر للأمة وعلمائها قاطبة مبن فيهم علماء ال�شيعة!((1(»...
ٍ
كما برر موقفه (اجلديد) من االمتداد ال�شيعي مبجتمعات عرفت عرب التاريخ
نوع ًا من اال�ستقرار العقائدي (نهج ال�سنة) .م�شري ًا �إلى �أنه وجماعته :عربوا عن
�شعور عام يف عامل ال�سنة بال�سخط على اخرتاقات ،حتى و�إن تكن حمدودة ،قد فتحها
بع�ض دعاة الت�ش ّيع يف ج�سم الوحدة الوطنية لأكرث من قطر من الأقطار ال�سنية،
خ�صو�صا تلك التي برئت من ال�صراعات املذهبية(.((1
الخاتمة

يت�سم املوقف التون�سي الر�سمي ب�شكل عام من الت�ش ّيع ،بالطابع املتغري ،ف�إذا
كانت بداية الثمانينيات تت�سم بهيمنة التوتر بني البلدين ،ف�إن هذه العالقة عادت �إلى
جمراها الطبيعي مع بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،وذلك على ح�ساب عالقة
طهران باحلركة الإ�سالمية بتون�س� .إن فهم هذه املواقف ال�سيا�سية �أو الأيديولوجية
�أو الثقافية رهني -كما ر�أينا يف ال�سابق -بالوقوف عند التحوالت الداخلية والعالقات
ال�سيا�سية داخل البالد .كما �أن هذه املواقف ال ت�ؤثر فقط على طبيعة العالقة اخلارجية
بني تون�س و�إيران ،و�إمنا كذلك على و�ضعية الأقلية ال�شيعية داخل البالد ،فتكون لهذه
الأقليات –�إذ ًا -ا�ستجاب ٌة �شرطية للمثريات اخلارجية.

( ((1را�شد ،الغنو�شي ،كلنا يو�سف القر�ضاوي ،موقع القر�ضاوي� 21 ،سبتمرب (�أيلول)  ،2008على الرابط التايل:

http://www.qaradawi.net/new/Articles-4602

( ((1نف�سه.
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