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قضية

المثقفون
اإلسالميون والحريات
ّ
من تونس إلى مصر ،يواجه الفنانون والصحافيون كل يوم تيارات التكفير
واستدعاءات إلى املحاكمّ ،وتقويض
والشعبوية الدينية .اعتداءات بالجملةّ ،
ّ
ممنهج ألسس الدولة املدنية .في هذا امللف نقدم شهادات وآراء كتاب وباحثني
ومبدعني يطرحون نظرتهم إلى الواقع ورؤياهم من أجل املواجهة

«النهضة»
تنادي بقتلي
النوري بوزيد

*

بعد صدور فيلمي «صفائح الذهب» ()1988
ال ��ذي رب �ط� ُ�ت ف�ي��ه ب�ي�ن ال �ح��ري��ات السياسية
وال �ش �خ �ص �ي��ة وح� ��ري� ��ة امل �ع �ت �ق��د ،أص � ��درت
«النهضة» حكمًا باإلعدام ضدي ،وتم تعليقه
طوال  7أو  8أشهر في الجامعات عام ،1990
وكانت حجتهم أن الفيلم ِّ
يروج لإللحاد .بعد
الثورةَّ ،
جددت النهضة نداءات املطالبة بقتلي.
ُ
ف��ي تجمع سياسي نهضوي رس�م��ي عقد
في قصر املؤتمرات في تونس العاصمة يوم
 17نيسان (أبريل)  ،2011أدى مغني الراب
املنتمي إل��ى «النهضة»  Psycho Mأغنية
تقول« :يجب إفراغ الكالشنكوف في مخرج
«ماكينغ أوف» (أح��د أف�لام ال�ن��وري ب��وزي��د ـ
ُ
 ،)2006وقوبلت تلك األغنية التي وصفتني
ب� � �ـ«ع � ��دو ال � �ل� ��ه» ب� �م ��وج ��ات م� ��ن ال �ت �ص �ف �ي��ق
وصيحات «الله أكبر» .ولم يعترض على ذلك
قادة «النهضة» الحاضرون .بعد تلك الواقعة
بيومني ،تم االعتداء َّ
علي بالضرب من قبل
شبان إسالميني إث��ر مشاركتي في نقاش
ثقافي في جامعة تونس.
كل هذا يدفعني إلى االعتقاد ّ
بأن «النهضة»
ل ��م ت �ت �غ� ّ�ي��ر ،ول� ��م ت �ت �خ��ل ع ��ن م �ن �ه��ج ال �ع �ن��ف.
بالطبع ،بعد فوزها في االنتخابات ،تحاول
أن ت�ظ�ه��ر ب��وج��ه م �غ��اي��ر ،ألن ل�ع�ب��ة السلطة
تقتضي منها ذل��كّ .
لكن ه��ذا الوجه املعتدل
ُ
وامل �ط �م � ِئ��ن ال ��ذي ي� � ّ
�روج ل��ه ق ��ادة «ال�ن�ه�ض��ة»
ت�خ��ون��ه ت �ص��رف��ات ال�ع�ن��ف ال �ت��ي ت �ص��در عن
مناضليها وأنصارها .ومن األمثلة على ذلك
ّ
أنني تعرضت ،بعد االنتخابات بيومني ،إلى
اعتداء جديد على يدي شاب من «النهضة»
في أحد األسواق الشعبية ،حيث تهجم َّ
علي
بعنف واتهمني بأنني «كافر».
هناك حاليًا خطاب نهضوي جديد يسعى
إل � ��ى إي � �ه ��ام ال � �ن ��اس ب� � � ّ
�أن ال� �ح ��رك ��ة «ل �ي �س��ت
أصولية» وال تنادي بتطبيق الشريعة .لكن
أعتقد ّأن «النهضة» تقول ذلك اليوم ألنها ال
تحظى باألغلبية وحدها ،وتضطر للتحالف
م� ��ع أح � � ��زاب أخ � � ��رى .م � �ش� ��روع «ال �ن �ه �ض��ة»
األصولي بعيد املدى .ومخططاتها وأهدافها
الخفية ال ت��دف��ع إل��ى االط�م�ئ��ان إط�لاق��ًا على
مستقبل ال�ب�لاد وال �ح��ري��ات .ل��ذا ،فإنني في
فيلمي الجديد أتوقع لنفسي نهاية فاجعة،
حيث ق�م� ُ�ت بتصوير م��وت��ي بكل تفاصيله
وطقوسه ،من القتل إلى التغسيل إلى الكفن
والدفن!
ُ
ولست الوحيد.
أعتبر نفسي مرشحًا للقتل.
ه �ن��اك ق��وائ��م ي ��دور ع�ن�ه��ا ال �ح��دي��ث ب��أس�م��اء
ّ
س�ت��ة أو س�ب�ع��ة مثقفني ع�ل��ى األق ��ل تخطط
«النهضة» لتصفيتهم ،ومنهم محمد طالبي
وألفة يوسف وأنا .وال أتحدث عن السلفيني
ُهنا ،بل عن «النهضة» .كل التهديدات التي
أطلقت ضدي صدرت عن «النهضة» وليس
عما يسمى «التيارات السلفية».

* سينمائي تونسي

تونس ــ عثمان تزغارت
ي��واج��ه الفنانون واملثقفون ورج ��ال اإلع�ل�ام في
ت��ون��س ح �م�ل�ات غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة م��ن امل�ض��اي�ق��ات
واالع �ت��داءات .ل��م تنتظر ه��ذه الهجمات وص��ول
ح��رك��ة «ال �ن �ه �ض��ة» اإلس�ل�ام �ي��ة إل ��ى ال �ح �ك��م ،بل
ب ��دأت م �ح��اوالت أب�ل�س��ة امل�ث�ق�ف�ين ب��اك �رًا .ل��م يكد
ي�م��ر ش �ه��ران ع �ل��ى ق �ي��ام ال� �ث ��ورة ،ح�ت��ى ت�ف�ج��رت
املواجهات بني النخب الثقافية و«ق��وى الظالم»
م��ن ال�ه�ج��وم ال�س�ل�ف��ي ع�ل��ى ق��اع��ة «أف��ري �ك��ا آرت»
احتجاجًا على ع��رض فيلم «ال الله وال سيدي»
ل�ن��ادي��ة ال�ف��ان��ي ،إل��ى االع �ت��داء ع�ل��ى السينمائي
ال �ط �ل �ي �ع��ي ال � �ن� ��وري ب ��وزي ��د ع �ل��ى أي � ��دي ش �ب��اب
«ال �ن �ه �ض��ة» ،وإط �ل��اق ب�ع�ض�ه��م ن� � ��داءات علنية
إل��ى تصفية ص��اح��ب «ص�ف��ائ��ح ال��ذه��ب» (راج��ع
ش �ه ��ادت ��ه) .وال ي �ك��اد ي �م��ر أس �ب ��وع م ��ن دون أن
ّ
تضج وسائل اإلع�لام باعتداء أو هجوم جديد
على مثقفني وإع�لام�ي�ين مناوئني لإلسالميني،
إذ طاولت االعتداءات عشرات الفنانني والكتاب
واإلع�ل�ام �ي�ي�ن وال �ج��ام �ع �ي�ين .وت �ح��ول��ت ش�ب�ك��ات
التواصل االجتماعي التي لعبت دورًا الفتًا في
إط��اح��ة دي�ك�ت��ات��ور ق��رط��اج إل��ى س��اح��ة للتكفير
والتخوين.
الحبيب بلهادي ،رفيق درب الفاضل الجعايبي
وج�ل�ي�ل��ة ب �ك��ار ف��ي ف��رق��ة «ف��ام�ي�ل�ي��ا» امل�س��رح�ي��ة،
وم��دي��ر ق��اع��ة «أف��ري�ك��ا آرت» ،ك��ان ط��رف��ًا ف��ي أول
مواجهة ض��د ق��وى «ال ��ردة الثقافية» ف��ي موطن
الشابي .ما زال��ت ه��ذه القاعة الثقافية املرموقة
مغلقة بحجج بيروقراطية منذ الهجمة السلفية
التي استهدفتها ف��ي نيسان (أب��ري��ل) م��ن العام
املاضي .يقول« :ما حدث من تجاذبات وهجمات
على الثقافة واملثقفني خالل الحملة االنتخابية
األخيرة ،وما تشهده تونس منذ تولي السلطة
ال � �ح ��ال � �ي ��ة م � ��ن ت� �ض� �ي� �ي� �ق ��ات ع � �ل ��ى اإلع �ل�ام � �ي �ي�ن
واع � �ت� ��داءات ع �ل��ى ال �ف �ن��ان�ين وامل �ث �ق �ف�ين ،ل ��م ت��أت
م ��ن ف � ��راغ .ب ��ل ك��ان��ت ن �ت��اج خ �ط��ة م�ب�ي�ت��ة سعى
اإلسالميون من خاللها ،وعلى مدى أشهر ،إلى
ُ
جعل املطالبة بالحريات مرادفًا للكفر في أذهان
أنصارهم .وهذا يفرض علينا اليوم كمثقفني أن
نسهم في بلورة ثقافة مقاومة من أجل الصمود
ف��ي وج��ه ت �ي��ارات التكفير والشعبوية الدينية،
ّ
والتصدي لكل ما يشكل مساسًا بالحريات أو
تهديدًا للمكتسبات الديموقراطية في البالد».
ّ
ويضيف أن «أحدًا لن يثنينا عن االستماتة في
دفاعنا عن الحريات .لم ينجح في ذلك بورقيبة
وال بن علي سابقًا .ولن ينجح اليوم الغنوشي
ومن معه».
ك�لام ي�ص� ّ�دق عليه السينمائي ال �ن��وري ب��وزي��د،
ً
قائال ّإن «تركيبة السلطة الحالية تثير َّ
في الكثير
من الخوف .ال أخاف على نفسي من التهديدات،
فأنا مستعد للموت من أج��ل أف�ك��اري ،بل أخاف
على مستقبل بالدي وأبناء بالدي .التضييقات
ال�ح��ال�ي��ة ال ت�س�ت�ه��دف امل�ث�ق�ف�ين ف �ق��ط ،وال ت�هّ� ّ�دد
ال�ح��ري��ات فحسب ،ب��ل ه��ي أخ�ط��ر م��ن ذل��ك .إنها
ّ
تشكل تهديدًا لتوازنات املجتمع بأكمله .وهي
ّ
ت��وزان��ات تشكلت على م��دى ع�ق��ود ،وإذا حصل
ّ
اإلخ�ل��ال ب �ه��ا ،ف ��إن ذل ��ك ي �ه� ّ�دد ب�ت�ق��وي��ض لحمة
املجتمع التونسي .لذا ،على كل القوى التقدمية
أن تتصدى لهذا الخطر الداهم .ويجب أن نجعل
أولويتنا ال��دف��اع ع��ن دع��ائ��م ال��دول��ة امل��دن�ي��ة .من
دونها ال يمكن أن يكون هناك أي فضاء للحرية
أو التعددية أو الديموقراطية».
أما عن أسباب ضمور دور النخب الثقافية في
تونس ما بعد ال�ث��ورة ،فيقول املسرحي توفيق
الجبالي« :األحداث املتتابعة منذ الثورة كشفت
ّ
لنا أننا كنخب ثقافية وفنية ،كان لدينا تصور
افتراضي وخاطئ ملجتمعنا .نحن اآلن نكتشف
كل يوم شيئًا جديدًا عن هذا املجتمع .هذا األمر
النظر في قناعاتنا
ال يجب أن يدفعنا ّإلى
إعادة ّ
ّ
وآليات تفكيرنا ،لكنه يتطلب منا مراجعة جذرية

من األعمال
التي انتشرت
خالل الحراك
النسائي ضد
تعديل املادة
املتعلقة
باملساواة
في الدستور
التونسي

ما زالت قاعة «أفريكا آرت» مغلقة
بحجج بيروقراطية منذ الهجمة السلفية
التي استهدفتها العام الماضي
آلليات عملنا وأساليب تواصلنا مع مجتمعنا.
ولعل هذه الهزة هي التي ِّ
تفسر الكثير من الفراغ
واالكتئاب حتى ال نقول اليأس الذي تعاني منه
بعض نخبنا» .ويضيف صاحب «هنا تونس»:
«هناك اليوم مشروعان مجتمعيان في بالدنا،
أح��ده �م��ا ح��داث��ي واآلخ � ��ر أص ��ول ��ي .وداخ � ��ل كل
واح ��د م��ن ه��ذي��ن امل �ش��روع�ين ،ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ت�خ�ب��ط وع ��دم ال�ت�ج��ان��س ف��ي ال ��رؤى واألف �ك��ار.
وه��ذا ن��اب��ع م��ن كوننا ن�خ��وض تجربة ج��دي��دة،

ون��واج��ه واق�ع��ًا مغايرًا بعد التحوالت الجذرية
التي ج��اءت بها ال�ث��ورة .وه��ذا الوضع املستجد
ج�ع�ل�ن��ي ش�خ�ص�ي��ًا أع �ي��ش م��رح�ل��ة ت��أم��ل أس�ع��ى
خاللها إلى قراءة وفهم هذا الواقع الجديد .وال
ً
أ ّع�ت�ب��ر ن�ف�س��ي ع�ن�ص�رًا ف��اع�لا ف��ي األح � ��داث رغ��م
ً
أني كنت أول من ّ
قدم عمال مسرحيًا بعد الثورة
الديموقراطية واالنتخابات وحق
أثار مواضيع
ّ
املواطنة وح��ري��ة ال�ق��رار .لكنني ال أؤي��د انخراط
النخب الفنية والثقافية حاليًا بشكل مباشر في
ّ
العمل السياسي ،ألن�ن��ي أعتقد أن دورن ��ا ليس
ص�ن��اع��ة ال �ح��دث ،ب��ل إع� ��ادة ص�ي��اغ��ة ال��واق��ع من
موقع نقدي .لكن هذه املسافة النقدية ال تمنعنا،
بالطبع ،من تثمني ومساندة كل القوى التقدمية
والحداثية».
أما اإلعالمي عبد الحليم املسعودي ،الذي طالته

