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العرب في عين العاصفة
أغير رأيي اليوم
لن ّ
سمير ساسي

*

ُ
ُ
دخلت
عرفت القمع والسجن ،وحني
أنا مناضل نهضوي،
الصحافة بعد خروجي من املعتقل ،كان ذلك في صحيفة
ُ
أصدرت روايتي «برج الرومي» عن
حزبية يسارية .حني
ُ
ت�ج��رب��ة ال�ت�ع��ذي��ب وال�س�ج��ن ،ب�ع��د ال �ث��ورة ،أص��درت �ه��ا عند
ناشر يساري .هذه هي تونس الحقيقية برأيي .هذا وجه
ُ
ً
تونس املتعدد واملتسامح الذي طمس طويال .وهذه تونس،
كما يجب أن تكون وتبقى دومًا.
منذ الجامعة ،لم يكن عندي أي مانع في التفاعل مع اآلخر
املختلف عني فكريًا أو حزبيًا ،س��واء من خ�لال خوض
نضاالت مشتركة ،أم بالتعاطف مع هذا اآلخر حني يكون
ضحية لقمع ال�ن�ظ��ام .ول��ن أغ� ِّ�ي��ر رأي ��ي ال �ي��وم ،ب�ع��د تولي
«النهضة» الحكم .أعتقد ّأن حزبًا مثل «النهضة» عانى
ً
طويال من االستبداد والطغيان ال يمكن أن يمارس على
خصومه ما عاناه باألمس من مضايقات وإقصاء .نحن

اآلن انتقلنا إل��ى مرحلة من التعدد والديموقراطية التي
تتيح لنا التعايش في إطار من اإلخاء واالحترام املتبادل.
وهذا يملي على األقليات أن تحترم األغلبية ،وعلى األغلبية
أن تكفل حقوق األقليات.
هناك فئة من النخب الثقافية التونسية لم تتخلص بعد
من أسر اإليديولوجيا .وعلى هذه النخب أن تتحرر من
هذه العقدة ،لتكتشف أنها تستطيع أن تتعايش مع اآلخر
املختلف عنهاّ ،
وأن موقعها وحريتها سيكونان مكفولني
ف ��ي إط� ��ار ال�ل�ع�ب��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ّ
ألن ح �م��اي��ة وت��رس�ي��خ
املكتسبات الديموقراطية التي حققتها الثورة هي السبيل
لتحصني الحريات ضد التضييق أو التسلط ،أي��ا كانت
الجهة التي توجد في الحكم أو في املعارضة.

املهشمة دور ثقافة وم�س��ارح وص��االت سينما.
ه��ذا املسعى ل��ن يسهم فقط ف��ي دمقرطة العمل
الثقافي ،بل سيكون أداة تنموية تخدم أه��داف
التشغيل وت�س�ه��م ف��ي م�ح��و ال �ف��وارق ب�ين امل��دن
الكبرى واألري��اف ،وفك العزلة عن املناطق التي
كانت منسية ومهمشة في ظل النظام السابق.
ّ
كما أن ه��ذا املسعى سيلعب دورًا بالغ األهمية
في بناء جسور التواصل والتكامل بني الثقافة
والتربية .فالتصدي للمد األصولي والشعبوي
ال يتأتى فقط من النضال السياسي أو املطلبي
املباشر الذي ال ينبغي إغفاله أو االنتقاص من
أهميته ،بالطبع ،وخصوصًا في مرحلة مفصلية
مثل التي نشهدها ،لكنه يجب أن يندرج أيضًا
ضمن معركة معرفية وتوعوية طويلة األمد».
ً
النوري بوزيد له رأي مغاير وأقل تفاؤال في ما
يتعلق بدور املثقفني .يقول« :ال يجب أن نتحدث
عن نخب ثقافية في املطلق ،كما لو كانت النخب
نسيجًا متجانسًا .االنتخابات األخيرة تمخضت
ع ��ن خ �ي��ان��ة ق �ط��اع ه ��ام م ��ن ال �ن �خ��ب ال�س�ي��اس�ي��ة
اليسارية والعلمانية ملبادئها ،من أجل حسابات
س�ي��اس�ي��ة ض�ي�ق��ة دف �ع��ت ب�ه��ا إل ��ى ال�ت�ح��ال��ف مع
ّ
«النهضة» .لو أن تلك النخب تحالفت مع باقي
ق ��وى ال �ي �س��ار ،ألص�ب�ح��ت «ال �ن �ه �ض��ة» أق�ل�ي��ة في
املجلس التأسيسي .لكن الشعبوية دفعتها إلى
ال�ت�ح��ال��ف م��ع اإلس�لام �ي�ين ،متوهمة أن�ه��ا بذلك
تقترب من الشعب» .إال أن صاحب «ري��ح السد»
ً
يعود ويستدرك ،قائال« :أنا من أوائ��ل من نادوا
بأن تنخرط القوى التقدمية في الحراك الشعبي،
لكن االق�ت��راب من الشعب ال يجب أن يكون على
حساب القيم وامل�ب��ادئ التي نناضل من أجلها،
ال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ح ��ري ��ات ال�ت�ع�ب�ي��ر
وال ��رأي واملعتقد ،وع��ن قيم امل��واط�ن��ة وامل�س��اواة
والعلمانية».
ي��واف��ق ت��وف�ي��ق ال�ج�ب��ال��ي ه ��ذا ال � ��رأي ،وي�ض�ي��ف:
«ن �ح��ن ك�ف�ن��ان�ين ون �خ��ب ث�ق��اف�ي��ة ،ي�ج��ب أن نقف
دومًا على الضفة املقابلة للسلطة ،أيًا كانت هذه
حمالت التكفير بسبب برنامجه الثقافي الجريء
«م�غ��رب�ن��ا ف��ي ال�ت�ن��وي��ر وال�ت�ح��ري��ر» ال ��ذي يقدمه
ّ
«نسمة» ،فيقول إن «املضايقات والقمع
على قناة
ُ
والرقابة التي فرضت على املثقفني قبل الثورة
ً
جعلتهم يبتكرون واقعًا متخيال ال يتطابق مع
حقيقة ال��واق��ع امل �ع��اش .وع�ل��ى امل�ث�ق��ف ال �ي��وم أن
يتخلى عن النرجسية والنخبوية ،وأن ينزل إلى
املعمعة مثله مثل أي مناضل أو مواطن معني
بدعم الحركات املطلبية التي تدافع عن الحريات
والتعددية .من واج��ب املثقفني أن ينخرطوا في
الحراك املجتمعي والسياسي ،حتى ال يفسحوا
امل� �ج ��ال ألع � � ��داء ال �ح ��ري ��ة ك ��ي ي �س �ت �غ �ل��وا أج � ��واء
الحريات التي تمخضت عنها الثورات الشعبية،
لتسميم الربيع الديموقراطي برؤى شعبوية من
شأنها أن تؤسس ألشكال جديدة من التسلط».

ام �ت��دادًا ل�ه��ذا ال�ت�ص��ور ،ي�ق��ول الحبيب بلهادي:
«ان� �خ ��راط امل�ث�ق�ف�ين ف��ي ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي يجب
أن ي��أخ��ذ اآلن أب �ع��ادًا م�ت�ع��ددة .ه�ن��اك النضاالت
ال �ح��زب �ي��ة وال �ن �ق��اب �ي��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
ل�ل�ن�خ��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت�ق��دم�ي��ة ع�ل��ى ال � ��دوام أدوار
طليعية فيها .وهناك أيضًا تحديات جديدة في
مجال التنمية الثقافية التي يجب أن تضطلع
ب�ه��ا ال�ن�خ��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة .ب�ع��دم��ا أس�ق�ط��ت ال �ث��ورة
امل �ض��اي �ق��ات ال �ت ��ي ك ��ان ��ت م �ف��روض��ة ع �ل �ي �ن��ا ف��ي
ال�س��اب��ق م��ن ال�ن�ظ��ام ال��دي�ك�ت��ات��وري ،يجب علينا
ال�ي��وم أن ن��وص��ل الثقافة ال��ى ك��ل ف�ئ��ات الشعب،
وخصوصًا الفئات املحرومة في املناطق النائية
ال �ت��ي ك��ان��ت س �م��اد ال� �ث ��ورة ال�ش�ع�ب�ي��ة .ي �ج��ب أن
نناضل لكي يكون للمواطن البسيط في سيدي
بوزيد أو قفصة أو غيرهما من مناطق الداخل

خانت النخب السياسية اليسارية
والعلمانية مبادئها من أجل حسابات
سياسية ضيقة
السلطة .يجب أن يكون دورنا مرتكزًا باستمرار
على الدفاع عن الحريات والديموقراطية والحق
في االختالف .أما السؤال :إلى أي مدى يستطيع
اإلب� � ��داع ال �ف �ن��ي وال �ث �ق��اف��ي أن ي �ك��ون م ��ؤث �رًا في
املجتمع؟ فهو سؤال إشكالي مطروح حتى على
ال ��دول املتقدمة ذات ال�خ�ب��رة األط ��ول والتجربة
األع�م��ق ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» .وي�ت��اب��ع« :ن�ح��ن اليوم
ندافع عن وجودنا كفنانني ومثقفني ،كما فعلنا
دائمًا خالل مختلف الفترات والحقب ،الصعبة أو

* إعالمي وروائي تونسي من مساجني
«النهضة السابقني» .تعد روايته «برج الرومي»
التي تناول فيها تجربته في املعتقل ،العمل
األدبي األكثر مبيعًا في تونس بعد الثورة.

األقل صعوبة التي مررنا بها .نحن منسجمون
م��ع أنفسنا ،ون��داف��ع ال�ي��وم ع��ن ال�ح��ري��ات ،مثلما
داف �ع �ن��ا ع �ن �ه��ا س��اب �ق��ًا ح�ي�ن ت �ص��دي �ن��ا للتسلط
والديكتاتورية قبل ال�ث��ورة .ولعل ه��ذا املنطلق
املبدئي هو الذي جعل حماستنا للثورة قصيرة
األم ��د ،إذ وج��ب علينا بسرعة أن ن��أخ��ذ مسافة
ن�ق��دي��ة ع��ن األح � ��داث ،ل �ن�ح��اول ف�ه��م واس�ت�ي�ع��اب
املستجدات والتأقلم معها».
أم� ��ا ع ��ن خ �ص��وص �ي��ة ال� � ��دور امل� �ن ��وط ب��ال�ن�خ��ب
ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي ظ��ل األن �ظ �م��ة وال �ح �ك��وم��ات ذات
التوجه اإلسالمي التي أفرزتها ثورات «الربيع
ال� �ع ��رب ��ي» ،ف �ي �ق��ول ال �ص �ح��اف��ي وال �ك ��ات ��ب عبد
الحليم امل�س�ع��ودي« :م��ن حيث امل�ب��دأُ ،يفترض
ب�ع�م��ل امل �ث � ّق��ف أن ي�ب�ق��ى ذات � ��ه ،ق �ب��ل ال� �ث ��ورة أو
ب �ع��ده��ا ،ألن � ��ه ع �م��ل ب �ع �ي��د امل � ��دى ي ��راه ��ن على
التراكم .لكن املرحلة الحالية لها خصوصيتها،
ف�ه��ي تقتضي م��ن امل�ث�ق�ف�ين م��زي �دًا م��ن التيقظ
ّ
والحذر ،ألن التهديدات التي تحدق بالحريات
ت�م�ل��ي ع�ل�ي�ه��م واج� ��ب ال �ت �ف��اع��ل م ��ع ك ��ل ال �ق��وى
ال�ح� ّ�ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع م��ن أج ��ل ال��دف��اع ع��ن ه��ذه
الحريات» .ويضيف« :بلداننا تحتاج اليوم إلى
املثقف العضوي القادر على التفاعل مع الواقع
الجديد ،واالنخراط في الحركات املطلبية التي
تدافع عن التعدد والحرية والتسامح .وهذا ال
يتحقق إال إذا استطاعت النخب الثقافية أن
تعيد النظر جذريًا في آليات تفكيرها وعملها،
وت �خ��رج م��ن ع��زل�ت�ه��ا ،وم��ن ال��واق��ع االف�ت��راض��ي
ال��ذي تعيشه ،ونظرتها املتخيلة إل��ى املجتمع
ال �ت��ي أف��رزت �ه��ا ع �ه��ود ال�ت�س�ل��ط ال�س��اب �ق��ة ال�ت��ي
ّ
حاصرت املثقفني ّ
وحدت كثيرًا من
وهمشتهم،
قدرتهم على التفاعل مع مجتمعاتهم وناسهم.
إذ كيف يمكن أن يكون للمثقف صوت مسموع
ودور م��ؤث��ر ،إذا ل��م يستمع إل��ى هموم شعبه،
ول� ��م ي �ف �ه��م ك �ي��ف ي �ف �ك��ر ه� ��ذا ال �ش �ع��ب وم� ��ا هي
انشغاالته؟».
ً
ويذهب الحبيب بلهادي أبعد منذ ذل��ك ،قائال:
«على النخب الثقافية أن تعمل على نشر القيم
الديموقراطية وترسيخها في الوعي الجماعي.
وذل ��ك ال ي�ت��أت��ى س ��وى م��ن خ�ل�ال ن�ه�ض��ة فكرية
ومواطنية شاملة .على املثقفني أن ينزلوا إلى
امل�ع�م�ع��ة ،وأال يستسلموا مل �ح��اوالت التهميش
واإلقصاء التي تريد أن تلغي أي دور مؤثر للنخب
ال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن امل�ش�ه��د ال�س�ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي.
ه��ذا النوع من االق�ص��اء ال��ذي يطاول املثقفني ال
يشكل خطرًا على حرية التعبير واإلبداع والفكر
فحسب ،بل أيضًا على مستقبل الديموقراطية
في البالد .محاوالت إقصاء املثقفني وأبلستهم
ت�ن��درج ضمن منحى شعبوي ي�ه� ّ�دد بتقويض
م� �ب ��ادئ ال �ت �ح��رر وال� �ك ��رام ��ة ال �ت��ي ق��ام��ت عليها
ال �ث��ورات الشعبية ال�ع��رب�ي��ة .وه��ذا األم��ر يفضي
إلى والدة أشكال جديدة من التسلط والفاشية
السياسية والفكرية».

