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تقرير

«حرب مقدسات» في تونس
التيارات العلمانية والدينية تترصد األخطاء الستغاللها سياسيًا
بعد حادثة انزال العلم
التونسي واالعتداءات على
املساجد وتدنيس املصاحف،
تشهد تونس «حرب مقدسات»
ال تتوانى فيها األحزاب عن
ترصد أخطاء بعضها البعض
في محاولة الستغاللها على
الساحة السياسية وتعزيز
رصيدها
تونس ــ نور الدين بالطيب
باريس ــ عثمان تزغارت
تشهد تونس منذ أسابيع تجاذبًا متزايدًا
ب�ين ال�ت�ي��ارات العلمانية وال��دي�ن�ي��ة ،على
خلفية ما يشبه «حرب املقدسات» .فبعد
واق�ع��ة إن��زال العلم التونسي ف��ي جامعة
منوبة من قبل السلفيني ،لتنصيب «علم
الخالفة» مكانه ،ضجت ال�ب�لاد بسلسلة
م��ن االع� �ت ��داءات ع�ل��ى امل�س��اج��د وتدنيس
املصاحف.
وكانت «واقعة منوبة» قد اعتبرت تعديًا
على «مقدسات الدولة التونسية»ّ ،
وأدت
إلى تظاهرات حاشدة ضد السلفيني وكل
«القوى الظالمية التي ّ
تهدد قيم الحداثة
والدولة املدنية» ،في ذكرى عيد االستقالل
ُ
( 20آذار امل� ��اض� ��ي) .وت � � � ِّ�وج ذل� ��ك ب�ل�ف�ت��ة
رمزية من الرئيس منصف املرزوقي قام
خاللها بمنح وسام االستحقاق الوطني
إل��ى الطالبة اليسارية ،خولة الرشيدي،
ال �ت��ي ت �ص� ّ�دت للسلفيني ،وأع� ��ادت العلم
التونسي إلى مكانه على واجهة جامعة
منوبة .وألقى املرزوقي ،خالل حفل تقليد
الطالبة اليسارية بذلك ال��وس��ام ،خطابًا
دافع فيه بشدة عن قيم الدولة التونسية
وق��دس �ي��ة رم ��وزه ��ا وم��ؤس �س��ات �ه��ا .وه��و
خ �ط��اب ع � ّ�ده ال�ب�ع��ض ب�م�ث��اب��ة «ال�خ�ط��اب
ال�ف�ع�ل��ي لتسلم م��راس�ي��م ال��رئ��اس��ة» ،بعد
أش �ه��ر م��ن االن �ت �ق��ادات ل�ل��أداء ال�س�ي��اس��ي
امل� �ث� �ي ��ر ل � �ل � �ج� ��دل ،ال � � � ��ذي ج� �ع ��ل ال �ب �ع��ض
يشككون في ق��درة املرزوقي على التأقلم
مع الصرامة السياسية والبروتوكولية
التي يتطلبها منصب رئيس الجمهورية.
ل�ك��ن «ح ��رب امل �ق��دس��ات» ل��م ت�ت��وق��ف عند
ذل� ��ك ال� �ح ��د ،ف �ق��د ض �ج��ت ت��ون��س م��ؤخ �رًا
ب ��اع� �ت ��داءات م ��ن ص �ن��ف آخ� ��ر اس�ت�ه��دف��ت
امل� �ق ��دس ��ات ال ��دي� �ن� �ي ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال أع �م ��ال

تونسيون يتظاهرون للمطالبة بادراج الشريعة في الدستور الشهر املاضي (زهير سويسي  -رويترز)
تخريب ط��اول��ت ع��ددًا م��ن امل�س��اج��د ،وتم
خ�ل�ال� �ه ��ا ت ��دن� �ي ��س امل � �ص� ��اح� ��ف ،م� ��ا أث� ��ار
اس� �ت� �ه� �ج ��ان غ��ال �ب �ي��ة ال� �ت ��ون� �س� �ي�ي�ن .ق�ب��ل
أسبوع ،استيقظ الشارع التونسي على
ح��ادث��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة أث� ��ارت اس�ت�ه�ج��ان
ج�م�ي��ع ال�ت��ون�س�ي�ين ب�م�خ�ت�ل��ف أط�ي��اف�ه��م،
ُ
إذ ق��ام شخص ،اشتبه الحقًا بأنه يعمل
م�ص��ورًا ف��ي التلفزيون الحكومي ،برسم
ن�ج�م��ة داوود ع�ل��ى واج �ه��ة ب ��اب مسجد
ال �ف �ت��ح ،ب��وس��ط ال�ع��اص�م��ة ت��ون��س ،ال��ذي
الشؤون
يؤمه نور الدين الخادمي ،وزير ُ
الدينية ال�ح��ال��ي .وب�ع��ده��ا بيومني أعلن
ال �ع �ث��ور ع�ل��ى م�ص��اح��ف م�م��زق��ة وم��رم�ي��ة

ف��ي دورات امل �ي��اه ف��ي م�س�ج��دي��ن بمدينة
«ب �ن �ق��ردان» ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ق��رب ال �ح��دود مع
ليبيا .ومثلما كانت «واق�ع��ة منوبة» قد
ُ
استثمرت سياسيًا من قبل قوى اليسار
وال �ع �ل �م��ان �ي�ين ل �ل �ف��وز أم � ��ام ال �ن �ه �ض��ة في
ان�ت�خ��اب��ات امل�ج��ال��س ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وحشد
ال �ج�م��اه �ي��ر م ��ن أج ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن ال��دول��ة
امل��دن �ي��ة ف ��ي ت �ظ��اه��رات ع �ي��د االس �ت �ق�ل�ال،
ق ��ام ��ت ال � �ت � �ي� ��ارات اإلس �ل�ام � �ي ��ة ب �ح �م�لات
واس �ع��ة للتشهير ب�م��رت�ك�ب��ي االع �ت��داءت
على املقدسات الدينية .وأدى تزامن تلك
االع � �ت� ��داءات م ��ع ال �ت �ج �م �ع��ات ال �ت��ي دع��ت
إل �ي �ه��ا ال �ت �ي��ارات ال�س�ل�ف�ي��ة أم� ��ام امل�ج�ل��س

تساؤالت عن وجود
ميليشيات نهضوية
تتولى اعتقال
واستجواب الخصوم

التأسيسي للمطالبة بأن تكون الشريعة
م �ص��در ال�ت�ش��ري��ع ال��وح �ي��د ف��ي ال��دس�ت��ور
ال �ت��ون �س��ي ال �ج��دي��د ،إل ��ى م�ن��ح امل�ط��ال�ب�ين
ب �ف��رض ال �ش��ري �ع��ة ت��أي �ي �دًا ش�ع�ب�ي��ًا أك �ب��ر،
وذل � � ��ك ب ��ال ��رغ ��م م � ��ن م � �ع ��ارض ��ة غ��ال �ب �ي��ة
ق � ��ادة ح��رك��ة «ال �ن �ه �ض��ة» ،ذات االغ�ل�ب�ي��ة
ف��ي امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،مل �س��أل��ة ف��رض
الشريعة مصدرًا وحيدًا في سن الدستور
ال� �ج ��دي ��د .وم� ��ن ب�ي�ن امل �ع �ت��رض�ي�ن رئ �ي��س
ال�ح��رك��ة الشيخ راش��د الغنوشي ،ووزي��ر
العدل نور الدين البحيري ،ووزير حقوق
اإلنسان والناطق باسم الحكومة سمير
دي �ل��و ،ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ي ال�ع��ري��ض،
ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ،الذي
أك ��د ف��ي خ�ط��اب��ه ي ��وم ع�ي��د االس �ت �ق�لال أن
ّ
ومعبرًا
«الدستور يجب أن يكون توافقيًا
عن كل التونسيني».
وبالرغم من أن «النهضة» ن��أت بنفسها
عن التظاهرات املطالبة بفرض الشريعة،
إال أن �ه��ا ل ��م ت �ت ��ردد الح �ق��ًا ع ��ن اس�ت�غ�لال
«ح� ��رب امل �ق ��دس ��ات» م ��ن أج ��ل ّ
رد ال �ص��اع
ص��اع�ين للحركات ال�ي�س��اري��ة ال�ت��ي كانت
املستفيد األكبر من «واقعة منوبة» .لكن
ال�ح�م�ل��ة ال��دع��ائ �ي��ة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ش�ب��اب
«النهضة» أفضت إلى منزلق أثار الكثير
م��ن ال�ت�س��اؤالت وامل �خ��اوف ،وذل��ك إث��ر بث
امل ��واق ��ع امل �ق��رب��ة م ��ن «ال �ن �ه �ض� ُ�ة» ش��ري�ط��ًا
مصورًا يضم اعترافات ش��اب ألقي عليه
القبض في «بنقردان» ،يزعم أنه مرتكب
ع� �م� �ل� �ي ��ات ت ��دن � �ي ��س امل � �ص� ��اح� ��ف ب ��داف ��ع
«كراهيتي للدين وحبي للعلمانية ،ألنني
مثلي وأريد الزواج من رجل!».
االع �ت��راف��ات امل ��ذك ��ورة اف �ت �ق��دت ال�ع�ف��وي��ة،
وب��دا واضحًا أنه تم تلقينها لصاحبها،
ف��ي م �ح��اول��ة ل�ت�ش��وي��ه ال �ع �ل �م��ان �ي�ين ،إل��ى
درج � � ��ة أن ص� ��اح� ��ب االع� � �ت � ��راف � ��ات ال � ��ذي
ُي �ف �ت ��رض أن� ��ه ع �ل �م��ان��ي اس �ت �ع �م��ل ك�ث�ي�رًا
م � ��ن امل� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات ال �ت �س �ف �ي �ه �ي��ة ال �ت ��ي
ت �س �ت �ع �م �ل �ه��ا ال � �ت � �ي� ��ارات اإلس �ل�ام � �ي ��ة ف��ي
وص��ف العلمانيني (راج��ع املقالة أدن��اه).
ل �ك��ن األده � ��ى م ��ن ذل ��ك أن ال �ش��ري��ط ال ��ذي
ب�ث�ت��ه م��واق��ع ش �ب��اب «ال �ن �ه �ض��ة» تضمن
اعترافًا من قبل من أشرفوا على انجازه
ب � ��أن م� ��ن أل � �ق� ��وا ال� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى ال �ج��ان��ي
امل �ف �ت��رض ،وس �ج �ل��وا اع �ت��راف��ات��ه ،ل�ي�س��وا
م� ��ن ق � � ��وات األم � � ��ن أو ال � �ش� ��رط� ��ة ،ب� ��ل م��ن
«اإلخوة» (أنصار «النهضة») و«الشباب»
(ال �س �ل �ف �ي�ين) ،األم ��ر ال ��ذي أث ��ار ت �س��اؤالت
كثيرة ع��ن وج��ود «ميليشيات نهضوية
ت �ت��ول��ى اع �ت �ق��ال واس� �ت� �ج ��واب ال �خ �ص��وم
وت �ل �ف �ي��ق ال �ت �ه��م ال �س �ي��اس �ي��ة ل� �ه ��م» ،وه��و
ِّ
م��ا ي��ذك��ر ب��امل�م��ارس��ات امل�ق�ي�ت��ة ل�ـ«ال�ح��زب
الدستوري» في عهد الديكتاتور املخلوع
زين العابدين بن علي.

عودة األشرطة امللفقة!
تونس ــ أمل الجربي
عاشت تونس طوال عقود تحت رحمة
األش� ��رط� ��ة امل �ل �ف �ق��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ب��ول �ي��س
ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ل�ت�ش��وي��ه
س �م �ع��ة امل� �ع ��ارض�ي�ن .وق ��د ط ��اول ��ت ت�ل��ك
األش ��رط ��ة وال �ت �ل �ف �ي �ق��ات ع� ��ددًا م ��ن أب ��رز
رم � ��وز ال �س �ل �ط��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ج ��دي ��دة،
م ��ن وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ن �ه �ض��وي ،ع�ل��ي
ال � �ع� ��ري� ��ض ،إل � ��ى رئ � �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال� �ع� �ل� �م ��ان ��ي ،م �ن �ص��ف امل� � ��روزق� � ��ي ،ل�ك��ن
ت �ل��ك ال� �س ��واب ��ق ل ��م ت �ح �ص��ن ال �ت��روي �ك��ا
ال �ح��اك �م��ة ال �ج��دي��دة م��ن االن � ��زالق نحو
م �م��ارس��ة ش �ب �ي �ه��ة .ف �ف��ي خ �ض��م «ح ��رب
املقدسات» التي احتدمت في األسابيع
األخيرة ،خرجت املواقع التابعة لحركة
«النهضة» بشريط مثير للجدل يضم
اعترافات شاب يدعى رمزي عبشة يقول
إنه مرتكب عمليات تدنيس املصاحف

في مسجدين بمدينة «بنقردان».
وأث��ار ال�ش��ري��ط ت�س��اؤالت ك�ث�ي��رة ،حيث
استغرب البعض «ال�س��رع��ة التي جرى
ب �ه��ا إل �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل��ى امل� �س ��ؤول ع��ن
ع �م �ل �ي��ات ت��دن �ي��س امل �ص��اح��ف ،ب��ال��رغ��م
م��ن أن��ه ق��ام بفعلته وح�ي�دًا تحت جنح
حتى اآلن اعتقال
ال�ظ�لام ،فيما ل��م يتم
ّ
ال�ن��اش��ط السلفي ال��ذي دن��س العلم في
ج��ام�ع��ة م �ن��وب��ة ،م��ع أن ��ه ارت �ك��ب فعلته
أم��ام ع��دس��ات الكاميرات ،وف��ي حضور
مئات الشهود ،بحيث انتشرت صوره
في كل مكان».
وي�م�ت��د ش��ري��ط االع �ت ��راف ��ات ،ال ��ذي بثه
ش� �ب ��اب ال� �ن� �ه� �ض ��ة 11 ،دق� �ي� �ق ��ة .وي� �ب ��دأ
ب �م �ش �ه��د ت � �ق ��وم خ�ل�ال ��ه م �ج �م��وع��ة م��ن
ال � � ّ�رج � ��ال ال �ح��ام �ل�ي�ن مل� �ك� �ب ��رات ال �ص��وت
ب �م �خ ��اط �ب ��ة ج� �م ��اه� �ي ��ر ال ت �ظ �ه ��ر ع �ل��ى
الشاشة ،لكن املشاهد يسمع أصواتها
ت��رت �ف��ع م��ن ح�ي�ن آلخ ��ر ب��االح �ت �ج��اج أو

ّ
التكبير.
َ
ويسرد حملة مكبرات الصوت تفاصيل
إل�ق��ائ�ه��م ال�ق�ب��ض ع�ل��ى «ال�ش�خ��ص ال��ذي
اعتدى على الدين اإلسالمي» من خالل
«ت ��وزي ��ع م �ن��اش �ي��ر إل �ح��ادي��ة وت��دن �ي��س
امل� �ص ��اح ��ف ب��وض �ع �ه��ا ف� ��ي م��راح �ي��ض
املساجد».
وت� ��زع� ��م ال � ��رواي � ��ة ال �ج �ي �م��س ب ��ون ��دي ��ة،
ال�ت��ي ي�س��رده��ا ال�ش��ري��ط ،ب��أن مجموعة
م��ن «ال �ش �ب��اب» امل�ن�ت�م�ين إل ��ى «ج�م�ع�ي��ة
ّ
إس�ل�ام �ي��ة» ك��ان��ت ق ��د ش��ك��ت ف ��ي رم ��زي
ع �ب �ش��ة ،وت �ت� ّ�ب �ع �ت��ه إل� ��ى أن أل �ق��ت ع�ل�ي��ه
ال � � �ق � � �ب � ��ض .وي � � ��ؤك � � ��د «ال� � � �ج � � ��ان � � ��ي» ف��ي
ّ
اع�ت��راف��ات��ه أن «اإلخ ��وة» عاملوه ب�ـ «ك��ل
أدب ولطف» ،رغم اعترافه بأنه «ملحد
ومثلي وبقيامه بتدنيس املصاحف من
أجل دعم العلمانية» .الشيء ال��ذي ّ
ينم
عن قدر غير معهود من التسامح لدى
شباب التيارات السلفية التونسية!

ب�ع��د ت�ل��ك امل�ق��دم��ة امل �ي �ل��ودرام �ي��ة ،يظهر
«ال �ج��ان��ي» رم� ��زي ع�ب�ش��ة ج��ال �س��ًا على
ّ
كرسي أمام أطراف مجهولة تستجوبه
م ��ن وراء ال �ك��ام �ي��را ،وي� �ق ��ول« :دف �ع �ن��ي
إل ��ى ه ��ذا ال �ع �م��ل ش �خ��ص اس �م��ه ج�م��ال
العزعوزي ،وقد سكنت معه في املبيت
ال �ج��ام �ع��ي ،وه ��و أس� �ت ��اذ م �ه� ّ�م �ت��ه ن�ش��ر
اإللحاد».
ث � � � ّ�م ي � � � � � ّ
�ردد ث� �ل ��اث م � � � ��رات ب��ال �ف �ص �ح��ى
ّ
س�لام،
والعامية التونسية« :ال أح��ب اإل ّ
وأري � ��د أن ت�ن�ت�ص��ر ال �ع �ل �م��ان� ّ�ي��ة ،ألن �ن��ي
ّ
ّ
ّ
والعلمانية تمكنني من ال��زواج
مثلي،
برجل» ،قبل أن يدلي باعترافه األخطر:
«أنا علماني من جماعة «أعتقني»»!
ّ
تذكر بما ّ
تروج
الالفت أن هذه األق��وال
ل��ه امل��واق��ع اإلس�لام �ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة على
شبكات التواصل االجتماعي ،من حيث
ّ
ّ
ّ
الجنسية،
واملثلية
العلمانية
الربط بني
ونعت العلمانيني بـ «جماعة أعتقني»

(اعتقني تعني أطلق سراحي باللهجة
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة) .وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه ال �ت �س �م �ي��ة
ال �ت �س �خ �ي �ف �ي��ة ق� ��د ب� � ��رزت ع �ل ��ى امل ��واق ��ع
املعادية للعلمانيني ،إثر رفع شعارات
«أعتقني» خالل التظاهرات العلمانية
في تشرين األول  ،2011احتجاجًا على
ّ
ّ
كفيرية وحمالت التشويه
الهجمات الت
ّ
ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف ال �ش �خ �ص��ي��ات ال�ف�ن�ي��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة ورم� ��وز ال �ي �س��ار ال�ت��ون�س��ي.
وت� �ع ��رض ��ت ت �ل��ك ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ل�ه�ج�م��ة
ش��دي��دة ع�ل��ى امل��واق��ع اإلس�لام �ي��ة ،حيث
ّ
شعار «أعتقني»
جرى ّالتندر بتحوير ّ
إلى «عنقني» ( أي احضني) ،في سياق
اتهام الحركات العلمانية بـ «االنحالل
األخالقي ،والترويج للمثلية ،والسعي
ّ
إل ��ى ت �ش��ري��ع ال� � ��زواج امل �ث �ل��ي» .وأص �ب��ح
ّ
ّ
�وى اإلس�ل�ام ��ي�ي�ن
ك � ��ل م� ��ن ال ي� � ُ�واف� ��ق ه � � ّ
ال �ت��ون �س �ي�ين ي �ن �ع��ت ب ��أن ��ه م ��ن ج �م��اع��ة
«أعتقني».

