22

األربعاء  12تموز  2017العدد 3222

ثقافة وناس

قضية
تونس…
الحصن األخير!

ميشال بوجناح يقسم المثقفين
صهيوني في «مهرجان قرطاج»!

بيار أبي صعب
ّ
«قضية ميشال بوجناح» التي قسمت الرأي العام والنخب املختلفة
ّ
في تونس ،وأثارت نقاشات حادة ،صادمة ومفاجئة أحيانًا ،يمكن
اعتبارها االمتحان الحقيقي األول مع «التطبيع الثقافي» الذي يواجهه
ّ
ّ
والسياسية ،منذ ثورة  14جانفي« .إمتحان
الثقافية
بلد االستثناءات
ّ
شرارة ما سمي بـ «الربيع
أشعل
الذي
البلد
في
الضخامة،
ّأول» بهذه
ّ
ّ
العربي» ،لكنه قطعًا لن يكون األخير! ال يتطلب األمر كثيرًا من الذكاء
السياسي ،كي ننتبه إلى أن مشاركة ميشال بوجناح في «مهرجانات
ّ
الدولية» في  19تموز (يوليو) ،في حال لم ُيتخذ ٌ
قرار وطني
قرطاج
حاسم بالعودة عنها ،هي قبل كل شيء بالون اختبار ملدى قدرة
واملميز ،بعد كل ما عاشه من ّ
ّ
هزات
املجتمع التونسي ،الغني والحيوي
ّ
وتحوالت واعادات نظر ،على مواجهة االختراق اإلسرائيلي لوعيه
ّ
وخطابه .أو بالعكس ،مدى قابليته لـ «أنسنة العدو» ،وتلقف «فكرة
إسرائيل» واحتضانها وقبولها ،كونها «صنوًا ّ
للتقدم واالنعتاق»،
و«شريكًا» في البحث عن ّ
«هويات جديدة»… أو في أفضل الحاالت
ّ
بصفتها «وجهة نظر» قابلة للنقاش ،مرحبًا بها تحت لواء «االنفتاح»
ّ
و«الحرية» و«االختالف» و«القبول باآلخر» (!) .وغير ذلك من فخاخ
ّ
ّ
ومغالطات ،واختزاالت فكرية ،تمخض عنها «الربيع» املجهضّ ،
ُ
وصممت لتكون قشرة من السيلوفان الالصق ،املسموم ،الذي يغلف
العقل العربي «الجديد».
إن وقوف بوجناح في املدرج الروماني العريق في «قرطاج» بعد
ّأيام ،بما يحمله هذا الكوميدي الفرنسي« ،التونسي األصل» ،من
خطاب سياسي صريح داعم إلسرائيل ،وانخراط معلن في املشروع
ّ
أساسية
الصهيوني ،إنما هو تكريس في تونس ،لبداية نهاية مرحلة
من فهم الصراع العربي  -االسرائيلي .من دولة تأسست على
املجزرة ،من عدو قاتل محتل ،يواصل املذبحة منذ  70عامًا ،ماضيًا
في سرقة األرض واغتصاب الحقوق ،وطمس ّ
هوية شعب عربي،
ّ
وشرعيته… من كيان غاصب يشكل تهديدًا
ومصادرة وجوده
ّ
ّ
ّ
العربية… إلى دولة «متوسطية»« ،شرق أوسطية» ،ال بد من
للشعوب
التحاور معها ،ثم التعاون معها ،لبناء مستقبل مشترك على طريقة
 ،TomorrowLandومحو «خالفات املاضي» بني «اإلخوة األعداء»…
تحت راية «الحضارة والحوار والسالم» .بوجناح في تونس ،ال يمكن
إال أن يكون سفيرًا لهذا االستسالم العظيم .كيف سمحت السذاجة
ّ
ّ
ّ
وثقافية ،تشكل الطليعة
لشخصيات فكرية
لبعض أصدقائنا ورفاقنا،
ّ
ّ
العربية ،شخصيات نعرفها ونحترمها ونعتز بانتاجها
التنويرية
ووعيها ومعاركها ،أن تتغاضى عن هذه الحقيقة السافرة ،باسم
«حرية االختيار»؟ اختيار ماذا؟ السكني التي سيذبحنا بها جيش
االحتالل بدعم من الفنان الضاحك؟ ّ
حرية قاتلنا الذي بات منطقه
«خيارًا» ووجهة نظر؟
ُ
نأمل أال يكون صحيحًا هذا الهراء الذي نسب إلى مدير املهرجان:
«بوجناح كيهودي يحب اسرائيل ،كما املسلمون يحبون مكة»!
ّ
ّ
«إسرائيليته»
ال يتعلق األمر بديانة بوجناح .عليه أن يختار بني
ّ
و«تونسيته» :تلك ّ
هويتان ال يمكن جمعهما! بوجناح تونسي األصل؟
يا سالم! سيلفان شالوم أيضًا أصله تونسي ،وهو وزير الداخلية
السابق في حكومة العدو ،وصاحب فكرة «جدار العار»! أما يهود
املغرب الكبير ،فهم جزء من حضارته ّ
وهويته وتاريخه ،وما زلنا
ّ
نحمل كجرح في ضميرنا الخطأ التاريخي الذي أدى الى «طردهم»
من مدنهم بعد النكسة .لقد كانت أعظم ّ
هدية إلسرائيل .يهود املغرب
ّ
الكبير ،يمثلهم جورج َع ّدة وأبراهم السرفاتي وإدمون عمران املليح،
ّ
ّ
الفلسطينية بوجه الكيان
القضية
ولطاملا كانوا رأس حربة الدفاع عن
ّ
الغاصب الذي لم يتماهوا معه يومًا .رينات الوهرانية عاشت في
فرنسا ،ولم ُ
ترن يومًا إلى إسرائيل أو تدافع عنها .أما بوجناح فهو
مناضل علني من أجل إسرائيل ،فأي «انفتاح» هو الذي يملي علينا أن
نحمله على الراحات ،في بلد محمد البراهمي وشكري بلعيد؟
لسنا طبعًا في معرض إعطاء الدروس ألحد .لسنا ،على وجه
الخصوص ،في موقع املزايدة على أصدقائنا ورفاقنا وأهلنا في هذا
ّ
البلد الذي يشكل أحد الحصون األخيرة لحماية املشروع العربي
النهضوي ،العصري ،املغاير ،املنفتح ،التعددي ،العقالني .حني ارتكبت
«الجامعة العربية» تحت ّ أمرة مملكة االنحطاط فعلتها املشينة،
ّ
ّ
ّ
العربية الوحيدة
ارهابية ،كانت تونس الدولة
مصنفة حزب الله كمنظمة
ّ
التي نزل فيه الناس إلى الشارع ،رافضني قرارًا ّ
مزورًا ضد حركة
التاريخ .والذين نزلوا إلى الشارع يومذاك ،كانوا في معظمهم تقدميني
وعلمانيات ،يؤمنون بمجتمعات ّ
ّ
ّ
ّ
عربية حديثة
علمانيني
وتقدميات،
ّ
ّ
وديمقراطية وعادلة .وطريق التقدم والعدالة ،كما يعرفون ويعرفن
َ
ّ
جيدًاّ ،
تمر في تحرير فلسطني! هذا لم يخف على «االتحاد التونسي
ً
ّ
ّ
للشغل» الذي أصدر ،بشرعيته الشعبية والتاريخية ،بيانًا مجلجال
يطالب فيه بإلغاء عرض بوجناح.
ّ
ّ
«قضية بوجناح» تشكل منعطفًا في
لسنا في موقع املزايدة .لكن
مصيرية .املواجهة هنا هي ّ
ّ
معركة
ضد محاوالت استدراجنا إلى ثقافة
االستسالم .وإذا جاء الكوميدي الصهيوني إلى قرطاج ،فستكون
اشارة ال تخطئ إلى ما تخبئه لنا مرحلة «ما بعد الربيع العربي».
تلك ّ
ُ
ّ
ّ
والحرية ،لكننا بعنا
التعددية
ز
حر
ن
لم
ة،
والديمقراطي
العدالة
ق
نحق
لم
ِ
ّ
ّ
روحنا للشيطان ،وفتتنا مجتمعاتنا ،وسلمنا أمتنا املنهارة إلسرائيل.
الطاغية بن علي لم يكن ليجرؤ على ذلك .كال ،ال يمكن أن يكون كل ما
حصدناه هو التطبيع الثقافي!

تونس ـ أنيس الشعبوني
م ــرة أخ ــرى ،يثير حـضــور الفرنسي
مــن أص ــل تــونـســي مـيـشــال بــوجـنــاح
الجدل في الشارع الثقافي التونسي
بـعــد دعــوتــه للمشاركة ( 19يوليو)
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج الـ ــدولـ ــي الـ ـ
 .»53بمجرد أن أعلن مدير املهرجان
مختار الرصاع عن البرمجة ،انطلقت
حملة عـلــى الـفــايـسـبــوك قــادهــا عــدد
من الناشطني املعروفني بمقاومتهم
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــع ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة «ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ملـ ـق ــاطـ ـع ــة وم ـن ــاه ـض ــة

الدستور الجديد ()2014
صمت على تجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني
الـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي»
الـتــي يقودها الــوجــه النقابي أحمد
الكحالوي.
«حملة مناهضة التطبيع» و«حزب
حركة النضال الوطني» الرافضان
لـحـضــور بــوج ـنــاح ،ب ــررا رفضهما
بانتصاره إلسرائيل في العديد من
املـنــاسـبــات وال ـح ــوارات الصحافية
واع ـت ـبــارهــا وط ـنــا ل ـي ـهــود الـشـتــات
كما ّ
سماهم .واعتبر الرافضون أن
دف ــاع بــوجـنــاح عــن تــونــس ال يغفر
لــه مــواقـفــه الصهيونية ،مــن بينها
اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره قـ ــاتـ ــل األطـ ـ ـف ـ ــال شـ ـ ــارون

حمامة سالم!
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـتـ ــي ان ـط ـل ـقــت
بــرســالــة مـفـتــوحــة ّ
وجـهـتـهــا «حملة
مـ ـن ــاهـ ـض ــة الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع» إل ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة مـ ـحـ ـم ــد زيـ ــن
العابدين ،ومدير «مهرجان قرطاج»
م ـخ ـتــار ال ــرص ــاع أث ـ ــارت ردود فعل
متباينة في الوسط الثقافي .بينما
اعتبر منير فــاح (كــاتــب عــام سابق
ملهرجان قرطاج) استضافة بوجناح
منطقية ،متهمًا امل ــؤرخ عبدالحميد
األرقـ ــش املـسـتـشــار فــي ديـ ــوان وزيــر
ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة بـمـســؤولـيـتــه عن
هــذه االسـتـضــافــة ،ومــذك ـرًا بــزيــاراتــه
إلى إسرائيل وضلوعه في التطبيع
األك ــاديـ ـم ــي (ت ـه ـم ــة ن ـف ــاه ــا األرقـ ــش
املتخصص فــي تــاريــخ األقـلـيــات في
ت ــون ــس) ،ه ــاج ــم عـ ــدد آخـ ــر ال ــداع ــن
إللغاء الحفلة مثل رضا امللولي مدير
جريدة «التنوير» ،ورجاء بن سالمة
املــديــرة العامة ل ــدار الكتب الوطنية
وحـســونــة املـصـبــاحــي وآم ــال قــرامــي
وألـفــة يــوســف وح ـمــادي الــرديـســي...
اعتبر هــؤالء أن رفــض تنظيم حفلة
لبوجناح «لــون من ألــوان الشعبوية
واملزايدة بل اعتداء على روح تونس
وثقافتها املتعددة» باعتبار بوجناح
م ــن ال ـي ـه ــود ال ـتــون ـس ـيــن ال ــذي ــن لــم
يبخلوا على بالدهم بتسويقها في
فرنسا كوجهة سياحية في أكثر من
مناسبة.
هــذا الجدل قد يدفع إدارة املهرجان
إلــى إلغاء الحفلة أو بوجناح نفسه

إل ـ ــى االعـ ـ ـت ّـ ــذار عـ ــن ع ـ ــدم ال ـح ـض ــور،
بـخــاصــة أن ــه سيغني ي ــوم  ٢٥تموز
(يــول ـيــو) فــي تــل أب ـيــب! ول ــن ينتهي
ال ـجــدل ال ــذي تـثـيــره ه ــذه املـشــاركــات
طاملا أن الدستور التونسي الجديد
( )2014صمت على تجريم التطبيع
م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي .إذ رفـضــت
«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ــان ــت
ّ
تتحكم ب ـمــداوالت املجلس الوطني
ّ
التأسيسي ،إدراج فصل ينص على
تـجــريــم الـتـطـبـيــع طــالـبــت ب ــه الـقــوى
اليسارية والقومية .وقتها ،تحجج
ّ
رئيس كتلتها الصحبي عتيق بــأن
الـحــركــة عملت بنصيحة «حـمــاس»
بعدم تجريم التطبيع!
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه مــديــر
«مـهــرجــان قــرطــاج» مختار الــرصــاع
ت ـم ـس ـكــه ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـف ـل ــة وت ـح ـمــل
مسؤوليته فــي ذل ــك ،أص ــدرت ّ وزارة
الثقافة بيانًا أهم ما جاء فيه أنها في
صدد التشاور مع جمعيات املجتمع
امل ــدن ــي لـتـحــديــد م ــوق ــف! كـمــا رفـعـ ّـت
املــوضــوع لرئاسة الحكومة .وتمثل
ق ـض ـيــة ب ــوج ـن ــاح م ــوض ــوع ــا مـثـيـرًا
ل ـل ـجــدل ل ــم يـسـبــق أن عــرفــه ال ـشــارع
التونسي بهذه الحدة في االنقسام.
فهل تقام األمسية يوم  19تموز رغم
حملة املقاطعة واإللغاء؟
ع ـلــى مــوق ـع ـنــا :ال ــرس ــال ــة امل ـف ـتــوحــة الـتــي
وج ـه ـت ـهــا «ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ملـقــاطـعــة
ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني»،
إلى جانب مقاالت أخرى

«االتحاد العام التونسي للشغل» :التطبيع الثقافي األشد فتكًا
أص ــدر «االت ـحــاد الـعــام التونسي للشغل» ـ أع ــرق منظمة نقابية في
بيانًا يطالب رسميًا بإلغاء عرض بوجناح في قرطاج .وجاء في
تونس ـ ّ
التونسيات
قلوب
في
الرئيسة
املكانة
الفلسطينية
القضية
تحتل
البيان:
ّ
والتونسيني الذين كانوا دومًا ّ
ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل
أشكاله.
ّ
تشكلت في تونس عبر عقود لجان وهيئات وجمعيات تناضل ّ
ضد
وقد
لالحتالل ّالصهيوني
مقاومته
في
فلسطني
في
شعبنا
وتدعم
التطبيع،
ّ
ّ
البغيض .وما زالت عناوين هذا النضال قائمة في كل املحطات تؤكد
على مكانة القضية الفلسطينية لــدى عموم الشعب ،وأغلبية الطيف
ّ
متصدرًا هذا النضال،
السياسي واملدني في تونس .وكان االتحاد دومًا
ً
ً
فاعال فيه ،عامال على تحويله إلى نضال يومي دائــم ضمن أولويات
الـنـضــال الــوطـنــي ال ــذي يخوضه قطريًا وإقليميًا ودول ـيــاَ .و ِإ َّن أغلب
ّ
التوجهات في تونس ،بما فيها الرسمية ،قد أجمعت على أن أخطر
ّ
سبل التطبيع وأشــدهــا فتكًا هي التطبيع الثقافي الــذي يزعزع القيم،
ويميع املبادئ .على هذا األساسّ ،
ويربك القناعات ّ
فإن املكتب التنفيذي
ّ
الــوطـنــي لــاتـحــاد الـعــام التونسي للشغل ،كما وقــف فــي وجــه زيــارة

الحرب أرييل شــارون إلى تونس ونـ ّـدد باملجازر التي يرتكبها
مجرم
ّ
الصهاينة كــل يــوم ضـ ّـد الفلسطينيني وعلى كــل شبر مــن األراضــي
العربية ،وناصر األسرى في السجون الصهيونية في إضراب الكرامة،
ّ
فــإنــه يدعو إلــى إلـغــاء عــرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح
ّ
قرطاج وفي كل املسارح ،ال باعتبار ديانته اليهودية ،فاليهودية مكون
من ّ
املكونات الثقافية والتاريخية في تونس وفــي غيرها من البلدان
ّ
العربية ،ولنا من اليهود مناضلون وطنيون ال يشكك أحد في وطنيتهم
ّ
مثل جــورج عــدة وغـيــره ،إنـمــا ملواقفه الصهيونية وملناصرته لكيان
ّ
عنصري فاشي ووقوفه إلى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات
ً
ّ
الفني وخــواء املضامني التي ّ
يقدمهاِ .إ َّن
داعمة له ،فضال عن تهافته
املكتب التنفيذي الوطني يدعو وزارة الثقافة إلى ّ
تحمل مسؤولياتها
ّ
ّ
والتحري في كل العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية في
ّ
ظرف اقتصادي صعب ،وفي الوقت عينه ،يعبر املكتب التنفيذي عن
احتجاجه على التبريرات الجوفاء التي ّ
يقدمها مدير مهرجان قرطاج
ّ
ويندد باستهتاره بمواقف التونسيني ،ومشاعرهم املعادية للتطبيع
ّ
حني يعتبرها مجرد شعارات.

