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تونس أمام امتحان التطبيع
ازدواجية «اليهودي العربي» المنحاز إلسرائيل
باريس ـ عثمان تزغارت
ينتمي الكوميدي الفرنسي ذو األصــل
التونسي ،ميشال بوجناح ،إلــى تقليد
عــريــق فــي الـحـيــاة الثقافية الفرنسية،
وه ــو الـفــن «الـعــربــي – ال ـي ـهــودي» الــذي
أس ـه ـمــت ف ــي إرس ــائ ــه أجـ ـي ــال عـ ــدة من
ُ
الفنانني الذين نزحوا أو ه ّجروا من دول
املـغــرب املغربي ،بعد جــاء االستعمار.
أغلب هــؤالء ظلوا متمسكني بأصولهم
املغاربية ،وبقي نتاجهم الفني مشوبًا
بالحنني إلى «الفردوس العربي املفقود».
وق ـ ــد أسـ ـه ــم ج ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــرواد مـ ــن أق ـط ــاب
هــذا الفن العربي – الـيـهــودي فــي إنقاذ
صـفـحــات مـشــرقــة مــن ال ـت ــراث املـغــاربــي
ال ــذي كــان م ـهـ ّـددًا بالضياع والنسيان،
وخاصة في مجال الغناء .فقد أسهمت
أصـ ـ ـ ــوات ريـ ـن ــات ال ــوه ــرانـ ـي ــة ،وسـلـيــم
(سـ ـيـ ـم ــون) هـ ــالـ ــي ،ول ـي ـل ــي بــون ـيــش،
وم ــوري ــس امل ـيــدونــي ،فــي الـحـفــاظ على
ال ـتــراث الغنائي األنــدلـســي ،وبــاألخــص
م ـنــه ف ــن «امل ـ ــال ـ ــوف» ،الـ ــذي ب ــات م ـهــددًا
باالندثار بعد تهجير غ البية الجاليات
اليهودية التي كانت تتوارثه أبًا عن جد،
فــي تونس ومناطق الـشــرق الجزائري.
لم يكن االرتباط بالوطن األم لدى هؤالء
ال ــرواد ،من الفنانني اليهود املغاربيني،
مـجــرد حنني طــوبــاوي إل ــى «ال ـفــردوس
املـفـقــود» .رغ ــم آالم اإلق ـصــاء والتهجير
التي تعرضوا لها ،على غرار اآلالف من
أبناء الجاليات اليهودية املغاربية التي
اض ـطــرت لـلـنــزوح إل ــى فــرنـســا ،إال أنهم
حافظوا على مواقف وطنية مشهودة.
مــواقــف لــم تقتصر فقط على معارضة
ال ـس ـيــاســات االس ـت ـع ـمــاريــة الـفــرنـسـيــة،
ومـ ـق ــارع ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة امل ـس ـل ـطــة عـلــى
املهاجرين العرب واملسلمني في فرنسا،
ُ
ب ــل ت ــرج ـم ــت أي ـض ــا م ــن خـ ــال مــواقــف
أخالقية ومبدئية معادية للصهيونية.
هذا املوقف املعادي لسياسات العدوان
اإلســرائـيـلـيــة ،ال ــذي صــدحــت بــه ريـنــات
الوهرانية وليلي بونيش ،نجده أيضًا
لــدى العديد من الكتاب واملثقفني ذوي
األص ــول اليهودية املغاربية ،من أمثال
ال ــروائ ــي املـغــربــي إدم ــون ع ـمــران املليح
( ،)2010-1917وال ـش ــاع ــرة واملـنــاضـلــة
اليسارية الجزائرية مريام بــان (-1928
 ،)2001واملـ ـفـ ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي دان ـي ـي ــل
ب ــن س ـع ـيــد ( ،)2010-1946وم ــؤس ــس
مجلة «نوفيل أوبـسـيــرفــاتــور» ،الكاتب
والصحافي الكبير جان دانييل ()1920
وغيرهم.

ف ــي م ـ ـ ــوازاة هـ ــؤالء ال ـي ـهــود املـغــاربـيــن
ذوي املواقف الوطنية املشهودة ،نشأت
«موضة تجارية» القت رواجًا كبيرًا في
فرنسا ،منذ أواخــر الستينيات .موضة
لم تلبث أن تحولت الــى ظاهرة ثقافية
مكرسة يشكل أقطابها صنفًا مغايرًا
م ــن ال ـف ـنــانــن امل ـت ـحــدريــن م ــن الـشـتــات
اليهودي املغاربي .هــؤالء استمروا في
مداعبة مخيلة جاليات «األقدام السود»
(امل ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرون م ــن شـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا بعد
االسـتـقــال) التي خــرجــوا مــن معطفها،
من خالل التغني بالحنني إلى أصولهم
املـغــاربـيــة .لـكــن االرت ـب ــاط ب ـ «ال ـف ــردوس
العربي املفقود» بات هنا مجرد عاطفة
طوباوية ّ
مجردة من أي ارتباط فعلي أو
موقف وطني.
ه ــذا االل ـت ـبــاس أفـ ــرز ل ــدى ه ــذا الصنف
مــن فناني الـشـتــات الـيـهــودي املغاربي
ان ـف ـص ــام ــا ف ـك ــري ــا ع ـم ـي ـقــا وازدواجـ ـ ـي ـ ــة
سياسية فاقعة .صحيح أنهم ّ
يعبرون
عن ارتباط عاطفي قوي بالدول املغاربية
الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـي ـه ــا أص ــولـ ـه ــم ،لـكـنـهــم
ي ـجــاهــرون ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه بتأييدهم
للصهيونية ومـنــاصــرتـهــم إلســرائـيــل.

وغــالـبــا مــا يتبنى ه ــؤالء مــواقــف أكثر
م ـغــاالة حتى مــن أقــرانـهــم مــن الفنانني
وامل ـث ـق ـفــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،وب ــاألخ ــص
فــي مــا يتعلق بتأييد «يـهــوديــة الــدولــة
اإلسرائيلية».
أط ــروح ــة «ي ـهــوديــة ال ــدول ــة» ال تحظى
ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـث ـقــاف ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة

ّ
يعبرون عن ارتباط عاطفي
بانتمائهم المغاربي ،لكنهم
يجاهرون بتأييدهم للصهيونية
سوى بتأييد عدد ضئيل جدًا من غالة
م ــؤي ــدي األح ـ ـ ــزاب الــدي ـن ـيــة .أم ــا فنانو
الشتات اليهودي املغاربي فــي فرنسا،
فيعتبر أغلبهم أن ــه «م ــن الطبيعي أن
تكون إسرائيل موطنًا للشعب اليهودي
وح ـ ـ ـ ـ ــده» .وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن أغـ ـل ــب هـ ــؤالء
الـفـنــانــن يـصـنـفــون أنـفـسـهــم يساريني
وتقدميني وعلمانيني في فرنسا ،لكنهم
ي ــؤي ــدون أطـ ــروحـ ــات ال ـي ـمــن املـتـطــرف
الديني في إسرائيل! من أبرز أقطاب هذا

التيار املسكون بازدواجية الحنني الى
«الفردوس العربي املفقود» والتبشير -
في اآلن ذاته  -باألطروحات الصهيونية
األكثر تطرفًا ،املغني اليهودي الجزائري
أنريكو ماسياس ،والكوميدي التونسي
ميشال بوجناح.
ب ــوجـ ـن ــاح ج ـ ـ ـ ّـدد ح ـب ــه ل ــوط ـن ــه األصـ ــل
تونس ،بعد الثورة ،وشــارك في العديد
م ــن ال ـح ـم ــات املـ ـن ــادي ــة ب ــدع ــم ال ــدول ــة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـنــاش ـئــة ف ــي تــونــس،
وأسـ ـ ـه ـ ــم ب ـش ـك ــل فـ ــاعـ ــل ف ـ ــي الـ ـت ــروي ــج
ل ـل ـس ـي ــاح ــة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،س ـ ــاخ ـ ـرًا مــن
الفرنسيني الــذيــن يحجمون عــن زيــارة
ً
موطن بورقيبة ،خوفًا من ٍاالرهاب ،قائال
ّ
إن «عدد ضحايا اإلرهاب خالل العامني
املاضيني في فرنسا يفوق عدد الضحايا
في بلدي (تونس) منذ قيام الثورة».
لـكــن اب ــن حــي «حـلــق ال ـ ــوادي» ،ال ــذي لم
يـ ّ
ـرح ـلــه أح ــد م ــن تــونــس (ه ــاج ــر وال ــده
ُ
الــى فرنسا عــام  ،)1961ولــم يمنع يومًا
من دخولها ،يرى في إسرائيل «املوطن
الـطـبـيـعــي لـلـشـعــب الـ ـيـ ـه ــودي» .يصف
م ـعــاداة الصهيونية بأنها «ض ــرب من
الغباء السياسي» ،معتبرًا أن «من املمكن

انتقاد الحكومة اإلسرائيلية ،فالكثير
من اإلسرائيليني أنفسهم يفعلون ذلك.
لكن ال يجوز انتقاد الدولة اإلسرائيلية،
ألن فعل ذلــك يعني املساهمة في إبــادة
الشعب اليهودي»!
هذا االنحياز األعمى إلسرائيل ال يترك
ّ
ً
م ـجــاال للشك ب ــأن بــوجـنــاح يـعــانــي من
وفــي
متالزمة االنـفـصــام واالزدواجـ ـي ــةِ .
مواقفه وتصريحاته املجاهرة بميوله
الصهيونية املـغــالـيــة مــا ي ـبـ ّـرر الحملة
التونسية املنادية بمنع مشاركته ليلة
 19تموز (يوليو) في «مهرجان قرطاج
الـ  .»53لكن هذه الحملة املطالبة بحظر
بوجناح في تونس ،من منطلق محاربة
التطبيع ،تتجاهل إشكاليات سياسية
وأخ ــاق ـي ــة وقــانــون ـيــة ع ـ ــدة :ه ــل يمكن
ّ
لتونس ،التي تشكل نموذجًا عربيًا نادرًا
لـ ـ «ال ــدول ــة املــدن ـيــة» ،أن تمنع بوجناح
ُ
من دخــول أراضيها ،من دون أن تسقط
عنه الجنسية التونسية؟ كيف يمكن
تـفـسـيــر مــاح ـقــة ب ــوج ـن ــاح ال ـتــون ـســي،
ب ـس ـبــب ص ـه ـيــون ـي ـتــه ،وال ـ ـبـ ــاد ت ـش ـ ّـرع
مهرجاناتها الصيفية لعدد ال يحصى
من املغنني الصهاينة غير التونسيني،
من الرا فابيان وإيلني سيغارا إلى أدامو
وباتريك برويل؟
كيف ّ
نفسر صمت من يطالبون بحظر
بــوجـنــاح عــن الـعــديــد مــن الشخصيات
ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،غير
اليهودية ،التي لم يحاسبها أحــد على
تـصــريـحــاتـهــا التطبيعية أو املـهــادنــة
للصهيونية؟ ملــاذا لم يطالب أحد بمنع
أو م ـحــاس ـبــة ف ـنــانــن م ــن أمـ ـث ــال فــريــد
بوغدير ورضــا الباهي وناديا الفاني؟
مل ــاذا لــم يسائل مـعــارضــو التطبيع في
تــونــس زعـيــم «حــركــة الـنـهـضــة» ،راشــد
الـغـنــوشــي ،عـلــى ال ـحــوار الشهير الــذي
أدلــى به لإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية
خالل منتدى دافــوس ،عام 2012؟ وماذا
عن اإلم ــام حسن شغلومي ،وهــو اآلخر
من رمــوز «اإلس ــام املعتدل» التونسي،
وقــد قــام بــزيــارات عــديــدة إلــى تــل أبيب،
وش ــارك فــي نشاطات وم ـبــادرات كثيرة
مؤيدةللصهيونية؟
مـ ــا لـ ــم ت ـت ــم إث ـ ـ ـ ــارة كـ ــل هـ ـ ــذه ال ـق ـضــايــا
واإلشـ ـك ــالـ ـي ــات ،سـيـبـقــى الـ ـج ــدل حــول
بــوج ـنــاح م ـجــرد «زوبـ ـع ــة ف ــي فـنـجــان»
ستنتهي ،كــال ـعــادة ،بــإلـغــاء حفلته في
قــرطــاج ل ـ «أسـبــاب أمنية» أو بامتناعه
طوعًا عن الــذهــاب إلــى «وطـنــه» تونس،
ليظهر في موقع الضحية املضطهدة من
قبل املتطرفني و«املعادين للسامية».

ّ
ّ
ّ
عندما تتحول الجنسية إلى معبر للصهيونية
ّ
غسان بن خليفة *
مـنــذ أع ـلــن ال ـكــوم ـيــدي الـفــرنـســي (ذو
األصول التونسية اليهودية) عن ّ
نيته
اعتالء ركح املسرح الروماني بقرطاج
ي ــوم  19تـمــوز (يــول ـيــو) املـقـبــل ،حتى
اندلعت «الحرب» على فايسبوك .من
ج ـهــة ،ه ـنــاك مـنــاهـضــو الـتـطـبـيــع مع
«إســرائـيــل» الرافضون ألن يكون هذا
الـصـهـيــونــي ـ بــاع ـتــرافــه الـشـخـصــي ـ
أحد ضيوف «مهرجان قرطاج» .ومن
الجهة املقابلة ،صهاينة ،تونسيون
ّ
متصهينون ،و«املــؤلـفــة قلوبهم» من
غ ــاة «ال ـل ـي ـبــرال ـيــن» ،ال ــذي ــن يـخـفــون
ّ
بـصـعــوبــة كــرهـهــم الـتـقـلـيــدي ل ـكــل ما
له عالقة بـ «العروبة» وما يعتبرونه
«خطابًا خشبيًا وأيديولوجيًا» قديمًا
عن قضية فلسطني.
بــدأ السجال بتصريح إذاع ــي ملختار
ال ـ ـ ّ
ـرص ـ ــاع ،م ــدي ــر «مـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» (وال ـ ـ ــوج ـ ـ ــه املـ ـ ـع ـ ــروف فــي
البيروقراطية الثقافية لنظام بن علي)،
الذي دافع عن برمجة عرض بوجناح
ّ
بشكل استفز مناهضي الصهيونية
فــي تــونــس .لــم ي ـتـ ّ
ـردد الــرجــل لتبرير

ّ
ق ــراره فــي الحديث عــن «حــق اليهود»
في زيــارة «أورشــااليــم» (هكذا نطقها
ّ
بالعبرية!) و«حــائــط املبكى» ،قبل أن
ّ
ي ــردف ذل ــك بتنظيرة مـبـتـكــرة عــن أن
بوجناح ال ُي ّ
عد «صهيونيا كبيرًا أو
ّ
من قادة الصهيونية».
أت ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ف ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة م ـف ـت ــوح ــة
ّ
وجهتها «الحملة التونسية ملقاطعة
ومـ ـن ــاهـ ـض ــة ال ـت ـط ـب ـي ــع م ـ ــع ال ـك ـي ــان
الصهيوني» إلى وزير الثقافة ومدير
امل ـه ــرج ــان .اسـتـهـجـنــت الـحـمـلــة هــذه
ّ
ّ
بالسجل
التبريرات املخزية ،وذكــرت
الـ ـح ــاف ــل ل ـب ــوج ـن ــاح فـ ــي دفـ ــاعـ ــه عــن
الكيان الصهيوني وجرائمه ،مطالبة
بإلغاء العرض.
وفـيـمــا ب ــدا حـمـلــة م ـعـ ّـدًا لـهــا مسبقًا،
ّ
ش ــن صـهــايـنــة (ع ــدي ــدون مــوجــودون
ّ
ف ــي فـلـسـطــن امل ـح ـتــلــة) وتــون ـس ـيــون
«حداثيون» هجمة على صفحة موقع
«نــواة» ،الذي نشر الرسالة املفتوحة.
غـ ـ ّـص امل ـن ـش ــور ب ـت ـع ـل ـي ـقــات الـبـعــض
ّ
ّ
املـ ـ ــذكـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــأن «بـ ــوج ـ ـنـ ــاح ت ــون ـس ــي»
ّ
(يحمل الجنسية آلـيــا بحكم والدتــه
فــي تــونــس الـتــي غــادرهــا مــع عائلته
إثــر حــرب  ،)67و«يـحـ ّـب تونس أكثر

ّ
ّ
م ــن غ ـي ــره» (هـ ـك ــذا!) ،وب ــأن ــه ال يـحــق
م ـ ـصـ ــادرة ح ـ ّـري ـت ــه ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
ّ
«ص ـه ـي ــون ـ ّـي ـت ــه» وإل ـ ـ ــخ ،ف ـي ـمــا رك ـ ــزت
ّ
ّ
ت ـع ـل ـي ـق ــات أخـ ـ ـ ــرى – تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن
بوجناح
أصحابها ال يعرفون مواقف
ّ
ً
ولــم يقرأوا الرسالة أصــا – على أنه
ّ
وحجتهم الوحيدة
صهيونيًا.
ليس ّ
في ذلك ّ أنه «تونسي» .بوجناح وجد
فــي صفه أطــرافــا معروفة بتطبيعها
مع الصهاينة مثل الناشطة يامينة
ثابت ،رئيسة ما ّ
يسمى بـ «الجمعية

ّ
موقف متوقع لبعض
وسائل اإلعالم وفقاقيع
«المجتمع المدني»
ّ
ـات»،
ال ـتــون ـ ّس ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األق ــلـ ـي ـ ّ
التي اتهمت خصوم بوجناح بأنهم
«يـ ّـدعــون مـعــاداة الصهيونية إلخفاء
جبنهم عن إعالن عدائهم لليهود»ّ .
ّ
وبغض النظر عن هذا املوقف املتوقع
ل ـب ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وف ـقــاق ـيــع
«املجتمع املــدنــي» ،الـتــي ظـهــرت بعد

 14جـ ــان ـ ـفـ ــي وت ـ ـخـ ـ ّـصـ ــص ب ـع ـض ـهــا
ّ
ف ـ ــي «سـ ـ ـ ــوق الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن األقـ ــل ـ ـيـ ــات
وال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــات» ب ـم ـقــاي ـيــس وأول ــوي ــات
وتـعــريـفــات امل ـمـ ّـولــن الـغــر ّبـيــن ،كــان
الف ـتــا م ــواق ــف ب ـعــض «امل ـثــق ـفــن» من
أدع ـ ـيـ ــاء «ال ـ ـحـ ــداثـ ــة» أبـ ــرزهـ ــم رجـ ــاء
ب ــن س ــام ــة ،ال ـتــي س ــان ــدت ب ـق ـ ّـوة في
االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة ح ــزب الرئيس
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ال ـ ـبـ ــاجـ ــي قـ ــائـ ــد ال ـس ـب ـس ــي
فـكــافــأهــا بتعيينها مــديــرة للمكتبة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة .ف ـ ــاج ـ ــأت ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة فــي
«الـحـضــارة الـعــربـيــة» ومــديــرة موقع
«األوان» للثقافة «التنويرية» وإحدى
مؤسسات «رابطة العقالنيني العرب»،
ّ
فايسبوكية فاقت
متابعيها بتدوينة
ف ــي س ـط ـحـ ّـيـت ـهــا .ح ـس ـمــت امل ــوض ــوع
ّ
ب ـك ــل ب ـســاطــة بـقــولـهــا ع ــن بــوج ـنــاح:
«طـبـعــا ه ــو ي ـه ــودي .ومـ ــاذا تــريــدون
مــن ي ـه ــودي؟ أن يعتنق اإلسـ ــام؟ أن
ي ـش ـتــم إس ــرائ ـي ــل ضـ ـ ـ ــرورة؟» ق ـبــل أن
ت ــردف تحليلها العميق باعتبارها
«املطالبة بإلغاء عرضه هي من باب
ّ
التفتيش الجديدة» .وهــو ما
محاكم ّ
جعل املثقف اليساري شكري لطيف
ّ
يرد عليها بتدوينة أخرى كشف فيها

تهافت حججها وازدواجية ّخطابها.
ّ
ذك ــره ــا بـمــا ارتـكـبـتــه ف ــي ح ــق املـفـكـ ّـر
ّ
محمد الطالبي (مـ ّ
ـؤرخ مسلم
الراحل
مستنير عــرف بمعارضته الشديدة
ل ـل ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة ول ــإس ــامـ ـي ــن إث ــر
الثورة) عندما منعته السنة املاضية
م ــن إلـ ـق ــاء م ـح ــاض ــرة ف ــي دار الـكـتــب
ّ
الوطنية ،التي تديرها.
ّ
يبدو أن صيف هــذا العام في تونس
سـيـكــون «فـلـسـطـيـنـيــا» ســاخ ـنــا .بعد
ّ
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي ّأدت ق ـب ــل أق ــل
م ـ ــن شـ ـه ــر إل ـ ــى إلـ ـ ـغ ـ ــاء ع ـ ــرض ف ـ ّي ـلــم
«امل ـ ـ ــرأة الـ ـخ ــارق ــة» وب ـط ـل ـتــه امل ـجــنــدة
اإلســرائـيـلـيــة غ ــال غ ـ ــادوت ،تـتــواصــل
املعركة بني أنصار فلسطني وأنصار
التطبيع مــع الصهاينة ّ حــول عرض
بوجناح هذه ّ
املرة .وبغض النظر عن
ّ
مآلها ،نكتشف في كــل جولة جديدة
ّ
صحة املقولة املنسوبة للحكيم
مدى
ج ــورج حـبــش« :الـطــريــق إل ــى الـقــدس
ّ ّ
تمر بكل العواصم العربية».
* ص ـح ــاف ــي وأح ـ ــد م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــي «ال ـح ـم ـلــة
التونسية ملقاطعة ومناهضة التطبيع مع
الكيان الصهيوني»

