
 

املؤلف(ين) فقط وال تعرب بالرضورة عن رأي تشاتام هاوس أو كادره أو رشكائه أو مجلسه. حيث أن تشاتام هاوس مستقل إن اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة هي من مسؤولية 
 حال استخدام أي مقتطف وليس له والء ألي حكومة أو أي هيئة سياسية. وال يتخذ مواقف مؤسساتية تجاه القضايا السياسية. وقد أصدرت هذه الوثيقة عىل أساس أنه يف

من قبل متحدث� خالل  ها فيجب ذكر املؤلف(ين)/املتحدث(ين) وتشاتام هاوس، ويفضل إضافة تاريخ النرش أو تفاصيل الحدث. وحيث� تش� هذه الوثيقة إىل ترصيحاتمن
قع عىل مؤلف(ي) الوثيقة. وقد يختلف نص حدث أو تقرر عنها فنن كل الجهود قد بذل  ععطاء تثيل صحيح عن آرائهم ونظراتهم، لكن املسؤولية النهائية عن الدقة ت

 .ات املنشور عن األصل املقدمالخطب والتقد�
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 كل� سبنرس (مرتجم):

 القاعة، إذا حبي  أن تسأل سؤال نرجو أن تقف وتعرف عن نفسك.شكرا جزيال، اآلن نتقبل األسئلة من 

: أنا عضو يف تشاتم هاوس. أنا معجب بهذا االتجاه من ناحية أنه تزاوج ب� اعسالمي� والحداثة يف ١سؤال رقم 

 تونس، ماذا تعني السيد غنويش بالشخصية اعسالمية، وما هي جوانب الهوية اعسالمية يف تونس التي ستكون

 مساهمته بالذات؟

: رون براون، عضو يف تشاتم هاوس، أوجه هذا السؤال إىل الشيخ الغنويش للد�قراطية حيث أن ٢سؤال رقم 

نتحدث عن الد�قراطية والدين،ك� ذكر مقال يف "ذي إكونوميس "، تونس هي بلد من األغلبية اعسالمية التي ال 

ن عىل قدم املساواة واالعرتاف وهل تعرتف أن انتقادهم لإلسالم قد تتحمل وجود امللحدين فيها. هل تعترب امللحدي

 يكون تعب�اً عن الضم�؟

كان   2011انته  يف  2010: يوسف الرشيف من تونس متعلم من تونس. ح� ابتدأت األحداث يف ٣سؤال رقم 

ا يف العل�ني� مقابل االسالمي�، هل املناقشة هي املناطق الداخلية واملناطق الساحلية األغنياء والفقراء، اآلن انتهين

 هناك أي تعليق كيف تغ�ت املناقشة من مناقشة اجت�عية إىل مناقشة دينية؟

 املرزوقي:منصف 

هذا النقا  متواصل. يعني صحيح الثورة يف البداية انطلق  من مطالب اقتصادية، إنه طيلة الثورة ل ترفع أي 

الشعارات الوحيدة التي رفع  هي الشعارات االقتصادية، نحن نريد التنمية شعارات دينية أي شعارات عقائدية. 

نحن نريد الكرامة نريد الحرية. لكن هذه الشعارات بطبيعة الحال يجب أن ترتجم عىل الصعيد السيايس. من 

بقيادة  يستطيع أن يرتجم، من سيلبي هذه الطلبات. الشباب الثوري ل يكن بوسعه هو بطبيعة الحال أن يقوم هو

الثورة ألن نحن ل تكن ثورة عنيفة وإ�ا أردناها أن تكون ثورة مؤسساتية، إذا ال بد من املرور إىل انتخابات. إذاً ال 

بد من صبغة سياسية لترتجم لهذه الثورة. الصبغة السياسية الوحيدة التي كان  بنمكانها أن ترتجم لهذه الثورة هي 

ومات العقائدية حتى تتفرغ لهذه املشكلة. ألنه لو بقينا يف الرصاع العقائدي منظومة سياسية ترتك عىل حدى الخص

آنذاك الستحال االنتباه إىل املشاكل االقتصادية. والقوى السياسية الوحيدة التي كان  تستطيع تجاوز هذا التجاذب 

ا ل�كز عىل ما يوحد بيننا حتى ب� اعسالمي� والعل�ني� هي الرتويكا التي تقول لنرتك خالفاتنا العقائدية جانب

نستطيع أن نذهب إىل املشاكل االقتصادية واالجت�عية. هكذا تحول. والقضية األساسية اليوم هو أن األطراف يعني 

املتطرف� الديني� الذين تثلهم السلفية الجهادية واملتطرف� العل�ني� الذين تثلهم هؤالء الناس الذين بالنسبة 

لعربية اعسالمية كفر وحرام، واآلخرين الذين بالنسبة لهم الد�قراطية كفر وحرام، هؤالء الناس هم لهم الهوية ا

الذين يريدون العودة إىل النقا  األيديولوجي الذي نحن نريد أن نتفاده لنذهب مبارشة إىل حل املشاكل 

األيديولوجي العقائدي. واألطراف يريدون االقتصادية واالجت�عية. الرتويكا هي الحل للخروج من عبثية هذا النقا  

العودة بنا إىل الرصاع األيديولوجي ويرتكوا املشاكل االقتصادية واالجت�عية. وهذا ما ال يتقبله ال املجتمع وال 

 األطراف العاقلة واملعقولة.

 الغنويش:راشد 

خ. وهذه الثقافة لها تأث� عىل سلوك ما يعني الهوية العربية؟ يعني أن هذا الشعب �لك ثقافة لها قيم ولها تاري

الناس. فهي نحن ال نفهم الد�قراطية عىل أنها مجرد آليات لتنظيم االختالف، هي آليات نعم لتنظيم االختالف 
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ولكن ينبغي أن تكون هناك أرضية ثقافية جامعة حتى يكون االنتقال من حزب إىل حزب ليس انتقاال من النقيض 

ال من الشبيه إىل الشبيه. بعنى أن هنالك أرضية ثقافية مشرتكة وأرضية قيمية مشرتكة. يف إىل النقيض وإ�ا انتقا

تونس اليوم أصبح موضوع الهوية العربية اعسالمية موضوع يسلم به الجميع. آخر حزب يعلن أنه حزب شيوعي يف 

أنه حزب شيوعي هو يف هذه تونس ـ  كان هذه السنة سيسجل التاريخ يف املستقبل أن آخر حزب يف تونس يرصح ب

السنة حيث حزب الع�ل الشيوعي تخىل عن صفة الشيوعية وقال بأنه منتم للتيار العرب اعسالمي والثقافة العربية 

اعسالمية. وهذا أمر جيد أن يلتقي التونسيون حول مفهوم الهوية وإن باختالف يف التفس�. ولكن هذا مهم لوحدة 

ن تكون هناك أرضية مشرتكة. نختلف يف تفس� اعسالم، ما هو اعسالم ما هي الهوية التونسي� وللد�قراطية أ 

العربية، ولكن كمبدأ هناك اتفاق ب� كل التونسي� عىل أن هذا شعب عرب مسلم. اعسالم ما فيش كنيسة تحتكر 

ما هي الهوية ما هو اعسالم. تفس� النصوص بحيث املجال مفتوح لالجتهاد. ويف النهاية الرأي العام هو الذي يحدد 

الرأي العام من خالل النقا  من خالل العمل األكاد�ي والعمل الصحفي، ويف النهاية الربملان هو الذي سيرتجم من 

خالل القوان� التي سيصدرها سيرتجم ما هي الهوية العربية اعسالمية. وذلك يف غياب كنيسة تحتكر النطق باسم 

هل هناك مجال لإللحاد. الشعب التونيس هو كله شعب مسلم مع وجود أقلية صغ�ة أقلية  املقدس. يف هذا اعطار

يهودية موجودة من آالف السن�، يعني هناك معبد يف جزيرة جربا �تد تاريخه إىل أكث من ألفي سنة، وهذه 

جة اندماجا كامال يف املحيط األقلية تتمتع بكل الحريات وليس هناك اضطهاد ديني يف البلد واألقلية اليهودية مندم

التونيس. هناك أقلية حديثة مسيحية أيضا لها كنائسها وتبارش أع�لها بحيث البلد ال يعرف تصادما دينيا. وال أحد 

من حقه أن يسأل أحد هل أن  مؤمن أم ملحد، هذه مسائل شخصية أن تؤمن أو ال تؤمن هذه مسألة شخصية. 

ش وال أحد يف نيته أن يعيد قصة محاكم التفتيش ليسأل الناس عن تدينهم هل وبالتايل نحن ما عنا  محاكم تفتي

 هم متدينون أم غ� متدين�. هذه مسائل شخصية.

: أتساءل ع� إذا كن  قد تعطينا بعض املؤرشات بشأن الجدول الزمني العت�د دستور جديد؟ وأيضاً ٤سؤال رقم 

 ل ملنع تطبيع العالقات مع إرسائيل؟كان هناك بعض القلق بشأن تضمن يف الدستور مقا

: السيد مرزوقي، الوضع االقتصادي طبعا كان مهم جدا ك� ذكرت. بالنسبة للوضع يف املغرب  والجزائر ٥سؤال رقم 

 بالذات، هل ترى إعادة إيجاد التحالف املغرب؟

أن تعلق عىل ما تعتقد هي  : هل �كن أن تخربنا زيادة بالنسبة للتحالف الوطني السوري؟ وهل �كن٦سؤال رقم 

 املراحل التالية للربيع العرب؟

 منصف املرزوقي:

يعني يف بداية السنة ربا فرباير جانيوري نحن اآلن بصدد العمل عىل إقامة اللجنة املستقلة لالنتخابات اللجنة 

بات حرة نزيهة. نحن نأمل مستقلة لإلعالم واللجنة املستقلة للقضاء ألن هذه اللجان الثالث رضورية لتكون االنتخا

أن تقع االنتخابات قبل الصيف يعني السيد رئيس الحكومة تحدث عن شهر جوان شهر حزيران، والسيد رئيس 

املجلس التأسييس أكد يل أنهم سيحاولون برسعة أن ننتهي من هذا. ألنه مرة أخرى ال بد أن نصل برسعة إىل هذه 

القتصادي واالجت�عي الذي هو ما ينتظره منا الناس. يف قضية التجريم االنتخابات حتى نستطيع أن نتفرغ للعمل ا

والتطبيع نحن نفرق ب� ثالثة أشياء. أوال نحن بكل األنواع ضد أي نوع من الالسامية من معاداة السامية ألننا 

يف  نعتربها عنرصية مقيتة ونحن نبغضها ونرفضها. نحن مع حق الشعب الفلسطيني ندعم الشعب الفلسطيني

نضاله من أجل سلم عادل. نحن مع السالم ولكن ليس مع االستسالم، نحن نريد سالما عادال لهذه املنطقة، أن يتمتع 
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يف عاصمتها القدس إلخ... هذا بالنسبة إيل أمور  67الشعب الفلسطيني بحقوقه يف إطار دولته املستقلة يف الحدود 

رب أن ال مكان لها يف الدستور. الدستور التونيس هو دستور موضوع ال مجال فيها. قضية التجريم والتطبيع، نحن نعت

لك نتحاور بيننا حول كيفية تنظيم السلطات، وبالتايل فننه من باب املزايدة وضع قضية من السياسة الخارجية يف 

أن يأت أطراف أخرى مثل هذا امللف. خاصة وأنه إذا قبلنا بهذا املبدأ فيمكن لليساري� أن يقولوا لنجرم الليربالية و 

ليقولوا لنجرم اعلحاد إلخ، وآنذاك ندخل يف عملية سلسلة من التجر�ات التي ليس لها مكان. وبالتايل فموقفي 

الشخصية هو أن هذا موضوع سياسة خارجية قابل للتطور ال عالقة له ال بحاربتنا لالسامية وال بدعمنا لحقوق 

ة وإنه ليس مكانه الدستور. وأنا اعتقد شخصيا أن لن يضمن يف الدستور. يف الشعب الفلسطيني وأنه من باب املزايد

قضية االتحاد املغارب بطبيعة الحال، بالنسبة لنا، من عالمات االستبداد هو أنه هذه املنطقة املغاربية هي أقل 

األزيان يف الرشق األقىص  % يف منطقة30أو  20املناطق اندماجا يف العال، ففي أمريكا الالتينية االندماج تقريبا 

%. وهذا 2%. نحن يف املنطقة املغاربية نسبة االندماج 80% يف أوروبا نسبة االندماج 40نسبة االندماج تقريبا 

التفكك هذا التقاسم هو اليوم من أكرب عنا  الفقر يف بلداننا املغاربية. وبالتايل فنن بناء االتحاد املغارب هو رضورة 

والجغرافية واملصالح املشرتكة. هذا الوعي بدأ يرجع، هو من األشياء اعيجابية للربيع العرب. نحن يف تفرضها التاريخ 

تونس ندفع بأقىص قدر ممكن من الرسعة لبناء هذا االتحاد ألنه مرة أخرى رضورة للتاريخ والجغرافيا. ونأمل أن 

وات املقبلة إن شاء هللا س�ى كل الوق  الضائع الرصاعات املوجودة اآلن داخل هذا االتحاد ستذلل وأنه يف السن

 يعني سنتداركه.

 

 راشد الغنويش:

أنا أقبل جواب الرئيس أعتربه أنه معرب عن املوقف املناسب يف موضوع القضية الفلسطينية وموضوع التطبيع. يف 

وعرشات اآلالف بذلوا  موضوع التحالف السوري أعترب أنه يف سوريا ثورة حقيقية وليس  مجرد عصابات، هناك ثورة

أرواحهم من أجل الحرية با يدل عىل أنه هناك شعب مصمم عىل انتزاع حريته من نظام ديكتاتوري ال تقل 

ديكاتوريته عن ديكتاتورية بن عيل ومبارك، وبل ديكتاتوريته أشد منه�. ولذلك من حق هذا الشعب أن يثور. بل 

املؤمنون بالحرية أن يدعموا هذا الشعب يف ثورته. ونحن ندعم بكل  من واجب كل أصحاب الض�ئر الحرة يف العال

 ما �لك هذا الشعب النتزاع حريته منها والتخلص من هذه الديكتاتورية البغيضة.

 

: هذا السؤال هو للسيد مرزوقي. اسمي بيجام من لندن الرجاء أن توضح لنا هذا األمر بالنسبة ملصدر ٧سؤال رقم 

ويسموها الصحوة  1976عرب، البعض ادعوا أن هذا كان موحى من الثورة اعيرانية يف سنة اعيحاء للربيع ال

اعسالمية ضد القوات الغربية. هل تؤمن بهذا وما هو الوضع املوجود ب� تونس وإيران وخاصة بالنسبة لتأييدها 

 لبشار األسد؟

ي� اليهود. أنا كن  سعيدا أن أستمع اليك سيد : أنا عضو يف تشاتم هاوس ويف القسم الدويل والربيطان٨سؤال رقم 

الغنويش وإىل املناقشة التي أجريتها مع السيد الرئيس قبل هذا االجت�ع لكن هذا يشء غ� جديد، هذا وضع تونس 

منذ عدة قرون، االندماج اليهود يف تونس مع اعخوان املسلم� أنا أتطلع يف املستقبل أن يقوم مجموعة يف اليهود يف 

 ونس لزيارة لوريبا. وأتنى لك الصحة والتحيات السعيدة.ت
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: أنا هشام مواطن تونيس، و سؤايل عن العدالة. جرت مناقشات كث�ة ب� التونسي� نحو كيف يكون ٩سؤال رقم 

هناك العدل. بعضهم يريد تحديث العدالة بشكل حايل والبعض االخر هو يريد أن تتحرض البلد إىل العدالة من 

 نائنا للبلد. السؤال هو أين تقفوا حول هذه املسألة وأين الصعوبات في� يجب تنفيذه؟  شكراً. خالل ب

 كل� سبنرس (مرتجم): 

 شكراً جزيالً. بالنسبة للعدالة هو سؤال جيد لننهي هذه املناقشة.

 الغنويش: راشد

هو أن يكون الوطن ااره توزع با بالطبع مفهوم العدالة هو واسع جدا. لكن الحد األد� واملعقول من العدالة 

يحقق الحاجات، أن توزع الث�ر بأن ال يبق هناك جائع يف البلد وال يبق هناك مريض وال يبق هنالك غ� متعلم وال 

يبق هناك من ال مسكن له. فهنالك حرية املبادرة. نعم نحن نؤمن بحرية املبادرة االقتصادية. ولكن نؤمن بأن 

مع إال إذا كان  فيه ض�نات اجت�عية. ولذلك �وذج النهضة �وذجها االقتصادي عنوانه املجتمع ال يكون مجت

الد�قراطية االجت�عية واالقتصاد االجت�عي، ليس هنالك قسم واحد هو امللكية الفردية، هناك ملكية فردية 

دالة �كن أن تتحقق يف مجتمع وهنالك ملكية الدولة وهنالك ملكية تعاونية قطاع اجت�عي. فنحن إذاً ال نرى الع

يعتمد فقط عىل تشجيع املبادرة الفردية. تشجيع املبادرة الفردية ينبغي أن يقرتن بتحقيق الض�نات االجت�عية 

لكل املواطن�. ونرى أن أنظمة مثل ش�ل أوروبا كالسويد �ثل بالنسبة لنا �وذجا موحيا ألنه يجمع ب� الد�قراطية 

جت�عية. ويف اعسالم مفهوم الزكاة يجعل من حق الفق� أن يجعل له حقا يف مال الغني. وبالتايل وب� الض�نات اال 

باملئة  3باملئة أو  2املجتمع اعسالمي الذي نرمو إليه هو مجتمع متقارب، يعني ليس فيه طبقة تلك كل يشء 

 والبقية فقراء، هذا ليس مجتمعا إسالميا وال إنسانيا أصال.

النتقالية وليس العدالة االجت�عية واالقتصادية. العدالة االنتقالية هي كيف نتعامل مع تراث املظال يف العدالة ا

السابق، أن خمس� سنة من الظلم كيف نتعامل معها هل نتعامل معها باالنتقام. الثورة التونسية ك� قال الرئيس 

احد من املسؤول� القدامى فقط ول تعلق املشانق ثورة سلمية. ولذلك عنا يف السجن اآلن عرشة أو خمس عرشة و 

ول يعدم أحد ألنه هذه ثورة سلمية. ولكن هذا ال يعني بأن ضحايا الظلم قد شفي  صدورهم ال يعني هذا بأن 

املظال وقع تنقيتها. كونا وزارة للعدالة االنتقالية وحقوق اعنسان. هذه الوزارة اشتغل  شغل منظم، أصبح هنالك 

قانون مقدم للمجلس الوطني التأسييس للعدالة االنتقالية حتى يكون األمر مؤسساتيا. يعني تنقية املايض مرشوع 

يتم عن طريق مؤسسات، يتم عن طريق القضاء العادل. اليوم يعني ليس هناك نزوع انتقامي، ال بد من املحاسبة ال 

لضحية أن يتقابل مع الجالد وتعطى فرصة للجالد بد من الكشف عن املايض وال بد من املحاسبة وال بد من تك� ا

أن يعتذر وأن يطلب الصفح. ويف النهاية تكون املصالحة ألن الغرض هو ليس الثأر وإ�ا هو املصالحة. ويف النهاية 

ضحايا القمع الدولة �كن أن تعوض لهم، تجرب أرضارهم في� �كن جرب رضره. ولكن هناك أشياء كب�ة ال �كن 

 هذا تصورنا للعدالة االنتقالية.جربها. 

 منصف املرزوقي:

في� يخص الثورة التونسية، ال يوجد لديها عالقة بالثورة األيرانية. انطلق  من شعارات باألساس يف التنمية ويف 

يف الد�قراطية. وأيضا الثورة التونسية هدفها بناء دولة مدنية وليس دولة دينية. والدليل عىل ذلك أنه حتى إخوتنا 

النهضة يقرون أن املرشوع هو بناء دولة مدنية د�قراطية وليس دولة دينية. إذاً اختالف جذري ب� الثورت�. أيضا 



  ةقيثو: ام دعب ةروثلا

 

نحن كان  ثورتنا سلمية وليس  ثورة مبنية عىل العنف، نحن ل نرفع املقاصل مثل ما قال الشيخ. إذا ثورة مختلفة 

ن، نحن، أنا تحدث  مع الرئيس أحمدي نجاد يف قمة مكة وتحدث  كليا وال عالقة لها. في� يخص املوقف من إيرا

مؤخرا مع معبوث� إيراني�. وموقفنا واضح. أوال نحن ندعم حق الدولة يف أن تتلك املعرفة للنووي املد� ولكننا 

وسط ضد ألف مرة، ضد أن يتحول هذا إىل صنع قنابل نووية ألن أملنا وهدفنا هو أن كل هذه منطقة الرشق األ 

يعني تكون خالية من السالح النووي فكيف �كن أن نفهم أو أن نقبل أن وراء يعني البحث عن املعرفة يتحول 

األمر إىل صنع قنابل نووية. نحن يف تونس ضد هذه العملية جملة وتفصيال. هناك أيضا قضية خالفية مركزية يف 

ثورة السورية، نحن نريد لبشار األسد أن يرحل، نحن عالقة إيران بسوريا، نحن ندعم الشعب السوري، نحن ندعم ال

قلنا إنه حتى يف طور العدالة االنتقالية ليذهب ول�حل وال نتابعه إذا كان هذا الثمن هو وقف ح�م الدم. لكن 

اليشء الثاب  هو قلنا ألصدقائنا يف إيران إن دعمهم لهذه الطاغية يعرض مصالحهم للخطر وسمعتهم للخطر يف 

وطن العرب ألنه إذا كان لهم مصالح يف سوريا فليتذكروا أن لل  هم أيضا مصالح يف الوطن العرب، وكل األمة كامل ال

العربية اآلن تريد نهاية السفاح والطاغية، وهم يخطئون أشد الخطأ بواصلة دعمهم. ألنه أوال هذا النظام سيسقط 

م وهذا سيحسب لهم. وأنا أتنى أن القادة اعيراني� وأنهم سيكونون ال قدر هللا مسؤولون عن تواصل ح�م الد

يراجعون موقفهم يف خصوص هذا الدعم الالمعنوي والعبثي لديكتاتور سينهار وهو يف قائة كل الديكتاتوري� 

العرب الذين يجب أن ينهاروا ولن يفل  من مص�ه ألن كل الديكتاتوري� العرب سيزاحون ألجل دول مدنية 

 شاء هللا تونس هي بدايتها ولن تكون نهايتها. والسالم عليكم ورحمة هللا. د�قراطية، إن

 كل� سبنرس (مرتجم): 

شكرا جزيال لكم، هذا ينهي هذه املناقشة وهذه املناقشة الغنية هو أهم يشء بالنسبة للتونسي�. أما بالنسبة ملا 

م بن عيل فنحن ساعتها هذا مث� للقلق، حدث يف تونس من السنة املاضية، وإذا حصل الصم  ك� حصل أيام حك

فربا كل ما ارتفع الصوت األفضل. دعونا نأمل أن التقى بعض اآلراء واالستنتاجات التي تسعوا للوصول إليها سيتم 

 الوفاء يف املستقبل. شكرا جزيال لكم. 

 


