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كل  تفاعلي، الذي جاء بإمضاء -توعويالمؤسسة لمشروع نشاط " رابطة تونس للثقافة والتعدد" ممنون لك إطالعي وثيقة     
بق لي وإن س .يد، إضافة إلى شخصكم الكريمونوفل سع )عضو مجلس شورى حركة النهضة حديثا (بن عيسى الدمني   من

لم أحظى  يبالدمني، اال ان) 81-76( ، وااللتقاء لمرة أو مرتين خالل دراستي الجامعية يكفي زمن مضى شرف التعرف عل
  . بشرف التعرف على األستاذ سعيد

  
ظاهري  نلفترة كمو عادةأحتاج (بعد تأخير،  أسمح لي إبداء رأيي فيما وصلني من هذه الوثيقة وان أستاذ أحميده،      

  .)قبل ابداء الرأي صلنييمع ما فكريا للتفاعل 
  :بدءا أتوقف معقبا على بعض المقتطفات    

  

[æ<ê−…^i<Ñ^é‰<»<íéß�çÖ]<íé‘ç’¤]<l^ÚçÏÚ<‚è‚rje<l]„Ö]<ð^ße<ì�^Âc<»<íÛâ^Š¹>"  :1ف ــــمقتط

êÞ^ŠÞc>   

ساهم بشكل ( إن تونس، وبحكم موقعها الجغرافي، وإن كانت قد عرفت التنوع الثقافي على مدى تاريخها الطويل 
على الممارس إال أنها لم تعرف التعدد في شكله السياسي  ،)كبير في إثراء الشخصية التونسية العربية اإلسالمية

ما و حديثا، وبالتالي فإن كان التنوع الثقافي جزءا ، فكان االضطهاد مآل كل فكر سياسي مخالف قديواقعمستوى ال
  . كلكن كذتالفكري و  السياسي لم  افي مظهره يةالتونسية، اال ان التعدد   مقوماتنا وخصوصيتنا

   

àÚ^–j×Ö<^rjßÚ<áçÓè<îju<ë�†ËÖ]<êÂçÖ^e<ð^Ïi…÷]<æ<ë…^–u<æ<ê‰^é‰<†ÓÊ<íéÛßi> :2ف ــــمقتط

<ì…çnÖ]<l^é–jÏÚ<ÐÊæ<êÂ^Ûjq÷]ì‚è‚¢]  

حمعيات، (  نشاط جماعي كل، فإن منطلقات وخلفية ذهنية إيديولوجيةإلى كما ان كل فكر سياسي في حاجة      
في االرتقاء بالوعي  ايساهم انطالقا من منظومته  فكرية أرضيةفي حاجة ايضا الى  ....  )منتديات، رابطات 

سبق  بحكم مرجعال بدت اسالمية  إنو ، الخلفية الفكرية للرابطة على مستوى نص الوثيقةاقتقدت  لكنيالفردي، 
   ) "لسبعيناتنهاية ا"و الدمني "منتصف السبعينات" النيفر (  تي لتوجهات اثنين من مؤسسيهامعرف

   

>[íu^ŠÖ> :3ف ــــمقتط å‚ã�i< ^ÛÂ< ]‚éÃe<ØfÏjŠ¹]<xÚøÚ<k©<»<^ßÃÛj¥<l^ÞçÓÚ<íéÏe<ÄÚ<íÒ…^�¹]

írß�jÚ<íéqçÖçè‚è_<l^Ê^ËŞ‘]<æ<�^u<ê‰^é‰<h^ŞÏj‰]<àÚ<^éÖ^u<íéß�çÖ]  

مجموعة  باالمكان الية هل لكن... في نحت مالمح المستقبل مع بقية مكونات مجتمعنا هامةان مشاركة الرابطة      
االنخراط في  إلغاء االستقطاب السياسي واالصطفافات اإليديولوجية أو الحد من حدتها وتشنجها ما لم تحدد معالم 

او يسارا، ومدى كان قربها من التطرف العقائدي يمينا /ومدى بعدها. توجهها الفكري وعالقتها باآلخر المختلف
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  .قربها من الوسطية/بعدها
أمسك ن إف... ابشري اشأن الهي، اال ان االمساك بطرف منها يبقى شأنامتالك الحقيقة المطلقة  انه و ان كان       
  . آخر طرفهو ايضا ب يمسكالمختلف / فاالخر ،بطرف منها كالنا
العمل في هكذا  معيتعارض السياسي /الحركي/الحزبي العملى و االصطفاف االنتماء إن كاناتساءل بالمناسبة     

  ، )اليسار االسالمي/ التقدميين االسالميينمي ما سفي  ماضياحديثا في النهضة، النيفر  الدمني( أم المستقلة  اترابط
  

í‰^é‰<àÂ<øè‚e<áçÓè<êÂ^Ûjq]<»^Ïm<‚ÏÂ<�^«c<î×Â<ØÛÃÖ]<çâ<íŞe]†Ö]<å„â<Í‚â> :4ف ــــمقتط

íËÒ^ß¹]<æ<†e]‚jÖ]<l^ÎøÂ<æ<ÌßÃÖ]  

االقتراب  تاحة لتحقيقه، في واقع الحالتحقيقه عمليا، والوسائل الم هام وضوح الهدف، لكن يبقى االهم امكانية      
  .م اجابات في هذا االطاردالوثيقة ال تق... من الهدف يعد كسبا كبيرا، لكن ما هي الوسائل التي ستعتمدها الرابطة 

  
لتطرف الفكري و العقائدي التصدي إلى اإن الحد من سياسة العنف و عالقات التدابر و المناكفة، في حاجة الى      

ما لم ننجح في  اعتقد...  متطرففكر اقصائي شاهد اال نتاج  نف الم، و ما العفي السنوات االخيرة تفع نسقهرا الذي
  .المأمول و االحتماعي فلن توفق في تحقيق العقد الثقافي ناميتمض مستوى  التطرف العقائدي الفخ

   

>ð^–Ê> :5ف ــــمقتط ^ãŠËÞ<|†Şi< íŞe]†Ö]<^ÛãÚ<êÞ‚¹]< ÄÛj�]<l^ÞçÓÚ<Ì×j§<°e<xjËß¹]< Ø‘]çj×Ö

^ãÂçßi<l^q…�<kÞ^Ò  

منطلقاتها ومرجعيتها الفكرية، تُعرف  في حاجة أنفتح، لكنها نالرابطة نفسها فضاء للتواصل الم جميل أن تطرح     
  .الوثيقةذلك في يدون أن  و، والسياسي لمؤسسيهاري يكتفي استنتاج ذلك من الماضي الفك ال

  .هذا الفضاء التواصليفي أطيافها  مختلفمكونات المجتمع المدني بجميع الحاجة كبيرة ل نعم       
  

íßÚö¹]<æ<íé‰^éŠÖ]<l]ð^ÛjÞ÷]<æ<íè†ÓËÖ]<l^â^Ÿ÷]<ëæƒ<ØÓÖ<êÖ^jÖ^e<ð^–ËÖ]<]„â<ÄŠjè> :6ف ــــمقتط

ÄÚ^q<îÞ�_<fl‚u<î×Â<ð^ÏjÖ÷]<ì…æ†–e  

  .. الحد األدنى الجامع لدخول هذا الفضاء بنودتفصيل الوثيقة  ان تتضمنجدا  هام اذا 
  

�>á`�Ö]<Ùæ^ßji<æ<ìˆâ^¢]<Øñ]‚fÖ]<ÕøjÚ^e<�fl†ËjÖ]<êÂ‚i> :7ف ــــمقتطÖ]<íÏ×Çß¹]<íèçfÃjÖ]<l^e^Ş¤]<‡æ^Ÿ

íéi]�ù]<íÂˆßÖ]<äé×Â<g×Çi<†�^fÚ<ØÓ�e<ê‰^éŠÖ]  

فترة زمنية حتى يتجاوز في حاجة إلى ، حديث عهد بالديموقراطية ،عامة جياشة تهعاطفالتونسي كإنسان عربي      
لن التجاوز هذا و مثل . هعليأحكمت قبضتها لدكتاتوريات  تعبويةالخطابات الآثار  الشحن العاطفي ومخلفات زمن 

تفكيك  ل )...، الحقوق، السياسة، االجتماعالنفس( االنسانية م وعلالجميع ميادين في  مختصينتعاون  دونيتحقق 
  .و اعادة صياغتها تناشخصيطن الخلل في موا
  

[éÛéÎ<æ<^éÊ^Ïm<øéâ`i<g×Şjè<Hï‚¹]<Øèç�<æ<‚è‚q<ê−…^i<…^ŠÚ<çâ<ê�]†Ïµ‚Ö]<ÙçvjÖ^> :8ف ــــمقتط

êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<^ßñ^–Ê<�è^Ã²<^Şfi†Ú  

الذي التطرف فيروس  منتخليص مجتمعنا إال في ظل  يتسنى تحقيقهالتأهيل الثقافي والقيمي لن هذا  اعتقد ان      
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 مدى تاريخه الذي تميز علىو نعم لتأهيل مرتبط بمعايير فضائنا العربي اإلسالمي... ر بنيتهخينيزحف بسرعة و 
  .بأي شكل من األشكال على مدى تاريخهامتطرفة العربية المسلمة الشخصية التونسية لم  ،باالعتدال والوسطية

  
   

_c<íŞe]†Ö]<xÛŞi<êÂ^Ûjq]<æ<ê‰^é‰<ë†ÓÊ<†èçŞi<ë_<æ<êÛéÎ<æ<»^Ïm<Øéâ`i<ë±>: "9ف ــــمقتط

íèç‰^éŠÖ]<l^ßâ]†¹]<æ<íËÒ^ß¹]<ð]çq_<àÂ<]‚éÃe<ê×Â^Ëi<êÂ^¶<ØÓ�e<Üjè<á_<êÇfßè<äéÊ<íÛâ^Š¹]>  

ل ظفي  الجميع، و هو ما لن يتحققتقى فيها مساحة مشتركة يلإال في ظل وجود  هذا  لن يتحقق باعتقادي       
جميع  اتتحلى به كتوجه فكري "ةـــــالوسطي"ما لم نعمل على ارساء ...التطرف الفكري يمينا كان او يسارا 

   .التيارات السياسية
   

>[éjÖ^…> :"10 فــــمقتط ð^ße_< °e< áû]< Üji< á_< g«<�Ö]< íé−…^jÖ]< íèçŠjÖ]< íèçÖæ_< |†Şè<ë‚vjÖ]< ]„â

Ä‰]çÖ]<êÚø‰ý]>  

ال اتحدث هنا عن االسالم (  التيار اإلسالمي الحديث في تونس كما ال يخفى على حضرتك و انت من مؤسسي     
عند كل  يفقد بعضا من رموزهوكان  ،عدة مراحلب، أنه مر )الرسمي او الزيتوني او الصوفي أو عن جماعة التبليغ 

  ... تحول من مرحلة الى اخرى
  

أدبيات فكر اخواني مرجعيتها /  حركة دعوية( "الجماعة االسالمية" بتأسيسبداية السبعينات  كانت البداية      
تدريجيا  تأخذ بعدابدأت /  سياسية -حركة دعوية(  "حركة االتجاه اإلسالمي" الثمانينات الى أول لتتحول ،)كالسيكي

لمجلة ذين أسسوا ال ،)لعل من أبرزهم شخصك الكريم ( بعض رموزها  بابتعاد ، تزامن ذلك)عن قكر االخوان

15/21 ، رفوا عالتقوقع  تميز فكرهم بالدعوة لتجاوز( اليسار االسالمي ب أون ين اإلسالمييالتقدميبفوا أنفسهم أو عر
لنص القرآني إلى ل فيالحر/وعدم االكتفاء بالفهم التقليديالواسع الفكر اإلنساني رحابة  إلى الضيق الفكر األخوانيفي 

 "حركة النهضةزب ح "الى  "حركة االتجاه االسالمي"تتحول  وتحت ضغط السياسةمرة أخرى ثم  ، )قاصديمالفهم ال
الجانب ما بقي من ختفي امع هذا التحول ( على امل ان تحضى باالعتراف القانونيية األحزاب قمصطفة مع ب

  .) بامتيازسياسة لتصبح حركة لهذه الحركة الدعوي 
  

ة متشدد ةسلفي اتتيار نامي في الخفاء تالبنعلي، بدأت ت عفي زمن القم في ظل هجر النهضة العمل الدعوي و      
وكأن األربعة عشرة قرنا  اتهاالزمن من حساب ةملغي ، )القاعدة فكرفي وهجها زاد (  حرفية النص والحديث تقف على

يطابق أن اال  21القرن  مستهلوهو في مسلم اليوم ما على الو نساني، التي مضت لم تفعل فعلها في تطور الفكر اال
(  و بدعة ضالل يعداجتهاد أو تجديد  كل ، وو اعمال الفكر فيهأو ال يحق له تجاوزه  فهم السلففهمه للقرآن والسنة 
بعد الثورة غير منضبط بعد الثورة، كما عادت وبشكل صارخ  المتشدد ، ليبرز هذا التيار)...و كل بدعة في النار

ا من لما له(  نتخابات المجلس التأسيسي من الفوز بأعلى نسبة في افتمكنت  للعمل السياسي، بقوة  "حركة النهضة"
و على لكن  . ) االستبداد البورقيبي و البنعلي مقاومةجسام في  بما قدمته من تضحيات  قاعدة شعبية واسعة واعترافا

 شخصك الكريم لني منالى ان وص" 15/21مجموعة "ـلحراك ظاهري و نصف بعد الثورة لم ألحظ أي مدى سنة 
 الممثلين لالسالم(  بعد الثورةالى عودة نشاط علماء الزيتونة  هذا مع االشارة   .و انت ابرز أعضاءها هذه الوثيقة،
  .االول و الثانياالستبداد  زمنفي  بشكل تعسفي فج تم اقصاءهمبعد أن  )تقليديالالتونسي في مظهره 
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في ظل مساحة فكرية جامعة إال تحقق ت، لن مختلفة التياراتمثل هذه التسوية التي تدعوا اليها الرابطة بين ن إ        
في ظل البعد عن التطرف الفكري و العقائدي و تنزيل  ومثل هذه المساحة لن تتواجد اال ،) محدودةان كانت و(
  .المميزة في مجتمعناالمكانة  "ةــــالوسطي"
  

HØ•^ËÖ]<ëƒ^j‰_<< <

أن التأسيس لمثل هذه الرابطة مظهر الى  أخلص. لحضرتك إبداءها رغبتالتي  األوليةمالحظات البعض هذه بعد     
التي " ددـــة التعــثقاف" نعم نحن في حاجة الى ارساء ، المجتمع و تماسكه حضاري يساهم عدم انفراط عقد

" و " اتــالحري"أن ثقافة التعدد ال يمكن ارساءها اال في ظل مناخ واسع من ني أعتقد نفتقدها في تونس،  لك
إلى االختالف حتى ال يتحول  الجميع ب الصدع بينأمع بين مختلف الفرقاء، يراج يفكرتوجه ك"  ةــالوسطي

ة و ــة تونس للثقافـرابط "تها بـ تسميأن ان كنت أرى و . ووحدته التونسي ناجتمعم صراع يمزق نسيج

و  اوافقتر ثتسميتها اك ان تكونغ ـلاالبقد يكون من لذا . ال يعكس ما جاء في الوثيقة من مشروع طموح " ددــالتع
  .على سبيل المثال " ةـات و الوسطيـرابطة تونس للحري" شأن ةالمعلن هاهدافا
  

يجمع نخبة من المفكرين  "  ةــات و الوسطيــمنتدى الحري" تأسيس أخفيك ان فكرت بعد الثورة   اليالمناسبة     
، ال ينتمون ألي حزب سياسي ، لكن حالت كثرة التزاماتي العلمية و العملية دوني )ذووا توجهات مختلفة ( المستقلين 

  .و ذلك
  

  إلى أن تتيح فرص اللقاء بحضرتك تفضل قبول أصدق مشاعر المودة واالحترام والتقدير    
  
  

  دام عزكم
  
  

  و السالم عليكم وفي حفظ اهللا دمتم
  
  

  

  

  

  

  

  جمال التركي. د

  27/07/2012صفاقس 
  
 
 

 


