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5المواطنة، الحق يف االختالف والطلب االجتماعي المتصاعد  • مقاربات و تجارب 

ما الذي يمكن أن يجمع بين عشر مساهمات، هي محتوى هذا المؤلف الجماعي، حول التنوع والحق يف االختالف ضمن سياقات تاريخية متعددة؟ ما 
يجمعها هو أنها مساهمات جاءت من مشارب فكرية ومن تخصصات مختلفة داخل العلوم اإلنسانية واالجتماعية لتبحث يف السؤال المركزي لهذا 
المؤلف وهو كيف يتمثل التونسيون مقوالت الحّق االختالف والتنوع؟ وكيف يعيشونها ويتصرفون إزاءها يف السياقات العديدة التي وقع اعتمادها؟

وبناء حدودها  باألقليات  تهتّم  مواضيع  ومن  الراهنة،  اللحظة  إلى  اإلسالمي  التاريخ  إلى  القديم  التاريخ  من  متعدّدة  المقاالت سياقات  تناولت   
االجتماعية والسياسية واإلعالمية، إلى سياقات أخرى تُراجع مسائل الحريات الدينية والفردية وحقّ  االختالف والمساواة أمام ويف القانون. المهاجرون 
وذوي االحتياجات الخصوصية ومرتادو المدرسة، هؤالء وقعت مقاربتهم عبر مقولة التمييز التي تكشف عما هو غير عادل لدى الفئات المعنية 
بالظواهر المدروسة. وما تشترك فيه أغلب الورقات هو أن الحق يف االختالف ال يزال ثقافة غير متجذرة يف السياق التونسي، وهو ما يترتّب عنه 
انتشار أشكال التمييز واالقصاء والقبول بها على أنها من البديهيات التي نتعايش معها. ولكن يف المقابل هناك طلب اجتماعي متزايد على الحق يف 
االختالف تقوده حركات اجتماعية وفاعلين مدنيين منتبهين إلى صعود الفردانيات التي تبحث عن االعتراف وعن حقها يف جودة الحياة وعن تحّمل 
مسؤوليتها يف إحداث التغيير اإليجابي. ال يزال الطلب االجتماعي على الحق يف االختالف يخطو مساراته األولى مستفيدا من الدستور ومن التشريعات 

ومن مناصرة المجتمع المدني ومن الديناميكيات االجتماعية الجديدة يف مرحلة االنتقال الديموقراطي. 

يطرح محمد الطاهر يف مقاله عن األقلية اليونانية يف قرطاج وعن القرطاجنيين يف مدينة سيراكوس اليونانية مسألة التعامل مع األقليات يف كال 
الفضاءين الحضاريين. لقد كانت قرطاج بإشعاعها التجاري تحتضن أقليات من مشارب مختلفة، ومثيلتها المدن اليونانية. ويصل إلى نتيجة تأكدها 
القواعد مهما كان نوعه هو بمثابة  تنظم حياة األقليات وأن كل خرق لهذه  المكتوبة وكذلك المعطيات األركيولوجية وهي وجود قواعد  المصادر 

االعتداء الذي يرتقي إلى إعالن حرب. 

القضية من منظور عدم قدرة المسلمين على اإلجابة عن هذا  البدوي هذه  وعن سؤال لماذا يخشى المسلمون حق » االختالف« يتناول فوزي 
السؤال حتى اليوم. ويعتبر أن الخشية من تحمل التبعات النظرية الدينية والفلسفية التي يتضمنها هذا المفهوم الجديد والبقاء داخل السياقات 
الفكرية والدينية القديمة هي التي منعت العرب والمسلمين اليوم من استيعاب مقولة حق االختالف. لم يستطع المسلمون الخروج من مقوالت 
» االختالف رحمة« و » من لم يعرف االختالف لم يشّم الفقه بأنفه« . ولمغادرة هذه المقوالت وإقرار القبول الدهني والثقايف بحق االختالف يف ميادينه 
المتعددة، يقترح فوزي البدوي اتخاذ عالقة راديكالية مع التراث الديني والسياسي العربي واإلسالمي مع اإلدراك الكبير لدور الدولة يف اإلقرار بحق 

االختالف. 

التفاوض حولها وهي هوية غامضة كما جاءت يف مساهمة محمد جويلي حول السود يف  التي يقع  الهوية  تلك  االخر قي وضعية استعمارية هو 
الوضعية االستعمارية: الهويات الغامضة. معتمدا على مفهوم الحدود اإلثنية بيّن الباحث من خالل وثائق أرشيفية أن هوية السود  يف تونس يف 

الوضعية االستعمارية كانت هويات متعددة و متحولة و حدودها لزجة وقابلة للتفاوض بين تشكيالت السود و السلطة اإلدارية االستعمارية.

إن تشكيل الحدود االثنية للسود لم يكن فقط فعال استعماريا، بل كلن جزءا من عالقة متشابكة بين قوة استعمارية إدارية وسياسية برهاناتها 
المتعددة وبين السود أنفسهم بتعددهم واختالف مشاربهم ورهاناتهم دون أن نضع جانبا فاعلين آخرين من دوائر السلطة المركزية والمحلية. 

األمازيغي ناظرا و منظورا إليه، تلك هي مساهمة أمين بن مسعود الذي اعتمد على مدونة افتراضيه  ّشكل من خاللها المسارات الرمزية السّت 
ثم المسار المرجعي المعياري للهوية و الثقافة األمازيغية يف حين  التي يكون فيها األمازيغي ناظرا لنفسه و هي مسارات األمازيغي االستيعابي 
يعتمد المسار الثالث على البعد التاريخي للهوية األمازيغية ثّم األمازيغية كثقافة مدنية إلى المسار الخامس الذي يقرّ باألمازيغية الشعبية وأخيرا 
ثالث هي  أبعاد  طائلة  تحت  بقوا  فإنهم  اإلعالمية  التغطيات  إليهم يف  األمازيغيين منظور  ولكن  المنظور.  الزمن  الفعل يف  أي  الجديدة  األمازيغية 
األمازيغي القلق و المتوجس عبر ثقافته و األمازيغي الذي يحيل على التحنيط الثقايف يف سياقه الفولكلوري و أخيرا األمازيغي المتعدّد ال من اجل 

إقرار التنوع داخل هذه الثقافة بل قصد استبعاد الجانب األمازيغي المعياري الموحّد. 
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وحيد  مساهمة  تمييز؟  دون  القانون  أمام  متساوون  تونس  يف  نحن  هل  المعتمدة.  التشريعات  تقرها  أيضا  قانونية  مسألة  االختالف  يف  الحق 
الفرشيشي تناولت مختلف أوجه التمييز يف القانون التونسي على أسس عديدة منها الجندر و اإلعاقة و اللغة و الجنسية و الوضع الصحي لألشخاص 
المتعايشين مع فيروس األيدز  و المختلفين عن الدّين السائد و التمييز العنصري. وقدّم الباحث خارطة ألهّم االنتهاكات القانونية التي تحول دون 

احترام حق االختالف وإدراك المساواة بين المواطنين باختالفاتهم العديدة رغم المكتسبات الحاصلة. 

 كيف يتعامل القضاء التونسي مع قضايا جديدة متصلة بالحريات الدينية؟ هذا هو المشغل الذي طرحه حبيب عمارة يف مساهمته حول الحريات 
الدينية من خالل التطبيقات القضائية. لقد منح دستور 2014 مجاال للممارسة الدينية عبر الفصل السادس الذي يُقرّ حرية الضمير والمعتقد. 
ولكن رغم وجود هذا الفصل يف الدستور إال أن الباحث يشير إلى تناقض يعكس النظام السياسي يف تونس الذي لم يفصل بعدُ يف مسألة عالقة الدين 
والدولة، ما جعل الدستور حامال لمفاهيم متنافسة سيشكّل التوفيق بينها تحديا جسيما سيطرح على السلطة القضائية بمناسبة تطبيق الفصل 

السادس من الدستور. 

كل هذه األسباب فتحت المجال للقضاء للتدخل يف إدارة الشأن الديني وذلك من خالل قضايا نظر فيها القاضي العدلي واإلداري الذي يقع اللجوء 
إليه بصورة فردية أو جماعية لحل إشكاالت مجتمعية كانت سابقا غريبة عن ساحات المحاكم.

الصورة وبناؤها حول األشخاص ذوي اإلعاقة و الفاعلين المدافعين عن قضاياهم يف وسائل اإلعالم كانت الورقة التي قدّمها صفوان الطرابلسي. ففي 
سياق طغت عليه النقاشات السياسية يف وسائل االعالم لم يتمكن ذوي األشخاص ذوي اإلعاقة من إظهار حقهم يف الولوج إلى الرأي العام. وأضعف 
بذلك قدرتهم على المناصرة والضغط من أجل تفعيل المكتسبات القانونية وإسقاطها على أرض الواقع. هناك ضعف فادح يف التعامل مع مثل 
هذه الموضوعات التي لم ندرك أهميتها يف بناء ثقافة الحق يف االختالف. لم تنل فئة ذوي اإلعاقة إلى اليوم مكانتها ضمن الفئات التي تحتاج تمييزا 
إيجابيا على المستوى االعالمي مما يؤثر سلبا على االعتراف بهم ويضعف قدرات الفاعلين المدافعين عنهم يف مجال المشاركة يف قضايا الشأن العام.  

التمييز؟ هذا هو السؤال المركزي الذي طرحته إيمان بن دعدوش يف مقالها معتبرة أن  تنتج أشكاال من  هل أن مدرستنا هي مدرسة مشاعر 
المدرسة ليست فقط مجاال الكتساب المعارف وتحقيق النجاح بل أن المدرسة تتيح لمن يرتادها من التالميذ النظر لتجربتهم على أنها تجربة فيها 
الكثير من الذاتية ومن الفردانية. وهنا تعتمد الباحثة على مقوالت اإلحباط والمعاناة واإلهانة واالعتراف كمقوالت تحليلية جديدة يعبّر من خاللها 
التلميذ عن مساراته المدرسية. تعتمد الباحثة يف صياغتها ألشكال التمييز داخل الفضاء المدرسي على استعارتين، األولى هي نصف الورقة التي 
يطلبها األستاذ من التالميذ بداية كل سنة دراسية لمعرفة أصولهم االجتماعية والرمزية والثانية هي احتالل األماكن األولى يف الفصل المدرسي لمن 

يُعدّ من المتميزين دراسيا دون غيرهم. وتختزل هاتين االستعارتين مشهد التمييز واإلقصاء الذي يشكل المدرسة التونسية. 

تعتني بهم كفئة خصوصية؟  التي  العمومية  السياسات  ثانيا  إليها؟ وكيف يتمثلون  التي يتعرضون  التمييز  اإلعاقة كل أشكال  كيف يتمثل ذوي 
تلك هي أسئلة الورقة التي قدمها عماد طرشي ملفتا إلى وجود غياب واضح للدراسات التي تتناول مشاعر ذوي اإلعاقة تجاه أشكال التمييز التي 
يتعرضون إليها. وكذلك النقص يف تقييم السياسات العمومية التي تتوجه إليهم وتعتني بهم من منظور التمييز السلبي الذي يتعرضون إليه يف كل 
فضاءات التفاعل والذي يعني الوصم واإلهانة واالقصاء وعدم االعتراف. تجارب األشخاص ذوي اإلعاقة مليئة بكل ما يمكن أن يجعلهم ساخطين على 

كل أصناف النظرة الدونية التي تجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من درجة ثانية. 

تبحث أميرة مديمغ وضع المهاجرين من جنوب الصحراء من الالجئين وطالبي اللجوء و حاملين يف نفس الوقت  لفيروس فقدان المناعة وكيف 
يقع التعامل معهم يف تونس من ناحية حقهم يف العالج . وتعرضت الباحثة إلى كل أصناف اإلقصاء والتهميش والتمييز التي يواجهونها يف ظل غياب 
سياسة عمومية هجروية بمقاربة حقوقية أواّل ويف سياق ساهمت فيه مؤسسات المجتمع المدني يف التكفل بهذه الفئة ومناصرتها حتى تمنحها 

حق الرعاية الصحية بكل أصنافها. 
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مقدمة
التوجه سياسات قرطاج  القرطاجّي، وطبيعّي أن يطبع هذا  التجاري باعتباره أحد ركائز االقتصاد  النشاط  القول بأهمية  الدراسات على  تجمع كل 
يف عالقتها مع باقي القوى المتوسطية األخرى، فاتخذت سياستها وجهين  كبيرين تراوحا بين التدخّل العسكرّي للمحافظة على مصالحها، وإبرام 
إلى موانيها، ويترافق ذلك  أجنبية  أن يجذب إشعاع قرطاج وازدهارها عناصر بشريّة  بالتالي  المالحة وأمنها، فال غرابة  تضمن سالمة  معاهدات 
بالتوازي مع استقرار القرطاجيين داخل مدن القوى األخرى مثل اإلغريق واألتوريين والرومان، وهو ما سنسعى إلى دراسته. وجدير بالتذكير أن 

هذا الجانب األخير لم يلق من لدن الدارسين المعاصرين ما يستحّق من االهتمام. 

بجكم طبيعة المادة المصدرية يجب أن نعترف أنّ إلمامنا بجوانب شتّى من هذه المسألة يظّل أمرا صعبا؛ إذ ال تتوفّر لدينا المعلومات الكفيلة 
بتبيين أوضاع األقليات سواء على مستوى العدد أو الوضع القانونّي، وهو ما يبرّر الحذر الفائق الذي سيالزم هذا العمل.

الجالية القرطاجيّة
يقية    داخل المدن اإلغر

لعبت صقليّة خاصة دورا بارزا يف استراتيجية قرطاج المتوسطية وما تدخالتها المستمرة لحماية مصالحها منذ القرن السادس قبل الميالد إال دليل 
على ذلك.

تاريخ المواجهة العسكرية بين القرطاجيين واإلغريق، وقد كانت الجزيرة مسرحا لها وذلك حتى نهاية  سلّطت رواية الكتاب القدامى الضوء على 
القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميالد. وعلى نقيض ذلك أغفلت إالّ يف ما ندر الحديث عن الجوانب االقتصادية واإلدارية للحضور القرطاجي 

بالجزيرة. 

المدن اإلغريقية وباألساس داخل هيميريا وسيلينوت  القرطاجيين داخل  تبيّن مالمح وجود  إلى  باعتماد على ما بحوزتنا من شذرات سنسعى 
وسرقوسة، ولكن قبل ذلك ولتنزيل سلسلة مالحظاتنا يف سياقها التاريخي من المفيد اإلشارة إلى أنّ بداية الوجود القرطاجّي بصقلية ترقى على 
ما يرجح إلى سنة 545 ق. م. ويرتبط ذلك بتعاظم خطر اإلغريق على الحضور الفينبقّي بالجزيرة، وتراجع المدينة األمّ صور، يضاف إلى ذلك عامل 
آخر يتمثّل يف حيوية األرستقراطية القرطاجية، وهي مجموعة أسباب حتّمت تدخّل قرطاج لحماية مصالح فينيقّي الغرب، واضطرها ذلك أحيانا 
إلى تجهيز حمالت كبيرة، غير أن ذلك ال يعني البتّة أنها سعت إلى القضاء على وجدو اإلغريق بالجزيرة. فبمجرّد زوال الخطر عملت قرطاج غالبا 
تهديدات طاغية سرقوسة  جيلون جهزت قرطاج حملة كبيرة  480 ق. م. وأمام  الدبلوماسية على الحفاظ على مصالحها1. ويف سنة  وبالوسائل 
عهدت قيادتها إلى عبد ملقرت، غير أنها منيت بهزيمة يف واقعة هيميريا، واضطرت إلى دفع غرامة قدرت بألف طلنطون، وإعادة بناء معبدين، 
حيث حفظت المعاهدات المبرمة، وبالرغم من ذلك حافظت قرطاج على مناطق نفوذها بشرق الجزيرة، ويبدو أنها أحجمت على امتداد ما يقارب 

السبعين سنة2 عن التدخل يف شؤون صقلية 3.

يف سنة 410 ق.م.قرر القرطاجيون معاودة التدخل، واتخذوا من الخالف بين مدينتي سيجيست وسيلينونت ذريعة لذلك، ويبدو أنّ خشيتها من 
ميالد تحالف قوي بين سرقوسة وسيلينونت قد يهدد مصالحها كان وراء هذا القرار. فشلت المفاوضات الدبلوماسية، فقررت العاصمة البونية 

تجهيز حملة نجحت يف دحر سيلينونت.

1  M.Tahar ,1995,p.392-398
2  V.Krings ,1998,chapitre Himére p. 161 et suiv.
3  S.Lancel, 1992, p.269- 281
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جهزت قرطاج جيشا آخر أرسى يف موتيي قبل أن يتوجه لمحاصرة سيلينونت، ويف هذا اإلطار تتنزل أولى اإلشارات حول أوضاع القرطاجيين داخل 
المدن اإلغريقية.

يشير مصدرنا األساسي ديدريوس الصقل يف سياق روايته لألحداث أن السرقوسيين أرسلوا مددا لنجدة سيلينونت يعدّ ألف مقاتل، لكنهم علموا  
بخبر سقوط المدينة، فأرسلوا مندوبين عنهم طلبوا من حنبعل تسليم األسرى وعدم المساس بمعابد اآللهة4.

تخلّت عنهم،  اآللهة  بالقول إنّ سكان سيلينونت لم يحافظوا على حريتهم، وأن  اكتفى  القرطاجية  الحملة  قائد  أنّ  القبول، ذلك  تلق مطالبهم  لم 
المدينة  ( وهو أحد وجهاء     Empedion  ( إمبيدون   إغريق سيلينونت  قرروا إرسال  أن  الكاتب  أما خطورة األوضاع يشير  فغادرت مدينتهم. 

للتفاوض مجددا، ومردّ ذلك أنّه كان ذا حظوة لدى القرطاجيين ولطالما نصحهم بعدم الدخول يف مواجهات ضدهم5

ما يلفت االنتباه هو أنّ قائد الحملة العسكرية القرطاجية قرر على نقيض المرات السابقة إعادة األسرى كما سمح للمواطنين بالعودة إلى المدينة 
واستغالل أراضيهم كما كان الشأن سابقا مقابل دفع إتاوة.

تسمح قراءة النص بالخروج بسلسلة المالحظات التالية:

- كان إمبيدون من وجهاء المدينة وهو ما أهله للعب دور وسيط بين السيلينونتين والقرطاجيين.

- بالرغم من أنه كان من اإلغريق فقد كان مقربا من القرطاجيين وللتدقيق نشير إلى أن مصدرنا قد استعمل صيغة تعني أنه كان » دائم 
السهر« على شؤون القرطاجيين.

تساند اإلغريق يف  تاريخ العالقة بين قرطاج وسيلينونت قبل 410 ق.م. يالحظ أن المدينة اإلغريقية كانت الوحيدة التي لم  - بالنظر إلى 
حربهم ضد قرطاج سنة 480 ق.م.، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إنها كانت تدعمها، وهو ما يجعلنا نعتقد أنها سلكت 
اآلن نفسه على استقالليتها وعالقتها  الغرب وتحافظ يف  اتجاه  للهيلينية يف  تكون مركزا متقدما  أن  إلى  سياسية ذات وجهين، فسعت 

الوطيدة مع القرطاجيين.

409 ق.م. وقد  480 و  اليونانية قد ارتبطت بعالقة وثيقة مع قرطاج طيلة السنوات الممتدة بين  - باعتماد ما سبق نرجح أن المدينة 
فتحت أبوابها أمام جرسكون بن عبد ملقرت الذي نفي من قرطاج بسبب هزيمة والده وهو ما يبعث على االعتقاد بأنه منح حق اللجوء.

باإلضافة إلى كل ذلك تميل الدراسة للقول إنّ ثراء المدينة اليونانية يعزى يف جزء كبير منه إلى تجارتها مع قرطاج وقد مست المبادالت الغذائية 
من  البعض  أنّ  إلى  المصادر  وتشير  المدينة.  يف  قبراكتشفت   5000 عن  يربو  ما  داخل  أثرية  أدلة  غياب  سرّ  بفهم  يسمح  ما  وهو  والنسيج، 

السيلونتيين كانوا يعيشون داخل المستوطنات الفينيقية – البونية مثل موتيي. 

بالعودة مرة أخرى إلى وساطة إمبيديون كما وصفها ديودورس الصيقلّي يجوز لنا أن نتساءل عن الصفة التي أهلته للعب هذا الدور فنفترض أنه 
كان يلعب دور ما يسمى يف عذه الحقبة بالبروكسان. فالبروكسني La proxenie  والمعروفة منذ األزمنة لم تكن إال شكال من أشكال طقوس 

الضيافة بين الوجهاء L’hospitalité  الغابرة ولكنها امتدت وتوسعت لتشمل مجموعات بشرية تعيش داخل مدينة أخرى.6 

توجد قواعد مضبوطة تحدد واجبات البروكسان؛ إذ كان دوره يتمثل يف رعاية األجانب المقيمين داخل المدينة واإلحاطة بهم حتى خالل أسوأ  ال 
الظروف. وبناء على ذلك ال يستبعد أن يكون إمبديون قد ارتبط بفئة من اإلغريق جمعتهم مصالح اقتصادية مشتركة مع القرطاجيين وهو ما يفسر 

موقفه الداعي إلى عدم الدخول يف مواجهات ضدهم، والحظوة التي لقيها من القائد القرطاجي.

4  DIODORE , XIII, 59, 1-3
5 DIODORE, XIII, 59, 1-3
6 C. VATIN, 1984, p.169



مالحظات حول مسألة األقليات يف العهد البونّي / محمد الطاهر10

يمكن تنزيل مالحظات الباحثة م.ف. باسلير7  يف بحثها حول الغريب يف بالد اإلغريق القديمة يف هذا التوجه وهي التي تشيرإلى أنّ البروكسان كان 
يلعب دورا يف إبرام التحالفات والمفاوضات وإبرام المعاهدات وهو ما يجعلهم يتزعمون تيارات سياسية داخل مدنهم.

على نقيض سفراء سرقوسة يبدو أن تدخل إمديون لم يكتس صفة رسمية وبالتالي لم تتنزل مهمته يف إطار قانوني، ويوحي النص أن سمتعه 

إشعاعه الشخصي كانا وراء تكليفه بمهمة محادثة القائد القرطاجي ولكن باعتباره مجرد مواطن ال غير.

لم تعتمد قرطاج فقط على رابط شبكة عالقات وثيقة مع وجهاء اإلغريق للمحافظة على مصالحها، والمؤكد أنها عملت على تشجيع استقرار تجارتها 
داخل المدن اليونانية. ويظّل الكتاب XIV لديدروس الصيقلي أفضل ما بحوزتنا لتبيّن أوضاع األقلية القرطاجية داخل المدن اإلغريقية8

تتنزل اإلشارات الواردة لدى مصدرنا يف إطار استعراضه لتاريخ المواجهة بين قرطاج ودونيسوس األكبر طاغية سرقوسة وترقى األحداث إلى سنة 
398 ق.م. بالتحديد.

تقيم المقاطع الواردة يف مؤلفه »المكتبة التاريخية على وجود جالية قرطاجية داخل سرقوسة منذ القرنين الخامس والرابع قبل الميالد، وكذلك 
الشأن داخل مدن أخرى كسيليونونت وهركليا منوا واريكس، غير أن تحديد وضعيتها القانونية يظل من الصعوبة بمكان، وهو ما سنسعى لتوضيحه 

بالرغم من فقر المادة المصدرية.

يشير ديودروس الصقلي إلى أن طاغية سرقوسة أذن لمواطنيه بنهب ممتلكات القرطاجيين، ويضيف أن أعدادا كبيرة منهم كانت تعيش بالمدينة، 
ولديها ممتلكات هامة إضافة إلى أنه كان للعديد منهم بضائع كثيرة محملة على سفن داخل الميناء.

استولى السرقوسيون على الحمولة وتبعهم يف ذلك باقي الصقليين، وقاموا بطرد البونيين من مدنهم ونهب ممتلكاتهم. لم يكتف اإلغريق بذلك 
بل بحبس القرطاجيين وتعذيبهم وإهانتهم.

تسمح شهادة ديودروس بتقديم سلسلة المالحظات التالية:

-  لم يتجرأ السرقوسيون على مهاجمة القرطاجيين ونهبهم إال بعد أن أذن لهم طاغية المدينة بذلك.

-  يميز الكاتب يف حديثه عن وجود البونيين بين الممتلكات والبضائع المحملة على ظهور السفن داخل الميناء.

-  استولى السرقوسيون على هذه البضائع يف حين لم يكتف باقي اإلغريق بمصادرة ممتلكات القرطاجيين، بل عمدوا أيضا إلى إهانتهم وتعذيبهم.

-  يظّل من العسير إن لم نقل من المستحيل تحديد طبيعة ممتلكات القرطاجيين بدقة سواء يف سرقوسة أو باقي المدن الخاضعة للنفوذ القرطاجي 
منذ إبرام معاهدة 405 ق.م. وقد استعمل الكاتب لفظة خرمتا )Chremta ( عند حديثه عن هذه الممتلكات، وهي لفظة عامة تعني ممتلكات، 
أشياء ثمينة، ثروات. لكن بالعودة إلى ما هو مألوف لدى اإلغريق من تحجير ملكية األراضي على األجانب نميل لالعتقاد إلى أنّ المقصود باللفظة 

المستعملة الثروات المنقولة، ويتماشى هذا التأويل مع ما نعلمه عن أنشطة القرطاجيين، وقد كانت ترتبط باألساس بالتجارة.

تتناقض الرواية الواردة لدى الكاتب يف بيان موقف بقية سكان الجزيرة مع ما يورده هو نفسه يف موضع سابق من مؤلفه، وبالتحديد يف الكتاب 
الرابع عشر ويف الفصل 41، حيث يشير إلى أن طاغية سرقوسة دونيسوس األكبر الحظ أن أعدادا من اإلغريق أصبحوا يفضلون االستقرار بالمناطق 
الخاضعة لحكم القرطاجيين ناقلين ثرواتهم وممتلكاتهم، وهو ما يعني بالنسبة إليه ويف حال تواصلت فترة السالم أنهم سيدخلون تحت دائرة نفوذ 

هؤالء، وسيخرجون بالضرورة عن هيمنته، وهو ما مثّل دافعا قويا لخرق معاهدة السالم المبرمة بينه وبين قرطاج.

بالتأمل يف صيرورة األحداث على نحو ما وردت لدى نفس المصدر يالحظ أنّ الطاغية أزمع إرسال مندوبين عنه إلى العاصمة البونية إلبالغها بأنّ 
السرقوسيين سيعلنون الحرب عليها يف حال رفضها إعطاء الحرية للمدن اإلغريقية الواقعة بالجزيرة. وتنفيذا لهذا التهديد يضيف الكاتب أنّ الطاغية 

بعث رسالة إلى قرطاج يعلمها فيها بأنه يعلن الحرب عليها لنفس السبب.

7 M.F. BASLEZ, 1984, p.114
8 DIODORE, XIV, 46, 1-3
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نالحظ بالتالي أن نفس قرار الحرب لم يكن سوى تعلّة خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التزامن التام بين رغبة الطاغية يف نقض السلم وعمليات 
النهب والمصادرة والتعذيب التي تعرضت لها الجالية القرطاجية المقيمة داخل المدن اإلغريقية.

أكدت الدراسات الحديثة على الطابع االستثنائي لتمشي الطاغية، وهو تمّش يخرج عن النواميس المعمول بها عادة لدى اإلغريق يف مثل هذه الحالة 
9، ومردّ ذلك أن دونيسوس كان يعلم أنّ السالم المبرم بين الجانبين قد انتهك بمجرد انتهاك حرمة الجالية القرطاجية، وأن حالة الحرب أصبحت 

بحكم ذلك فعلية، وهو ما يمكن أيضا تأكيده من خالل ردّة فعل  قرطاج التي قررت الدخول يف مواجهة الطاغية من خالل تجهيز حملة عسكرية 
بالرغم من انتشار حالة وباء داخلها.

بالعودة إلى المعاهدة المبرمة سنة 405 10 يجب أن نعترف أنها ال تحتوي بنودا تشير بوضوح إلى وضعية الجالية البونية داخل المدن اإلغريقية، 
وال نجد بنودا تنّظم المبادالت التجاريّة، وهو ما يبدو مستغربا ويحتاج إلى تأويل.

لفهم صمت الكاتب يمكن أن نفترض أنّ:

-  الكاتب لم يبد اهتماما بأوضاع الجالية القرطاجية داخل المدن اإلغريقية واليونانية وداخل المدن القرطاجية بحكم أنه قلّما أولى مثل 
هده الجوانب األهمية التي تستحقها.

-  قد يكون صمت ديودروس نتاجا لصمت المصدر الذي أخذ عنه بحكم تأخره عن األحداث التي يرويها، وهو ما يضعنا يف مواجهات إشكال 
عويص هو التالي: هل باإلمكان تحديد المصدر الذي نقل منه الكاتب؟

تميل معظم الدراسات إلى القول إن مصدرنا قد اعتمد يف الكتاب XIV على تيمايوس الطاورمني المعروف بكرهه الشديد لطاغية سرقوسة 11، لذلك 
من المستبعد أن يعزى صمت مصدرنا إلى صمت مصدره خاصة أن دونيسوس هو من خرق المعاهدة، وهو تصرف كان ليضفي على الطاغية 

صورة أكثر سوادا، وهو ما عمل تيمايوس على تأكيده.

الحظت بعض الدراسات أن مقاطع من الكتاب XIV قد تكون مستوحاة من كاتب آخر وهو فيليستوس الذي عرف على عكس تيمايوس بثنائه على 
الطاغية 12 ، لذلك قد يكون هذا الكاتب هو من أغفل التعرض لهذه البنود حتى ال يحمل الطاغية مسؤولية الصراع، وحتى يسبغ عليه صورة البطل 

المدافع عن الهيلينية الغربية.

مهما يكن من أمر فإن وجود القرطاجيين بأعداد مهمة داخل المدن اإلغريقية سنوات قليلة قبل اندالع الصراع مجددا لم يكن ليحصل لو لم يوجد 
اتفاق بين قرطاج وطاغية سرقوسة يحمي رعاياها ويوفر لهم إطارا قانونيا يضمن لهم ممارسة أنشطتهم بكل أمان، خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار 
ما كان معموال به لدى اإلغريق عموما يف التعامل مع األجانب المقيمين داخل المدن، ولعل أفضل مثال على ذلك مدينة أثينا التي كانت تعتبر أكثر 
مدن العالم اليوناني انفتاحا، حيث كان األجانب يواجهون بالرغم من ذلك صعوبات جّمة نجد صدى لها يف مسرحية أرستوفاناس الهزلية« العصافير«، 
وكذلك يف مؤلفات كتاب آخرين، وكلها تعكس نظرة سلبية تجاه األجنبي عموما باعتباره مصدرا لألمراض المعدية ةالسلوكيات المتدنية، لذلك لم 
يتردد بعضهم يف الدعوة إلى عزلهم داخل أسواق تفصلها عن المدينة حواجز لمنع االختالط.13  وقد تم توارث مثل هذه األفكار عبر الزمن بدليل 
عن  ففي حديثه  الشعوب.  طبائع  على  لألجانب  السلبي  التأثير  على  لطالما شدد  الذي  وقيقرو  فلوتارخوس14  مثل  متأخرين  لدى كتاب  وجودها 
القرطاجيين مثال أكد الكاتب الالتيني على انتشار ظاهرتي الغّش والكذب لديهم، ويعزى ذلك من منظوره إلى موقع قرطاج وخاصة انفتاح موانيها 

الذي ساعد على اختالطهم بمضاربين شتى، فتجذر لديهم حب الثروة، وأدّى ذلك بدوره إلى تجذر الغّش يف طبائعهم15.

9 R. LONIS, 1969, p.63 et note 3 
10  DIODORE, XIII, 114, 1
11 M.BONNET et E.R . BENNETT , 1997, p.182-183
12 M.BONNET et E.R . BENNETT , 1997, p. XII
13 J. VILISSAROPOULOS, 1977 , p. 61-85; F. BOURRIOT, 1972,  p. 7-44
14  PH. FENICCUS, 1995, p.3-14
15  CICERON , Sur la loi agraire, XXXV, 95
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يطلق اإلغريق على » األمان« الذي يرجح أن تكون الجالية القرطاجية تمتعت به تسمية إسفايليا، وهو ما يلقى الضوء على قرار طاغية سرقوسة 
القاضي بالسماح للسرقوسيين بنهب ممتلكات القرطاجيين.

إذا ما قبلنا بفكرة وجود اتفاقية تضمن سالمة الجالية البونية داخل المدن التابعة لنفوذ قرطاج نفهم لماذا فضلت أعداد من اليونانيين االستقرار 
بمدن تابعة لها خاصة أنهم كانوا يعلمون أنهم سيتمتعون ال فقط بالحماية بل وكذلك بنفس حقوق التجار القرطاجيين أنفسهم، ونجد صدى واضحا 

لذلك يف نص المعاهدة التي أبرمتها قرطاج مع الرومان مثال.

للتأكيد على هذه الفكرة يمكن االستعانة بنص وارد لدى الفيلسوف أرسطو يعرض فيه إلى سياسة الطاغية الجبائية التي بلغت درجة كبيرة من 
القسوة، وهو ما حدا بأعداد من اإلغريق إلى االستقرار بمدن تحت سيطرة القرطاجيين، وقد وردت يف سياق حديثه عن السبل التي يعتمدها الطغاة 
يف جباية األموال التي غالبا ما تؤدي إلى تفقير رعاياهم، إذ يقول متحدثا عن دونيسوس األكبر:« عرفت سرقوسة أيضا جباية الضرائب ويف ظرف ال 
يتعدى الخمس سنوات آلت ثروة المدينة إلى خزينة الطاغية« ويضيف أنّ الطاغية كان يفتعل الحروب، وللتذكير نشير إلى أنّ الفيلسوف يف الكتاب 
األول من مؤلف السياسة أورد مثاال عن شخص استطاع أن يجمع ثروة طائلة بعد أن نجح يف شراء كامل إنتاج صقلية من الحديد، وعندما علم 

الطاغية باألمر دعاه لمغادرة الجزيرة متعلال بأن ما فعله يضرّ بمصالحه. 16

بالنظر إلى كل ما تقدم نستطيع القول إنّ قرطاج حرصت يف عالقتها مع اإلغريق على ضمان مصالحها، ال فقط باعتماد الوسائل العسكرية، بل أيضا 
بإبرام اتفاقيات تضمن سالمة تجارها والتجار األجانب كما أنها لم تسع قط إلقصاء العنصر اليوناني من الجزيرة. ويف هذا اإلطار يكفي التذكير بأن مثل 
هذه المعاهدات لم تكن غريبة عن اليونانيين بدليل أنها أبرمت نظائر لها مع األتروريين على نحو ما يدّل على ذلك نّص أرسطو الشهير، وقد ذكر فيه 

أن األتروريين والقرطاجيين أبرموا اتفاقيات تنّظم الواردات كما وقعوا على اتفاقيات تحجر االعتداءات يف االتجاهين، وهي تحالفات موثقة كتابيّا. 17

ولمزيد التدقيق نشير فقط إلى أن الفيلسوف استعمل لفظة سمبوالي Symbolai  ، وهو مصطلح اعتمد خالل الفترة الكالسيكية للتدليل على 
القانوني على  االستيالء غير  السالمة واألمان، وتمنع  األجانب  للتجار  تضمن  18، وقد كانت  الجانبين  بين  المبرمة  القضائي  البعد  االتفاقيات ذات 

 Suhan ممتلكاته، كما تسمح أيضا باللجوء إلى المحاكم المدنية بسوالن

باالعتماد على دراسة أنجزها برافو B.Bravo حول الموضوع يمكن تبين أربع حاالت يتّم فيها االعتداء على أمالك األقليات المستقرة داخل المدن 

اإلغريقية 19:

-  عمليات انتقامية من قبل مواطن على أمالك أجنبي )قانونيا(

-  وضع اليد من قبل مواطن على أمالك أجنبّي )قانونيا(

-  وضع اليد من قبل مواطن على أمالك مدينة أخرى )قانونيا(

-  وضع اليد من قبل مدينة على أمالك أجنبّي )قانونيا(

بالنظر لما حصل سنة 398 ق.م. يمكن القول إنّ ما أقدم عليه السرقوسيون بإيعاز من الطاغية يندرج ضمن الحالة األولى، واعتبر ذلك من قبل 
الجانبين على حدّ سواء بمثابة خرق واضح لمعاهدة 405 ق.م.

16  ARISTOTE, Politique, V, 11, 10
17  ARISTOTE, III, 5, 10-11
18  R. LAQUEUR, 1936, p. 469-472
19  B. BRAVO , 1980, B BRAVO, 1974, p.111-187 ; PH. GAUTHIER, 1972, PH. GAUTIER , 1999 , p. 157-174
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يقية داخل قرطاج الجالية اإلغر
  Cirta بالتوازي تسمح المصادر المتوفرة بتلمس بعض جوانب وجود الجالية اإلغريقية داخل العاصمة البونية وبعض المدن التابعة لها مثل قبرطا

، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام العديد من الدارسين 20.

يف ضوء المادة المتوفرة وبالرغم من الغموض الذي يلف عديد الجوانب نميل إلى االعتقاد بأن بعضا من اإلغريق الموجودين داخل العاصمة البونية 
قد بلغوا درجات من الثراء ال يستهان بها.

بيّن م.ح. فنطر أن حضور اإلغريق داخل العاصمة البونية مّس ثالثة ميادين باألساس، هي على التوالي: حضور بشري داخل النسيج السكاني، حضور 
ثقايف، وحضور دينّي.

بالنسبة إلى الجانب األول المجال للشّك يف أن أعداد اإلغريق كانت من األهمية بمكان، ويبدو أن الزيجات المشتركة بين العنصرين كانت أمرا مألوفا. 
ولم يمنع هذا المعطى بعض من كان ينحدر من هذه الزيجات من االرتقاء يف السلم االجتماعي واالنضمام إلى الجيش القرطاجي، وتبؤ مكانة هامة 
على ما يرجح؛ إذ تتعرض المصادر إلى أحد المنفيين من سرقوسة اختار االستقرار نهائيا بقرطاج حيث تزوج قرطاجية، ورزق منها بابنين حمال 
اسمين إغريقيين؛ هيبوكراتاس وإبيكيداس، وعمال داخل الجيش القرطاجي تحت إمرة حنبعل ابن عبد ملقرت. تنسحب هذه المالحظة على عبد 
ملقرت الماجوني الذي كان على رأس الحملة العسكرية التي تولى البرقي 21 قيادتها بنفسه سنة 480 ق.م.، ويذكر المؤرخ هيروديتوس أنه ولد 

ألمّ إغريقية 22.

توحي هذه اإلشارات على قلتها بأن المجتمع القرطاجي كان على درجة كبية من االنفتاح، وقادرا على إدماج عناصر ذات جذور أجنبية عنه. وتجد 
هذه الرؤية دعما يف ما تورده مصادرنا األدبية والنقائشية من إشارات تمّس الميدان الدينّي.

تستوقفنا يف البداية المقاطع الواردة لدى المؤرخ اإلغريقي ديودروس الصيقلي والمتعلقة بإدماج عبادة اآللهتين اإلغريقيتين ديمتار وكوري ضمن 
مجمع آلهة قرطاج23. وتؤرخ عادة ببداية القرن الرابع قبل الميالد 396 ق.م. وتتنزل الرواية تاريخيا يف إطار استعراض الكاتب لمراحل الصراع بين 
القرطاجيين واإلغريق مع أواخر القرن الخامس وبداية القرن الرابع. ويرتبط قرار قرطاج بما آلت إليه الحملة الموكلة إلى خيملك من هزيمة نكراء 

سببها من منظور القرطاجيين ما أقدم عليه هذا القائد من انتهاكات يف حّق اآللهتين وهو ما أثار غضبهما.

تسمح قراءة النص على نحو ما أوضحت ذلك م. ك. ترانوا بأربع مالحظات أساسية:

-  تأكيد المصدر على أن إقامة شعائر اآللهتين يحدث ألول مرة يف قرطاج.

-  توجد داخل قرطاج جالية إغريقية.

-  ينحدر القائمون على شعائر العبادة من جذور إغريقية وبونية.

-  تقام الشعائر على الطرقة اإلغريقية.

تميز الرواية بوضوح عند الحديث عن القائمين على العبادة بين القرطاجيين والمقيمين من اإلغريق داخل قرطاج، وهو ما يدل على أنهم كانوا ال 
يتمتعون بصفة المواطنة. وتجد هذه الرواية دعما يف ما نعرفه عن حضور اإلغريق داخل مدن أخرى تقع تحت النفوذ القرطاجي مثل موتيي، حيث 
سمح لإلغريق ببناء معابد بإذن من سلطات قرطاج. وتقود المالحظات السابقة إلى القول بأن سالمة اإلغريق المقيمين داخل العاصمة البونية إلى 
جانب تقاليدهم وعاداتهم وعبادتهم قد يكون محّل اتفاق بينها وبين المدن اإلغريقية التي كان ينحدر منها احترام أفراد هذه الجالية. بالتوازي اعتاد 

20  GSELL,  ST., 1920, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord (= HAAN), IV, p.346-347 ; FANTAR, M.H, À, 1998, p. 11-19 ; COLTELLONI-TRANNOY, M, 
2001, p. 549-571.

21  Tite Live, XXIV, 6,2
22  Hérodote , VII, 166
23  Diodore de Sicile, XIV, 77,5
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بعض اإلغريق على ما يبدو ارتياد معابد القرطاجيين، وتسمح المصادر النقائشية بتلمس آثار ذلك؛ إذ يورد النص النقائشي CIS .1.191 الوارد 
24 .Euclea بمدونة النقائش السامية مثال اسم امرأة قامت بتقديم نذر يف معبد التوفات وتحمل اسما إغريقيا أوكليا

تجد نقيشة أوكليا نظائر لها يف معبد الحفرة غير بعيد عن قيرطا، وتقيم الدليل على حضور جالية إغريقية بالمدينة ترقى على األقل إلى فترة حكم 
مسينسان. وتشير المصادر إلى أن هذا الملك حرص على تربية أبنائه تربية إغريقية إلى درجة أن أحد أبنائه نجح يف الحصول على جائزة بنثينيا ) 

Panatenaia (  سنة 158 ق.م.

وتجد دعما آخر يف مصادرنا النقائشية المكتشفة بنفس الفضاء المقدس والتي تعود إلى القرنين الثاني واألول قبل الميالد وتتوجه إلى اإلله إما 
تحت تسميته القرطاجية بعل حمون أو اإلغريقية كرونس، متبعة يف ذلك قوالب النذور البونية 25.

الجالية اإليطالية يف قرطاج
بالعودة إلى مصادرنا األدبية والنقائشية نالحظ أن عناصر أجنبية أخرى كانت تعيش داخل قرطاج إلى جانب العناصر ذات الجذور اإلغريقية،  ويطلق 
عليها الكاتبان أبينوس Appien  و بوليبيوس Polybe  إيطاليين 26. وقد وردت يف إطار حديثهما عن الفترة التي تسبق مباشرة اندالع الحرب 
األخيرة بين روما وقرطاج. لمزيد اإليضاح نكتفي بالتذكير أن الرومان قرروا تحطيم المدينة، وجهزوا للغرض حملة عهد بقيادتها إلى القنصلين 
العتاد  وكل  أولى  الرهائن يف مرحلة  بتسليم مجموعة من  القاضيين  األولين  للشرطين  القرطاجيين  استجابة  ورغم  ومانيليوس.  سنسورينوس 
العسكري يف مرحلة ثانية كشف القائدان عن مطلب أخير يقضي بإلزامية ترك القرطاجيين للمدينة واالستقرار بموضع آخر على بعد 80 فرسخا 

من موضع العصمة.

الموجودين يف  اإليطاليين  أبرز مظاهرها مهاجمة  أحد  الجماعية كان  الهستيريا  المدينة حالة من  القرطاجيين، وعمت  الرومان غضب  أثار طلب 
قرطاج. وتدفع الروايتان على االعتقاد بأن األمر يتعلق بتجار كانوا يقيمون بصورة مؤقتة يف إطار مصالح تجارية باألساس، وهو ما يتماشى مع ما 
نعرفه من خالل استحضار المعاهدة المبرمة بين الرومان والقرطاجيين، والتي تعكس وجود مبادالت بين الطرفين. تقدم اللقى األثرية دليال ال فقط 
Poenu- وخاصة مسرحية بونولوس Plaute  على وجودها بل وكذلك على عراقتها، ونجد صدى لها أيضا يف مؤلفات الكتاب المسرحيين بالوتوس

lus وبطلها أحد التجار القرطاجيين وهو ما ينم عن تعود الجمهور على حضور التجار البونيين داخل المواني المتوسطية بدليل ما نجده يف النقائش 
المكتشفة داخل معبد onomastique . ترك هذا الحضور اإليطالي أثره يف األسامة التوفات. وقد أثبتت دراسة كل من س. بوردان وس. كروزي 
أهمية هذا الحضور وقدمه. والجدير بالمالحظة وجود سالالت يحمل الجدّ األول فيها اسما أجنبيا على نقيض نسله من بعده، ويحملون أسماء بونية، 

وهو ما يدفع لالعتقاد على اندماجهم داخل المجتمع القرطاجي.27 

  
24  FANTAR, M.H , 1998 , p. 13
25  CHARLIER , R, 1953, p. 1-48 ;  BERTHIER A. et CHARLIER R., 1955 ; . BERTRANDY ,  FR., 1985, « La communauté gréco-latine de Cirta (Constan-

tine), capitale du royaume de Numidie pendant le IIe siècle et la première moitié du Ier siècle av. J.-C. », Latomus , 44, p. 488-502.  BERTRANDY, 
F. et M. SZNYCER, M,  1987. 

26  APPIEN, Pun ,  92 ; POLYBE, XXXVI, 7,5
27  BOURDIN , S et  CROUZET, S, 2009,  p. 489
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خاتمة

جماال يتميز ما بحوزتنا من إشارات بالضبابية وانعدام الدقة، لكن وبالرغم من ذلك يمكن القول بأنّ قرطاج قد ارتبطت بعالقات تجارية متينة بقوى 
المتوسط األخرى، وأتبع ذلك استقرار جاليات أجنبية داخل موانيها ووجود أعداد من القرطاجيين بعديد المدن المتوسطية، ولتنظيم هذا الحضور 
المشترك أبرمت اتفاقيات تضمن سالمة رعايا الطرفين وأمنهم، وهو ما يمكن مالحظته بسهولة إبان فترات السالم التي تميزت بدرجة عالية من 
التعايش والتسامح، تخللها أحيانا فترات من التوتر ارتبطت باألساس إما لوصول الطغاة إلى السلطة وافتعالهم لألزمات للمكوث يف السلطة، أو 

بردات فعل عفوية يف إطار عمليات انتقامية.
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ِ  وَإِذَا ُسئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُُصومِنَا يِف الْعَقَائِــــــد
ِ  يَجُِب عَلَيْنَا أن نَقُوَل: الَْحقُّ مَا نَْحنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطُِل مَا عَلَيْه

خُُصومُنَا.
ابن نجيم المصري
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 I. قضية االختالف قديما
مقدمة عامة 

لم  يكن االختالف يف مفهومه المعاصر  الذي نجده يف األدبيات القانونية الحديثة والمعاصرة1 وخصوصا يف األدبيات الفلسفية كما عرف عند فالسفة 
ما بعد الحداثة - كما كتب فيها  أمثال فرانسوا ليوتار أو جاك دريدا  وجيل دولوز يف فرنسا، ومهد لها تيودور  إدورنو يف المانيا- 2  مشغال  إسالميا؛ 
فالسياق التاريخي لم يكن يسمح ذلك، ولكنّ المسلمين كغيرهم من األمم كانوا على وعي بوجوده داخل جماعتهم وعند غيرهم بين األمم واألديان 
الدينة والعرقية واللغوية والعقائدية 3، وقد  المختلفة  التنوع يف أشكاله  إدارة هذا  امبراطوريتهم  كانوا مجبرين على  امتداد  أيام  واألعراق،  ويف 
تنوعت المصادر التي يمكن العثور فيها  على كيفية النظر إلى االختالف بين النصوص العقائدية  كالقرآن والحديث  وما ارتبط بهما من التفسير 
والمغازي والسير، والنصوص الفقهية وهي الغالبة واألهم من جهة العدد والمحتوى واألهمية؛ اذ عليها قام عبء  إدارة هذا التنوع واالختالف داخل 
اإلمبراطورية المترامية األطراف. ثم كانت النصوص الصوفية  كما عبر عنها الحالج والسهروردي  وغيرهما، وهي وجه مختلف تماما عن سابقتها، 
تأثيرها ظل  تضيق ذرعا باالختالف وال بالتنوع، ومثلت الوجه اإلنساني يف الحضارة اإلسالمية، وإن كان  تكن  وتكشف عن منهج ورؤيا مختلفة لم 
منحصرا يف األوساط الفردية والصوفية يف مختلف أرجاء العالم اإلسالمّي، ثم نجد يف النصوص الفلسفية طريقة أخرى مغايرة  للرؤية العقائدية 

والفقهية منسجمة مع روح التفكير الفلسفي الوسيط يف نصوص فالسفة اإلسالم الكبار أمثال ابن رشد  والفارابي  وإلى حد الغزالي وأضرابه. 

 ونحن يف هذه الدراسة لن نهتم إالّ بالجانب المتصل بالدين يف جوانبه العقائدية والفقهية التساع مجال البحث أوال، وألنه كان الغالب يف مسار 
الحضارة اإلسالمية، وكان له األثر البالغ يف رسم التصور العام لمسألة االختالف إلى حدود ظهور أوروبا الثانية وبداية أفول اإلمبراطورية العثمانية 
وسقوطها بداية القرن العشرين، ومواجهة النظام الفقهي والعقائدي لمعاول النهضة األوروبية أوال وحركة األنوار الفلسفية ثانيا منذ القرن الثامن 

عشر، بل وحتى لظهور اإلصالح الديني اللوثري وما رافقه من ظهور لمفهوم حرية الضمير.  

والحقيقية أن ما يجعل من مسألة االختالف قضية مركزية يف التاريخ العربّي اإلسالمّي قديما  وحديثا أيضا هو ارتباطها الواضح  بفلسفة النجاة  أو 
الخالص من وجهة نظر دينية، وبقضية االختالف والنسبية يف األحكام واألخالق والسياسية  من جهة  نظر  فلسفية وأخالقية. ويميل الكثيرون إلى 
معالجة هذه القضية من خالل وضع مسلمة تقول بأن األصل هو االئتالف الذي وقع االنحراف بعده نحو االختالف الذي أدى إلى الخالف. والرأي عندي  
أن  اإلسالم المبكر لم يكن كذلك البتة، بل كان إسالما منفتحا على كل الممكنات التاريخية، وأن ما حدث الحقا من صنوف االختالف فيما يعتقد ليس 
إال » أحد صور التحقّق التاريخّي لهذا الممكن أو ذاك وفق تطور تاريخي بطيء ومضن تم من خالل التضامن العنيد أحيانا والصراع أحيانا أخرى بين 
العلماء بما هم ورثة األنبياء والسلطات السياسية، فاألصل يف اإلسالم كما يف كل دين إنما هو الفرقة قبل الجماعة، وأن« الخروج أو » الهرطقة « 
بالمفهوم الغربي سابق على نشوء األرثوذكسية أو » مذهب الجمهور أو السنة يف العرف اإلسالمي، ولذا وجب النظر إلى  االفتراق على أنه األصل يف 
انبثاق » ما نحن عليه واألصحاب « على حد عبارة ابن حزم، وبالتالي التخلي عن الفكرة التي تريد أن  ترى يف تشكل الفرق عنوانا على االبتعاد عن 
زمن الوحدة والتآلف؛ أي عن زمن ميثي ال وجود له إال يف األذهان  دون األعيان، وأنّ  تشكل الفرق على األقل يف الفترة الممتدة من الفرن األول إلى  
حدود السادس للهجرة إنما كان أمرا الحقا لظهور الجماعات الدينية السياسية أوال، مما يعني أهمية مطلقة لدراسة هذه المرحلة السابقة لتشكل 
الصياغة المذهبية، وتشكل الفرق الحقا. فالفرق هي باألساس امتداد لإلسالم السياسي المبكر، وهي انشقاقات ظهرت ونمت يف قلب اإلسالم، 
وتميزت عن اإليديولوجية التي ساندتها الخالفة السنية العباسية، وكانت المادة التي وضعت انطالقا منها يف القرن العاشر وحتى الثاني عشر للميالد 

مؤلفات نعتبرها اليوم مؤلفات يف أدب الفرق أو النحل كمؤلفات األشعري والبغدادي وابن حزم والشهرستاني وغيرهم «4

1  Rouland, N. (2002). Le droit à la différence. Presses universitaires d’Aix-Marseille. 
2  اهتم هؤالء كل يف مجاله بنقد مفهوم الهوية المالزم للفلسفة الغربية منذ الحقبة اليونانية وبينوا كيف يجد الفكر األوروبي صعوبة يف التعامل مع هذا المختلف ومحاولة ارجاعه 
Crevoisier, M. )2015(. Raison d’être’’ de la philosophie de la différence. Philosophique. https://hal.archives-ou-  دوما للمشابه والنظير انظر مثال

vertes.fr/hal-02276595
3  Laoust, H. (1983). Pluralisme dans l’islam. G. Geuthner. 

4   راجع مقالي عن الفرقة الناجية وتشكل االرثوذكسية يف اإلسالم األول، ضمن كتاب من وجوه الخالف واالختالف يف اإلسالم بين االمس واليوم دار المعرفة 2006 ص92-93
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الذي يستعمل   5 الهرطقات  األرثوذكسية  واالرتوبراكسية والهرطقات وأدب  القول يف استعمال مفاهيم  بينت  يف دراسات سابقة » مزالق  وقد 
لوصف التجربة اإلسالمية من خالل نقل متسرع للتجربة التاريخية المسيحية حيث تم االنتقال مبكرا نسبيا من الفرقة إلى  الكنيسة على ما بينه 
بكل االقتدار الالزم يف أعمال صارت كالسيكية اليوم الباحث األلماني ارنست ترولتش 6، والواقع أن  استعمال بعض المستشرقين  الغفل لمعاني  
Heresy  أو Hérésie لوصف التجربة اإلسالمية الكالسيكية 7 هو استعمال عقيم  يف الحقيقة؛ ذلك أن  هذه الحركات ذات اآلراء المختلفة  الناشئة 
عن الصراعات الداخلية واالنشقاقات لم يتم إنكارها من قبل هيكل ديني منظم يدعي أنه الضامن لألرثوذكسية، وهو أمر يمكننا أن  نأسف لعدم 
معرفة التجربة اإلسالمية شبيها له، إذ كان  من الممكن أن  يضع حدا لبعض هذه الفوضى يف تحديد » االعتقاد القويم « الذي يمكن تقدير حجم 
االنزياح عنه وييّسر عملية ضبط الحدود ويسمح لظهور تجربة » المحنة « مثاال فريدا على مصير كل عالقة مستقبلية بين صور اإلسالم كما تراه 

الدولة واإلسالم كما يراه » ورثة األنبياء على ما بينته يف دراستي عن المحنة «8

ويمكننا القول إنه توجد ثالثة أنماط من الكتابات يف الموضوع:

•   فهناك أوال ما يعرف يف فهرست ابن النديم بكتب » المقاالت »، وكذلك فيما ضبطه الشهرستاني يف الملل والنحل باعتبارها امتدادا لما سبق، 
وكتب فيه أمثال أبي عيسى هارون الوراق )ت 271/884( 9

•  أما النمط الثاني من المصنفات فهو ما خلفته جماعات المعارضة السياسية الدينية » من نصوص حول الفرق لعل أهمها ما خلفه الشيعي القمي 
)ت 301 للهجرة( يف كتاب المقاالت والفرق والحسن ابن موسى النوبختي يف » فرق الشيعة »10 واألشعري أبو منصور البغدادي )ت 429 للهجرة( 

من الجهة السنية يف كتابه المعروف عن »الفرق بين الفرق«11 

•  أما الصنف الثالث واألشهر من هذه الكتب فهو ذاك المعروف بكتب الملل والنحل وهو الصنف المدين البن حزم األندلسي الظاهري  يف كتابه 
الفصل يف الملل واألهواء والنحل«12، ويمكن القول دون خوف المبالغة أن أدب الملل والنحل هو المحاولة  المنهجية األولى يف التاريخ اإلسالمي 
إن   الموضوع ونحن  تفكير حقيقي يف هذا  إرساء  نحو  األولى  الخطوات  لتلمس  إذ مهدت  المجتمعات؛  تصيب  التي  االختالف  بظاهرة  لالهتمام 
تعمقنا يف  دراسة المقدمات الخاصة بكتب الملل فإنه يتأكد لدينا االعتقاد بأن  ظاهرة »االفتراق« إلى  ملل ونحل قد نظر إليها على  أنها مرض 

وآفة تصيبان المجتمعات  فضال عن كونها مثار شبهة وبلبلة، ومن ثمة  نفهم سرّ االهتمام المفرط بالبحث عن »الحقيقة« و »الحّق«.13

5  حول هذه المفاهيم يف السياق األوروبي والغربي عموما يمكن الرجوع الي أعمال ميلتون روكيتش حول نظام العقائد والالعقائد الذي عرّف به يف الفرنسية جون بيار ديكونشي 
 .Deconchy, J.-P. )1980(. Orthodoxie religieuse et sciences humaines. Mouton

 Deconchy, J.-P. )1970(. Milton Rokeach et la notion de dogmatisme : Ou le désir de l’ultime moisson théorique. Archives de Sociologie Des
.Religions, 15)30(, 3–31

      وكذلك أعمال الفرنسي جون بيار تاغييف حول تشكل الفكر العنصري ومعاداة السامية وتشريحها 
 .Taguieff, P.-A. )1988(. La force du préjugé essai sur le racisme et ses doubles. La Découverte

6  يرجع الفضل إلى الفرنسي جون سيغي يف التعريف بأعمال ارنست ترولتش يف اللغة الفرنسية وخصوصا يف الدفع بالتفريق بين الفرقة والكنيسة يف تاريخ المسيحية يف عملين بارزين
 .Séguy, J. )1961(. Ernst Troeltsch et sa sociologie du christianisme. Cercle Ernest Renan

 .Séguy, J. )1980(. Christianisme et société introduction à la sociologie de Ernst Troeltsch. Éditions du Cerf
7  تعتبر أعمال هنري الووست بمثابة األعمال الكالسيكية يف كل ما يتعلق بالفرق يف اإلسالم وخصوصا من الجانب الحنبلي ويمكن الرجوع على سبيل الذكر إلى :

  Laoust, H. )1965(. Les Schismes dans l’Islam, introduction à une étude de la religion musulmane. Payot 
8  الفرقة الناجية وتشكل االرثوذكسية يف اإلسالم األول، ص 94-95 
9  ترجم رسالته يف الرد على النصارى األب دافيد توماس سنة 1992

 H., Thomas, D., & Abū ´Isa al-Warrāq. )1992(. Anti-Christian polemic in early Islam Abū-Īsā al-Warrāq’s “Against the Trinity”. Cambridge
 .university press

      وانظر الفرقة الناجية المقال السابق ص 96
10  يرجع الفضل إلى األلماني هلموت ريتر يف نشره ألول مرة والتعريف به ثم توالت الطبعات: نوبختي، الحسن بن موسى كتاب فرق الشيعة تحقيق. ريتر، هلموت إستانبول: تاريخ 

النشر: 1931
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا البغدادي التميمي األسفراييني، أبو منصور )ت 429هـ( الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار اآلفاق الجديدة – بيروت الطبعة: الثانية، 1977  11

12  ابن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت 456هـ( الفصل يف الملل واألهواء والنحل مكتبة الخانجي – القاهرة، 5أجزاء ،علما أن هذا الكتاب لم يلق حتى اليوم التحقيق الذي يليق 

به والقسم المتعلق باليهودية يحتاج الي مراجعات تحقيقية متأكدة. 
13  من جهة التدقيق فإنّ اإلسالم الكالسيكي لم يكن مشغوال كثيرا بمسألة الحقيقة كما يعرفها الفكر الفلسفي الحديث، بل كان الغالب عليه البحث عن الحّق يف صوره المختلفة 

العقائدية والصوفية وكتب الحارث المحاسبي يف الرعاية لحقوق هللا أساسا، انظر: الفرقة الناجية وتشكل االرثوذكسية يف اإلسالم األول   ص 99-100
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والذي أطمئن إليه هو أن سؤال االختالف لم يشكل جوهر أدب الملل والنحل ألهميته فحسب، بل ألنه يعبّر عن اإلحساس بمشكلة المنهج أيضا، 
وهذا مما يحسب للفكر اإلسالمي الوسيط. فقد تخطى بعض كبار المؤلفين مجرد اإلقرار أو التعداد للبحث فيما يمكن أن نعتبره مدخال إلى نظرية 
المعرفة يف محاولة لإلجابة عن السؤال: كيف نعرف؟ باإلضافة إلى حدود هذه المعرفة والبحث يف مقياس الصائب منها والخاطئ، ولهذا صدّر ابن 
حزم مؤلفه بباب موسوم بـ: المختصر الجامع يف ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحّق يف كل ما اختلف فيه الناس وكيفية إقامتها «. 14

 

 II.   االختالف داخل الجماعة وتشكل األرثوذكسية
      (حديث الفرقة الناجية) 

لقد بينت يف دراسة سابقة لي  كيف » ارتبط مفهوم الحقيقة بالوحدة والباطل بالتعدد، وارتبطت الحقيقة يف فضاء ديني بمفهوم آخر هو »الخالص« 
و«النجاة« وهو ما جعل هذا األدب ينشأ يف الواقع من اعتبارات دينية هي البحث عن الفرقة الناجية، وال نجاة إال بالتمسك بالحقيقة، وبالتالي بالوحدة 
يف جميع تجلياتها العقائدية والسلوكية، كما تعنى النجاة العودة إلى  زمن الوحدة، الزمن السابق »لالنشقاق والفتنة« وهو ما يفسر بحث هؤالء 
عن أول شبهة وقعت يف الخليقة، فالحقيقة إلغاء لزمن االختالف، زمن البشر وإعالء لهذا المفهوم بشكل يجعله مفهوما مطلقا ال تاريخيا منفصال 
عن الزمان  والمكان  إذ : … الحق حّق صدقه الناس أم كذبوه، والباطل باطل صدقه الناس أم كذبوه، وال يزيده مرتبة يف أنه باطل تكذيب الناس 
كلهم له، وهو ما وصفه الشهرستاني أيضا يف قوله » أن« الناجية أبدا من الفرق واحدة إذ الحق من القضيتين المتقابلتين يف واحدة، وال يجوز أن  
يكون قضيتان  متقابلتان  على  شرائع التقابل إال وأن  تقتسما الصدق والكذب، فيكون الحق يف إحداهما دون األخرى، ومن المحال الحكم على  
المتخاصمين المتضادين يف أصول المعقوالت بأنهما محقان  صادقان، وإذا كان الحق يف كل مسألة عقلية واحدا فالحق يف جميع المسائل يجب أن 

يكون مع فرقة واحدة… وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل.«  15

ولقد اكتفى عدد ال يستهان به من العلماء المسلمين يف »القرون الوسطى« الذين اهتموا بالموضوع اكتفوا بتعداد مقاالتهم وضبطها معتمدين 
على حديث منسوب إلى الرسول هو حديث الفرقة الناجية  16 » تفترق أّمتي على ثالثة وسبعين فرقة كلّها يف النار إاّل واحدة «. والحقيقة أن معرفة 
هذه الفرقة الناجية كان    هو شغل كل الفرق  يف اإلسالم الكالسيكي، ويكفى النظر إلى العدد المهول للكتابات يف هذا الحديث أو حجم االستشهاد به 
واإلشارة إليه يف الكتب على أصنافها  لندرك حجم تأثيره يف الوعي اإلسالمي قديما ويف ضمير  المؤلفين المسلمين  17  وال معنى لتعدد  الفرق التي 
تدعي النجاة بحسب  أصحاب المقاالت  الذين لخص ابن حزم موقفهم يف قوله الشهير كل منصف من المخالفين على صحة قولنا أن  كل من خالف 
دين اإلسالم، ونحلة السنة، ومذهب أصحاب الحديث، فإنه عارف بضالل ما هم عليه  اليهود »   الذين خصص لهم أكثر من كتاب، بل األمر يضيق 
حتى داخل الدين الواحد لينحصر الخالص والنجاة عنده عند أصحاب  الظاهر فقط، ولم يجيزوا الخالف إال يف الفروع على قول ابن نجيم وغيره  يف 

األشباه والنظائر »وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا يف العقائد يجب علينا أن نقول:  الحق  ما  نحن  عليه والباطل ما عليه خصومنا«18

14  حاول ابن حزم أن يسلك هذا المسلك البرهاني حتى يتجاوز سقطات من كتب قبله، فال يستعمل األغاليط، وأن يتحلّى بنمط أخالق يتساوق مع هذا المنهج البرهاني، ولهذا آل على 
نفسه أن ال:« .... يخرج من الكتب المذكورة شيئا يمكن أن يخرج على وجه ما وأن دق وبعد فاالعتراض بمثل هذا ال معنى له، وكذلك أيضا لم نخرج منه كالما ال يفهم معناه، وأن 
كان ذلك موجودا فيها؛ ألن للقائل أن يقول قد أصاب هللا به ما أراد وإنما أخرجنا ما ال حيلة فيه وال وجه أصال إال الدعاوى الكاذبة التي ال دليل عليها أصال ال محتمال وال خفيا« »الفصل 

يف الملل واألهواء والنحل« )1/ 94(
15  انظر الحّق ما نحن عليه وأصحابنا: نظرات يف مفهوم الفرقة الناجية وتشكل األرثوذكسيّة يف اإلسالم األوّل » ضمن كتاب: من وجوه الخالف واالختالف يف اإلسالم، دار المعرفة، 2006. 

تونس ص 100
16  حول هذا الحديث راجع أفضل الدّراسات يف نظري وهي ما كتبه عمر بن حمادي » حول حديث افتراق األّمة إلى ثنتين وسبعين فرقة يف مجلة كراسات تونس كلية اآلداب تونس 

1981 عدد 116-115 ص 358-287. 
17  انظر على سبيل الذكر:  التبصير يف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لطاهر بن محمد األسفراييني، أبو المظفر )ت 471هـ( تح كمال يوسف الحوت عالم الكتب – 

لبنان الطبعة: األولى، 1983م
العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ل: قي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 728هـ( تح أبو محمد 

أشرف بن عبد المقصود الناشر: أضواء السلف – الرياض الطبعة: الثانية 1999م
ُّعَْمانِ، وضع حواشيه وخرّج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات: دار  ََّظائِرُ عَلَى َمذْهَِب أَبِي حَنِيْفَةَ الن 18   انظر زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم )ت 970 هـ( اأْلَْشبَاهُ وَالن
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والواقع أنّ أوّل شبهة وقعت يف اإلسالم متصلة باالختالف كانت سياسية المنشأ بامتياز ومرتبطة بقضايا الحكم الذي انفجر فيما عرف بقضية الفتنة 
الكبرى، ودرسها بكل التوفيق الالزم هشام جعيط يف عمله المرجعّي، ويبدو أنه يف هذا المناخ السياسي المتنازع حول الشرعية والمشروعية بالذات 
ظهر حديث الفرقة الناجية الذي سيحتّل بعدا أساسيا يف صراع الفرق فيما بينها 19 ليحتّل مكانة هامة يف الحياة العقائدية اإلسالمية. وقد ورد هذا 
الحديث بمتون مختلفة: منها ما نّص على االنقسام فقط حسب عدد اختلف بين اثنتين وسبعين وثالث وسبعين فرقة. ومنها ما نّص على أن هذه 
الفرق كلها هلكى إال واحدة. دون ذكر هويتها. 20 وتعرّض ابن الجوزي، وهو من كبار فقهاء السنة يف النصف األول من القرن الثامن الهجرّي، يف كتابه 
”تلبيس إبليس“ ، إلى نحو اثنتين وسبعين فرقة وصفها بالضالة، وتواصل تأثير الحنابلة حتى اليوم فيما عرف بكل التنظيمات الجهادية التي تتحدث 

عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مستلهمة اجتهادات ابن الجوزي وآراءه الفقهية 21

لقد كان اإلسالم يف نظري مسكونا بمبدأ » التوحيد« ولذلك نظر إلى االختالف على رديف لالنشقاق والتفكك، ولم يسمح به إال يف حدود ضيّقة جدا 
داخل المذهب. ولم يكن  تبعا لذلك من المستبعد أن يروي على لسان الرسول الحديث القائل » »خير هذه األمة القرن الذي بعثت فيهم ـ قال 
عبد الصمد: الذين بعثت فيهم ـ ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم ينذرون وال يوفون ويخونون وال يؤتمنون ويشهدون وال يستشهدون، وينشأ فيهم 
السمن«.22 »وهو ما يعني أن الرسول قد توقع هذا االنشقاق بعده، وهو ما نجده يف صور مختلفة يف ذلك الحديث اآلخر المروي عن معاذ بن جبل 
يف المسند »قال: »أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطلبه فقيل لي: خرج قبل، قال: فجعلت ال أمر بأحد إال قال: مرّ قبل، حتى مررت فوجدته 
قائماً يصلّي. قال: فجئت حتى قمت خلفه قال: فأطال الصالة، فلما قضى الصالة قال: قلت: يا رسول هللا، لقد صليت صالة طويلة. فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: إني صليت صالة رغبة ورهبة، سألت هللا عز وجّل ثالثاً، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة، سألته أال يهلك أمتي غرقاً، فأعطانيها، 

وسألته أال يظهر عليهم عدوّاً ليس منهم، فأعطانيها، وسألته أال يجعل بأسهم بينهم، فردها علّي«. 23 

إن  الدرس األساسي الذي يجب االحتفاظ به يف نظري  هو أن تحديد االعتقاد القويم  أو ما يعرف يف األدبيات  المسيحية باألرثوذكسية بما هي  المحدد 
األساسي  لالختالف المحمود واالختالف المذموم  قد تشكل« يف فترة طويلة وعلى أساس من اإلجماع قام بين العلماء يف المجالين الشيعي والسنّي، 
وإن  بقي محّل مراجعات دورية ومتواصلة بسبب من النشوء المستمر النشقاقات فرعية جديدة طوال القرون المتتالية، ولعل أحد أسباب التمكن 
لألرثوذكسية كما نراها يف مذهب أهل السنة والجماعة يف العالم السني على األقل هو االستنجاد بالدولة وجهازها من خالل ما أسميناه بالتضامن 
بين العلماء ورجال الدولة مما مكن من توفير عوامل البقاء لهذا المذهب أو ذاك أو إضعاف هذا أو اضمحالله يف حركة ال تهدأ من الشد والجذب 

بين الطرفين ال نعدم نماذج عنها يف التاريخ.« 24

الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: األولى، 1419هـ - 1999 م
19  ورد هذا الحديث يف صور مختلف أهمها ما ورد يف المسند » عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم -: »افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، 

وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة««.  أو الحديث اآلخر » حدّثنا عبد هللا، حدَّثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز ـ يعني الماجشون ـ عن صدقة بن يسار، عن العميري، عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أن بني إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، وأنتم تفترقون على مثلها، كلها يف النار إال فرقة«.«. راجع 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل )164 - 241 هـ( تحقيق شعيب األرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون وإشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة عدد األجزاء: 50 الطبعة: 
األولى، 1421 هـ - 2001 م، وقد باشر تحقيقه يف البداية يف قسم منه شيخ المحققين أحمد محمد شاكر، ونشرته دار الحديث – القاهرة 1995

20  حول هذا الحديث راجع أفضل الدّراسات يف نظري وهي ما كتبه عمر بن حمادي » حول حديث افتراق األمّة إلى ثنتين وسبعين فرقة يف مجلة كراسات تونس كلية اآلداب تونس 

1981 عدد 116-115 ص 287-358.  وانظر ابن الجوزي: »تلبيس إبليس« )ص19(:
تجتمع على أمير، يف إشارة إلى أميرهم أبي بكر  التي  الناجية«  بأنه »الفرقة  التنظيم  الناجية“، الذي اعتبر فيه  أتباعه كتاب ”الفرقة  التنظيم على  التي فرضها  الكتب  21  ومن بين 

البغدادي.
22  »مسند أحمد« )33/ 57 ط الرسالة(:

23  »مسند أحمد« )36/ 401 ط الرسالة(:

24  انظر المحنة وحرية التفكير الديني يف اإلسالم الكالسيكي ضمن كتاب: من وجوه الخالف واالختالف يف اإلسالم دار المعرفة 2006. تونس ص 100ص 112-113



" لماذا يخشى المسلمون حّق االختالف؟" / د. فوزي البدوي24

• محنة خلق القرآن واالعتقاد القادري 
لم تكن السياسة دوما بعيدة عن  قضايا االختالف مثلما ذكرنا، بل كانت يف صلب نشأتها على أنها قضية فكرية الحقة للصراع السياسي الدموي 
أحيانا، ولعل نموذج ما عرف بالمحنة؛ أي محنة اإلمام أحمد بن حنبل التي عاصرها ثالثة من الخلفاء العباسيين المأمون، والواثق، والمتوكل 
، وعرفت تدخاّل مباشرا من السلطة السياسية لتحديد االعتقاد القويم ووضع الفوارق بين االختالف المحمود واالختالف المذموم، وكان الخالف 
حول خلق القرآن هو القضية الدينية التي ستكون الغطاء لمعالجة قضايا سياسية باألساس، وقد صورت هذه المحنة لدى المعاصرين خصوصا 
» على أنها أولى صور محاكم التفتيش يف الضمائر، وأول ضروب االعتداء على حرية التفكير، وتدخل الدولة يف مصادر حق  التعبير «  25، وهو 
أمر يحتاج إلى فضل بيان يف الحقيقة؛ إذ ال هم للدولة السلطانية القديمة أن تخوض يف هذه القضايا اال بالقدر الذي يضمن الدوافع السياسية 
لقرارها، واألصل أنه ال صلة لها بمثل هذه المفاهيم الحديثة نسبيا، وهي المفاهيم التي ظهرت يف سياقات تاريخيّة واجتماعيّة مختلفة بما يكتبه 
المعاصرون؛ إذ لم يعرف المجتمع اإلسالمي  الكالسيكي شروطها، فالتقصي التاريخي يبيّن أن إعالن االمتحان /المحنة من قبل المأمون يف 218/ 
833 م  بدءا إنما » كان محاولة ثانية منه إلعادة لّم شتات مجتمع الخالفة المتشتت سياسيا منذ استالء العباسيين على السلطة، ومناصبة 
الشيعة العداء لهذه السلطة، ومعارضتهم لها تقية حينا وعالنية حينا آخر. فالقول بخلق القرآن هو أمر وثيق الصلة بالتشيّع؛ ذلك أن القول بخلق 
القرآن وهو مذهب الشيعة هو الذي يسمح بالقول بأن القرآن قد لحقه التبديل والتغيير يف بعض مواضعه. كما أن القول بخلق القرآن هو الذي 
يسمح بإعطاء دور خاص لألئمة المعصومين يف توجيه دالالته ومعانيه يف مجال العقائد واإليمان.  ولهذا فبعد السياسات القمعية التي انتهجها 
المنصور وهارون الرشيد تجاه الشيعة، وبعد أن جرّب المأمون بنفسه القضاء على ثورة أبي السرايا يف العراق، رأى المأمون أنه آن األوان لجبر 
الخواطر لمصلحة الخالفة العباسية نفسها أن يعلن إجراء فيه مصالحة للشيعة، وهو ما قد يفسر ما لجأ إليه من تعيين علي بن موسى الكاظم 
وليا للعهد وتلقيبه بالرضا من آل محمد، وهو ما عده الفخري » من اختراعاته  « خصوصا أن أبا السرايا قد قاد ثورته باسم الدعوة إلى الرضا من 
آل محمد. ولكنّ هذه المحاولة فشلت أخيرا بسبب تردد المأمون يف حسم مشكلة والية العهد من بعده، إضافة إلى وفاة علي الرضا يف السنة 
الموالية موتا غامضا. والواقع أن هذه البيعة لم تقرب جميع العلويين من المأمون، بل قسما منهم فقط، وقد ربط المأمون بين البيعة لعلي 
الرضا والقول بخلق القرآن 26 ، وهو ما يشير إليه الطبري بوضوح يف قوله »وفيها أي سنة 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي 

بن أبي طالب السالم، وقال هو أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك يف شهر ربيع األول منها«. 27

لتنفيذ  أداته  اتخذهم  حين  وهو  بالله مستقبال،  القادر  أيام  باهظا  ذلك  ثمن  وسيدفعون  المأمون  بانخراطهم يف مشروع  المعتزلة  أخطا  لقد 
توجهاته السياسية كان يعتقد ربما أن وضعه قضية خلق القرآن يف أيدي ممن هم من أهل السنة هو أمر أقل مدعاة للغضب من اتخاذ علويين 
لتنفيذها«، ومما زاد من شرعية التجاء المأمون إلى المعتزلة وتقربيه لهم ما كان من الصلة بين االعتزال يف الكالم واتخاذ المذهب الحنفي يف 
الفقه. فالمأمون بشهادة ابن تغر بردي كان » بارعا يف الفقه على مذهب أبي حنفية« 28) النجوم الزاهرة / 2: 225( وأبو حنفية نفسه على ما 
ترويه المصادر كان يذهب على األقل جزء منهم على القول بخلق القرآن وبعضهم اآلخر إلى نفي ذلك « 29. وكنت قد ذهبت يف دراسة لي سابقة 
إلى أن ما فعله المأمون »باتباعه الخّط الحنفي » المتشدد » القائل بخلق القرآن هو التقاؤه بمقالة المعتزلة أيضا, مع حفظ الفوارق طبعا ليس 
من العبث أن يكون بشر المريسي وهو الحنفي الجهمي صاحب أكبر التأثير على المأمون والجهمية هم اآلباء الروحيون للمعتزلة يف مثل هذه 
المقالة مقالة خلق القرآن، وإن اختلف معهم يف القول بالقدر وهو مذهب المأمون نفسه الذي كان ديدنه اإلرجاء. وقوله المشهور بأن » األرجاء 

25   المرجع نفسه ص 81    

26  المحنة وحرية التعبير يف اإلسالم الكالسيكي ص 78

27   »تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري« )8/ 619(: وانظر المحنة وحرية التعبير يف اإلسالم الكالسيكي ص 100

28  »وبرع فى الفقه على مذهب أبى  حنيفة رضى هللا عنه والعربية وأيام الناس. ولما كبر عنى بالفلسفة وعلوم األوائل ومهر فيها، فجره ذلك لقوله بخلق القرآن؛ فكان من رجال 

بنى العباس حزما وعزما وحلما وعلما ورأيا ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤددا وسماحة، لوال أنه شان ذلك كله بقوله بخلق القرآن« »ابن تغر بردي: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة« )2/ 225(:

29  انظر المحنة وحرية التعبير يف اإلسالم الكالسيكي ص79
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دون الملوك », وهكذا فإنّ المعتزلة لما لم يشتغلوا بالفقه فقد كان أقرب المذاهب إلى نفوسهم مذهب أبي حنفية يف خطه المتشدد القائل هو 
أيضا بخلق القرآن 30. وهكذا التقت مصالح المأمون بمصالح المعتزلة لخدمة سياسية علوية كانت ترمي يف جوهرها إلى لّم وحدة الخالفة، وهو 
االلتقاء الذي نلمسه يف وصية المأمون ألخيه المعتصم بأن قدّم » أبا عبد هللا بن أبي داوود فال يفارقك واشتراكه يف المشورة يف كل أمرك فإنه 
موضع لذلك منك )ط/849( . وقد أصاب فهمي جدعان حينما اعتبر عن حق أن المنحة وإن » كانت قرارا شخصيا من جانب المأمون، فقد كانت 

التزاما أخالقيا » من جانب خليفة المعتصم والواثق« سرعان مازال بزوال دواعيه السياسية.31

إن هذه التفاصيل التي أشرنا إليها تدعونا إلى أن نتريث قليال فال نسارع  إلى ما عرف باسم المحنة هي ملحمة من مالحم الفكر الحرّ، أو معارك 
الدفاع عن حرية االختالف والحق فيه مثلما ذهب إليه البعض؛ إذ يكفي التذكير« أن المصادر القديمة التي تحدثت عن هذه المنحة لم تتحدث 
عنها أبدا بما يوحي من قريب أو بعيد أنها امتحان لما نسميه يف لغتنا اليوم«  بحرية التفكير أو التعبير وحق االختالف » لسبب بسيط وهو أن 
المسألة لم تطرح يف هذا المستوى إطالقا، بل عيشت باعتبارها » منحة » أو » نكبة » داخل إطار الجماعة اإلسالمية وضمن مقوالت« اإليمان » 
و« التفكير« و«الخروج على الدولة« و« الطاعة« و«العصيان »، وهي لم تطرح باعتبارها من قضايا  حّق االختالف أو حرية التفكير أو التعبير إالّ 
لدى »جيل النهضة الحديثة » المتصلين بقيم الليبرالية الغربية على نحو ما عرفت يف نسختها العربية، وإنما كان األمر متصال ب » الصراع داخل 
الفضاء الديني الواحد من أجل » ميراث النبوة »، صراع حول من يكون وريث األنبياء؛ هل هم الخلفاء أم العلماء. » وما فشل المأمون ومن 
جاء بعده إال دليل على فشل رجال الدولة يف بلورة ما هو اإلسالم؟ وتقديم تحديد له، وما فشل االعتزال هو أيضا يف فرض تصور معين لإلسالم 
إال إيذان بفشل كل محاولة لتماهي العلماء بالسالطين مستقبال وإيذان باستقالل كل منهم بسلطته، فالصراع يف المحنة كان يف الواقع صراعا 
حول السلطة يف مفهومها الواسع، فتخلى العلماء للسالطين عن الحكم Pouvoir يف مقابل حصولهم على الحاكمية Autorité ؛ بمعنى أنه إذا 
كان السالطين حكاما على الناس فإنّ العلماء هم الحكام على السالطين والناس جميعا؛ باعتبارهم ورثة األنبياء. وإذا استطاع السالطين ترويض 

العلماء مستقبال فقد يفعلون ذلك بسلطة موازية ال بجزء من ماهية سلطانهم هم بالذات.«32

 وهكذا فإنّ أولى مزالق معالجة قضايا االختالف يف اإلسالم الكالسيكي هو توهم تأصيلها تاريخيا واعتبار بعض المسائل الفكرية التي خاض فيها 
القدامى إنما تعكس مشاغلنا الحالية، بل وجب التفريق بين الصراعات السياسية والدينية القديمة واألفق الذي دارت فيه وبين الخلفيات السياسية 

والفلسفية لقضايا حديثة ومعاصرة ارتبطت بسياقات تاريخية جديدة عرفتها أوروبا والعالم من بعدها منذ القرن الثامن عشر باألساس. 

ديني.  أفق  باألساس ضمن  السياسية  لحل مشاكلها  تاريخها  الخالفة طوال  فيها   التي ستتصرف  بالكيفية  المحنة كانت  مؤذنة  أن  والحقيقة 
وسيتكرر نفس السيناريو  يف ما سيعرف الحقا باالعتقاد القادري33  الذي ترك لنا الكرجي نصه؛ وهو المعروف بلقب القصاب يكشف لحظات 
األزمة التي عرفتها الدولة العباسية يف عهد الخليفة القادر بالله  الذي يقول عنه ابن األثير: »وكانت الخالفة قبله  قد  طمع  فيها  الديلم  واألتراك، 
فلما وليها القادر بالله أعاد جدتها، وجدد ناموسها، وألقى هللا هيبته يف قلوب الخلق، فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها«34 ويف عهده 398 للهجرة  
تداول بعض الشيعة فيما بينهم مصحفًا مختلفًا عما يتعبّد به عامة المسلمين هو مصحف عبد هللا بن مسعود فأمر »القادر« بإحراقه واالنتصار 
ألهل السنة 35  وظهرت المشاحنات بين النصارى والمسلمين مما دفعه إلى االستنجاد بالشروط العمرية وإعادة العمل بها ملزما إياهم بلبس 

 Hinds, M., “Miḥna”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, :30   للتوسع يف هذه لنقطة راجع مقال

 E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 30 November 2021
31   فهمي جدعان: المحنة بحث يف جدلية الديني والسياسي يف اإلسالم، دار الشروق ص...  ،  وكذلك   مقالنا المحنة وحرية التعبير يف اإلسالم الكالسيكى، ص. 80

32  المحنة وحرية التعبير يف اإلسالم الكالسيكى ص 81

، البَغْدَادِيُّ )ت 489هـ(: االعتقاد القادري تح. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج 18، ع 39  33   أَبُو َطاهِرٍ البَاقاِلَّنِيُّ

ذو الحجة 1428 هـ
34  »الكامل يف التاريخ« )7/ 745(

35   »قصة مصحف ابن مسعود وتحريقه » على فتيا الشيخ أبي حامد األسفراييني فيما ذكره ابن الجوزي يف منتظمه » ويف عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة، سببها أن بعض 

الهاشمين قصد أبا عبد هللا محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم - وكان فقيه الشيعة - يف مسجده بدرب رباح، فعرض له بالسب، فثار أصحابه له، واستنفر أصحاب الكرخ، 
وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد األكفاني والشيخ أبي حامد اإلسفراييني،  وجرت  فتنة  عظيمة  طويلة،  وأحضرت  الشيعة  مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد هللا بن مسعود، وهو مخالف 
للمصاحف كلها، فجمع األشراف والقضاة والفقهاء يف يوم جمعة لليلة بقيت من رجب، وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد اإلسفراييني والفقهاء بتحريقه، ففعل ذلك 
بمحضر منهم، فغضب الشيعة من ذلك غضبا شديدا، وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه، وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه، 
فانتقل منها إلى دار القطن، وصاحوا يا حاكم يا منصور، وبلغ ذلك الخليفة، فغضب، وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة، فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة، وجرت خطوب شديدة، 
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الغيار واالمتناع عن رفع الصليب  36، وكانت نهاية هذه األوضاع المضطربة  بأن أعلن إلزام الناس بهذه الوثيقة االعتقادية سنة 408 للهجرة بعد 
أن جَمعَ علماء المعتزلة واستتابتهم حتى تبرأوا من أفكارهم، ثم نهاهم عن الكالم والتدريس يف كل أقوالهم الُمخالِفة، متوعدًا إياهم بالعقوبات 

المغلظة إن عادوا لما يروّجون إليه من أفكار.

 III.  االختالف مع المغاير يف الدين 
نظام الذمة
• قضية الصحيفة 

ال يمكن  الحديث عن االختالف وإدارته يف اإلسالم  دون اإلشارة إلى أول نص كان له األثر الكبير يف تشكل الرؤية الالحقة لتعامل المسلمين مع 
المختلف يف الملة؛ ونعنى بذلك تلك  الوثيقة التاريخية المعروفة يف األدبيات االستشراقية  بدستور المدينة، وهو عمدة الباحثين يف الدراسات 
اإلسالّمية يف الفترة المتصلة بنشأة اإلسالم، وقد كتب عنه وعن صحته أعالم االستشراق الكالسيكي أمثال  يوليوس فلهاوزن والهولندي فنسك 
37، ثم مونتغمري واط يف كتابه محمدّ يف المدينة، وصوال إلى أعمال سرجنت)R.B. Sergeant(  الذي  خّصص لها دراستين مهمتين  مؤكّدا 

على فرادتها التاريخيّة والغبن الذي لحقها؛ يقول: »إنّه لمن الغريب أن يالحظ المرء قلة االهتمام الذي لحق بما عرف بدستور المدينة« إذ لم 
يعتن بها إالّ قلة من المختّصين من المؤرّخين سواء أكانوا من المسلمين أم المستشرقين الغربيّين، إالّ أنّه من وجهة النظر التاريخيّة فإنّ هذه 
الوثيقة على درجة عالية من األهمية لدراسة فجر اإلسالم، بل القرآن نفسه بما هو وثيقة ال يمكن الشّك فيها بحال من األحوال إذ صحتها ثابتة 
ال ريب فيها«...38 وصوال إلى أعمال اإلسرائيلي أوري روبين الذي حاول استدراك بعض المسائل التي ظلت دون حل يف أعمال سابقيه قبل أن 

يفردها  مايكل ليكر بدراسة مستقلة. 39

وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم فقيه الشيعة، فأخرج منها، ثم شفع فيه، ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين، وعلي رضي هللا 
عنهم، وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته«  انظر : »البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن= =عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت 774هـ( تحقيق  علي شيري 

دار إحياء التراث العربي الطبعة: األولى 1408، هـ - 1988 م  )11/ 389(: 
36  ساق ابن الجوزي الواقعة التي تبدو سبباً يف إلزام النصارى بالشروط العمرية، 

توفيت بنت أبي نوح األهوازي ]الطبيب زوجة أبي نصر بن إسرائيل كاتب المناصح أبي الهيجاء، فأخرجت جنازتها نهارا ومعها النوائح والطبول والزمور والرهبان        »وفى شوال 
والصلبان والشموع، فقام رجل من الهاشميين فأنكر ذلك ورجم الجنازة، فوثب أحد غلمان المناصح بالهاشمي فضربه ]بدبوس[ على رأسه فشجه فسال دمه وهرب النصارى 
ابن إسرائيل  إلى داره فهجموا عليه فهرب منهم، وأخرج  ابن إسرائيل  ، وعاد  لها  المجاورة  النصارى  البيعة وأكثر دور  المسلمون ونهبوا  الروم، فتبعهم  إلى بيعة دار  بالجنازة 
مستخفيا حتى أوصل إلى دار المناصح، وثارت الفتنة بين العامة وغلمان المناصح، وزادت ورفعت المصاحف يف األسواق، وغلقت أبواب المساجد  ، وقصد الناس دار الخليفة على 
سبيل االستنفار، وركب ذو النجادين  أبو غالب إلى دار المناصح، فأقام به  ووردت رسالة الخليفة إلى المناصح  بإنكار ما جرى وتعظيم األمر فيه وبالتماس ابن إسرائيل وتسليمه، 
فامتنع المناصح من ذلك، فغاظ الخليفة امتناعه وتقدم بإصالح الطيار للخروج عن البلد، وجمع الهاشميين إلى داره. واجتمعت العوام ]يف يوم الجمعة، وقصدوا دار المناصح ودفع 
غلمانه، فقتل رجل ذكر أنه علوي، فزادت الشناعة وامتنع الناس من صالة الجمعة، وظفرت العامة بقوم من النصارى فقتلوهم، وترددت الرسائل إلى المناصح إلى أن بذل حمل 
ابن إسرائيل إلى دار الخالفة، فكف العامة عن ذلك وألزم أهل الذمة الغيار، ثم أفرج عن ابن إسرائيل يف ذي القعدة« المنتظم يف تاريخ األمم والملوك لجمال الدين أبو الفرج عبد 

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت ٥٩٧هـ( تحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: األولى، 1412 هـ - 1992 م )15/ 91(
Wensinck, A. J. (1975). Muhammad and the Jews of Medina : With An excursus Muhammad›s Constitution of Medina. Medina : Materia- 37  انظر

 .lien, vol. 3. K.S. Verlag
38  يعيد فلهاوزن Wellhausen تاريخ وضعها إلى ما قبل السنة الثانية للهجرة بدليل أن اليهود ال يذكرون فيها بسوء، يف حين ذهب غريم Grimm إلى أنّها كتبت يف السنة الخامسة 
للهجرة بدليل عدم اإلتيان على ذكر القبائل اليهوديّة المشهورة مثل النضير وقريظة وقينقاع حيث جرى االنتهاء من أمرهم يف هذه السنة تقريبا. وهو أمر غير دقيق. ويبدو أن 
رأى Watt هو األقرب إلى الصحة إذ يبقى أن تكون قد كتبت دفعة واحدة ويف سنة واحدة ، ويرى فيها نصا منقحا يف بنوده وزمن كتابته، وقد حللها بدقة يف مؤلفه األصلي باللغة 

.Watt William Montgomery. 1956. Muhammad at Medina. Oxford : Clarendon Press :االنجليزية
.Watt W. M. )1959(. Mahomet à Médine. Paris Payot وترجمته الفرنسية      

.Serjeant R. B. )1964(. “The Constitution of Medina.” Islamic Quarterly 8 )1964(: 3- 16  ينظر إلى R.B. Serjeant وبالنسبة إلى دراستي      
Serjeant R. B. )1978(. “The “Sunnah Jami’ah” pacts with the Yathrib Jews and the “tahrim” of Yathrib: analysis and translation of the do-

cuments comprised in the so-called “Constitution of Medina”.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 41)1(: 1-42.
 Serjeant R. B. )1981(. Studies in Arabian history and civilization. London Variorum وقد جمعت أهّم مقاالت سرجنت بما فيها مقالتاه حول » الّصحيفة« يف      
Reprints. والحقيقة أن كروان وجماعتها اعتمدوا اعتمادا مطلقا على نّص الّصحيفة بتحقيق سرجنت Serjeant R. B. )1978( إالّ أنّه حاربهم يف أغلب نتائجهم وقد قمنا بترجمة 

دراسة سرجنت إلى العربيّة عن النّص االنجليزي ونشرت يف موقع مؤمنون بال حدود 
 .Lekker, M. )2004(. The constitution of medina : Muhammad›s first legal document. Studies in late antiquity and early Islam : Vol. 23. Darwin Press 39   انظر
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وترجع أهميتها إلى أنها نص ثابت تاريخيا برغم كل ما لحق بالمصادر اإلسالمية من صنوف النقد مند ظهور المدرسة المراجعية على أنقاض 
االستشراق الكالسيكى من أعمال جون وانزبرو وتالمذته وعلى رأسهم باتريشيا كراون؛ ذلك أن باتريشيا النبي قد أدرك حتى قبل وصوله إلى 
يثرب ما كان سيلقاه من صنوف المعارضات وصعوبة التوازنات، ولذلك أسرع منذ البداية إلى تنظيم ما للعالقات بينه وبين كّل سكان هذه 
البالد. وما يهمنا يف هذه الوثيقة يف واقع األمر هو أنّها لخّصت يف نظري كّل إنجازات محّمد يف المدينة من ناحية الّصالت بين » أخالطها » وصلته 
باليهود من جهة، ولخصت رسالته لألجيال الالحقة من المسلمين من جهة أخرى فيما يتصل بإدارة االختالف والتنوع داخل الجماعة اإلسالمية 

نفسها وبينه وبين المخالف يف الدين، فقد حددت هذه الّصحيفة. 

•  أوال منزلة محّمد: يف المدينة باعتباره » حكما« بين كّل مكونات المجتمع اليثربي من اليهود والمسلمين وغيرهما. فقد كان محّمد يتضايق 
كثيرا من التجاء أهل يثرب يف منازعاتهم الشخصيّة والقبلية إلى غيره مثل  عبد هللا بن أبّى وغيره، وكان يحاول جاهدا أن يفتك شيئا فشيئا 
هذه » السلطة المعنويّة«، وهو يف ذلك يواصل التمسك بالتقاليد الجاهليّة تقاليد » التحكيم« من جهة، ولكنه يحوّرها يف اتجاه مخالف. فإذا 
كان االلتجاء إلى » حكام« الجاهليّة أمرا اختياريا وأحكامهم » غير ملزمة« فإن محّمدا من خالل بعض بنود الّصحيفة التّي تشير إلى منزلته 
قد سعى بقوة إلى أن يكون الحكم األوحد، وأن يكون االلتجاء إليه قاطعا وضروريا، كما سعى إلى أن تكون أحكامه ملزمة ألتباعه. ولمن قيل 

ببنود الّصحيفة.  

•  ثانيا: تغير منزلة يثرب: بتحويلها إلى » حرم« تماما كما كان وضع مكّة محاولة لتأسيس » سلم اجتماعية ضروريّة لقيام الدعوة المحمديّة، 
ووضع حدّ للفتن المسلحة بين سكانها. ذلك أن الرّسول كان على وعي حاد بهشاشة التعايش بين األنصار والمهاجرين، وهو األمر الذّي كشفته 
الذّي يعكسه ما يرويه  بالهشاشة هو  الوعي  بأنفسهم، وهذا  التعايش بين أهل يثرب  إلى هشاشة  40 إضافة  بوضوح غزوة بني المصطلق 
المسعودّي يف المروج من أن الرّسول »دعا ربه أالّ يجعل بأسهم بينهم فُمنِعَه«، والحقيقة أن جعل يثرب » حرما« بإضفاء صفة القداسة عليها 
كان البداية إلمكان تحويل يثرب إلى »المدينة« بكل ما تعنيه المدينة من مفاهيم االستقرار والتمدن. ويبدو لي أن تسميّة المدينة لم تصر 

علما على المدينة إالّ بعد تصفية الوجود اليهودّي يف يثرب أي حوالي السنة الخامسة للهجرة.41 

•  أما المفهوم الثّالث الذّي يتكشف من خالل الّصحيفة وهو ذو صلة بموضوعنا فهو ظهور مفهوم » األّمة » يف معنى خاص وإيجابّي، وهو ارتباط 
جماعة معينة بمصالح دنيوية وسياسية أساسا دون أن يكون للبعد الدّينّي أثر كبير يف بدء األمر، وهذا التحديد يعكس يف الواقع مفهوما لألمة 
كما جاء يف السنتين األولى والثانية على أقصى تقدير حينما كان«  اليهود والمسلمون أمة دون الناس«، ولكنه سيختفي بعد ذلك ليحل محله 
مفهوم جديد لألمة » أمة الوسط« وأمة المسلمين« التّي خرجت من صفوفها المنافقون واليهود لتصير خالصة، ويف هذه الرحلة سيقوى البعد 
الدّينّي أساسا رابطا لهذه الجماعة. وهكذا يبدو ارتباط األّمة بالمدينة واضحا جدّا » يف تجربة المدينة«؛ فإذا كانت األّمة هي النقيض لمفهوم 
القبيلة والعشيرة القائمة على رابطة الدم والعرق والنسب فإن المدينة هي النقيض لمفهوم القرية المرتبطة بالبداوة، ومحّمد باستقراره 
يف المدينة حيث سينغلق الوحي يف النهاية يكون قد ضمن لجماعة المؤمنين تواصال أساسيا بين مفاهيم ثالثة هي عمق الرسالة المحمديّة؛ 

وأعني األّمة والمدينة والكتاب.

40  نحن ال نعرف بالضبط متى غير النّبّي اسم يثرب إلى المدينة، لكن يبدو أن ذلك حدث يف السنة الثالثة للهجرة )625هـ( بعد موقعة بدر. أّما يف القرآن فيبدو مفرد المدينة علما 

على يثرب المرّة األولى يف السنة الخامسة للهجرة، ويف األثر نهى صريح عن إطالق اسم القديم على مدينة اليهود: رضوان السيد :1993 مفاهيم الجماعات يف اإلسالم: دراسات يف 
السوسيولوجيا التّاريخيّة لالجتماع العربّي اإلسالمّي. دار المنتخب ط. 1 ،   1993،  بيروت لبنان ص 39.

41  هذا حسب التصوّر التقليدّي، وليس  يف السنة الثالثة مثلما يرجح ذلك رضوان السيد حينما أكد على األصول اليهوديّة واالشتقاقية العبريّة  للمدينة يف قوله » مدينة الرّسول )صلعم( 

من مدن بالمكان إذا أقام أو من دان إذا أطاع... ألن السلطان يسكن المدن، فتقام له طاعة فيها... وقيل ألنه )صلعم( سكنها وله دانت األمم وألمته... ونقل يف التّوراة«  .وال نعتقد » بوجود 
شبه كبير بين مصر ويثرب باعتبار أن السلطان ذا الشرعة بهما وأنها رأس المنطقة المحيطة  بهما : فإذا كان للمدينة إشارة فعال إلى وجود » سلطة تريد أن تكون مركزيّة فإن ذلك  يجب 
أن يبحث – حسب البعض - يف احتذاء النموذج اليهودّي – أو المسيهودية- الذّي يقوم على ضرورة وجود مكان حرام فقد روي قول النّبّي » حرم إبراهيم مكّة وحرمي المدينة«. ويبدو 
أن مفهوم المدينة كان يف ذهن محّمد نفيا مطلقا لمفهوم »القرية« الذّي ارتبط دوما يف القرآن بمعان سلبيّة لم تشذ عنه سوى مكّة، » أم القرى« الذّي سميّت المدينة أيضا » أكالة 

القرى » على ما يذكر الّسمهودّي، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يروى عن الرّسول من قوله » أمتي يف المدينة« أدركنا أهميّة الّصلة بين مفهوم المدينة والحرم.



" لماذا يخشى المسلمون حّق االختالف؟" / د. فوزي البدوي28

 لقد كانت  الصحيفة الفصل األول يف  تحديد عالقة النبّي باآلخر المختلف يف الديانة ؛ أي يهود يثرب،  وفيها أفرد لليهود مكانا يف كتابه ومكانا يف 
أمته ومكانا يف مدينته، ولكن هذه المكانة لم تعمر طويال ، فبدأ بإخراجهم من أمته أوال ومن كتابه ثانيا ومن مدينته أخيرا، فقد قدم الرّسول 
تجمعهم دعوة اإلسالم فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين  يثرب وأهلها كما يقول  الواقدي :  أخالط- منهم المسلمون الذّي 
جميعا األوس والخزرج، فأراد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم حين قدم المدينة استصالحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه 

مشركا 42

ويبدو أنّه قد استقرّ يف ذهن محّمد منذ بدر أو قبلها بقليل أن اليهود مسألة سياسية يجب أن تعالج بالوسائل السياسية والعسكرية، وكّف عن 
اعتبارهم مسألة دينية، وإذا كان يهود المدينة قد أصابوا- من وجهة نظرهم الدّينيّة فيما يعتقدون – يف رفض دعوى محّمد يف الرسالة بما وقر 

عندهم من اليهوديّة الحقّة فإن فعلهم هذا كان من الناحية السياسية خطأ فادحا جدّا دفعوا ثمنهم باهظا بعد ذلك43 

وهكذا كانت التجربة النبوية يف المدينة مبشرة يف البداية بإمكان القبول  بالمختلف يف الدين، ولكن سرعان ما فشلت هذه التجربة ألسباب دينية 
باألساس مكتفية بأن سمحت لهذا المختلف بأن يجد له مكانا يف المدينة اإلسالمية  بأن حددت منزلته العقائدية باعتباره كتابيا، وحددت منزلته 
الفقهية باعتباره ذميا مع ما كل ما يستتبعه ذلك من تبعات فقهية حددها الفقهاء يف مدوناتهم الفقهية  وإن حرص اإلسالم كما فهمه القدامى أن 
ال يقعوا يف المحظور الذي وقعت فيه المسيحية من قبل حينما اعتبرت أن الخالف عقائدي بحت يف ارتباطه بشخص المسيح ومصيره التراجيدي 
والسياسية  الفكرية  ثوراتها  إال يف حدود، ومنذ  األوروبية  والمجتمعات  الكنيسة  تتخلص منه  لم  تاريخا دمويا   العالقة  أضفى على هذه  مما 

والدينية منذ عصر النهضة وحتى الفاتيكان الثاني ونصه الشهير. 44

• قضية الشروط العمرية 
لم تكن الصحيفة هي النص الوحيد يف تحديد العالقة مع اآلخر المختلف يف الديانة، بل إنّ نصا آخر كان له من الشهرة ما يفوق الصحيفة من جهة 
العرف والتاريخ؛ ونعنى بذلك نّص الشروط العمرية، وفيه نجد وجها مهما من أوجه إدارة االختالف يف التاريخ اإلسالمّي. فبالرغم من ورود هذه 
الوثيقة بصيغ مختلفة جدا، والضالل الكثيرة التي تحوم حول مصداقيتها وصحتها التاريخية مما يعرفه المحصلون للمسالة فإنها حظيت بشهرة 
كبيرة جعلت فقيه الحنابلة األكبر ابن قيم  الجوزية  يقول عنها يف كتابه أحكام أهل الذمة » وشهرةُ هذه الشروط تُغني عن أسانيدها“45 »» وشهرة 
 هذه  الشروط  تغني  عن  إسنادها، فإن األئمة تلقوها بالقبول وذكروها يف كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على  ألسنتهم ويف 
كتبهم،46 » مؤكدا على أنها  نافذة المفعول إذ »قد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها«47  وهو زلل كبير من عالم مثله استدركه محقق الكتاب 
صبحي الصالح يف مستله عن شرح الشروط العمرية بقوله » من  العجيب  أن يقول العالم  السلفي الكبير ابن القيم يف موضوع خطير كهذا 
الموضوع التاريخي التشريعي أن شهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها، ومتى كانت االستفاضة  دليل الصحة ؟ ومن الذي يسوغ للعلماء حتى 
المحققين منهم أن استغنوا عن إسناد الروايات تعويال على شهرتها فقط.. فما كان للشهرة أن تغني عن اإلسناد وال سيما يف موضوع خطير 
كموضوع هذه الشروط!« 48متتبعا سقطات اإلمام ابن القيم فى ذلك. وقد لخص من بعده الباحث عبادة كحيلة مجمل اآلراء يف مصداقية 
هذه الوثيقة  يف كتابه الشهير  »عهد عمر قراءة جديدة«49 غير أنه بالرغم من كل هذا النقد التاريخي المتعلق بصحة الوثيقة فإنها لقيت صدى 

42   المعجم الكبير ج19/ص77 المغازي 1/84 1 الواقدي المغازي تح: مارسدن جونس: بيروت-عالم الكتب

43  انظر ما يقوله هار تفتيش هيرشفالد يف

 Hartwig Hirschfeld
Hirschfeld Hartwig. 1883.»Essai sur l’histoire des Juifs de Médine (1)» Revue des Études juives (7) :167-93. P11

44  

45  ابن قيم الجوزية )ت 751 هـ(: أحكام أهل الذمة – تحقيق يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري. رمادي للنشر الدمام الطبعة: األولى، 1997 )3/ 1164(:

46  »أحكام أهل الذمة - ط رمادي ج 3 ص 1164  

47  أحكام أهل الذمة )3/ 1165(:

48  أحكام أهل الذمة، تح صبحي الصالح، دار العلم للماليين بيروت ص 7 الهامش 3 

49  عبادة عبد الرحمن كحيلة، عهد عمر.. قراءة جديدة - عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية – القاهرة: 1996
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بالغا يف األوساط المناهضة األوروبية واألمريكية، وخصوصا يف ما كتبته الباحثة اإلسرائيلية المصرية األصل جيزا ليتمان المعروفة ببنت النيل 
يف كل أديباتها المعروفة باسم » الذمية »، وهي التي كرست كل حياتها تقريبا لمهاجمة اإلسالم يف خاصرته الضعيفة يف العصر الحديث، وهي 
نظام الذمة لتجد كتاباتها صدى يف األوساط المعروفة بأنها تمثل المسيهودية الجديدة  وزعمائها  الجدد الذين ينخرطون يف صراع أشمل وأكبر 
يقدم لهم المسلمون  المتشددون الذرائع لمزيد تأصيل هذه الفرضية التي قلنا عنها يوما » إن هناك خطراً حقيقياً ال يقدره المسلمون والعرب 
حّق قدره، وهو المتمثل يف ضرورة الوعي بالخلفيات النظرية والضمنيات والمسلّمات التي تحكم تحالف الصهيونية واليمين الديني المسيحي 
الصهيوني يف الواليات المتحدة باألساس، وهم مطالبون بإعادة التفكير يف هذا الخطر وتدبره واالحتياط منه، وهو يتمثل يف تلك الفرضية التي 
تريد أن ترى أن الحّل للتعامل مع  اإلسالم اليوم ال يمكن أن ينبني أو يستقيم إال بجعله غريباً عن الحضارة المسيحية اليهودية نشأة ومساراً، 
وغريباً أيضاً عن الحضارة اإلغريقية الرومانية. وهذا هو أخطر ما يف هذه الدعوى وهو مصادرة على المطلوب، يمكن اعتبارها نموذجاً على النصب 
واالحتيال التاريخي، إذ يبدو أن الصراع هو صيغة معدلة لذلك الجدل الديني القديم، يحاول تغييب صلة اإلسالم بالحلقة المسيحية اليهودية 

المفقودة،«50
 ولألسف فإنّ ممارسات اإلسالم الجهادّي البربرّي ممثال يف داعش وأخواتها وربيباتها وما تناسل منها أو تناسلت منه يقدم الدليل تلو الدليل 
على أن هناك من المسلمين من لم يفهم بعد ضرورة استيعاب المناهج النقدية التاريخية وآثارها على الفكر اإلسالمي، ويتمرس وراء نصوص 
مشكوك فيها تؤبدها بفهمها الفاسد وممارساتها الشنيعة يف المناطق التي طالتها، وتتعداها إلى جماعات أخرى يف غيرها من البالد العربية التي 
تنادي بالتضييق يف العبادات وبناء دور العبادة وغيرها من الحريات باسم الشروط العمرية، ويف تناقض تام مع روح المواطنة التي تتغنى بها 

الدساتير الحديثة للدول التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية واألمثلة ال تكاد تحصر وتغنى عن إيرادها.
 

• مجزرة بني قريظة 
وليست الشروط العمرية لوحدها هو ما يتم استثماره داخل هذه األوساط األوروبية واألمريكية المناهضة لإلسالم، بل أيضا تقدم لهم هذه 
الجماعات نموذجا آخر عن الجهل التاريخّي باستدعاء ما عرف بمجزرة بنى قريظة دليال على ما يجب أن يعامل به اليهود والنصارى وغيرهم من 

الملل المخالفة معتمدين على قصة مشكوك فيها أصال وردت يف سيرة ابن هشام تتحدث عن ذبح ما بين سبعمائة وتسعمائة من اليهود51 

وقد بين البحث التاريخّي بما ال يدع مجاال للشّك  بعد اليوم أن هذه الرواية بالصيغة التي وردت فيها ليست إالّ مزيجا بين حادثتين هما حادثة قلعة 
ماسادا التي أبيدت فيها الجماعة اليهودية تحت وقع وحصار الجيوش الرومانية، وحادثة حصار بني قريظة المتواضع يف عدده ومداه، وهو مما خلفته 

50   صراع الحضارات أعلى مراحل البربرية ضمن »من وجوه الخالف واالختالف يف اإلسالم ص 188 والحقيقة أن هذا الذي أشرنا ليه يف المتن ذو صلة وثيقة بالمتغيرات الجيوسياسية 

التي عرفها الشرق األوسط والعالم العربي الجيوسياسية عموما إذ اعتبرنا أن هذا القول حول المسيهودية الجديدة هو قول يجد غايته يف النازية والمحرقة من حيث هي فصل نهائي 
بين اليهودية والمسيحية من ناحية، ويف الحروب الصليبية من حيث فصل اإلسالم عن المسيحية من ناحية أخرى. كما يجد غايته يف فصل اإلسالم عن اليهودية مع قيام إسرائيل. 
ثم ظهور صياغة جديدة هي االتصال الجديد بين المسيحية واليهودية فيما يعرف بالمسيحية الصهيونية وإقصاء اإلسالم باعتباره غريباً عن التراث المسيحي اليهودي يف صياغته 
المعاصرة. تصورات وحتميات أن ما يفعله اليمين المسيحي الصهيوني األمريكي من الوجهة الدينية والسياسية، هو غطاء يقوم على إعادة تملّك اليهودية بأن يقدم لها اإلسالم 
طعماً السترضائها من أجل تمرير جوهر= = = خطابه القائم على استرداد اليهودية وفق منطق الكتابين: كتاب العهد الجديد/     القديم واإلدماج assimilation مع التدمير واإلبادة 
annihilation. إنه دعوة لليهودية إلى االشتراك يف جبهة مناهضة لإلسالم باسم )مسيهودية( مشتركة، تقبل فيها اليهودية بفعل تملّكها من قبل الصهيونية المسيحية وتصوراتها 

األلفية. وعلى اليهودية أن تقبل بهذه الصفقة مقابل استرضائها بإخراج اإلسالم من هذه )المسيهودية( باعتباره شكالً من أشكال الوثنية. ص189 
51  انظر سيرة ابن هشام وفيها » قال ابن إسحاق: ثم استنزفوا، فحبسهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة يف دار بنت الحارث، امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إلى سوق المدينة، التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم، فضرب أعناقهم يف تلك الخنادق، يخرج بهم إليه أرساال، وفيهم عدو هللا حيي بن 
أخطب، وكعب بن أسد، رأس القوم، وهم ست مائة أو سبع مائة، والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة والتسع مائة. وقد قالوا لكعب بن أسد، وهم يذهب بهم إلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أرساال: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال: أيف كل موطن ال تعقلون؟ أال ترون الداعي ال ينزع، وأنه من ذهب به منكم ال يرجع؟ هو وهللا القتل! فلم يزل ذلك 
الدأب حتى فرغ منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم«   ويف موضع آخر أنه استرضى  االوس بقتل بعضهم االخر   إذ » لما ظفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببني  قريظة أخذ 
منهم نحوا من أربع مائة رجل من اليهود، وكانوا حلفاء األوس على الخزرج، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأن تضرب أعناقهم، فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم ويسرهم 
ذلك، فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الخزرج ووجوههم مستبشرة، ونظر إلى األوس فلم ير ذلك فيهم، فظن أن ذلك للحلف الذي بين األوس وبين بني  قريظة ولم يكن 
بقي من بني  قريظة إال اثنا عشر رجال، فدفعهم إلى األوس، فدفع إلى كل رجلين من األوس رجال من بني  قريظة وقال: ليضرب فالن وليذفف فالن فكان ممن دفع إليهم كعب بن 
يهوذا، وكان عظيما يف بني  قريظة، فدفعه إلى محيصة بن مسعود، وإلى أبي بردة بن نيار- وأبو بردة الذي رخص له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أن يذبح جذعا من المعز 
يف األضحى- وقال: ليضربه محيصة وليذفف عليه أبو بردة، فضربه محيصة ضربة لم تقطع، وذفف أبو بردة فأجهز عليه. فقال حويصة، وكان كافرا، ألخيه محيصة: أقتلت كعب ابن 

يهوذا؟ قال: نعم، فقال حويصة: أما وهللا لرب شحم قد نبت يف بطنك من ماله، إنك للئيم يا محيصة، فقال له محيصة: لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك«
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ذاكرة المهتدين من اليهود الذي مقلوا هذه الرواية. وقد بين الباحث الهندي أحمد بركات يف دراسته الشهيرة عن محمد واليهود 52 كّل صنوف 
تضعيف هذه الرواية متنا وسندا  إضافة إلى الدالئل المادية على استحالة أن تشهد المدينة مجزرة كهذه التي لو تمت فعال لتناقلته  ألسنة الفقهاء 

وكتاباتهم واعتمدوها سابقة فقهية للقتل الجماعي على نمط البوغروم الذي نفته األوساط المسيحية بحق اليهود يف القرون الوسطى. 

ولكن وبالرغم من كل هذه التدقيقات التاريخية فإن الواقع التاريخّي لم يكن ليخضع دوما  إلى روح النصوص بل كان مغايرا يف أحيان كثيرة، 
مؤلما كثيرا يف أحايين أخرى. ومن العبث القول إن نظام الذمة كان نظاما عادال بمقاييس اليوم، بل كان نظاما خاضعا لمتطلبات عقدية يقرّ 
بعلوية المسلم على غيره من أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب، ونظاما منحدرا من قسمة للعالم على أساس ديني بين دار اإلسالم ودار الكفر، 
وبين مسلمين وأهل كتاب، ومشركين كفار مع كل ما يستتبعه ذلك من أحكام فقهية وتسامح أحيانا يف معنى القبول بوجود المغاير يف الملة 
ضمن  شروط ستعرف رويد رويدا نهايتها بظهور مفهوم المواطنة الذي  بشرت به األنوار يف نسختها  الفلسفية والسياسية53، وسيشلق أفقا 
تاريخيا  جديدا للتحرر لليهود يف العالم وأوروبا تخصيصا، وكانت فلسفة الهاسكااله، وعلى رأسها موشيه مندلسون؛ سقراط برلين؛ وهو من بّشر 
بها وكتب فيها وعنها، وكان البدّ لهذه األفكار أن تنشرها كل النخب اليهودية يف العالم بما فيها العالم العربي والجماعات اليهودية فيه التي ستبدأ 
مسيرتها يف االرتباط بهذه القيم الجديدة كما االرتباط بالقوى السياسية األوروبية التي حملتها إلى هذا العالم العربي المترنح الذي تحكمه ولو 
إسميّا يف أحايين قصيرة إمبراطورية  متهالكة عرفت بالرجل الماضي، ولم تكن تونس استثناء يف ذلك وهي التي عرفت أول تحول قانونّي ينهي 
عمليا نظام الذمة هذا، ويبشر بالمواطنة والمساواة بين سكان اإليالة كافة يف ما عرف بعهد األمان  : عهد ارتبط يف ذاكرة التونسيين وتاريخهم 

بحادثة اليهودّي بطوس سفاز. 

III.  القرن التاسع عشر ومأزق إدارة االختالف    
• قضية بطوس فاز وعهد األمان ومأزق الجمهورية المتدينة الحقا 

إدارة  للنظر يف كيفية  الحديث  العرب  تاريخ  بل ويف  الحديث  تونس  تاريخ  المهمة يف  األحداث  إحدى   54 اليهودي بطوس سفاز  تعتبر  حادثة 
االختالف يف مرحلة  أفول نظام الذمة  وما رافقه من بداية  تثوير للنظم القانونية يف البالد العربية كافة حيث كشفت عن نهاية  نظام المليات 
الحنفي العثماني المنبثق من  فقه الذمة على مواصلة إدارة التنوع الديني الذي بدأت بوادر انهياره منذ ظهور مفهوم المواطنة ونظريات العقد 
االجتماعي التي بشرت بها عصر األنوار األوروبي كترجمة للفلسفة السياسية التي انبثقت بدورها من الثورة العلمية السابقة، وحين وقعت 
هذه المفاهيم يف يد أوروبا الثانية؛ أوروبا اإلمبريالية الباحثة عن األسواق والتوسع اتخذتها مطية للتدخل يف شؤون الدول اإلسالمية والعربية 
بدعوى حماية األقليات  اليهودية  وغيرها من األقليات اللغوية والعرقية التي شكلت يف فترة ما عظمة وقراء الحضارة اإلسالمية وصارت مصدر 

ضعفها  والمدخل إلى استعمارها.

وتشير الروايات التاريخية إلى الدافع األساسي لكتابة عهد األمان الذي تفتخر به تونس وتم اإلعالن عنه يوم 9 سبتمبر 1857 من قبل محمد 
باي كان بسبب ما حدث من خالف كان من الممكن أن يمرّ دون ضوضاء يف غير ذلك الزمان والتوقيت والمكان، وتمثل فيما تعرض له أحد خدم 
القائد نسيم شمامة كبير أعيان اليهود بالحاضرة ابن الربّي شلومو شمامة، قابض عام للدولة التونسية، وقد جاء يف بعض بنوده األحد عشر 

وقبل صدور دستور عام 1861 يف عهد محمد الصادق باي ما يلي:

 .Ahmad, B. (1979). Muhammad and the Jews : A re-examination. Vikas  52  راجع

53  Parot, F. & Richelle, M. (2013). V. L’héritage des Lumières : l’homme comme citoyen. Dans : F. Parot & M. Richelle (Dir), Introduction à la psycho-
logie : Histoire et méthodes (pp. 97-120). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.

54  Ridha Ben Rejeb, « La question juive et les réformes constitutionnelles en Tunisie », Juifs et musulmans de Tunisie : fraternité et déchire-
ments, p. 133.
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تأكيد األمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختالف األديان واأللسنة واأللوان يف أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم  •  األولى: 
المحترمة إال بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة، ويرفعه إلينا، ولنا النظر يف اإلمضاء أو التخفيف ما أمكن أو اإلذن بإعادة النظر.

•  الثانية: تساوي الناس يف أصل قانون األداء المرتب أو ما يترتب، وإن اختلف باختالف الكمية، بحيث ال يسقط القانون عن العظيم لعظمته 
وال يحّط على الحقير لحقارته.

•  الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان اإليالة يف استحقاق اإلنصاف ألن استحقاقه لذلك بوصف اإلنسانية ال بغيره من األوصاف 
والعدل يف األرض هو الميزان المستوي، يؤخذ به للمحّق من المبطل والضعيف من القوّي.

•  العاشرة: أن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع والخدم، بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة، والتي يمكن أن تترتب مثل 
سائر أهل البالد ال فضل ألحدهم على اآلخر... 

ورغم معارضة محمد باي لهذا العهد والقبول به على مضض فإنّ وجود األسطول الفرنسي يف حلق الوادى بقيادة األميرال تريهوار كان كفيال 
بجعل محمد باي يقبل بمطالب القنصلين الفرنسي والبريطاني يف إلغاء نظام الذمة 55، وما يترتب عنه اقتصاديا وسياسيا بعد هذه الحادثة 

مباشرة، وتحول التعبير من اعتبارهم ذميين إلى إخوان الوطن كما يسميهم ابن أبي الضياف يف اإلتحاف.

وتروي المصادر اليهودية  قصة هذه الحاثة بالقول إن شجارا حدث بينه وبين  نظيره يف المهنة  وكان خادما ألحد أعيان المسلمين يف إحدى 
الحانات انتهى بغلبة اليهودي، فما كان من المسلم إال أن اشتكاه إلى القاضي  المالكي مدعيا أنه شتم الرسول والدين، واستظهر بما يفيد شهادة 
حوالي خمسمائة من المسلمين، فحكمت المحكمة الشرعية بقطع رأسه بالسيف لنقضه عقد الذمة،  وشتم الرسول من موجباته هذا الحكم  
56. وقد قبل محمد باشا بهذا الحكم وأقره معتقدا أنه بذلك يساوي بين رعاياه خصوصا وقد سبق أن أنفذ حكم اإلعدام بحق أحد المسلمين قتل 

يهوديا بيد أن ذلك لم يهدئ من نفوس اليهود الذين استنجدوا  بالقنصلين  ليون روش الفرنسي وريتشارد وود اإلنجليزي للضغط على الباي 
ليتراجع ويشرع يف إصالحات شبيهة بما تم يف الدولة العثمانية سنة 1839 57، وهو ما تّم ليتسبب يف قيام احتجاجات انضم إليها مشايخ الزيتونة 
والقضاة الشرعيون، مما دعا الباي إلى التراجع وإقرار إعدامه مرة ثانية، فكان ذلك مدخال  غريبا يف الحقيقية إلى حادثة سياسية لم تدفع إليها 
النخب التونسية فحسب، بل وأيضا  سفن األسطول الفرنسي الرابض يف ميناء حلق والمتهيئ لالنقضاض على دولة أوصلتها المديونية والوهن 

إلى مرحلة انتصاب الحماية يف 1881.  

ويف دراسة  لي عن يهود تونس  صدرت بعد سنوات من  2011 ضمن تقرير الحالة الدينية  58 أشرت بوضوح إلى أن يهود تونس ال يزالون 
توليهم  1956  الذي كرس اإلسالم دينا للدولة، ومنع  تخطيه منذ دستور  التونسية  عن  الدولة  يعتبرون أن  عهد األمان كان مرحلة عجزت 
المناصب السيادية يف الدولة،  إضافة إلى صنوف أخرى من المنع غير مكتوبة. وال شك أن التوازنات السياسية الداخلية منذ االستقالل  وظهور 
معطى إقليمي جديد وشديد الخطورة متمثال  يف قيام إسرائيل جعال من حذر األغلبية أمرا قائما   وهو ما أشار إليه أحمد المستيري  كاتب 
الدولة  للعهد يف خطاب 17 جويلية 1958 ؛ ولهذا ال يستغرب أن يعتبر البعض  من يهود تونس أن دستور 2014 تماما كالذي قبله يعدّ خطوة 

إلى الوراء مقارنة بما بّشر به عهد األمان. 59

55  Sebag, P. (1991). Histoire des Juifs de Tunisie des origines à nos jours. Ed. L’Harmattan.  p. 118.
56  انظر حول ذلك موجبات نقض عقد الذمة يف كتب الفقه والبن تيمية كتاب مطول حول » الصارم المسلول على شاتم الرسول« 

57  Sebag 1991, p. 117-118.
58  فوزي البدوي، تقرير الحالة الدينية يف تونس 2015-2011 ،مؤسسة مؤمنون بال حدود، 2018 ،المجلد الرابع ، القسم المتعلق بيهود تونس.

59  انظر مثال ما كتبته فيفيان شمامة يف 

 Les relations judéo-arabes en Tunisie de 1857 à nos jours : Le Pacte Fondamental, par Viviane Lesselbaum Scemama. )S. d.(. Consulté
1 décembre 2021, à l’adresse https://harissa.com/news/article/les-relations-jud%C3%A9o-arabes-en-tunisie-de-1857-%C3%A0-nos-
jours-le-pacte-fondamental-par-viviane-l
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 الخاتمة
والسياسية،  واألخالقية،  والقانونية،  الفكرية  التبعات  لتحمل كّل  التحديد   وجه  على  والعربية  اإلسالمية  المحتمات  يفصل  يزال  ال  طويل  طريق 
والفلسفية لالختالف يف مختلفة مظاهره اللغوية، والدينية، والعرقية، والجسدية، والجندرية... الخ. والسبب يف رأيي هو أن هذا المفهوم على نحو ما 
تتحدث عن األدبيات الفلسفية والدينية والقانونية اليوم هو نتاج التاريخ األوروبي  باألساس  منذ عصر النهضة وحتى اليوم مرورا بكّل تلك الثورات 
العلمية والفلسفية والدينية والقانونية يف عصر األنوار واإلصالح الديني واإلصالح المضاد.  وهذا السياق مختلف تماما عن السياق العربي اإلسالمي 
الذي يجد صعوبة يف مغادرة القرون الوسطى، بل وصعوبة يف استعادة  جرأة عصر النهضة العربية وما حملته من بشائر تغيير يف العقليات واألفكار 
سرعان ما ارتد على عقبيه مؤذنا بفشل ما سماه محمد جابر األنصاري بفشل الليبيرالية العربية وعودة التيار التوفيقي القديم 60، ليحّل محلّها هذا 
التيار التوفيقي الذي لم يستطع أو لعله لم يرغب البتة يف الخروج من إسار الدائرة التأويلية القديمة مفضال  المداورة  عوض أخذ األمور بطريقة 
راديكالية يف المعنى الفلسفي للكلمة، موجها نقدا باللكمات كما يسميه كارل مارس لبنية الفكر الديني ونصوصه األساسية  مثلما وضحناه يف غير 

هذه الدراسة شرط أن تتوفر القوى االجتماعية القادرة على تبني هذا المشروع؛ مشروع المواطنة  يف دولة الئكية ال تخاف من ظاللها.

إن اإلقرار بضعف مساهمتنا العربية اإلسالمية الوسيطة يف قضايا االختالف والحق فيه وممارسته والقبول به ليس عيبا وال فضيحة، فنظام الفكر 
الدينّي الوسيط كان يشتغل بنفس الكيفية يف الديانات الثالثة، والقول بأننا لم نعرف االعتراف بحق االختالف وما يرتبط به من المساواة ليس كفرا 
وهو إن لم يوجد يف الماضي إال أنه قد »يوجد يف المستقبل ويف المستقبل فقط. ألنه يستدعي عمال ممكنا يف المستقبل، وهو اتخاذ عالقة راديكالية 
مع تراثنا الديني والسياسي، وكما أنّ كّل كالم يف الحقوق ومن بينها حّق االختالف هو كالم يف الدولة والسياسة، فحق االختالف هو جزء من حقوق 
كثيرة ومتصارعة. وهوما يدفع إلى توضيح حدود دور الدولة أساسا يف حماية هذا الحق وبيان حدوده، وهذا الحق هو جزء من العقد السياسي الذي 

يجعل من الحقوق أمرا متبادال بين اإلفراد من خالل االعتراف المتبادل بين مختلف اإلرادات الحرة داخل إطار مجموعة سياسية منظمة. 

والمتأمل يف تاريخ التنظيمات السياسية التي عرفتها البالد اإلسالمية يف مرحلتها الكالسيكية وحتى الحديثة يدرك وال شك أن حق االختالف، ورعايته، 
تستنجد به  الفقهية كان ضعيفا رغم كّل ما  التي يف اإلسالم الكالسيكي وداخل المنظومة  الديني بالصورة  واإلقرار به، وتحمل نتائجه يف المجال 
من دالئل على منزلة أهل الكتاب. ومن له شبهة كتاب، ودور دولة الخالفة يف حماية حقوق أصحاب الملل األخرى إنما هو حديث مظلّل ويخلط 
تاريخيا يف غير هذا المحيط العربي اإلسالمي وال حرج من اإلقرار بذلك بل لعله  بين مستويات عديدة، فهذه الحقوق هي ظاهرة جديدة نشأت 
من المفيد أن نبحث يف أسباب التاريخي الذي قعد بتنظيماتنا االجتماعية والسياسية وتصوراتنا للدين أن تتطور باتجاه هذه اإلشكال األرقى من 
التنظيم السياسي والديني الذي عرفته مجتمعات أخرى. فهذه الحضارة كانت مشغولة باألساس بالرعاية لحقوق هللا كما يقول الحارث المحاسبي. 
أما حقوق المخالف يف الملة وبل وحتى يف المذهب فلم يكن لها اعتبار إال من خالل منزلتها من مراعاة هذه الحقوق الربابنة كما يفهمها أصحابها 

ممن يعتقدون أن الحق ما هم عليه وأصحابهم.

إن خشية المسلمين من االعتراف بحّق االختالف داخل الملة غير مكتف بالفروع فحسب وخشيتهم منه يف عالقتهم بالملل األخرى إنما يعود باألساس 
إلى نظام إدارته القديم قد انتهى بفعل النقد التاريخي ومدارسه يف ما تعلق بالنصوص التأسيسية ومصادر اإليمان التي استفاق المسلمون على 
أنها لم تكن سوى مصادر وكفى، وأن المسلم الحزين كما سماه حسين أحمد أمين صار يدرك أنها ال تتحدث عما وقع فعال بل ما اعتقد المسلمون 
أنه وقع، أو أرادوا أن يعتقدوا أنه وقع  كما أن هذا النظام القديم قد انتهى فعال بفعل أثر الثورات األوروبية المتالحقة مند عصر النهضة وما تالها 
من الثورات العلمية التي مهدت  لفالسفة األنوار أن يطرحوا ثوراتهم يف المجال السياسي بظهور نظريات العقد االجتماعي والمواطنة، واستكملت  
البروتستانتية هذه الثورات بأن دفعت إلى أصناف من الحريات واالختالفات لم تكن معهودة وعلى رأسها حرية الضمير، وكان العالم اإلسالمي غائبا 
عن كل هذه الحركة التاريخية التي استفاق على وقعها وهي تدخل دياره تحت حراسة أوروبا الثانية أوروبا االمبريالية يف مرحلة االستعمار، وكان 

عليه أن يدرك أنه آن األوان ليقوم بتسويات مؤلمة لحساب التاريخ إن هو أراد أن ال يضيف فصال جديدا لكتاب المحن البن ابي العرب التميمّي. 

60  محمد جابر االنصاري تحوالت الفكر والسياسة يف الشرق العربي 1970-1930 عالم المعرفة الكويت 1980 ص 53
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 مدخـــل

تطرح هذه الورقة كيفية تشكل الهويات وبنائها يف سياق استعماري عاشته تونس منذ 1881. وتناولنا هويّة السود مثاال نسعى من خالله إلى اإلجابة 
على األسئلة التالية: كيف تشكلت هويّة السود يف الوضعية االستعمارية ؟ وماهي عناصر بناء هذه الهويّة؟ ومن أين جاء الغموض الذي اكتنف 
بناء هذه الهويّة؟ وهل نحن أمام هويّة أم هويّات وقع التفاوض حولها بين مختلف الفاعلين لرسم الحدود اإلثنية للسود يف تونس يف ذاك السياق 

االستعمارّي؟

العتبارات متصلة  الدوائر  اهتمام هذه  بل كانوا موضع  الفرنسية  االستعماريّة  الدوائر  على هامش  يكونوا  لم  السود  أن  األساسية هي  فرضيتنا 
بمسارات تحرير العبيد يف تونس، ولكونهم أيضا مثلوا قوة عاملة تحتاجها المصالح االقتصادية االستعماريّة. لقد خضع السود لمقوالت تصنيفية 
تعدد هذه  مختلفة المعاني والدالالت والخلفيات. ومثلت هذه المقوالت التصنيفية أسلوبا يف التعامل اإلدارّي والسياسّي مع السود.  وقد أفرز 
المقوالت التصنيفية بدوره هويات غامضة صعبة التناول استثمرها السود أنفسهم ودعّموا وجودها. وكانت حركة السود بين حدود هذه الهويات 
الغامضة لزجة ومتاحة. إنّ تشكيل الحدود االثنية للسود لم يكن فقط فعال استعماريا، بل كان جزءا من عالقة متشابكة بين قوة استعمارية إدارية 
وسياسية برهاناتها المتعددة، وبين السود أنفسهم بتعددهم واختالف مشاربهم ورهاناتهم دون أن نضع جانبا فاعلين آخرين من دوائر السلطة 

المركزية والمحلية. 

سنعتمد يف هذه الورقة على بعض الوثائق األرشيفية إلداريين استعماريين وغيرهم اهتّموا بالسود ضمن سياقين تاريخييْن أساسيين هما سياق 
العتق )حركة تحرير العبيد يف تونس( وسياق ما بعد العتق حين أصبحت عملية بناء هويّة للسود يف تونس رهانا متعدد المشارب.

 لن يكون اهتمامنا متجها نحو معرفة من هي فئة السود أو ما هي خصوصياتها يف تلك الوضعية االستعماريّة بقدر ما سيكون انشغالنا منصبّا على 
المناطق غير الثابتة والحدود المتحركة التي تتم صيانتها وتفعيلها لبناء الهويات وإنتاجها، ومن ثمة إعادة تشكيلها. هنا تصبح المقوالت التصنيفية 
المتعدّدة لهذه الفئة االجتماعية تعبيرا عن ديناميكية اجتماعية متداخلة األبعاد بالرغم من أنّ مسارات بناء هويّة هذه الفئة اتسمت بالغموض 
السوسيولوجية  القيمة  أن ندرك  االستعمارّي دون  السياق  للسود يف هذا  لنا فهم ما جرى  االستعماريّة. ولكنه ال يمكن  الوضعية  الهوياتي خالل 
تشكلها  للهويّة يف حركتها وسياقات  ننظر  ثابتا، بل يجعلنا  للهويّة من جهة كونه معطى جوهريا  النظر  الذي يخرجنا من  اإلثنية  الحدود  لمفهوم 

1 .)Poutignat, Streiff-Fenart and Barth, 2015( والصراعات المصاحبة لهذا التشكّل

1 Poutignat Philippe et Streif-Fenart Jocelyne, Théories de L’ethnicité, Editions PUF, Paris 1995 
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يّة:  I.الوضعية االستعمار
قراءة الديناميكيات الماكروسوسيولوجية

رسم الفرنسي »جورج بالندييه« مصطلح الوضعية االستعماريّة على أنها قراءة متداخلة األبعاد للديناميكيات الماكروسوسيولوجية الجديدة التي 
أنتجتها الظاهرة االستعماريّة)Balandier, 1951: 44-79(2. وأتاح هذا المصطلح الوقوف عند البنى االجتماعية وكيفية تطورها داخل المجتمعات 
Ba- )وهي تعايش التدخل االستعمارّي. من هذه الناحية تصبح الوضعية االستعماريّة تلك العالقة المتبادلة بين مجتمع مستعمر وآخر مستعَمر

landier, 1951: 45-47(3. وهو ما يسميه »بالندييه« بالسياق االستعمارّي ّ الكلّي الذي تساهم فيه بشكل من األشكال المجتمعات نفسها التي 
 4.)Balandier, 1951: 45(تخضع للسيطرة االستعماريّة بنحت معالمه

الوضعية االستعماريّة إذن مقولة يفكك بها »بالندييه« ما ينتج جراء التدخل االستعمارّي من تحوالت اجتماعية عميقة، ولكنّ هذه التحوالت لها أبعاد 
مختلفة اقتصادية وسياسية وعلمية وغيرها. ويف هذا السياق يعير بالندييه مصطلح الوضعية االستعماريّة شأنا لكل اإلنتاج المعريف الذي يستعان 
به كأدوات وطرق تدخل من قبل القوة االستعماريّة. ومن ضمن هذا اإلنتاج المعريف تأتي الوثائق اإلدارية االستعماريّة التي تقود إلى متابعة تطور 
البنى االجتماعية، وإلى صياغة ردود أفعال األهالي وكيفية تعاملهم مع هذه التحوالت. يقول »بالندييه« بأنّ الوثائق هي بمثابة وسائط تسمح لنا 

 5.)Balandier, 1951: 46(بتتبع تطور الهياكل االجتماعية يف عالقتها بالوضعية االستعماريّة

لسنا هنا لمتابعة دور اإلداريين وضباط الشؤون األهليّة يف إنتاج معرفة مهّمة حول المجتمع التونسّي خالل تلك المرحلة، ولكن إلبراز أن إنتاج 
المعرفة مكوّن من مكوّنات الوضعية االستعماريّة يقع استثماره وإعادة إنتاجه ألغراض مختلفة. ويبدو لنا الجهد التصنيفي الدي اتبعته اإلدارة 
بناء  الذي جعل  السياق  المجبى وهو  الرعايا لدفع  السود كان مبنيا وباألساس على إخضاع  السكان و منها  تونس لضبط هويات  االستعمارية يف 
الهويات من طرف السود يعتمد على موقفهم من مسألة المجبى، التي تضع السود يف مرات عديدة بهوية إثنية قادمة من مناطق إفريقية ما وراء 
تنتهي العملية عند مناطق القدوم بل تتعداها إلى  الصحراء و يف مرات أخرى من ضمن الطرابلسيين الذين قدموا يف حركات هجروية. ولكن ال 

كونهم رعايا » برانية« محسوبين مع المسلمين ويف حاالت مغايرة رعايا يطلبون معاملتهم من طرف المحاكم الفرنسية.

 

2 Balandier Georges, La situation coloniale. Approche Théorique, Cahiers Internationaux de Sociologie, Vol 11, 1951, pp 44-79
3 Ibid, pp 45-47
4 Ibidem, p 45
5 Ibidem, p 46
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II. السود موضوع للعتق:
الخطاب التنويري

لم تكن حركة القضاء على العبودية يف تونس حركة مرتبطة بالتدخل االستعمارّي المباشر يف العام 1881. تعود جذور هذه الحركة يف تونس إلى 
أواخر ثالثينيات القرن التاسع عشر عندما اهتمت الجمعيات العالمية المناهضة للعبودية ومنها جمعيات بريطانية وفرنسية بوضع العبيد يف كامل 
منطقة الشمال اإلفريقّي. فقامت مثال بريطانيا من خالل جمعية مناهضة العبودية بحمالت يف كل من تونس والمغرب وطرابلس سنة 1839، 
 Chater(( وقد لقيت هذه الحملة موافقة ومساندة من أحمد باي الذي استجاب لغايات الحملة، وأقر حرية األطفال المولودين لعبيد يف تونس
551-550 :1984 ,.6 ثم تتالت إجراءات الحد من الظاهرة من خالل غلق المتاجر التي يتم فيها بيع العبيد، ومنع استعمال سوق البركة يف تونس 
لنفس الغرض، وتّمت هذه اإلجراءات  على مراحل حتى ال يصدم أحمد باي رعاياه إلى أن أتخذ قراره النهائي بإلغاء الرّق يف تونس يف جانفي 1846 

 7.Chater, 1984: 551((

ولكن ما يهمنا هو كيف تعاملت اإلدارة االستعماريّة الجديدة مع السود باعتبارهم موضوعا للعتق؟
وجدت السلطة االستعماريّة بداية من سنة 1881 نفسها أمام وضع للسود يجب إدارته. يتميز هذا الوضع بضمور حركة تحرير العبيد وتراجعها؛ 
إذ أشارت عديد التقارير التي كانت تصل اإلدارة االستعماريّة يف تونس إلى أن هذه التجارة التزال منتشرة يف نواٍح عديدة من البالد التونسيّة. وقد 
راسل الوزير محمد العزيز بوعتور القياد بتاريخ 30 مارس 1887 يحثهم على متابعة مسألة شراء السكان للسودان و السودانيات من القوافل التي 

ترد من الجهة الجنوبية و أشار إلى تغافلهم عن هذا األمر)التيمومي، 2010 : 90-91( .8

الكاملة على  ثالثة أبعاد. البعد األول هو محافظتها على الملف وسيطرتها  تواجه وضعا ذا  تونس أن  كان على السلطة االستعماريّة الفرنسية يف 
مختلف جوانبه بما هي صاحبة السيادة يف البالد، وهذا البعد موجّه للقنصل اإلنجليزي يف تونس. أما البعد الثاني فهو الرغبة الفرنسية يف مواصلة 
اإلشراف على ملف عتق العبيد وإسكات الجماعات التي تواصل ضغطها لمزيد المضّي يف االتجاه التحررّي. يف حين أرادت فرنسا أخيرا اإلبقاء على 
دور البريطانيين يف تونس يف مواصلة الحّث والسهر على تنفيذ كّل ما يرتبط بمقاومة تجارة العبيد يف تونس. ويف مراسلة وردت من وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى المقيم العام يف تونس بتاريخ 9 أفريل 1887 هناك ما يؤكد أن الحكومة الفرنسية منزعجة من التدخل البريطاني يف مسألة مراقبة 
تجارة العبيد وتواصلها يف هذه المسألة مع الحكومة المحلية. وتدعو المراسلة إلى ضرورة تذكير القنصل البريطاني يف تونس و بطريقة غير رسمية 

 9.A.N.T , Série A, Carton 281(( بأن سلطة الحماية مدركة جدا لمسؤوليتها يف المواصلة يف تحرير العبيد يف تونس

لم تكن حركة تحرير العبيد يف تونس خالل العشرية األولى من الحماية بمنأى عن التجاذبات السياسية واإليديولوجية بين التأثير الديبلوماسّي 
البريطانّي والنفوذ اإلدارّي الفرنسّي وضغط مجموعات مناهضة العبودية تمثلها بعض الشخصيات االعتبارية التي كانت تنشط يف تونس آنذاك. 
ولكن اإلدارة االستعماريّة أيضا كانت تبحث عن كيفية التعامل مع الفاعلين المحليين الذين يشرفون إداريا على متابعة الظاهرة، وتجبرهم عبر 
مراسالت مع الحكومة التونسية إلى عرض كل ما يتصل من وضعيات تخص العبودية يف تونس مثلما ورد يف مراسلة تخّص »قايد » أوالد معّمر 
ANT , Série A, Car- )الذي أعلم بوجود ستة زنجيات يف مجاله، أغلبهن متزوجات ولكن الوزارة تطالبه بتقرير مفصل و بمتابعة جدية للمسألة 

ton 281(10 مع ما تفرزه ظاهرة العتق من تجاذبات شرعية وقانونية. قامت سلطة الحماية، أمام هذه الوضعية االستعماريّة، بدفع الباي إلى إصدار 
أمر جديد لمنع تجارة الرقيق يف تونس، وكان ذلك سنة 1890. 

6  Khelifa Chater, Dépendence et mutations précoloniales, la régence de Tunis de 1815 à 1857, Publications de l’Université de Tunis, 1984 pp 
550-551

7  Ibid, p 551 
8 الهادي التيمومي، تونس و التحديث 1877-1831 ، أوّل دستور يف العالم اإلسالمي، دار محمد علي للنشر، تونس ، 2010 

9 A.N.T, Série A, Carton 281, Dossier 1/9, 1885-1895, doc 24
10 A.N.T, Série A, Carton 281, Dossier 1/9, 1885-1895, doc, 124



يّة: الهويات الغامضة / محمد جويلي38 السود والوضعية االستعمار

أتاح أمر 1890 للفرنسيين مزيد االهتمام بمصير العبيد الذين ال تزال تالحقهم العبودية وأولئك الذين تخلصوا منها. وبدأت معها مرحلة إسناد 
الهويات على مجموعات بشرية تحررت من العبودية. أية هويّة أسندت لهم منذ البداية يف ظل هذه الوضعية االستعماريّة؟

ستهتم هذه الشخصيات الفاعلة يف الحقل المدنّي بهذه الفئة االجتماعية يف وضعيتها الجديدة، وسيبرز اسم المحامي » قاستون جوبار« من بين 
الذين دافعوا عن تحرير العبيد ومتابعة كل االنتهاكات التي يتعرضون لها. وقد أصدر هذا المحامي كتابا، وهو يف األصل مجموعة مقاالت صحفية، 
يعرض فيه مواقفه من مسألة تجارة العبيد يف تونس وكيف يقع التعامل مع مختلف االنتهاكات والممارسات التي تحول دون الذهاب بشكل واضح 
نحو إلغاء الرق نهائيا يف تونس )A.N.T, série A, Carton 281( 11وأول هويّة اقترحها هذا المحامي أن يكون هؤالء السود »محميين فرنسيين » 
وذلك بإلحاقهم بالتقاضي الفرنسي عوضا عن التقاضي التونسّي، وأن العبيد يطالبون بأن يتقدموا أمام محاكم فرنسية ال أمام موظفين تونسيين 
12وتعني صفة »محمّي« هنا حصول السود على امتياز أن يكونوا تحت الحماية القانونية الفرنسية؛ وقد أبدى المحامي » قاستون جوبار« استغرابه 

 A.N.T, Série A, Carton( من اعتبار نساء قادمات من السودان من رعايا الدولة التونسية يف حين أنهن جُلبن إلى تونس واحتُجزن فيها بالقوة
13 . )281

نحن إذن أمام أول تعريف لفئة اجتماعية جديدة التشكل أفرزتها حركة تحرير العبيد يف تونس. التسمية األولى جاءت ضمن تقرير إدارّي صادر عن 
فرع من فروع اإلقامة العامة يف تونس. وهذه التسمية هي »سودانيو برنو« * الذين ينتمون جغرافيا للمجال الحيوي الفرنسي. لقد مثل هنا البعد 
الجغراسياسي قاعدة أولية لهذا التعريف. ولكن السياق الدافع لمثل هذه التسمية هو سياق متابعة حركة مناهضة العبودية، ومحاولة االستفراد 

بها بعيدا عن الفاعلين المحليين وهياكلهم اإلدارية والقضائية.

مع نهاية القرن 19 بدأت تجارة العبيد تضعف وتقلص انتشارها رغم وجود بعض الحاالت التي تكشفها المراسالت بين اإلدارة االستعماريّة وأعوان 
السلطة المحلية. ولكنّ أفول تجارة العبيد لم تمنع الفرنسيين من االهتمام بالتجارة الصحراوية؛ إذ أرسلت بعثة نّظمها » الماركيز دي موراس« 
سنة 1896 بغية فتح آفاق تجارية مع جنوب الصحراء عبر المناطق الليبية )Chater: 2005( .14  وسؤالنا هنا كيف ستتعامل السلطة االستعماريّة 

مع فئة اجتماعية جديدة التشكّل؟ أين هذه الفئة من التصرف اإلداري االستعمارّي الذي عليه أن يواجه هذه الوضعية الجديدة؟

ستنقل هذه الوضعية فئة السود إلى حراك اجتماعّي؛ هو شكل جديد من الهامشية االجتماعية )Larguèche, 2002:402-403(15 بما يعنيه 
من صعوبة يف تحصيل العيش ومن تفقير لهذه الفئة وانتشار أفرادها يف المدن بحثا عن ظروف أفضل )Larguèche, 2002:402(.16 إن التحرّر 
القانونّي؛ أي الحصول على وثيقة العتق ال يعني ضرورة تحرّرا اجتماعيا. ولكنّ هذه الهامشية االجتماعية رافقتها هامشية إدارية سياسية؛ إذ بمجرد 
Lar- الهجرة على هويّة جديدة هي هويّة »السودانيين«  القادمين من طرابلس يف إطار حركة  السود  العبيد فإنهم سيحصلون مع  )تّحرر هؤالء 
 Larguèche,(   17 ؛ أي فئة ذات لون أسود وأجنبية بالرغم من أنّ العديد منهم ولد يف تونس أو قدم لها منذ الطفولة المبكرة )guèche, 1990
308-306: 1990(.18 هناك رغبة يف ضّم كل السود داخل سلّة واحدة، قاسمها المشترك لون البشرة رغم الفروقات العديدة يف اإلنتماء ويف الثقافة 

ويف المسارات المختلفة لكل من يشكّل هذه الفئة االجتماعية.

11  L’esclavage en Tunisie par un avocat du barreau de Tunis, 1890, A.N.T, Série A , Carton 281, Sous dossier 1/9 , doc 119 
12  L’Esclavage en Tunisie, op, cit, p 7
13  Ibid, p 10
14  Khalifa Chater, « Commerce transsaharien et esclavage au XIXe siècle, dans les régences de Tunis et de Tripoli », Cahiers de la Méditerranée 

[En ligne], 65 | 2002, mis en ligne le 15 octobre 2004, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/39 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/cdlm. 39

15  Larguèche Abdelhamid, Les ombres de la ville, pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis, 18ième et 19ième siècles, Centre de publications uni-
versitaires,2002, pp402-403

16  Ibid, p402
17  Larguèche Abdelhamid, L’abolition de l’esclavage en Tunisie à travers les archives, 1841-1846, Tunis Ed Alif, 1990
18  Ibid, pp306-308
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III. السود وسياق ما بعد العتق:
ية الغامضة الهويات اإلدار

و » سودانيو  »العبيد«  الشواشين« و«الوصفان »و  بتصنيفات مثل«  تكتفي  والتقارير  والمراسالت  الكتابات  أغلب  العبيد كانت  تحرير  يف سياق 
تونس« و »البرانية« و »الزنوج السودانيون« وكذلك » الورقلية« نسبة لواحات ورقلة الجزائرية)Zawadovski : 146( 19. تحيل صفة »شوشان« 
إلى وضعية إجتماعية مرتبطة بأداء الخدمة، يف حين تعني صفة »وصفان« لون البشرة األسود، مثلما تحيل تسمية » البرانية« إلى مجيئهم الحديث 

إلى اإليالة يف نطاق حركة هجرة مكثفة من ليبيا ومن الجزائر. 

وجدت اإلدارة االستعماريّة نفسها يف أواخر القرن 19 أمام مأزق تصنيفّي مردّه بروز هذه الفئة الجديدة المحررة، وقدوم مهاجرين من طرابلس 
والجزائر من ذوي البشرة السوداء بحثا عن العمل أو تحرّرا من العبودية. ويأتي مأزق التصنيف هذا من ضرورة خضوع هؤالء الرعايا لشرط دفع 
الفئة وتدجينها عبر إدماجها ضمن  الهويات وتصنيفها. وستعمل اإلدارة االستعماريّة على ضبط هذه  الوضعية حراكا يف  المجبى. ستحدث هذه 
سياق إدارّي وسياسّي، وهنا ال بدّ من حضور لهويّة يقع تركيبها وفق شروط تضبطها اإلدارة االستعماريّة. يف حين يسعى السود إلى الهروب من دفع 
المجبى، وذلك باللعب على اإلنتماء ومحاولة تغييره وفق ما تقتضيه مسارات كّل مكونات هذه الفئة الصاعدة داخل هذه الوضعية االستعماريّة. 
وقد كان طلب السلطات االستعماريّة آنذاك أن يكون لهؤالء مشيخة خاصة بهم تنّظم شؤونهم. هذا المقترح اإلدارّي السياسّي الذي سيمكن اإلدارة 
الفرنسية من ضبط الحدود بين الهويات ومراقبتها لمزيد الهيمنة عليها تعامل معه السود بإستراتيجية الهويات اللزجة التي يمكن التنقّل بينها 
بسهولة. ففي رسالة واردة إلى الكتابة العامة للحكومة من طرف » قايد البرانية« بتاريخ 4 جانفي 1894 يؤكد هذا األخير أن سود تونس الحاضرة 

 20.)A.N.T Série A, Carton 6( قد اتفقوا يف النهاية على دفع المجبى ويطلبون السماح لهم بالبدء يف تعيين شيخ لهم

1.3 السود يف الوضعية االستعماريّة: التصنيف اإلثني ومنطق الدولة االستعماريّة 

سّمت الباحثة التونسيّة »إيناس مراد دالي« مرحلة ما بعد العتق وأفول الظاهرة ب»عهد األحرار« )Mrad, 2009: 376(21 ؛ والمقصود بذلك 
تساوي السود القاطنين بتونس مع بقية الرعايا وما يفرضه عليهم هذا الوضع من التزامات؛ لعّل أهّمها دفع ضريبة المجبى. ولدفع هذه الضريبة 
البدّ من التنظم وهو ما جعل اإلدارة االستعماريّة تبحث للسود عن مؤّسسات تضّمهم وتحصيهم وتخضعهم بالتالي لقوانينها وإجراءاتها. ولكنّ 
تلك  التونسّي يف  المجتمعّي  النسيج  التي سيصعب معها إدماج هؤالء بوضوح يف  الهويات واإلثنيات  تعدّد  العهد سيكون ُمواجها لظاهرة  هذا 

المرحلة. 

الفئة  الباي لالهتمام بشؤون هذه  آغا وهو ممثل  الباش  السود خالل المرحلة ما قبل االستعماريّة ليسوا منظمين، لقد كان  ال يعني هذا أنّ 
االجتماعية، وكان الباش آغا يستعين بنواب يف المدن يقبلون شكاوى العبيد و انشغاالتهم. والمعطى األساسّي الذي ظهر خالل بداية الحضور 
االستعمارّي يف تونس هو وجود سود محررين من العبودية مقيمين باإليالة منذ زمن بعيد يضاف إليهم عدد كبير من السود القادمين يف إطار 
حركة هجرة كبيرة من طرابلس خصوصا ومن الجزائر. غايات القدوم عديدة؛ أهمها التخلص من العبودية، والبحث عن العمل يف بلد بدأ فيه 

المستعمر يقيم منشآت ضخمة.

19  Zawadovski G , Le rôle des nègres parmi la population tunisienne, en terre d’islam , 1942 , série n°17 ; premier semestre  
20  A. N. T, Série A, Carton 6, Dossier 30/1 , 1894-1895, Doc 7
21  Mrad Dali Ines, 2009. Identités multiples et multitudes d’histoires : Les « Noirs Tunisiens » de 1946 à aujourd’hui. Tunis: [Thèse de doctorat,E-

cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales] p 376
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يمثلهم  تعيين شيخ  فئة  وإحصائها، فطلبت من كل  الفئة  إلى ضبط عناصر هذه  اإلستعماريّة  اإلدارية  السلطة  اإلثنية  الوضعية   دفعت هذه 
ويكون وسيطا بينها وبين السلطة االستعماريّة، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض والممانعة لغاية عدم قبول دفع ضريبة المجبى. صنّف السود 
أوال على أنهم أحد مكونات الطرابلسية إلى جانب »الغدامسية« و »الدرادجة« و »الفزانية«، وتسميهم المراسالت المحلية بين »قايد البرانية« 

. 22)Mrad, 2009: 380( »والوزيراألول ب«السودانيون

تنظيميا للتصنيف اإلدارّي االستعمارّي  تعيين شيخ يمثلهم، ومقصد الرفض هنا عدم الرغبة يف الخضوع  رفضت مختلف عروش الطرابلسية 
والمحلّي. أنتجت هذه الوضعية غموضا هوياتيّا، فظهرت تسميات للسود مثل:

» Les soudanais » » Nègres soudanais de Tunis » » Les nègres de Tunis » 

أما التسميات اإلدارية المحلية فإنّها تكتفي يف غالب األحيان باستعمال كلمة »السودانيون«. يكشف غياب الدقة يف تسمية السود من قبل السلطة 
اإلدارية االستعماريّة خصوصا عن مسألتين: األولى عدم جديّة هذه السلطة يف التأكد من أصول هذه العناصر المكونة لهذه الفئة وتنوعها، أما 
الثانية فهي الرغبة يف استعمال مؤشرين ال غير لتسميتها؛ وهما مؤشر اللون، ومؤشر االنتماء الجغرايف الذي يبقى هو اآلخر غامضا إذ ال نعرف ما 
المقصود ب«السودان« و مشتقاته من التصنيفات. كما أن المجموعات السوداء هي نفسها غير قادرة على تمييز مكوناتها على خلفية تعدد مشاربها 
الجغرافية والثقافية واإلثنية. وهو ما يفسر الصعوبة وعدم االستقرار يف تعيين شيخ يمثلهم إلى حدود سنة 1894 عندما وقع اإلعالن عن تعيين 
شيخ يمثل الزنوج السودانيين يف تونس الحاضرة )A.N.T, Série A, Carton 6( .23 نحن إزاء مسار شائك لتحديد الهويات ورسم حدودها وضبط 
القواعد التي تنظمها. هذه الحدود االثنية وهذه القواعد ليست ثابتة وليست معطى، إنها تتطلب تفعيال ال يتوقف، ويف هذا السياق يقع إنتاج الرموز 

24 .)Poutignat, Streiff-Fenart and Barth, 2015 :206( التي يستخدمها مختلف الفاعلين إلبراز هويّة أو لتشكيك يف هويّة آخرين

2.3 السود من رعايا الباي إلى هويّة »طرابلسيّة« ثّم »هويّة »برانية«
تزامن تحرير السود يف تونس من العبوديّة وتدخل االستعمار مع تحول يف هويتهم أصبح بمقتضاها هؤالء من الرعايا األجانب إما »طرابلسيّة« 
يف مرحلة أولى أو »برانيّة » يف مرحلة ثانية. لقد كان السود قبل التدخل االستعمارّي ويف حدود 1870 يدفعون ضريبة المجبى لكونهم من رعايا 
الباي التونسيّين. بدأت بالتشكل يف تونس منذ1891 مؤّسسة اجتماعية إدارية تسمى »قيادة البرانية«. وتضّم هذه المؤسسة كل المجموعات 
التي ال تنتمي لمدينة تونس، بما يف ذلك التونسيّون القادمون من الساحل والجنوب وغيرها من الجهات، والمستقرون أساسا بأرباض المدينة. 
وينتمي لصفة »البراني« كل مسلم قادم من خارج البالد مثل »الطرابلسي« و »المغربي«، أما »الجزائريون« فكان لهم وضع خاص مرتبط بنوعية 
االستعمار الفرنسي الذي أعطى للجزائريين صفة المحميين. وكان » قايد البرانية« هو الذي يتولى إبالغ السلطة التونسية بأي طارئ يحصل 
للسود. وقد التمس هذا األخير يف مراسلة للوزير األكبر اعتماد المسمى عبد هللا شيخا على الزنوج السودانيين بعد أن عينته غالبية األشخاص 

25. )A .N.T, Série A, Carton 6(التابعين لهذه المجموعة

كّل مشيخة من مشائخ »قيادة البرانية« كانت تضم يف نفس الوقت أعدادا من »المغاربة« و »السودانيين« و«الفزازنة« و »الغدامسية«. ما يهمنا 
يف هذا الشأن أن هذا التقسيم لم يصنع تجمعات سكنية أو مجالية إثنية ذات ملمح تمييزّي. لقد كان »البرانية« من المسلمين؛ ومنهم السود؛ 

مبثوثين يف كل مجاالت المدينة. وهو ما يِؤكد غموض التصنيفات الهوياتية. 

الدوافع المالية لإلدارة االستعماريّة هي التي تصنع هويات السود يف تونس يف تلك المرحلة. فبمقتضى هذه الدوافع ألغيت مؤسسة »البرانية« 
سنة 1896، وتّم إلحاق األجانب من المسلمين بمؤسسة أخرى هي مؤسسة »قايد األحواز«)Mrad, 2009: 385( 26، وانضّم السود بمقتضى 
هذا التقسيم إلى مشيخة »الطرابلسية«، و ذلك راجع باألساس إلى عددهم المهم الذي جعل منهم إثر حركة الهجرة كتلة بشرية لها حضورها 

22 Ibid, p380
23  ANT, Série A, Carton 6, Dossier 30/1894-1895, Doc 3
24  Barth Frederik, Introduction à ; Les groupes ethniques et leurs frontières, in Théories de l’ethnicité, op, cit, p 206
25  A.N.T, Série A, Carton 6. Dossier 30/1 1894-1895, Doc 5
26 Mrad Dali Ines, op, cit, p385
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يف االستراتيجيات المالية لإلدارة االستعماريّة بالرغم من أنها كتلة غير متجانسة من الناحيتين اإلثنية والثقافية. هذه االستراتيجيات المالية 
لإلدارة االستعماريّة تواجه صعوبات يف ضبط األفراد وتصنيفهم، وبالتالي الحصول منهم على الضريبة، وتكمن هذه الصعوبة يف التذبذب أو التردّد 

الهوياتي؛ إذ يرفض السود اإلدالء بهويتهم، ويتعمدون جهلهم للعربية لغة للتخاطب. 

3.3  ضريبة المجبى وحركة االنتقال بين الهويات
لمواجهة دفع ضريبة المجبى تشكلت هويات مختلفة، كّل واحدة منها سعت إلى اختيار ما يناسبها من انتماء. وما يهّمنا يف هذا المستوى مختلف 
االستراتيجيات الهوياتية التي حاول السود صناعتها لهذا الغرض. وتكشف المراسالت المختلفة أن السود حاولوا مرات عديدة إبراز عدم قدرتهم 
على دفع المجبى بطلب الحماية الفرنسية ورضاهم بالخضوع للتقاضي أمام المؤسسات الفرنسية وما يعنيه ذلك من رغبة يف االنتماء لفرنسا كبلد، 
وبالتالي الحصول على الجنسية. يضاف إلى هذا المحاوالت العديدة التي أتاها السود »الطرابلسية« كي يتحولوا إلى رعايا جزائريين- أي إلى سود 
جزائريين- للحصول على امتياز اإلعفاء من دفع ضريبة المجبى. وقد اعتمد هؤالء السود على اإلقدام على تزييف أوراق« الثبوتية« للتمتع بالحماية 

. 27 )A.N.T , Série E , Carton 18( الفرنسية أو بالجنسية مستعينين يف ذلك بلون البشرة السوداء، ولكنهم لم يكونوا الوحيدين يف ذلك

تكشف عديد التقارير يف تلك المرحلة عن تعدّد هوياتي يتصف بالغموض والغاية تبقى الحصول على االمتيازات من السلطة اإلدارية االستعماريّة 
بما يف ذلك اإلعفاء من دفع ضريبة المجبى. هذا ما تفيدنا به مذكرة هامة أرسلها »سودانيو مدينة تونس« إلى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسّي 
سنة 1892 يشتكون فيها أوضاعهم ومعاملة السلطة اإلدارية االستعماريّة لهم)A.N.T, Série E, Carton 18( .28 ما يهمنا يف هذا النص الدال 
حرص كاتبي المذكرة على تعريف ذواتهم وأصولهم كسود مسلمين قدموا من أماكن معينة تم ذكرها بدقة وهي أربع ممالك أساسية للسودان 
األوسط و هذه الممالك هي »مملكة سيكوتو« و«مملكة بورنو« و«مملكة باقيريني« و«مملكة تيبو«. وتّم التركيز يف هذه الوثيقة على تاريخ 
هؤالء السود الذين عاشوا مرحلة العبودية ووقع جلبهم وهم صغار إلى تونس ضمن القوافل التجارية، مثلما تم التعرض أيضا إلى حركة الهجرة 

التي مكنت العديد منهم من االلتحاق بتونس. 

هذه المعطيات الهوياتية غير متجانسة؛ ألنها تخلط بين عناصر متباعدة، وتريد أن تكون ممثلة لكل من له بشرة سوداء. وتصبح صفة »سودانيو 
السود األحرار  إليهم  بالمدينة منذ سنوات، يضاف  الوسطى عبيدا، واستقروا  إفريقيا  الذين قدموا من مناطق بعيدة يف  أولئك  تونس«  مدينة 
الذين قدموا برغبتهم إلى تونس ضمن حركة هجرة مكثفة، وهؤالء هم الذين تنطبق عليهم أكثر من غيرهم صفة »األجانب«. ويمكن أن تكون 
هذه الفئة من« األجانب« المستقرة يف تونس أحد أهم ملحقات فرنسا وسندها يف الصراع الدائر بينها وبين إيطاليا من جهة وبينها وبين إنقلترا 
من جهة ثانية حول األسواق يف البلدان جنوب الصحراء. نالحظ يف هذه المذكرة غيابا مقصودا لصفة »الطرابلسية« باعتبارها هي األخرى مصدرا 
مهما لحركة الهجرة نحو تونس يف تلك المرحلة، ومن بين التسميات المستعملة آنذاك وبكثافة تسمية »السودانيون الطرابلسية« التي تضم 
سودا من »فزان« ومن »غدامس«. ولكن مقصد المذكرة يجعلنا نفهم سبب هذا التناسي؛ إذ ما سعى إليه كاتبو هذه المذكرة هو الحصول على 
االمتيازات من الدولة الفرنسية بما يف ذلك الرغبة يف االنتماء إليها، ولهذا وقع التذكير بعالقة فرنسا بالممالك السودانية التي تعد آنذاك إحدى أهم 
المجاالت الحيوية الفرنسية. المصلحة المتبادلة بين فرنسا وهؤالء السود حتمت كتابة مذكرة بعناصر هوياتية مختارة حسب السياق. يبدو يف 
الظاهر أنّ تشكّل هويات السود مسألة جغرافية مرتبطة بتوافدهم إلى تونس يف حركة هجرة مكثفة، وأن التصنيف خاضع فقط لهذه االعتبارات، 
إنه تصنيف ليس من أجل ضبط الحواجز الجغرافية، إنه أيضا تصنيف من أجل بناء الدالالت والرموز التي سيقع استعمالها كلما دعت الحاجة إلى 

 29.)Amselle, 1985:36(ذلك

27 A.N.T, série E, Carton 18, Dossier 5, Doc 2 
28 A.N.T, série E, carton 18, dossier 5, (1894-1900), doc,1
29 Amselle-Jean Loup, Ethnies et Espaces, pour une anthropologie topologique, In Amselle Jean- Loup et M’Bokolo (ed), au Cœur de l’ethnie, 

tribalisme et état,Paris, La Découverte, 1985, p, 36 
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4.3  المعّمرون الفرنسيّون وصناعة هويّة السود
شكّلت حركة هجرة مكثّفة قادمة من طرابلس بالخصوص بداية تسعينيات القرن التاسع عشر حراكا مهّما يف الوضعية االستعماريّة استثمره 

المعمرون للتدخل من أجل صناعة هويّة للسود تكون مستجيبة لمتطلبات االقتصاد االستعمارّي.

مثّل هؤالء السود قوّة عاملة مهّمة ذات ميزات يستحقها الوجود االستعمارّي الفرنسّي يف تونس. ففي مراسالت عديدة يقع ذكر المعّمرين على أنهم 
30.)Mrad, 2009 411-412( أحد المدافعين األساسيين عن إعفاء السود من دفع ضريبة المجبى إلبقائهم يف تونس يدا عاملة مرغوبا فيها بشدّة

تضاربت مصالح المعمرين مع منطق الدولة التي ال ترتاح إال عندما تضبط متساكنيها وتحدد هوياتهم لغايات عديدة منها الدافع األمني إلى جانب 
الدوافع األخرى المادية منها والرمزية. و كان أسلوب المعّمرين هو الدفاع عن هذه اليد العاملة بإبقائها يف البالد دون التعرض ألي إزعاج يجعلها 
تترك البالد ويقع تدعيم هذا التوجّه بالدعوة إلى إسناد هذه اليد العاملة المهاجرة صفة المحميين، وهو ما يعني إخضاعهم للتقاضي الفرنسي 
 A.N.T, Série( عند حصول أّي إشكال، وخصوصا عند هرب بعض العمال الزراعيين وعدم إيفائهم بشروط التعاقد مع مشغّليهم من المعمرين

31 . )E, Carton 18

IV. هويّة السود يف تعداد 1921     
ية   هوية على هامش رهانات اإلدارة االستعمار

من هم سود التعداد االستعمارّي؟ يطرح السؤال إثر المحاوالت االستعماريّة لضبط سكّان تونس، وكانت المحاوالت األولى سنة 1895 بدائية، وتلتها 
تعدادات سنوات 1905 و1907 وغيرهما.

لم ينضمّ السود إلى قائمات التعداد إال سنة 1921، وهو التعداد الذي اعتبر األول من حيث األهمية يف تاريخ تعداد السكان الذي قامت به السلطات 
االستعماريّة يف البلدان المغاربية الثالثة تونس والجزائر والمغرب. وقد ورد يف تعداد سنة 1921 ذكر السودانيين إلى جانب التوانسة والجزائريين و 

32.A.N. T, Série E, Carton 540 . )Tableau 2( المغاربة والسوريين و الطرابلسية؛ إنهم من ضمن المسلمين الذين يقطنون

األمر الالفت لالنتباه هو تقديم السودانيين منفصلين عن الطرابلسية، وهم الذين كانوا دوما مكونا من مكوناتها. هل هي بداية استقاللية أم غموض 
بموجبه انتقلت الفئة السوداء بين كل الهويات والتصنيفات؟

هذا االنتقال بين الهويات كشفه تعداد 1895 الذي قدّم لنا قابس خالية من السود، وهي المحطة األولى يف تجارة الرقيق والقوافل القادمة من 
أو الطرابلسية أو  التونسيّين  التعداد السود، هل وضعهم ضمن  القادمون من طرابلس مهاجرين. ال نعلم أين وضع هذا  إليها  غدامس، يضاف 
 Mrad,(( الجزائريين؟  أّما تعداد 1905 الذي اعتمد ثالث هويات هي الفرنسية واألجنبية والتونسيّة فمن المتوقع حسبانهم ضمن هويّة األجانب
488 :33.2009 يتكرّر نفس الشيء يف تعداد 1921 الذي كشف لنا غيابا تاّما لوجود السودانيين يف جزيرة جربة المعروفة بحضورهم المكثف بها. فهل 

تمّ حسبانهم من ضمن »الطرابلسية«؟ )A.N.T Série E, Carton 504(  34 المرجح أنه وقع ذلك بالفعل. 

يبدو أن انتباه السلطة االستعمارية متجه نحو » الطرابلسية« الذين يكونون على مستوى العدد أهم فئة اجتماعية سكانية قادمة من ليبيا. وتشكل 
هذه الفئة قوة عاملة أحدثت ديناميكية اقتصادية جعلت هؤالء  » الطرابلسية« يطلبون ويف حاالت عديدة إعفاءهم من ضريبة المجبى، وهو ما يشكل 

حرجا للسلطة اإلدارية االستعمارية. 
30 Mrad Dali Ines, op, cit, pp 411-412
31 A.N.T, Série E, Carton 18, Dossier 5, Doc 12
32 A.N.T Série E, Carton 540 . Dossier ¼ . 1921-1922, Dénombrement de la population indigène ( 1921)
33  Mrad Dali Ines, op, cit, pp 411-412
34  A.N.T Série E, Carton 540. Dossier ¼. 1921-1922, Dénombrement de la population indigène ( 1921), Doc 31
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خاتمة
لم تعرف هويّة السود خالل الوضعيّة االستعماريّة استقرارا على مستوى خطاب اإلدارة االستعماريّة وتصوّراتها. يكشف الغموض الهوياتي الذي 
صاحب هذه الفئة االجتماعيّة عن صعوبة يف التصنيف اعترضت اإلدارة االستعماريّة مما جعلها تضع يف سلّة واحدة مكوّنات مختلفة ومتشعبة لهذه 
الفئة االجتماعية. لم تجد السلطة اإلداريّة االستعماريّة حالّ لهذه المعضلة سوى االعتماد على لون البشرة، واتخاذه قاسما مشتركا لكّل مكونات 
السود. وال يمكن إهمال أنّ السود أيضا استفادوا من هذا الغموض وطوّعوه يف سياقات عديدة لمصالحهم يف االستقرار أو الحصول على امتيازات، 

منها إعفاؤهم من دفع ضريبة المجبى.

لم يكن الخطاب اإلدارّي االستعمارّي هو وحده الذي صنف هذه الفئة االجتماعية؛ وهو موضوع هذه الورقة، ولكن الخطاب األكاديمّي هو اآلخر أخذ 
تصنيف هذه الفئة خالل نفس الوضعية االستعماريّة. جزء مهم من كتابات األكاديميين اتجه نحو البعد الفولكلوري للسود يف كامل  على عاتقه 
تأسيسها سنة 1937 مسؤولية نشر نصوص يف هذا االتجاه تختزل  المنطقة، وقد أخذت مجلة »إيبال« التابعة لمعهد اآلباء البيض يف تونس منذ 
الحياة اليومية للسود وأدوارهم المختلفة يف المجتمع المحلّي مثل نّص حول »داده حليمة«، وآخر حول »بابا فرج« باعتبارهما صورا من الحياة يف 

.35 ) Ben Ali and Louis, 1946:288-290( منطقة الساحل التونسّي

 Ben Ali( وقد كُتب حول السود يف المجاالت التي ال يستغرب وجودهم فيها مثل مجاالت الرقص والشعوذة والموسيقى والزار والطرق الصوفيّة
and Louis, 1959:57-76(.36 لم تخرج هذه الكتابات عن الصور النمطية المتبادلة حول السود التي أنجز البعَض منها إداريّون سابقون يف اإلدارة 

االستعماريّة، أو ضباط خيّروا االنتقال إلى المجال األكاديمّي. 

35  Ben Ali A, Louis A, Une vielle figure Sahélienne. Dada Halima, IBLA, 1946, IX, n 35, 3ième trimestre, pp288-290
36  Ben Ali A, Louis A, Scène de vie Sahélienne. Père Fredj le nègre du village, IBLA,1949, XII, n 45, 1ier trimestre, pp 57- 76
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ين ومنظورا إليهم - دراسة سيميائية يف الخطاب اإلعالمّي الُمَصوَّر لألمازيغ وعن األمازيغ / امين بن مسعود46 يغ تونس ناظر أماز

اَلْمُقدَّمَةُ العَامَّةُ 
ًّا ينسحب على السواد األعظم  لَْم يَُجانب الباحث يف علم االجتماع الدكتور الطاهر لبيب الصواب االستقرائّي والمعريفّ، حينَ اعتبر أنّ إشكاالً إبْستيمي
للمدونة العلمية العربيّة المشتغلة يف دراسات التثاقف الرمزّي بين »األنا الجمعي« و«اآلخر الحقيقّي أو المتخيّل«، ويتمثّل هذا اإلشكال يف التّمركز 
الشديد على »الذات« يف قبالة اآلخر )لبيب، 1999، ص20(، ويف تموقُع الباحثين على الميكانيزمات الذّاتيّة فيما يخّص تمثّل اآلخر وبناء صورته، 
وهو األمر الذي صيّر هذه الدراسات إلى دراسات أحاديّة تنبع من »األنا الفاعل« وتنحصر فيه، وال ترى يف »اآلخر« سوى موضوع هامشّي ينتمي إلى 

ما يُسميه لبيب ب«اآلخرية التداخلية«.)لبيب، 1999، ص20(.

وألنّ زاوية البحث يف دراسات الُمثاقفة، بقيت يف غالبيتها مقتصرة على الفاعل / المنتج، وعلى طبيعة إنتاجه الرمزّي حيال »اآلخر/ المفعول به«، 
فأنّ أثر المثاقفة الحقّة والُمغايرة العميقة يف تلك الدراسات بقي ضعيفا. 

وكينونة الُمثاقفة acculturation، يف هذا السياق، ال نعني بها تلك الُمراوحة يف البحث اإلمبريقّي بين صورة »اآلخر« لدى »األنا«، و/ أو بين صورة 
»األنا« لدى »اآلخر«، بقدر ما نعني بها دراسة المنظومات المعرفيّة لبناء التمثالت، واستقراء قدرتها على النّقاش العمومّي واستجالء أدوارها يف 

بناء مجال عمومّي ديمقراطّي وتعددّي يقوم على االعتراف بقيمة الحّق يف االختالف.

وأَلنّ العالقة بين المجال العمومّي الديمقراطّي والتعدّدّي واإلعالم الجماهيرّي، تكاد تكون عالقة تاَلَزُم َشرْطّي، فأنّ اهتماما مركزيّا أسنده الفيلسوف 
األلماني يورغان هابرماس لقيمة اإلعالم من حيث الوظيفة واألدوار الرمزيّة يف صناعة مجال عمومّي يقوم على أخالقيات النقاش وحجاجيّة الرأي 

والحوار الحرّ.)هابرماس، 2019(.

وهي عالقة تالزمية شرطيّة جّسدْت تقريبا الخيط الناظم ألشغال هابرماس على مدى نحو أكثر من نصف قرن من األبحاث والدراسات اإلنسانيّة، 
انطالقا من أبحاثه البكر يف المجال العمومّي البورجوازّي مرورا بالمجال العمومّي الشبكي، )Habermass, 1992-1996(، وليس انتهاء بمقاالته 

األخيرة حول أهمية إعالم الجودة يف المجتمعات الديمقراطية. 

وخالل العقد األخير، يرصد القارئ للمدونة البحثية العربيّة ُطغيانَ المبحِث السياسيِّ، من حيث المواضيع والفاعلين والخطاب، يف دراسات المجال 
العمومّي مستفيدا )أي المبحث السياسّي( من رَاهِنِ االنتقال الديمقراطّي ومن موجة َما يُسّمى ِب«الرَّبِيعِ العَرَبّي«، يف مقابل ُمَصافََحةٍ محتشمة 

لقضايا التنوّع الثقايفّ ولتدبير التعدّد اللغوّي واإلثنّي يف البلدان العربيّة.

وهي قلّة، باإلمكان إيعازها وإرجاعها ال فقط لثقل الرهان السياسّي يف المشهد العامّ، بل أيضا لحساسيّة مالمسة مسألة التنوّع والتعدد الثقايفّ يف 
بلدان عربيّة بَنَْت سرديّتها الوطنية الرسميّة على وحدة اللّغة والدين، على الرغم من عدم اتساق مقولة »األحاديّة« مع شواهد التاريخ وحقائق 

أنثروبولوجيا االتصال والدين واللغة.

االعتراف  تباشير  الثالثة لرصد  األلفية  انتظار بدايات  العربّي عامة والمغاربّي خاّصة،  الفضاء  الثقايفّ يف  التنوع  الباحثين يف قضايا  لزاًما على  وكان 
الرسمّي ومن ثّمة اإلعالمّي بالخصوصيات الثقافيّة وبالمكوّنات الثقافيّة واللغوية المختلفة )األمازيغيّة بصفة خاصة كلغة وثقافة(، على وجه التحديد 

يف السياقات االجتماعيّة المشتركة.

الجزائر  الخصوص  وجه  وعلى  المغاربيّة  البلدان  بعض  اإلعالميّة يف  والمشهديّة  والقانونية  الدستورية  المدونة  عرفت  األخيرين  العقدين  فخالل 
والمغرب األقصى، بداية انزياح نحو اإلقرار بالروافد اإلثنيّة المختلفة. 

وهو انزياح رمزّي، على أهميته النسبيّة يف مسار تعديل السرديات الوطنية الكبرى، إال أنّه من الصعب قراءة طبيعته واستقراء مآالته واستجالء 
أدواره القيمية، سيّما أنّه طارئ يف مستوى الزمن ومحدود يف مستوى سياقات التدخّل. 
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وقد لّخص المفكر الهندّي أرجون أبادوراي هذا اإلشكال والتلكؤ يف االعتراف ب«اآلخر«، يف كتابه المترجم إلى اللغة العربية »الخشية من األعداد 
الصغيرة«، باإلشارة إلى أنّ األقليات السيما اإلثنيّة منها تحمل غالبا الذكريات غير المرغوب فيها ألحداث العنف الني أنتجتها الدول القائمة وللتجنيد 
اإللزامي، ولعملية الصقل العنيفة التي رافقت تشكل هذه الدول، وأنها بمثابة وصمة عار يف صورة النقاء الوطني وعدالة الدولة التي تقوم الدولة 
نفسها بترويجها )ابادوراي، 2010، 59-58(، وهي تقريبا نفس الرؤية التي ينطلق منها المفكر الكندي يف قضايا التنوع الثقايفّ »ويل كيمليكا« يف 

تصوّره للتعددية الثقافيّة يف كتابه المرجعّي »أوديسا التعددية الثقافيّة«)كيمليكا، 2011(.

والُمالحظ يف هذا السياق، أنّ إشكالية االعتراف غير مرتبطة فقط بالفاعل الرسمّي أو بأدوات العنف الرمزّي الخاص به، على حدّ عبارة عالم االجتماع 
الفرنسي بيير بورديو)بورديو، 2007(، بل أنّ استحقاق »االعتراف باآلخر المختلف«، منوط أيضا باألقليات الثقافيّة التي قد تقع يف بعض األحيان 
 Veyrat- Masson( .التاريخ أيضا بناء سردياتها الثقافيّة الكبرى، من خالل صناعة ذاكرتها الجماعية على حساب اآلخر وعلى حساب  يف َمثْلَبَةِ 

.)Isabelle, 1990

وقد مثّلت الشبكةُ العنكبوتيّةُ يف وقت سابق، وانتشار شبكات التواصل االجتماعّي يف وقت الحق، بيئة افتراضية سانحة لدراسة مدى التفاعل بين 
األقليات الثقافيّة من جهة واإلعالم الجماهيري من جهة ثانية، وبالتّالي خروج األقليات من دائرة المفعول به إعالميا واتصاليا وانخراطها ضمن آليات 

صناعة الخطاب وأدواته، والصورة لألنا واآلخر، بفضل ما تسمح به شبكات التواصل االجتماعّي من منصات مفتوحة للتخاطب والتفاعل. 

ََّظريُّ للدِّرَاَسةِ  I.  اإلطارُ الن
التونسّي عن  الرقمّي  الجماهيري  اإلعالم  الذي يقدمه  الخطاب  إلى استجالء  الساعية  الدراسة  البحثّي من خالل هذه  بالضبط جوهر مطلبنا  وهو 
األمازيغ والخطاب الذي يصوغه األمازيغ »الشبكيون« – نسبة إلى شبكات التواصل االجتماعّي- عن ذواتهم وبالتالي عن اآلخرين الخارجين عن دائرة 

أو دوائر »الذاتيّة«.

َّالي فأنّ دراستنا تتنزُّل ضْمنَ إطار نظرّي، متمثّل يف الدراسات الثقافيّةCultural Studies   باعتبار أنّها تدرس السبل التي تُصبح فيها الثقافة  وبالت
تفرض كوابح وتهميشات )سايمون، 2015(، وهو إطار معريفّ  ميدان عالقات قوّة يتضّمن مراكز وهوامش وهرميات منزّلة وارتباطات بمعايير 

سنعاضده بثالثة مباحث فكرية متنزّلة ثالثتها صلب ضمن البراديغم النقدّي مجسدا يف مدرسة فرانكفورت ثم برمنغهام وغيرها من التفرعات.

والتواصل  النقاش  أخالقيات  هابرماس يف  يورغان  األلماني  الفيلسوف  أشغال  العمومّي وخاصة  المجال  دراسات  فمتجّسم يف  األوّل  المبحث  أّما 
)هابرماس، 2019-2002(،  أّما المبحث الثاني لإلطار النظرّي لدراستنا فُمتشكل يف مقولة »العنف الرمزّي« لعالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو 
الذي يفّسر من خاللها عالقات الهيمنة الثقافيّة وسعي الثقافات المهيمنة إلى السيطرة واالستحواذ على الثقافات الخاضعة عبر إنتاج وإعادة إنتاج 
»العنف الرمزّي«، وهي المهمة التي تُناط بعُهدة مؤّسسات صنع الرمز، وهي »المدرسة واإلعالم« )بورديو، 2007(. أّما المبحث الثالث فمتكرّس 
ضمن براديغم »االعتراف« وفق أشغال الفيلسوف األلمانّي إكسيل هونيث ممثل الجيل الثالث للمدرسة النقدية المعروفة بمدرسة »فرانكفورت« 

)هونيث، 2012(.  

تأصيله، سنطرح التساؤل اإلشكالّي التالي: إلى أي مدى قدّم اإلعالم الجماهيري التونسّي الرقمّي صورة عن »الموضوع  وبناء على كل ما سبق 
األمازيغّي بمختلف تفرعاته«، وإلى أي مدى مثّلت الصورة التي تقدمها الصفحات األمازيغيّة التونسيّة عن ذاتها وعن اآلخرين تعبيرا صادقا؟ وإلى 

أي مدى أيضا حضرت نقاط تقاسم رمزّي تؤّسس لفضاء عامّ قائم على االعتراف بالحّق يف االختالف؟ 

وهذا التساؤل اإلشكالّي إنّما مردّه المعريفّ السعي إلى اإلجابة عن استفهامات ابستيمية مهّمة، لعل أوّلها: 
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ُّلِ اإلعالم الجماهيري التونسّي عقب 10 سنوات من االنتقال الديمقراطي، الدّيمقراطية من جهة كونها  أ.  استفهام معريفّ متعلّق بمدى تَعَق
منظومة شاملة ال تقف عند الفعل والفاعل السياسّي، بل تتجاوزهما إلى األبعاد الثقافيّة واللغوية والحضاريّة. 

ب. استفهام معريفّ ُمتعلق بطبيعة المسألة األمازيغيّة يف السياق التونسّي، وانتقالها من مجال الكتم والغياب والتغييب )غياب اإلحصائيات 
الرسميّة أو غير الرسميّة عن الناطقين باألمازيغيّة، غياب أّي صوت أمازيغّي يف اإلعالم التونسّي العمومّي والخاص( يف ُمقابل االمتداد 

الشبكّي بحضور عدد من الحسابات والصفحات األمازيغيّة على شبكة الفايس بوك.

وليبيا  الجزائر  ألمازيغ  والثقافيّة  اللغوية  المكتسبات  تأثير  أْي  الداخل،  على  الخارج  تأثير  وطبيعة  بفرضيّات  متعّلق  معريفّ  استفهام  ج. 
والمغرب األقصى على أمازيغ تونس.

وللسعي قدر المستطاع إلى اإلجابة عن التساؤل اإلشكالّي واإلحاطة النسبية باالستفهامات المعرفيّة المؤثثة له، فإننا سنطرح الفرضيّة التالية: 

»بُنَِي الخطاُب اإلعالميُّ حول الموضوع األمازيغّي قصرا على »الفلكلرة« folklorisation– ؛ أي التركيز فقط على الطابع الفلكلورّي؛ األكل، واللباس، 
والرقص-، فيما انبنى الخطاُب اإلعالمي لألمازيغ حول ذاتهم واآلخرين، على الدغمائية واإللغائية، وذلك ما يُشير إلى تنافر رمزّي وإلى غياب تخاطب 

رمزّي أو حقيقّي مبني على االعتراف بالحّق يف االختالف«.

والختبار مصداقيّة الفرضيّة سنعتمدُ منهج التحليل السيميائّي للصور، باعتباره المنهج الذي يقوم على دراسة المعنى الظاهر والخفي لكل نظام 
عالماتي )صبطي، بخوش، 2009(، ويدرس العالمات والرمـوز باعتبارها عناصـر للفعل التواصلّي، وهو أيضا )أي المنهج( اإلجراء أو االستراتيجيا البحثية 
التي تستهدف استكشاف الوحدات البنائية للنسق االتصالّي، فإذا كان هذا النسق صورة أو رسما فأنّ التحليل السيميائّي هو تجزئة مكوّنات هذه البناءات 
لمعرفة مدى تماثلها أو تقابلها باعتبارها نظائر، ومن ثمة معرفة الصيغة الوظيفية التي تحكم هذا البناء والتفاعل الداللّي لهذا النسق )بهنسي، 2001(. 

وطالما أنّ الصـورة الفوتوغرافية سواء المستخدمة يف المحامل اإلعالميّة أو يف الوسائط الشبكيّة هي ذات دالالت رمزيّة، فالتحليل السيميائّي يهتم 
بها ويضعها ضمن إطار التفكيك واالستقراء.

ُمقاربات وهي:   3 بارث Roland Barthes، والمبنّي على  الفيلسوف روالن  اتجاه  السيميائّي للصورة، سنعتمد  التحليلي  المنهج  وضمن هذا 
تلخصيها يف أنّها تبحث عن معنى الصورة وداللتها  »المقاربة الوصفيّة«، و«المقاربة األيقونية«، و«المقاربة التضمينيّة«، وكلّها مقاربات باإلمكان 
الرمزيّة، وأنّها تستوعب »الدال« ومدلوالته من خالل اإلجابة عن سؤالين مركزيين : »ماذا؟« ؛ وهنا تتنزل المقاربتان الوصفيّة واأليقونية، و«لماذا؟« 

؛وتندرج فيه المقاربة التضمينية. 

وسبُب اعتمادنا على االتجاه التحليلي لروالن بارث يكمن ال فقط يف تماسكه المنهجّي، وإنما أيضا ألنّ أطروحته تمثّل تجاوزا معرفيّا ألطروحة »أب 
علم الداللة اللغوية«، السويسري فارديناند ديسوسير Ferdinand de Saussure ، إذ يعتبر بارث أنّ ثنائية »الدال والمدلول« يجب أن تتجاوز 
الحقل الداللّي اللغوي إلى الحقول الرمزيّة األخرى)صبطي وبخوش 2009( )يخلف، 2012(، ويف هذا المفصل النظري يتناسق بحثنا يف الصورة 

المستخدمة إعالميا وشبكيا، مع المبحث التحليلّي لروالن بارث. )بارث، -1987 1993(. 

وتناسق بحثنا مع أشغال بارث، وإن كان متكرّسا ضمن الطابع التحليلي األداتّي، إال أنّه يغوص عميقا يف المنحى المعريفّ االبستيمي للموضوع، ذلك 
أنّ الطابع النقدي لدراستنا يتقارب مع المدّونة البحثية لبارث سيما يف مستوى انتقاده التفكيكّي ألدوات الهيمنة الرمزيّة، وقد لخصت الباحثة أديت 
كريزويل يف كتابها »عصر البنيوية« المسار الفكري لروالن بارث بالقول: »مرّ نتاج روالن بارث بعدد من المراحل؛ ألنّ روالن بارث نفسه قد تقلب 
بين الوجودية والماركسية والبنيوية وعلم اللغة والنقد الصني، وجمع بين علم االجتماع والنقد األدبي، ولكنّه ظّل دائما يفضح كل حقيقة نقبلها على 

عالتها، ويستحث فكره ليتجاوز حدوده السابقة ويروغ من تصنيفات الحدود المعرفيّة« )كريزويل، 1997، ص249(. 

 وسيتوجّه البحُث إلى عينّة من الصور المستخدمة يف التغطية اإلعالميّة ويف الصفحات التواصلية الشبكية األمازيغيّة لحدث احتفال أمازيغ تونس 
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بالسنة األمازيغيّة 2971 –  الموافقة ل2021 ميالديا-، طيلة الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي و31 جانفي 2021، كََما سندرس الدالالت الرمزيّة لهذه 
الصور من خالل تحليل سيمائي وفق مقاربة روالن بارث. 

وسبُب اختيارنا لحدث السنة األمازيغيّة نُقطةً مفصلية يف العيّنة، إنّما يَعُودُ لعدّة اعتبارات موضوعية مهّمة، من بينها: 

•  أنّ االحتفال بالسنة األمازيغيّة بات حدثا شعبيا وطنيا يف الفضاء المغاربّي )الجزائر والمغرب تحديدا(، ينال تغطية إعالمية من المحامل اإلعالميّة 
العموميّة والخاصة يف تلك البلدان، ويف تونس يحظى باهتمام واضح من الفاعلين الجمعياتيين األمازيغ. 

•  أنّ الحدَث، يعدّ من المواضيع القليلة ذات العالقة بأمازيغ تونس، التي حظيْت بلفتة رسمية نادرة، إذْ هنّأ، ألوّل مرّة، وزيرُ العالقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان المهدي ابن غربية يف تهنئة رسمية على الصفحة الرسميّة لوزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان بشبكة التواصل االجتماعّي »فايس بوك« بتاريخ 14/01/2017 »التونسيّين المنحدرين من األصول األمازيغيّة 
برأس السنة األمازيغيّة 2967«، خاتما بالغه الرسمّي آنذاك ب«أقولها بالعربية كّل عام وتونس وشعبها بخير. وأكرّرها باألمازيغيّة:«أسوقاس 
تونس اذ مدنيساداران«، والحقيقة أنّنا ال نكاد نعثر يف الخطابات الرسميّة للدولة التونسيّة منذ االستقالل إلى حين كتابة هذه األسطر، على خطاب 
يصف فيه شريحة من التونسيّين بالتونسيّين المنحدرين من أصول أمازيغيّة، ويتضّمن عبارة بغير اللغتين العربية والفرنسيّة، إاّل هذا البالغ 

الذي يمكن وصفه ب«الّسابقة من حيث الشكل والمضمون«2.

المناسبة تخلّد انتصار األمازيغ بقيادة الملك  البيض(، وتقويم سردّي أمازيغّي قوامه أنّ  الليالي  )دخول  تقويم فالحّي عامّ  الحدث يتنازعه  أنّ    •
شيشنق على الفراعنة بقيادة رمسيس الثالث يف المعركة التي جدّت وقائعها سنة 950 ق.م، تولّى بعدها حكم مصر لعدة قرون.

المرصودة خالل فترة  التغطيات اإلخباريّة للمؤسسات اإلعالميّة  الواردة يف  السيميائّي للصور  التحليل  إلى  فإنّنا سنعمد  وبناء على كّل ما سبق 
العينة، إضافة إلى الصور الواردة يف صفحات الحسابات الخاصة بالفاعلين األمازيغ على شبكة التواصل االجتماعّي فايس بوك، خالل فترة الدراسة.

وفيما يلي جدول لجرد الصور المستعملة وتاريخ ورودها: 

يخ صدور المقال المؤسسة اإلعالميّة  عنوان المقالتار
عدد الصور المستخدمة 

يف تغطية حدث السنة 
يغيّة  األماز

رأس السنة األمازيغيّة 2971: ’’اسكاساماينوامباركي’’ 07/01/2021الموقع الرسمي إلذاعة »موزاييك أف إم« 
4)صور(

Tunigate رأس السنة األمازيغيّة.. موعد ينتظره أمازيغ المغرب 10/01/2021 موقع  بوابة تونس
4العربي رغم االختالف بشأن تاريخه

تمثال الملك شيشناق يشعل مواقع التواصل 15/01/2021موقع الشروق التونسيّة 
1بالجزائر !

tunispressnews 13/01/2021موقع
يرتدون أقنعةً خاصة ويرقصون على أنغام أغانٍ 
شعبية.. طقوس األمازيغ يف إحياء رأس سنتهم 

الجديدة
3

tunisie.co 07/01/2021موقعYennnaier, le nouvel an amazigh ça se 
fête en Tunisie ? 1

13المجموع 

  جدول  1   رصد الصور المستخدمة يف التغطية اإلعالميّة للسنة األمازيغيّة 2970.

https://bit.:2 روابط للعودة إلى نّص التهنئة الرسمية بالسنة األمازيغية 2967 يف المنصات اإلعالمية الرقمية، عقب فسخ التهنئة بحذف الوزارة وتحولّها إلى مصلحة ملحقة برئاسة الحكومة
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ينةاسم الصفحة على الفايس بوك  يخ صدور التدو عدد الصور المستخدمةعنوانها تار

1بال عنوان 16/01/2021أمازيغ تونس االحرار 

Association Tamaguit12/01/2021 حـلـول السنة األمازيغيّة 2971، أرجو ألهلنا األمازيغ سنة سعيدة
1ومباركة

Association Tamaguit17/01/2021.2احتفاالت برأس السنة األمازيغيّة بمدينة جادو بليبيا

Association Tamaguit01/2021/11 En image la statue du roi Chachnaq au centre ville de
Tizi Ouzou1

 Amazigh tunisien 10/01/2021Statue du roi Chachnaq qui sera érigée ce mardi1

 Amazigh tunisien6/01/2021Les préparatifs commencent pour célébrer le 
nouvel an amazigh 2971 en tunisie.1

7المجموع 

 جدول 2    جدول رصد الصور المستخدمة من قبل الصفحات الفايسبوكية األمازيغيّة للتفاعل مع السنة األمازيغيّة 2970.

وبناء على كّل ما سبق فإنّ الصور التي سيتّم اعتمادها يف الدراسة هي 18 صورة، 13 صورة تّم استخدامها ضمن التغطية اإلعالميّة للمؤسسات 
اإلخباريّة الرقميّة بيد أنّ هناك صورتين اثنتين تكرر استخدامهما فيكون المجموع 11 صورة، و7 صور وقع اعتمادها يف تفاعل صفحات وحسابات 

تابعة للفاعلين األمازيغ على شبكة التواصل االجتماعّي، مع حدث االحتفال بالسنة األمازيغيّة 2970.

تحديد من  االفتراضية – وخاصة الصفحات والحسابات األمازيغيّة- محدودة بحكم صعوبة  الرقميّة  العينات  أنّ  إلى  بالذكر اإلشارة،  الجدير  ومن 
وراءها، والفاعلين القائمين على النشر، مع ما يفترضه هذا األمر من مناقشة للعينة بالمقابالت وهو ما ال يتحمله هذا البحث. 

القائمة بين »الحّق يف االختالف«  التأصيل الفكرّي للعالقة  الُمفيدِ معرفيّا  وقبل ان ننطلق يف البحث السيميائّي للعينة المنتخبة، فقد يكونُ مِنَ 
و«اإلعالم الجماهيري«، مع تنزيلها ضمن السياق التاريخي والسياسّي المحلييْن، باعتبارهما اإلطار الفعلي الذي يتهيكل فيهما بحثنا. 
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II. اإلعالم والحّق يف االختالف،
     قراءة يف الرهانات وتساؤل حول الراهن:

جّسدْت »الدراسات الثقافيّة«، أرضيّة بحثيّة متينة لقراءة نقدية شاملة لمدوّنة المدرسة الوظيفيّة يف تأثير وسائل اإلعالم الجماهيرية على الجماهير. 

الوظيفية والمتمثلة أساسا يف  النظريّة للمدرسة  المنطلقات  الثقافيّة يف ُمجمل أشغالها كانت استدراكا علميا ومعرفيّا، على  الدراسات  ان  ذلك 
»التنميط، والحشد والتعبئة«، فمن خالل تركيزها على »الثّقافات الهامشية« وعلى الجماعات الثقافيّة األقلياتيّة؛ بمعنى انها يف مقابل الجماعات 
الثقافات  بين  والتوترات  الصراعات  تحكمه  التاريخ  وأنّ  بالتعدد  الثقافة محكومة  أنّ  برمنغهام  الثقافيّة سيما جماعة  الدراسات  أكدت  المركزيّة، 

وانماط العيش وهي تجليات ترتبط ارتباطا كليا بالثقافة وتشكل الطبقات )ماتالر، 2005(. 

وقد مثّلت مدرسة شيكاغو امتدادا تطوّريا يف الزمن والمباحث يف المبحث الثقايفّ، منتصرة للتفاعلية الثقافيّة التي تركز اهتمام باحثيها على البعد 
اإلثنوغرايف، وتحليل القيم، والدالالت المعيشية اليومية، والصيغ الثقافيّة التي تتبناها مختلف المجموعات الثقافيّة يف التعامل مع الثقافة المهيمنة. 

)ماتالر، 2005(. 

اإلعالميّة  للمضامين  المتلقي  الجمهور  تنميط  على  والمبني  الجماهيريّة،  اإلعالم  لوسائل  الوظيفّي  الفكر  اصطدم  البحثيّة،  المستويات  ويف كافّة 
واالتصالية، بحقيقة التنوّع الثقايفّ وتعقيد الواقع الثقايفّ بمختلف أبعاده والرافض لفكرة التنميط. 

أو يف مستوى مواثيق  اإلعالميّة  المضامين  اإلجرائيّة، يف مستوى طبيعة  النظريّة وحقيقتها  أطروحتها  الثقايفّ« يف فرض  »التنوّع  تتأخر فكرة  ولم 
التعديل والتعديل الذاتي، أو يف مستوى الفاعلين يف غرف التحرير. 

ولهذا فإنّ الُمتابع، لسيرورة تطوّر ميكانيزمات التغطيات اإلعالميّة الجماهيرية يرصد تطوّر ثالثة مالمح كبرى: 

تُسلّط الضوء على  الملمُح األوُّل متمثٌل يف بداية االهتمام بالمواضيع والقضايا اإلنسانيّة تحت مسّمى »الصحافة اإلنسانيّة« وهي الصحافة التي 
مقال  ويُعَدُّ  واالجتماعيّين،  السياسيين  الفاعلين  بقرارات  والمـتأثرين  المركز،  تخوم  على  الموجودين  والجماعات  األفراد  من  الهوامش  قصص 

»الفيتشرfeature« من أهّم األجناس الصحفيّة تعبيرًا عن الّصحافة اإلنسانيّة. 

التعديل للمشهد اإلعالمّي والتعديل  الدّينّي واللّغوّي(، ضمن مقتضيات  )سيّما  الثقايفّ  التّنوّع  تضمين مبادئ احترام  الثاني ُمتجّسٌم يف  الملمُح 
الذاتّي لغرف التحرير يف المؤسسات اإلعالميّة. 

فقد مثّلت قضايا تدبير التنوّع الثقايفّ يف المشهد اإلعالمي محور تجارب عديدة يف التعديل la régulation   اعتمدتها عدةّ بلدان على غرار )مثل 
كندا وأستراليا وبلجيكيا وسويسرا والمغرب األقصى(،كما دفعت قضايا الهجرة واللجوء اإلنسانّي الهياكل المهنية التونسيّة على إصدار مدونات 

سلوك مهنّي يف التغطية اإلعالميّة لقضايا الهجرة واللجوء، على غرار مدونة سلوك مهني لسنة 2016. )بن مسعود، وآخرون 2020(.

الملمح الثالث متجّسدٌ يف ظهور محامل إعالمية واتصالية خاصة بالجماعات األقلياتية بانواعها الكالسيكية الثالثة وهي )السكان األصليون، والجماعات 
اإلثنيّة القومية، والمهاجرون(، وبتعبيراتها الراهنة )األقليات الجنسية على سبيل المثال(. 

ويف صلب هذه المالمح الثالثة، يتجّسد مبدأ »االعتراف المتبادل«، قيمةً إعالمية ورمزيّة ومعيارية للتفريق بين »التّعدّد« »والتّعدديّة«، أي ما بين 
»التعدّد« يف مستوى العناوين واألحاديّة يف مستوى المضمون، والتعددية من حيث تنوّع األصوات والرؤى والمقاربات والمضامين يف كنف االعتراف 

بالحّق يف االختالف.

قيمة »االعتراف بالحّق يف االختالف« ضمن السياق اإلعالمي نجد لها مرتكزات متينة يف مستوى التجريد والتجريب. 



ين ومنظورا إليهم - دراسة سيميائية يف الخطاب اإلعالمّي الُمَصوَّر لألمازيغ وعن األمازيغ / امين بن مسعود52 يغ تونس ناظر أماز

أّما يف مستوى التجريد، فإنّ اللبنةَ األساَس لمجال عمومّي وتعددي ومفتوح يضمن أخالقيات النقاش الحرّ والحوار الديمقراطي، تتمثّل يف االعتراف 
بحق اآلخر يف االختالف يف التصورات والرؤى. 

وهو اعتبار يرى فيه الفيلسوف األلماني يورغان هابرماس، الشرط األساسّي ألّي حوار ونقاش مفتوحين. 

وما تلُمُسهُ بالُمحاججة ضمن التطارح يف اآلراء إال لتسليم بعقالنية الذوات المتحاورة وبتعقلها لفكرة ومجاالت الحوار )هابرماس، 2019(. 

وقد دفع الفيلسوف األلماني إكسيل هونيث بفكرة االعتراف بحق اآلخر يف االختالف، إلى أقصاها المعرفيّة مشيرا يف كتابه »التشيؤ« والمترجم من 
اللغة األلمانية إلى اللغة العربية إلى ان »االعتراف يُعبّر يف حقيقة األمر عن قدرتنا على تعيين داللة األشخاص اآلخرين واألشياء بالنسبة إلى وجودنا 

وتقييمهم » )هونيث، 2012(. 

أّما يف مستوى التجريب، فإنّ غياب االعتراف ب«اآلخر« ضمن السياقات اإلعالميّة، حوّل وسائل اإلعالم يف رواندا ونيجيريا ويوغسالفيا إلى مفاعيل 
ومحرّكات للحرب األهليّة يف تلك البلدان. 

كما ان المتابع للقنوات المذهبية يف السياق العربّي واإلسالمّي، يرصد آليات االستبطان الرمزّي لهذه القنوات الشيعية والسنية، لمقوالت الفتنة 
الكبرى وكيفيات استحضار الصراعات التاريخية من خالل اعتماد الخطاب الطائفّي )لعياضي، 2015(. 

كّل ما تقدّم يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة التّذاوت الرمزّي وعن كينونة حق االعتراف باالختالف، بين الفاعلين اإلعالميين، وبين الفاعلين األمازيغ 
الشبكيين، انطالقا من عينة منتخبة من الصور المعتمدة لتغطية حدث السنة األمازيغيّة 2970. 
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III. دراسةٌ سيميولوجية للصور المعتمدة
        خالل فترة العينة 

يغيّة 2970  1. ُصوَرُ التغطيات اإلعالميّة للسنة األماز

و«المقاربة  األيقونيّة«  و«المقاربة  الوصفيّة«،  »الُمقاربة  التوالي  على  وهي  مقاربات كبرى،   )3( ثالث  وفق  للدراسة  التطبيقي  القسم  سنقّسم 
التضمينية«.

ونعني بالُمقاربة الوصفيّة تحليل العناصر المتحصل عليها عن طريق الرصد المباشر للصور )الموضوع العامّ، انواع الصور، مصدر الصور، تاريخ 
الصدور، الهوية الجغرافية، إلخ(. 

أّما المقاربة األيقونية فتشمل التمثيليات والهيئات والعناصر الخاصة الموجودة يف الصورة )األشكال، األدوات، األلبسة، األلوان،  إلخ(.. 

وأخيرا المقاربة التضمينية وهي القراءة المضمونية والرابطة بين الدليل ومدلوله أو مجموع مدلوالته الحقيقيّة، ويقع خاللها الربط بين الدليل 
وواقعه ومحيطه الخارجي. )الداخلي، 2017(. 

أ. شبكة مؤشرات المقاربة الوصفيّة لصور العينة: 
• مواضيع الصور  

المجموع عدد مرات التواتر  مواضيع الصور 
320مأكوالت 
533.33ألبسة 
16.66رقص 

213.33علم/ راية أمازيغيّة
213.33حلي وقالئد وتمائم

16.66أمكنة تراثية أمازيغيّة

16.66تماثيل تُحيل إلى التَّاريخ األمازيغّي

%15100المجموع 

  جدول  3  مواضيع صور العينة

• الهوية الجغرافية للصور 

المجموع عدد مرات التواتر الهوية الجغرافية للصور 
654.54الجزائر 

436.36المغرب األقصى
110.10تونس 

%100 11 المجموع 

  جدول  4 الهوية الجغرافية لصور العينة
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• طبيعة مكوّنات الصور

المجموع عدد مرات التواتر المجموع 
763.63بشريّة 

36.36 4موضوعاتية
%100 11 المجموع 

جدول 5  طبيعة مكوّنات صور العينة

• نوعية الصور  

المجموع عدد مرات التواتر نوعية الصور 
981.81حقيقيّة 
219.19مُركبة 

%100 11 المجموع 

جدول 6  نوعية صور العيّنة 

ح الصورة   • شر

ح الصورة  النسبة عدد مرات التواتر شر
872.72متوفر لتفسير الصورة 

327.28غير متوفر 

%100 11 المجموع 

جدول 7  نسب توفر شرح الصورة يف صور العينة 

تُِشيرُ شبكةُ المؤّشراِت يف سياقاتها الوصفيّة الكميّة، إلى مجموعة من الُمالحظات المهّمة واألساسيّة، لعّل من بينها غياب أية صورة تُشير إلى 
الخصوصيّة التونسيّة لألمازيغ، إاِلّ يف صورة واحدة وردت يف موقع إلكتروني متخصص يف التسويق للسياحة الداخلية والخارجية. 

وَر، تعود بنسبة تناهز ال55 بالمائة إلى الجزائر، وبنسبة تناهز ال37 بالمائة إلى المغرب األقصى، وهو ملمح يؤكّد  ذلك ان الهويّة الجغرافيّة للصُّ
البُعدَ »الخارجّي« للمسألة األمازيغيّة غير المستنبت يف السياق المحلّي ضمن التغطية اإلعالميّة لالحتفال بالسنة األمازيغيّة. 

هَذَا الَملَْمُح الُمتَنَائِي عن األمازيغيّة واعتبارها ظاهرة وافدة من المغرب والجزائر، يجد له ما يعززه معرفيّا من خالل عناوين مقاالت العينّة، 
واستعماالت كلمة األمازيغ، حيث انها إّما ان ترد بشكل ُمطلق دون إسناد لها، أو انها تأتي مقرونةً بعبارة »المغرب العربّي«، ولم نجد عبارة 

»التونسة« مرتبطة بالسياق األمازيغّي إال يف عنوان واحد وارد يف موقع cotunisie وهو موقع متخصص يف التسويق السياحي.

»المأكوالت«،  مواضيع  من  األمازيغّي  المادّي  وغير  المادّي  التراث  إلى  ملحوظة  بنسب  ذهبْت  فإنّها  العيّنة،  صور  مواضيع  إلى   بالنسبة  أّما 
والمالبس، والحلّي، والتماتم، والراية األمازيغيّة، والتماثيل المحيلة إلى بعض الشخصيات التاريخية األمازيغيّة على غرار تمثال الملك شيشناق، 
وهي مواضيع باإلمكان إسنادها إلى ثالثة سياقات أساسية؛ وهي »السياق المناسباتي االحتفائي بالسنة األمازيغيّة يف طبيعتها الفالحية »وهنا قد 
نضع ألوان األطعمة من »كسكسي« و«طاجين« ومن أوان فخارية، و«الّسياق الَحدَثي المتعلّق بتدشين تمثال للملك شيشنق يف منطقة تيزي 
وزو الجزائرية« ويف هذا اإلطار باإلمكان وضع صورة التمثال، وأخيرا »السياُق التّرويجيُّ الّسياحّي« إلى المناطق والقرى األمازيغيّة ضمن مسعى 
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تطوير السياحة الداخلية يف تونس، ويف هذا السياق باإلمكان وضع صورة المناطق البربرية يف الجنوب التونسّي.

هذا التركيز على التراث المادّي وغير المادّي األمازيغّي يفّسر النسب الواردة يف فئة طبيعة مكوّنات صور العيّنة، حيث تّم إفراد ما نسبته 64 
بالمائة إلى المكوّنات البشريّة الشخصيّة، و36 بالمائة إلى المكوّنات الموضوعاتية، مع اإلشارة إلى أنّ البعض من الصور البشريّة كانت بدورها 

حّمالة لعناصر موضوعاتية وهو ما سنتعرف إليه بالتفصيل يف العنصر التحليلي القادم. 

العيّنة، نسبة 81.81%  المستخدمة يف  الحقيقيّة  المتطورة من الصور  النسبة  لنا  تُفّسر  البشريّة والموضوعاتية،  العناصر  الُمراوحة بين  هذه 
ويُشير إلى تمثّل إعالمي للموضوع األمازيغّي على أنه موضوع واقعّي وحقيقّي معترف بوجوده على أرض الواقع، فيما ذهبت نسبة 19.19 % 
من صور العينة إلى الصور المركبّة، وقد تّم استخدام واحدة منها لغرض تسويقّي سياحي صرف، والثاني لغرض التعريف بملكة جمال األمازيغ. 

هذا العرض يف مستوى المقاربة الوصفيّة، يستدعي تعزيزه يف نطاق المقاربتين األيقونية والتضمينية قصد استخراج أهّم مضامين صور العيّنة، 
وهو ما سنتعرف عليه يف العنصر التالي. 

ب. التحليل السيميائّي ضمن المقاربتين األيقونية والتضمينية: 
• الصورة األولى

الفرنسية،  الصحافة  وكالة  مأخوذة من مخزون صور  الصورة  التعريف: 
وتّم اقتطافها بتاريخ 11 جانفي 2018 بمنطقة بالجزائر، وتّم استخدامها 
الصورة  وتتضمن   ،2021 جانفي   11 بتاريخ  إم«  أف  »موزاييك  موقع  يف 
مجموعة من النسوة الطاعنات يف السنّ يرتدين ألبسة تقليدية ومتحلّقات 
حول أوان نحاسية وفخارية فيها مادّة الكسكسي، وتعمل إحداهنّ على 

تنقيته وتصفيفه.

 

 < الرسالة األيقونية 

المدلول يف مستواه الثاني المدلول يف مستواه األول  الدال 

5 نسوة متقدمات يف السن مجتمعات، 
ألبسة تقليدية، أوان نحاسية وفخارية، 

كسكسي. 

االحتفال بحلول السنة األمازيغيّة الجديدة 
يقوم على أساس تحضير نوعية خاصة من 

المأكوالت وارتداء المالبس التقليدية. 

تمّسك األمازيغ بتراثهم المادّي وغير 
المادّي، وتجذرهم يف بيئتهم االتصالية 

والثقافيّة ويف أرضهم. 

جدول 8  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم1 

• الرسالة التضمينية:
الجمع بين »اإلنسان والمكان  تعبّر عن نفسها من خالل  األمازيغ يمثلون »خصوصية حضارية«،  الصورة على فكرة أساسية وهي ان  قامت 

والزمان والصنعة«، أي إنّها خصوصية اجتماعيّة بشرية تتفاعل مع  الزمان والمكان.

• الرسالة التشكيلية:
تّم التعبير عن الفكرة المذكورة آنفا بمجموعة من العناصر التشكيلية وهي على التوالي: العنصر األوّل متمثّل يف »الكسكسي« والذي يجّسد 
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الحياة  تجّسد  التي  الثاني متمثل يف »المرأة«  األرض مباشرة، والعنصر  المستخرجة من  والذرة والحبوب  القمح  انجازه عبر  يتم  إذْ  األرض 
واالستمرار والتواصل سيّما عندما يتعلق األمر بامرأة متقدّمة يف السنّ، والعنصر الثالث متجسد يف تكثيف األلوان »الزرقاء والحمراء والصفراء 
سواء يف مستوى األلبسة أو يف مستوى زخرفة األواني الفخاريّة، وهي ألونة باتت ذات صبغة تعريفية للثقافة األمازيغيّة انطالقا من محايثتها 
الباحثين يف  ان  ذلك  اتصالية كبيرة،  أهمية  ذات  الحديث«، وهي حلقة  فيكمن يف »حلقة  الرابع  العنصر  أّما  الرّبيع،  الطبيعة يف فصل  لصور 
اللسان  الذي حمى  الجدّة، هو  ألقاصيص  لالستماع  أو  للتحادث  باألمازيغيّة  للمتحدثين  الضيّق  البشري  االجتماع  أنّ  يؤكدّون  االنثروبولوجيا 
األمازيغّي من االندثار وحافظ على استمرار الثقافة األمازيغيّة ذات الميسم الشفاهي، يف ظّل محاوالت الطمس ويف ظّل عدم انخراطها يف الثقافة 

المكتوبة إال مؤخرا. )بوجمعة، 2007(.

• الصورة الثانية  

استخدامات  عن  اإلبانة  يف  والمتخصص   google search image موقع  وفق  التعريف: 
 ،2019 جانفي   12 بتاريخ  اإلماراتّي  »العين«  موقع  يف  الصورة ظهرت  فان  وتاريخها،  الصور 
والذي أشار إلى ان الصورة مأخوذة من الجزائر، ثّم تّم نشر الصورة يف موقع »موزاييك أف 
ولحافات  طاوالت  وأفرشة  ووسادات  زرابّي  الصورة  يف  وتظهر   ،2021 جانفي   7 بتاريخ  إم« 
وجود  مع  الغامق(،  واألصفر  والوردي  البرتقالي  )من  ومشتقاته  األحمر  اللونُ  عليها  يطغى 
وتحتها  الحلبّي،  الصنوبر  ثمرات من   4 الطاولة  وفوق  تقليدّي،  بلباس  وبنت(  )ولد  طفلين 

اثنان، مع أوانٍ من فّخار. 

< الرسالة األيقونية 

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
زرابّي، ستائر، وأغلفة بألوان حمراء وزخارف 
تقليدية أمازيغيّة، مع وجود طفلين بلباس 

تقليدي. 

تحّمل األطفال واألجيال القادمة من مشاركة األطفال يف إحياء السنة األمازيغيّة. 
الجنسين ألمانة الحفاظ على التراث 

األمازيغّي المادّي وغير المادّي. 

جدول 9  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم2 

• الرسالة التضمينية:
تدور الصورة حول فكرتْي الصمود يف الماضي والحاضر، واالستمراريّة يف المستقبل، إضافة إلى شموليّة الثقافة األمازيغيّة وتفرّدها من خالل 
تأكيد الحضور  إلى  الفاعل األمازيغّي  تتمحور حول سعي  الثالثة لفكرة الحضارة؛ وهي »اإلنسان، واألرض واألثر«، وكلّها  استيعابها للمكوّنات 

المتمايز رمزيّا وشكليا وبالتالي اقتالع االعتراف به ضمن حيّز المختلف.  

• الرسالة التشكيلية:
تقنية الثنائيات les dualités يف مشهد    وقع التعبير عن مدلول االستمراريّة والتواصل يف الزمان الحضاري والثقايفّ، من خالل استخدام 
الصورة، وقد تجسدت هذه الثنائيات يف »ثنائية الجدّة والقدم«؛ الجدّة ممثلة يف األطفال، والقدم مجسدة يف شجرة الصنوبر العتيقة والقديمة، 
وتجسدت أيضا يف ثنائية »الذكر واالنثى«، يف ثنائية »اليدوّي والتقني« التقليدي )السجاد اليدوي( والتقني )مجموع الستائر(، وثنائية »الطبيعّي 
والصناعي«، الطبيعّي الصنوبر والصناعّي التقليدي )األواني(، وكّل هذه الثنائيات يستوعبها خيط ناظم واحد ممثال يف األلوان التقليدية القبائلية 

األمازيغيّة الجزائرية )األحمر بمشتقاته واألبيض( مع مجمل الزخارف التي تزين التمائم والحلي. 
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• الصورة الثالثة 

Nur photo وصاحبها  موقع  مأخوذة من  الصورة  التعريف: 
goo-  المصور بالل بن سالم، وتاريخها النشر يعود وفق موقع

وقد  الجزائريّة،  العاصمة  يف   2019 جانفي  إلى   gle search
نُشرت يف موقع موزاييك أف إم بتاريخ 7 جانفي 2021، وتظهر 
بشكل  ويرقصن  تقليدية،  ألبسة  يرتدين  نساء   5 الصورة  يف 
جماعّي يف أحد الشوارع العاّمة، ومعهنّ شابّان يرتديان اللباس 
األشخاص  من  جمهرة  أيضا  الصورة  يف  يظهر  فيما  التقليدي، 

الذين توقفوا لمتابعة المشهد وتصويره. 

< الرسالة األيقونية 

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 

5 نساء + شابان اثنان + ألبسة تقليدية 
أمازيغيّة + رقص+ جمهور. 

االحتفال برأس السنة األمازيغيّة أخذ طابعا 
استعراضيا ورسميا عاّما.

خروج األمازيغيّة من الطابع السرّي 
والمحظور والفضاء الخاص، إلى العلن 
والفضاء العامّ، مع تفاعل ايجابي من 

الجمهور والمتابع. 

جدول 10   تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 3

• الرسالة التضمينية:
تجاوز الثقافة األمازيغيّة لهوامش الجغرافيا »القرى القبائلية« نحو العاصمة، ولطابع السرية نحو العلنية، والفضاء الحميمي الخاص إلى الفضاء 
العامّ، والفضاءات ذات األحادية الجنسية إلى االختالط، وتجاوز الدولة أيضا لفكرة األحادية الثقافيّة نحو التنوع الثقايفّ يف ظّل التعايش الُمجتمعّي.  

• الرسالة التشكيلية:
يف المستوى الحركي ّبُنيت الصورة على ثنائيّة »الرقص الحركي« بما يعنيه من حياة وتعبير عن الذات، يف ُمقابل المشاهدة الجماهيرية بما 

تعنيه من قبول وتنويه ضمني ومباشر)التصوير عبر الجوال(، 

ثانية متمثلة يف األلبسة، ففي الوقت الذي يرتدي فيه الجمهور ألبسة الشتاء )المعاطف السوداء والداكنة(، يرتدي الفريق  ثنائية  أيضا  نجدُ 
ألبسة ربيعية زاهية )الصفراء والزرقاء والبيضاء والحمراء والخضراء، وهي ألون الطبيعة والربيع(، بما تعنيه من استشراف للزمن الربيعي 

وتواصل معه.

األلبسة  معه  ظهرت  بشكل  فارغة،  يف مساحة  دائرّي  بشكل  الفريق  توزيع  خالل  من  الصورة  يف  عنه  التعبير  تمّ  العامّ،  الفضاء  إلى  الخروج 
والزخارف التقليدية المزينة لها، ووجوه النسوة والشباب الضاحكة والمنشرحة، وطريقة الرقص أيضا.  

أّما التعبير عن الخصوصية الثقافيّة األمازيغيّة فتّم التعبير عنه من خالل »األلبسة الرجالية والنسائية ومجمل الزخارف الموشحة لها«، مسلكية 
الرقص الدائرّي )ثنائية ضيقة، وجماعية واسعة(، وهي مسلكية للتعبير عن االحتفاء بالربيع وباالحتفاالت االجتماعيّة األخرى، والحلقة الدائرية 

وقد سبق الحديث عن قيمتها االنثروبولوجية االتصالية.
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• الصورة الرابعة 

التعريف: وفق موقع tineye والمتخصص يف عرض تاريخ الصور 
موقع  يف  نشرْت  الصورة  فإنّ  العنكبوتية،  الشبكة  على  الموجودة 
النهار اللبناني بتاريخ 12 جانفي 2019 مشيرا إلى انها مأخوذة من 
شبكات التواصل االجتماعّي، قبل ان تُستعمل يف موقع »موزاييك 
أف إم« بتاريخ 7 جانفي 2021، وتظهر يف الصورة 7 شابات يرتدين 

لباسا تقليديا أمازيغيّا نُرجّح انه »أمازيغّي سوسي مغربي«.

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
7 شابات + ألبسة تقليدية أمازيغيّة متكاملة 

ومتناسقة مع بعضها البعض.  
أمازيغ المغرب األقصى يحتفلون بالسنة 

األمازيغيّة من خالل ارتداء اللباس السوسي 
التقليدي، ) نسبة إلى منطقة سوس بالمغرب 

األقصى( 

اعتزاز األمازيغ واألمازيغيّات يف المغرب األقصى 
بتراثهم األمازيغّي المادّي وغير المادّي، مع 

التعبير عن قدرتهم يف االستمرار والتواصل مع 
الحاضر والمستقبل. 

جدول 11  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 4 

• الرسالة التضمينية: 
تدور الصورة رقم4 حول فكرة محدّدة وهي االعتزاز بالثقافة األمازيغيّة وعجز أية ثقافة عن صهر الثقافة األمازيغيّة وتفكيكها، وتبقى قادرة على 

التواصل يف الزمان والمكان. 

• الرسالة التشكيلية: 
بنيْت الصورة رقم4 على التكثيف يف اللونين، األحمر واألبيض، فعالوة على انهما لونان يمثالن الميزة الفنية ان صّح التّعبير لأللبسة النسائية 
ألمازيغ منطقة »سوس« بالمغرب األقصى، فإنّ األحمر يعبّر عن الُمقاومة والتّحرر، وهو اللون الذي ال يغيب تقريبا عن رايات حركات التحرر 

الوطني، واألبيض مع تعبيره عن السالم والطمانينة، فهو اللون المستوعب لكافة األلوان مع ما تحيله إلى دالالت.

كما عبرت عن الثبات والرسوخ، بالتكرار يف األلبسة النسائية )الرداء، والحزام، الفوطة، وغطاء الرأس(، ولوال بعض التغيرات البسيطة يف مستوى 
غطاء الرأس حيث أنّ واحدة فقط ترتدي غطاء »تسكوين« وهو الذي يحتوي على قرون، وواحدة فقط ترتدي فوطة سوداء يف مقابل الفوطات 

البيضاء، لجاز لنا القول إنّ الزّي موحّد.

أّما التطلّع إلى الحياة والمستقبل، فقد تّم التعبير عنه بالمرأة، والتي تجّسد معاني الخصوبة واألمل والغد، إضافة إلى نظر الشابات الموحّد 
نحو األفق يف مقابل واحدة تنظر إلى الجمهور.    
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• الصورة الخامسة 

يف  مرة  ألوّل  ظهرت  الصورة  فإنّ   tineye موقع  وفق  التعريف: 
موقع »أخبار ع نار« من األردن، وقد استعملت يف مقالة نشرت 
بالموقع المذكور بتاريخ 12 جانفي 2017، قبل ان يتم توظيفها يف 

موقع  tunispressnews بتاريخ 13 جانفي 2021. 
يلبسن  السنّ  يف  غالبيتهنّ كبيرات  نسوة   10 الصورة،  يف  وتظهر 
أوانٍ  يف  الكسكسي،  من  متنوعة  أصنافا  ويحملن  تقليديا  لباسا 
فخارية، يف أقصى يسار الصورة توجد طفلة صغيرة، فيما تّم إفراد 
الخضراء،  والهضاب  الغابات  لمشهد  الصورة  من  األعلى  النصف 

وبين مشهد النسوة ومشهد الهضاب هناك أعالم الجزائر. 

< الرسالة األيقونية  
المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 

نسوة + ألبسة تقليدية + أوان فخارية + 
كسكسي+ هضاب+ أعالم الجزائر. 

نسوة أمازيغيّات يحتفلن بالسنة األمازيغيّة، من 
خالل ارتداء األلبسة التقليدية وطبخ المأكوالت 

التقليدية على غرار الكسكسي، والرقاق والفطائر.

الثقافة األمازيغيّة منغرسة يف بيئتها الجغرافية 
ويف خصوصيتها الرمزيّة، وأيضا يف وطنها الجزائر. 

جدول 12  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 5

• الرسالة التضمينية:
األمازيغيّة جزء من التنوع الثقايفّ والحضاري يف الجزائر، ولها خصوصية رمزيّة واضحة، ولكنّ هذه الخصوصية الثقافيّة ليست مدعاة لالنفصال 

أو القبول بدعوات التشرذم واالستقالل. 

• الرسالة التشكيلية:
للتبليغ عن الفكرة الواردة يف الرسالة التضمينية أي »التنوّع ضمن الوحدة«، توّسلت الصورة بتقنية الخلفية le cadrage لتأطير المشهد 

ووضعه يف السياق الرمزّي والداللّي المراد إيصاله للجمهور. 

ثالثة مالمح، األوّل »اجتماع اللباس التقليدي مع المأكوالت التقليدية مع األواني الفخارية  تّم التعبير عنها من  أّما الخصوصية الثقافيّة فقد 
التقليدية«، أْي الملبس والمأكل والمحمل. 

الطبيعة والربيع )األخضر واألصفر  ألوان  إلى عائلة  الخلفية والغابة(  الجدران  األلبسة،  ألوان  الواردة يف الصورة )أي  األلوان  انتماء كافة  الثاني 
واألحمر(، وانسجام هذه األلوان مع سياق التصوير ومن الواضح أنه يوم ربيعي مشمس. 

الملمح الثالث، يكمن يف صورة الّشجر والغابات، وهي عناصر ُمحيلة إلى األرض وإلى تعلّق األمازيغ بالزراعة والفالحة.  

أّما معاني الوحدة فقد تّم التعبير عنها من خالل األعالم الجزائريّة )11 علما( المؤطرة لمشهد النسوة، وهي وضعية تُشير إلى المرجعية الوطنية 
الجامعة وللسياق الذي تتحرك صلبه الثقافة األمازيغيّة.  
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• الصورة السادسة 

تعود ملكيتها  التعريف: وفق موقعTinEye، فإن الصورة 
عرس  عن  مأخوذة  وهي   ،Matias Planas للمصور 
تعود  األقصى،  بالمغرب  أمازيغيّة  منطقة  يف  تقليدّي 
تاريخ 25 سبتمبر 2014، قبل اعتمادها من  الصورة إلى 
قبل موقعtunispressnews بتاريخ 13 جانفي 2021. 

أمازيغيّا  تقليديا  لباس  يرتدي  رجل  الصورة،  يف  ويظهر 
جنوب  يف  األمازيغيّة  الصحراوية  المناطق  ببعض  خاصا 

المغرب األقصى.

 
< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
رجل وامرأة + لباس تقليدي + أشخاص )امرأة 
وبعض الشباب الذكور( يف خلفية الصورة+ جدار 

قصير + نطاق الصورة غير مبلّط.  

احتفال رجل وامرأة بزواجهما يف منطقة يبدو 
أنها ريفية من أرياف المغرب األقصى، من خالل 
ارتداء اللباس األمازيغّي التقليدّي سواء بالنسبة 

للمرأة أو الرجل. 

التشبّث بالموروث الثقايفّ )المادّي وغير المادّي( 
األمازيغّي، وتطبيقه يف المناسبات العاّمة وكما يف 

المناسبات الخاّصة. 

جدول 13  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 6 

• الرسالة التضمينية: 
)السنة  العاّمة  األحداث  يف  به  االحتفاء  يقع  فكما  لذا  األمازيغّي،  للمجتمع  االجتماعيّة  بالحياة  ولصيق  دائم  موروث  هو  األمازيغّي  الموروث 

األمازيغيّة(، يحصل االحتفاء به يف المناسبات الخاصة على غرار األفراح وحفالت الختان والخطوبة وغيرها.

الرسالة التّضمينيّة الثانية أن الثقافة األمازيغيّة منصهرة ضمن اإلطار الديني، وضمن تمثالته للباس والمرأة، وأن الخصوصيّة األمازيغيّة تتنزل 
ضمن اإلطار الديني الذي يمثّل بالنسبة إلى المغرب األقصى عمود نظام الُحكم باعتبار ُساللة العائلة الحاكمة وأنّ للملك سلطة دينية تتكامل 

مع الُسلطة التنفيذية والتشريعية والخاصة بإدارة الدولة، وأيضا هي مندرجة ضمن »األعراف الثقافيّة« الخاصة بعلوية الرجل على المرأة.

• الرسالة التشكيلية: 
الرسالة التضمينية األولى والكامنة يف الحفاظ على الموروث األمازيغّي سواء يف المحافل العامة أو الخاصة، تم التعبير عنها من خالل »التناسق 
األبيض مع وشاح مزخرف  المرأة، واللون  لباس  )األحمر واألخضر واألصفر( يف  األمازيغّي  للطابع  المميزة  األلوان  الطبيعة«؛ وهي  ألوان  بين 

باأللوان الربيعية يف لباس الرجل. 

تّم التعبير عنها من خالل التكثيف يف الدوال المحيلة إلى المنحى التقليدي، حيث تّم الجمع بين المباني التقليدية القديمة يف  ذات الرسالة 
خلفية الصورة واأللبسة التقليدية للزوجين، للمرأة الواقفة وراء الزوجة. 

أّما بالنسبة إلى الرسالة الثانية والمتجسدة يف االنصهار األمازيغّي ضمن الثقافة الدينية المحلية، فقد تّم التعبير عنها من التناظر يف مستوى 
الواقفة وراء  الرّجل، وأيضا من خالل ظهور غطاء الرأس بشكل واضح وجلي للمرأة  إخفاء رأس المرأة ووجها يف مقابل ظهور قسمات وجه 

الزوجة.
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• الصورة السابعة 

شبكة  على   Shutter stock موقع  وفق  التعريف: 
االنترنت، فإن الصورة تعود لصاحبتها الروسية 

المواقع  بعض  يف  ظهرت  وقد   ،Tatiana Bralnina
التعريف  يف  المتخصصة  المواقع  يف  وأخرى  السياحية 
موقع  يف  تظهر  أن  قبل   ،2019 سنة  المغربية  بالمأكوالت 
وقد   ،2021 جانفي   13 بتاريخ   tunispressnews
المأكوالت  خصوصية  لبيان  الموقع  من  استخدامها  تّم 

األمازيغيّة يف االحتفال بالسنة األمازيغيّة.

 < الرسالة األيقونية  
المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 

مأكوالت+ غالل مجففة+ غالل طازجة+ 
خضراوات+ أوان فخارية. 

ذكرى السنة األمازيغيّة الجديدة هي فرصة 
إلحياء التراث األمازيغّي يف المأكوالت.  

انتماء هذه النوعية من األطباق وخاصة منها 
»الكُْسكُسي« إلى الموروث الثقايفّ األمازيغّي 

المغربّي. 

جدول 14  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 7 

• الرسالة التضمينية: 

تُؤكّد هذه الصورة على فكرة أنّ طبق الكسكسي ينتمي إلى الثقافة األمازيغيّة المغربية عاّمة، والسوسية خاّصة، ولن نُجانب الصواب إن قلنا إنّ 
هذه الصورة تنتصر إلى الرواية المغربية بأن الكسكسي ينتمي إلى الثقافة األمازيغيّة المغربية وليس إلى الثقافة الجزائرية أو التونسيّة، ويبدو 

أن سياق التقاط الصورة أي يف 2019 يف خضم السجاالت الفكرية حول ملكية الكسكسي يف منظمة اليونسكو، يؤكد ما ذهبنا إليه. 

• الرسالة التشكيلية: 

للتعبير عن الفكرة التضمينية، أْي انتماء طبق الكسكسي إلى الثقافة األمازيغيّة المغربية تحديدا، سنقّسم تحليلنا إلى مستويين اثنين، واحد 
مرتبط بانتماء الكسكسي إلى الثقافة األمازيغيّة بشكل عامّ، وثان متعلق بارتباطه بالثقافة األمازيغيّة المغربية السوسية بشكل خاص.

أّما بالنسبة إلى البعد االوّل، فقد تّم التعبير عنه من خالل المزج القائم بين الكسكسي وألوان ومكوّنات الطبيعة ذات األصل الزّراعّي )الخضروات 
تحديدا(،مع تََطابٍُق بين األلوان الواردة يف المأكوالت واأللوان الواردة يف األطباق، حيث نستحضر ذات األلوان تقريبا. 

هذا باإلضافة إلى طبيعة األواني المستخدمة الدائرية الوسطى والصغرى، وهي األواني القريبة من حيث الشكل من األواني الدائرية البدائيّة 
التي يؤكّد المؤرخ الفرنسّي شارل اندري أنّ أواني الطبخ المستخدمة يف تحضير الكسكسي وجدت يف قبور السكان األصليين المعروفين باسم 

»البربر«، واعتبر ذلك االكتشاف أقدم وأهّم دليل مادّي على تاريخ الطبق.

التكثيف الواضح يف اللون األحمر القاني؛ وهو اللون  أّما فيما يخص البعد الثاني؛ أْي )انتماء الكسكسي إلى البيئة األمازيغيّة السوسية(، فإنّ 
الذي نجده بكثرة يف اللباس التقليدّي النسوّي السوسّي)نجده يف غطاء الرأس ويف الجبة ويف الحزام(، كما نعثر على مياسمه الحمراء يف علم 
الريف -وهو العلم الذي كان يمثّل جمهورية الريف التي أسسها عبد الكريم الخّطابّي يف -1923،  إضافة إلى العلم المغربي الحالي، يُشير إلى 

هذا المنحى التفسيري.
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• الصورة الثامنة 

 tunigate موقع  استخدمها  مركبّة  صورة  التعريف: 
بتاريخ 10/1/2021 لإلشارة إلى االحتفال بالسنة األمازيغيّة 

الجديدة. 
اثنتين،  صورتين  من  مركبة  هي  بل  حقيقيّة،  غير  الصورة 
بألوانه  األمازيغّي  العلم  الراية/  فيها  ويظهر  أمامية  األولى 
»الزاي«  وبحرف  والصفراء،(  والخضراء  )الزرقاء  الثالثة 

بالتيفيناغ ممهورا يف المنتصف باللون األحمر. 
صورة  فيها  وتظهر  األمامية،  الصورة  خلفية  يف  تقع  الثانية 

للمتوجة بلقب ملكة جمال األمازيغ لسنة 2018؛
إذ يؤكّد موقع TinEye، أنّ الصورة ظهرت يف شبكة االنترنت 
يف 5 فيفري 2018، وتعود لفائزة بلقب ملكة جمال األمازيغ 

لسنة 2968 وتُدعى سهام عزوني.

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
شابة، بتاج رأس مزركش ومزّين بزخارف 
تقليدية أمازيغيّة، مع قرطْي أذن متدليين 

إلى الرقبة، راية أمازيغيّة تحتّل كامل النصف 
الشمالي من الصورة.  

خلفية رمادية للصورتين. 

شابة أمازيغيّة معتزة بانتمائها األمازيغّي.
الثقافة األمازيغيّة معتزة يف المقابل بأبنائها 

الشباب وبناتها الشابات. 
الثقافة األمازيغيّة أصيلة وُمقاومة ومتمردة.

جدول 15  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 8 

• الرسالة التضمينية:  
الثقافيّة  بخصوصيتها  وتمّسكها  األمازيغيّة  الثقافة  أصالة  يف  تكمن  األولى  العميقة،  الرمزيّة  المدلوالت  من  ثالثية  على  الصورة  هذه  تبْنى 

والحضارية، الثانية متجسدة يف حيويتها واستمراريتها، والثالثة مكرّسة للداللة على أنها مقاومة ومتمردة للقوالب والتنميطات الجاهزة. 

• الرسالة التشكيلية: 

نظرا لألصل التركيبّي للصورة، فإنّ الطابع التشكيلّي للصورة مبنّي ومصنوع لإلبالغ عن المعاني المراد إيصالها.

أّما الملمح األول ونعني به »أصالة الثقافة األمازيغيّة وتمسك األمازيغ بالخصوصية الحضارية«، فإنّ الطابع التقليدّي للحلّي والقالئد وللقرط 
المتدلّى من تاج العروس إلى رقبة الفتاة، مع اإلشارة المهمة إلى األلوان الربيعية الطبيعية وهي »األخضر واألزرق واألحمر«، مع تطابق هذه 

األلوان الثالثة مع ألوان الراية األمازيغيّة، كلّها تُشير إلى معاني الخصوصية األمازيغيّة. 

الملمح الثاني ونعني به المقاومة واالستمراريّة، فقد تجّسدت هذه المعاني عبر الثنائيّة الجدليّة القائمة بين النضارة والعراقة، أّما النضارة 
فمن خالل وجه الشابة وتقاسيم وجهها الواضحة والجليّة، والعراقة فهي مجمل الزخارف التقليديّة القديمة التي تتزيّن بها، وهنا يأخذ القديم 

صبغة اإلحياء من جديد يف المكان والزمان القائمين، ويكتسي الجديد وزن الثقافة وسرديتها الحضارية. 
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الملمح الثالث، ونعني به التمرّد، فنتبينه من خالل مظهرين اثنين، األول تقاسم اللون األحمر )الذي يعني المقاومة والنار والدم( بين ملمح 
الفتاة )التاج والجزء األعلى من الجبة ولون الشفتين( وبين حرف »زاي« والمحبّر بالتيفيناغ والمصبوغ باللون األحمر أيضا. أما الثاني فهو ظهور 

شعر الرأس والوجه والرقبة والنحر، للفتاة، بما يعني هذا األمر من أنّ مرجعية الثقافة األمازيغيّة هي الثقافة األمازيغيّة ذاتها. 

• الصورة التاسعة  

 AFP الفرنسية  الصحافة  لوكالة  تعود  الصورة  التعريف: 
الصورة يف قمة  التقاط  تمّ  الشامي، حيث  ولمصورها مصعب 
المناخ »كوب22« يف المغرب األقصى، وقد تمّ عقدها يف 2016. 
مقالة  يف   tunigate موقع  قبل  من  استعمالها  وقع  الصورة 
نشرت بتاريخ 10 جانفي 2021 حول االحتفال بالسنة األمازيغيّة 

.2971

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
يد امرأة + 3 رايات أمازيغيّة + ريش أسفل 
الصورة على اليمين+ فراغات يف الصورة. 

المحافظة على األرض والمناخ والزراعة من أوكد 
اهتمامات الثقافة األمازيغيّة، باعتبار العالقة بين 
المناخ موضوع القمة من جهة واألرض محورا 

للثقافة األمازيغيّة. 

قوّة الثقافة األمازيغيّة وقدرتها على االستمرار يف 
الزمان والمكان. 

جدول 16 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 9 

• الرسالة التضمينية:  
تقوم الصورة على إبراز الطابع المرجعّي للثقافة األمازيغيّة لدى األمازيغ، وقد باتت هويتهم األساسيّة التي من خاللها يعرفون أنفسهم، ومن 

خاللها يبنون تصوراتهم حيال اآلخر. 

• الرسالة التشكيلية:

للتعبير عن فكرة »المرجعية الثقافيّة األمازيغيّة« لدى األمازيغ، توّسلت الصورة ب4 تقنيات تشكيلية كبرى وهي على التوالي: 

< اختيار زاوية تصوير أفقّي عالية ومرتفعة المستوى، بشكل تكون فيه الرايات األمازيغيّة شامقة وعالية. 

< حصرُ الخلفيات يف الراية األمازيغيّة، بشكل تصبح خلفية الراية األولى هي الثانية، والثانية هي الثالثة، وهي تقنية تؤكد أن األمازيغيّة )حركة 

أو ثقافة( هي المرجعية الوحيدة لألمازيغ. 

األساور  وبين  األمازيغيّة من جهة،  الرايات  بين  واألزرق(  واألصفر  واألحمر  )األخضر  األمازيغّي  للطابع  المميزة  األلوان  والتطابق يف  التقاطع   >
القطنية المزيّنة لليد الرافعة للراية. 

< انتصاب اليد وانتصاب المحمل الخشبي الذي يحمل الراية. 
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• الصورة العاشرة  

الموقع  قبل  من  سواء  لها،  مصدر  إيراد  دون  صورة  التعريف:  
اإللكتروني للشروق »التونسيّة«، أو من قبل المواقع اإللكترونية 
ليست  أنها  واأللوان  الزاوية  لطبيعة  نظرا  ونُرجّح  تناقلتها،  التي 
صفحات  من  صفحة  من  مستقاة  أنها  والغالب  محترفة،  صورة 

التواصل االجتماعّي. 
األوّل وقع نصبه  األمازيغّي شيشناق  للملك  تمثاال  الصورة  تُظهر 
2971- األمازيغيّة  السنة  الجزائرية بمناسبة  تيزي وزو  يف مدينة 

2021.، وقد ظهرْت يف موقع جريدة الشروق بتاريخ 15/01/2021. 

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
االحتفال بالسنة األمازيغيّة 2971 تّم من تمثال حجرّي كبير الحجم.

خالل نصب تمثال حجري كبير لشخصية 
سياسية ذات أثر وقيمة يف التاريخ القديم، 

لمنطقة شمال إفريقيا.

الجزائر هي أصل الثقافة األمازيغيّة. 

جدول 17  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم10.

• الرسالة التضمينية: 
الجزائرية وهي  اختيار مدينة »تيزي وزو«  تّم  ، حيث  األمازيغيّة ومنبتها ومرجعها  الثقافة  الجزائر هي أصل  أن  الصورة بشكل واضح  تُؤكّد 
التي تعرف بحاضنة الربيع األمازيغّي األول والمحامل اإلعالميّة األمازيغيّة الحتضان التمثال، وهو أمر يتنزل أيضا ضمن المناكفات السياسية 

والثقافيّة والتاريخية بين الدول المغاربيّة حول تبعيّة عدّة معالم أمازيغيّة لها، وقد كان من بينها الجدل الكبير حول أصل أكلة »الكسكسي«.

• الرسالة التشكيلية: 
ثنائيّة االستيعاب والتملّك، أّما االستيعاب فنعني به اإلقرار بمختلف الروافد التاريخية التي أصلت لشخصية  قامت الرسالة التشكيلية على 
الملك شيشناق )اللون األسمر المائل إلى السواد( إحالة إلى المنطقة الجنوبية الليبية والتي منها ينحدر، التاج والتبان الفرعوني. أّما التملّك 
فهي إحالة كل ما سبق إلى األصل الجزائرّي، وقد تكرّس هذا األمر من خالل عصا الراعي والمذبة، وكالهما يؤشران إلى الرعي والفالحة والزراعة 
وهي مالمح الحضارة األمازيغيّة،  ومن خالل وضع هذا التمثال يف قلب مدينة تيزي وزو التي كما قلنا تحمل بحدّ ذاتها رمزيّة وداللة يف العمل 

األمازيغّي، سواء منه الثقايفّ أو اإلعالمي أو حتّى الّسياسي. 
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• الصورة رقم 11  

التعريف: هذه صورة مركبة لمجموعة من الصور البعض منها حقيقّي 
والبعض اآلخر مركّب أيضا، وقد تّم تجميعها يف صورة واحدة وعرضها 
للمواقع  للترويج  سياحّي  ثقايفّ  موقع  وهو   Tunisie co موقع  يف 
جانفي   7 بتاريخ  تونس،  يف  والفنية  الثقافيّة  والتظاهرات  السياحية 

 .2021

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
صورة تاريخية أرشيفية + منطقة أثرية+ 
مجموعة من النسوة باللباس التقليدي 

األمازيغّي + صورة مرسومة المرأة ويف خلفيتها 
أيضا صورة المرأة + مجموعة من الزخارف 

القريبة من حرف »زاي« بالتيفيتناغ.

تظاهرات ثقافية وتراثية يف تونس، احتفاء 
بالسنة األمازيغيّة الجديدة.  

هناك مكوّن وروافد وأصول أمازيغيّة يف تونس 
باعتبارها بلدا ويف التونسيّين باعتبارهم مجتمعا.

جدول 18 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 11 

• الرسالة التضمينية: 
والتاريخي  الثقايفّ  والتعدد  التنوع  هذا  مظاهر  من  مظهر  سوى  ليست  األمازيغيّة  والسنة  والحضارّي،  واللغوّي  الثقايفّ  للتنوع  دولة  تونس 

والرمزّي واللغوي يف البالد.

• الرسالة التشكيلية: 
سعى الموقع إلى إثبات »تونسة« الطابع األمازيغّي من خالل 5 تقنيات أساسية وهي على التوالي: 

أ.  الجمع بين التراث المادّي التونسّي )األمكنة التراثية من خالل الصورة األولى وهي صورة الحلفاوين حيث مقام وجامع سيدي محرز بن خلف، 
والصورة الثالثة وهي لمنطقة »أزمور بالوطن القبلي«( وبين التراث غير المادّي )حرف التيفيناغ يف الصورة األخيرة(. 

ب. التكثيف من اللون األحمر الصور 6-4-2 )من أعلى إلى أسفل(، وهو اللون الرامز للعلم التونسّي وإحداث التناغم بينه وبين األلوان األخرى؛ 
أي ألوان الطيف الربيعي المعروف عن الطابع األمازيغّي)األصفر واألخضر واألزرق(. 

ج. االستفادة من التقاطع والتشابه يف اللباس التقليدّي النسوّي بين أبناء المنطقة المغاربيّة واستثماره لإلحالة إلى السياق التونسّي، فالصورة 
األولى تعود إلى المغرب، وتعود أيضا إلى اللباس السوسي األمازيغّي، ولكنّ الشبه بينه وبين الحلية التونسيّة والسفساري والجبة، جعل من 

فعل إحالة القريب إلى المحلّي فعال مقبوال اتصاليا على األقل. 

د. توظيف اللون األزرق السماوّي المعروف عن منطقة »سيدي أبو سعيد الباجي«، يف الصور 6-3-2، والذي صار عالمة مخصوصة عن تونس 
واستعماله خلفية تأطيرية للسنة األمازيغيّة.

ه. الخلط بين األحرف العربية والفرنسية والتيفيناغ عالمة للتنوع الثقايفّ والثراء اللغوّي يف البالد، مع كتابة تونس باللون األبيض وبالبنط الكبير.  
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يغيّة على شبكات التواصل االجتماعّي فايس بوك تَفاعال 2. الُصوَرُ المستخدمة من قبل الصفحات األماز
يغيّة 2971        مع السنة األماز

سنقّسم هذا العنصر التطبيقي للدراسة والخاصة بالصور المستخدمة من قبل الصفحات األمازيغيّة، وفق ثالث مقاربات كبرى، وهي على التوالي 
»الُمقاربة الوصفيّة«، و«المقاربة األيقونيّة« و«المقاربة التضمينية«.

أ. شبكة مؤشرات المقاربة الوصفيّة لصور العينة: 
• مواضيع الصور  

المجموع عدد مرات التواتر  مواضيع الصور 
114.28مأكوالت 

228.56أطفال يحملون الراية / العلم األمازيغّي 
114.28خريطة جغرافية للمغربالكبير

114.28اجتماع احتفالي  
228.56تماثيل تُحيل إلى التَّاريخ األمازيغّي

%7100المجموع 

  جدول  19  مواضيع صور العينة 

• الهويّة الجغرافية للصور 

المجموع عدد مرات التواتر الهوية الجغرافية للصور 
228.56الجزائر 

228.56ليبيا
228.56تونس 

114.28دون هوية جغرافية واضحة 
%7100المجموع 

  جدول  20 الهوية الجغرافية لصور العينة

• طبيعة مكوّنات الصور 

المجموع عدد مرات التواتر طبيعة مكوّنات الصور 
342.85بشريّة 

457.15موضوعاتيّة
%7100المجموع 

  جدول  21  طبيعة مكوّنات صور العينة 
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• نوعية الصور 

المجموع عدد مرات التواتر نوعية الصور 
685.71حقيقيّة 
114.29مُركبة 

%11100المجموع 

  جدول  22   نوعية صور العيّنة 

التحليل  يف  الشروع  قبل  إليها  اإلشارة  الواجب  المهمة  المالحظات  جُملة من  العينة  لصور  الوصفيّة  المقاربة  الواردة ضمن  المؤشرات  تمنح 
األيقوني والتضميني. 

من بينها قلّة الصور ذات المضامين التراثية التقليدية المعروفة؛ ونقصد بها صور األكالت واألطباق، والحلّي، والقالئد، واألزياء التقليدية للنسوة 
وللرجال، يف مقابل التركيز على الصور الدالة على الذاكرة األمازيغيّة الجماعية، )تمثال الملك شيشناق مثال(، وعلى العالمة التجميعية )الراية أو 

العلم األمازيغّي( والتي تعتبر الخيط الناظم لغالبية صور العيّنة. 

ومن بينها أيضا التركيز على األطفال يف الصور، وهو تركيز له دالالت واضحة عن االمتداد الفاعل والواعد ضمن الزمن المغاربّي، سيما عندما تكون 
صور األطفال مقرونة باألعالم األمازيغيّة المعروفة.

الُمالحظ يف صور الحسابات األمازيغيّة، أنها خرجت من »البيئة الريفية«، ومن البيوت الحجرية والقرى الهامشية، وهي البيئة التي كانت واضحة 
يف صور التغطية اإلعالميّة التونسيّة، فالُمالحظة هنا كامنة يف أن كافة الصور االحتفالية هي يف قلب المدن وليست خارجها. 

أّما فيما يخّص الهوية الجغرافية للصور، فإنّ التوزيع القائم بين تونس والجزائر وليبيا، بالنسبة إلى الصور الحقيقيّة على األقّل، يشير إلى ُمؤشرين 
اثنين على األقّل، األول متمثل يف اعتماد الصفحات األمازيغيّة التونسيّة لمبدإ القرب الجغرايفّ متجسدا يف ليبيا والجزائر، أّما الثاني فمتكرّس 
يف الُمحايثات السياقيّة حيث السعي إلى إيجاد مماثل للحاالت األمازيغيّة يف الجزائر وليبيا ضمن السياق التونسّي، بناء على تقاسم وتقاطع يف 
المنطلقات، وبالتالي يف المخرجات، أما يف المنطلقات فهناك »االنتقال الديمقراطي« المنسحب على الدول الثالث إضافة إلى التشارك الجغرايف 
للمناطق األمازيغيّة بين تونس وليبيا من جهة، وبين تونس والجزائر من جهة ثانية، أمّا يف مستوى المخرجات فهو رغبة الجمعيات األمازيغيّة 
التونسيّة يف االرتقاء باألمازيغيّة وفق الحالة الجزائرية أساسا والليبية بصفة أقّل )دسترة تمازيغت، إقرار الحقوق الثقافيّة واللغوية، إحداث قناة 

عموميّة أمازيغيّة وإذاعات جهوية باللهجات األمازيغيّة(.

هذا العرض يف مستوى المقاربة الوصفيّة، يستدعي تعزيزه يف نطاق المقاربتين األيقونية والتضمينية قصد استخراج أهّم مضامين صور العيّنة، 
وهو ما سنتعرف عليه يف العنصر التالي.
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ب. التحليل السيميائّي ضمن المقاربتين األيقونية والتضمينية    
• الصورة األولى    

يف   Association Tamaguit صفحة  يف  منشورة  صورة  التعريف: 
 ⴳⴰⵣ تدوينة منشورة بتاريخ 12 جانفي 2021، وقد كتبت تحتها عبارة
 ⴰⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ  ⴼ ⵢⵅⴰⴼ ⵏ ⵙⵓⴳⴰⵙⵓ 2971ⵣ.# ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵏⴰⵔ ⴼ
ⵍⵉⴱⵢⴰ،  بمنـاسـبـة حـلـول السنة األمازيغيّة 2971، أرجو ألهلنا األمازيغ 

سنة سعيدة ومباركة.

يوم  منذ  مشاركات  و9  واحدا  وتعليقا  إعجابا،   30 الصورة  نالت  وقد 
النشر المذكور. 

ويظهر يف الصورة طبقا ألُكلة الكسكسي مزخرفة بحرف »زاي« ⵣ. ، يف 
قبالته قطعة مرطبات مزيّنة وفق ترتيب ألوان العلم األمازيغّي )األصفر 

..ⵣ من األسفل واألخضر يف الوسط واألزرق يف األعلى(، مع 5 عالمات

وما بين طبق الكسكسي والمرطبات، تظهر قطع من الخبز، الغالب أنها من خبز القمح، وقد رسمْت عليها عالمات بحرف التيفيناغ. 

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
 + ⵣ  طبق كسكسي ممهور عليه حرف

قطعة مرطبات مركّب عليها العلم األمازيغّي 
+ قطع من خبز القمح+ طاولة بستار أحمر. 

أكلة الكسكسي موروث مادي أمازيغّي احتفال أمازيغّي بالسنة األمازيغيّة الجديدة 
صرف، ينتمي إلى الثقافة األمازيغيّة يف 

صيغتها االستيعابية والشمولية، وال يقبل أيّة 
خصوصية مناطقية يف تعريفه. 

جدول 23 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم1 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية:
إفريقيا،  لكافة سكّان شمال  الثقافيّة  المرجعية  تمثّل  األمازيغيّة  أنّ  رسالة مهمة جدّا وعميقة؛ وهي  الظاهرة  بساطتها  على  الصورة  تحمل 

وبالتالي فهي مرجعية مستوعبة وشاملة »فوق خصوصية المناطق«، وما بعد التصورات القُطرية. 

• الرسالة التشكيلية:
 كرّست الصورة فكرة مرجعية الثقافة األمازيغيّة يف شمال إفريقيا من خالل تقديم طبق أبيض قريب إلى الصفرة، أولّي ألكلة الكسكسي وهو 

اللون األقرب إلى القمح والحبوب. 

ومع العودة إلى األصل )أي إلى مادّة القمح(، وضع على الطبق رمز ⵣ. المحيل إلى الثقافة األمازيغيّة، وهي إحالة سعى من خاللها صاحب 
الصورة إلى القطع مع الجدل الدائر يف تلك الفترة بين العواصم المغاربيّة حول الملكية الرمزيّة لمادة الكسكسي. 

ولئنْ بات طبق الكسكسي داال على شمال إفريقيا فإن الرمز ⵣ. ، أعاد الجغرافيا الشمال إفريقية إلى ثقافتها األصلية. 

هذه اإلحالة إلى مرجعية الثقافة األمازيغيّة، نتلمسها أيضا يف قطعة المرطبات التي لعبت دور الخلفية التأطيرية لطبق الكسكسي، والمساعد 



69المواطنة، الحق يف االختالف والطلب االجتماعي المتصاعد  • مقاربات و تجارب 

التفسيري مع عالمة ⵣ. على رمزيّة الصورة، وذلك عبر األلوان الثالثة التي تميّز قطعة المرطبات ومجمل عالمات ⵣ. المؤثثة للقطعة. 

هُنا نتلمس شيئا تشكيليا رمزيّا مهما يكمن، حيث لم تعد األلوان تلعب دورا تقريبيا يف اإلشارة إلى أبعاد الثقافة األمازيغيّة كما رأينا يف صور 
التغطية الصحفية، بل إنّ األلوان باتت لها »مرجعية فنية« و«هوية بصرية محددة«، حيث بات العلم األمازيغّي بمثابة المرجعية ألّي مشهدية 

فنية أو تشكيلية أو جمالية ترمز للثقافة األمازيغيّة. 

لحالة  األمور مقدّمات  أيضا، كّل هذه  المعروفة   .ⵣ المعروف، وبعالمة  المعروفة، وبالترتيب  العلم  بألوان  المرطبات  وبناء عليه، فإنّ وضع 
المرجعية الثقافيّة األمازيغيّة المعيارية، وهي فوق األمازيغيّات المناطقية. 

• الصورة الثانية 

التعريف: وفق موقع google image search فإنّ الصورة منشورة فقط يف 
بعض الصفحات االفتراضية على شبكة التواصل االجتماعّي، ومن بينها صفحة  
أن  دون   2021 جانفي   17 بتاريخ  نشرت  وقد   ،  AssociationTamaguit

تحظى بأّي إعجاب أو تعليق أو مشاركة. 

االحتفاالت  إلى  تعود  تويتر،  تناقلتها على موقع  التي  الصفحات  الصورة وفق 
األمازيغيّة  بالسنة  االحتفال  خالل  بليبيا  نافوسة  جبل  بمنطقة  حصلت  التي 

 .2971-2021

ويظهر يف الصورة طفلة ترتدي العلم األمازيغّي وترفع عالمة ثالثية لها داللة 
األمازيغّي،  العلم  ويرفع  بُرْنًُسا  يلبس  السنّ  يف  كهل  رجل  ووراءها  خاصة، 

ووراءهما تظهر فتاة صغيرة وجمهرة من المحتفلين بالسنة األمازيغيّة. 

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
بنت تلبس الراية األمازيغيّة وتشير بالعالمة 
األمازيغيّة الثالث + رجل كهل يلبس برنوسا 

ويرفع الراية األمازيغيّة + جمهرة من 
المحتفلين وراءهما. 

احتفال من كافة الشرائح االجتماعيّة بالسنة 
األمازيغيّة الجديدة. 

الثقافة األمازيغيّة أمانة رمزيّة يحملها الصغار 
عن الكبار. 

جدول 24 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 2 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية:
استيعاب الثقافة األمازيغيّة للمكان والزمان وكما هي قائمة اليوم فلها كافة القدرات والمقومات على االستمرارية والتواصل.

• الرسالة التشكيلية:
تّم التعبير عن فكرة االستمرارية والتواصل من خالل تقنية التناظر التكاملي التي استوعبت يف هذه الصورة 4 مجاالت كاملة: 

أ. التناظر التكاملي يف العُمر بين البنت وما ترمز إليه الطفولة من المستقبل والغد، والرجل الكهل وما يرمز إليه من نضج وقدم. 

ب. التناظر التكاملي يف اللباس، بين البرنوس األبيض بصيغته األمازيغيّة التقليدية األصلية والراية األمازيغيّة بصيغتها المرجعية المعيارية.
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ج. التناظر التكاملي يف النظر، حيث تركيز عين الكهل على الطفلة وتركيز عين األخيرة يف الكاميرا، بما يُشير إلى التواصل واالمتداد. 

د. التناظر التكاملي يف العالمات، بين الراية األمازيغيّة الثالثية )األزرق واألصفر واألخضر( التي يرفعها الكهل وبين شعار الشارة الثالثية التي 
ترفعها البنت بأصابعها الثالثة )األرض واإلنسان واللغة(.  

أّما الملمح الثاني ونحن نقصد به »استيعاب الثقافة األمازيغيّة للفضاء والمكان«، فقد تّم التعبير عنه عبر التكثيف الحاصل يف الصورة للعلم 
األمازيغّي حيث أحصينا 3 رايات يف نفس الصورة، العلم الذي ترتديه البنت، والعلم الصغير الذي يرفعه الكهل، والعلم األمازيغّي الكبير الذي 

يف خلفية الصورة. 

وبين هذه الرايات الثالث، توجد جمهرة من المحتفلين بالسنة األمازيغيّة، بشكل تصبح فيه الجمهرة التكريس البشرّي للمرجعية الثقافيّة، 
وتصير فيها الرايات األمازيغيّة الهوية الثقافيّة للمجموعة البشرية. 

• الصورة الثالثة 

يف  وقصرا  حصرا  استعملت  الصورة  فإن   google search image موقع  وفق  التعريف: 
2971- األمازيغيّة  بالسنة  االحتفال  خالل  وتويتر،  بوك  الفايس  االجتماعّي  التواصل  شبكات 

2021، ووفق صفحات موقع تويتر فان الصورة التقطت يف منطقة جبل نافوسة يف ليبيا. 

الصورة استعملتها صفحة Association tamaguit بتاريخ 17 جانفي 2021، ولم تحظ بأّي 
إعجاب أو تعليق أو مشاركة من قبل زوار الصفحة. 

ينظر  ووراءها طفل  اليمين،  إلى جهة  تنظر  األمازيغيّة  الراية  تلبس  بنت  الصورة،  وتظهر يف 
للبنت، ويف خلفية الصورة مجموعة من الرايات األمازيغيّة، أسفل الصورة هناك ظهر ورأس 

لبنت صغيرة ولكنّها غير واضحة المعالم. 

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
بنت تلبس الراية األمازيغيّة + طفل يف قبالتها 
ينظر لها+ مجموعة من الرايات األمازيغيّة يف 

خلفية الصورة. 

االحتفال بالسنة األمازيغيّة الجديدة يسترعي 
اهتمام األطفال. 

لألمازيغيّة مستقبل واعد وغد مشرق. 

جدول 25 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 3 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية: 
الثقافة األمازيغيّة »مستقبلية« و«شاملة« و«متحررة«. أّما المستقبلية فنحن  الرسالة األهّم يف هذه الصورة تكمن يف أنّ  باإلمكان القول إنّ 
نقصد بها االمتداد يف المستقبل ويف الزمن القائم والقادم، وأّما الشاملة فنعني بها أنها ال تستبطن المنطق الذكوري وال القبلّي التقليدي حيث 
المحافظة على األدوار القديمة للمرأة بل هي للذكر واالنثى على حدّ السواء، ومتحررة بمعنى أنها ذات استقاللية حقيقيّة عن كافة المرجعيات 

الرمزيّة األخرى.
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• الرسالة التشكيلية:
بالنسبة إلى البعد األول من الرسالة ونعني به الطابع المستقبلّي ،فقد تّم التعبير عنه من خالل التماهي القائم بين »البنت« والراية األمازيغيّة، 
ذلك أنّ طريقة االرتداء المتمثلة يف االنخراط داخله تُشير إلى االحتواء والتمازج بين الطفلة والراية، وبعبارة أخرى بين »المستقبل« ممثال يف 

الطفلة والثقافة األمازيغيّة مجسدة يف الراية. 

يف نفس البُعد المستقبلّي نالحظ تركيزا على االطفال، وعلى الشريحة العمرية الصغيرة، فهناك البنت موضوع الصورة والطفل الصغير الواقف 
يف قبالتها، والطفلة الصغيرة يف أسفل الصورة، مع ظهور بعض المالمح ألطفال يبدو انهم يافعون يف نفس الصورة، وكل هؤالء تنتصب رايات 

أمازيغيّة عديدة يف خلفيتهم. 

بالنسبة إلى البعد الثاني للرسالة ونعني به الطابع االستيعابّي، فقوامه تلك الثنائية التناظرية التكاملية القائمة يف الصورة بين »الفتاة والطفل« 
أواّل، و«بين زوايا النظر حيث ينظر الطفل إلى الفتاة وهي تصوّب نظرها إلى األفق، وبين التفاوت النسبّي يف األعمار بين البنت والطفل من جهة، 

والبنت الصغيرة الواقفة أسفل الصورة. 

أّما االستقالليّة، فتجّسدت يف غياب األولياء الذين كثيرا ما يكون وجودهم تالزميا مع أبنائهم يف مثل هذه السياقات التصويرية، وقد وجدنا يف 
صور التغطية اإلعالميّة التونسيّة بعض األبناء المصطحبين من أمهاتهم، أما يف هذه الصورة فعلى الرغم من كثرة األطفال )الذكور واإلناث، 
اليافعين والرضع( فإن أولياء األمور غائبون، وهو ما يرمز كما أشرنا سابقا إلى استقالليّة وتحرر لألمازيغيّة عن أيّة وصاية أو مرجعية ثقافية أو 

حضارية أو لغوية غير مرجعيتها هي. 

• الصورة الرابعة 

التعريف: وفق موقع »google search image«، فإن أوّل ظهور للصورة يعود إلى  10 
اإلخباريّة ويف صفحات وحسابات مواقع  المواقع  العديد من  2021، وقد ظهرت يف  جانفي 
 ،Amazigh Tunisien صفحة  بينها  ومن  بوك«،  و«فايس  »تويتر«  االجتماعّي  التواصل 
ويظهر يف الصورة تمثال يعود للملك شيشناق يف المخبر قبل وضعه يف قلب مدينة تيزي 

وزو. 

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
إعداد تمثال حجرّي للملك شيشناق، احتفاء تمثال حجرّي شبه مكتمل+ مختبر مغلق.

بالسنة األمازيغيّة الجديدة، 2971. 
التقويم األمازيغّي ُمتعلّق بالملك شيشناق 

وليس بالسنة الفالحية. 

جدول 26 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم 4 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.
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• الرسالة التضمينية: 
تقوم الصورة على ثنائيّة النفي واإلثبات، أّما النفي فنعني به رفض التقويم األمازيغّي الفالحّي بما يحمله هذا التقويم من فولكلور رمزّي مادي 
وغير مادي، ويف المقابل إثبات التقويم األمازيغّي »الَملَكّي الشيشناقي«، بما يحمله هذا التقويم أيضا من سردية توّسعيّة وانتصاريّة وفاعليّة 

تخرج األمازيغيّة من سياق التقوقع والثقافة المفعول بِهَا.

• الرسالة التشكيلية:
التمثال للصورة سواء من حيث  البؤري ونعني به استيعاب  التصوير  األولى فهي  التقنية  أّما  تقنيات،  ثالث  التشكيلية على  الرسالة   قامت 

العرض أو الطول بما يعني ان هناك موضوعا واحدا يف الصورة وهو موضوع تمثال الملك شيشناق. 

أّما التقنية الثانية فهي زاوية التصوير من خالل اعتماد زاوية عمودية )من األسفل إلى األعلى(، بشكل يُظهر التمثال يف سياقه الماكروسكوبي 
الشمولّي، وهو سياق يُشير إلى العظمة.

أّما التقنية الثالثة فهي تركيز األضواء على التمثال، بشكل يكون هو العنصر المضيء ضمن فضاء شبه حالك.

• الصورة الخامسة

التعريف: وفق موقع » tineye « فإنّ الصورة ظهرْت ألول مرة يف المواقع اإلخباريّة بتاريخ 9 جانفي 
2021، قبل استعمالها من المواقع اإلعالميّة األخرى وشبكات التواصل االجتماعّي التي من بينها صفحة 
التي  واالتصالية  اإلعالميّة  المحامل  لكافة  استيعابنا  من  الرغم  وعلى   ،Association Tamaguit
associa-  استخدمتها فإنه ال وجود ألصل واضح تعود إليه الصورة التي نالت بعد نشرها على صفحة

tion tamaguit بتاريخ 10 جانفي 2021، 6 حاالت إعجاب فقط. 
الجزائرية وقد وضع هذا التمثال احتفاال بالسنة  تيزي وزوّ  تمثاال حجريا يف قلب مدينة  تُظهر الصورة 
األمازيغيّة 2971، ويرمز هذا التمثال للملك شيشناق المتنازع يف هويته أيضا بين األمازيغ والمصريين 

القدامى.  

< الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
تمثال حجرّي + فضاء عامّ ليلّي + عمارات 

وابنية.   
االحتفال بالسنة األمازيغيّة الجديدة يتم من 
خالل االحتفاء بشخصية تاريخية مؤثرة يف 

التاريخ األمازيغّي القديم وهو الملك شيشناق.

الملك شيشناق ملك أمازيغّي جزائرّي صرف، 
وأمازيغيّته ال تعني تعميم هويته على كافة 

مناطق شمال إفريقيا، وبذلك فالتقويم األمازيغّي 
من األفضل ان يؤرّخ بانتصاره العسكري. 

جدول 27 تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم5 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية: 
المرسلين لهذه  الفكرية والرمزيّة، ذلك ان  تضمينها مقاصده ومآربه  إلى  الذي يسعى  بالمرِسل  االرتباط  الرسالة مرتبطة شديد  مضامين 

الرسالة أثناء على األقّل، وكالهما مختلفان من حيث المقاصدية. 

 association والمرِسالن هما: الفاعل الرسمي الجزائري الذي ركّز هذا التمثال يف منطقة تيزي وزو، والفاعل االتصالي األمازيغّي )ومن بينه
tamaguit( الذي وّظف هذه الصورة لخدمة تصوراته. 
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المنطقة  دول  مع  السابقة  والتاريخية  الرمزيّة  المكاسرات  ضمن  يتنزل  إنما  التمثال  هذا  إرساء  أن  فنرجح  الجزائرّي،  الرسمي  الفاعل  أّما 
المغاربيّة لتملّك التاريخ األمازيغّي، وهو صراع تجلت إحدى أبعاده يف طبق الكسكسي والبُعد اآلخر هو الملك شيشناق. 

أّما الفاعل االتصالي األمازيغّي، فنعتبر أن التركيز على التمثال منذ أن كان يف المختبر إلى يوم تركيزه، إنما يُبتغى منه التأكيد بأن لألمازيغ 
سردية وذاكرة وتاريخا خاّصا بهم، وهو تاريخ ُسلطة وعسكرة وقوّة وتوّسع، ولئنْ تقاطع يف جزء منه مع الطابع الفالحّي، إال أنه ليس بالتاريخ 

الفالحي. 

تسعى هذه الصورة، المازجة بين القوّة العسكرية، وبين الفالحة من خالل »المذبة«، وبين المدينة من خالل التركيز على طابع المدينة )تيزي 
تصوّر جديد للثقافة األمازيغيّة بعيد عن الصورة المعتادة، صورة »الفالحة الهامشية« أو »القرى المتهالكة المتهاوية«، أو  تقديم  وزو(، إلى 

المرأة العجوز أو الرجل قليل الحيلة، وهو تصوّر »الرجل األمازيغّي القوّي«، القابع يف قلب المدينة، والمتصالح مع الفالحة يف نفس الوقت. 

• الرسالة التشكيلية: 
للتعبير عن هذا التصوّر األمازيغّي الجديد، لإلنسان وللتاريخ والجغرافيا، استعمل صاحب الصورة 3 تقنيات فنية وجمالية وهي على التوالي: 
تقنية التصوير الليلي مع كّشاف قوّي يف قبالة التمثال، صيّره بمثابة الفجر يف الظالم الدامس. وتقنية الجمع بين التمثال الذي يحمل يف يده 
اليمنى المذبّة )الفالحة(، ويف اليد اليسرى عصا الراعي )السلطة والُحكم(، وبين الخلفية العمرانية )العمارات والطرقات السيارة(، دليال على 
العام.  الشأن  والهامشية عن  الفالحي  االقتصادي  والتهميش  العمراني  الهامش  ثالثية  الخروج من  األمازيغيّة حيث  للثقافة  تصوّر »حديث« 
وتقنية التصوير العمودي )من االسفل إلى االعلى(، وهي تقنية صناعة المشهد وتضخيم الموضوع وتعظيم العنصر، وهي تقنية تؤكد تصوّر 

إخراج الثقافة األمازيغيّة من صيغة المفعول بها وإلى »الفاعلية«، ومن الهامش إلى المركز. 

• الصورة السادسة  

التعريف: وفق موقع google image search فان هذه 
الصورة لم يقع تداولها كثيرا على االنترنت، ذلك انها ظهرت 
يف وقت غير محدّد بموقع يدعى Portail Amazigh ، قبل 
أن تظهر يف صفحة Amazigh Tunisien بتاريخ 6 جانفي 
2021، ولتنال 7 عالمات إعجاب، وتعليق واحد، ومشاركتين. 

باللغة  بعنوان  الصفحة  عليها  علقت  التي  الصورة  ويف 
 LES PRÉPARATIFS COMMENCENTالفرنسية
POUR CÉLÉBRER LE NOUVEL AN AMA-

ZIGH 2971 EN TUNISIE.، أي االنطالق يف االستعدادات 
لالحتفال بالسنة األمازيغيّة 2971 بتونس، تظهر مجموعة من األشخاص من الجنسين ومن مختلف األعمار، يلوّحون بشعار األمازيغيّة الثالثة، 

ويقفون وراء طاولة عليها مرطبات وعصائر وينظرون إلى كاميرا التصوير. 

وراء هذه المجموعة هناك رايتان باأللوان األمازيغيّة المعروفة، وأمامها هناك راية أمازيغيّة كبرى، وأقصى اليمين هناك العلم التونسّي. 
ثالث نساء فقط من بين المجموعة، يرتدين اللباس التقليدي األمازيغّي.
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 < الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
مجموعة بشرية مختلفة الجنس واألعمار+ 
رايات أمازيغيّة + مرطبات وعصائر+ راية 

تونسية. 

بعض من أمازيغ تونس يحتفلون بالسنة 
األمازيغيّة الجديدة 2971.  

لتونس أصول أمازيغيّة تستحّق االعتراف بها 
وترقيتها. 

جدول 28  تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم6 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية: 
قامت الرسالة التضمينية يف هذه الصورة، على فكرة أساسية وهي ان لتونس دولة وشعبا، أصوال تاريخية وثقافية ولغويّة أمازيغيّة يستوجب 

االهتمام بها، وانها أيضا تنتمي لفضاء جغرايف وثقايفّ أمازيغّي. 

• الرسالة التشكيلية:    
عبرت الصورة على فكرة األصول والهوية األمازيغيّة لتونس شعبا ودولة، من خالل عدّة تقنيات سنستعرضها تباعا: 

التقنية األولى: هي تقنية الوضع والحصر بين إطارين/ خلفيتين رمزيّتين، وقد تّم استخدام هذه التقنية من خالل وضع هذه المجموعة بين 
رايتين أمازيغيّتين، بشكل صارت الرايات هي المنطلق وهي المنتهى يف نفس الوقت بالنسبة إلى هذه المجموعة على األقل. 

التقنية الثانية هي تقنية إبراز التنوع ضمن الوحدة، أمّا التنوع وهو السمة الناظمة ألّي مجتمع، فنعني به التنوع من حيث الجندر والعُمر، 
وقد تّم التعبير عنه من خالل وجود الجنسين وإبراز الشرائح العمرية المتعددة، وأّما الوحدة ونعني بها اإلطار الرمزّي الذي يتحرك ضمنه هذا 
اإلطار، فتّم تجسيده من خالل الراية األمازيغيّة والعالمة الشارة الثالثية واللباس التقليدي الظاهر لثالث نساء يف وسط الصورة ويسارها. هكذا 

تصبح المجموعة عبارة عن »الحالة المجتمعية«، والعالمات عبارة عن الطابع الثقايفّ الذي يصبغها بهويته الرمزيّة. 

عدّة  على  يُقْرأ  مزج  وهو  المواقع،  من  الكثير  يف  األمازيغيّة  والراية  الصورة  يمين  التونسّي  العلم  الرايات،  بين  المزج  وهي  الثالثة  التقنية 
سياقات، سياق من بينها ان تونس هي اإلطار العامّ المرجعي والثقافة األمازيغيّة هي خصوصية ثقافية من جملة الروافد الثقافيّة الموجودة يف 
البالد، ومن بينها أيضا أن الثقافة األمازيغيّة هي المرجعية العاّمة وتونس هي جزء من هذا الفضاء األمازيغّي الشمال إفريقي العامّ، ومن بينها 

أيضا أن الثقافة األمازيغيّة هي اإلطار الثقايفّ واللغوي والحضاري وتونس هي اإلطار السياسّي والقانوني والديبلوماسّي.

وألنّ كافة القراءات لها من االعتبار الرمزّي الشيء الوازن، وتدافع عن نفسها أيضا، فما نستطيع أن نؤكده يف هذا السياق أن الصورة تعبّر عن 
الطابع التونسّي واألمازيغّي وتؤكد على التفاعل والتمازج واالنصهار بينهما. 

• الصورة السابعة 

وقد  األحرار«،  تونس  »أمازيغ  صفحة  غير  يف  تظهر  ولم  مركبة،  صورة  هي  الصورة  التعريف: 
أو  تونسية محلية  أحداث  المتفاعلة مع  التدوينات  لتأثيث بعض  أكثر من مرة  استعمالها  تمّ 

مغاربية إقليمية. 

الصورة ظهرت مصاحبة لتدوينة قصيرة بتاريخ 16 جانفي 2021 حول االحتفال بالعام األمازيغّي 
الجديد 2971، وقد نالت الصورة 80 إعجابا و6 تعليقات و5 مشاركات. 

وتظهر يف الصورة المركبة، خريطة لشمال إفريقيا – دون مصر- وقد تّم تعريف كل دولة باسمها 
)بعض الدول باألسماء العربية الرسميّة وأخرى باللهجة العامية( وعلمها المعروف، ولكن مع 

تصوير الراية األمازيغيّة بالشكل الكبير. 
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 < الرسالة األيقونية  

المدلول يف مستواه الثانيالمدلول يف مستواه األول الدال 
صورة فيها منطقة شمال إفريقيا دون مصر 

ومعها منطقة أزواد، أعالم صغيرة للدول 
المعروفة، راية كبيرة أمازيغيّة تؤطر الخريطة، 

ووضع رقم 2971. 

اإلشارة إلى أن منطقة شمال إفريقيا الواردة يف 
الصورة المصاحبة، ستحتفل بالعام األمازيغّي 

الجديد 2971.

كّل منطقة شمال إفريقيا لها هوية واحدة ال غير، 
وهي الهوية األمازيغيّة. 

جدول 29   تحليل الرسالة األيقونية يف الصورة رقم7 )الخاصة بالصفحات األمازيغيّة(.

• الرسالة التضمينية:
تقوم الصورة على رسالة تضمينية واضحة قوامها أنّ المنطقة المعروفة جغرافيا بشمال إفريقيا ووفق المعجمية األمازيغيّة ب«تمازغا الكبرى« 
المنطقة  بأصول  لها  ارتسامات رمزيّة دخيلة واستيطانية وافدة، ال عالقة  ثقافة هي  أو  لغة  أمازيغيّة صرفة، وكل ما عداها من  هي منطقة 

وهويتها. 

• الرسالة التشكيلية:
قام التركيب يف هذه الصورة، من أجل التعبير عن الفكرة اإلحاللية للثقافة األمازيغيّة يف الجغرافيا الشمال إفريقية، على 4 تقنيات وهي على 

التوالي: 

< إحالل حدود اللغة والثقافة األمازيغيّة ضمن تمازغا الكبرى بدل الحدود السيادية القُطرية المعروفة ضمن المغرب العربي أو حتّى 
شمال إفريقيا. 

< إحالل تسميات جديدة للدول/ العواصم وهي التسميات المنطوقة، )االنتصار للثقافة الشفاهية على الثقافة النصية المدوّنة( بدال عن 
التسميات المعروفة وهي التسميات المكتوبة، وبمقتضاه تصبح المغرب »الماروك« والجزائر الدزاير، وهكذا.

اإلطار  األمازيغيّة هي  تصبح  الجديدة، وهكذا  األمازيغيّة  الراية  راية كبيرة هي  تحت  تعبيرية،  إلى مجرّد الفتات  الدول  أعالم  تحويل   >
المرجعي الثابت والباقي خصوصيات متغيرة، وهكذا أيضا تصبح األمازيغيّة هي الوطن والباقي هي الواليات التابعة له. 

< تغييب اللغة العربية واستبدالها باللغة األمازيغيّة، سواء من خالل إبراز عالمة »زاي« داخل الراية، أو الجملة الكبيرة الممهورة تحت 
الخريطة »كل عام وأنتم بخير« باألمازيغيّة، أو كما قلنا سابقا االستعاضة يف أسماء الدول المغاربيّة بالنص العامي المسموع عن النص 

الرسمي المكتوب. 

وفق هذا التشكيل، تصبح األمازيغيّة مستوعبة للمكان والفضاء المغاربيين، ومستوعبة لميكانزمات االتصال الشفاهي بين أبنائه، ومجّمعة له ولهم 
تحت رايتها األمازيغيّة المعروفة. 
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الُخالصة واالستنتاجات  
بعد جرد صور العينة واختبارها ضمن مفاعيل التحليل السيميائّي، وإجابةً عن سؤال اإلشكاليّة التي انطلقنا منه يف دراستنا هذه باإلمكان استخالص 

النتائج المحورية واألساسية التالية. 

بالنسبة إلى »األمازيغيّة« من جهة كونه موضوعا منظورا إليه ضمن التغطية اإلعالميّة التونسيّة لحدث »االحتفال بالسنة األمازيغيّة الجديدة 2971« 
فباإلمكان القول إن التغطية اإلعالميّة للموضوع األمازيغّي تجّسدت وفق 5 مسارات رمزيّة كبرى وهي:

المسار الرمزّي األوّل وهو مسار اعتبار الموضوع األمازيغّي موضوعا خارجيا )جزائريا أو مغربيا باألساس( وافدا على البيئة التونسيّة، غير مستنبت 
وغير أصيل ضمن اإلطار الجغرايفّ التونسّي، وهو ما يفّسر أن الهوية الجغرافية للصور المستعملة يف التغطية اإلعالميّة كلّها صور مستقاة من البيئة 
الجزائرية أو المغربيّة، إال صورة واحدة مركبة دُمج فيها العلم التونسّي بشكل ُمسقَط، وماعدا هذه الصورة المركبة ال نجد أيّة صورة تعبّر عن 

الموضوع األمازيغّي وُمنتمية إلى اإلطار التونسّي المحلي الصرف. 

المسار الرمزّي الثاني، وهو المسار المرتبط باألوّل، هو مسار اعتبار الموضوع األمازيغّي موضوعا فالحيّا صرفا، تتحدّد هويته وهويّة المجموعة 
بين  العينة  القائمة يف صور  الدالليّة  التالزمية  يفّسر  منطلق  وهو  الفالحيين،  والتحديد  التعريف  وفق  األمازيغيّة،  الثقافة  إلى  المنتمية  البشرية 
األلوان  بطبيعة  الرقاق، مرورا  والطاجين وخبز  الكسكسي  بأطباق  بدءًا  بالفالحة،  والرمزيّة  الماديّة  االرتباطات  األمازيغّي من جهة وكل  الموضوع 
الربيعية التي تزين لباس المرأة األمازيغيّة، إلى الرقص، وليس انتهاء بالمكان المختار القتطاف بعض الصور، وهو المنطلق الذي يؤكّد أن التغطية 

اإلعالميّة تعطي للتقويم األمازيغّي هويّة فالحية وزراعية بحتة. 

تابعا لمرجعية و/ أو مرجعيات رمزيّة أكبر، إّما المرجعية الدينية )طبيعة اللباس  المسار الرمزّي الثالث، وهو مسار اعتبار األمازيغيّة موضوعا 
بالنسبة إلى المرأة وتغطية الرأس يف الكثير من الصور(، وإّما المرجعية العُرفية الذكوريّة )صور بعض الزيجات، حيث تخفي المرأة وجهها كامال 
فيما يكشف الرجل وجهه، واإلصرار على إظهار حزام المرأة مربوطا يف المنتصف إشارة إلى أنها امرأة متزوجة وأنها تابعة بذلك لرجل، وهو ما أشار 
إليه بيير بورديو يف كتابه حول الهيمنة الذكورية )بورديو،2009 (، وإّما المرجعية الوطنية )تكثيف األعالم الوطنية وخاصة العلم الجزائرّي وراء بعض 

النسوة الحامالت ألطباق الكسكسي(، مع استثناء يف صورتين فقط حيث حضر العلم األمازيغّي لوحده.

لدال  الثاني  والصنو  الحياة  أصل  باعتبارها  األمازيغيّة  المرأة  صورة  على  التركيز  أْي  المؤنثة«،  »األمازيغيّة  مسار  وهو  الرابع،  الرمزّي  المسار 
األرض، ويف الحالة األمازيغيّة تصبح للمرأة داللة رمزيّة أعمق باعتبار أنّها األصل االنثروبولوجي الذي حافظ على تواصل الحديث باللغة األمازيغيّة 
أو  العربية  إما  تتحدث  والتعليم(  )اإلعالم  بورديو  بيير  مقولة  وفق  الشرعّي  الرمزّي  العنف  أدوات  وقت كانت  يف  الضيق  اإلطار  يف  واستمراريته 

الفرنسية. )الكوخي، 2015(، )بوجمعة، 2007(. 

التمرّد والحرية واالستقاللية)مع استثناء وحيد وهي صورة ملكة  أنثى  التغطية اإلعالميّة، ليست أمازيغيّة  الواردة يف  المؤنثة  غير أن األمازيغيّة 
الكسكسي  طبق  )تحضير  المعهودة  االجتماعيّة  األدوار  وأنثى  والقرية(،  والبيت  )المطبخ  الخاصة  الفضاءات  أنثى  هي  وإنما  األمازيغّي(،  الجمال 
واألكالت األخرى النابعة من الزراعة(، وأنثى االرتباط الخاضع للرجل/ الذكر، )بورديو،2009( وهي أيًْضا أنثى الجدّة التقليدية الطاعنة يف السنّ دون 
أن تقترن صورتها بصورة األحفاد واألبناء، وهي يف محصلة كل ما سبق »أنثى الحكاية األمازيغيّة يف البيت« ال »أنثى إحياء الذاكرة األمازيغيّة يف الفضاء 

العام«.

أمّا المسار الرمزّي الخامس، فهو مسار »األمازيغيّة المناسباتية والتسويقية«، أْي اعتبار أن استحضار معالم الثقافة األمازيغيّة من أكل ولباس 
ورقص وحلي وتمائم، كلّها أمور مناسباتية محدودة يف مستوى الزمان والمكان، وهي جزء من فلكلور شعبي وتراث جماعّي قد يستفاد منه سياحيا 
وتسويقيا وحتى يف مستوى الصناعات التقليدية، قد يصنع الفرجة وقد يصلح لالستعراض المشهدي، ولكنّه يف المحصلة مؤقت ومربوط بسياقات 

زمنية على غرار السنة األمازيغيّة الفالحية فحسب. 
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كّل هذه المسارات تتقاطع مع بعضها البعض، لتُبرز لنا أن الميكانزمات العميقة التي حكمت التغطية اإلعالميّة »الناظرة« لألمازيغيّة، تتجّسد يف 
ثالثة أبعاد، األوّل هو الميكانيزم »القلق« و«المتوجس« من الثقافة األمازيغيّة، وهو ما تكرس يف التغطية اإلعالميّة لتركيز تمثال شيشناق يف مدينة 
تيزي وزو، حيث بنيْت مدوّنة الخطاب المصوّر والمكتوب على إبراز الجدل القائم يف مستوى التقويم األمازيغّي هل هو متعلق بالسنة الفالحية أم 

بسنة انتصار الملك شيشناق على رمسيس الثالث. 

الميكانيزم الثاني هو ميكانزم »التحنيط« من خالل ربط األمازيغيّة بأدوات فولكلورية بحتة، من خالل تكثيف صور »أطباق األكل، واللباس والحلي 
... ( وهي أدوات تبقي األمازيغيّة ضمن المفعول بها خارج اإلطار العام ال ضمن الفاعل داخل المجال العام. 

األمازيغّي  الجانب  استبعاد  قصد  ولكن  الثقافة  هذه  داخل  القائم  التنوع  إقرار  أجل  من  األمازيغّي«ال  »التعدّد  ميكانيزم  وهو  الثالث  الميكانيزم 
المتنوعة من  )األطباق  التقليدية  الرموز  بلغة  نفسها  تعبر عن  التي  األمازيغيّة  فهناك   ، والمتعددة  الكثيرة  األمازيغيّات  فهي  الموحّد،  المعياري 
)الشاوية، والقبائلية،  المناطقية  الخصوصية  الربيعية ذات  باأللوان  تعبر عن نفسها  التي  األمازيغيّة  الكسكسي(، وهناك  الواحدة على غرار  األكلة 

والسوسية(، وهناك األمازيغيّة التي تعبر عن نفسها بالراية األمازيغيّة. 

أّما األمازيغيّة باعتبارها ناظرة لنفسها ولآلخرين، فبعد استقراء لصور العينة المستخدمة من عدد من الصفحات األمازيغيّة على شبكة التواصل 
االجتماعّي »فايس بوك«، فباإلمكان القول ان نظرتها تكرست وفق 6 مسارات رمزيّة. 

المسار االوّل وهو المسار األمازيغّي االستيعابّي للجغرافيا والمعياري لكافة السكان، وذلك من خالل اعتبار األمازيغيّة الخيط الهوياتي الناظم لكامل 
منطقة شمال إفريقيا )ولكنْ دون مصر(، وقد تجّسد هذا المنحى من خالل الهوية الجغرافية للصور أواّل، وثانيا طغيان الراية األمازيغيّة باأللوان 
الثالثة وعالمة »زاي« باألمازيغيّة، وتكرارها يف كافة الصور تقريبا، وتحوّلها إلى مرجعية وهوية بصرية دالة على مفهوم »الوطن األمازيغّي الجامع«، 
أي ان »الراية األمازيغيّة بألوانها الثالثة« انتقلْت من سياق المدلول الرمزّي لمجموعة من األدلّة الواردة يف صور التغطية اإلعالميّة، إلى دال رمزّي 

إلى مدلول الوطن يف صور الصفحات األمازيغيّة. 

المسار الثاني وهو المسار المرجعّي المعيارّي للهوية والثقافة األمازيغيّة، أْي التأكيد على أنّ الثقافة األمازيغيّة غير مرتبطة بايّة مرجعية رمزيّة 
أخرى، سواء أكانت دينية أو أخالقية أو سياسية، ذلك أنها هوية قائمة الذات ومستقلة بنفسها، وقد تلمسنا هذا المسار من خالل الراية األمازيغيّة 

التي توضع يف خلفية الصور، وقد  باتت شبه متالزمة يف كافة الصور بغض النظر عن المتعلّق بها.

المسار الثالث وهو المسار التاريخي للهوية األمازيغيّة، ونقصد به الطابع السردّي للذاكرة األمازيغيّة؛ أْي المحددات التاريخية الرمزيّة التي تنظر 
األمازيغيّة لنفسها من خاللها. 

وقد سمح لنا منهج سيمائية الصورة، أن نتقصى محددين كبيرين، األوّل متعلّق بالتقويم األمازيغّي حيث أنه بالنسبة إلى الفاعلين االتصاليين 
األمازيغ متصل بالملك شيشنق وبانتصاره على رمسيس الثالث وسيطرته على اإلمبراطورية الفرعونية، والمحدد الثاني متعلّق بالمرأة األمازيغيّة 
المقاومة والفاعلة، وهنا التركيز على صورة البنات اليافعات المرتديات للراية األمازيغيّة، ونحن هنا يف هذه العناصر رمزيّة »الكاهنة« و«عليسة« 

أّي الجدّة الحقيقيّة المستحثة لذاكرة السردية األمازيغيّة أكثر من الجدّة الطاعنة يف السنّ المتقوقعة ضمن ثالثية »المطبخ والبيت والقرية«. 

ويف ملمح الملك شيشنق والكاهنة، نرصد نظرة أمازيغيّة لذاكرتها باعتبارها ليست ذاكرة فالحة وزراعة وقرية، بل ذاكرة ُملك وإمبراطورية وقوّة 
وسيطرة على عواصم كبرى من خاللها تطوّع اإلمبراطوريات على مدى قرون من الزمن. 

وعلى هذا األساس، يُبنى المسار الرابع القائم على اعتبار األمازيغيّة ثقافة مدنيّة، أي إنها وليدة المدينة ال القرية، والمركز ال الهامش، وهو ما تجّسد 
يف الصور التي تكون دائما معبرة عن المدينة والفضاء العام، ولم نرصد أية صورة من صور العينة، التقطْت يف منطقة نائية. 

ومن المسار الرابع، نفهم المسار الخامس المتمثّل يف األمازيغيّة الشعبيّة، ونعني بها األمازيغيّة المنسحبة على كافة األعمار واألجناس، واألمازيغيّة 
االستيعابية لكافة متساكني »تمازغا الكبرى«، وقد تكرّس هذا المسار من خالل مشهدية الجمهرة يف صور االحتفاالت، سواء تلك المقتطفة يف تونس 
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أو يف ليبيا، مع استبدال أمازيغيّة األلبسة والمأكل بأمازيغيّة الشعار والراية. 

الفاعلين االتصاليين األمازيغ أن المستقبل  تأكيد  أّما المسار األخير، فهو مسار »األمازيغيّة الجديدة«، أي أمازيغيّة المستقبل والغد، ونعني بها 
بمعنى الفعل يف الزمن المنظور، سيكون للهوية األمازيغيّة، وقد تلمسنا هذا األمر من خالل التركيز على صور األطفال الصغار وعلى التناظر بين 

صور األطفال والشيوخ. 

يف النهاية، ما يمكن أن نستخلصه أن األمازيغيّة وفق التغطية اإلعالميّة التونسيّة، هي موضوع ما يزال يبحث عن توطين، واألمازيغيّة وفق الفاعلين 
الشبكيين األمازيغيين هي »وطن« تبحث عن مواضيع واستحقاقات لمزيد تكريس ذاتها.

وما يمكن أن نستنتجه أيضا أن األمازيغيّة المنظور إليها هي »أمازيغيّات مختزَلة يف إطار المناسبة السنوية واأللبسة المتنوعة والمآكل العديدة« 
وأن األمازيغيّة ناظرة لنفسها ولآلخرين أيضا هي أمازيغيّة مستوعبة للتاريخ والجغرافيا واإلنسان. وأن األمازيغيّة المنظور إليها هي أمازيغيّة األلوان 

الكثيرة والرايات العديدة، واألمازيغيّة الناظرة لنفسها هي أمازيغيّة العلم الواحد والراية الموحّدة. 

ويف المحصلة، يُبنى النظر المتقاطع بين األمازيغ  من جهة كونهم فاعال اتصاليا واألمازيغيّة من جهة كونها موضوعا إعالميّا، ضمن الطارئ، فالتغطية 
اإلعالميّة تصورت األمازيغيّة ثقافة مناسباتية طارئة على هامش المركز الثقايفّ واللغوي، والتغطية االتصالية األمازيغيّة تصورت اآلخرين الثقافيّين 

طارئين وافدين على هامش »األصلي« و«األصيل«... 

وبين الطرفين، يبدو أنه من الضروري للغاية تفعيل مبادئ الحق يف االختالف وتكريس معاني التعايش وتأصيل »االعتراف« باآلخر المختلف، دون 
نظرة إلغائية له أو دوغمائية للذات، وللقصة بقيّة... 
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مقدمة:
التطوّر المتواصل نحو المساواة يف المنظومة الوطنيّة 

« المواطنون والمواطنات متساوون يف الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق 
والحريات الفردية والعامة، وتهيء لهم أسباب العيش الكريم« )الفصل 21 من الدستور التونسّي(.

التشريعات  تطوّر عرفته  تواصل مع  والمواطنات. وهو  المواطنين  بين  التمييز  المساواة ومنع  ليعلن صراحة مبدأ  الدستورّي جاء  الفصل  هذا 
والممارسة يف تونس على أصعدة عدّة: تشريعيّة، ومؤسساتيّة وتطبيقيّة وقضائيّة يف بعض جوانبها.

إالّ أنّ هذا التطوّر ال يجب أن يحجب عنّا وجود عديد النصوص القانونية والتطبيقيات القضائية التي ال تزال تكرّس التمييز والالمساواة على أساس 
الجندر، والميول الجنسيّة، والوضعية الصحية والجسدية، واالنتماء الديني أو اإلثني أو اللغوي...

- على مستوى النصوص القانونية:
إنّ ما تحقّق يف تونس من مكاسب جاءت متفاوتة بحسب  صنف الحقوق من ناحية وبحسب اإلرادة السياسية من ناحية أخرى. 

• فعلى المستوى الدستوري جاء دستور 27 جانفي 2014 بمثابة إعالن للحقوق والحريات مخّصصا بابا كامال لهذه المسألة يغّطي جميع الحريات 
والمهاجرين  التونسيين  غير  حقوق  عن  إال  الدستور  يغفل  ولم  والبيئية...  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  المدنية  والحقوق 

والمهاجرات والالجئين والالجئات )باستثناء اللجوء ألسباب سياسية(. 

• أّما على المستوى التشريعّي، فقد صدرت النصوص التشريعيّة الضامنة للحقوق والحريات يف مختلف المجاالت ) الجمعيات، األحزاب، الصحافة 
والنشر، اإلعالم السمعي والبصري، النفاذ إلى المعلومة، الوقاية من التعذيب، تجريم االتجار باألشخاص، القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، 

القضاء على التمييز العنصري...(. 

- التطوّر المتواصل لحقوق المرأة:
تأكدّت حقوق المرأة يف تونس وتدعمت بصفة تدريجيّة ومتواصلة انطالقا من مجلة األحوال الشخصية الصادرة يف 3 أوت 1956 إلى القانون عدد 
58 المؤرخ يف 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مرورا بدسترة حقوق النساء ضمن أحكام الفصل 46 من الدستور الجديد. 

ألغت مجلة األحوال الشخصية تعدّد الزوجات والطالق االنفرادي من قبل الزوج وجعلت الزواج مبنيا فقط على رضا الطرفين، وحدّدت سن الرشد 
للزواج، وتدعّمت هذه الحقوق بتنقيح المجلة سنة 1993 حيث عوّض القانون الصادر يف 12 جويلية 1993 واجب الطاعة المنصوص عليه بالفصل 

23 من مجلة األحوال الشخصية بواجب التعاون بين الزوجين. 

كما أقرت المجلة بعد تنقيحها سنة 1981 للمرأة بالحق يف الوالية على األبناء يف صور عديدة، كوفاة الزوج وغيابه، ومرضه، ليتأكد ذلك مع القانون 
عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ يف 23 نوفمبر 2015 والذي منح المرأة الحّق يف استخراج وثائق السفر ألبنائها والسفر معهم دونما ترخيص من 

األب...كما تطوّرت حقوق النساء واألطفال يف الميراث منذ 1956 اليوم، 

• حماية النساء واألطفال من العنف: جاء القانون عدد 58 المؤرخ يف 11 أوت 2017 ليقدم مقاربة شاملة للعنف ضدّ النساء واألطفال، مقاربة تقوم 
على مجابهة كّل أشكال العنف المادّي والمعنوّي والسياسّي واالقتصادي والجنسي، وإقرار التمييز كجريمة قائمة الذات، وذلك يف إطار مقاربة 

قائمة على الوقاية والمرافقة والحماية والتمكين وهو ما من شأنه تدعيم حقوق المرأة.

• دسترة حقوق المرأة: جاء دستور 2014 يف فصله 46 بمبادئ أساسية من شأنها حماية حقوق المرأة والعمل على دعمها وتطويرها، وجعل 



» سواء أمام القانون من غير تمييز«! يف أوجه التمييز يف القانون التونسّي/ د. وحيد الفرشيشي82

الدولة ضامنة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يف تحّمل مختلف المسؤوليات ويف جميع المجاالت« وتسعى الدولة » إلى تحقيق التناصف 
بين المرأة والرجل يف المجالس المنتخبة« تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة« .

- تطوّر حقوق المجموعات األكثر استضعافا:
يؤكد القانون التونسي على حقوق مجموعة كبرى من الفئات األكثر استضعافا 

- تعزيز حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة:
أقر المشرع التونسي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صلب القانون التوجيهي عدد 83 المؤرخ يف 5 اوت 2005 ، والذي تدعم بإقرار حقوق ذوي 

وذوات اإلعاقة صلب الفصل 48 من الدستور، 

- حقوق النساء يف الوسط الريفّي:
ثم المصادقة على بروتوكول مابوتو يف 6 جوان  بالمصادقة على اتفاقية سيداو وإصدار القانون األساسّي حول القضاء على العنف ضد المرأة، 
2018 ، وإصدار مجلة الجماعات العمومية التي أقرت صراحة مجموعة النساء يف الوسط الريفي... يقرّ القانون التونسي اليوم أهمية هذه الفئة، 

إال أن اإلجراءات التطبيقية لم تتبع بعد هذا التطوّر التشريعي، 

- دعم حقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري:
يقرّ القانون عدد 71 الصادر يف 27 جويلية 1992 ) المتعلق باألمراض السارية( مبدأ عدم التمييز على أساس اإلصابة باألمراض السارية، وهو إقرار 

هام لحقوق هذه الفئة المميّز ضدها، إال أن الممارسات ال تزال تميزية من ناحية وفيها الكثير من الوصم.

إال أن ما نالحظه هو أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والبيئية بقيت األقّل حظا يف هذه العشرية، حيث لم تصدر التشريعات الهامة 
لمجموعة من  الدستور  إقرار  فرغم  حالها.  2014 على  لدستور  السابقة  القانونية  النصوص  بقاء عديد  إلى جانب   . الواقع  تغيير  والقادرة على 
الحريات الفردية ال تزال المنظومة التشريعية التونسية تحتوي على نصوص وأحكام قانونية تتعارض تماما مع مفهوم الحريات ومحتوى الحريات 

الفردية وأهّمها مجلة االلتزامات والعقود لسنة 1906 والمجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 ومجلة األحوال الشخصية لسنة 1956...

• على المستوى المؤسساتي:  شهدت العشرية األولى للثورة إرساء أهم المؤسسات الديمقراطية يف الدولة: البرلمان، المجلس األعلى للقضاء، 
الديمقراطية المحليّة، إصدار التشريعات المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبأغلب الهيئات الدستورية )هيئة االنتخابات وهيئة حقوق اإلنسان 
على  اإلنسان  حقوق  منظومة  تدعيم  وتّم  القادمة...(  األجيال  وحقوق  المستدامة  التنمية  وهيئة  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  وهيئة 
مستوى المتدخلين بإحداث لجنة وطنية للتنسيق، وإعداد التقارير وتقديمها، ومتابعة التوصيات يف مجال حقوق اإلنسان1، وإحداث لجنة وطنية 
لمالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية المصادق عليها2، إلى جانب وزارة مكلفة 

بحقوق اإلنسان3. 

   ينضاف ذلك كله إلى مجموعة من الهياكل والهيئات االستشارية، التي بإمكانها مساعدة الجهاز التنفيذي على اتخاذ القرارات يف مجاالت ذات 
التونسي  الوطني  والمجلس  االجتماعي5  للحوار  الوطني  والمجلس  المرأة4،  العنف ضد  لمناهضة  الوطني  اإلنسان كالمرصد  العالقة بحقوق 

للمقيمين بالخارج6...

1  أحدثت بموجب األمر عدد 663 مؤرخ يف 30 ماي 2016

2  أحدثت بموجب األمر عدد 1196 المؤرخ يف 24 ديسمبر 2019.

3 أحدثت بموجب األمر عدد 662 المؤرخ يف 30 ماي 2016، وتأثرت بالتطوّرات السياسية منذ ذلك التاريخ لتمر من وزارة إلى وزير معتمد لدى رئيس الحكومة، لتعود مجدّدا وزارة 

ثم تختفي باعتبارها وزارة وتلحق كل إدارتها ومرافقها برئاسة الحكومة. أمر رئاسي عدد 84 مؤرخ يف 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
4  أمر حكومي عدد 126 يف 25 فيفري 2020

5  أمر عدد 54 يف 24 جويلية 2017

6  قانون عدد 68 يف 3 اوت 2016
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 إال أنّ هذه التطوّرات بما فيها إحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، ولجنة وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص، 
 3 قانونها منذ  التي صدر  الدستورية  المحكمة  الديمقراطي، وأهمها  البناء  إرساء هياكل دستورية أساسية يف  بقيت منقوصة على مستوى 
ديسمبر 2015 ولم يتم تركيزها إلى اآلن، والهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها ولم تركز باستثناء هيئة االنتخابات، وعدم صدور قانون 

هيئة االتصال السمعّي البصرّي. 

والتعبير( وتمثيليّة واسعة  الرأي  ) خاصة حرية  الحرية  عام من  إشاعة مناخ  التونسية من  الثورة  أحدثته  ما  إنّ  التطبيقي:  المستوى  على   •
والحريات؛ وذلك على  الحقوق  الممارسات على مستوى  تحّسن  إلى  أدّى  الشعب  نواب  التونسّي داخل مجلس  المجتمع  لمختلف مكونات 
 1974 نوفمبر   5 للحريات كإلغاء منشور  بإلغاء مناشير سالبة  القضائي، سواء  أو  األمني  المستوى  أو على  اإلداري  التنفيذي  الجهاز  مستوى 
الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم7، وإلغاء المنشور المتعلق بأسماء األطفال8. إلى جانب تحّسن خدمات الوصول إلى المعلومة والوثائق 
اإلدارية، وتحّسن مقبولية حضور المحامي من قبل رجال األمن، وتطوّر خدمات الوحدات المتخّصصة يف مكافحة العنف ضدّ المرأة، وصدور 

عديد األحكام القضائية الداعمة للحقوق والحريات والحامية لها 9 ...

   إال أن جميع هذه التطورات يجب أاّل تحجب عنّا عديد المشاكل واالنتهاكات التي ال تزال تطال الحقوق والحريات10 ، والتي تعود أساسا إلى عدم 
تغيّر عديد التشريعات التي ال تزال نافذة، وهي يف تعارض مع أحكام الدستور )خصوصا المجلة الجزائية(، ويف عدم استبطان النصوص الجديدة 
الصادرة بعد 2011 والضامنة للحقوق والحريات من قبل الفاعلين السياسيين من ناحية، وكذلك اإلدارة عموما وخصوصا جهاز األمن، وعديد 
القضاة الذين يواصلون تطبيق منظومة قانونية تعوّدوا على تطبيقها... هذا الوضع المتسم بتطوّر مهّم ولكنه غير مكتمل على مستوى الحقوق 

والحريات يهدده اليوم صعود عديد األفكار والتيارات الشعبويّة التي ال تؤمن بالمؤسسات وال بالعمل المنظم وال بدولة القانون...

7   أُلغي يف 8 سبتمبر 2017
8   منشور 12 ديسمبر 1965 والذي ألغي بموجب المنشور عدد 13 بتاريخ 15 جويلية 2020

9  وأهّمها القضية المرفوعة من المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية شمس ) صدر قرار محكمة التعقيب فيها يف 21 فيفري 2020(، وقضية نقابة األئمة ضد جمعية شمس 
) حكم صدر يف 14 فيفري 2018(، وحكم يتعلق بتغيير الجنس ) صدر يف  9 جويلية 2018(، وعديد األحكام التي طبقت قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، واتخذت 
قرارات حماية لصالح النساء ضحايا العنف... وأحكام لضمان حق تكوين الجمعيات )حكم مؤسسة حسن السعداوي يف 2015-12-23 ، وحكم الجمعية البهائية التونسية الصادر عن 

المحكمة اإلدارية يف 21  فيفري 2019 القضية عدد 133204...
10  اُنظر/ي التقارير الدورية لالئتالف المدني من أجل الحريات الفردية تباعا، وتقارير الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية من 2017 إلى 2021 ، وهي متوفرة جميعها باللغات 

http://adlitn.org/fr/documentations?cat=2 الثالث )العربية والفرنسية واإلنقليزية( على موقع الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية على الرابط التالي
 http://adlitn.org/sites/default/files/1._rapport_version_integrale_fr_ar_ang_0.pdf :2020 تقرير

http://adlitn.org/sites/default/files/0._rapport_lib_ind_2019_version_integrale_4_langues.pdf :2019 تقريرا
http://adlitn.org/sites/default/files/1._rapport_lib_indiv_dans_les_campagnes_electorales_de_2019_version_integrale.pdf

http://adlitn.org/sites/default/files/1._rapport_etat_des_li_2019_version_integrale.pdf :2018 تقرير
 http://adlitn.org/sites/default/files/ar_redui1.pdf :2017 تقرير

وكذلك تقارير الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية حول:
/http://adlitn.org/download/rapport-les-libertes-aux-temps-du-coronavirus :الحريات يف زمن فيروس كورونا,  تونس جويلية 2020 الرابط

/http://adlitn.org/download/droits-et-libertes-aux-temps-de-letat-dexception :الحقوق و الحريات زمن الحالة االستثنائية، تونس سبتمبر 2021, الرابط
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I.  التمييز على أساس الجندر يف القانون التونسّي 
1. التوجّس من استعمال عبارة الجندر يف القانون التونسّي:

المالحظ أن المجلس التشريعي )مجلس نواب الشعب( يرفض استعمال عبارة » الجندر« أو » النوع االجتماعي«، وقد أثيرت المسألة يف عديد 
الجماعات  مجلة  قانون  ونقاش مشروع  المرأة،  التمييز ضد  أشكال  على كّل  بالقضاء  يتعلق  أساسي  قانون  نقاش مشروع  أثناء  المناسبات: 
النوع  يربط  خطاب  وهو  المجلس،  داخل  المقدم  الخطاب  إلى  دائما  يعود  الرفض  هذا  للميزانية،  االساسي  القانون  ونقاش مشروع  المحلية، 

االجتماعي بالتشريع للعالقات الجنسية المثلية .

إال أنه وعلى مستوى النصوص الترتيبيّة، )خاصة األوامر الصادرة عن رئيس الحكومة( فإننا نالحظ أن عبارة » النوع االجتماعّي« وردت يف أمرين 
حكوميين: األول عدد 626 الصادر يف 25 ماي 2016 وهو يتعلق بإحداث مجلس للنظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل« ، والثاني 
عدد 611 مؤرخ يف 26 جويلية 2018، وهو يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية ألفضل مبادرة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرّجال. هذ 

التضارب يف موقفي البرلمان والحكومة يعكس بحق االزدواجية يف المقاربة القائمة على حقوق النساء والرّجال!

2. تأسيس األدوار االجتماعية على العرف والعادة: 

يؤسس القانون التونسي وتحديدا مجلة األحوال الشخصية أدوار كّل من الرجال والنساء على العرف والعادة حيث ينّص الفصل 23 ، يف الفقرة 2 
من مجلة األحوال الشخصية على أنه » يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة«. هذا اإلقرار يؤدي حتما إلى التميز ضد 
النساء خاصة يف مجتمع يجعل فيه العرف والعادة للرّجال مكانة أرفع وأفضل من مكانة النساء، وهو ما يتأكّد قانونيا أيضا على المستويات التالية: 

العلويّة القانونية للرّجال على النساء : وتتمثل أساسا يف أن: 

ج »هو رئيس العائلة«: 1.2 الزو

يؤكد ذلك الفصل 23 من مجلة األحوال الشخصية يف فقرته الرابعة وهو ما يجعل منه السلطة العليا يف العائلة وال يمكن للزوجة أن تزاحمه 
فيها. هذه األفضلية الذكورية والتي حاول المشرع التقليص منها عندما عوّض واجب الطاعة » بالتعاون بين األب واالمّ على تسيير شؤون األسرة 
وحسن تربية األبناء« )تنقيح الفصل 23 من مجلة األحوال الشخصية بالقانون عدد 74 المؤرخ يف 12 جويلية 1993، إال أنّ ذلك لم يقض على 

مظاهر التمييز ضدّ المرأة داخل األسرة، وخاصة فيما يتعلق بالحضانة(. 

2.2 التميز يف الوالية على األبناء:

 األصل يف القانون التونسي أنّ والية األمّ على األبناء هي استثناء، فاألصل هو والية األب حيث أن »القاصر وليّه أبوه أو أّمه إذا تويف أبوه أو فقد 
أهليته...« )الفصل 154 مجلة األحوال الشخصية( وهو ما أكده الفصل 155 بمنطوقه: »لألب ثم لألم ثم للوصي الوالية على القاصر أصالة«. هذا 

التوجه نحو الوالية األبوية )الذكورية( على األبناء تنعكس أيضا على الحضانة.

3.2 خضوع الحضانة لعلويّة الوالية:

يقيد القانون التونسي حضانة األم بسلطات األب، حيث تسقط الحضانة عن الحاضنة ألسباب عدّة: 

دينيّة أّواّل ؛ حيث ينّص الفصل 59 من مجلة األحوال الشخصية على أنّه إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فال تصّح حضانتها 
إالّ إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره«، إالّ أن ذلك ال يسري على األمّ إذا كانت هي الحاضنة.
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جغرافية ثانيا، حيث ينّص الفصل 61 من مجلة االحوال الشخصية على أنه: »إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام 
بواجباته...« سقطت حضانته.

4.2  نظام المواريث وانعدام المساواة:

يقوم نظام المواريث يف القانون التونسي على نظام »العصبة، والمقصود به أقارب المتويف من الذكور شرط عدم االنفصال عنه بأنثى هذا النظام 
أدّى إلى أن األنثى ال يمكن« إال يف حاالت نادرة أن ترث مثل الذكر، اذ خّص المشرّع الذكور بامتيازات عدّة: 

• فاألنثى مهما بلغت درجة قرابتها بالموّرث ال تتمتع أبدا بصفة العاصب بنفسها، وال يمكنها )البنت واألمّ واألخت والجدّة( أن ترث وحدها 
جميع مال موّرثها, 

• األنثى الوارثة نصيبها أقل يف أغلب الحاالت من الذكر، ذلك أن الفصول من 101 إلى 119 من مجلة األحوال الشخصية تجعل البنت واألمّ 
والزوجة واألخت يف وضعية ال ترث فيها إال نصف نصيب الذكر وواحدة فقط هي حالة مساواة.

إلى جانب ذلك تقصى عديد اإلناث من الميراث مقارنة بالذكور يف نفس الوضعية؛ وهنّ العّمة، وبنت العّم وبنت األخ، هذه األفضلية الذكورية 
التي يكرّسها القانون، هي التي تحدّد األدوار االجتماعية.

يمها 3. منع تغيير األدوار االجتماعية وتجر

يعكس القانون التونسّي الحالي النظرة التقليدية القائمة على وجود جنسين فقط لكل منهما دوره االجتماعّي والخروج عن ذلك ممنوع ومعاقب 
عليه، وهو ما نالحظه من خالل: 

1.3  عدم قبول تغيير الجنس إالّ ألسباب طيبة بيولوجية:

ذلك أن القانون التونسي لم يتعرّض تماما لمسألة تغيير الجنس، مّما ترك فراغا تشريعيّا، وهو مّما يحتّم على كل االشخاص الذين خضعوا 
تدخل  إرادية بالعيش يف وضعية قانونية غير مطابقة لوضعيتهم الجسديّة، مّما أدى إلى  إرادية أو غير  تغيير الجنس سواء بطريقة  لعمليات 

القضاء ولكن بصفة مثيرة للجدل حيث يميّز القضاء بين: 

• حالة تغيير الجنس التي حصلت بصفة »طبيعيّة«، حيث يتعامل القضاء إيجابيا مع هذه الحالة، ولكن بكثير من الحذر حيث يعمد القضاء إلى 
التأكّد من أنّ تغيير الجنس تّم بصفة نهائية وبطريقة طبيعيّة ومستقلة وخارجة عن إرادة الشخص.

• أما فيما يتعلّق بحالة تغيير الجنس التي حصلت أو استكملت بواسطة عملية جراحية فإن القضاء يبدي تجاهها تصلّبا وممانعة قوية جدّا.

ويكون الشخص عندها يف وضعية تحرمه من حقوقه جميعا، فال يمكنه أن يتمتع بأي حّق إنسانّي نظرا لعدم تطابق هويته القانونية مع جسده: ال 
يمكنه إبرام عقد زواج، وال تكوين أسرة، وال التسجيل يف المعاهد والجامعات، وال التداوي...

2.3  عقاب كّل مخالفة للدّور الجنسّي لألفراد:
انطالقا من األدوار االجتماعية لكّل من الرّجال والنساء، نالحظ أن المشرّع يدين أي فعل جنسّي خارج عن نطاق العالقة بين الرجال والنساء. 
ولذا يعاقب القانون »اللّواط والمساحقة بثالث سنوات سجنا« )الفصل 230 من المجلة الجزائية(. هذا التعامل النمطي مع األدوار االجتماعية 
والجنسية لألفراد يؤدي إلى عقاب األشخاص ال فقط على أساس أفعالهم الجنسية، بل وكذلك على أساس مظهرهم وهويّتهم خاصة عندما يتزامن 
تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية مع الفصل 226 مكرّر، الذي يعاقب االعتداء على األخالق الحميدة والتجاهر بالفحش، وبما ينايف الحياء، 
وهي عبارات لها داللة أخالقية تؤدي حتما إلى معاقبة األشخاص المختلفين يف مظهرهم أو الذين يظهرون هوية جندرية ال تتطابق ما هو سائد يف 

المجتمع، وال تتطابق مع الهوية القانونية المضّمنة يف بطاقة التعريف الوطنية.
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4. يف التمييز ضدّ األشخاص غير المتزوجين 

يف إطار النظرة االجتماعية السائدة لألدوار االجتماعية، ينظر لغير المتزوجين نظرة اشتباه وتشكيك، وهو ما ينعكس قانونا على مستوى التبني 
واألمهات العازبات.

القانون التونسي عدد 27 المؤرخ يف 19 جوان 1958 الحّق يف التبنّي، إال أنه يحصر هذا  • حرمان غير المتزوجين/ المتزوّجات من التبني: يقرّ 
الحّق لألزواج، أو المطلقات أو األرامل )الفصل 9 من القانون المتعلق بالوالية العمومية والكفالة والتبنّي(. ويف ذلك تمييز ضدّ األشخاص غير 

المتزوجين، وتطابق مع الرؤية االجتماعية لكون التبني ال يعود إال لمن »يكوّن أسرة« أو له تجربة يف الحياة األسرية )المطلقات واألرامل(.

• التميز ضدّ األمهات العازبات: بالرّغم من أن القانون التونسي، عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ يف 28 أكتوبر 1998 يتعلّق بإسناد اللقب العائلي 
لألطفال المهملين أو مجهولي النسب، يقرّ لألم الحاضنة البنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له إسمها ولقبها العائلي...« )الفصل 1(، إالّ أن 

ذلك ال يعطي هذه األمّ العزباء الحقوق المترتبة عن األمومة: من عطلة األمومة والرضاعة وغيرهما !  

ج إطار الزواج  5. التمييز ضدّ األطفال المولودين خار

رغم التطوّر الكبير الذي حققه القانون التونسّي فيما يتعلّق باألطفال المولودين خارج إطار الزواج؛ وذلك بإقرار حقهم يف الهوية: من اسم ولقب 
وحماية ورعاية... سواء من قبل األمّ إذا كان األب مجهوال أو من قبل األب بطلبه )دون وجود عقد زواج(، أو بإثبات ذلك »بشهادة الشهود أو بواسطة 

التحليل الجيني...« )الفصل األول القانون عدد 75 لسنة (1998 فإنّ هذا اإلقرار لحقوق الطفل المولود خارج إطار الزواج يبقى منقوصا: 

فإسناد لقب األب لالبن يمنح هذا األخير حقه يف النفقة والرعاية من والية وحضانة مادام قاصرا أو بعد ذلك بموجب القانون. وتبقى مسؤولية 
اآلباء قائمة نحو أبنائهم ونحو الغير، طيلة المدّة القانونية يف كل ما يتعلّق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون )الفصل األول القانون عدد 

75 لسنة 1998(.    

إال أن هذا اإلقرار بهذه الحقوق جاء يف تعارض مع مجلة األحوال الشخصية التي ال تقرّ حّق الطفل المولود خارج الزواج يف ميراث والده حتى وإن 
اعترف به ومنحه إسمه، وهو ما دأب على تطبيقه القضاء دونما أّي توسع يف قراءة قانون 1998 الذي جاء أساسا إلقرار حّق الطفل يف البنوّة ويف النفقة 
والرعاية وخاّصة يف االعتراف به؛ إذ ليس من المقبول وال من المعقول أن يتمتع الطفل المتبنّى بحقه يف الميراث )الفصل 15 من القانون عدد 27 

لسنة 1998 يتعلق بالوالية العمومية والكفالة والتبني( وال يتمتع الطفل الذي اعترف والده ببنوّته بميراثه! ويف ذلك تمييز وتحقير لذلك الطفل ! 

II.  التمييز على أساس اإلعاقة  
ينّص الفصل 48 من دستور 27 جانفي 2014 على أنه: »تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كّل تمييز. لكّل مواطن ذي إعاقة الحّق يف االنتفاع، 

حسب طبيعة إعاقته، بكّل التدبير التي تضمن له االندماج الكامل يف المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك«.

هذا اإلقرار الدستورّي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يجعل منهم أصحاب حقوق كاملة يف جميع مجاالت الحقوق اإلنسانية، ومنها الحّق يف الولوج 
إلى األماكن العمومية، هذا الحّق الذي يتوجب إقراره صراحة يتطلب لتحقيقه مجموعة من الحقوق السابقة له والمتزامنة معه والالحقة به. حيث 
ال يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن ينتفعوا بهذا الحق إذا لم تتخذ عديد التدابير القانونية والمادية لضمان التمتع به: ولذا كانت النصوص القانونية 

المتعلقة بهذا الحّق تؤكد عليه يف إطار واسع من الحقوق أهمهّا: 

• الحّق يف التنقل 

• الحّق يف استعمال وسائل نقل مناسبة لنوع اإلعاقة 
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• الحّق يف تهيئة وسائل النقل 

• الحّق يف تهيئة الفضاءات والمباني والطرقات والمسالك.

• واإلقرار بالحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى يخرجوا من أجلها، ذلك أن اإلقرار بالحق يف الولوج إلى 
األماكن العامة دونما إقرار لبقية الحقوق لن يشجع الشخص ذي اإلعاقة على مغادرة بيته أو مكان إقامته.

1. حقوق ذوي اإلعاقة يف القانون التوجيهي لسنة 2005 والنصوص التطبيقية

2005، يتعلّق  15 أوت  المؤرخ يف   2005 83 لسنة  التوجيهي عدد  القانون  المعوقين، وهو  تشريعا خاصا بحقوق األشخاص  تونس  لقد أقرت 
بالنهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تّم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ يف 16 ماي 2016. ويندرج هذا القانون يف إطار 

إثراء الجمهورية التونسية لتشريعها بنص خاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

هذا القانون التوجيهي كان قد سبق صدور االتفاقية الدولية، لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المؤرخة يف 30 مارس 2007 ، وكانت تونس قد وقعت 
عليها يف ذلك التاريخ، وصادقت عليها يف 2 أفريل 2008. هذا التفاوت الزمني بين القانون التونسي واالتفاقية األممية جعل القانون غير منسجم يف 
بعض جوانبه مع االتفاقية، وهو ما أدى إلى انتقاد الجمهورية التونسية على هذا األساس سواء من قبل المنظمات والجمعيات الوطنية التونسية 

أو الهيئات األممية. 

ومؤكدّا  ناحية  من  اإلنسان  حقوق  مقاربة  على   2005 لسنة   83 عدد  التوجيهي  القانون  ينبني  اإلعاقة:  ذوي  لألشخاص  اإلنسانية  الحقوق   1.1
لمجموعة هامة من الحقوق اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة، يف توافق مع الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان.

  قانون يرتكز جزئيا على مقاربة حقوق اإلنسان يتأكد ذلك باستناد القانون منذ فصوله األولى على مبادئ منع التميز وضمان تكافؤ الفرص 
بين األشخاص المعوقين وغيرهم )الفصل األول قانون 2005( على مستوى الحقوق أكد قانون 2005 على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
المنافع الصحيّة والرعاية االجتماعية )الفصول 14 إلى 18(، والحق يف التربية والتكوين )الفصول 19 إلى 25(، والحق يف التشغيل )الفصول 26 

إلى 35(، والحق يف الثقافة والترفيه والرياضة )الفصول 34 إلى 40(.

كما أقر القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االمتيازات الجبائية والماليّة ) الفصول 44 إلى 50(.

هذا التمشي يتطلب وضع آليات مناسبة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى هذه الحقوق والتمتع بها؛ فمجرد االعتراف بالحقوق 
وإقرارها يبقى غير كاف.

2.1 إقرار آليات التمتع بالحقوق: نظم القانون أهم آلية لذلك وهي » بطاقة إعاقة« )الفصل 9(، وهي بطاقة تسندها الوزارة المكلفة بالشؤون 
االجتماعية باقتراح من اللجان الجهوية لألشخاص المعوقين. وتخوّل هذه البطاقة لصاحبها االنتفاع بكل أو ببعض االمتيازات طبقا لخصوصيات 

اإلعاقة ومتطلبات الرعاية والوضع االجتماعي واالقتصادي للشخص الذي يحمل اإلعاقة.

• أقر القانون أيضا واجب الدولة والذوات المعنوية العمومية والخاصة يف تهيئة المحيط وتيسير التنقل واالتصال )الفصول 10 إلى 12(.

• إقرار الدّعم للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة، وهو ما أقره الفصل 41 من القانون؛ إذ جعل هذه الجمعيات يف شراكة هامة مع الذوات العامة.

على  إال  تحتوي  ال  أنها  نالحظ   )54 إلى   51 )الفصول  اإلجراءات  بالنظر يف محتوى هذه  القانون:  أحكام  تطبيق  إجراءات مراقبة  التأكيد على   3.1
آليات الرقابة التقليدية: المخالفات، والعقوبات، ودور أعوان تفقد الشغل، وهو ما يفقد هذه اآلليات أية خصوصية يف مجال اإلعاقة، وتعتبر 
من نقائص القانون التي ستمثل كغيرها من النقائص أسس المطالب التي لم يفتأ األشخاص ذوو اإلعاقة يرفعونها ويتمّسكون بها يف عديد 

المناسبات باستعمال شتى الوسائل القانونية والسلمية.
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2. نقائص المنظومة وإشكالياتها 

قدمت لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتونس 40 مالحظة يف 27 يف سبتمبر 2017 على أساس التقريرين الدوريين الثاني والثالث 
لتونس، وذلك يف الدورة الثامنة عشرة للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وأكدت أغلب المالحظات المقدمة على عدم مالءمة المنظمة 
التونسية للمنظومة الدّولية وتحديدا مع االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة 

بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الجامع التقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس، 27 سبتمبر 2017 النقطة 2(.

• ومن أهم مظاهر عدم المالءمة بين المنظومتين تؤكد للجنة على: »عدم تطابق تعريف الشخص حامل اإلعاقة يف القانون التونسي مع التعريف 
يف االتفاقية الدولية. حيث يعرف الفصل من القانون عدد 83 لسنة 2005 الشخص المعوق »كل شخص له نقص دائم يف القدرات والمؤهالت 
البدنية أو العقلية أو الحسيّة، ولد به أو لحق به بعد الوالدة، يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من األنشطة األساسية اليومية الشخصية 

أو االجتماعية، ويقلّص إدماجه يف المجتمع«.

بينما تعرف االتفاقية الدّولة لألشخاص ذوي اإلعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عملية أو ذهنية أو حسيّة، قد تمنعهم لدى 
التعامل مع مختلف الحواجز المشاركة بصورة كاملة وفعالة يف المجتمع على قدم المساواة مع اآلخر«.

وبمقارنة التعريفين نالحظ محدودية التعريف التونسّي على استيعاب كّل األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة بربط اإلعاقة بالدوام يف القانون التونسّي، 
بينما ال تكون يف التعريف الدولّي إال بطول األجل وليس باالستدامة المطلقة. ثم إن تعريف االتفاقية يؤكد على مبدأ المساواة بين حاملي اإلعاقة 

وغيرهم، وهو ما ال يشير إليه تماما التعريف التونسي.

• فأهم انتقاد وجه إلى المنظومة التونسية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو أنها ال تتماشى مع نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة؛ أي 
َسة بكل وضوح على مكونّات حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مع األخذ بخصوصية اإلعاقة  إنّها غير مؤسَّ
يف منظومة شاملة ، متكاملة، مترابطة، غير قابلة للتجزئة، وال يمكن التراجع عنها. وهو ما نالحظه عندما نقرأ المنظومة التونسية يف ضوء 

االتفاقية األمميّة: 

- عدم التأكيد الواضح والمباشر لحقوق النساء والفتيات حامالت اإلعاقة، حيث ال يتعرض القانون التونسي لسنة 2005 صراحة إلى هذه المسألة 
المهمة، حيث تكون النساء والفتيات حامالت اإلعاقة أكثر عرضة للتمييز واإلقصاء نظرا لكونهن نساء ومعاقات؛ إذ ال يتضمن القانون التونسي 

مادة مرادفة، شبيهة بالمادة 6 من االتفاقية األمميّة.

- عدم تعرض القانون التونسي للحق يف الحياة والحق يف السالمة، حيث ال يذكر القانون التونسي أيّا من الحق يف الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة )المادة 
10 من االتفاقية( والحق يف أخذ حالة اإلعاقة بعين االعتبار يف حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية ) المادة 11(، وال الحق يف الحرية واألمن ) المادة 14 

والمادة 17(، والحق يف عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المادة 15(...

- عدم التأكيد الواضح على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الولوج إلى القضاء كما تقتضيه المادة 13 من االتفاقية، حيث ال يؤكد القانون التونسّي 
هذا الحّق صراحة مع األخذ بعين االعتبار وضعية حامل اإلعاقة.

- عدم التعرض الصريح إلى حّق األشخاص حاملي اإلعاقة يف مجموعة من الحقوق والحريات التي تأخذ بعين االعتبار وضعية اإلعاقة: كالحق يف 
التعبير، والرأي، والحصول على المعلومة ) المادية 21 من االتفاقية(، والمشاركة الواضحة والمتالئمة مع وضعية اإلعاقة يف الحياة السياسية 

والعامة ) المادة 34(.

هذه النقائص تجعل المنظومة القانونية غير مكتملة يف مقارنتها بما تقتضيه المنظومة الدولية، إلى جانب افتقاد المنظومة التونسية آلليات 
اإلنفاذ والتطبيق والمتابعة، مما يجعل عديد االلتزامات القانونية مجرّد إعالن نوايا غير مشفوع بالتطبيق. 
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III.  التمييز على أساس الوضع الصحي:
حقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس االيدز

لم يأخذ القانون التونسّي بعين االعتبار الوضع الخصوصي للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري. وينعكس ذلك، من جهة أولى، من خالل 
النص الخاص؛ أي القانون رقم 71-92 المؤرخ 27 سبتمبر 1992 المتعلق باألمراض السارية، ومن جهة ثانية، من خالل النصوص العامة التي تنطبق 

بحكم طبيعتها على جميع الحاالت بصرف النظر عن خصوصيات فيروس نقص المناعة البشري.

أ.  اإلطار القانوني »الخاص«: القانون 71-92 المؤرخ يف 27 سبتمبر 1992

 27 المؤرخ   1992 72 لسنة  القانون عدد  أساسي من خالل  البشري بشكل  المناعة  بفيروس نقص  المتعلق  التونسي  القانوني  اإلطار  يتمثل 
تطبيقه  تم  والذي   2007 فيفري   12 يف  المؤرخ   2007 لسنة   12 عدد  القانون  بمقتضى  المنقح  السارية،  باألمراض  المتعلق   1992 سبتمبر 

بمقتضى األمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ 13 ديسمبر 1993. و يتميز هذا اإلطار القانوني بالخصائص التالية: 

- ال يعتبر هذا القانون إطارا قانونيا خاصا بفيروس نقص المناعة البشري فقط، بل هو قانون يتعلق بجميع األمراض السارية التي يعد فيروس 
نقص المناعة البشري واحدا منها.

- الهدف الرئيسّي من هذا القانون هو حماية النظام العام يف بعده المتعلق بالصحة العامة من خطر انتشار األمراض السارية. وال يزال القانون، 
إلى اليوم، يتسم باهتمامه باألمن الصحي أوال وقبل كّل شيء.

- يحدّ هذا القانون من مبدأ عدم التمييز من الحق يف العالج. فبالرغم من كونه قانونا يؤكد على مبدأ عدم التمييز، فإنه يحدّ منه فيما يتعلق 
بالمجال الصحّي، وذلك دون توسيع نطاق تطبيقه على جميع الحقوق وعلى جميع الحريات. إضافة إلى ذلك، ال نجد يف هذا القانون أّي ذكر 

للوصم الذي يطال المتعايشين مع هذا الفيروس.

1. ينّص هذا القانون على عدد من المبادئ والتدابير التي ستشكل إطارا شامال لحقوق اإلنسان الخاصة بالمتعايشين مع الفيروس: مبدأ عدم 
التمييز، مبدأ الرعاية المجانية يف مرافق الصحة العامة، واالختبار الالإسمي والمجاني يف مراكز مخصصة لذلك.

)خاصة من خالل  باألساس  نزعة طبية  ذو  قانون  القانون هو  أن هذا  إذ  بالحقوق؛  التمتع  تعرقل  القانون  أوجه قصور كثيرة يف هذا  2. هناك 
استعمال عبارات كـ«المريض« و«المصاب« ...( غير مرتكز على مقاربة حقوقية. ويتضح ذلك من خالل البعد المتعلق صلبه بالرقابة )مثل 

اإلعالم الوجوبي والعقوبات المفروضة على األطباء واألشخاص المتعايشين مع الفيروس...(. 

3. ال يؤكد هذا القانون على مبدأ النفاذ الشامل للعالج. فصحيح أن القانون يمنح األشخاص الذين يتلقون العالج يف المؤسسات الصحية العامة 
رعاية كاملة ومجانية، إال أن مبدأ النفاذ الشامل غير معترف به بصفة صريحة صلب هذا القانون.

تّم بواسطة  1992 خاصة فيما يتعلق بالحصول على العالج المجاني وتعميمه قد  تطبيق هذا القانون مضيّقا. فتطبيق قانون  4. يبقى مجال 
مرسوم يحدّ من مجال تطبيق هذا المبدإ، ويجعله حقّا مكرسا لذوي الجنسية التونسية المقيمين بتونس فقط، وال ينطبق على األجانب إال 

يف صور محدودة جدا. 

الطبية ليس  بالفحوصات  الوجوبي. فمبدأ السرية فيما يتعلق  2007، ينّص على مبدأ اإلعالم  تعديله سنة  1992 حتى بعد  5. ال يزال قانون 
منصوصا عليه بوضوح يف هذا القانون، وال يعتبر إال استثناء لإلعالم الوجوبي الذي يشكل المبدأ فيما يخص هذه الفحوصات. 
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وكذلك  منه،  المتضررين  أو  الفيروس  مع  المتعايشين  األطفال  وخصوصية  االجتماعي،  النوع  مقاربة  بشأن  صامتا   1992 قانون  يزال  ال   .6
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة به.

7. ال يذكر هذا القانون إال بطريقة موجزة جدا مسألة الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص المتعايشين مع الفيروس أو المتأثرين به، وال يشير 
إلى الخدمات القانونية المتعلقة بهم.

ب. إطار قانوني عام غير متناسق

ال ينبغي أن يحجب قانون 1992، وهو اإلطار القانوني الذي ينطبق مباشرة على األشخاص المتعايشين مع الفيروس واألشخاص المتأثرين به 
األحكام  به. وتشمل هذه  والمتأثرين  المتعايشين معه  بالفيروس وحقوق  تتعلق  يتألف من نصوص وأحكام عديدة  قانوني إضايف  إطار  وجود 
االتجار  مكافحة  قانون  قبيل  مؤخرا من  إقرارها  تّم  التي  األساسية  القوانين  بعض  إلى  إضافة   2014 جانفي   27 يف  المؤرخ  التونسي  الدستور 
باألشخاص )3 أوت 2016(، وقانون القضاء على العنف ضدّ المرأة )11 أوت 2017(. فهذه التطورات األخيرة يف اإلطار القانوني التونسي )بعد سنة 
2011( تتعايش مع عديد القواعد القانونية األخرى التي تهتم بتغطية جميع جوانب حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية ...؛ إذ أن بعض هذه النصوص قديم جدا مثل المجلة الجزائية لسنة 1913، وقانون األحوال الشخصية لسنة 1957، وقانون الشغل لسنة 
1966، وغيرها من القوانين التي اعتمدت بعد صدور قانون عام 1992 بشأن األمراض السارية مثل مجلة حماية الطفولة لسنة 1995، وقانون 

حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، والمرسوم المتعلق بالجمعيات لسنة 2011....

هذه المجموعة من النصوص ال تعكس مقاربة واضحة لمنظومة حقوق اإلنسان يف تونس. فالقراءة الجامعة للنصوص القديمة والحديثة، سواء 
منها تلك التي تعترف بحقوق اإلنسان أو تلك التي لم تتطور بعد والزالت تضع قيودا على عدد كبير من الحقوق والحريات، ال ييسر مهمة الكشف 
عن وجود سياسة وطنية ضامنة لحقوق اإلنسان. ويف الواقع، فإن هذا اإلطار القانوني يؤثر بشكل مباشر على حقوق المتعايشين مع الفيروس 

والمتأثرين به.

1. حق المتعايشين بالفيروس يف الصحة والتأمين الصحّي: يعترف الدستور التونسّي، صلب الفصل 37، بالحق يف الصحة لكل شخص. وعالوة 
على ذلك، فإنّ النص يف نسخته العربية يتحدث عن »كل إنسان«. ويعترف قانون 27 سبتمبر 1992 بالرعاية الصحية المجانية يف مؤسسات 
الصحة العمومية فقط. كما أن منشور وزيري الصحة العمومية والشؤون االجتماعية عدد 16 لسنة 2001 المؤرخ يف 28 فيفري 2001 يعطي 
تونس ويف المراكز االستشفائية والجامعية  الحّق يف الحصول على المضادات )antirétroviraux(  بالنسبة إلى التونسيين المقيمين يف 

فقط. كذلك بالنسبة إلى الحق يف الرعاية الصحية المجانية المعترف به للتونسيين المقيمين يف تونس ال غير.

ومن جهة أخرى، فإن اإلصابة بالفيروس، تعتبر مرضا مزمنا، إال أنه غير مدرج يف قائمة األمراض المزمنة التي وضعها الصندوق الوطني 
للتأمين على الصحة، وهو ما يحرم المتعايشين مع الفيروس من الحصول على االمتيازات المتعلقة بطبيعة األمراض المزمنة.

يتوقف  إذ  به؛  واالحتفاظ  على عمل  الحصول  يف  بالفيروس  اإلصابة  تؤثر  أن  يمكن  الفيروس:  المتعايشين مع  لألشخاص  العمل  الحق يف   .2
الحصول على عمل على الكفاءة البدنية للمترشح. 

وبالتالي فإن المترشح ملزم بالحصول على شهادة طبية تبرر كفاءته البدنية للقيام بالمهام المطلوبة منه والتي من أجلها طلب هذا الفحص 
الطبي الذي يشمل »الفحوص السريرية واإلشعاعية والمخبرية«. حسب أحكام الفصل 61 من مجلة الشغل.

ولذلك، يطرح السؤال ما إذا كان يجوز إجراء اختبار للفيروس فيما يتعلق بالفحوصات الطبية المتصلة بالتوظيف؟ لذلك، هل يمكن رفض 
ملف طالب الشغل بسبب اإلصابة بهذا الفيروس ؟ يف الحالة الراهنة للقانون التونسي، ال يوجد حكم يحظر هذه الشروط بوضوح.
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أما بالنسبة إلى إنهاء العالقة الشغلية، هل يمكننا أن نتصور أن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري يمكن أن يمثل سببا لفسخ عقد 
العمل؟ ويف هذا اإلطار، ينتهي عقد العمل الممضى إلى مدة غير معينة، حسب الفصل 14 من مجلة الشغل، »بإرادة أحد الطرفين تبعا 
الرتكاب خطإ فادح من الطرف اآلخر«. فال يمكن أن يكون الخطأ الفادح اإلصابة بالفيروس يف حدّ ذاتها. ولكن اإلصابة به يمكن أن تكون سببا 
الرتكاب خطإ فادح كالتغيب غير المرخص فيه أو عدم قدرة الشغيل على القيام بمهامه نتيجة الوهن الجسدي. فالخطأ الفادح، حسب الفصل 
14 من مجلة الشغل، قد يكون » تعذر اإلنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل...«. 

3. حق المتعايشين مع الفيروس يف تكوين أسرة: هل يمكن أن يتأثر الزواج بسبب اإلصابة بالفيروس؟ يطرح السؤال أوال فيما يتعلق بتشكيل 
عقد الزواج، وثانيا على مستوى الطالق.

فالقانون رقم 46 لسنة 1964 المؤرخ 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج ينّص، صلب فصله الثاني، على أنه  »يجب 
أن توجه بصفة خاصة عناية الطبيب أثناء الفحص المنصوص عليه بالفصل السابق إلى اإلصابات المعدية، واالضطرابات العصبية، ونتائج 
اإلدمان على المشروبات الكحولية، وغيرها من األمراض الخطرة، وخاصة مرض السل ومرض الزهري بالنسبة للقرين وللذرية«. فحسب 

أحكام هذا الفصل التي أتت على إطالقها، يمكن للطبيب أن يقوم بالتحاليل المتعلقة بالكشف عن اإلصابة بالفيروس.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان للقرين الحق يف معرفة الحالة الصحية لقرينه ؟

تنص المادة 23 من مجلة األحوال الشخصية على أنه »على كّل واحد من الزوجين أن يعامل اآلخر بالمعروف، ويحسن عشرته، ويتّجنب 
إلحاق الضرر به«. وهذا الحكم يجبر األزواج على االمتناع عن إلحاق األذى ببعضهم البعض. وال يمكن اعتبار نقل العدوى بالفيروس إال ضررا 
خطيرا. وبالتالي فإنه من حّق الزوج أو الزوجة معرفة ما إذا كان شريكه أو شريكها مصابا بأمراض تنتقل عن طريق االتصال الجنسي. وعلى 

هذا األساس، يمكن للمتضرر منهما طلب الطالق.

الضرر  إلحاق  يتجنبا  أن  الزوجين  الشخصية، يجب على كال  األحوال  31 من مجلة  الفصل  إلى  بالرجوع  بالفيروس:  اإلصابة  الطالق بسبب 
ببعضهما البعض. فإذا وقع الضرر، »يحكم بالطالق... بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر«. ويبدو من الواضح أن نقل 
الفيروس يعطي حتما الحق يف الطالق والتعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي تكبدها أحد الشريكين نتيجة اإلصابة بالفيروس، وذلك 

شريطة أن يكون الشخص المصاب على بينة من وضعيته الصحية، وأنه لم يقم بحماية شريكه. 

ويف هذه الوضعية، هل سيكون للحالة الصحية أي تأثير على حّق الحضانة؟

الحضانة: تقوم حسب الفصل 54 من مجلة األحوال الشخصية على » حفظ الولد يف مبيته والقيام بتربيته«، وتتطلب أن يكون صاحب الحق 
يف الحضانة مستوفيا لشروط معينة. فوفقا للفصل 58 من نفس المجلة، يجب أن يكون صاحب الحق يف الحضانة »...سالما من األمراض 
المعدية...«. وعلى هذا األساس، فإن تطبيق هذا الفصل ال يمكن أن يحرم الشخص المتعايش مع الفيروس من رعاية أطفاله، إذ أن اإلصابة 
بالفيروس تمثل مرضا ساريا ال مرضا معديا. ونظرا لوسائل انتقاله، فإنه من الممكن تربية الطفل وضمان حمايته حتى وإن كان الشخص 

المسؤول عنه حامال للفيروس.

الحق يف الزيارة وحق النظر يف شؤون الطفل: يمكن أن يتأثر هذا الحق أيضا بحقيقة أن أحد الوالدين مصاب بالفيروس. وعلى هذا المستوى، 
قد يتم الحد من هذه الحقوق بقرار من القاضي، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. ويتماشى هذا اإلقرار مع مبدأ أساسي من مبادئ حقوق 
الطفل، أال وهو إعطاء األولوية لمصلحة الطفل. وعلى هذا األساس، يمكن منع الوالدين من أي تواصل مع الطفل، مما قد تؤدي كذلك إلى 

تقليص الوعي بحقوق الوالدين )الحضانة، الزيارة، الحق يف النظر يف شؤون الطفل، وما إلى ذلك(.
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IV.  التمييز ضدّ المختلفين عن الدّين السائد
رغم وجود عديد األحكام الدستورية والتشريعية التونسية التي تقرّ حرية المعتقد والدين والضمير وتجرّم االعتداء على هذه الحرّيات، فإنّ عديد 

األحكام األخرى ال تزال متعارضة مع هذه الحرّيات مّما أدّى إلى تطبيقات قضائية وإدارية تمييزية ضدّ األشخاص المختلفين عن الدّين السائد.

يّة الضمير والمعتقد 1. يف األحكام المكرّسة لحر

إن أبرز ما يميّز القانون التونسّي هو تأكيد الدّستور على حرية الضمير وحماية المقدسات إلى جانب الحماية الجزائية لهذه الحقوق.

1.1 يف تفرّد الدّستور بإقرار حرية الضمير: 

ينّص الفصل 6 من الدّستور على أنّ »الدّولة راعية الدّين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدّينية، ضامنة لحياد المساجد 
ودور العبادة عن التوظيف الحزبّي.

الكراهية  التكفير والتحريض على  تلتزم بمنع دعوات  النيل منها، كما  المقدسات ومنع  االعتدال والتسامح وبحماية  الدّولة بنشر قيم  تلتزم 
والعنف والتصدّي لها«.

هذا الفصل المهّم من الدّستور ال يجب أن يخفي عنّا بعض الغموض يف أحكام خاصة فيما يتعلق بدور الدّولة يف حماية المقدسات ورعاية الدّين، 
فأي دين سترعاه الدّولة هل هو الدّين المهيمن، المنصوص عليه يف الفصل األوّل من الدستور؟ وماهي المقدسات التي ستحميها الدّولة؟ خاصة 
أن مفهوم المقدس واسع جدّا؟ فكان من األنسب إقرار حرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية يف باب الحقوق والحرّيات من ناحية 

وحماية األفراد الدّين يمارسون حريّاتهم الدّينية أو الالدينيّة بدل حماية مفهوم عام ومجرّد مثل المقدّس أو الدّين.

2.1 يف الحماية الجزائية لحرية المعتقد:

تحمي المجلة الجزائية التونسية ممارسة الحريات الدينية وذلك بترتيب عقاب بثالثة أشهر سجنا على كّل شخص يجبر غيره بالعنف أو التهديد 
على مباشرة ديانة أو على تركها«. )الفصل 166 مجلة جزائية(.

لحقوق  العالمي  اإلعالن  يف  تونس  انخراط  مع  تواصل  يف  الدينية  للحريات  والجزائّي  الدّستورّي  المستوى  على  التونسّي  التكريس  هذا  ويأتي 
االنسان، ومصادقتها مع العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية. وهو ما كان تضمنه الدستور األوّل يف جوان 1959، يف الفصل 5 بتنصيصه على 
أن »الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد، وتحمي حريّة القيام بالشعائر الدينية مالم تخّل باألمن العام«. إالّ أنّ هذه األحكام 

الدّستورية والتشريعية ال يجب أن تغيّب عنّا مظاهر التمييز العديدة التي يعّج بها القانون والممارسة الرّسمية يف تونس.

2.  يف تنوّع مظاهر التمييز على أساس المعتقد:
       بالرّجوع إلى القانون التونسي نالحظ أن مظاهر التمييز عديدة شملت النصوص القانونية والممارسة

1.2 مظاهر التمييز يف النصوص القانونيّة:

 بالرّجوع إلى النصوص القانونيّة نالحظ أنّها تحتوي على تمييز صريح ضدّ المختلفين دينيّا إلى جانب التمييز على أساس غموض النصوص 
القانونية وعدم وضوحها.

- يف التميز العلني ضدّ المختلفين دينيا: يعدّ الدّستور التونسي الوثيقة األسمى يف الدّولة، وهو الذي يعكس تصوّر الحقوق والحرّيات، إال أن 
هذا النّص الضامن لحرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية يحتوي أيضا على عناصر تتعارض تماما مع حريّة الضمير، وتميّز 

المختلفين عن الدّين السائد. 
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ثّم يجعل الفصل األوّل من الدّستور اإلسالم دين الدّولة،  ففي الديباجة يؤكد الدّستور على تمسك الشعب، »بتعاليم اإلسالم ومقاصده«، 
تعديل لهذا الفصل، وهو ما يؤشر منذ البداية على وجود دين رسمي ومهيمن على بقية الدّيانات والمعتقدات األخرى مّما  ويرفض أي 

سيكون له تأثيرات تشريعية وتطبيقية كبرى.

أّما التمييز األوضح ضدّ األشخاص غير المنتسبين للدّين المهمين فيبقى الفصل المتعلق بدين رئيس الجمهورية حيث يشترط الفصل 73 
من الدّستور أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية/ المترشحة، دينيه/ ها اإلسالم، وهو ضرب صارخ لحرية المعتقد والضمير وتمييز ضد 

األشخاص غير المنتمين لإلسالم.

- أداء اليمين واإلفصاح عن المعتقدات: ينّص الدّستور يف فصله 58 على أن أعضاء مجلس النواب يؤدون القسم التالي: »أقسم بالله العظيم 
أن أخدم الوطن بإخالص، وأن ألتزم بأحكام الدّستور«، كما يؤدي الوزراء بموجب الفصل 89 القسم الذي نّصه »أقسم بالله العظيم أن أعمل 

بإخالص لخير تونس، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالوالء لها«.

وهو ما نجده مكرّسا يف بقية التشريعات التي تنّص على أداء اليمين بالنسبة إلى القضاة والمحامين وأعوان األمن وغيرهم من األسالك 
األخرى.

هذه الصيغة الدّينية لنّص القسم تطرح إشكاال عندما يتعلق األمر بأشخاص ملحدين أو مشككين أو غير مؤمنين، فهل يحّق لهم رفض أداء 
اليمين على صيغته الدّينية؟ وما الذي يترتب عن الرّفض من آثار قانونية11؟ 

فأداء اليمين مهما كان محتواه يعبّر أو يفصح عن معطيات شخصية ال يرغب العديد يف اإلفصاح عنها. فأداء اليمين هو تدخل يف حرية المعتقد 
والضمير. ولذا ذهبت المحكمة األوروبية لحقوق االنسان إلى إقرار وجوب حماية حرية الضمير عندما يتعلّق األمر بأداء القسم. 12

- يف تنظيم الدّيانات يف ظل الدّين الغالب/ المهيمن:

ما يطبع الدّولة التونسية هو وجود دين رسمي ومهيمن )بموجب الدّستور، الفصل األوّل( إال أن الدولة التونسية تقرّ أيضا بديانتين 
أخريين: اليهودية والكاثوليكية. ففيما يتعلق بالديانة »الموساوية« صدر القانون المؤرخ يف 11 جويلية 1958 المتعلّق بنظام شعائر الديانة 

الموساويّة والذي أحدث ما يسّمى »بالجمعيات الدينية اإلسرائيلية« التي تتولى إدارة الشعائر الدينية اليهودية يف تونس.
أما بالنسبة إلى الديانة الكاثوليكية فتنظم وفقا لالتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والكرسي الرسولي )الفاتيكان( يف 9 جويلية 1964 

13،»Modus ivendi« تعرف بإسم
إال أن ما نالحظه هو عدم وجود أي تنصيص على النظام الذي تخضع له بقية الديانات سواء التوحيدية أو غيرها، ولذا تعاني عديد الديانات 
)جرّاء هذا الفراغ التشريعي( من عدم االعتراف الرّسمي والمضايقات التي يتعرّض لها معتنقوها ومعتنقاتها. وذلك سواء لبقية الطوائف 

المسيحية أو للبهائية أو البوذية أو غيرها...

فغياب النصوص القانونية وعدم وضوح بعضها ضمن إطار الدين المهيمن ال يمكن إال أن يؤثر سلبا على حقوق األفراد والمجموعات من غير 
المنتمين لهذا الدّين وعلى حرّياتهم.

2.2 مظاهر التمييز يف الممارسات الرّسمية: 

مع وجود نصوص قانونية تكرس الدين المهيمن )اإلسالم( دينا للدّولة ومع غموض نصوص قانونية عديدة يف عالقة بحرية الضمير، نرى 
بأن األجهزة اإلدارية للدّولة من ناحية )1( والقضاء من ناحية أخرى )2( يعمدان إلى التمييز ضدّ األشخاص المختلفين عن الدّين المهيمن.

11  محمد أمين الجالصي، المحقرون يف القانون التونسي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، تونس، 2018، ص 26.

12   المحكمة األوروبية يف 21 فيفري 2008 قرار الكسندريس/اليونان وقرار 3 جوان 2010 ديمتراس/ اليونان. 

13  انظر: تقرير حول نشاط وزارة الشؤون الدينية لسنة 2012، ص 20.
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• يف مظاهر التميز الرّسمي على أساس الدّين: 

إن أبرز ما طبع مظاهر التمييز هو حرمان األشخاص من حقهم يف اختيار القرين على أسس دينية، ورفض تكوين الجمعيات على نفس 
األساس أيضا.

- فمن حيث حرية اختيار القرين، ومنذ صدور منشور وزير الداخلية يف17 مارس 1962 حول التحجير على ضباط الحالة المدنية إبرام عقود 
الزواج بين التونسيّة وغير المسلم، وهو منشور تدّعم بموجب المنشور الصادر يف 5 نوفمبر 1973، وتأكد مع المنشور عدد 39 الصادر 
عن الوزير األوّل يف 14 ماي 1988 حول الحصول على شهادة يف اعتناق االسالم، ثّم حرمان التونسيات ولمدة فاقت 55 سنة من حرية 
اختيار القرين، هذا اإلجراء الذي ألغي يف 8 سبتمبر 2017، ال يزال يطبق من قبل بعض ضباط الحالة المدنية )بلدية الكرم مثال( ومن قبل 

عديد عدول اإلشهاد.

- من حيث تأسيس الجمعيات وبالرّغم من أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بالجمعيات ال يستثني وال يمنع تكوين جمعيات 
على أساس ديني فإنّ اإلدارة التونسية )الكتابة العامة للحكومة( ترفض اإلعالمات المتعلقة بتكوين جمعيات تحمل تسميات ذات داللة 
غير متجانسة مع الدين األغلبي )اإلسالم السني المالكي األشعري(، وهو ما حصل صراحة مع الملف المودع باسم »الجمعية البهائية 
التونسية« حيث أصرّت رئاسة الحكومة على رفض تسميتها، وعطلت تأسيسها، واعتمدت يف ذلك على فتوى صادرة عن مفتي الجمهورية، 
عدد  التونسية  اإلدارية  المحكمة  حكم  صدور  بعد  حتى  يتواصل  إداري  تعنّت  وهو  الدّينية؛  الشؤون  وزارة  عن  صادرة  استشارة  وعن 
133204 بتاريخ 21 فيفري 2019، وقد أقرّ فيه حق الجمعيّة يف أن يكون اسمها الجمعية البهائية التونسية«، وأكدّ أنه ال سلطة لإلدارة يف 

التدخل يف أسماء الجمعيات.

• يف التمييز القضائي على أساس الدّين:

يتمثل هذا التمييز أساسا يف صدور أحكام جزائية ضدّ األشخاص على أساس مواقفهم من الدين األغلبّي، وكذلك يف الحرمان من الميراث 
على أساس اختالف الدّين.

• القانون الجزائي يف خدمة الدين المهيمن:

- إن المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 وإن جرّمت دفع األشخاص بالعنف أو بالتهديد إلى اعتناق دين أو الخروج من دين )الفصل 166( 
فإنها تحتوي أيضا على مجموعة من الفصول التي يتم تطويعها لمعاقبة المختلفين عن الدّين السائد خاصة عندما يعبّرون/ يعبّرن عن 
اآلراء الناقدة أو المعارضة لهذا الدّين. ولذا وبالرجوع إلى عديد األحكام القضائية الصادرة يف هذا المجال نالحظ أن القضاء الجزائي يعتمد 
الفصول المتعلقة خاصة ببيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محّجرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجرّة تحت عنوان آخر )الفصل 121 مكرّر(، 
تعكير صفو النظام العام أو النيل من األخالق  توزيع المناشير والنشريات والكتابات األجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها  وكذلك 
الحميدة... )الفصل 212 ثالثا مجلة جزائية(، إلى جانب تطويع الفصول المجرّمة لالعتداء على األخالق الحميدة أو اآلداب العامة والتجاهر 

بفحش )الفصلين 226 و 226 مكرّر من المجلة الجزائية(.

هذه الفصول أدّت إلى صدور أحكام سالبة للحريّة يف قضايا شهيرة منذ 2011 إلى اليوم؛ و منها قضية غازي الباجي وجابر الماجري، 2012، 
وقد حوكما من أجل تقاسم صور وكتابات تناولت بصفة كاريكاتورية صور النبي محّمد وسيرته، مّما أدى إلى عقابهما بالسجن لمدة فاقت 

الخمس سنوات لكل منهما14.

14  أنظر المحكمة االبتدائية بالمهديّة حكم عدد 1395 بتاريخ 28 مارس 2012 والذي دعمته محكمة االستئناف بالمنستير يف حكمها عدد 1056 الصادر يف 18 جوان 2012، قرارات 

غير منشورة.
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هذا التوجه الفقه قضائي تواصل حديثا مع ما عرف بقضية سورة كورونا حيث قضت المحكمة االبتدائية بتونس يف 14 جويلية 2020 على 
آمنة الشرقي التي نشرت على صفحتها نّصا عنوانه سورة كورونا )كانت قد تداولته عديد الصفحات قبلها على فيسبوك( بستة أشهر سجنا 
توجيهها أيضا للمحامي منير  تّم  تهم  وبغرامة مالية من أجل الدّعوة والتحريض على الكراهية بين األديان واألجناس والّسكان«، وهي 

البعطور الذي صدر بشأنه حكم  بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية 15.

  وما نالحظه يف هذه األحكام هو أن القضاء ورغم إقراره بحريّة المعتقد واعتبارها »حرية شخصية تكفلها المواثيق الدّولية وخاصة اإلعالن 
نطاق  عن  يخرج  اإلسالم...  تحقير  فإنّ  البالد  هذه  دستور  أيضا  يكرّسه  والذي   ...1948 ديسمبر   10 يف  الصادر  االنسان  لحقوق  العالمي 

ممارسة الفرد لحريته الشخصيّة... ذلك أنها تّمس من معتقدات التونسي«.16

• أحكام المواريث يف خدمة الدّين الغالب )األغلبي(:

بالرغم من عدم وجود نّص صريح يمنع غير المسلم/ة من أن يرث المسلم/ة فإنّ تأويل القضاء للنصوص القانونية المؤسسة على أحكام 
الشريعة اإلسالمية أدى إلى منح القريب غير المسلم من حقه يف ميراث المسلم.

حيث دأب فقه القضاء على تأويل أحكام الفصل 88 من مجلة األحوال الشخصية. حيث ينّص هذا الفصل على » القتل العمد من موانع 
اإلرث...« هذا التأويل عرف مراحل عدّة:

- ففي مرحلة أولى أكدت محكمة التعقيب أن الفصل 88 من مجلة األحوال الشخصية يحيل إلى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، ولذلك 
يحرم أيضا غير المسلم/ة من أن يرث المسلم/ة وهو توجه فقه قضائي بدأ بقرار محكمة التعقيب الصادر يف 21 جانفي 1966 ) قرار 

حورية( ليتواصل إلى نهاية سنة 2004. 

- ويف مرحلة ثانية انطلقت بقرار محكمة التعقيب الصادر يف 20 ديسمبر 2004، عرف فقه القضاء تذبذبا بين موقفين: حرمان غير المسلم 
من ميراث المسلم بالرجوع إلى قراءة وضعية خالصة للقانون التونسي استنادا إلى كل االتفاقيات الدولية المصادق عليها، ومنها العهد 
هذا  ليتواصل  التونسي،  الدستور  جانب  إلى  المرأة  التمييز ضد  أشكال  على كل  القضاء  واتفاقية  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي 

التذبذب المحيّر والخطير على الحقوق والحريات إلى سنة 2009. 

يف مرحلة ثالثة، وهي المرحلة الحالية التي بدأت بقرار محكمة التعقيب الصادر يف 5 فيفري 2009، وتأكد بقرارها الصادر يف 28 أكتوبر 
2014 والذي أقرته وطبقته محكمة االستئناف بتونس يف األول من نوفمبر 2016، نالحظ أن المحاكم توجهّت نحو القراءة الوضعية للقانون 

التونسي استنادا إلى الدستور واالتفاقيات الدولية لتقر بأنه ال يمنع غير المسلم من ميراث المسلم.

إال أنه ال يجب أن نقرّ بصفة نهاية استقرار فقه القضاء يف مسألة الميراث؛ ألن عدم صدور قرارات تعقيبية تمنع غير المسلم من ميراث 
المسلم منذ 2016 ال يعني أنه من غير الممكن حدوث انتكاسة فقه قضائية. خاصة أن النزعات القضائية المحافظة ال تزال موجودة ) انظر 

الحقا، النزعة المحافظة لدى القضاء(.

حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بتونس يف 26 أكتوبر 2021  15

أ أنظر حكم محكمة االستئناف بالمنستير، يف 18 جوان 2012، قضية عدد 1056، غير منشور.  16
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V.   التمييز على أساس اللّغة وضرب االختالف والتنوّع
تنتمي تونس إلى مجموعة الدّول التي تقرّ لغة مهيمنة وتجعل منها اللغة الرسمية، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الحقوق والحريات وضرب 

التنوّع الثقايف.

1. يف اللّغة المهيمنة:
 »العربية لغتها«، بالرّجوع إلى الدّستور التونسي نالحظ أنه ومنذ فصله األوّل يقرّ أحادية اللّغة بجعله اللغة العربية اللغة الرّسمية الوحيدة يف 
الدّولة. مع االنفتاح يف مجال التعليم العمومي على »اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية«. )الفصل 39 من الدّستور(. هذا االختيار للغة رسمية 
واحدة من شأنه تهميش اللّغات األخرى الموجودة يف تونس، وخاصة منها األمازيغية والعبريّة، ذلك أنه بالنسبة إلى اللّغة العبريّة فهي ال تدرس 

إالّ يف المدارس الخاصة بالتونسيين ذوي الدّيانة اإلسرائيلة، ويف التعليم العالي باعتبارها اختصاصا يف بعض المؤسسات الجامعية.

ذلك  )وبما يف  لغتها  المحافظة على  المجموعات من حقوقها يف  يحرم هذه  ما  الرّسمّي. وهو  المستوى  تدرس مطلقا على  فال  األمازيغية  أما 
ثقافتها(، وتدريسها، واالعتراف بها لغةً من بين لغات أخرى.

وانطالقا من نص الدّستور الذي يكرّس لغة رسمية واحدة؛ »اللغة العربية«، جاءت النصوص التشريعية والتطبيقية لجعل العربية لغة المطبوعات 
اإلدارية، والنصوص القانونية التي تصدر باللغة العربية، ويمكن نشرها بلغات أخرى على سبيل اإلعالم فحسب17.

كما تجري مداوالت مجلس نواب الشعب بالعربية مع الّسعي إلى توفير الوسائل لتيسير مشاركة األعضاء الذين ال يتقنون العربية18. 

إالّ أن المالحظ أن اللغات األخرى التي تحيل عليها هذه النصوص القانونية ليست اللّغات التونسية األخرى: األمازيغية والعبريّة، بل هي باألساس 
اللغتان الفرنسية واإلنجليزية! وهو ما ال يخدم تماما التنوّع الثقايف التونسي ويكرّس التميز على أساس اللّغة.

2. يف ضرب التنوّع الثقايف:

 إن اللّغة هي آلية ثقافية مهمة، وبحجبها أو منعها أو عدم توفير آليات ووسائل ممارستها تضرب الثقافة الراجعة لها، وهو ما تتعرّض له كل 
من الثقافتين اليهودية واألمازيغية يف تونس.

فبالرغم من مصادقة تونس على اتفاقية اليونسكو لسنة 2005 حول حماية تنوّع أشكال التعبير الثقايف وتعزيزه فإنه ال ذكر ألي ثقافة أخرى 
تونسّي. بل إن بعض هذه النصوص تضرب التنوّع الثقايفّ، وتميّز ضد األشخاص عند اختيار أسماء أبنائهم  بصفة صريحة يف أي نص قانونّي 
بالرّغم من أن القانون المنظم للحالة المدنية يف تونس19 لم يتعرّض إلى مسألة أسماء األطفال، إال أن اإلدارة )وزارة العدل ووزارة الدّاخلية( 
أصدرت المنشور عدد 85 المؤرخ يف 12 ديسمبر 1965، وقد تضّمن ضوابط )ثقافية ودينية( الختيار أسماء األطفال عند التصريح بالوالدات أمام 
ضابط الحالة المدنيّة، فبالرّجوع إلى منشور 1965 نالحظ أنه ينّص على أن »تحرّر الرّسوم باللغة العربية إال فيما يتعلّق بالتونسيين اإلسرائليين 
واألجانب مّمن ال يحملون اسما ولقبا عربيّا، فإن األلقاب واألسماء تكتب زيادة على العربيّة باألحرف الالتينيّة بإمالء مّمن يهّمه األمر، لكن بالنسبة 
إلى بقية التونسيين فإنه »يحّجر إسناد األسماء غير العربية للمواليد«. ويكون بذلك التحجير على األسماء األمازيغية مثال، وهو ما تواصل العمل 
به من 15 ديسمبر 1965، إلى جويلية 2020 عندما قام الوزير المكلف بالشؤون المحليّة بإلغاء المنشور عدد 85 لسنة  1965، إال أن هذا اإللغاء 

لم يمنع ضباط الحالة المدنية لحد اآلن من رفض تسجيل األسماء غير العربية للتونسيين«20 .

17   الفصل األوّل من القانون عدد 64 المؤرخ يف 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص القانونية بالرائد الرّسمي
18   الفصل 104 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، المؤرخ يف 24 فيفري 2015.    

19   القانون عدد 3 المؤرخ يف األوّل من أوت 1957.    

انظر تقرير اإلئتالف المدني من أجل الحريات الفردية لسنة 2020، ستة كل المخاطر، تونس جوان 2021،  20

      انظر أيضا: محمد أمين الجالصي، عندما تختار الدّولة أسماء أبنائنا، يف المناشير السالبة للحرية، تحت إشراف وحيد الفرشيشي، تونس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات 
الفردية 2018، ص 106 إلى 131، وعبد الكريم لعويتي، الجماعات المحلية والحالة المدنية، يف الجماعات المحلية والحريات الفردية، تحت اشراف وحيد الفرشيشي تونس 2019، 

ص 46 إلى 75..    
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الدّولة  داعية  خاصة  األمازيغ  بحقوق  يتعلق  فيما  عديدة  لتونس  التعاهدية  وغير  التعاهدية  الدّولية  اآلليات  ومالحظات  توصيات  ولذلك كانت 
تكفل  التي  التدابير  اتخاذ  جانب  إلى  والثقايف،  الالإثني  االنتماء  حسب  بالمجموعات  المتعلقة  واإلحصائيات  المعلومات  توفير  إلى  التونسية 
توفير التعليم باللغة األمازيغية يف جميع مراحل التعليم وأن تشّجع دراسة تاريخ وثقافة األمازيغ، وأن تنشر األنشطة التي تنظمها الجمعيات 
األمازيغية21؛ وهو ما نالحظ أن دول الجوار المنتمية للمغرب الكبير قد قامت به. فبالنسبة إلى الجزائر وبعد التعديل الدّستوري لسنة 2016 
أقرّ الفصل 4 من الدستور أن »تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. تعمل الدّولة لترقيتها وتطويرها...«. كذلك الشأن بالنسبة إلى المغرب؛ 

فبتعديله لدستوره يف 2011 جعلت »األمازيغية أيضا لغة رسمية للدّولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء«.

VI.   التمييز على أساس الجنسيّة: يف رهاب األجانب
لم يتعرض الدّستور التونسي صراحة »لألجانب« )غير التونسيين(؛ إذ لم يرد ذكرهم يف نص الدّستور ولو لمرّة واحدة. إال أنه ومن خالل اعتماد 
عبارات عامة استعملها الدّستور )حق لكل إنسان( أو التعرض لحق اللجوء السياسي )الفصل 26( فإنه يمكن القول بأن الدّستور التونسّي يلّمح ولو 
باقتضاب شديد لحقوق غير التونسيين، تماما مثل انخراط الدّولة التونسية يف المنظومة الدّولية لحقوق اإلنسان التي تقرّ الحقوق للجميع دونما 

تمييز على أي أساس بما يف ذلك المنشأ.

كما صادقت تونس على مجموعة من النصوص الدولية التي من شأنها تعزيز حماية األجانب، من ذلك انضمام تونس إلى اتفاقية جنيف المؤرخة 
يف 28 جويلية 1951 حول الالّجئين، إال أن تونس لم تنخرط لحد اآلن يف االتفاقية الدّولية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهم ) 

وهي االتفاقية المؤرخة يف 18 ديسمبر 1990 ، وقد دخلت حيّز النفاذ يف 1 جويلية 2003(. 

على المستوى الوطني ورغم وجود بعض النصوص واألحكام التي من شأنها حماية حقوق غير التونسيين وضمانها ،22 فإن القانون التونسّي المتعلق 
مباشرة باألجانب وهو القانون المؤرخ يف 8 مارس 1968 يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية، إلى جانب بعض القوانين الجزائية األخرى وخاصة 
تلك المتعلقة بجريمة اجتياز الحدود خلسة، ال تزال ذات طابع تمييزي ضد األجانب، وال تعكس بأي وجه من الوجوه مقاربة حديثة للتعاطي مع 

حقوق غير التونسيين ضمن مقاربة شاملة لحقوق اإلنسان.

وبالرّجوع إلى هذه النصوص القانونية التونسية نالحظ أن مظاهر التمييز فيها ضد األجانب تتعلق أساسا بحقهم/ هن يف عبور الحدود التونسية )1( 
ومسألة إقامتهم بتونس )2(، وتمتعهم بالحقوق اإلنسانية كالجنسية والعمل وحمايتهم من التمييز )3(.

1.  التمييز يف عبور الحدود ويف اإلقامة: 

يعتبر القانون المتعلق بحالة األجانب يف تونس والمؤرخ يف 8 مارس 1968 وكذلك القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر المؤرخ يف 14 
ماي 1975 وخاّصة بعد تنقيحه يف 3 فيفري 2004 من القوانين الصارّمة فيما يتعلق بعبور الحدود والتضييق على غير التونسيين )أ( وبإقامتهم 

على التراب التونسي )ب(.

)انظر:   21

Les recommandations faites à la Tunisie par les mécanismes du système des droits de l’Homme des Nations unies, Tunis HCDH, 2017, p  106)..  
22   القانون عدد  61  المؤرخ يف 3 أوت 2016، متعلق بمكافحة االتجار باألشخاص، القانون عدد 58 المؤرخ يف 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقانون عدد 50 

المؤرخ يف 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
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• التضييق يف عبور الحدود:

رغم أن دخول التراب التونسي ال يعتبر صعبا مقارنة بعديد الدّول، فإن ذلك يختلف باختالف جنسيّات الوافدين ففي حين يتمتع مواطنو أغلب 
الدول األوروبية وأمريكا الشمالية وبلدان الخليج بسهولة دخول التراب التونسي دونما تأشيرة، تفرض التأشيرات على أغلب الدّول العربية 

واإلفريقية واآلسيوية ودول أمريكا الالتينية باستثناء البرازيل.

وبالرجوع إلى قانون 8 مارس 1968 يتعرّض األجنبي الذي ال يمتثل لقواعد عبور الحدود لمجموعة من العقوبات بالسجن وبخطايا مالية.

وعند مغادرة الحدود يكون التشريع التونسي أكثر صرامة خاصة بالنسبة إلى الذين يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

فبصدور القانون المؤرخ يف 3 فيفري 2004 والذي نقح قانون جوزات ووثائق السفر، أصبح تجريم الهجرة غير النظامية أكثر شدّة وصرامة.

فبالرغم من أن غاية القانون كانت مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية فإنّ المشرّع استغّل هذا النّص لقمع عديد األفعال التي توسعت يف 
النظاميين،  تقديمها للمهاجرين غير  التي يمكن  الدّعم  أو  النظامية؛ كتجريم أعمال المساعدة  قمع أي فعل أو نشاط له عالقة بالهجرة غير 
كما فرض القانون واجب اإلبالغ عن حاالت هذا النوع من الهجرة، وهو ما ينطبق على األجانب الذين يحاولون الهجرة من التراب أو السواحل 

التونسية ويتعرّضون للترحيل إلى بلدانهم يف ظل ظروف تنتهك بصفة صارمة حقوقهم اإلنسانية23. 

• التمييز يف اإلقامة:

يعتبر قانون 1968 وتطبيقاته متشدّدة جدّا وتميزيّة فيما يتعلق بإسناد اإلقامة لغير التونسيين.

فاإلجراءات المتّبعة تطبيقا لهذا القانون تعتبر متشدّدة جدّا، وال تسمح بمنح بطاقة اإلقامة العادية إال لعدد محدود من األجانب الذين يرغبون 
يف اإلقامة يف تونس. بينما ال يتمتع بهذه البطاقة اآلالف من الموجودين على التراب التونسي وخاصة الطلبة األجانب القادمين من دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، حيث يقترن قانون 1968 بممارسات تمييزيّة على أساس عنصرّي، كما يطال التمييز يف إسناد اإلقامة التمييز على أساس 
الجنس. حيث تمنح زوجة التونسي )غير التونسية( بطاقة اإلقامة بإجراءات مبسطة، بينما يخضع زوج التونسية )غير التونسّي( إلجراءات طويلة 

ومعقدة، وال يمنح آليا بطاقة اإلقامة، وبإمكانه البقاء لسنوات دونما حصول على هذه البطاقة.

أما فيما يتعلّق بحق اللجوء، فقد أقرّ الدّستور يف فصله 26 »حق اللّجوء السياسّي... وحّجر تسليم الالّجئين المتمتعين باللجوء السياسّي«.

إالّ أن هذا النّص الدّستوري لم يتّم تنزيله يف نّص تشريعّي وطنّي؛ ذلك أن القانون التونسي لم ينّظم حق اللجوء. ولذا ال تمنح صفة الالجئ/ة يف 
تونس إال بتدخل المفوّضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالّجئين.

وهي التي تمنح أو ترفض صفة الالجئ لطالبي اللجوء، وبرفض المفوضية السامية منح هذا الحق يجد طالبو اللجوء أنفسهم يف وضعيات غير 
قانونية، ويتعرّضون لالحتجاز يف مراكز إيواء وترحيلهم. 24 

• التمييز يف الحقوق األساسية: 

تشدد القانون التونسّي يف منح الحقوق األساسيّة  أن ما نالحظه هو  تمثل الحقوق األساسية األسلوب األفضل الندماج األجانب يف مجتمع ما، إالّ 
لألجانب سواء فيما يتعلّق بمنح الجنسيّة أو الحق يف العمل أو يف الملكيّة.

23    . انظر، سهيمة بن عاشور، الحريات الفردية لألجنبيات واألجانب يف تونس، غرباء الجمهورية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، تونس 2019، ص 9.     

)أنظر:  24

UNHCR, operational Review, Tunisia, 28 fevrier 2019, Lien,  https://reliefweb.int/report/tunisia/unhcr-tunisia- operational-overview- 28-february-2019
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• بالنسبة إلى الحصول على الجنسيّة:

تنّظم مجلّة الجنسيّة الصادرة يف 28 فيفري 1963 كيفيّة الحصول عليها، وتضيّق ذلك على أبناء األجانب المولودين يف تونس؛ ذلك أن القانون 
التونسّي ال يمنح الجنسيّة للمولودين يف تونس إالّ إذا كانوا من أب وجدّ مولودين بها أيضا. وهو ما يحرم عديد األطفال أبناء المواطنين القادمين 

من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من التمتع بهذا الحق، وضمان حقوقهم األساسية األخرى يف الدّراسة والصحة والضمان االجتماعي. 

2.  فيما يتعلق بالملكيّة:

فإن القانون التونسّي يعدّ متشدّدا جدا يف هذا المجال، فال يمتلك األجانب عقارات يف تونس إال إذا كانوا مقيمين بها )لهم بطاقة إقامة(، وبعد 
حصولهم على رخصة من الوالي، ويستثنى من ذلك المواطنون المنتمون إلى بلدان اتحاد المغرب العربي.

أما العقارات الفالحية فال يمكن لألجانب تملّكها إال بصفة استثنائية وبموجب ترخيص يمنح بأمر )من رئيس الحكومة إلى حدود 25 جويلية 2021 
، ومن رئيس الجمهورية انطالقا من ذلك التاريخ(.

• الحق يف العمل:

يضيّق القانون التونسي الحّق يف العمل بالنسبة إلى األجانب، حيث يمنع عليهم االلتحاق بالوظيفة العمومية إال بصفة تعاقدية ولمدّة محدّدة. 

أما ممارسة المهن الحرّة فتعتبر من حيث المبدأ حكرا على التونسيين، إذ تشترط القوانين التونسية الجنسية التونسية لممارسة مهن مثل 
المحاماة والطب والهندسة المعمارية، إالّ بترخيص وزارّي بالنسبة إلى مهن الطب وطب األسنان والهندسة المعمارية، بعد استشارة مجلس 

عمادة كل مهنة منها.

فيما عدا ذلك من المهن، فإن عقود الشغل يف تونس تخضع لمبدأ »األفضلية الوطنيّة«. وعلى مستوى الشكل تخضع عقود الشغل لألجانب 
لشروط معقدّة وغير واضحة )سهيمة بن عاشور، ص 12(، وهي قواعد تجعل  أغلب هذه العقود مشكوكا يف صحتها ويف شرعيتها، مّما يجعل 

هؤالء األجانب يف وضعية من عدم االستقرار القانوني الذي ينعكس سلبا على استقرارهم االجتماعّي وتوازنهم.

ولذا فإنه يتوجب اليوم إعادة النّظر يف هذه القوانين التمييزية ضدّ غير التونسيين، وخاصة إلغاء القوانين المتعلقة بحالة األجانب يف تونس )8 
مارس 1968( ومجلة الجنسية لسنة 1963 وتعويضها بنصوص جديدة على أساس منظومة حقوق اإلنسان، وإقرار قانون خاّص باللجوء.
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VII.  التمييز العنصرّي
بصدور القانون عدد 50 المؤرخ يف 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرّي، أصبح يف القانون التونسّي تشريع قادر 
على إرساء منظومة حمائية ضدّ التمييز العنصرّي الذي يعاني منه التونسيون/ التونسيات واألجانب الموجودون بتونس، هذا التشريع تّم تدعيمه 

على مستوى التطبيق بإجراءات إدارية وقضائية.

1. القانون عدد 50 لسنة 2018  

أتى هذا القانون أساسا استجابة لمطالب ونضاالت منظمات المجتمع المدنّي، وخاصة منها المناهضة للميز العنصري، وحاول أن يكون قانونا 
شامال لمختلف أوجه المسألة: 

• فمن حيث شموليّة تعريف التمييز العنصرّي أقرّ تعريفا واسعا وقابال للتطوّر مستقبال حيث يعتبر تميزا عنصريا »كّل تفرقة أو استثناء أو تقييد 
أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللّون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات 

الدولية المصادق عليها...« هذا التعريف الواسع من شأنه أن يحتوي أنواع التمييز العنصري المعلومة والقادمة!

بالقوانين الشاملة )مثل قانون منع االتجار باألشخاص، وقانون القضاء  تناغم مع ما يعبر عنه  القانون جاء يف  الدّولة، فإن  • من حيث واجبات 
الواسع: بوضع  بالمعنى  الوقاية والحماية والمرافقة  الجزائّي، بل يعود لها دور  العقابّي  بالدّور  الدّولة  تكتفي  إذ ال  المرأة...(  العنف ضدّ  على 
استراتيجيات وطنية وخطط عمل كفيلة بالوقاية من جميع مظاهر التمييز العنصري وممارساته ، إلى جانب تمتيع الضحايا بالحماية القانونية 

واإلحاطة الصحية والتقنية واالجتماعية المناسبة مع التعويض القضائّي العادل والمناسب.

وقد طوّر القانون نظام تتبّع قضائي مناسب حيث أكد القانون على وجوب تكليف مساعد خاص لدى وكيل الجمهورية لتلقي الشكاوى وترسيمها 
بدفتر خاص، وأحدث القانون جريمة التمييز العنصرّي، وعاقب عليها بالسجن أو بالخطية، وهي أوّل مرّة تدرج يف القانون التونسّي مثل هذه 

الجرائم التي جاءت يف تواصل مع إقرار جريمة التمييز ضدّ النساء، والتي أقرّتها القاعدة 58 لسنة 2017.

2. يف إنفاذ القانون عدد 50  

نّص القانون على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصرّي، وتلحق بالوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان، ويضبط أمر كيفية إحداثها وتنظيمها 
وطرق سيرها. وقد صدر هذا األمر ونشر يف الرائد الرسمي بتاريخ 13 أفريل 2021، وقد نّص على التركيبة التالية: 16 ممثال عن الوزارات، 5 من 
المجتمع المدني 2 من هيئة حقوق اإلنسان و1  عن مجلس نواب الشعب. ورغم أهميّة صدور هذا األمر فإنّ عديد منظمات المجتمع المدني 
)36 منظمة( أصدرت بيانا يف 28 أفريل 2021 معبرة عن رفضها لألمر لعدم ضمانه مسارا تشاركيّا يف تركيبة اللجنة وأعمالها، وضعف تمثيلية 
المدني  المجتمع  لمنظمات  فعاال  ودورا  حضورا  تضمن  ال  حكومي  هيكل  إلى  اللجنة  يحوّل  مّما  الدّستورية،  الهيئات  وبقية  المدني  المجتمع 
وللهيئات الدّستورية.)انظر بيان منظمات المجتمع المدني على الرابط( إلى جانب هذه المؤاخذة الهامة حول هذه اللجنة وتركيبتها يجب أن 
نالحظ أنها لم تركّز إلى غاية اليوم، مّما يعكس عدم اعتبار الوقاية من التمييز العنصري أولوية أو مسألة ذات أهمية  قصوى بالنسبة إلى الحكومة.   
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الخاتمة 
تدريجية انطالقا من  تطوّرا متواصال نحو المساواة بين التونسيين والتونسيات وبين مختلف مكوّنات المجتمع، وذلك بصفة  تونس  لقد عرفت 
عهد األمان الصادر يف 10 سبتمبر 1857، ودستور 26 أفريل 1861 ، وصوال إلى مجلة األحوال الشخصية يف 13 اوت 1956، وتوحيد المحاكم وإلغاء 
المحاكم الدينية... إلى دستور األوّل من جوان 1959، تم دستور 2014 الذي أكد المساواة دون تمييز وأقرّ الحريات الفردية... وصوال إلى قانون 

القضاء على العنف ضدّ المرأة يف 11 اوت 2017 ، ثم القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر يف 23 أكتوبر 2018...

هذا التطوّر المتواصل يبقى منقوصا على عدّة أصعدة أهمها: 

حقوق النساء والمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال؛ إذ ال زال القانون التونسي يحتوي عديد األحكام والفصول التمييزية ضد النساء، سواء 
فيما يتعلّق بالميراث أو بالجنسية، وحقوق األمهات العازبات، وحقوق األطفال المولودين خارج إطار الزواج...

حقوق األشخاص ذوي الجنسانية الالمعيارية : ال يزال القانون التونسي تمييزيا ضدّ كّل األشخاص غير النمطيين يف هويتهم وتعبيراتهم الجندرية. 
حيث ال يقرّ هذا القانون الحق يف تغيير الجنس بصفة اختيارية، والحق يف الميوالت الجنسية المثلية، وال يزال يعاقب بالسجن كل فعل جنسّي غير 

معيارّي...

حقوق األشخاص من ذوي وذوات اإلعاقة، وتواصل الالمباالة الرسمية بوجوب اعتبارهم/ هنّ ذوي/ ذوات حقوق ال طالبي / بات خدمات اجتماعية 
فقط,

هذه النقائص العديدة جعلت المجتمع المدنّي يناضل من أجل إلغائها وإشاعة المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، وإلغاء كل تمييز ضدّ 
األشخاص ذوي الجنسانية غير النمطية، و ّضد كل األشخاص المميز ضدهم على أساس اإلعاقة او المرض, أو األصل العنصرّي أو اإلثنّي أو اللغوّي 
و الثقايفّ، أو على أساس الجنسية... وهو ما ضمنّته هذه المنظمات يف تقاريرها ودراساتها، ويف تقاريرها التي ترفعها إلى اآلليات التي توجهت إلى 
تونس أيضا بمالحظاتها وتوصياتها لتحقيق المساواة التامة والفعلية لمواطناتها ومواطنيها دون أي تمييز قائم على الجنس، أو اللون، أو العرق، أو 

األصل االجتماعّي والجغرايفّ، أو الميول الجنسية، أو الهوية والتغبيرات الجندرية...

ولتأكيد هذه التوصيات والتوجّهات وتدعيمها صدر يف السنوات القريبة الماضية تقريران رسميان عن هيئات عمومية رسميّة تؤكد على وجوب 
تحقيق المساواة التامة والفعلية بين جميع مكونات المجتمع التونسي. وباألساس التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة وهيئة 

الحقيقة والكرامة، وهو ما يمثل مستندا مهما لصياغة التوصيات من أجل المساواة التامة والفعلية من غير تمييز.
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تنوعُ  الديني، و  الحقل  تحوالت  أو عبر  العام سواء عبر ظهور فاعلين دينيين جدد  الفضاء  إلى  الديني  2011 ،عودةَ  ثورة سنة  تونس،منذ  عرفت 
تيارات دينية راديكالية نتيجة عدة عوامل من بينها  المشهد الديني يف فترة ما بعد الثورة  جسده بروز أقليات دينية و حركات دينية جديدة و 
الهجرة ، ومسارات تشكل الفردانية يف المجتمع التونسي، و تراجع أدوار المؤسسات الدينية التقليدية،  فضال عّما منحته فترة االنتقال السياسي 

من حريات. 

فتح هذا الحراك المجال لسجال مجتمعي و سياسي حول المسألة الدينية يف مواضيع مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإدارة  دور العبادة ، 
وحق األقليات الدينية يف التنظم، و مسائل تتعلق بقانون العائلة، وحماية المقدسات، والمساواة بين الجنسين و حرية التعبير؛ مما جعل المسألة 
الدينية  تأخذ حيزا كبيرا من مداوالت المجلس الوطني التأسيسي عند وضع دستور سنة 2014. حمل هذا السجال مطالب لالعتراف بهويات دينية 
مختلفة، و دعوات لمراجعة توازنات قائمة منذ االستقالل تميزت بهيمنة الدولة المطلقة على الفضاء الديني، حيث أن رفع شعار الفصل بين الدين 
و السياسة يف تونس لم يكن يعكس حياد الدولة  أو قبوال بالتعدد،  فالدولة كانت هي الفاعل الرئيسي يف المجال الديني عبر إغالق هذا المجال أمام 

الفاعلين الدينيين، وتشديد رقابتها على المساجد و دور العبادة، و بلورة خطاب ديني رسمي مرتبط بسياساتها العامة.

نتج  عن هذا الحراك المجتمعي ،خالل صياغة دستور سنة 2014، تجاذب بين التيارات الفكرية المختلفة الممثّلة يف المجلس الوطني التأسيسي، 
إلى إن استقر الخيار يف الفصل السادس من الدستور على تبّني مقاربة واسعة للحريات المتّصلة بتكرس حريّة الضمير إلى جانب حريّة المعتقد،  
،مع االعتراف بمكانة متميّزة للدين اإلسالمي ، وهو ما جعل الفلسفة العامة للدستور تحمل بعض التناقض؛ فهو من ناحية متجذّر يف منطق الدولة 
المدنية ومبادئ المواطنة وعلوية القانون والفصل بين السلطات، لكنه يتحدث من ناحية أخرى بمنطق الدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار على 

دور الدولة وطبيعتها1.

حمل دستور 2014 مفاهيم متنافسة، سيشكّل التوفيق بينها تحديا جسيما، وسيطرح على السلطة القضائية بمناسبة تطبيق الفصل السادس، 
خاصة مع الدور الذي منحته أحكام الفصل 49 من الدستور للقضاء والذي نص على أن »تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من 

أي انتهاك«.

التدخل القضائي يف إدارة الشأن الديني كان نتيجة لمرحلة االنتقال السياسي الطويلة و المتعثرة منذ سنة 2011 ، و قد عرفت تراجع هيمنة السلطة 
السياسية على المؤسسات القانونية والمحاكم ؛ مما منح  القضاء مكانة مميزة يف إدارة الشأن العام،  ودورا يف تكريس دولة القانون، وجعل القضاء 
التونسي من بين العناصر الفاعلة يف  االنتقال السياسّي، يتم اللجوء إليه بصورة فردية أو جماعية لحل إشكاالت مجتمعية كانت سابقا غريبة عن 

ساحات المحاكم.

الدور القضائي يف إدارة الشأن الديني فرضته كذلك متغيرات أخرى يمكن أن تستشف من التجارب القضائية المقارنة الحديثة من أمثلة لإلدارة 
القضائية للشأن الديني يف أوروبا من خالل النظر يف مسائل عكست نزاعات مجتمعية مثل القضايا المتعلقة بالحجاب و النقاب يف ألمانيا و فرنسا 
، تعليق الصليب بقاعات الدرس بافاريا و ألمانيا ، بناء المنائر يف سويسرا، الختان يف ألمانيا، و يف التصنيف  القانوني لبعض الجماعات الدينية يف 
فرنسا، و ما عرف بقضايا الحسبة يف مصر، و يف حاالت تم تدويل بعض القضايا بموجب تعهد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، و أمام لجنة حقوق 
اإلنسان باألمم المتحدة، و هو ما يعكس كذلك تطور االهتمام بالحرية الدينية على المستوى الدولي يف السنوات الماضية، و هي التي كانت على 

مدار سنوات عديدة، حقاً مهمالً يتم تخطيه وتجاوزه يف سياق النشاط الخاص بحقوق اإلنسان مما جعله يسمى بالحق اليتيم .2

عياض بن عاشور ، قراءة يف مسودة مشروع الدستور تقييم واقتراحات، 17 مارس 2013 ، نشر جمعية البحوث يف االنتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للقانون الدستوري،   1
تونس 2013 ، ص 12.

2  Mary Ann Glendon, Is Religious Freedom an ‘Orphaned’ Right? In Changing Nature of Religious Rights under International Law, oxford.univer-
sitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199684229.001.0001/acprof-9780199684229-chapter-1
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التدخل القضائي يف الفصل يف مسائل مجتمعية كبرى يعود كذلك إلى بروز إستراتيجيا جديدة لدى النخب السياسية  تتمثل يف التخلي عن تحديد 
مواقف يف أمور خالفية يف الشأن العام، من بينها الشأن الديني، وإخراجها من نطاق التفاوض الديمقراطي و تركها إلى القرارات القضائية تفصل فيها 

بصورة فردية أو جماعية3.  

 يف نفس هذا السياق استُخدِم القضاء أيضا من خالل رفع دعاوى قضائية  من جماعات دينية أو من المدافعين عن حقوق اإلنسان وسيلةً إلحداث 
تغيير اجتماعي وقانوني،  من خالل التقاضي اإلستراتيجي، باعتبارها جزءا من حمالت تهدف لرفع الوعي بقضية معينة، أو تعزيز حقوق فئة من 

الفئات ، أو بالضغط على الحكومة لتغيير القوانين عن طريق استخدام القانون وسيلةً إلحداث أثر دائم يتجاوز مجرد الفوز بالقضية محل النظر4.

مراكز  و  األقطاب  بتعدد  يتميزان  جديدة  حوكمة  و  تنُظم سياسّي  لفائدة  للدولة  المركزّي  الدور  تراجع  إلى  القضاء  إلى  الجديد  الدور  هذا  يعود 
و  االجتماعي  النزاع  يف  للفصل  القضاء  إلى  المتزايد  باللجوء  تتعلق  عالمية  ظاهرة  هي  و  القضاء،   بينهم  من  و  الفاعلين؛  بتعدد  القرار،ويتميز 
السياسي، و هو موضوع أكاديمي حديث  يف العلوم القانونية و السياسية  و خاصة األنقلوسكسونية   » Judiciarisation «يُعْنى باألدوار السياسية 
 Vallinder  Torbjorn دراسة  المجال  هذا  يف  اإلسهامات  أهم  بين  من  القوانين.  تطبيق  يف  الكالسيكي  دوره  يتجاوز  بما  للقضاء  االجتماعية  و 
حول التحول نحو الصبغة القضائية للسياسة مدخال  لالنتشار العالمي للظاهرة نشرت سنة 1994 بدورية العلوم السياسية الدولية5، وقد طور 
 the global expansion of Judicial لتصدر يف كتاب تحت عنوان التنامي العالمي للسلطة القضائية C, Tate Neal هذه الدراسة صحبة
Power 6 ،  و من اإلسهامات أيضا أعمال Ran Hirshl7 حول األدوار السياسية للقضاء الدستوري. وتجاوزت هذه البحوث الدراسة الشكالنية لفقه 

قضاء المحاكم إلى البحث يف الدور السياسي و المجتمعي للقضاء.

إطار منظمات  أساسا يف  تنشط  بحثية  لعمل مجموعات  تونس كانت موضوعا  والحريات يف  بالحقوق  تتعلق  للمحاكم يف مسائل  اللجوء  معالجة 
المجتمع المدني، تابعت تعامل القضاء يف القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات؛ من بينها بحوث أنجزت يف جمعية الدفاع عن الحريات الفردية8  
وجمعية المفكرة القانونية   التي رصدت بصورة منهجية يف مجلتها الشهرية فقه قضاء المحاكم يف مادة الحقوق و الحريات العامة والفردية، و 
تابعت تطور السياسة القضائية و أدوار الفاعلين داخل المؤسسة القضائية. وهي بحوث أنجزت يف إطار متابعة الجوانب القانونية وعمل المحاكم 

خالل فترة التحول الديمقراطي يف تونس.

ستعمل هذه الدراسة على البحث يف مختلف التطبيقات القضائية التي تعاملت مع مسألة الحرية الدينية  يف مختلف فترات االنتقال السياسي 
التي عقبت ثورة 14  جانفي 2011 إلى حدود سنة ـ2019 ، والبحث يف مدى احترامها ألحكام المعاهدات الدولية المنظمة للحرية الدينية، والمبادئ 
الدستورية المنظمة للحريات العامة والفردية والحرية. ستستند هذه الدراسة يف تحديد محاور البحث كذلك إلى أعمال المقرر األممي الخاص 

بحرية الدين والمعتقد من خالل تقاريره، وخاصة تلك المتعلقة بوضع الحرية الدينية يف تونس.

 إلى أي مدى تعامل القضاء التونسي من خالل مختلف تطبيقاته مع مسألة الحرية الدينية خالل قراءة يف فقه قضاء المحاكم يف قضايا تتعلق بحرية 
العبادة وحرية التنظم، وقضايا التطرف العنيف، وقانون العائلة والتمييز على أساس ديني؟  كيف تعامل القضاء يف مواجهة تناقضات النصوص يف 
التوفيق بين اإلقرار يف نفس الوقت  بحرية المعتقد والضمير ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف من جهة، وحماية المقدسات 

ومنع النيل منها من جهة أخرى ؟  ما مدى تكريس القضاء لمفهوم الحرية الدينية  كما حددتها النصوص الدولية من خالل أحكامه ؟.

3  De Galembert Claire, Koenig Matthias, « Gouverner le religieux avec les juges. Introduction », Revue française de science politique, 2014/4 (Vol. 
64), p. 640. 

4  Tamir Moustafa, The Judicialization of Religion,Law and Society review, , vol. 52 )2018(,p686.
5  TorbjörnVallinder, “The Judicialization of Politics:A world-wide Phenomenon: Introduction” in The International political.(science Review 

(1994, Vol. 15, No 2, P 91
6  Tate C Neal &TorbjörnVallinder (eds(, “The  Global Expansion of Judicial Power” (New .York:New York Univ. Press, 1997(,
7  Ran Hirshl, Constitutional courts vs. religious fundamentalism: three Middle Eastern tales. Texas Law Review, 82: 1819–60.

8  الحريات الدينية يف تونس مؤلف جماعي تحت إشراف األستاذ وحيد الفرشيشي ، نشر جمعية الدفاع عن الحريات الفردية ، تونس 2015.
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ية الدينية يف تونس I. اإلطار القانوني و المؤسساتي  المنظم للحر
أ.  المعاهدات الدولية 

 تبين نصوص الصكوك الدولية، أن لكل شخص الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية الشخص يف المجاهرة بدينه أو 
معتقده، سواء بمفرده أو باالشتراك مع آخرين، يف األماكن العامة أو الخاصة، من خالل القيام بالعبادة والتعليم والممارسة والشعائر. 

الناس واإلكراه يف المسائل ذات الصلة  تدخّل من أي نوع كان يف معتقدات  تنّص على منع أي  الدولية  المعايير المستخلصة من المعاهدات 
بالدين، وعلى حرية األفراد يف اعتناق دين أو معتقد ما أو تبنيه أو تغييره، وأن هذا الحّق هو حق غير قابل للتصرف، وهو مكفول للجميع بمن فيهم 
معتنقو العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والالدينيين. ويشمل حرية التدين، وحرية عدم التدين على حدّ سواء.  الدّولة ملزمة باحترام إظهار 
الدين سواء بالنسبة إلى األفراد أو يف إطار مجموعة مع اآلخرين سواء كان ذلك يف الفضاء العامّ أو الخاّص، وسواء تعلق األمر بالعبادة أو ممارسة 
العاّمة، والنظام، والصّحة، واألخالق، والحقوق  إالّ يف حدود ما هو ضروري لحماية السالمة  بالقانون  تقييد ذلك  التدريس، وال يمكن  أو  الشعائر 

األساسية لآلخرين، ودون انتهاك جوهر هذه الحقوق يف الحاالت جميعها. 

 إذا استعرضنا النصوص الدولية التي صادقت عليها تونس ،  نجد أن الفصل 18 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر يف 10 ديسمبر 1948  
كرّس لكلِّ شخص الحّق يف حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته يف تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته يف إظهار دينه أو معتقده 
ُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة. كما نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص  بالتعب
بالحقوق المدنية والسياسية  الصادر يف 16 ديسمبر1966 9  أنّ لكل إنسان حقّا يف حرية الفكر والوجدان والدين، يشمل ذلك حريته يف أن يدين 
بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده 
أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة. كما نصت نفس المادة أنه ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو 
بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وأنه ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون، والتي 
تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية. يضاف إلى هذه 
المعاهدات اإلعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد المعتمد بموجب قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة 36/55 المؤرخ يف 25 نوفمبر 1981.على المستوى اإلقليمي نصت المادة الثامنة من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
تقيد ممارسة هذه  تعريض أحد إلجراءات  الدينية مكفولة، وال يجوز  العقيدة وممارسة الشعائر  10 على أن حرية   1981 والشعوب   27/01/  

الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

يعترف الدستور التونسّي يف الفصل 20  بأن  »المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من 
الدستور« بما فيها تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان، ويستوعبها ضمن نظامه القانوني الداخلي، بل يمنحها سلطة أعلى من القوانين الداخلية وان 
كانت أقل من  الدستور؛ بما يعني أنه يف حال تعارض قانون داخلي مع اتفاقية دولية مصادق عليها وهو ما يمكن المحاكم من تطبيق المعاهدات 
بالتجريم  يتعلق  قانوني وطني  إطار  تقتضي وضع  التي  االتفاقيات  باستثناء  تطبيقا مباشرا  عليها  والمصادق  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية 
والعقوبة.11 األمر الذي يترتّب عنه عدة آثار قانونية من أهمها وجوب تالؤم القوانين مع أحكام المعاهدات الدولية، ويتحّمل القضاء يف هذا الصدد 

واجب إعالء المعاهدات كلما تعلق األمر بقوانين مخالفة لها، خاصة عندما يتعلّق األمر بالمعاهدات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.

9  المصادق عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ يف 29 نوفمبر 1968  
10  قانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ يف 06 أوت 1982

https:// ،2016 11  الوثيقة السياسية المشتركة المقدمة من الجمهورية التونسية ، يف إطار تحيين الوثيقة األساسية المشتركة المودعة لدى األمانة العامة لألمم المتحدة، أوت
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ب. الدستور
يستخلص من النصوص الدولية أن للحرية الدينية بعدين: األول فردي يقوم على حرية الضمير، والثاني جماعي-اجتماعي يقوم على حرية القيام 
بالشعائر الدينية عندما تخرج من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام،  وقد غطى الفصل السادس من الدستور التونسي كال البعدين، و كرّس يف 
فقرته األولى هذه الحرية يف بعديها الفردي والجماعّي،  ونص على أن الدولة راعية للدين ،كافلة  لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر 
الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. توسع الفصل الجديد يف مقاربته لحرية المعتقد بتنصيصه على حرية الضمير 
األمر الذي يعكس توسعا يف مقاربة الحريات المتصلة بالوجدان وعدم حصرها يف الديانات التوحيدية والمتعارف عليها؛ إذ أن عبارة حرية الضمير 

تمتدّ إلى اعتناق أي عقيدة ، بل كذلك الحق يف اعتناق أي فكر فلسفي مكان المعتقد الديني، والحق يف عدم اعتناق أي دين أو أي فكر.

ج. القانون 
التنّظم، ولهم الحق يف التمتع  الديانات  تونس ال يعترف بصورة صريحة إال بالديانات اإلبراهيمية الثالث، حيث يمكن لمعتنقي هذه  القانون يف 
بشخصية قانونية. بالنسبة إلى الدين اإلسالمي تخضع ممارسة شعائره لسلطة الدولة عبر وزارة الشؤون الدينية12 ، وهي التي تعين رجال الدين 
العاملين بالمساجد، وتعزلهم، وتؤجرهم، وتمنحهم صفة الموظف العمومي. وتحتكر الدولة كل الشعائر بالمساجد، رغم أنها يمكن أن تشيد من 

طرف ذوات قانونية خاصة فأنه بمجرد أن يتم الفراغ من تشييدها فإنها ترجع مباشرة لملكية الدولة13. 

 بالنسبة إلى المذاهب والتيارات اإلسالمية من خارج اإلسالم السني المالكي مثل المذهب اإلباضي أو المذهب الشيعي فإنها ال تتمتع بوجود 
مؤسسي خاص ومستقل، ولم يسجل لمعتنقي هذه المذاهب مطالب صريحة يف التمتع بوجود قانوني خاص.

الكنس للحاخام األكبر  الدينية ويفوض اإلشراف على  الحرية  14، وهو الذي يحمي   1958 تنظم ممارستها بموجب قانون سنة  اليهودية  الديانة 
الذي يتحصل على راتب من الدولة. وتساهم الدولة جزئيا يف مصاريف العناية بالمعابد اليهودية، وأحدث القانون ما يسمى بالجمعيات الدينية 
اإلسرائيلية التي تتولى إدارة الشعائر الدينية اليهودية وبالخصوص إدارة مالها من منقول وعقار ، وما هو مخصص لتلك الشعائر وتنظيم التعليم 

الدين،ي وإبداء رأيها يف جميع المسائل التي تهم القيام بالشعائر الدينية اإلسرائلية. 

الكنيسة الكاثوليكية يخضع تنظم الشعائر بها التفاقية تسوية مؤقتة Modus Vivendi ، وهي المبرمة يف 27/06/1964،  وتقرّ تونس بموجبها 
بواجب حماية ممارسة الكاثوليكية بتونس، يف حين تخلت دولة الفاتيكان للدولة التونسية من دون عوض عن كنائسها أو غلقها نهائيا، والتزمت 
الكنيسة باالمتناع عن قرع األجراس  مع بعض التساهل خالل األعياد الدينية. الكنيسة البروتسانتينية معترف بها بموجب أمر عَلِّي صادر يف 20 
جويلية 1933، وتتمتع بشخصية قانونية  تمكنها من التصرف يف العقارات والقيام بالعمليات الالزمة لتنظيم الشعائر الدينية مثلها مثل الكنيسة 

األرثودكسية اليونانية التي نظمها األمر العلي المؤرخ يف 08 مارس 1933.

 وحسب ما ورد يف تقرير المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد فإن التقيييدات المباشرة على الحرية الدينية قليلة اعتمادا على ما ورد عليه من 
إشعارات من األقليات الدينية يف تونس، وعلى ما عاينه يف زيارته لتونس سنة 2018.

12  أمر الحكومي عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ يف 22 مارس 1994 و االمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ يف 29 جوان 2021

13  قانون عدد 34 لسنة 1988 و المؤرخ يف 3 ماي 1988 و المتعلق بالمساجد.

14  قانون يتعلق بنظام شعائر الديانة الموساوية، الرائد الرسمي عدد 55 بتاريخ 11 جويلية 1958
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ية التنّظم والحق يف االعتراف II. حر

بيّن المقرر الخاص للحرية الدينية هانز بيالفلدت يف تقريره المقدم للدورة 19 لمجلس حقوق اإلنسان أنه ال يجوز جعْل اإلذن الممنوح من الدولة 
شرًطا لممارسة حرية الدين أو المعتقد. وال يمكن أن تكون حرية الدين أو المعتقد، سواء جهر بها الشخص منفردًا أو باالشتراك مع آخرين، عالنية 
أو سرًا، خاضعة للتسجيل المسبق أو إجراءات أخرى مماثلة؛ ذلك أنها تخص البشر والطوائف بوصفهم أصحاب حقوق، وال تعتمد على إذن رسمي، 
فإن هذا يعني أيًضا أن الحظر القانوني ومعاقبة األنشطة غير المسجلة ال يتفق مع المعايير الدولية15، وأن  كل جماعة دينية لها الحق يف الشخصية 
القانونية لتكون لها القدرة على القيام بشعائرها، وبالتعليم الديني، وبعدد من الوظائف المؤسساتية والتنظيمية وخاصة شراء عقارات، وإدارة 

أعمال الجماعة، وعدم التمتع بالشخصية القانونية يمنع الجماعة الدينية من القدرة على تنظيم شعائرها. 

نظر القضاء اإلداري يف مسألة ممارسة حق التنظم بمناسبة النظر يف الطعن الذي تقدمت به الطائفة البهائية بتونس، وذلك بعد رفض مطلب تأسيس 
الجمعية البهائية بتونس للعناية بشؤونها وشعائرها، إللغاء قرار جمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي.  وأصدرت المحكمة اإلدارية يف قرارها 
المضمن تحت عدد 133204 بتاريخ  21 فيفري 201916 حكما يقضي بقبول الدعوى شكال وأصال، وإلغاء القرار المطعون فيه، واستند الحكم يف تعليل ما 
قضى به إلى أحكام الفصل 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و على مبدأ حرية التنظم  الواردة بمرسوم الجمعيات المنصوص عليهما 

بالفصلين 1 و 4. و أعلى القاضي  اإلدراي يف حكمه أحكام العهد الدولي ونص الدستور، وكان تطبيقه سليما للنصوص الدولية.  

ية التعبير وحماية المقدسات  III. حر
لئن كانت الدولة يف تونس ال تجبر أحدا على ممارسة شعائر دينية، إال أنه يف الممارسة يقع استعمال جملة من األدوات القانونية من بينها النصوص 
التي تهم النظام العام واألخالق العامة. مما يعني أنه يمكن   لإلدارة الحد من الحريات الدينية إن هددت هذه الحرية األمن العام والصحة العامة 
واآلداب العامة، وهي اعتبارات واسعة بإمكانها أن تستغل لضرب الحقوق والحريات؛ لذا يكون على السلطة القضائية أن تحمي الحرية الدينية، 
وأن تحدد مظاهر الحد منها أمام االعتداءات الفردية والجماعية، تطبيقا ألحكام الفصل 49 من الدستور. يمكن أن تكون أسباب التحديد عقائدية أو 

اجتماعية للمحافظة على انسجام المجتمع والخوف من األخر، أو سياسية، وهي األخطر نظرا لوقعها الشديد على الحياة العامة والخاصة.

يف قضية نظرت فيها المحكمة االبتدائية بالمهدية17 يف 2012 ، وإثر تقديم محام لشكاية ّضد شخصين وقع إيقافهما وإحالتهما على أنظار المحكمة 
االبتدائية بالمهدية من أجل ترويج نشريات وكتابات من شأنها تعكير صفو النظام العام واإلساءة للغير عبر الشبكات العمومية واالعتداء علنا على 
األخالق الحميدة باإلشارة والقول اعتمادًا على الفصول 121 ثالثًا و226 من المجلة الجزائية، والفصل 86 من مجلة االتصاالت،  صدر عن المحكمة  
قرار باإلدانة من أجل هذه األفعال، وتسليط عقوبة سجنيّة ّمدتها سبع سنوات ونصف، وهي العقوبة القصوى حسب نصوص اإلحالة. ووقع إقرار هذا 
الحكم االبتدائي من محكمة االستئناف بالمنستير، وتتلخص وقائع القضية يف شخصين عبرا عن آرائهما اإللحادية عبر وسائل االتصال اإللكترونية. 
وذلك بعد أن أصدر المتهم األول كتابا بعنوان وهم اإلسالم نشره على شبكة األنترنات18 وتناول فيه بشكل ساخر جوانب من سيرة نبي اإلسالم، 
وخاصة حياته الجنسية. أما المتهم الثاني فقد نشر صورا كاريكاتورية على صفحته على موقع التواصل االجتماعي لنبي اإلسالم مقتطفة من كتاب 
المتهم األول، إضافة إلى كتابات ساخرة عن اإلسالم والنبّي. محكمة االستئناف التي أيدت الحكم باإلدانة، أقرت يف تحييثها للحكم أنه و˝لئن كان 
المتهم حرّا يف ما يعتنقه من ديانة من عدم ذلك األمر الذي ال يمكن بأّي حال أن يناله من التجريم لتعلقّه بحريته الشخصية وبحرية المعتقد التي 

.A/HRC/19/60 15  تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، هاينر بيالفلدت،  ص 2 ، 22 ديسمبر 2011 الوثيقة

16  نوفل المطوسي، ضد رئيس الحكومة ، غير منشور

17  المحكمة االبتدائية بالمهدية حكم عدد 1395 بتاريخ 28 مارس 2012 غير منشور
وهو موقع مجاني لنشر »الكتابات االجتماعية. www.scribd.com- كتاب »وهم اإلسالم« نشر على موقع     18
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تفرضها المواثيق الدولية والتي يكرسها أيضا دستور البالد فإن تحقير اإلسالم؛ وهو دين السواد األعظم لمواطني هذه البالد والمنصوص عليه بالفصل 
األول من الدستور يخرج عن نطاق ممارسة حرية الفرد  لحرية الرأي والتعبير؛ ذلك أنه يمس من مقدسات التونسّي، ومن أوكد معتقداته؛ ألن اإلسالم 

هو دين الدولة، والدولة ليست علمانية وال محايدة، وهي ال تدين بدين آخر غير اإلسالم، فيصبح االعتداء على دين الدولة هو االعتداء على الدولة˝.

أشار القاضي للدستور ليحمي الحرية الدينية للمؤمنين الذين يمثلون أغلبية المجتمع، مما جعل حرية الضمير الدستورية تصبح محل تساؤل 
عندما يتعلق األمر بحماية دين األغلبية، ونتيجة لذلك ميز القاضي بين األفراد على أساس معتقداتهم وأفكارهم الدينية أو الالدينية، وكأن »الملحد 

« ال يمكن له أن يكون تونسيا؛ ألنه حقر »مقدسات« التونسيين، وذلك بالرغم من عدم وجود نص صريح يجرم »تحقير اإلسالم«19. 

وقع االستئناس  يف حيثيات هذه القضية بفقه قضاء مصري مثير للجدل حيث وقع استعمال إحدى الحيثيات التي وردت يف قرار محكمة االستئناف 
بالقاهرة يف قضية الحسبة الشهيرة المتعلقة بالجامعي نصر حامد أبو زيد عندما وقع اعتباره مرتدّا على خلفية كتاباته النقدية، وبالتالي الحكم بالتفريق 
بينه وبين زوجته.˝حيث ورد يف حيثيات قرار محكمة االستئناف” بإجماع علماء المسلمين فإن تكذيب الرسول أو االستهزاء منه أو االستخفاف بالقرآن 
الكريم إذا أتاها المسلم وهو عالما بها يكون مرتدا خارجا عن دين اإلسالم فإذا كان واعيا لها يصبح زنديقا فيكون أشد سوء من المقام يف المرتد، وهو  
نفس ما جاء بالحكم الصادر عن محكمة االستئناف بالقاهرة ما يلي حيث ان هذه األقوال بإجماع علماء المسلمين وأئمتهم إذا أتاها المسلم وهو عالم 

بها يكون مرتدا خارجا عن دين االسالم. فاذا كان داعية لها فان بعض العلماء يسميه زنديقا فيكون اشد سوءا من المرتد. 20

أكدت مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. 
ويف 2011، قالت لجنة حقوق اإلنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم 
احترام الدين أو المعتقدات األخرى، بما يف ذلك قوانين الكفر، ال يتناسب مع العهد إال يف ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد، وتتعلق بالدعوة إلى 

الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف.

وافق مجلس حقوق اإلنسان يف األمم المتحدة، يف قراره رقم 16/18 الصادر يف مارس/آذار 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين باعتباره أحد 
تقييد الحق يف حرية  القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير.وعمال بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال يمكن للحكومات 
التعبير لحماية اآلداب العامة إال إذا كانت القيود المفروضة تستجيب لشروط الضرورة والتناسب، وال تكون تمييزية، حتى لو كان التعبير متعلقًا 
تبقى قوانين فضفاضة، وسمحت  القضية  التونسية لمحاكمة أشخاص يف مثل هذه  تستعملها السلطات  التي  القوانين  المعتقد، لكن  أو  بالدين 

للسلطات بمعاقبة األشخاص فقط على أسس رأت فيها إساءة إلى اإلسالم.

رأت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، يف تعليقها العام على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 2011، أن 
الكراهية  إلى  إلى »الدعوة  التعبير  الديانات ما لم يرق  أو مؤذيًا لمعتنقي إحدى  الذي يمكن اعتباره مسيئا  التعبير  التعبير يكفل  الحق يف حرية 
القومية أو العرقية أو الدينية التي تمثل تحريًضا على التمييز أو العداوة أو العنف«21، وتعتبر لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الجهة المكلفة 

بتأويل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 نفس األدوات القانونية المتعلقة باآلداب العامة اعتمدتها النيابة العمومية بمحكمة بنزرت االبتدائية إلحالة  أربعة مواطنين تونسيين ضبطوا  بصدد 
األكل والتدخين بحديقة عامة من أجل انتهاك أحكام الصيام يف رمضان و المجاهرة باإلفطار يف األماكن العامة.  ويف غياب نص قانوني يجرم المجاهرة 
باإلفطار خالل شهر رمضان وجهت وكالة الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمحكمة بنزرت لهؤالء المواطنين تهمة التجاهر بأمر فاحش، وأحالتهم 
بحالة إيقاف لمقاضاتهم من أجل ذلك على قاضي ناحية بنزرت الذي قضى يف حقهم بتاريخ 2017-06-01 بالسجن النافذ لكل واحد منهم مدة شهر 
واحد. ويكشف تصريح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية ببنزرت يف خصوص اإلحالة عن موقف قضائي ينتصر لآلراء التقليدية التي تستهجن 

أمين الجالصي، المحقرون يف القانون التونسي، حين يؤسس القانون التونسي لالمساواة ، نشر الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، تونس 2018  19

حكم يف مادة األحوال الّشخصية عدد 287 بتاريخ 14 جوان  1995 ، ورد يف أمين الجالصي ، القاضي العب أساسي يف ضمان الحرية والمساواة: قراءة يف أعمال اللجنة التونسية   20

للحريات الفردية والمساواة،  مجلة المفكرة القانونية، العدد 12 ، أوت 2018.
     https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/06/245877 ،18/11/2021 تونس: السجن سبع سنوات بتهمة االستهزاء باإلسالم، موقع هيومن رايتس واتش،تم اإلطالع عليه يف  21
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المجاهرة باإلفطار، فذكر تعليقا على الحكم يف تصريح إعالمي أن ما أتاه المحكوم عليهم »خالل شهر رمضان يف دولة ينص دستورها على أن اإلسالم 
دينها حركة استفزازية«22. ومثلت اإلحالة والحكم مثاال عن الخلط بين الدين ومنظومته األخالقية ومفهوم اآلداب العامة. يكشف الحكم القضائي ومن 

قبله قرار اإلحالة الصادر عن النيابة العمومية تعارضا موضوعيّا مع تصوّر الوظيفة القضائية يف الدستور التونسي الجديد. 

يف ما يتعلق بالحدّ من الحقوق والحريات الدستورية لحماية اآلداب العامة، ال تمكن األحكام القضائية المذكورة من استخالص معايير فقه قضائية  
تهم اآلداب العامة كحد للحقوق والحريات الدستورية أو تتناسب مع ما ذهبت إليه لجنة حقوق اإلنسان األممية التي اعتبرت يف تعليقها حول الفصل 

18 أن اآلداب العامة تتأتى من تعدد العادات االجتماعية، وال يمكن أن تعكس منظومة أخالقية وحيدة. 

يف قضية المدونة آمنة الشرقي التي أعادت نشر قصيدة ساخرة عن وباء الكوفيد على صفحتها الخاصة بموقع تواصل اجتماعي اعتبرت مسيئة 
لإلسالم لشكل الكتابة و الرسم الشبيه بالنص القرآني، فتمت إحالتها  اعتمادا على نص قانوني أخر، غير النصوص المتعلقة باآلداب العامة ، بموجب  
المادتين 52 و 53 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين األديان 
واألجناس والسكان والنيل من الشعائر الدينية . تمت إحالة آمنة الشرقي بموجب بحث أمني ومن دون تشك من أي جهة متضررة. وفقًا لوثائق 
الشرطة، فُتح التحقيق يف قضية السيدة الشرقي ألن » التدوينة القت استياء واستنكارا لرواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك واعتبره البعض 
مسا من الشعائر الدينية واألمن القومي23.« وصدر ضدها حكم قضى بإدانتها من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر وخطية مالية، ولم تسلط المحكمة 
تعارض الفصلين 52 و53 مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق يف حرية والتعبير وحرية الضمير، ومع  رقابتها على مالءمة نص اإلحالة، وعلى 

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

يف خصوص القيود المفروضة على حرية التعبير بيّن المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أن القيود المفروضة على الكالم فيما يتعلق 
بالدين يجب أن ترقى إلى مستوى عالٍ، بغض النظر عن »المشاعر الذاتية العدوانية«.  ووفقًا للمقرر الخاص، فإن »استخدام العقوبات الجنائية ضد 
التعبيرات التي ال تدعو إلى العنف أو التمييز ولكنها تعتبر »مهينة«، »ال تتماشى« مع الحق يف حرية التعبير24. وبالنسبة إلى لجنة حقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة فقد أوضحت أنه بعيدًا عن االستثناء الضيق الذي يقيد الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريًضا، فإن »حظر إظهار عدم احترام 

دين أو نظم عقائدية أخرى« ال يتوافق مع الحق يف حرية التعبير25. 

عرفت نفس الفترة نشاطا لفاعل ديني جديد وهو النقابة الوطنية لألئمة واإلطارات الدينية، التي أُّسست على أنها تنظيم نقابي للدفاع عن اإلطارات 
المسجدية يف فترة ما بعد الثورة التي شهدت صراعا على المساجد وطرد بعض األئمة من المساجد من جماعات دينية ، وإلى جانب دورها النقابي 
باللجوء إلى القضاء دفاعا عن منظوريها  تقدمت النقابة بقضايا دفاعا عن الدين و المقدسات،  مثل مطالبتها بحذف تمرينين من كتاب مدرسي للغة 
العربية يوظفان آيات قرآنية يف تمارين صرف. وقد استندت المحكمة يف حكمها المؤرخ يف 3 أفريل 201726  إلى الفصل السادس من الدستور لتقّر 
الطلب الوارد بالدعوى. وقد ورد يف الحكم االستعجالي ما يلي:“ وحيث اتخذت التمارين المطالب بحذفها وعدم اعتمادها يف التدريس بعض اآليات 
القرآنية لتصريف بعض العبارات القرآنية الواردة بها باستعمال صيغة المثنى والجمع. وحيث ال شّك يف أنّ إنجاز التمارين المذكورة سيؤدي حتما 
إلى تحريف اآليات القرآنية موضوعها وإن استعملت لغايات تعليمية ولم يتبين أنّ القصد من ذلك تحريف القرآن بتغيير ألفاظه وتقتضي أحكام 
الفصل السادس من الدستور أنّ الدّولة راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها. وحيث ولئن لم تكن الغاية من اقتباس كتاب 
اللغة بعض اآليات القرآنية السخرية أو االمتهان أو تحريف معناها إالّ أنّ من شأن إنجاز التمارين المدرجة به وما يقتضيه ذلك من تغيير األلفاظ، 

استعمال القرآن لغير ما أنزله هللا له وبالتالي المّس به كمقدّس وتحريفه. 

https://legal-agenda. ،02/06/2017 ، أحكام بالسجن يف تونس بحق مجاهرين باإلفطار يف رمضان: تصور القاضي لوظيفته القضائية سؤال يجب طرحه ، المفكرة القانونية  22

com/ ، تم اإلطالع عليه يف 27/10/2021.
https://cfj.org/wp-content/uploads/2021/06/Em- ، 2021 تايمز نوكس،تونس ضد أمنة الشرقي، مبادرة مراقبة المحاكمات التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة،جوان  23

na-Chargui_June-2021_Fairness-Report.pdf، تم اإلطالع عليه يف 22/10/2021.
تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وثيقة األمم المتحدة U.N. Doc A/HRC/31/18 23 ديسمبر 2015 ، الفقرة 6.  24

      U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 34 ،الوثيقة  األمم المتحدة  25

المحكمة االبتدائية بتونس، حكم استعجالي يف القضية عدد 2017/ 76087 بتاريخ 3 أفريل 2017، غير منشور  26
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 كما رفعت نقابة األئمة  قضية استعجالية  من أجل إلزام الوكالة الوطنية لإلنترنت بحجب إذاعة شمس راد باعتبارها تشكل خطرا داهما على القيم 
والهوية الدينية واالجتماعية معتبرة أن السماح لهذه الجمعية بنشر أفكارها يعد مخالفة صريحة للشرع والقانون، وأن هذه الجمعية مخالفة أيضا 
لمقتضيات الدستور حسب التوطئة التي تنص على تمسك الشعب التونسي بتعاليم اإلسالم27. إال أن المحكمة أجابت بأنه ال صفة لمجلس األئمة 
نظرا ألن القانون الذي يحكم عمل الهياكل النقابية يوجب توفر مصلحة النقابة يف دفع الضرر المباشر أو غير المباشر الذي قد يلحق المهنة التي 
تمثلها.  اعتبر الحكم أن الدفاع عن مصلحة المجتمع واألسرة وتماسكها ال يدخل يف مصلحة المهنة التي تمثلها النقابة. وبذلك، أغلق القاضي الباب 
أمام »دعاوى الحسبة » بوصفها مؤسسة شرعية تقليدية و التي من شأنها أن تهدد مدنية الدولة وتجعل من المواطنين قوامين على األخالق مما 

يشجع على انتهاك الحريات والحقوق الفردية منها والعامة وعلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة.28

إال أن الحكم يف تعليله لم يعتمد المبادئ الدستورية التي تضبط الحقوق والحريات وخاصة الفصل 49 من الدستور بصورة صريحة، وهو الذي 
جعل من القانون فقط هو المقيد للحقوق والحريات شرط أن يكون ذلك القيد ضروريا يف دولة مدنية ديمقراطية، وذلك لحماية حقوق الغير أو 

لمقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني.

ية الدين و المعتقد والمساواة بين الجنَسيْن  VI. حر

التونسي يف مادة األحوال الشخصية بقي يتنازعه  القضاء  2014 فإن فقه  تبعت صدور أحكام الدستور سنة  التي  القضاء  التطورات يف فقه  ورغم 
تياران: محافظ، ومتحرر، و قد تحدث األستاذ عياض بن عاشور29 عن وجود سلفية قضائية ظلت متمسكة بقراءة تراثية للقانون. تواصل النزاع 
بين المرجعيات يف العمل القضائي ، كان مثاله األوضح يف تطبيق الفصل 88 من مجلة األحوال الشخصية حول الموانع الشرعية يف مادة المواريث 
بعد أن ساد االعتقاد بأن فقه القضاء قد استقر بعد صدور دستور سنة 2014 وجملة من المراسيم والقوانين، وخاصة رفع االحترازات  المتعلقة 
باالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  يف 24/10/  2011 ، والمصادقة على بروتوكول حقوق المرأة يف أفريقيا الملحق 
بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وبعد صدور قرارات منهجية مثل الحكم الصادر يف سنة 200930  الذي أتت فيه محكمة التعقيب على 
كل الجوانب القانونية و فتحت آفاقا معرفية لفقه القضاء تتمثل يف تطوير قواعد التأويل على ضوء مبادئ حقوق اإلنسان، وأخصها مبدأ المساواة 
بين المواطنين مهما كان معتقدهم أو جنسهم. وقد احتفل بالقرار وحظي بعديد التعليقات والشروح، ونشر يف الدوريات القانونية على اعتباره 

نقلة نوعية يف مضمونه و صياغته و منهجيته.

األصول  بترجيح  المحكمة  وعملت  زوجته  وراثة  من  مسلم  غير  زوج  بحرمان  قضى  بتونس  االستئناف  محكمة  عن  قرار  بصدور  الجدل  تجدد 
تأويلها يجب أن يتم  اإلسالمية لمجلة األحوال الشخصية من خالل التذكير بالسياق الذي جاءت فيه وبعض تعريفاتها، والتي يستخلص منها أن 
عند االقتضاء بالرجوع الى الفقه اإلسالمي الذي يمنع زواج المسلم بغير المسلمة، ويف ذلك تفسير للفصل الخامس من مجلة األحوال الشخصية 
المتعلق بالخلو من الموانع الشرعية للزواج. فقد صدر الحكم يف 26/6/2014 ليقر فيه ببطالن عقد زواج مسلمة بغير مسلم، وباستبعاد الزوج 
من إرث زوجته، معتبرا أن الفصلين 5 و88 من مجلة األحوال الشخصية يحيل للموانع األخرى التي تنص عليها الشريعة اإلسالمية. وقد أسست 
المحكمة رجوعها ألحكام الشريعة اإلسالمية من بينها المنشور عدد 216 لسنة 197331، وهو الذي كان يمنع إبرام عقود زواج بين المسلمين وغير 
المسلمين، كما اعتبرت أن واضعي مجلة األحوال الشخصية اعتمدوا حين وضع أحكام المجلة المذهبين المالكي والحنفي. لتنتهي إلى أنه ال جدال 

تصريحات كاتب عام النقابة يف ندوة صحفية نظمت يف 27/12/2017 بتونس، جريدة الصباح بتاريخ 28/12/2017  27

/lega -agenda.com وحيد الفرشيشي، انتصار لمدنية الدولة حكم قضائي برد دعوى نقابة األئمة ضد جمعية شمس، المفكرة القانونية، 19/02/  منشور يف موقع المفكرة  28

انتصار-لمدنية-الدولة-يف-تونس-حكم-قضائي/  تم االطالع عليه يف 20/10/2021.
29  ابن عاشور، عياض. تونس ثورة يف بالد اإلسالم، دار النشر ”المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب، تونس، 2018 

قرار تعقيبي مدني عدد 31115 مؤرخ يف 5 فيفري  2009 و المعروف بقرار ثريا. منشور بموقع مركز الدراسات القضائية.  -   30
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أن اختالف الدين هو من موانع اإلرث، قامت المحكمة يف هذه القضية بتأويل للدستور تطبيقا للفصل األول منه بمعزل عن بقية أحكام الدستور، 
وخاصة فصله الثاني المتعلق بمدنية الدولة والذي يتعلق بأن دين الدولة اإلسالم، وأن النص يعتبر على أعلى هرم القواعد القانونية، وهو أقوى 
نفوذا من االتفاقيات الدولية. وكان منهج المحكمة يف تحييثها انتقائيا بتجاوزها لجميع النصوص المخالفة لموقفها. يف نفس التاريخ و يف تواصل 
للجدل القضائي  قامت محكمة ناحية تونس يف حكمها الصادر يف 25/12/201432  ببيان أن  »العالقة الزوجية بين المعترضة والمتوفى قائمة على 
عقد صحيح يف تاريخ الوفاة فإنها تقوم سببا للتوارث بينهما بغض النظر عن اختالف ديانتهما تكريسا للمبادئ التي يضمنها الدستور التونسي من 
مساواة و حرية المعتقد وتطبيقا لعلوية االتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس. و«يف 28/10/2014 أصدرت محكمة التعقيب قرارا رفضت 
فيه المحكمة جميع الحجج الداعمة لمنع الميراث، أكدت أن قانون الميراث ينطبق بغض النظر عن أي اعتبارات مستمدة من الدين، حيث أن الحكم 
المطعون فيه حرم سيدة إيطالية من ميراث زوجها وذكرت أن القانون التونسي ال يقيم أي تمييز بسبب الدين وأن الدستور التونسي يستبعد كل 

أشكال التمييز33.

تم التعرض قضائيا لالختالف يف الدين بين األبوين يف قضايا الحضانة واستقر فقه قضاء المحاكم على رفض إكساء القرارات األجنبية التي تسند 
حضانة الطفل لألمّ األجنبية المقيمة بالخارج على اعتبار أنّ النظام العامّ يقتضي أن يعيش الطفل المولود ألب تونسي مسلم لدى والده ويف بيئة 
المكفولة يف  الضمير  حرية  أنّ  والجرأة،  بالتجديد  يتّسم  تمّش  بالكاف35، يف  االبتدائية  المحكمة  اعتبرت  دينه34،  انبتاته عن  لعدم  مسلمة ضمانا 
الدستور تضمن حرية اختيار القناعات الدينية وتتنافى مع توجيه الطفل نحو ديانة دون أخرى. فقد جاء يف الحكم المذكور:“ وحيث أنّه من المبادئ 
لما وقع  امتداد  الّسادس وهي  الفصل  التونسي يف  الدّستور  والتي كرّسها  الضمير  والوضعية هي حريّة  السماوية  التّشاريع  أقّرتها  التي  الكونية 
تضمينه بالمواثيق والصكوك الدّولية المنّظمة لحقوق اإلنسان والتي تعني أن يؤمن الشخص أو يعتقد وفق ما يمليه عليه اقتناعه الشخصّي وتبعا 
لذلك فإنّ إسقاط الحضانة عن المدّعى عليها نظرا لكونها قد تزوجت بأجنبي ال يدين بالدين اإلسالمي ال يمكن للمحكمة أن تجاري المدّعي يف ذلك 
ألنّ هذا األمر من المسائل المتعلّقة بالحقوق والحريّات األساسية لألفراد، هذا فضال عن أنّ مثل هذا التقييد من شأنه مصادرة حّق الّطفل يف اختيار 
ديانته وجعله تحت منهج حياة وأسلوب تفكير قد ال يرتضيه عندما يغدو رشيدا وهو ما ال يمكن للمحكمة السماح به حفاظا على القاصر من كّل 

دمغجة أو توجيه نحو ديانة دون أخر“.

ية الدينية و الوقاية من التطرف الديني العنيف V. الحر
تعدد الحوادث اإلرهابية يف فترة ما بعد ثورة 2011 ، و صدور القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ يف 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، 
كانا سببا مباشرا يف قيام اإلدارة، ووزارة الداخلية أساسا، بإجراء عديد التقييدات على حقوق المواطنين طبقا إلجراءات سرية ومن دون سند قانوني، 
وقد شكل بعض تلك التقييدات انتهاكات صريحة لحقوق اإلنسان، وخاصة الحق يف التنقل، ومن بينها  تحجير السفر على الشبان من الجنسين دون 
35 سنة إلى ما يسمى ببؤر التوتر؛ وهي دول لم تضبط الوزارة قائمة منشورة للعموم يف بيانها، ومنها عدم تسليم المواطنين المشتبه يف توجههم 
لبؤر التوتر جوازات سفرهم، ووضع حوالي 100.000 شخص تحت اإلجراء الحدودي »S17« وهو إجراء خاص باستشارة مصالح وزارة الداخلية 
قبل السفر،  و شمل جميع األشخاص المتمتعين بالعفو التشريعي لسنة 2011. يضاف إلى هذه االنتهاكات فرض اإلقامة الجبرية على أشخاص من 
دون سند قانوني، من ذلك قرار وزير الداخلية يف 28/11/2015 وضع 138 شخصا تحت اإلقامة الجبرية بشبهة االنضمام إلى تنظيم أنصار الشريعة 

المحظور أو العودة من بؤر التوتر36.

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com 19/11/2021 محمود داوود يعقوب، اختالف الدين يف الميراث، دلو يف بئر الجدل، تم االطالع عليه يف  32

نفس المرجع السابق  33

إقبال بن موسى، الدين يف الدّستور التونسي، المفكرة القانونية ــالعدد 11، جوان 2018.  34

المحكمة االبتدائية بالكاف، قضية عدد 44801 بتاريخ 12 ديسمبر 2017  35

مكافحة اإلرهاب و التطبيقات القضائية، المحاكمة العادلة على المحك، شبكة المالحظة للعدالة التونسية، تونس ديسمبر 2016،  -    36
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 عبر المقرر الخاص األممي لحرية الدين والمعتقد يف تقريره عن زيارته لتونس يف أفريل 2018 أنه من الضروري أن تنفّذ هذه التدابير الوقائية ضد 
اإلرهاب والتطرف الديني العنيف يف توافق تام مع السقف العالي المنطبق يف مجال منع التحريض على التمييز والعداء والعنف على نحو ما نصت 
عليه المادّة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تستجيب لمقاييس الضرورة والمشروعية والتناسب المنصوص عليها 
بالفصل 19 من العهد. وعبر المقرر عن قلقه من أن يتم، يف سياق مكافحة التطرف العنيف، تصنيف بعض أشكال الممارسات اإلسالمية السلمية 
على أنها متطرفة، وأن تطرح الشرطة أسئلة تطفليّة على الناس، وهو ما يشكّل انتهاكا لحقهم يف حرية الضمير والحق يف الخصوصية37.  كما أكد 
مجلس حقوق اإلنسان »أن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها من أجل الجميع وسيادة القانون هي عوامل ال بد منها لمكافحة اإلرهاب، وإذ يسلم بأن 
اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان هما هدفان ال يتعارضان وإنما يتكامالن ويقوي أحدهما اآلخر«38.وهو ما يستلزم يف واقع 
األمر أن تقوم جميع الدول بتدعيم الرقابة القضائية على أنشطة إنفاذ القانون لكفالة احترام حقوق اإلنسان يف أثناء التتبع والمحاكمة يف القضايا 

المتصلة باإلرهاب.

ومن المهم اإلشارة أن القاضي تعامل مع مسائل لم يألف التعامل معها، ومن الصعب أن تضبطها الموضوعية والعقالنية القانونية، مثل مسائل 
الغلوّ الدينّي، يف غياب معايير للتحديد القانونّي للسلوكيات المصنفة متطرفة أو مشبوهة دينيا، هل يمكن للقاضي تكييف السلوك الديني باعتباره 
معتدال، متزمتا أو متطرفا؟ أو تحديد الطريقة المثلى لممارسة الدين أو التعبد ؟  أو الحماسة يف النشاط الدعوي بما يتجاوز الحد المقبول خاصة 

إن تعلقت السلوكيات بالعون العمومي؟

عند التظلّم لدى المحكمة اإلداريّة استقرّ قضاؤها على إلغاء قرارات اإلدارة، وإعالء المبادئ الدستوريّة وأحكام القانون الدولّي التي تحمي الحريّات، 
والحّق يف التنقّل على اإلجراءات الوقائيّة التي اتّخذتها وزارة الداخليّة لحماية األمن العام. و نشرت المحكمة اإلداريّة، للعموم، يف صفحتها الرسميّة، 
اإلجراء  شرعيّة  بعدم  المتعلقة  المبادئ  من  جملة  فيه  والذي كرّست  ماي201939،   3 بتاريخ  االبتدائّي الصادر  جوان2020، الحكم   6 السبت 
الحدودي  باالستناد إلى أنه طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى »S17«، يُطلق يد اإلدارة يف الحدّ من حرية األفراد المشتبه 

فيهم يف التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدًا يحدّ من الحريات لم ينّص عليه القانون.

تجديد جواز سفره غير أنّه جوبه بالصمت، وهو ما حرمه من فرصة االلتحاق بجامعة  تقدّم بمطلب قصد  تونسي  برّرت اإلدارة يف قضية طالب 
أنصار  الزعيم صالح الدين بإسطنبول قرارها بخطورة المدعي على األمن العام، باعتبار أنه سلفي تكفيري خطير جدا منتم للتنظيم المصنف إرهابيّا̋ 

الشريعة ˝، ويسعى إلى استخراج جواز سفر بهدف التحوّل إلى إحدى بؤر التوتّر وااللتحاق بالجماعات اإلرهابية.

تعليلها لحكمها القاضي بإلغاء قرار اإلدارة وتمكين الطاعن من جواز سفره حق الفرد يف حرية التنقل داخل البالد وخارجها،  وأقرّت المحكمة يف 
والحصول على جواز سفر )من الحقوق المدنية(، والحق يف التربية والتعليم )من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، وأكّدت أّنّه ال يمكن 
التقييد على هذه الحقوق إالّ بمقتضى نّص تشريعّي يكون مالئما للدستور وللمواثيق الدولية. بيّنت أنّ المشرّع أقرّ حّق كّل مواطن تونسّي يف 
الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديد يف صلوحيته، ولم يقيّد هذا الحق إالّ يف حالة ما إذا كان من شأن سفر المعني باألمر النيل من النظام 
أو األمن العامين، على أن يكون ذلك بمقتضى قرار قضائي يتّخذه حصرا رئيس المحكمة االبتدائية بطلب من اإلدارة عن طريق النيابة العمومية، 
يقضي بتحجير السفر أو سحب جواز السفر. خلُصت إلى أنّ قرار الحرمان من جواز السفر فيه ضرٌب لكّل من عنصر »إمكانية الوصول“ إلى الحق 
وعنصر »عدم التمييز“ يف ممارسته، وعنصر »تالؤم« الشرط المستحدث مع ممارسة ذلك الحق، وهي عناصر أساسية يتركّب منها أصل كّل حّق 
من حقوق اإلنسان، مهما كان نوعه، ويمثل انتهاك أحدها أو جميعها انتهاكا لجوهر الحّق، ونسفا لكامل الحق تبعا لذلك، وليس الحدّ والتقييد منه 
فحسب، ويف ذلك خرق واضح ألحكام الفصل 49 من الدستور الذي وضع بدقة ضوابط الحدّ من ممارسة الحقوق. اعتبرت أنّ إحجام اإلدارة عن 

 A/HRC/40/58/Add.1 ، 2018 وثيقة قرير زيارة المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد إلى تونس 2018، بتاريخ 3 أكتوبر  37

  A/HRC/RES/S-23 /1  وثيقة أممية عدد  38

أمان هللا السعيدي ضد وزير الداخلية، منشور يف صفحة المحكمة اإلدارية القضية عدد 155751 بتاريخ 3 ماي 2019    39



113المواطنة، الحق يف االختالف والطلب االجتماعي المتصاعد  • مقاربات و تجارب 

اإلدالء بما يثبت ادّعاءها من أنّ سفر المدعي يمثل خطرا على األمن العام وعدم استظهارها بإذن قضائي يف تحجير السفر عليه فيه انتهاك واضح 
للحّق يف التنقل والحّق يف التعليم. 

أصدر الرئيس األول للمحكمة اإلدارية بتاريخ 17 ماي 2016 قرارا يف مادة توقيف التنفيذ تحت عدد 419701 40، أذن بموجبه بتوقيف تنفيذ القرار 
الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بوضع العارض تحت اإلقامة الجبرية، وذلك جزئيا يف ما يخص إجباره  على مالزمة بيته وعدم مغادرته، بناء على 
أنه: لئن نصت أحكام الفصل 5 من األمر عدد 50/1978 المذكور على أنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت اإلقامة الجبرية يف منطقة ترابية أو 
ببلدة معينة أي شخص، فإنه ال  يمكن تحويل تلك اإلقامة إلى ما يشبه  السجن للمعني باألمر وهو ما يشكل انتهاكا للحقوق األساسية المضمونة 

بالدستور. «

يف قضية رشيد طيمومي ضد وزير الدفاع41  تم عزل المدعي بعد أن ثبت سماعه لموعظة دينية من هاتفه الجوال أثناء عمله بالثكنة، لمخالفته 
التعليمات العسكرية التي تفرض عليه تجنب الشبهات. ومن أجل نفس األفعال المتعلقة بما كيفته وزارة الدفاع كسلوكيات مشبوهة، ورغم صدور 
قرار بإلغاء العزل إال أن القاضي لم أصل الحق، وجاء يف الحكم أنه مع إقرار الطاعن بسماعه موعظة دينية إال أن ذلك ال يفيد بالضرورة تبنيه الفكر 
السلفي أو الدعوة إليه. تعليل الحكم للحقوق لم يقم باإلحالة صراحة على الحقوق الدينية للمدعّي، وتّم التعامل مع مفاهيم فضفاضة من الناحية 

القانونية مثل الفكر السلفّي، ولم يعمل الحكم  على الضبط القانونّي للمصطلح.

ية المظهر العقائدي و الرموز الدينية IV. حماية حر
طرحت مسألة ممارسة الحرية الدينية المتعلقة بالزّي والهندام عديد اإلشكاالت بالنسبة إلى المؤسسات التربوية و اإلدارية منذ بداية الثمانينات، 
وهي فترة تزامنت مع نفس فترة بروز التيارات السياسية اإلسالمية. واعتبرت اإلدارة ارتداء الحجاب شكال من أشكال المغاالة  والتطرّف الدينّي، 
وواجهت اإلدارة هذا السلوك وما صنف بالزّي الطائفّي بالعزل عن العمل اعتمادا على عدد من المناشير، ومن بينها المنشور المؤرخ يف 17 سبتمبر 
1981 . ينّص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق يف حرية الدين يشمل الحق يف الجهر بالمعتقدات »من خالل االحتفال، 
والعبادة، والممارسة«. ويشترط قانون حقوق اإلنسان على الدول ضمان الحّق يف الحياة الخاّصة، وهو يشمل الحّق يف االستقالل، على سبيل المثال 
حرية اختيار نوع اللباس يف األماكن الخاصة والعامة. و جاء يف اإلعالن المادة 6 )ج( واجب ضمان حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكايف من المواد 

واألشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.

و رغم صدور أحكام يف اإللغاء عن المحكمة اإلدارية قبل سنة 2011 و بعدها ،ضد قرارات اإلدارة المتعلقة بتقييد حرية الموظفين يف لبس الحجاب 
فإنها تفادت الخوض يف أصل هذه الحرية، واكتفت بالخوض يف الرقابة على صحة هذه الوقائع، أو حّملت اإلدارة عبء إثبات المخالفة وتبرير أعمالها. 
حيث سلط القاضي اإلداري رقابته على الوقائع كلما بدت له عدم صحة ماديات الواقعة أو تحريفها. ومثلما جاء يف حكم استئنايف صادر عن المحكمة 
اإلدارية »بخصوص حرية خيار اللباس وحرية المعتقد اللتين كان لهما األفضلية لدى قاضي البداية فهما يف نظر االستئناف تمارسان من قبل العون 
العمومّي عند أداء الوظيف بالقدر الذي يتنافى مع أداء واجب التحفّظ المفروض عليه، ومع مبدأ حياد المرفق العمومي المفروض على اإلدارة«42.

اعتبر القاضي اإلداري يف القضية  التي تتعلق بتمسك عون أمن بإطالق لحيته ألسباب دينية  فحرم من متابعة دورة تكوينية بالمدرسة الوطنية 
للحرس والحماية ببئر بورقبة 43 أنه بالرجوع إلى المناشير الوزارية والتعليمات القيادية ومذكرات العمل والنظام الداخلي للمدرسة التي استندت 

غير منشور  40
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بصفاقس 2019.
42   القضية  االستئنافية عدد 126255 بتاريخ 28/1/2011 وزير التربية /عدالي

43    القضية عدد126863حمزة الشيحاوي/وزيرالداخلية 18 مارس 2014 .
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إليها اإلدارة لم تتضمن أي إشارة إلى  منه أولئك األعوان من حرية إطالق اللحية »وحيث إن االلتحاء يعد أحد مظاهر ممارسة الحرية...وال يمكن لذلك 
وضع قيود على تلك الحرية إال بموجب قانون شرط أن يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة وأن ال يمس بجوهر الحق. 

يف القرار الذي أصدرته المحكمة اإلدارية بشأن ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي بتاريخ 3 ديسمبر 2014 ألغى القاضي القرار اإلداري الصادر عن 
عميد كلية اآلداب بسوسة برفض استكمال إجراءات ترسيم الطالبة لتمسكها بارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي. اعتبرت المحكمة أن قرار رفض 
ترسيم العارضة المنقبة من شأنه المّس من حريّة المعتقد واللباس الراجعة لمستعملي المرفق العام و انه يف غياب نص يخول للجهة اإلدارية 

منع المنقبات من الترسيم يف الجامعات يكون قرارها القاضي بمنع العارضة من الترسيم غير مؤسس واقعا و قانونا44. 

وطرحت المسألة أمام القضاء اإلداري ثانية بمناسبة طلب االستشارة الخاّصة التي توجّهت بها الحكومة من الدوائر االستشارية للمحكمة اإلدارية 
حول إمكانية تنظيم حمل النقاب داخل الحرم الجامعي بمقتضى تدابير وتراتيب داخلية، صدر فيها رأي استشاري تحت عدد 491 بتاريخ 10 جانفي 
2012 وأكّدت فيه المحكمة أنّ تنظيم مسألة حمل النقاب داخل الجامعات يرجع لعمداء الكليات مؤكدة على ضرورة إيجاد توازن بين ضرورات 
سير المرفق و«حرية المعتقد واللباس الراجعة لمستعملي المرفق العمومي«، ولم تحسم االستشارة المسألة رغم ما أثارته من جدل حينها ألنّ 
موضوعها كان يقتصر على تحديد السلطة المختصة بتنظيم مسألة حمل النقاب أو حظره داخل الجامعات فضال عن أنّ اآلراء االستشارية للمحكمة 

غير ملزمة ال للحكومة وال للدوائر القضائية بالمحكمة نفسها.

يف نفس الموضوع المتعلق بحرية اللباس، قضت محكمة االستئناف بتونس 29/09/2015 بتأييد الحكم االستعجالي 16/09/2015 الصادر عن 
دائرة الشغل بالمحكمة االبتدائية بأريانة القاضي بحق مضيفة طيران وقع إيقافها عن العمل بعد تمسكها بارتداء الحجاب أثناء عملها، يف استئناف 
عملها. وكانت القضية موضوع مراسلة من المقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد45 ذكّرت فيها الحكومة باألدوات القانونية الدولية يف خصوص 

الزّي و الرموز الدينية.

ية الدينية و دور العبادة IIV. الحر
تعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية مسألة شخصية تدخل يف المجال الخاص، وهي كذلك ممارسة جماعية تستغل الفضاء العام، هي ظاهرة 
اجتماعية لها العديد من االنعكاسات العملية والقانونية. وقد حّمل المشرع الدستوري يف الفصل السادس من الدستور، الدولة مسؤولية حماية 
المساجد وأماكن العبادة والنأي بها عن التجاذبات الحزبية، ألنها مكان إقامة الشعائر، ولم يرد يف نفس الفصل ما يحيل على االحتكار الذي تمارسه 

الدولة يف  إدارة المساجد، وإنما حدد تدخلها يف عنصرين: الحماية و النأي عن استغاللها ألغراض حزبية.

عرفت المساجد خالل الفترة االنتقالية صراعا على المنابر، وخروجا عن سلطة اإلشراف عليها؛ وزارة الشؤون الدينية؛ بين ثالثة فاعلين، هم: أئمة من 
تيارات سلفية أكثر تشددا من اإلسالم الرسمي السائد صعد بعضهم مصلين يف المساجد، واألئمة التابعون لحركة النهضة أو الموالون لها، واألئمة 
المباشرون لهذه الخطة قبل 2011. وقد أسس هؤالء نقابة هي النقابة الوطنية لألئمة واإلطارات الدينية للدفاع عن وجودهم ومصالحهم المهنية، 
إذ أنهم استبطنوا وضعيتهم على أنهم فئة مهنية تابعة للدولة46.  وتعددت القضايا التي طرحت على القضاء العدلي و اإلداري يف خصوص وضع حدّ 
لمهام أئمة أو عزلهم، وتمّ نقل الصراع، ويف أكثر من مناسبة، كانت  خاللها ممارسة الشعائر الدينية موضوع جدل. ويمكن أن نذكر على سبيل 
المثال عادة أداء صالة العيد يف الساحات العامة والمالعب وعلى شاطئ البحر بشكل جماعّي . وقد أخلّت ما سّمي بمعركة المساجد يف العديد من 

44  قرار ابتدائي عدد 125265، بتاريخ 3 ديسمبر 2014، مروى ضدّ عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

Reference AL/TUN 3/2015 ,08/12/2015, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunication_21984  45

www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initia- ،2018 المسألة الدينية و االنتقال الديمقراطي يف تونس، ورقة بحثية، 23 آب/ أغسطس  46

tive_ar_16404.pdf تم اإلطالع عليها يف 23/10/2021.
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المرات بحريّة إقامة الشعائر الدينية من جهة وبالنظام واألمن العام من جهة أخرى.

كما شهدت فترة ما بعد الثورة انفتاحا يف المجال الديني المغلق على تيارات دينية من الشرق اإلسالمي سمحت بانتصاب منظمات دينية إسالمية 
أجنبية يف تونس، و بقدوم دعاة وشخصيات دينية  لتقديم دروس دينية للعموم يف مؤسسات دينية. وكان قدوم الداعية المصري وجدي غنيم 
لتونس موضوعا لقضية استعجالية لدى المحكمة اإلدارية التي طالب المدعون فيها بمنعه من اعتالء منابر المساجد درءا لخطر خلق فتنة طائفية، 
وأجابت المحكمة يف قرارها الذي قضى برفض المطلب أنه لم يثبت من أوراق القضية وجود الخطر المحدق47 يهدد النظام العام سوى ادعاءات 

الطالبين، واعتبر القاضي اإلداري أن تقييد الحقوق ال يجوز بغير قانون صريح.

الزيتونة مسرحا  أروقة جامع  التقليدية، وأصبحت  الزيتونية  النخبة  تتكّلم باسم  الديني كذلك بظهور نخب دينية جديدة مغايرة،  المشهد  تميّز 
لصراع مع وزارة الشؤون الدينية حول إدارة المؤسسة التي تعرضت إلصالحات منذ االستقالل غيرت بنيتها، و هيكلتْه من خالل محاولة جماعات 
يتزعمها شيخ زيتوني إلعادة إحياء التعليم الزيتوني بنفس شروطه يف فترة ما قبل االستقالل ، باعتبارها مؤسسة مستقلة، و تمكن من االستحواذ 

على جزء من  المقرات التاريخية لجامع الزيتونة . و هو  كان  لعدة قضايا نظر فيها القضاء العدلي و اإلداري.

وتعود أطوار التقاضي إلى العام 2012، عندما قررت وزارة الشؤون الدينية استرجاع الزيتونة، وتعيين إمام جديد للجامع ، واعتباره مؤسسة تابعة 
لرئاسة الحكومة، لرمزيته الدينية والتاريخية.

و يف المرحلة األولى من التقاضي قضت المحكمة االبتدائية بتونس48 بإعتماد وثيقة رسمية مؤرخة يف 12 ماي 2012 تنص على أن »جامع الزيتونة 
تابعة« للدولة و«تتمتع بالشخصية القانونية« وعلى أن حسين العبيدي هو »شيخ الجامع األعظم  تربوية مستقلة غير  مؤسسة إسالمية علمية 
وفروعه« وأن التصرف يف الجامع وتنظيمه يعود إلى المشيخة و تحمل الوثيقة توقيعات الشيخ حسين العبيدي ووزراء الشؤون الدينية، والتربية، 
والتعليم العالي والبحث العلمي.49بعد تراجع الحكومة عن اتفاقها تواصلت المعركة القضائية بين الحكومة ووزارة الشؤون الدينية وبلدية تونس 
جامع  إخالء  بحكمها  استعجاليا  الدينية  الشؤون  وزارة  لصالح  الصراع  اإلدارية حسم  المحكمة  قررت  أن  ،إلى  الزيتونة  جامع  من جهة، ومشيخة 
الزيتونة من شاغليه بالقوة العامة واعتمدت المحكمة قانون المساجد لتعليل حكمها الذي جاء فيه أنه لإلدارة حّق اللجوء للقضاء المتخصص الذي« 
يوفر لها الضمانات المطلوبة لتجنب حدوث خطر فادح أو تهديد للنظام العام مما يبرر اإلستنجاد بالقوة العامة للحيلولة دون تفاقم الضرر و النيل 

من استقرار الوضعيات القانونية ومن استمرارية السير العادي للمرفق العام«.50

الدستور  المساجد يف ضوء  قانون  على  رقابتها  تسلط  ولم  الحكومة،  عن  العبادة  دور  استقاللية  مسألة  النزاع  أطوار  خالل  المحاكم  تناقش  ولم 
وااللتزامات الدولية لتونس.

القضية عدد 711818  ،سالمة المطيراوي، ملحق عدد 20 ، مرجع سبق ذكره  47

القضية عدد 9506 بتاريخ17  أوت 2012 غير منشور.  48

جريدة الصباح التونسية، 22 أوت 2012  49

50  قرار عدد 712832 بتاريخ 24 مارس 2015  ، ملحق عدد 25 ، نفس المرجع.
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خاتمة 
لم يخُل دستور سنة 2014 من مناطق الغموض يف خصوص عالقة الدولة بالدين، ومن بعض التناقضات التي عكست التوافقات المصاحبة لفترة 

تحريره، والتنقيحات العديدة لمسودته للوصول إلى وثيقة توافقية وهو ما طرح صعوبات يف تنفيذ مضامين أحكامه.

رغم أن دراسة فقه قضاء المحاكم يمكن أن تدفع إلى االعتقاد أنه ينحو تدريجيا بعد تخلصه من إكراهات السياسة إلى االعتراف بالحريات الدينية 
وخاصة حقوق األقليات، فإنه ال يمكن اعتبار أي حكم قضائي تهدئة نهائية للتناقضات الثقافية العميقة التي تعتمل داخل المجتمع وداخل الجسم 

القضائي الذي ال يمكن أن يظل محايدا عن الخالفات الجوهرية التي تدور يف بيئته الثقافية ومعتقداته الشخصية51 .

األحكام القضائية لفترة ما بعد الثورة تجنبت الخوض الصريح يف مسألة الحرية الدينية، وخاصة القاضي العدلي الذي تعامل مع القضايا التي طرحت 
عليه، والتي تتعلق بحرية الدين والمعتقد بنفس تعامله مع قضايا الحق العام،  كما تجنب فقه القضاء كذلك الخوض يف تدخل الدولة والحكومة يف 
الشأن الديني بصورة مباشرة من خالل القوانين التي تنظم الشعائر يف تونس، خاصة أن جّل ما نشر لدى القضاء، وخالفا للسائد يف التجارب المقارنة 

، هو قضايا تتعلق بمسائل تهم األغلبية الدينية وال تهّم األقليات الدينية.

لم يقم القاضي اإلداري من جانبه مع اتساع واليته القضائية الرقابية  ودوره االستشاري بالدور الذي يساعد يف الخروج من ضبابية بعض األحكام 
الدينية حماية  للحقوق من  الحريات  تعاملها مع  ، مما يمكّن من  رسم حدود واضحة لإلدارة يف  المدنية  الدولة  الدستورية، وخصوصا مفهوم 
االنتهاكات.  يف حين تبين التجارب المقارنة الدور الخالق للقضاء يف تطوير التشاريع وأثر األحكام يف ضبط السياسات المتبعة من اإلدارة وسلوك 

أعوانها.

51  ابن عاشور، مرجع سبق ذكره. 
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مقدّمة  
تتموقع هذه الدّراسة ضمن مجال الدّراسات االجتماعية التي تبحث يف التناول اإلعالمي لقضايا األقليات. وتهتم تحديدا بفئة األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف تونس. وبقي هذا الموضوع رغم أهميته بعيدا عن االهتمامات البحثية للباحثين يف مجال العلوم االجتماعية، وذلك رغم أن مطلب الترفيع من 
حضور قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة على مختلف المحامل اإلعالمية يعتبر من أبرز مطالب هذه الفئة، خصوصا مع بروز مقاربة المحيط االجتماعي 
يف السنوات الثمانين من القرن العشرين، وهي مقاربة  ترى بأن اإلعاقة ال تمثل شأنا شخصيا وإنما هي نتاج لمحيط اجتماعي رافض لالختالف 
)Grossetête & Marchetti, 2012(. بالتالي فإن التأثير على هذا المحيط يتطلب العمل على تغيير التمثالت االجتماعية لمفهوم اإلعاقة وللفئة 
الواسع وجذبه لعدد كبير من  الموصومة به. من هنا يكتسب المحمل اإلعالمي أهميته باعتباره محمال يساهم بشكل كبير، من خالل انتشاره 
    .)Champagne, 1991( المستهلكين، يف التأثير على تمثالت لألفراد من خالل بلورة صورة افتراضية لمختلف المواضيع التي يطرحها الشأن العام

لقد تميزت الدّراسات االجتماعية لمسألة التناول اإلعالمية لصورة األشخاص ذوي اإلعاقة بطابعها االختزالي. إذْ قليال ما تدرس الظاهرة يف بعدها 
الشامل، وإنما يتمّ التركيز يف أغلب األحيان على حدث معين أو نوع واحد من اإلعاقة أو محمل إعالمي واحد دون األخذ بعين االعتبار باقي المحامل 
األخرى ومدى تأثيرها، وهو ما يقدّم صورة مجزأة ال تمكن من تحديد الميكانيزمات التي تكمن وراء إنتاج هذه الصورة ومن خلفها التمثالت التي 

.)Grossetête & Marchetti, 2012( تبنيها

 فحتّى الدراسات المختصة يف مجال اإلعالم والتواصل، تعالج مفهوم اإلعاقة انطالقا من كونه موضعا لالستهالك اإلعالمي. يركز هذا التناول باألساس 
على تحليل الخطابات اإلعالمية لمختلف الفاعلين المتدخلين يف مجال رعاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ومن أبرز هؤالء الفاعلين الصحفيّون 
الرئيسية المسوّقة على  الدّرامية والكوميدية ومخرجوها، باعتبارها أحد المحامل  التحرير ومنتجو األعمال  البرامج ومعدّوها، ورؤساء  ومقدمو 
الرعاية االجتماعية والمختصون يف علم  النفسيون وأعوان  البصريّة، باإلضافة إلى خطاب المهنيين )األطباء واألخصائيون  وسائل اإلعالم السمعية 
االجتماع...( والمؤسسات المختصة والعاملة يف المجال، سواء كانت مؤسسات عمومية أو منظمات غير ربحية ناشطة صلب المجتمع المدني 

.)Costes & Dumas, 2018(

انطالقا من هذه المالحظة، تتمثل أهمية بحثنا يف اتخاذنا لزاوية نظر مغايرة. فورقتنا لن توجه المجهر لخطاب الفاعل اإلعالمي أو المؤسسي أو 
الناشطين يف مجال الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بل ستتوجه مباشرة نحو الفئة المستهدفة الرئيسية؛ وهي الشخص الحامل لإلعاقة 
يف ذاته. إذْ قليال ما تعرضت البحوث لتمثالتهم لما تعرضه الوسائل اإلعالمية حول قضاياهم وللصورة التي ترسمها يف مخيال اآلخر )»الشخص 
العادي«، »La personne normale«(. فأن نأخذ بعين االعتبار تمثالتهم ومشاعرهم وتفاعلهم مع المادة اإلعالمية فذلك أمر ضروري من أجل 

.)Costes & Dumas, 2018( كسر حلقة الوصم التي تحيط بهم

االجتماعي«  توظيف مفهوم »الوصم  الرمزية من خالل  التفاعلية  لبارديغم  النظري  اإلطار  إلى استثمار  الدّراسة  الهدف عمدت هذه  لتحقيق هذا 
وبالتحديد الرؤية التي طورها عالم االجتماع األمركي إرفينغ غوفما باإلضافة إلى عدد من الدراسات التي تناولت ديناميكيات الحقل اإلعالمي وخاصة 
يف عالقة بقضايا الفئة المستهدفة من البحث. أما على المستوى المنهجي فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي من خالل اعتماد أداة المقابالت 
التفهميّة المعمقة، وتحليل محتوياتها والمعطيات الواردة فيها باالعتماد على تقنية التحليل المواضيعي للمحتوى، وذلك على عينة تتكون من 42 
مفردة تحليلية. لنعمل يف نهاية الورقة على نقاش مختلف النتائج التي توصلنا إليها على ضوء ما راجعناه من أدبيات نظرية يف محاولة لتأكيد أو 

تفنيد التوجهات البحثية الموضوعة مسبقا.    
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أوال: إشكالية البحث وتوجهاته
انطالقا من االستنتاجات السابقة تطرح هذه الورقة إشكالية «مدى مساهمة وسائل اإلعالم التونسية يف التصدّي للوصم االجتماعي الذي يعاني 
منه األشخاص ذوو اإلعاقة يف تونس«. ولمعالجة هذه اإلشكالية المركبة، حاولنا تفكيكها إلى جملة من األسئلة الفرعية التي ستعمل هذه الورقة 

على اإلجابة عنها وأبرزها: 

1. إلى أي مدى يتابع األشخاص ذوو اإلعاقة وسائل اإلعالم السمعية البصرية؟

2. ما هي أكثر المحامل والمواد اإلعالمية التي يتابعونها؟

3. ما هو موقف األشخاص ذوي اإلعاقة من وسائل اإلعالم ومن المواد التي تعرضها؟

4. ما هو تمثلهم لصورتهم المعروضة على المحامل اإلعالمية السمعية البصريّة؟

5. هل ساهمت هذه الصورة، حسب رأيهم، يف التصدّي للوصم الذي يعانون منه يف المجتمع؟ 

ولكن حتّى نتمكن من استثمار هذه التساؤالت يف اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث طورنا ثالثة توجهات بحثية نهتدي بها؛ وهي عبارة عن 
فرضيات نحاول رصد ما يدل عليها من خالل تحليل المقابالت التي أجريناها مع عينة البحث والتي نلخصها يف الفقرات التالية: 

السمعية  اإلعالم  وسائل  وتعتبر  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحياة  اليومي  السير  يف  مهما  دورا  اإلعالم  وسائل  تحتل   .1
البصرية أكثر القنوات التواصلية استهالكا من قبلهم. 

أو على  إلى وسائل اإلعالم سواء على مستوى االستهالك  النفاذ  اإلعاقة صعوبات مزدوجة يف  يواجه األشخاص ذوو   .2
مستوى أخذ الكلمة من أجل طرح قضاياهم. 

تناول الحقل اإلعالمي  3. يحمل األشخاص ذوو اإلعاقة تمثال سلبيا عن صورتهم التي تعرضها وسائل اإلعالم ومناهج 
لقضاياهم.

4. تفشل وسائل اإلعالم يف التصدّي إلى الوصم االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، رغم سعيها لتوفير حيز زمني دوري 
يتناول قضاياهم. 



121المواطنة، الحق يف االختالف والطلب االجتماعي المتصاعد  • مقاربات و تجارب 

ثانيا: مراجعة األدبيات السابقة

الفاعلين،  خطاب  تحليل  من  اتخذت  اإلعالم  وسائل  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بصورة  اهتمت  التي  الدّراسات  أغلب  أن  إلى  المقدّمة  يف  أشرنا 
التيار،  هذا  سيطرة  ورغم  لكن  اإلشكالية.  هذه  لمعالجة  األساسية  المادّة  الدّرامية،  المحتويات  وصنّاع  البرامج  ومقدّمي  الصحفيين  وباألساس 
خصوصا صلب علوم اإلعالم والتواصل )La science de l’information et de communication(، فإنها تقدّم عدّة تفريعات مهمة من 

الناحية المنهجية والنظرية.

انطلقت دراسة )Combrouze, 2003( مثال من المسلمة القائلة بأن فهم ثقافة مجتمع ما يكون من خالل دراسة وسائل الترفيه الخاصة بأفراده. 
إذْ أظهر تاريخ األدب والترفيه بشكل عام أن األشكال الخيالية تمثل أبرز وسيلة لنقل التمثيالت االجتماعية. يف هذا السياق، انطلقت الباحثة من 
دراسة عينة من البرامج التلفازيّة، محاولة إبراز الميكانزمات التي تعمل من خاللها على حجب الجزء األبرز من شخصية الشخص ذي اإلعاقة. وقد 
توصلت الدّراسة إلى أن البرامج التلفازية، مثلها مثل األفالم السينمائية، تساهم يف تكثيف التصورات النمطية التي تفرضها األيديولوجيات المهيمنة 
يف مجتمع ما. وهو ما تدعم، حسب رأيها، يف مجتمعاتنا الحديثة، من خالل استغالل وسائل اإلعالم والتواصل، وما تملكه من قدرة على النفاذ إلى 

األفراد والتأثير على بنائهم لصورتهم وتمثلهم لصورة اآلخر.

يف المقابل ركزت دراسة )Grossetête & Marchetti, 2013( على ضعف تناول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل اإلعالم التلفزي، وذلك 
وقد  واالجتماعي(.  والتعليمي  والصحي  واالقتصادي  والسياسي  الديمغرايف،  )الصعيد  األصعدة  الفئة على مختلف  بهذه  المتصاعد  االهتمام  رغم 
توصلت الدراسة إلى أنّ هذا التجاهل ال يعكس مجرد توجه فردي وإنما هو نتاج لشروط ينتجها المحيط االجتماعي. فبدراسة البرامج التلفازية يف 
فرنسا للفترة ما بين 1995 و2009 تمكن الباحثان من التوصل إلى أن التركيز على مثل هذه المواضيع يمكن من تحديد التغيرات والتحوالت 
التي يمر بها قطاع اإلعالم. فاالهتمام الضعيف، من قبل الصحفيين، بمثل هذه القضايا يعكس التحوالت الحاصلة على أساليب انتدابهم وتكوينهم، 
كما يعكس تطلعاتهم ورؤيتهم لواقعهم. ومن ناحية أخرى تمكن دراسة هذه اإلشكالية من فهم التحوالت الحاصلة يف الفضاء االجتماعي من خالل 
مالحظة التحوالت التي تطرأ على حدود المقبول والالمقبول من قبل المشاهدين فيما يخص االختالف االجتماعي أو الجسدي. وهو ما يمكن بدوره 
الفئات  تمثالت الجمهور لمختلف  تحديد  المؤثرين عليها ودورها يف  الفاعلين  تقوم بها وسائل اإلعالم ومختلف  التي  الوساطة  من فهم سيرورة 
االجتماعية. لكن ورغم هذه الخالصة، فإن الدراسة أشارت إلى أن التعامل مع قضية األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل وسائل اإلعالم ال يكون دائما 
من خالل اإلقصاء؛ إذْ هناك عدّة أبعاد لمقاربة مفهوم اإلعاقة، وهو ما يفسره حسب رأي الباحثين االهتمام المتزايد لوسائل اإلعالم ببعض األصناف 
المخصوصة من األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل الرياضيين واألطفال مع التركيز باألساس على فئة اإلعاقة الحركية من بينهم. هذا التوجه يسير حسب 

الدراسة بشكل متواز مع التوجهات اإلعالمية الجديدة التي تنص على إضعاف تسيس المحتويات اإلعالمية وتوجيه األنظار نحو التجارب الفردية. 

Cha- )وإذا كانت الدراستان السابقتان قد ركزتا على تحليل خطاب الصحفيين واإلعالميين حول مفهوم اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة فإن دراسة 
mak، 2013( اهتمت بتحليل خطاب فاعل خارج عن المنظومة اإلعالمية. تطرقت هذه الدراسة إلى دور جمعيات أولياء األطفال الذين يعانون من 
التوحد يف التأثير على السياسات العمومية وكيفية تأثيرها على تغيير التمثالت االجتماعية لإلعالميين وصنّاع القرار ومن خلفها توجهات مختلف 
الفاعلين االجتماعيين تجاه هذه الفئة. لكن ورغم مختلف هذه االجتهادات، تشير الدّراسة إلى وجود العديد من اإلشكاليات التي تعيق هذا المسار 
تعاني التهميش والتغييب سواء على مستوى الخطاب اإلعالمي أو على مستوى السياسات  وأهمها عقبة الالتكافؤ. فالعائالت األكثر فقرا مازالت 
العمومية الموجّهة. وهو ما خلق صورة مغلوطة عن حاالت التوحد واختزلها يف صورتها األقل عمقا. كما فتح الباب من جديد لعودة األفكار المسبقة 

والنمطية وسيطرتها على تمثل وسائل اإلعالم للتوحد ولكن يف صيغة جديدة.
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أما دراسة )Costes & Dumas 2018( والتي نعتبرها األقرب من حيث زاوية النظر المنهجية التي تتخذها من دراستنا الحالية فقد هدفت إلى 
تمثالت األشخاص  تحديدًا مرض انفصام الشخصية، من خالل دراسة  فهم تصورات التعامل اإلعالمي مع أمراض الصحة النفسية. وبشكل أكثر 
الذين يعانون من هذا االضطراب وعائالتهم للمواد اإلعالمية المتعلقة بهذه المسألة. استندت الدراسة إلى مجموعة من المقابالت البحثية التي 
أجريت مع أشخاص ضمن فئة المصابين باالنفصام، باإلضافة إلى أفراد عائالتهم وعدد من المتخصصين من مؤسسات الرعاية الصحية النفسية. 
وقد أكدت الدراسة على أن لإلعالم دورا هاما يف تغيير التمثالت يف عالقة بأمراض الصحة النفسية والمصابين بها ، وذلك من خالل العمل على كسر 
الوصم االجتماعي المرتبط بهذه الفئة عبر توظيف مجموعة من األنشطة التي تفرز محتويات إعالمية موجهة لهذه الفئة، وتعكس حقيقة وضعيتها 
وقضيتها، وهو ما سيمكن من رفع تقبل اآلخرين لهم وكسر حاجز الوصم بينهم. لكنّ الدراسة أشارت يف المقابل إلى أن القائمين على هذه األنشطة 
يجب أن يحرصوا على ديمومتها وتواصلها، إذْ أثبتت الدراسة أن التناول الموسمي لمثل هذه القضايا ال يمكن من كسر الوصم بل يساعد يف بعض 

الحاالت على مزيد تثبيت األفكار النمطية وتعميقها.

أما على المستوى الوطني فقد سعت دراسة )الجبالي، 2021( حول االلتزام وفك االلتزام تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة يف تونس إلى متابعة مساهمة 
مختلف الفاعلين )السياسيين واالجتماعيين( يف جهود اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لهذه الفئة. وقد اعتبرت الدراسة أن الصورة المسوقة من 
قبل وسائل اإلعالم التونسية عن األشخاص ذوي اإلعاقة غير متوازنة؛ إذْ ال تقارب شخصية الشخص الحامل لإلعاقة من مختلف مستوياتها وتأخذ 

بعين االعتبار تعقيداتها، بما فيها اإلعاقة التي تمثل جزءا ال يتجزأ من هويتهم.

ية بة النظر ثالثا: المقار
1. موقع اإلعالم من المنظومة القانونية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة: 

وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 فإن البالد التونسية تعد 241240 شخًصا حاملي بطاقة إعاقة، وهو ما يمثل 2.2٪ من 
سكان تونس )Institut national de la statistique, 2017(. ورغم المجهود الذي يبذله المرصد فإن عديد التقارير تشير إلى أن هذه األرقام 
 .)OMS, 2012 :32( أقّل بكثير من النسب المئوية العالمية، إذْ تؤكد أرقام منظمة الصحة العالمية أن 15٪ من سكان العالم يعانون من إعاقة

يف هذا السياق عرفت تونس منذ الثمانينات من القرن العشرين اهتماما ملحوظا بقضية األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد انعكس هذا االهتمام يف 
خالل التطور الذي عرفته المنظومة القانونية الموجهة لحماية هذه الفئة. فقد اعتمدت تونس يف سنة 1981 قانونا عاما لحماية األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتعزيز موقعهم يف المجتمع. وقد جاء هذا القانون نتيجة ما عرفته الساحة الدولية على مر السنوات من تطور للمفهوم وذلك انطالقا 
من التصور الطبّي الذي برز إثر الحرب العالمية الثانية إلى المقاربة الحقوقية المسيطرة اليوم مرورا بعدة مقاربات أخرى من أهمها مقاربة 

البيئة االجتماعية )الجبالي، 2021(. 

أما مع دخول األلفية الثانية فقد عرفت المنظومة القانونية الموجهة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة نقلة نوعية خصوصا مع »القانون التوجيهي 
األشخاص  حماية  على  أضفى  والذي  وحمايتهم«.  المعوقين  باألشخاص  بالنهوض  المتعلق   2005 أوت   15 يف  المؤرخ   2005 لسنة   83 عدد 
ذوي اإلعاقة صبغة المسؤولية الوطنية، فدفع بذلك نحو تشريك مختلف الفاعلين يف سيرورة النهوض بوضعية هذه الفئة. كما تدعّمت هذه 
المكتسبات الوطنية بمصادقة تونس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سنة 2008 ، وتقدّمها سنة 2011 إلى لجنة حقوق األشخاص 
التعديالت  أبرزها جملة من  التوصيات من  العديد من  عنه  انبثقت  التقرير  الفئة، هذا  تقرير حول وضعية هذه  بأول  اإلعاقة يف جنيف  ذوي 

الجوهرية على قانون 2005 من أجل التحول نحو المقاربة الحقوقية يف التعامل.
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والرعاية  والصحة،  والتعليم،  االجتماعّي،  )اإلدماج  اإلعاقة  األشخاص ذوي  تخص  التي  الجوانب  والتقارير على عديد  القوانين  تركيز  ورغم  لكن 
)الدولة،  الفاعلين  جميع  مشاركة  ضرورة  على  تأكيدها  ورغم  والسياسية(،  االقتصادية  والمشاركة  الخدمات،  مختلف  إلى  والنفاذ  االجتماعية، 
والمجتمع المدنّي، والقطاع الخاص(. فإنه يالحظ إهمال للدور الذي يضطلع به قطاع اإلعالم، وخصوصا وسائل اإلعالم السمعية البصرية، يف هذه 
السيرورة. وذلك رغم أن الفصل السادس من القانون المذكور ينّص على أنّ الدولة تسهر على تطوير خطة وطنية لإلعالم والتربية والتحسيس 

يف عالقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقضيتهم وسبل حمايتهم1. 

لكن ورغم هذا العامل التحفيزي على المستوى القانوني مازالت تحوم حول التناول اإلعالمي لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة الكثير من االنتقادات. 
فبخالف إذاعة »أمل« التي تعتبر أول محطة إذاعية تهتم بشكل حصري بقضايا هذه الفئة، والتي تعاني منذ تأسيسها الكثير من الصعوبات يف 
ظل غياب الدعم، لم نالحظ وجود مبادرات تعمل على هذه المسألة. بل بالعكس، شهدت الساحة اإلعالمية خالل السنوات األخيرة الكثير من 
التجاوزات من قبل اإلعالميين والناشطين يف مجال اإلنتاج الدرامي، وهو ما دفع الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري للتدخّل يف 
أكثر من مرّة، وذلك تحت ضغط الجمعيات الناشطة يف مجال حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل ردع مثل هذه الممارسات التي 
تتكرر نتيجة غياب مرجع قانوني واضح يف الغرض.2 فحتّى المرسوم 116 المنظم لإلعالم السمعي البصري، ورغم تشديده يف فصله الخامس على 
المبادئ والضوابط التي تمارس يف كنفها الحريات اإلعالمية، لم يذكر حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من بينها، كما هو الشأن مع احترام اإلنسان 
وحياته الخاصة وحماية الطفولة أو حماية حرّية المعتقد مثال. وهو ما يجعل اتخاذ مثل هذه القرارات الردعيّة مرتهنا بمدى حدّة الضغط الذي 
تمارسه منظمات المجتمع المدني وتكييفها لالعتداء الذي يواجهه األشخاص ذوو اإلعاقة ضمن أحد هذه المبادئ المؤّطرة لحرية العبير على 

وسائل اإلعالم. لكن دون إشارة صريحة لحّق هذه الفئة يف الحماية.

هذا الفراغ القانوّي يجعل الهيئة عاجزة على ممارسة الدور التعديلّي المنوط بعهدتها من أجل ضمان حضور أكبر لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وضمان تقديم صورة حقيقية تعكس مختلف مكونات شخصيتهم، وال تختزلهم يف الصورة النمطية المهيمنة على التمثل االجتماعي لهم. هذا 
التمثّل الذي تسيطر عليه بشكل أساسّي نزعة تجنح نحو وصم الشخص الحامل لإلعاقة وحرمانه بموجب ذلك من مختلف حقوقه اإلنسانية.    

2. دور وسائل اإلعالم يف التصدّي للوصم االجتماعي

تعمل هذه الدّراسة على معالجة إشكالية البحث من خالل توظيف مفهوم الوصم االجتماعي. وتشير كلمة الوصم أو الوصمة يف السياق اإلغريقي 
إلى اآلثار الجسدية التي يتّم وضعها على جسد اإلنسان لإلشارة إلى غير المعتاد أو إلى مكانة أخالقية مرفوضة اجتماعيا )العبيد، المجرمون...( 
)Goffman, 1975: 11(. لكن هذا المفهوم تطور ليأخذ فيما بعد عدّة دالالت أخرى. وقد تحول على يد عالم االجتماع األمريكي إرفينغ غوفمان 

إلى مفهوم سوسيولوجي يحيل على السمات التي تحمل حكما معياريا سلبيا يؤدّي إلى عزل الفرد الموسوم.

 لكن من الجدير اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين الوصم والسمة الواصمة يف ذاتها، فالوصم ال يختزل يف السمة، وإنما يكتسب قيمته من خالل 
تمثّل اآلخرين لها. إذن هو مفهوم تواصلّي باألساس، تكوّن يف السياق السوسيولوجي لباراديغم التفاعلية الرّمزية. فالسمة التي تخلق الوصم ال 
تحمله يف ذاتها وإنما يف تمثّلها من قبل أفراد مجموعة ما ضمن شبكة الصالت االجتماعية التي تجمعهم يف سياق التواصل اليومّي، وما يفرضه 

)Paugam, 2018( .من توزيع لألدوار االجتماعية طبقا للمنظومة القيميّة المهيمنة يف مجتمع معين

وعليه فإن أي شخص ال يتوافق على مستوى السلوك أو الفكر )اإلديولوجيا( أو الهيئة أو االنتماء )القبلي، اإلثني( مع ما هو مطلوب من شخص 
تعريفها خارج الصالت  »عادّي« )Une personne normale(، يف السياق المخصوص للمجتمع، يجعله عرضة للوصم. هي عالقة ال يمكن 

1 Loi organique handicap Loi d’orientation n°2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. http://
www.droit-afrique.com/. (2022). Retrieved 28 February 2022, from http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Loi-2005-83-promo-
tion-protection-handicapes.pdf.

2 Business News. (2021). La Haica suspend pour une semaine l’émission « Ahla Sbeh » d›Amine Gara. Retrieved 28 February 2022, from https://
www.businessnews.com.tn/la-haica-suspend-pour-une-semaine-lemission--ahla-sbeh--damine-gara,520,106378,3.
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وجهود  تثيرها  التي  األفعال  وردود  التصنيفات  من  تجمع كالّ  وهي  تواصلهم،  أنماط  وخارج  البعض،  ببعضهم  األفراد  تربط  التي  االجتماعية 
)Goffman, 1975: 14( .الموصومين للخروج منها

يخلق المجتمع إذن سيرورات وميكانزيمات من أجل تصنيف أفراد المجتمع باالعتماد على تحديد السمات التي يعتبرها طبيعيّة أو عاديّة لدى 
األفراد. وتحدّد هذه السمات »هويّة الفرد االجتماعية« التي تدمج، على عكس مفهوم »المكانة االجتماعية«، السمات الشخصية النفسية )مثل 
تدمج يف حالة األشخاص ذوي  الصدق والشجاعة...( باإلضافة إلى السمات البنيوية )كالوظيفة التي يشغلها أو الطبقة التي ينتمي إليها...(، كما 

 )Goffman, 1975: 12(  .)اإلعاقة السمات البيولوجية )اإلعاقة الجسدية( أو الذهنية )بالنسبة إلى اإلعاقة الذهنية واألمراض النفسية

ومن خالل هذه اآلراء المسبقة التي تّم إعادة إنتاجها عبر ميكانيزمات التنشئة االجتماعية يخلق المجتمع مجموعة من االنتظارات السلوكية من 
الفرد تتوافق وهويته االجتماعية. وتنتج هذه االنتظارات ما يعرف »بالهوية االجتماعية االفتراضية«، أي الصورة التي يفرضها المجتمع على األفراد 
انطالقا من المنظومة القيمية المهيمنة. وغالبا ما يتم اختزال هذه »الهوية االفتراضية« يف السمة الواصمة التي تّم إلصاقها بالفرد. يف المقابل 
نجد السمات التي يمتلكها الفرد بالفعل، والتي تشكّل »هويّته االجتماعيّة الحقيقيّة«. وكلّما ابتعدت السمات الحقيقيّة التي تظهر على الفرد عن 

)Goffman, 1975: 12-13( .)االنتظارات التي رسمها المجتمع للشخص »العادّي« تّم تصنيفه  على أنه عنصر غريب )خطير ومنحرف

إلى  يدفعنا  الميكانيزم  الحقيقية«. هذا  االجتماعية  و«الهوية  االفتراضية«  االجتماعية  »الهوية  بين  الذي يحصل  التضارب  الوصم عن  ينتج هذا 
تصنيف وإعادة تصنيف متواصل لألشخاص، وهو كما يدفعنا إلى وصم شخص معين وعزله، يمكن أن يدفعنا، يف بعض األحيان إلى الرفع من 
منزلة شخص آخر. فكلما كانت السمات التي يعرضها مختلفة بشكل إيجابي عن االنتظارات النمطية من الفئة التي من المفترض أنه ينتمي إليها، 
أي قريبة من االنتظارات المرتقبة من الشخص »العادي«، حظي الفرد الموصوم بفرصة أكبر لالندماج وتساهل أكبر يف التعامل. كأن نواجه مثال 

 )Goffman, 1975: 12-13( .شخصا كفيفا تمكن من تحقيق شهادة علميّة متقدمة أو شخصا حامال إلعاقة جسدية حاز على ميدالية برالمبية

الفردية للشخص. ويميز غوفمان بين سيرورتين  الهوية  تعريف  تعريف وإعادة  إلى وجود عملية مفاوضات دائمة على  لذلك يشير غوفمان 
للتفاوض يختلفان باختالف مدى وضوح السمات المؤدية للوصم. فعندما ال يكون الفرد فاقدا لمصداقيته بالكامل )discréditable( أي أن 
المؤكدة  المعلومات  على  للسيطرة  أهمية  للوصم  القابل  الشخص  يولي  فقطـ،  الشكوك  حوله  تحوم  وإنما  عليه  تثبت  لم  الواصمة  السمات 
للسمة الواصمة )محاولة إخفائها(. أما إذا كانت السمات مثبّتة على الشخص، أي إنه فاقد  لمصداقيته بشكل كامل )discrédité(، كما يف حالة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، فعلى الشخص الموصوم إدارة التوتر بين المعايير االجتماعية والواقع الشخصي )مواجهة ردود الفعل المحرجة لمن 
حوله ومحاولة إثبات الهوية الحقيقية مقابل الهوية االفتراضية( )Paugam, 2018( . وبهذا يجد الشخص نفسه مختزال يف الوصم الملحق به. إذْ 

يتم تفسير سيرته وجميع أفعاله انطالقا من السمة السلبية التي تسمه. كما يتم بموجب ذلك فصله عن »األشخاص العاديين«.    

لكن يف المقابل يجد الشخص الموصوم األشخاص الذين يقاسمونه هذا الوصم، ويعلّمونه من خالل آليات التنشئة االجتماعية كيفية التعامل 
معه. وبالتالي يتحول األشخاص الموصومون من أفراد مشتتين إلى مجموعة حاملة لثقافة فرعيّة، وذلك على قاعدة تقاسمهم لنفس السمة 
ونفس التجربة مع الوصم. وبعد تكوّن هذه المجموعة يصعد األشخاص الموصومون قيادات )يكونون من بين الموصومين األكثر تأقلما واندماجا 
نتيجة لعدّة عوامل( ويؤسسون بنى تمثلهم. يمكن أن تكون هذه المجموعة الضاغطة أو المدافعة من األشخاص الموصومين نفسهم أو من 
أشخاص »عاديين« يتبنون قضيتهم، أو يمكن أن تكون مجموعة مشتركة. أبرز مهام هذه المجموعات هي التصدّي للوصم، أي محاولة إقناع 
المجتمع بإلصاق سمات أقل عنفا على هذه الفئات، مما هو مستعمل حاليا. يحاول الموصومون الذين يحملون الكلمة، وخصوصا إذا كانوا من 
نفس الفئة، أن يقدموا أنفسهم دليال على »الحالة العادية« )La normalité(. وذلك من خالل مثال نجاحهم باعتبارهم أبطال االندماج والتأقلم. 

.)Goffman, 1975: 32(
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لكن ورغم االهتمام اإليجابي الذي يتلقاه هذا الشخص من قبل اآلخرين )األشخاص »العاديون«( وهو ما يسهّل عمليةَ اندماجه يف المجتمع مقارنةً 
بباقي أفراد الفئة الموصومة ، فإنّه ال يخرج مع ذلك عن دائرة الوصم ألن »نجاحه« يتّم تمثله من قبل المجتمع على أنه عمل خارق، وبالتالي 
يجد الفرد نفسه مرّة أخرى حبيس الوصم. فالمجتمع ال يعامل األشخاص الموصومين، غير العاديين على أنهم بشر، وبالتالي يضعف ذلك بشكل 
مقصود أو غير مقصود  فرصهم يف اإلدماج والعيش حياة عادية أو على األقل الحياة كما يريدونها، الحياة بهوياتهم الحقيقية ال بهوية افتراضية 
لحرمانها من حقّها  الجسدي  والمعنوي وحتى  الرمزي  العنف  تبرر ممارسة  الموصومة سردية كاملة  الفئة  تخلق من حول  ولهذا  مفروضة. 
باعتبارها تمثل خطرا على األغلبية العادية. كما تأخذ يف بعض األحيان ردّة الفعل )السلبية( للشخص الموصوم على أنها دليل على هذا الشذوذ 

    .)Goffman, 1975: 15( الذي يسمه أو يسم فئته

تقوم به يف التصدّي لهذا العزل الذي يعاني منه األشخاص ذوو اإلعاقة، خصوصا وأن  هنا يبرز الدور الجوهرّي الذي يمكن لوسائل اإلعالم أن 
اعتبارهم إلى اليوم أقلية يف ظل اإلحصائيات التي تشير إليها المنظمات الدولية يمثل نوعا من التناقض. فاإلعالم وخصوصا السمعي البصري 
منه )التلفاز، الراديو، اإلعالم اإللكتروني( يمكنه من خالل انتشاره الواسع وقدرته على النفاذ إلى الجمهور، بمختلف الفئات االجتماعية، التأثير 
يمكّن األشخاص ذوي اإلعاقة عبر  إذْ   .)Grossetête & Marchetti, 2012 :1( المفاهيم والمواضيع والفئات تمثالت األفراد لمختلف  على 
النفاذ الدائم للمنابر اإلعالمية، والمعالجة الدورية لقضاياهم من كسر التمثل النمطّي الذي يحمله »األشخاص العاديون« لهذه  تمكينهم من 
الفئة. فالتواصل المباشر والمتواصل مع الموصوم قد يمكّن، يف بعض الحاالت، من التصدي لهذا الوصم، إذ يتمكن الموصوم من فرض شخصيته 

)Goffman, 1975: 69-71( .االجتماعية الحقيقية وهو ما يخلق نوعا من التقبّل من قبل المجتمع المجاور

يكمن الدور األساسي لوسائل اإلعالم إذن يف توفير مساحة تواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين »الهوية 
االجتماعية االفتراضية« و«الهوية االجتماعية الحقيقية« مما يؤدّي إلى إحداث تغيير على مستوى تمثل »األشخاص العاديين« لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، إذ ال يتّم اختزال هويتهم يف سمة اإلعاقة وإنما يتّم، عند التعامل معهم، يف سياق التواصل اليوم، اعتبار شخصية الفرد منهم بما تحمله 

)Costes & Dumas, 2018( .من تركيب وتعدد لألبعاد

رابعا: اإلطار المنهجي
1. منهج الدراسة:

التناول اإلعالمي  تتطرق بشكل مباشر إلى مسألة  تندرج هذه الدّراسة يف سياق الدراسات الميدانية الكيفية. وقد جعل غياب مراجع محليّة 
لقضايا األقليات والفئات التي تعاني من الوصم االجتماعي يف تونس عملنا الميداني أقرب إلى االستكشاف. خصوصا وأننا نتبنّى يف هذه الدّراسة 
زاوية نظر مخصوصة تركز على فاعل قلّما تم االهتمام برأيه وتمثاّلته يف عالقة بإشكالية البحث. كان ذلك أبرز ما دفعنا إلى تفضيل المنهجية 

الكيفية مع الميل إلى التركيز على استخدام تقنية المقابالت التفهّميّة المعّمقة أداةً لتجميع المعطيات الميدانية.

الفعل  معنى  تعكس  التي  المعلومات  ترابط  نسق  إليها  يستند  التي  الشروط  نجهل  نفسها كلّما كنا  تفرض  التّفهّميّة  المنهجية  األدوات  إن 
بتجربتهم  يتعلق  فيما  ورأيهم  الفاعلين  تمثّل  ندرس  نحن  بالتّحديد،  بحثنا  ويف   .)Kaufmann & Singly, 2016( الفاعلين  لدى  االجتماعي 
وفعلهم  نشاطهم  حول  يكوّنونه  الذي  الخطاب  من  دائما  انطالقنا  ويكون   .)Blanchet et al., 2012 : 40-41( اإلعالم  وسائل  مع  العالئقية 
وسلوكهم،  وكيفية نسجهم صالٍت بالفاعلين اآلخرين ولو بشكل غير مباشر من خالل تفاعلهم مع التمثالت التي يبنيها اآلخرون حولهم. وبذلك 
نكون أقرب إلى المنهجية التفهّمية بالمعنى الفيبري للكلمة، و هو الذي يعتبر أن الفعل االجتماعي باألساس »سلوك تفاعلي« ينبني على فهم 

.)Weber, 1968( المعنى الذي يضفيه عليه الفاعلون، سواء أكان هذا المعنى موضوعيا أم ذاتيا
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 وقد انبنى تفضيلنا لهذا الصنف من المقابالت على اعتباره األقدر على تمكين شريك البحث من هامش حرّية واسع ال ليقدّم آراءه حول موضوع 
البحث فحسب، بل ليسرد تجاربه وممارساته، وليعلل موقفه من اآلخر )المشرفون على وسائل اإلعالم والعاملون صلبها أو بالشراكة معها( 
وليقدّم المغزى من ورائه. إذْ من شأن ذلك أن يمكننا من إعادة بناء المعنى الذي يكمن وراء مواقفه العفوية يف ظاهرها وعميقة المعنى يف 

باطنها. وبذلك نكون يف مجال التأويل العلمي لتأويل الفاعلين ألفعال فاعلين آخرين وخطاباتهم وسلوكاتهم الموجهة تجاههم.

2. أداة الدّراسة: 

النظرّي  البراديغم  السابقة، وتحديد  األدبيات  البحث وتحقيق أهدافه، وذلك بعد االطالع على  أداة دراسة خاصة لإلجابة على أسئلة  تطوير  تمّ 
المؤطر لهذه الدراسة ومفهومه األساسي. ونظرا للظروف الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 1٩ وصعوبة تحديد المواعيد خصوصا مع شركاء 
البحث القاطنين يف الجهات فقد تم االعتماد يف جزء من المقابالت على تقنية التواصل عن بعد من خالل تطبيقة زوم )Zoom(. هذا وقد تمت 

االستعانة بمترجم للغة اإلشارات للقيام بالمقابالت مع األشخاص فاقدي السمع بحيث يتم تسجيل الترجمة ثم العمل على نصها.  

 تكونت أداة الدراسة المتمثلة يف دليل المقابلة التفهميّة من جزئين: يهتم الجزء األول بتفسير أهداف الدراسة لشريك البحث وتمكينه من 
مساحة للتعريف بنفسه مما يمكننا من تجميع البيانات السوسيوديمغرافية الخاصة به، وكسر الجليد، وتهيئته لخوض الحوار يف جوّ يشجعه 

على التعبير العفوي والحرّ. يف حين تكون الجزء الثاني من ثالثة محاور أساسية:

1.  تناول المحور األول عالقة شريك البحث بوسائل اإلعالم من حيث وتيرة االستهالك وطبيعتها ومستوى نفاذه إليها.

2. تناول المحور الثاني تمثالت شريك البحث للصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومدى توفقها 
يف توفير الفرصة لهم ألخذ الكلمة وتقديم صورة حقيقية وشاملة لقضاياهم.

تعرض على  التي  الدرامية والفنية  تقدمها األعمال  التي  البحث للصورة  تمثل شريك  الثالث عالقة  المحور  تناول   .3
وسائل اإلعالم السمعية البصرية، ومدى توفقها يف تقديم صورة حقيقية وشاملة لقضاياهم.

3. منهجية تحليل البيانات الميدانيّة:  

 ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم االعتماد على تقنية التحليل المواضيعي )L’analyse thématique( للمحتوى. وذلك من خالل 
تحليل محتويات 42 مقابلة تفهمية مع أشخاص من ذوي اإلعاقة قمنا بها خالل الفترة الفاصلة بين 1 و28 ديمسبر 2021.

4. عيّنة الدّراسة: 

تكونت عينّة الدراسة من 42 وحدة تحليليّة حاولنا أن تكون متنوعة، وذلك حتى تضمن الحد األدنى من التمثيلية وفقا لما يفرضه سياق البحث 
ولكن، يف نفس الوقت، حرصنا على أاّل يحيد بنا هذا التنوع نحو تشتيت العينة وهو ما يضعف  قدرتنا على تطوير تفسيرات ذات داللة. وعلى هذا 
األساس، انطلقنا من أن النفاذ إلى شركاء البحث يخضع إلى شرطين أساسيين. أوال أن يكون الوصول إلى العينة قابال لإلنجاز عمليا وذا تكاليف 
تتوافق مع ميزانية البحث، وثانيا أال يكون اختيارها ُموجّهًا بحيث ال تنحرف عن االستجابة إلى شروط وضعناها يف اختيارها من أجل توفّر حد أدنى 
لتمثيليتها لمجتمع الدّراسة وأهمها: التوزع الجغرايفّ، والتوزع الجندرّي، والتوزع من حيث السنّ، والتوزع من حيث مستوى التعليم، والتوزع 

من حيث الحالة المدنية، والنوع من حيث نوعية اإلعاقة.
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5. أسلوب النفاذ إلى العينة: 

أنه يضمن موضوعية  إذْ  أكثر األساليب موضوعية؛  المباشر والذي يعتبر  النفاذ  أوالها  العينة:  إلى  للنفاذ  العموم هناك طريقتان رئيسيتان  يف 
انتخاب مفردات العينة من ضمن مفردات عديدة أخرى مشابهة. لكن، ويف حالة بحثنا، ليس هذا األسلوب عمليا بما يكفي يف ظل غياب قائمة 
جامعة وتمثيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا يف ظل ضعف المنظومة المعلوماتية الخاصة بهم. وهذا ما دفعنا إلى المرور إلى الطريقة غير 

المباشرة والتي تتم من خالل المرور عبر وسيط ثالث يسهّل عملية النفاذ وانتخاب مفردات العينة. 

الباحثين  تدريجيا، ضمن شبكة من  أنفسنا  األولى، وضعنا  المرحلة  ثانية. يف  أعقبتها مرحلة  أولى  استكشافية  لنا مرحلة  بحثنا كانت  حالة  يف 
البعض منهم من  على  تعرفنا  قد  وكنا  بحوث سابقة حول مواضيع مختلفة.  اإلعاقة يف  ذوي  األشخاص  تعاملوا مع  أن  الذين سبق  والخبراء 
بحوثنا على شبكة اإلنترنت وعلى البعض اآلخر من خالل تجارب مباشرة أو من خالل تواصلنا مع مجموعة من الناشطين يف المجتمع المدني 

والمهتمين بقضايا الفئة المستهدفة من البحث.

6. خصائص عينة الدراسة: 

جدول 1  الخاصيات السوسيوديمغرافية لمفردات العينة

صنف اإلعاقة مستوى التعليم الحالة المدنية ية الفئة العمر النوع المتغير
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42 المجموع

المتغيرات  العينة حسب  توزّع  إلى  42 مفردة  المتكونة من  الدّراسة  بعينة  الخاصة  األولية  البيانات  الذي يعرض   )1 )رقم  الّسابق  الجدول  يشير 
السوسيودمغرافية. وتشير النتائج إلى توازن نسبّي يف توزيع العينة حسب النوع االجتماعي والفئات العمرية، وهو ما نتج عنه نوع من التوازن على 
مستوى الحالة المدنية نظرا للترابط المنطقّي بين المتغيرين السابقين. أما فيما يخص متغير المستوى التعليمي فقد عرفت الدراسة مشاركة أكبر 
للحائزين على تعليم جامعّي، وضعفا يف تمثيلية المتحصلين على تعليم ابتدائي. كما تشهد العينة أيضا ضعفا يف تمثيلية حاملي اإلعاقة السمعية 
نظرا للصعوبات التواصلية التي تحدّ من القدرة على النفاذ إلى هذه الفئة خصوصا عند استعمال تقنيات التواصل عن بعد، وهي تقنيات تحد من 
إمكانية استعمال لغة اإلشارات )ضعف شبكة األنترنت، وتقطع التواصل عبر الفيديو( وهو ما يحيل إلى حدود المنهجية المتبعة يف بناء العينة يف هذه 
المستويات. أما على مستوى التوزع على المجال الجغرايف فقد نجحنا رغم التفاوت يف التمثيلية وغياب شركاء بحث من بعض الواليات يف تحقيق 
تمثيلية على مستوى األقاليم الستة الكبرى )الشمال الغربي، الشمال الشرقي، تونس الكبرى، الوسط، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي(، كما شملت 

الدراسة عينات تنتمي إلى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية وهو ما يعطيها تمثيلية نوعية مرضية.
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خامسا: عرض نتائج الدراسة
1. وسائل اإلعالم: مصدر أساسي للترفيه واستقاء المعلومة رغم صعوبات النفاذ

اإلعالم  وتأتي وسائل  اإلعاقة.  اليومية لألشخاص ذوي  الثقافية  الممارسات  أبرز  من  تعدّ  اإلعالم  أن متابعة وسائل  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 
السمعية البصرية، الراديو والتلفاز، يف المرتبة األولى من حيث المشاهدة، تليها وسائل التواصل االجتماعي. هذا التفضيل للوسائل الكالسيكية 

قد يكون مردّه تركيبة العينة التي تمثل فئة الكهول ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة قرابة نصفها.  

من ناحية أخرى بيّنت الدراسة أن المتابعة اليومية لوسائل اإلعالم تكون ذات أهداف متنوعة؛ إذْ تمثل مشاهدة المسلسالت واألفالم والبرامج 
الثقافية والرياضية الموجهة للفئة، إضافة إلى  الترفيهية أبرز الممارسات، خصوصا يف ظّل ما أشار إليه شركاء البحث من محدودية األنشطة 
الصعوبات التي يوجهونها يف النفاذ إلى مختلف المؤسسات الترفيهية والثقافية والرياضية سواء العمومية منها أو الخاصة. ففي إطار هذا السياق 
يمثل المحيط غير المهيأ الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة أبرز العوائق أمامهم للتمتع بحقهم يف النفاذ إلى مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية 

وهو ما يجعل وسائل اإلعالم تكتسب أهمية جوهرية ضمن نسق حياتهم اليومي. 

يف المقابل ال تكتسب وسائل اإلعالم مكانتها الجوهرية يف يومّي األشخاص ذوي اإلعاقة فقط من دورها الترفيهي. فهي تمثل إضافة إلى ذلك المصدر 
األساسي للمعلومة. فقد أشارت نتائج الدّراسة إلى مستوى عالٍ من االهتمام بالراهن السياسّي واالجتماعّي واالقتصادّي للبالد. قد تعود هذه النسب 
المرتفعة إلى طبيعة العينة التي ترتفع فيها تمثيلية شركاء البحث من ذوي المستوى التعليمّي الجامعّي. لكنها مع ذلك تبقى نتائج ذات داللة. 
فقد أشار أغلب شركاء البحث إلى متابعتهم اليومية للبرامج السياسية واالجتماعية مع التركيز على الدور المحورّي الذي تحتلّه نشرات األخبار يف 
تمكينهم من المعلومة فيما يخص الراهن الوطنّي، أو فيما يخص مختلف األخبار واإلجراءات الجديدة المتعلقة بقضايا الفئة. هذا الدّور كان حاضرا 

بشكل واضح خصوصا عند التطرّق إلى فترة الحجر الصحّي وما فرضته الجائحة من صعوبات يف النفاذ إلى مختلف المؤسسات.   

لكن ورغم أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل اإلعالم يف توفير المعلومة لألشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا المجهود االستثنائي الذي تبذله »إذاعة 
أمل«، تشير نتائج الدّراسة إلى أن تقييم شركاء البحث له يبقى سلبيّا إلى حدّ بعيد. وقد تفرع النقد الموجّه لوسائل اإلعالم يف هذا المستوى إلى 
ثالثة محاور أساسيّة: أوال صعوبة نفاذ جزء كبير من األشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا منهم حاملو اإلعاقات السمعية نتيجة غياب الترجمة إلى لغة 
اإلشارات. فبخالف نشرة الظهيرة على القناة الوطنية والنقاط اإلعالمية لوزارة الصحة خالل الموجة األولى من الجائحة قلّما يتم ترجمة المحتويات 
اإلعالمية إلى لغة اإلشارات. من ناحية أخرى فإن أغلب مواقع الوسائل اإلعالمية والمواقع الرسمية للمؤسسات العمومية وللمؤسسات الخاصة 
ال تحمل نسخا موجهة لألشخاص فاقدي البصر. أما المحور الثاني فيتمثل يف صعوبة تعامل حاملي اإلعاقات العقلية مع المحامل وصيغ البرامج 
المتوفرة حاليا على مختلف وسائل اإلعالم وغياب برامج ومحامل مخصصة لهذه الفئة من أجل تبسيط المعلومات وتسهيل نفاذهم إليها. أما 
المحور الثالث فيتمثل يف نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى وسائل اإلعالم يف ذاتها بسبب غياب المحيط المهيأ الستقبالهم يف أغلب المؤسسات 
اإلعالمية، وهو ما قلّل فرص وجودهم بين مختلف الفاعلين خصوصا خالل فترة الجائحة. وقد أشارت إحدى شريكات البحث يف هذا الصدد إلى 
أنها حظيت خالل فترة الجائحة بفرصة المشاركة معلقةً بشكل دوري يف أحد البرامج اإلذاعية وقد كانت بالنسبة إليها فرصة مهمة للتعبير عن 
قضايا فئتها، لكن التجربة لم تتواصل أكثر من بضعة أسابيع نتيجة الصعوبات التي كانت تواجهها يف كل مرّة من أجل النفاذ إلى مقر المؤسسة.
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يز الصورة النمطية لألشخاص ذوي اإلعاقة 2. وسائل اإلعالم وتعز

بالعودة إلى مقوالت شركاء البحث يف عالقة بالصورة التي تنقلها وسائل اإلعالم عن األشخاص ذوي اإلعاقة الحظنا لدى جلّهم خيبة أمل كبيرة. فقد 
أكّد شركاء البحث على وجود عملية إقصاء ممنهج لهم ولقضاياهم من قبل المشرفين على إنتاج المواد اإلعالمية. كما الحظنا غيابا شبه تام )مع 
عدا مثال إذاعة أمل( ألي برامج موجهة لهم بشكل حصري، أو تتناول قضاياهم وتضمن حضورهم بشكل دوري ومنهجي منّظم. هذا وقد عبّر جل 
شركاء البحث عن تقييم سلبّي للصورة التي تنقل من خاللها وسائل اإلعالم صورتهم والطريقة التي تتناول من خاللها قضاياهم؛ إذْ اعتبر شركاء 
البحث أن وسائل اإلعالم تعرض صورة مغلوطة عنهم تختزل شخصية الفرد يف سمة اإلعاقة التي تصمه وال تضيء باقي مستويات شخصيته التي 
تميزه وتثمن اختالفه. هذه الصورة المختزلة تساهم حسب رأيهم يف تعميق عزلتهم من خالل تعميق تمثالت المجتمع النمطية حولهم وتثبيتها. 

تتحكم يف سلوكات  التي  الميكانيزمات  اإلعاقة من خالل  ذوي  لألشخاص  النمطية  للصورة  التكريس  هذا  يمرّ  البحث  وحسب مقوالت شركاء 
اإلعالميين، وذلك رغم االهتمام المتكرر لعديد اإلعالميين بقضاياهم.؛ إذْ اعتبر شركاء البحث أن التناول اإلعالمي لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ال 

تضبطه منهجية واضحة ومدروسة. فقد تميز هذا التناول اإلعالمّي بأربع خاصيات أساسية: 

تواتره موسميّا؛ إذْ ال نالحظ وجود مواد وبرامج ومواعيد موجهة لألشخاص ذوي  • يبقى التناول اإلعالمي لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة رغم 
اإلعاقة ولالهتمام بقضاياهم بشكل دوري مّما يخلق مادّة إعالمية قارّة. 

• يركز التناول اإلعالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة على الحاالت الفرديّة؛ وذلك سواء عند تناول حاالت االنتهاك لحقوقهم وتعرضهم لمختلف أنواع 
العنف )الجسدي والنفسي والرمزي(، أو عند عرض قصص النجاح. هذه المنهجية تعيق، حسب مقوالت شركاء البحث، تطوير صورة شاملة 

حول وضع األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك باعتبارهم فئة مركبة اجتماعيا ونفسيا.

• يركز التناول اإلعالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة على البعد الفرجوّي المرتبط بهدف تحقيق نسب المشاهدة العالية. هذا المنهج يضعف فرص 
الفرد  انتهاك خصوصيات  حدّ  إلى  األحيان  بعض  يف  يصل  الذي  العاطفي  التأجيج  على  ويركز  الفئة،  إلشكاليات  الموضوعّي  العقالنّي  التناول 
وحميميته. هذا ما يقدّم حسب مقوالت شركاء البحث صورة سلبيّة عن الشخص ذي اإلعاقة باعتباره كائنا دونيا مثيرا للشفقة ويف حاجة دائمة 
للحماية والمساعدة حتى وإن كان يعتبر هذه المساعدة القسرية أو هذا التعاطف نوعا من التدخل الفج يف مجال حميميته. وحتى عندما يتعلق 
األمر بعرض قصص النجاح، كالنجاح العلمي والرياضي والمهني، فإن التناول اإلعالمي ال يخرج عن هذه القاعدة؛ إذْ يقدم نجاح الشخص ذي 
اإلعاقة على أنه حدث فريد وخارق، فهو يف كال الحالتين كائن غير عادّي )إما دوني أو خارق( ،وهو ما ينفي عنه صفته اإلنسانية العاديّة »وكأنه 

حيوان بدائّي تمكن من استبطان سلوكات بشريّة مركبة تتنافى مع القدرات العادية لنوعه«.

• يعتبر شركاء البحث أن هناك عدم جدّية يف التعامل مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما ينعكس يف ضعف تكوين اإلعالميين فيما يخص 
المقاربات الحديثة يف التعامل مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتجلّى ذلك من خالل المصطلحات المستعملة يف تعريفهم ووصف مختلف 
قضاياهم، باإلضافة إلى تمثّلهم للحقوق التي من الضروري التمتع بها. ويشير شركاء البحث إلى أن تمثالت اإلعالميين لحقوق األشخاص ذوي 
تتجاوز يف أفضل الحاالت المقاربة الصحية. وحتّى فيما يخص تمثل  تبقى حبيسة التصورات النمطية التي يتبناها المجتمع، والتي ال  اإلعاقة 
شركاء البحث لصورتهم يف األعمال الدرامية والسينمائية المعروضة على وسائل اإلعالم فإنها ال تخرج عن التصور السابق. يؤكد شركاء البحث 
على الحضور الضعيف للشخص ذوي اإلعاقة، إذْ ال يكاد يعرف ممثل واحد من األشخاص ذوي اإلعاقة ،وحتى إن وجدت شخصية حاملة إلعاقة 
ضمن السيناريو فإنه غالبا ما يتم آداؤها من قبل ممثلين غير حاملين إلعاقة. من ناحية أخرى فإن الشخصيات ذات اإلعاقة ضمن سيناريوهات 
ثانوية وهامشية يتم إضافتها يف أفضل الحاالت من أجل الرفع من الشحنة العاطفية  تكون شخصيات  األعمال الدرامية نادرة، وهي غالبا ما 
للقصة، ويف أسوء الحاالت من أجل التندر؛ إذْ يتم تصويرها يف صورة كاريكاتورية اعتبرها شركاء البحث مسيئة ومهينة. وهو ما حدث يف عدة 
مناسبات وأثار استياء كبيرا من قبل جّل األشخاص ذوي اإلعاقة، ونتجت عنه العديد من التحركات التي طالبت الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

السمعي البصري بممارسة دورها الرقابي والتعديلي تجاه ما تّم اعتباره انتهاكا صارخا لحقوق الفئة.           
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خاتمة 
حاولنا يف هذه الدّراسة التطرّق إلى موقف األشخاص ذوي اإلعاقة من الصورة التي تسوقها وسائل اإلعالم لهم من خالل تناولها لقضاياهم وذلك من 
خالل طرح إشكالية مساهمة وسائل اإلعالم يف التصدي للوصم االجتماعي الذي تعاني منه هذه الفئة. لقد حاولنا معالجة هذه اإلشكالية من خالل 
القيام بدراسة ميدانية كيفيّة اعتمدت باألساس على أداة المقابالت التفهمية المعمقة لجمع المعلومات ومفهوم الوصم االجتماعي لتحليلها وذلك 
ضمن السياق النظري لبراديغم التفاعلية الرمزية، باإلضافة إلى جملة من المراجع الثانوية يف عالقة بميكانيزمات عمل الحقل اإلعالمي خصوصا 

فيما يتعلق بتغطية اإلشكاالت االجتماعية.  

اليومّي  النسق  اإلعالم ضمن  تحتلّه وسائل  الذي  الدور  التأكيد على أهمية  إلى  النظرية والمنجية  األدوات  توصلنا من خالل استعمال هذه  وقد 
األساسّي وشبه الحصرّي  ثان المصدرَ  أهم وسائل الترفيه بالنسبة إليهم، ويف مستوى  تمثّل يف مستوى أوّل أحدَ  لألشخاص ذوي اإلعاقة.  فهي 
تؤثّر وسائل اإلعالم بشكل رئيسّي يف بناء  الرئيسّي الذي ينقل صورتهم وصوتهم إلى باقي أفراد المجتمع.  ثالث المنبرَ  للمعلومة، ويف مستوى 
المعلومات يف وقت قصير حول  هائل من  عدد  تجميع  على  وقدرتها  الواسع  فانتشارها  المجتمع.  أفراد  باقي  لدى  االجتماعية حولهم  التمثالت 
لألحداث  والجماعات  األفراد  تمثالت  على  التأثير  على  القدرة  هذه  يقوّي  األحيان  بعض  ومباشر يف  آني  بشكل  عليها  والتعليق  مواضيع مختلفة 
والقضايا. ولهذا ركّز شركاء البحث على صعوبة نفاذهم إلى وسائل اإلعالم. وال نقصد هنا نفاذهم باعتبارهم مستهليكن وإنما باعتبارهم مشاركين 
يف بناء الخطاب اإلعالمي حولهم. فالحضور اإلعالمي الدورّي والمتواصل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل اإلعالم يمكن من خلق تضارب إيجابي بين 
الهوية االجتماعية االفتراضية والهوية االجتماعية الحقيقية. فتلتصق صورة الصحفّي والناشط والمعلق والخبير بصورة اإلعاقة، وهو ما يحدّ من حدّة 

   )D’arripe & Routier, 2018(  .الوصم ،ويفتح المجال لبناء صورة جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 لكن يف المقابل توصلت الدّراسة إلى أن هذه العالقة تشهد يف نفس الوقت العديد من التوترات. فاإلشكاالت االجتماعية، بما فيها قضايا األشخاص 
 Champagne,( ذوي اإلعاقة، ال تكتسي أهمية مجتمعية إال حين تصبح مادة للمعالجة اإلعالمية وهو أحد أبرز العوائق أمام إيجاد حلول حقيقية لها
1: 1991(؛ إذْ بيّنت نتائج الدّراسة أن التناول اإلعالمي لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بعيد كل البعد عن الموضوعية التي تتطلبها المقاربة الحقوقية. 
إنتاج  تصويرها للمتفرج، يقومون بإعادة  تغطية األحداث وإعادة  المتبعة يف  المناهج  المتمثلة يف جملة من  الخاصة  فالصحفيون  عبر وسائلهم 
التعريف االجتماعي للحدث المهّم الذي يوجد بغض النظر عن تدخلهم. هذه العملية إعادة التعريف لمبدأين أساسيين وهما الغرابة والفاعلية 
البعد  على  اإلعالمي  التركيز  نقد  خالل  مقوالت من  عدّة  يف  البحث  عليه شركاء  أحال  ما  وهو   .)Champagne, 1991 :2( التجارية  االقتصادية 
الفرجوّي الذي يحيد بالتناول الموضوعي لقضايا فئة اجتماعية مركبة يتطلب التعامل معها حدا أدنى من المعرفة والجدّية والتعميم نحو عرض 
ألحداث معزولة يكون ضحاياها أو أبطالها األشخاص ذوو اإلعاقة، ويكون هدفها الرفع من نسب المشاهدة ومن ورائه تحقيق أعلى هامش من الربح. 

أما اإلشكال األبرز الذي أشار إليه األشخاص ذوو اإلعاقة يف عالقة مع هذه المنهجية التي تتبعها وسائل اإلعالم يف عرض قضاياهم فتتمثل أساسا يف 
بناء صورة سلبية مجانبة لشخصيتهم االجتماعية الحقيقية. فهذا االنعكاس المشوه يؤثر بشكل سلبي جدا على عالقتهم بأنفسهم، ويعيق قدرتهم 
على تحديد موقعهم يف المجتمع. فحسب غوفمان يبقى اإلشكال األساسيّ بالنسبة إلى األشخاص الذين يعانون من الوصم هو تحديد مكانتهم داخل 
البنية االجتماعية. وهذه الصورة المشوّهة تعيق هذه العملية ألنها تركز باألساس على بعد واحد من شخصية الفرد الحامل لإلعاقة أال وهو إعاقته 

.)Combrouze, 2003 :36( دون تسليط الضوء على باقي األبعاد. هذا االختزال يساهم يف تدعيم التمثالت النمطية للشخص الحامل لإلعاقة
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3. Réseaux et partenariats multi-pays
- Renforcer la collaboration entre les secteurs des pays d’origine, de transit et de et de destination (par exemple, 

harmonisation des protocoles de traitement) ;

- Aborder la question du VIH chez les populations migrantes dans le cadre des consultations mondiales et régio-

nales sur les thèmes suivants : la migration, le développement et l’économie ;

- Exploiter la capacité des réseaux existants à inclure les services de lutte contre le VIH destinés aux migrants et à 

leur famille.

4. Systèmes de santé sensibles aux migrants
- Intégrer la prévention et le traitement du VIH dans une prestation de soins de santé plus large pour s’attaquer 

aux problèmes de stigmatisation, de racisme et de discrimination ;

- S’assurer que la prestation des services anti-VIH est culturellement et linguistiquement appropriée, financière-

ment viable et complète ;

- Sensibiliser le personnel médical et administratif aux vulnérabilités de la santé des migrants et l’importance de la 

continuité des soins et de l’adhésion au traitement ;

- Intégrer les services de santé aux migrants avec des soutiens sociaux (c.-à-d. logement, transport, revenu)10.
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III. MIGRANTS ET VIH :
      COMMENT AVANCER EN TUNISIE (CONCLUSION)
La question d’accès aux droits des migrants en Tunisie reste multifactorielle et compliquée, mais doit être obligatoirement 

observée avec une perspective globale et non sectorielle afin d’apporter des réponses adaptées et durables. Le 

renforcement de l’accès à la prévention et à la prise en charge du VIH/Sida et plus particulièrement des groupes les 

plus vulnérables parmi les migrants est une question de droit et passe par la promotion et la défense de ces derniers de 

manière indissociable.

Ces quelques propositions sont guidées par la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé de 2008 sur la santé des 

migrants (61.17) et la déclaration politique de l’UNGASS sur le VIH/sida (2001) :

1. Recherche et diffusion de l’information
- Exploiter les données administratives (recensement, enquêtes, registres disponibles, données sur l’éducation, et 

rapports nationaux sur le VIH) déjà en place ;

- Créer et/ou renforcer les systèmes de données pour ventiler les informations par type de migrants et les variables 

liées au VIH ;

- Normaliser les outils de suivi et de rapport (UNGASS, OMS, Déclaration de Dublin) ;

- Respecter les principes appropriés de protection des données et de confidentialité pour les migrants et les per-

sonnes victimes de la traite ou détenues.

2. Plaidoyer pour l’élaboration de politiques
- Assurer la cohérence entre les secteurs pour respecter le droit à la santé des migrants, sur la base des normes 

internationales ;

- Mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’accès des migrants aux services liés au VIH, indépendamment de 

leur statut juridique ;

- Soutenir les gouvernements pour qu’ils incluent les migrants dans leurs plans stratégiques nationaux ;

- Appliquer des lois qui combattent la stigmatisation, la discrimination et les pratiques qui limitent l’entrée ou le 

séjour des migrants séropositifs ;
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La population migrante est reconnue par le PNLS comme population vulnérable au VIH/Sida et bénéficie d’un 

certain nombre d’interventions de prévention et de prise en charge du VIH/Sida. Grace au Fond Mondial qui prend 

en charge le traitement de 150 migrants, cette population a pu avoir un accès gratuit aux ARV depuis 2019. Ce qui 

n’était pas avant t cette date, selon la circulaire 16/2000 du 27 Février 2000 qui stipule que le traitement et le suivi ne 

sont gratuits que pour les Tunisiens résidant en Tunisie et n’ayant pas de couverture sociale.

 > Stratégie nationale sur les Droits Humains et le VIH/Sida 2019-2023

Dans le but de créer un environnement favorable pour la mise en œuvre du PSN, cette stratégie s’est définie 

comme objectif global de « lever les barrières juridiques qui entravent l’accès aux services de prévention, de soins 

et traitements et protéger les droits humains liés au VIH pour son éradication d’ici 2030 en Tunisie »xxxii. Les migrants 

y figurent comme population cible au niveau de tous les axes d’intervention.

e. Rôle des organisations de la société civile (OSC) dans l’accès à la prévention et à la prise en charge 
du VIH/Sida des migrants en Tunisie

En Tunisie et depuis 2011, La « crise migratoire » se traduit par une hausse des financements européens et internationaux 

autour de la gestion des migrations, à destination d’organisations non gouvernementales. Cette nouvelle vague de 

financements contribue à l’émergence et à la structuration d’un véritable secteur « professionnel » de l’assistance aux 

migrants, accompagné par l’arrivée des organisations intergouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG), 

au premier rang desquelles figure l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)xxxiii.

En l’absence d’une stratégie national de la migration et d’un organe national de coordination des services aux 

migrants permettant une approche globale de protection, les OSC jouent un rôle fondamental dans l’accès aux 

droits et de manière spécifique à la santé des migrants en Tunisie. En effet un tissu d’associations en coordination 

avec les agences onusiennes en charge des migrants et réfugié s’est constitué et ont pu conjuguer leurs efforts 

pour assurer aussi bien l’orientation des migrants vers les services gouvernementaux ou d’autres OSC selon leurs 

besoins, mais aussi l’offre de  services médicaux ou d’aide légale et l’accompagnent des victimes de violence 

dans leur parcours de prise en charge. Les associations thématiques VIH/Sida comptent parmi les populations 

qu’elles ciblent, les personnes migrantes et ont été les précurseurs dans l’offre de services adaptés aux populations 

clés parmi les migrants ainsi que dans un accès facilité aux dépistages du VIH/Sida pour les migrants loin de la 

stigmatisation et discrimination vécues dans les structures publiques.

Les OSC ont également permis de mieux comprendre les vulnérabilités auxquelles font face les migrants et 

d’adapter les interventions et ce à travers la facilitation des activités de recherche autour de la question du VIH/

Sida et l’intégration des migrants dans les groupes investigués grâce à une facilité de mobilisation de ces derniers. 

Les OSC travaillant auprès des migrants et réfugiés sont une forte force de plaidoyer pour renforcer l’accès aux 

droits de ces derniers en Tunisie.
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La Tunisie n’a pas non plus ratifié la convention de 1975 sur les travailleurs migrants, qui recommande de lutter 

contre l’émigration irrégulière et le travail illégal, d’accorder des droits fondamentaux à tous les travailleurs migrants, 

y compris ceux en situation irrégulière, d’accorder des chances égales en matière de travail et de professionnalisme 

aux travailleurs migrants et de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants. Enfin, la Tunisie n’a pas 

ratifié la Convention de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leur famille, qui accorde aux travailleurs migrants et à leur famille le droit à l’égalité de traitement et aux mêmes 

conditions de travail que les nationaux.

c. Agenda pour 2030

Le nouvel agenda pour 2030 se fixe pour objectif spécifique de réduire les inégalités dans les pays et d’un pays 

à l’autre. Au-delà des deux cibles de l’objectif 10 qui visent explicitement la migration (Cibles 10.7 et 1O.7.C). Un 

grand nombre d’Objectifs de développement durable (ODD) prévoient nécessairement l’inclusion de toutes les 

catégories de personnes, notamment les migrants, dans l’évaluation des résultats, les ODD ayant vocation à assurer 

la jouissance de ces droits par tous, sans discrimination. Ainsi, une des cibles de l’objectif 10 vise globalement à « 

autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique indépendamment 

de [...] leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre ». Par conséquent, tous les migrants sont 

visés par les cibles définies pour les droits à la sécurité sociale (1.3), aux services de santé (3.8), à l’éducation (4.1 à 5), 

à un plein emploi productif et à un travail décent (8.5), et à l’accès de tous à la justice dans des conditions d’égalité 

(16.3). La cible 8.8 énonce plus explicitement l’obligation de « défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 

sécurité sur le lieu du travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier 

les femmes et ceux qui ont un emploi précaire »xxxi.

d. Les stratégies nationales

> La stratégie nationale migratoire

La version la plus récente (2017) de la Stratégie nationale de migration préconise d’inclure la migration dans 

les politiques de développement de la Tunisie, tout en promouvant une « migration organisée et respectueuse, 

respectant les droits des migrants ». La stratégie vise à encourager une vision ouverte et positive de la migration et 

à valoriser les liens entre migration et développement1.

> La stratégie nationale de lutte contre le VIH/Sida

La Tunisie organise la riposte au VIH/Sida selon un plan Stratégique National de riposte au VIH/sida et aux IST (PSN), 

couvrant la période 2018-2022, mis en œuvre par le Programme National de lutte contre le VIH/Sida (PNLS) basé 

à la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB) relevant du ministère de la Santé (MS). Une grande partie de la 

stratégie nationale est financée par le Fond Mondial de Lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose. 
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La Tunisie est également signataire de la convention de 2003 contre la criminalité transnationale organisée (ci-après 

la « convention de Palerme »), qui criminalise la traite des personnes. En 2016, conformément à cette Convention, la 

Tunisie a adopté une loi nationale contre la traite des personnes (Loi organique n⁰ 61-2016), qui protège les réfugiés 

et les migrants ainsi que les ressortissants contre la traite des êtres humains ou d’autres activités de travail forcé 

et d’exploitation.

b. Engagements internationaux

Engagements et instruments politiques relatifs à la lutte contre le VIH parmi les migrants et les 
populations mobiles auxquels la Tunisie adhère

I ONUSIDA – Stratégie pour 2016-202120  : Dans la Stratégie Accélérer la riposte pour mettre fin au VIH 

d’ici à 2030, les migrants sont une population clé au même titre que les jeunes, les travailleurs du sexe, 

les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les consommateurs de drogues injectables, les 

personnes transgenres et les détenus (cible 6 de la Stratégie : 90 % des populations clés, y compris les 

migrants, ont accès aux services de prévention combinée du VIH d’ici à 2020).

I Résolution sur les réfugiés et les migrants, Assemblée générale des Nations Unies, A/71/L.1, septembre 2016
I Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIH/sida (UNGASS), 2001

I Résolution relative à la santé des migrants, 61e Assemblée mondiale de la Santé, 2008

La Tunisie a ratifié de multiples autres accords internationaux qui ont un impact sur l’accès des réfugiés et des 

migrants à la santé. Il s’agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui garantit le 

droit au travail, à des conditions de travail et à des rémunérations équitables, et à la syndicalisation ; et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). La Tunisie est signataire (par succession 

après être devenue indépendante) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et a adhéré à son Protocole 

de 1967, qui garantit la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile et leur accès au marché du travail national. 

Si la succession est de facto synonyme d’adhésion, elle n’a pas encore été pleinement formalisée par une loi nationale 

sur l’asile, dont un projet est resté dans l’impasse depuis 2012.

La Tunisie n’est pas signataire de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), dont la 

convention de 1949 sur la migration pour l’emploi, qui prévoit des recommandations visant à fournir aux travailleurs 

migrants un accès à l’information concernant les droits à l’émigration et à l’immigration, une protection médicale 

suffisante et un traitement comparable à celui des nationaux en termes de conditions de travail, d’accès aux 

syndicats et à la protection sociale.
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La pandémie de COVID-19 et les restrictions de mouvement qui ont suivi ont eu un impact significatif sur les 

moyens de Subsistance des réfugiés et des migrants en Tunisie. La crise du COVID-19 a exacerbé le manque d’accès 

des réfugiés et des migrants à un revenu régulier, l’immobilité involontaire et des niveaux élevés de stress, ce qui 

a entraîné une multiplication des risques. La perte de revenus a poussé certains réfugiés et migrants à s’installer 

dans des quartiers de la ville qui offrent des contrats de location bon marché mais moins sûrs et des conditions de 

logement médiocres et surpeuplées1. De nombreuses familles de migrants, qui sont en situation irrégulière, ont été 

jetées à la rue par les propriétaires des maisons qu’ils/elles louent.   L’impact sur la santé mentale des PVVIH et des 

groupes vulnérables a été très important. Les ONG ont dû doubler d’effort pour pouvoir répondre à la demande avec 

un accès limité aux ressources pour faire face à l’urgence. 

La riposte au VIH en Tunisie a été gravement affectée au niveau de l’ensemble de ses composantes. Les restrictions 

de déplacement et confinements en 2020-2021 ont entraîné une paralysie de l’ensemble des services et des 

activités aussi bien au niveau des structures gouvernementales que celles des organisations communautaires. Les 

ressources sanitaires (financières et humaines) ont été largement détournées vers les services de lutte contre le 

COVID-19 et la vaccination.

L’approvisionnement des PVVIH en ARV s’est vu perturbé, le système de santé n’ayant pas anticipé le problème et 

fait les commandes nécessaires, ajouté à cela les défaillances déjà existantes dans le système de gestion des ARV. 

Les services de pharmacie ont dû limiter les quantités d’ARV distribués. 

La peur de la contamination représente également un obstacle à l’accès au traitement selon une étude réalisée par 

l’Institut Pasteur et ATP+ en Avril 2020 auprès de 124 PVVIH. Plusieurs PVVIH n’ont pas eu leur traitement pendant 

la période de confinement et des enfants VVIH ont dû prendre des ARV périmés ou non adaptés (formes non 

pédiatriques).

2. Réponse
a. Cadre constitutionnel et législatif

La dernière constitution tunisienne17 (2014) garantit que tout individu, quelle que soit sa nationalité, a « le droit 

de vivre, dans la dignité et dans le respect de la vie privée » sur le sol tunisien. En 2018, la Tunisie a adopté une 

loi visant à éliminer toute forme de discrimination raciale. La loi organique n°50-2018 est la première en son genre 

en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Néanmoins, il n’est pas clair dans quelle mesure les réfugiés et les 

migrants jouissent de ces droits. Ils demeurent exposés à d’autres formes de discrimination, par exemple fondées 

sur l’orientation sexuelle, car l’homosexualité reste pénalisée par la loi en Tunisie, exposant tous les membres de la 

communauté LGBTQI+, au danger dans le pays.
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Généralement, les femmes migrantes ne refusent pas, car elles ont l’habitude d’effectuer des tests VIH dans leurs 

pays d’origine. Elles sont en revanche beaucoup moins régulières après l’accouchement, et ont tendance à ne pas 

retourner consulter21.

Dans les services de santé sexuelle et reproductives de l’ONFP et selon l’étude réalisée par MdM21, les femmes 

migrantes se plaignent souvent d’une discrimination au niveau de la gestion des files d’attente : « les tunisiennes 

passent avant moi, même si j’étais là avant ». Les femmes migrantes sont particulièrement discriminées lors de leur 

accès aux services de dépistage, d’ETME/VIH et de prise en charge. Une migrante ayant subi une ablation d’un fibrome, 

et qui a appris son statut sérologie à cette occasion, s’est plainte de l’attitude du personnel médical pendant l’acte 

chirurgical : « Les infirmières ne voulaient pas me toucher, elles parlaient à voix basse entre elles, il y en a même une, 

qui a mis plusieurs gants l’un sur l’autre. J’étais choquée de cette attitude chez un professionnel de santé ». 

Le Trafcking In Person Report du Département d’État américain, publié en juin 202125 ainsi que le rapport annuel de 
L’Instance nationale de lutte contre la traite de 2018xxviii brossent le portrait de la Tunisie en matière de traite. 

La majorité des victimes de traite (plus de 80%) sont des migrants majoritairement de Cote d’Ivoire et plus de 

80% d’entre eux sont des femmes. Les femmes victimes de traite sont sujettes à des vulnérabilités spécifiques. 

Les travaux sont physiquement très durs. Un grand nombre de femmes expliquent avoir fui car elles ne pouvaient 

plus supporter la difficulté du travail, la fatigue et les douleurs physiques, soulignant que les employeurs leur en 

demandaient toujours plus sans leur permettre de se reposer. Les cris, brimades et insultes sont courants. Les 

violences sexuelles sont peu abordées par les victimes, cependant, les risques d’abus sont très forts dans ces 

contextes, que ce soit au domicile des employeurs ou lorsque les personnes sont hébergées par la communauté. 

Leur vulnérabilité fait d’elles des proies faciles, et les services sexuels peuvent devenir des moyens de subsistance 

de façon plus ou moins consentie. Le nombre croissant de femmes victimes de traite célibataires et enceintes qui 

consultent les OSC alerte sur ce phénomènexxix. Ceci les rend d’autant plus vulnérables au VIH/Sida.

e. Evolution de la situation sous l’influence de la crise du COVID-19

La gestion de la crise sanitaire centrée sur le COVID-19 a créé une situation de déni de droit à la santé pour les 

affections non-COVID-19 jugées « non urgentes » ou « non prioritaires » comme les services de santé sexuelle et 

reproductive. Certaines communautés ont été particulièrement impactées par ce déni de droit à la santé comme 

les migrants et les réfugiés, les personnes en situation de dépendance à l’égard des drogues, et les personnes 

LGBTQI++. Ces derniers, en plus de leur situation antérieurement précaire, ont été particulièrement touchés par les 

effets de l’épidémie en matière d’emploi et d’accès au logement, approfondissant ainsi leur vulnérabilité et exclusion 

sociale.
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Les associations tunisiennes de défense des droits LGBTQI+ ont signalé en 2018 que les migrants et les demandeurs 

d’asile des pays voisins qui ont échappé à la violence ou à la discrimination en raison de leur identité de genre ou de 

leur orientation sexuelle peuvent être particulièrement vulnérables à la traite sexuelle et au travail forcé en Tunisie.

Les ONG et les organisations internationales ont observé en 2017 une légère augmentation du nombre de garçons 

originaires d’Afrique subsaharienne et occidentale, notamment de Côte d’Ivoire, qui étaient vulnérables à la traite 

après avoir accepté des offres frauduleuses de carrières dans le football en Tunisiexxvi.

d. Femmes migrantes face au VIH

Dans les années 80, la majorité des immigrants des pays subsahariens étaient des hommes. Ce n’est plus le cas 

aujourd’hui puisque les femmes constituent la troisième partie de l’échantillon étudié par le FTDES14, et le taux de 

migrants féminins est presque égal au taux de migrants masculins. Au cours des dernières années, la représentation 

féminine est devenue de plus en plus importante dans les flux migratoires et les femmes n’émigrent plus seulement 

pour rejoindre leur mari mais elles ont désormais leurs propres projets migratoires25.

Les hommes et les femmes n‘ont pas les mêmes comportements migratoires, ni les mêmes chances, et sont 

confrontés à des risques et à des défis différents, comme la vulnérabilité à la violation de leurs droits, l’exploitation, 

la discrimination et des risques de santé spécifiques.

Il n’y a pas de données disponibles sur la place des femmes dans les flux migratoires vers la Tunisie. Dans l’étude 

réalisée par terre d’asile Tunisie en 2019xxvii, il est précisé qu’Entre 2016 et 2019, le pourcentage des femmes accueillies 

par la permanence d’accueil de Terre d’Asile Tunisie (bureau de Tunis) a d’abord augmenté, passant de 46% en 2016 

à 58% en 2017, puis a baissé : 53% en 2018 et 50% en 2019. Ces variations ne sont pas forcément représentatives 

des mouvements vers la Tunisie mais plutôt des variations dans le public qui se présente à l’association. Ainsi, les 

femmes victimes de traite originaires de Côte d’Ivoire ont été très nombreuses à consulter l’association en 2017 et 

2018, tandis que 2019 a vu l’augmentation du nombre d’hommes isolés, notamment en provenance de Libye. D’autre 

part, la très grande majorité des migrantes est célibataire, et la majeure partie d’entre elles a migré de manière 

isolée. La part des femmes célibataires ayant un enfant en Tunisie est en augmentation, passant de 6% en 2018 à 

11% en 2019. Les migrantes sont particulièrement vulnérables à des difficultés de différents types et natures, qui se 

combinent et s’amplifient entre elles. Il peut s’agir du fait d’être mère célibataire, d’être ou d’avoir été victime de la 

traite des êtres humains, de la précarité économique, des violences sexuelles et physiques, ou encore du manque 

de soutien familial ou social.

En Tunisie, dans le cadre du programme d’ETME/VIH (Elimination de la Transmission Mère-Enfant du VIH) les femmes 

migrantes enceintes qui consultent ont accès dans le cadre du bilan prénatal au test de dépistage rapide du VIH. 
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- Stigmatisation et discrimination

 Les personnes interrogées ont décrit un problème de communication /langue avec les prestataires ainsi qu’une 

discrimination dans les lieux de prise en charge et de consultation. Les associations sont décrites comme plus 

conviviales que les structures publiques. Les femmes migrantes se plaignent souvent d’une discrimination au 

niveau de la gestion des files d’attente dans les centres de santé de première ligne (« les Tunisiennes passent avant 

moi, même si j’étais là avant »).  Certaines migrantes interrogées se sont plaintes de l’absence de confidentialité en 

ce qui concerne le statut 

sérologique  : exposition des résultats aux yeux des autres personnes présentes, discussion à voix haute à propos 

de la séropositivité…21.

- Méconnaissance des droits

Les entretiens organisés avec les migrants au cours de l’enquête de MdM21 ont mis en évidence leur ignorance 

de leurs droits les plus basiques en matière de santé sexuelle, et notamment en ce qui concerne la prévention 

combinée du VIH/sida. Au cours des focus groups, la grande majorité des migrants ont affirmé que, d’après la loi 

tunisienne, un migrant révélé séropositif est systématiquement rapatrié, voire subit des violences policières. Ces 

fausses informations dissuadent les migrants d’effectuer un dépistage et les migrants vivant avec le VIH de divulguer 

leur statut pour bénéficier du traitement21. 

- Une double discrimination pour les personnes migrantes de la communauté LGBTQI++

La stigmatisation à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque d’infection à VIH conduit à 

des comportements discriminatoires dans tous les secteurs de la société et génèrent des attitudes et des 

comportements d’évitement et d’exclusion. Les lois punitives en vigueur relatives à leur comportements, orientation 

sexuelle ou identité de genre favorisent un climat de discrimination, violence et de marginalisation, le Code Pénal 

Tunisien (CPT) criminalise la consommation de droguexxiii, le travail du sexe clandestinxxiv ainsi que la sodomiexxv. 

Cette stigmatisation, discrimination et criminalisation des populations clés découragent les individus d’accéder 

aux services de santé, y compris aux méthodes de prévention du VIH, de connaître leur statut VIH, de s’inscrire à 

des programmes de soin et de suivre leur traitement. Ceci est d’autant plus vrai que la personne est migrante et 

en situation irrégulière. Dans les focus group organisés dans le cadre de l’étude de MdM21, de nombreux migrants 

qui voulaient effectuer un dépistage ont rapporté avoir rebroussé chemin en notant la présence d’agents de police 

dans les environs, et avoir décidé de reporter leur test à une date ultérieure : « La police traîne toujours à côté de la 

place où il y a l’hôpital [CHU Hédi Chaker], on doit faire attention à ne pas se faire prendre », « Si la police découvre 

qu’on a la maladie, on est rapatrié, et moi je ne peux pas rentrer au pays car ma belle-famille m’accuse de la mort de 

mon mari [mort du sida en Côte d’Ivoire] », « Au 9 avril il y a toujours des policiers, j’ai peur de me faire prendre, mes 

papiers ne sont pas en règle ; ils sont méchants avec nous ».
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d’application de leurs compétences. Les retards de l’administration à fournir les documents peuvent donc laisser 

les étudiants internationaux dans des situations irrégulières. Les universités prennent parfois un mois ou plus pour 

fournir un certificat d’inscription, dont les étudiants ont besoin pour demander un permis de séjour étudiant.

L’administration ne tient pas compte de ce retard en termes de visas d’entrée. Alors que les Ivoiriens et certaines 

autres nationalités peuvent rester dans le pays jusqu’à trois mois avec un visa d’entrée, ce n’est pas le cas pour les 

pays sans accord bilatéral avec la Tunisie. Les étudiants Camerounais, par exemple, tombent en situation irrégulière 

après deux semaines en Tunisie sans permis de séjour1.

Le sentiment d’insécurité résultant de cette situation est un frein à l’élan de demande soins de peur de se faire 

dénoncer ou de se faire arrêter lors des déplacements ou dans les structures de soin.

> Stigmatisation et racisme

Selon l’étude du FTDES, 61% des migrants subsahariens vivant en Tunisie jugent les Tunisiens racistes, tandis que 

13% d’entre eux ne le pensent pas. 51,1% des migrants interrogés ont été victimes d’agressions racistes de la part 

des Tunisiens. Les discriminations raciales ont pris les formes suivantes : insultes (89,60%), violences physiques 

(33,90%), escroquerie (29,60%), violations (22,90%), chantage (7,80%), pendant l’accouchement (5,80%) et manque 

de respect (4%). L’obstacle lié à la stigmatisation a été également mis en évidence dans l’étude réalisée par MdM15. 

La dernière constitution tunisienne (2014) garantit que tout individu, quelle que soit sa nationalité, a « le droit de 

vivre, dans la dignité et dans le respect de la vie privée » sur le sol tunisien. En 2018, la Tunisie a adopté une loi visant 

à éliminer toute forme de discrimination raciale. Néanmoins, il n’est pas clair dans quelle mesure les réfugiés et les 

migrants jouissent de ces droits. Ils demeurent exposés à d’autres formes de discrimination, par exemple fondées 

sur l’orientation sexuelle, car l’homosexualité reste pénalisée par la loi en Tunisie, mettant tous les membres de la 

communauté LGBTQI+, y compris les Tunisiens, en danger dans le pays1.

> Accès à la prévention et au traitement du VIH/Sida, des obstacles supplémentaires

- Accès à l’information

Selon l’étude qualitative réalisée par MdM sur l’accès aux services de prévention combinée des migrants en Tunisiexxii, 

un problème d’accès à l’information sur les services de prévention du VIH a été rapporté avec une mauvaise 

connaissance des circuits de soins par les migrants interrogés.  

- Accès physique aux services

Des difficultés géographiques d’accès aux services ont également été décrites, nécessitant de s’y rendre en taxi 

générant des frais supplémentaires. Les horaires d’ouverture des centres de dépistage posent également un 

problème pour les migrants. En effet, mis à part quelques centres de dépistage anonyme et gratuit (CCDAG) gérés 

par des organisations de la société civile (ATIOST, ATLMST/SIDA), les CCDAG sont pour la plupart logés dans des 

institutions publiques (CSSB, ONFP). De ce fait, les horaires d’ouverture sont de type administratif, de 8h à 13h21. 
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Actuellement il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique pour la prise en charge sanitaire des migrants. Les 

établissements sanitaires de santé publique, sur tout le territoire, peuvent accueillir les migrants demandeurs de 

soins. A ce titre, l’accès à la première ligne du programme d’Aide Médicale Gratuite (AMG) semble plus flexible par 

rapport aux deuxièmes et troisièmes lignes. Par ailleurs, pour les migrants comme pour toute personne étrangère, 

la prise en charge des urgences immédiates est gratuite. Pour le reste, les personnes étrangères et également les 

Tunisiens n’ayant pas de couverture sociale, doivent payer leurs soins selon la tarification de l’établissement (public 

ou privé)xx.

> Un basculement facile vers l’illégalité

Les travailleurs migrants se heurtent à deux difficultés majeures : d’abord, l’absence du droit d’asile. La ratification de 

la Convention de Genève sur l’asile (1951) par la Tunisie n’a en effet pas été suivie par sa transcription dans le droit 

interne. Le droit d’asile n’est de ce fait pas reconnu, ni dans la législation, ni dans la pratique de l’État tunisien. Le 

second obstacle est une législation de travail défavorable à l’emploi des étrangersxxi.

Le Code du travail tunisien adopte le principe de la « préférence nationale » concernant le marché du travail, Cela 

permet aux Tunisiens d’être prioritaires par rapport aux étrangers ayant des qualifications égales, restreignant ainsi 

l’accès à l’emploi pour les étrangers. Le Code tunisien du travail (Articles 258 à 269) souligne que pour qu’un étranger 

exerce une activité professionnelle déterminée en Tunisie, il doit être muni d’un contrat de travail avec une mention 

spéciale. Le ministère examine les contrats de travail et délivre des visas de travail, qui permettent aux étrangers 

de demander des permis de séjour. Dans la pratique, il est difficile d’établir qu’aucun Tunisien n’est disponible pour 

être engagé pour des postes peu qualifiés. Les étrangers ne peuvent obtenir l’autorisation de travailler que s’ils 

séjournent régulièrement dans le pays avec une carte de séjour, il existe cependant une disposition exceptionnelle 

dans la législation tunisienne pour les travailleurs marocains, algériens et libyens, qui n’ont pas besoin d’une carte 

de séjour pour travailler en Tunisie. Si un travailleur migrant ne demande pas de permis de séjour, ou si la demande 

est refusée, il est soumis à une amende de 20 dinars tunisiens (TND) par semaine de séjour irrégulier, qui peut 

s’accumuler jusqu’à ce qu’elle atteigne un plafond de 3,000 TND. Les migrants endettés ne peuvent pas quitter la 

Tunisie par les voies de départ régulières à moins qu’ils ne demandent au HCR le statut de réfugié ou au programme 

de retour volontaire de l’OIM. Les dettes des candidats retenus sont annulées conformément aux accords avec les 

autorités tunisiennes. Pour ceux qui ne réussissent pas, ils se retrouvent face à un choix soit de séjour irrégulier, 

d’endettement croissant, de risque d’expulsion ou de départ irrégulier.

Les étudiants étrangers reçoivent un permis de séjour étudiant valable pour la première période d’études dans une 

université ou un établissement professionnel tunisien. Le Code du travail tunisien stipule que les étudiants titulaires 

de ce permis ne sont pas autorisés à travailler ou à exercer des activités rémunérées. Les étudiants étrangers 

sont censés quitter la Tunisie après avoir terminé leurs études, sans voie d’intégration sur le marché du travail et 
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c. Obstacles à l’accès à la prévention et à la prise en charge du VIH/Sida pour les migrants en Tunisie 
Un accès aux soins de santé difficile

L’absence de dispositifs publics dédiés à l’accueil et à l’assistance aux réfugiés expose ceux qui se retrouvent en 

Tunisie à des conditions de vulnérabilité prononcéexiii. Selon l’étude réalisée par le FTDES auprès des migrants sub-

sahariensxiv, le nombre de migrants qui peuvent accéder aux services de santé en Tunisie est très limité. Selon les 

résultats de l’étude, seulement 9,7 % des migrants interrogés bénéficient de système de couverture sanitaire en 

Tunisie, alors que 90,3% ne sont pas couverts.

Les institutions visitées par les migrants pour accéder aux services de santé sont les hôpitaux gouvernementaux 

(75%), les ONG (30,90%), les centres nationaux de soins de santé (30%). 51% des migrants considèrent que la barrière 

de la langue est le principal obstacle qui les empêche d’accéder aux services de santé. 42% d’entre eux déclarent le 

coût élevé des services.

Dans l’étude réalisée par MdM en 2017 au Niger, Maroc et en Tunisiexv, c’est plus de la moitié des migrants interrogés 

(51%) qui ont rencontré un obstacle à l’accès aux soins. Parmi l’ensemble des barrières déclarées, la barrière 

d’accès aux soins la plus fréquemment mentionnée est l’obstacle financier (18%) suivi de près par le manque de 

compréhension du système (19%). Il faut aussi souligner qu’un facteur important bloquant l’accès aux soins est la 

discrimination (16%).

Selon l’étude menée par l’OIM, Tunisie20, 69,6% des migrants interviewés ont connu des problèmes de santé durant 

leur séjour en Tunisie. Ils ont été pris en charge à hauteur de 39,4% dans une clinique privée ou par un médecin 

spécialiste (18,7%). On relève des difficultés d’accès aux soins dans les établissements hospitaliers publics (12,7% 

pour les Libyens, 28% pour les Syriens et seulement 6% pour les Sub-sahariens), et un faible recours aux centres de 

santé de base relevant du ministère de la santé (une moyenne globale de 1,1%). On note aussi un recours important 

à des acteurs de la société civile ou des ONG.

> Un cadre législatif et institutionnel déficient

La Tunisie manque de législation clé pour protéger les droits économiques et sociaux ainsi que les moyens de 

subsistance des réfugiés et des migrants1. Le pays n’a pas ratifié les conventions internationales relatives aux 

travailleurs migrants et ne possède pas de dispositions dans la stratégie nationale en matière de migration pour 

protéger les droits des travailleurs migrants. Aucune loi nationale sur l’asile n’a été adoptée. D’ailleurs le dernier 

projet de la Stratégie Nationale migratoire date de 2017xvi et n’a pas encore été adopté. L’article 38 de la Constitutions 

tunisienne reconnait bien le droit de toute personne à la santé, sans toutefois spécifier les migrantsxvii, ce qui pourrait 

représenter une entrave d’accès ou du moins une disparité dans l’interprétation des textes par les prestataires des 

services de santéxviii. Toutefois, les conventions internationales ratifiées par la Tunisie reconnaissent le droit à la 

santé pour les migrants, y compris la résolution WHA 61.17 sur la santé des migrants de l’OMS en 2008xix.
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Les épreuves cachées
d’une main d’œuvre 
invisible
La vie économique des 
réfugiés
et des migrants en 
Tunisie
Rapport de recherche 
MMC,
Novembre 2021
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Quanti : Le plus 
grand nombre a 
été interrogé dans 
le Grand Tunis 
(49%),
tandis que 
d’autres ont été 
interrogés à 
Médenine (23%), 
Sfax (18%) et 
Sousse (6%).
Quali : le Grand 
Tunis, Sfax et 
Médenine. Le 
MMC a mené
des entretiens 
qualitatifs 
approfondis avec 
10 experts et 
informateurs clés 
(IC), y compris des 
autorités locales, 
une agence
des Nations 
Unies, des 
organisations non-
gouvernementales 
(ONG), des 
membres de la 
société civile et un 
expert du marché

QUANTI-QUALI : 
une approche mixte, 
triangulant des 
sources de données 
primaires quantitatives 
et qualitatives. Des 
données quantitatives 
ont été recueillies dans 
le cadre du projet phare 
de MMC,
4Mi. MMC a recueilli 
des données 
qualitatives par le biais 
d’entretiens approfondis 
avec des informateurs 
clés et des réfugiés 
et migrants dans des 
endroits sélectionnés.
L’enquête 4Mi COVID-19 
du MMC. Celle-ci a été
menée d’avril 2020 à 
février 2021

Examine les moyens 
de subsistance des 
migrants et fournit 
des informations 
importantes sur la façon 
dont ils naviguent les 
contraintes juridiques 
et socio-économiques. 

Elle donne une visibilité 
et une voix à une main-
d’œuvre travailleuse 
mais largement 
invisible de l’Afrique 
subsaharienne qui 
est souvent privée de 
droits fondamentaux. 
Pour développer une 
stratégie migratoire 
tunisienne cohérente 
tout en offrant une 
protection efficace 
aux migrants et aux 
réfugiés, il est essentiel 
de comprendre leurs 
réalités et leurs besoins.
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Evaluation de base 
des vulnérabilités 
socio-économiques et 
sanitaires des migrants 
pour un accès effectif 
aux services de santé 
en Tunisie, ONFP, OIM, 
Mars 2016
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focus groupes auprès 
des migrants et 
entretiens auprès des 
décideurs gestionnaires 
de structures de santé 
des prof de la santé les 
ambassadeurs

Proposer des solutions 
favorisant un accès aux 
soins inclusifs pour les 
migrants, dans l’optique 
de rendre la couverture 
sanitaire universelle ef-
fective dans le contexte 
tunisien.

Parcours de vie de 
femmes migrantes en 
Tunisie 
entre inégalités, 
discriminations et 
ambitions, terre d’asile 
Tunisie, juin 2020
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QUANTI-QUALI : 
entretiens semi-
directifs, réalisés avec 17 
migrantes bénéficiaires 
de la permanence 
d’accueil de Terre d’Asile 
Tunisie (TAT) à Tunis. 
Etude des dossiers des 
17 migrantes reçues 
par l’association Beity 
en 2017 et travail de 
traitement quantitatif 
de l’ensemble des 
données de la 
permanence d’accueil 
de Tunis. 
Entretiens avec 
trois professionnels 
travaillant au sein 
de structures 
impliquées dans 
l’accompagnement 
et l’assistance aux 
migrantes. 
Récit de vie de  4 
femmes migrantes.

interroger et de com-
prendre les conditions 
de vie réelles et les 
spécificités du parcours 
migratoire des femmes 
migrantes installées 
dans le Grand Tunis.
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Migration et santé 
déterminants sociaux 
et santé des migrants 
conditions de vie, de 
migration, exposition 
aux violences, 
problématique d’accès 
aux soins. 
Enquête quali-
quantitative faite au 
Niger, 
en Tunisie, au Maroc 
2017-2018 
MDM 
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QUANTI-QUALI : 
461 migrants ont 
répondu à un 
questionnaire, 18 focus 
groupes réunissant 
des migrants ont été 
organisés. 
A Tunis en Tunisie 
(181 enquêtes, 2 focus 
groupes)

Décrire la réalité des 
situations vécues par 
les migrants, à travers 
la présentation de 
données concrètes de 
populations se trouvant 
dans certaines condi-
tions 
critiques ainsi que des 
témoignages d’expé-
riences vécues au cours 
de leur trajet.

Étude baseline sur 
l’accès à la prévention 
combinée du VIH/Sida 
pour les personnes 
migrantes en Tunisie, 
MDM Mission de 
Tunisie, ONUSIDA, 2019
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prévention combinée 
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VIH/sida pour les popu-
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From sub-Saharan 
African states to 
Tunisia: 
A quantitative study 
on the situation of 
migrants in Tunisia: 
general aspects, 
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QUANTITATIVE :  
basée sur la technique 
de 
collecte de données 
au moyen de 
questionnaires 
L’échantillon 
comprenait 962 
migrants sélectionnés 
au hasard dans 7 
gouvernorats.

Mieux identifier les par-
cours des migrants en 
situations régulières et 
irrégulières. 
mieux comprendre les 
raisons qui ont poussé 
ces migrants à quitter 
l’Afrique subsaharienne 
et pays d’Afrique du 
Nord, vers la Tunisie. 
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Evaluation des besoins 
des communautés 
migrantes et des 
communautés hôtes en 
Tunisie, Synthèse 2017 
(mise à jour 2018), OIM 
TUNISIE
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QUALITATIVE : 
Une enquête qualitative 
a été menée sur un 
échantillon de trois 
populations migrantes 
(libyens, syriens et 
sub-sahariens).  Des 
entretiens semi-
directifs et des focus 
groupes ont été réalisés 
avec les migrants (300 
Libyens, 50 Syriens, 
100 sub-sahariens), 
les communautés 
hôtes, les organes 
institutionnels et les 
organisations de la 
société civile

Mieux comprendre et 
répondre aux besoins 
locaux liés aux popu-
lations d’accueil et 
migrantes,
Appuyer le Gouver-
nement tunisien à 
renforcer les capacités 
nationales afin de 
protéger les droits des 
migrants,
Renforcer les capacités 
des organisations de la 
société civile et des au-
torités pour fournir les 
services nécessaires,
Sensibiliser davantage 
les communautés 
locales à l’appréciation 
des communautés mi-
grantes, de la migration 
et Améliorer l’approche 
médiatique, 
mettre en œuvre des 
projets locaux pour 
améliorer l’accès à la 
formation profession-
nelle, aux opportunités 
d’emploi et aux activités 
génératrices de revenu, 
principalement pour les 
communautés d’ac-
cueil ainsi que pour les 
migrants.
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II. MIGRANTS ET VIH EN TUNISIE 
     ETAT DES LIEUX ET RÉPONSE

1. Etat des lieux
a. Epidémiologie du VIH/Sida en Tunisie

La Tunisie est un pays à épidémie de VIH/Sida concentrée. En effet la prévalence du VIH/Sida (nombre de cas par 

rapport à la population générale) dans la population générale est bas (0,01%) mais est très élevé chez les populations 

que l’on appelle clés, ce sont les groupes parmi lesquels la transmission du virus est importante et auprès desquels 

il faut agir (la clé vers l’épidémie) pour éviter la transmission du virus et faciliter l’accès au dépistage et au traitement.

Depuis 2010 le taux d’incidence (le nombre de nouveaux cas par million habitants dans l’année du diagnostic) du 

VIH/Sida est en augmentation et a évolué de 29% entre 2010 et 2019 et les personnes vivant avec le VIH sont 

estimées à 6500 [4500–9900], selon le rapport Mondial de l’ONUSIDA  2020, dont 1800 femmes. Seulement 20% des 

quelque 6 500 personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut et sont sous traitementxi.

b. Migration et VIH en Tunisie : peu de données disponibles

En 2020 on comptait dans les 4 services de prise en charge du VIH/Sida en Tunisie 1300 personnes sous traitement 

et parmi elles 20% sont de nationalité étrangère (pas nécessairement migrants)xii.

Nous n’avons pas une bonne connaissance de l’épidémiologie du VIH/Sida au sein des populations migrantes, 

les services des maladies infectieuses de la Rabta, Sousse, Sfax et Monastir acceptent de prendre en charge 

gratuitement l’ensemble des soins, y compris les analyses en laboratoire, qui sont coûteuses et ce grâce aux 

financements provenant du Fond Mondial pour la Lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose (financement 

de la prise en charge de 150 migrants). 

Quelques études essentiellement qualitatives mettent en exergue les obstacles auxquels font face les migrants 

pour l’accès à la santé de manière générale, beaucoup plus rarement l’accès aux services de prévention combinée 

du VIH/Sida. Les résultats de ces études présentées dans ce tableau sont exploités plus bas pour mieux comprendre 

la situation.
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La migration est un déterminant social de la santé des migrants. Le lieu d’origine du migrant, pendant le transit, au lieu de 

destination et pendant le retour influencent la vulnérabilité au VIH et s’ajoutent à l’âge, le sexe et le statut socioéconomique.

En fonction de leur situation, les migrants peuvent être confrontés à des défis spécifiques qui augmentent leur risque 

d’infection au VIH : Les travailleurs migrants, avec un statut légal, ont des niveaux variables d’accès aux services VIH, selon 

le contrat, le permis de travail et la possibilité d’accéder aux soins de santé ou à l’assurance de l’État ou de l’employeur. 

Les sans-papiers sont confrontés à des défis tels que la peur de l’expulsion, les barrières culturelles et linguistiques qui 

retardent ou limitent l’accès aux services VIH.

Les migrants placés dans des centres de détention et les victimes de la traite souffrent de conditions de vie marginales, 

de violences sexuelles et d’autres facteurs de risque du VIH qui créent des poches de vulnérabilité à l’infection10.

2. Mobilité des populations et traitement antirétroviral 
Garantir l’accès à la thérapie antirétrovirale (TAR) et la continuité des soins pour les migrants est essentiel pour combattre 

le VIH. Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède ou vaccin contre le VIH/sida, les thérapies antirétrovirales peuvent 

maintenir la charge virale à un niveau suffisamment bas pour rompre la transmission du virus et permettre de vivre une vie 

beaucoup plus longue et plus saine. Plusieurs études ont révélé qu’avec une charge virale indétectable (grâce à une TAR 

efficace) la personne vivant avec le VIH (PVVIH) ne transmettait plus le virus19.

Cependant, une stricte adhésion au TAR est cruciale pour combattre le virus en constante mutation. Les migrants 

manquent souvent de connaissances sur le VIH et ses services, entrent dans des pays où les protocoles de traitement 

diffèrent, et sont particulièrement vulnérables à l’interruption du traitement antirétroviral, ce qui peut entraîner une 

résistance virale et l’échec du traitement10.
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Lieu de destination 
- Politiques liées à la migration et à la santé ; 

inclusion ou discrimination 
- Statut juridique et accès aux services 

- Langue et valeurs culturelles 
- Séparation d’avec la famille/partenaire 

- Durée du séjour 
- Présence ou absence de services culturellement et 

adaptés culturellement et linguistiquement 
- Abus, violence sexuelle et sexiste 

 conditions de travail et 
conditions de vie

Voyage et transit 
- Mode et conditions de déplacement 

: périlleux, 
manque de produits de santé de base, 

surtout pour les flux migratoires 
irréguliers 

- Durée du voyage 
- Événements traumatisants, abus, 

violence sexuelle et sexiste

Pays d’origine
- Événements pré-migratoires : niveau d’éducation 
sur la santé sexuelle et reproductive, les violations 

des droits de l’homme, laviolence sexuelle et sexiste 
- Proximité de la destination : influence les croyances 

et les comportements en matière de santé 
- Profil épidémiologique : car il peut affecter le 

niveau d’éducation et de prévention d’information 
disponible sur le VIH et la prévention 

- Efficacité et inclusivité des systèmes de santé pour 
fournir des soins préventifscuratifs et de continuité 

des soins

Retour
- Niveau de services à domicile 
communauté, en particulier dans les 
de crise ou dans les États fragiles 
- Familles restantes et 
liens communautaires 
- Durée de l’absence 
- Profil comportemental et sanitaire 
acquis dans la communauté d’accueil 
(co-infection possible avec la 

tuberculose)

Source :
MIGRATION, HUMAN MOBILITY
& HIV, IOM, 2012
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I. MIGRATION ET VULNÉRABILITÉ ACCRUE AU VIH

1. facteurs de vulnérabilité au VIH liés à la migration
     ou pourquoi est-ce que les migrants sont plus vulnérables au VIH ?

Les facteurs culturels, sociaux, politiques et juridiques contribuent à la vulnérabilité des populations migrantes au 

VIH. Les facteurs les plus souvent mentionnés dans les études sont les problèmes linguistiques, la marginalisation et 

l’exclusion sociale et les obstacles juridiques. Les attitudes culturelles, les croyances religieuses, les tabous, la peur de la 

discrimination et la connaissance limitée du VIH au sein des communautés migrantes ont été mis en évidence comme 

des facteurs qui accroissent la vulnérabilité, tout comme les attitudes sociales négatives envers les migrants, le racisme, 

la pauvreté et les services qui ne tiennent pas compte de la culture. 

Les politiques migratoires et les procédures d’asile qui limitent la capacité de travailler ou empêchent l’accès aux services 

des migrants sans papiers figurent parmi les facteurs politiques et juridiques pouvant s’ajoutervii.

Les inégalités en matière de santé, l’insuffisance de la protection sociale, les violations des droits de l’homme, la 

stigmatisation et les politiques discriminatoires tout au long du processus migratoire limitent l’accès aux services VIH et 

créent une vulnérabilité au VIH chez les migrants et les personnes forcées de migrer en raison de catastrophes naturelles 

ou conflit. Les migrants sont enclins à être absents de manière prolongée et fréquente de leur lieu d’origine, séparés de la 

famille, dans des conditions de vie médiocre, une situation financière difficile et un accès à l’éducation limité, ce qui peut 

conduire à des pratiques sexuelles à risque, la consommation de substances illicites et une vulnérabilité à la violence.

Les migrants ont souvent un accès limité à l’information sur la transmission du VIH, au dépistage, au traitement et au 

counseling essentiellement en raison des barrières linguistiques, de la marginalisation et de l’exclusion sociale. En outre, 

les politiques discriminatoires qui limitent l’entrée, le séjour et la résidence en raison du statut VIH peut dissuader les 

personnes d’utiliser les services VIH.

Avec un accès au traitement et aux soins la personne vivant avec le VIH peut mener une vie longue et productive qui 

contribuent à l’économie des États d’accueilviii.

Toutefois, le manque d’accès aux services VIH peut entraîner la perte de 1) revenu pour le migrant et sa famille, 2) 

productivité et les revenus pour les industries d’embauche et 3) les envois de fonds au lieu d’origineix.
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Nous nous intéressons donc à ces catégories de migrants :  

> Travailleurs migrants avec ou sans permis de séjour et permis de travail en situation précaire ;

> Etudiants migrants non accompagnés de leurs parents ;

> Demandeurs d’asile et réfugiés ayant quitté leurs pays suite à des violences, guerre ou à des catastrophes naturelles ;

> Les migrants victimes de traite ou dans les centres de détention.

2. Méthodologie 
Ce travail s’est basé sur une revue bibliographique exhaustive utilisant les référencements suivants :

> Droits des migrants,

> Droits des personnes vivant avec le VIH,

> Statut de migrants en Tunisie,

> L’accès à la santé pour les migrants en Tunisie,

> La situation épidémiologique du VIH/Sida en Tunisie,

> La riposte au VIH Sida en Tunisie,

> Les services de traitement et de soins du VIH/Sida ciblant les migrants vivant avec le VIH en Tunisie,

> Les recommandations internationales en matière de prise en charge et d’accompagnement des personnes 

migrantes, réfugiées et déplacées vivant avec le VIH.

Ces types de documents ont été recherchés :

> Rapport des activités des ONG ;

> Rapport d’études ;

> Rapports de dialogues tenus avec les populations vulnérables au VIH/Sida ;

> Documents de stratégies, programmes et projets en Tunisie et dans le monde ;

> Guides et notes d’information produites par les organisations nationales et internationales ;

> Articles scientifiques.



48 PERSONNES MIGRANTES ET VIH (VIRUS D’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE)  EN TUNISIE, DEFIS ET OPPORTUNITES 
/ Dr Amira Medimagh

les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définis, comme les 

migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément 

définis par le droit international, comme les étudiants internationauxv. 

Le mot de « réfugié » renvoie à un statut juridique précis, défini par la convention de Genève du 28 Juillet 1951, qui a été 

ratifiée aujourd’hui par 147 états dont la Tunisie. D’après cette convention, un réfugié est une personne qui craignant d’être 

persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, en réclamer la 

protection6. 

Un demandeur d’asile est une personne qui a déposé une demande pour être reconnu réfugié. A la différence d’un réfugié, il 

n’a pas encore finalisé toutes les démarches administratives de demande d’asile et son statut n’a pas encore été déterminé. 

Un demandeur d’asile jouit selon la convention de Genève, de la protection contre le refoulement tout au long du processus 

de détermination de son statut. A l’issue de la procédure, si le HCR estime qu’il répond à la définition du réfugié donnée par 

la convention de Genève, le demandeur d’asile obtient le statut de réfugié. En revanche si le HCR n’accorde pas le statut 

de réfugié au demandeur d’asile, celui-ci devient « migrant ». En Tunisie et dans l’attente de la finalisation et de l’adoption 

d’une loi d’asile nationale, c’est la représentation du HCR qui examine les requêtes des demandeurs d’asile qui lui sont 

adressées et délivre aux réfugiés la documentation nécessairevi.

Ce travail proposé par l’Observatoire Pour La défense du Droit A La Différence vise à faire la lumière autours de la question 

du VIH/Sida dans la population de migrants en Tunisie et de manière plus spécifiques le lien entre VIH et migration, les 

défis relatifs à la vulnérabilité au VIH/Sida auxquels font face les personnes migrantes en Tunisie et en particulier les 

femmes ainsi que les réponses apportées au niveau global et par le pays dans ce cadre. Ce travail présente également 

quelques pistes de solutions possibles pour améliorer la prévention et la prise en charge du VIH/Sida auprès des migrants 

en Tunisie.

Nous nous intéressons ici aux personnes migrantes de nationalités non tunisiennes et pas aux Tunisiens émigrants ou 

Tunisiens de retour en Tunisie. Il nous a paru pertinent d’exclure également les migrants présents dans le cadre de missions 

diplomatiques ou de projets d’investissement étrangers qui bénéficient de conditions de vie relativement privilégiés et qui 

sont minoritaires.
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INTRODUCTION 

1. Contexte
La Tunisie, devient progressivement un pays d’accueil et de transit alors qu’il a été considéré pendant longtemps un pays 

de départ. Ces mouvements humains sont favorisés par sa position géographique au bord de la Méditerranée et aux 

portes de l’Europe ainsi que sa proximité avec la Libye et l’Algérie, mais également par son attractivité auprès de nombreux 

pays subsahariens notamment grâce aux opportunités économiques et d’études qu’elle représente. Les raisons poussant 

à l’immigration sont nombreuses, essentiellement médicales pour les Libyens, la fuite de la guerre pour les Syriens, le 

travail et les études pour les subsahariens. 

Une accentuation de l’immigration pour les nationalités subsahariennes pourrait s’expliquer par le transfert du siège de 

la Banque africaine de développement à Tunis entre 2003 et 2014 et la suppression de l’obligation de visa d’entrée sur le 

territoire tunisien pour les ressortissants de plusieurs pays subsahariens. La multiplication de l’offre éducative privée et 

publique attire de plus en plus d’étudiants étrangers, subsahariens avant tout. 

La crise en Libye depuis 2011 a poussé de nombreux Libyens mais aussi migrants qui travaillaient ou transitaient par la 

Libye, à chercher refuge et subsistance économique en Tunisie4. 

Nous ne disposons pas de statistiques gouvernementales actualisées sur le nombre de migrants dans le paysi. 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) estimait en 2018 le nombre de migrants à environ 75 000 

personnes. Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) a estimé qu’en 2019, 

environ 57,000 migrants subsahariens (y compris les réfugiés enregistrés et les demandeurs d’asile) résidaient en Tunisieii. 

Il s’agit notamment de personnes qui cherchent à étudier dans l’un des établissements d’enseignement supérieur du 

pays, à travailler et à subvenir aux besoins de leur famille dans leur pays d’origine ou à obtenir la sécurité. Au 30 juin 2021, 

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait enregistré 8,465 réfugiés et demandeurs d’asile en 

Tunisie, tandis que le nombre de réfugiés reconnus s’élevait à 2,688 (32%)iii. Les organisations et associations actives dans 

le domaine migratoire constatent une augmentation du nombre de migrants en Tunisie, une diversification de leur profil 

(en termes de nationalité, de statut juridique, de genre) et des raisons de leur présence en Tunisieiv.

Avant d’avancer, il est important de définir quelques termes qui seront utilisés plus loin : migrant, réfugié et demandeur 

d’asile. Le terme « migrant » est un terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, 

désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour 

diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une 

frontière internationale. Il englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées, comme 
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CONCLUSION

Parce que l’objectif de la présente recherche consistait à savoir la perception ou le ressenti de la discrimination basée sur 

le handicap par des personnes vivant avec cette situation, une approche qualitative a été privilégiée. Les données ont été 

recueillies par le biais d’entrevues semi-structurées menées auprès de 12 personnes en situation du handicap différentes 

(moteur, visuelle et auditive). Les témoignages ont fait l’objet d’une analyse thématique. Nous avons enfin présenté et 

analyser les résultats.

Malgré le fait que les données recueillies sont limitées au contexte particulier de l’étude et que les commentaires des 

participants pourraient ne pas représenter les points de vue de toutes les personnes en situation du handicap, les résultats 

obtenus ont montré une unanimité quasi totale des perceptions des participants sur plusieurs aspects du sujet étudié. 

Il convient de mentionner qu’ils ont donné des réponses presque similaires sur leur attitude envers la surexposition des 

personnes handicapées à différentes formes de discrimination, sur l’ampleur de ce phénomène. Les participants et les 

participantes ont exprimé leur mécontentement et leur dénonciation des insuffisances des mécanismes existants de lutte 

contre ce motif de discrimination.
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A la question s’ils connaissent des programmes pour l’intégration des personnes handicapées dans le système 

scolaire normal, la majorité ont répondu qu’ils n’ont pas d’idée. Trois seulement (B.F ; K.H ; N. H) ont réclamé qu’il 

y a une direction au sein du ministère de l’éducation mais le travail de cette direction n’a rien changé quant à la 

situation des enfants handicapées 

« Rien n’a changé …Les enfants non-voyants qui se trouvent à Kasserine, à Jendouba à Gafsa etc. ils sont obligés de 

quitter leurs maisons pour aller à Tunis, Sousse ou Gabes pour qu’ils puissent étudier à des écoles primaires et des 

lycée spéciaux pour les non-voyants » (B.F, de Sousse, non voyante)

Lorsque nous avons demandé leur explication du manque d’application des législations et l’impact limité des 

mécanismes pris par l’état pour lutter contre la discrimination basée sur le handicap, les réponses ont été abordés 

de deux angles : le premier angle est que les politiciens ne considèrent pas les droits des personnes handicapées 

comme l’une des priorités de l’état malgré que dans leurs discours montre une préoccupation de ces personnes. 

L’explication proposée par le deuxième groupe des participant, renvoie à la sous-représentassions (voire l’absence) 

des personnes handicapées parmi les décideurs politiques, et notamment celles et ceux chargés de la politique du 

handicap (B. F ; handicap visuel ; N.H, Handicap visuel).

Les réponses des participants et participantes dans cette partie de l’étude montre un manque de connaissance des 

mécanismes législatifs et non législatifs de lutte contre la discrimination des personnes en situation de handicap. 

Mais Certains d’eux et d’elles ont pu cité d’une façon précise et plus au moins détaillée certains mécanismes 

législatifs. Ils et elles ont exprimé leur mécontentement à ce sujet, ainsi que leur dénonciation des insuffisances 

des politiques publiques menée.
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Afin que la question soit comprise par tous les participants de la même façon, nous leur avons proposé quelques 

exemples, tels que des stratégies, des programmes ou des plans d’action de lutte contre ce motif de discrimination.

Trois ont réclamé la connaissance du programme de l’inclusion scolaire (N.H ; B.F; K.H). Une participante a déclaré 

qu’elle connait un concours pour l’emploi des personnes en situation du handicap.

« J’ai participé, il y a presque 4 ans, à un concours pour l’emploi des personnes handicapées. Malheureusement, je n’ai 

pas réussi, le nombre de postes était très faible ». (M.F, 29 ans, de Kef, handicap moteur)

A la question, comment évaluez-vous les mécanismes sujets des deux questions précédentes ? Six participants 

avaient des réponses presque similaires. Ils et elles voient que sur le plan législatif, les mécanismes sont suffisants 

à l’opposé des mécanismes non législatifs. Une participante déclarait : « le problème réside dans la non-application 

de ces législations dans la vie quotidienne ». (K.H , 47 ans, Bizerte, mal voyant)

« Il n’ ya pas vraiment des efforts par l’état pour changer la situation. Prenons l’exemple de l’éducation, moi j’ai étudié, 

dans les années 70 et 80,  dans une école puis dans un lycée pour les non-voyants à Tunis, très loin de ma famille … 

la situation n’a pas changé jusqu’à maintenant » (B.F, de Sousse, non voyante)

L’un des participants voit que les mécanismes législatifs manquent une loi spécifique pour la pénalisation de la 

discrimination basée sur le handicap (N.H, Gabes, non voyant). Pour les mécanismes non législatifs il pense que 

l’état doit développer une politique générale pour la promotion des personnes en situation du handicap. 

Un autre participant affirmait : « Pour moi l’état ne prévoit aucune disposition pour les personnes handicapées, la 

preuve leur situation ne cesse de se dégrader d’une année à une autre ». (A.H, de Tunis, malentendant)

Sur le plan des effets de l’action publique, dans la mise en œuvre de l’accessibilité. Chez tous nos interviewés, 

le récit des pratiques actuelles de mobilité montre toutefois les obstacles majeurs auxquels ils continuent de se 

heurter – par ailleurs, annonces sonores inexistantes dans les bus et les métros, restaurants, magasins ou bâtiments 

inaccessibles aux personnes en fauteuils roulants...

 « Par manque d’accessibilité des transports en commun, je suis obligée de louer une voiture privée pour mes rendez-

vous médicales à Tunis ». (H. H , de Kasserine, handicap moteur) 

Outre les paramètres liés au type de handicap, et aux activités souhaitées, les obstacles rencontrés varient beaucoup 

d’une ville à l’autre, reflétant les différences entre les régions et même entre les municipalités du même gouvernorat.

À partir d’une évocation des obstacles à la mobilité dans l’espace urbain, certains participants (H. H, handicap 

moteur  ; Y. H  , handicap moteur) ont mentionnées les difficultés rencontrées dans l’accès à la culture (salles de 

spectacles inaccessibles en fauteuil), ainsi que dans divers types de services (distributeurs automatiques de billets).



41CITOYENNETÉ, DROIT À LA DIFFÉRENCE ET DEMANDE SOCIALE  ASCENDANTE
APPROCHES ET EXPÉRIENCES

4. L’évaluation des mécanismes existants de lutte
     contre la discrimination liée à le handicap :

Le troisième ensemble de questions visait à savoir leur évaluation des mécanismes existants de lutte contre la 

discrimination fondée sur le handicap. Nous avons commencé par l’interrogation sur les connaissances des participants 

de ces mécanismes.

a. Les mécanismes législatifs :

Tous les participants ont réclamé qu’ils sont au courant de l’existence des lois qui interdisent la discrimination. 

Cependant, lorsque nous l’avons demandé de citer quelques exemples leurs réponses divergent. Quatre ont cité 

l’article 48 de la constitution, trois ont cité la convention relative aux droits des personnes handicapées. L’un des 

interviewés déclarait :

« Je sais qu’il y a une loi mais je ne la connais pas » (A.F, âgée de 26 ans, habite Mahdia, handicap moteur)

(F. F, 33ans, handicap moteur) disait : « Je suis analphabète… je ne connais aucune loi »

Un autre a affirmé que les mécanismes juridiques de lutte contre la discrimination basée sur le handicap sont 

nombreux :

« En plus de la constitution, et la convention relatives aux droits des personnes handicapées, on a des lois tel que : la 

loi 83 de 2005, la loi 38 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, La loi 50 contre la discrimination 

raciale, etc. » (K. H , 47 ans, de Bizerte, non voyant)

Il a insisté de préciser qu’il n’existe pas une loi spécifique de la discrimination fondée sur le handicap.

Il est important de noter que tous les participants se sont accordé que ces mécanismes n’ont aucun effet sur la vie 

réelle des personnes handicapé.

« Ce n’est que des mots sur une page ». (A.F, 26 ans de Mahdia, handicap moteur)

b. Les mécanismes non législatifs :

Lorsque questionnés à savoir s’ils connaissent des mécanismes non législatifs de lutte contre la discrimination à 

l’égard des personnes handicapées. La majorité des participants (10 sur 12) ont répondu qu’ils ne connaissent aucun 

mécanisme. Un d’eux affirmait : « même s’ils existeraient, tant que ma vie et la vie des personnes handicapées que je 

les connais n’a pas changé, ils n’existent pas pour moi ». (A. H, âgé de 32 ans, habite Kairouan, malentendant) 

Deux ont répondu que les mesures de la promotion des droits des droits des personnes handicapées sont très 

faibles. 
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de la société et de l’état. Cette dernière doit supprimer tout ce qui pourrait entraver les personnes en situation du 

handicap pour s’intégrer pleinement dans la société ». (N. H, âgé de 42 ans habite Gabes, non voyant).

> L’ampleur du phénomène :

Nous avons demandé aux participants leur opinion sur l’ampleur de ce motif de discrimination dans la société 

tunisienne. Les réponses ont été similaires : c’est un phénomène très répondu. Un des participants disait : « Bien que 

je n’aie pas des données, je crois que c’est le premier motif de discrimination. Cette discrimination, se fait de façon 

consciente ou inconsciente par les gens. Aucune personne handicapée ne peut l’échapper ». (K. H ,47  ans, de Bizerte)

Les autres participants.es déclaraient que les personnes en situation du handicap peuvent être discriminées même 

par leur famille, chose qu’on ne peut pas voir dans les autres motifs de discrimination. Une participante affirme : 

« je suis exposée à la discrimination dans tous les lieux et dans toutes les situations, même lorsque quelqu’un veut 

m’aider il introduit ou termine sa conversation par un mot ou une expression de discrimination ». (M.F, 29 ans, habite 

Le Kef, handicap moteur)

Lorsque nous l’avons demandé s’ils croyaient que ce phénomène trouve-t-il un intérêt de la part des différents acteurs de 

la société, leurs réponses étaient aussi presque similaires. Ils voyaient que l’intérêt des différents acteurs (état, médias, 

parties politiques…) à la question du handicap est généralement occasionnel.

L’un des participants affirmait que la présence des personnes handicapées dans les médias est faible et occasionnelle. 

« Ils sont invitées que dans les émissions sociales pour faire pitié aux téléspectateurs. Ils contribuent à approfondir 

l’attitude négative de la société envers les personnes handicapées ». (I.F, 32 ans, habite Tunis, non voyante).

Les autres participants ont évoqué la question de l’exploitation des personnes handicapées et de leur affaire par les 

politiciens et les parties politiques.

« Lors des élections, les parties politiques exploitent l’état sociale et la pauvreté de certaines personnes dans leur 

propagande électorale ». (B. F, âgée de 56 ans habite Sousse, non voyante)

Quant au topique de la discrimination liée à le handicap, la majorité des participants réclamaient qu’ils ne 

souviennent pas qu’il fût sujet d’une émission médiatique, d’un programme politique d’une partie ou même sujet 

d’un atelier organisé par la société civile.
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Deux participantes ont insisté sur l’idée que la discrimination peut être par une personne handicapée sur une autre. 

« Certaines personnes voient que leur degré du handicap ou son type lui permet de se considérer comme « valide » ». 

(Y.H, 35 ans, habite Sousse)

« J’ai une amie handicapée moteur qui était en relation avec un homme portant le même type du handicap. Il a 

refusé de l’épouser parce qu’elle ne pourrait pas s’occuper de la maison et des enfants, selon lui ». (A.F, âgée de 26 

ans, habite Mahdia, handicap moteur)

D’après les réponses recueillis, on peut conclure que les participants voient que les personnes en situation du 

handicap sont les sujets d’une exposition plurielle à la discrimination. Elle se manifeste dans la diversité et la 

multiplicité des formes, des lieux et des auteurs de la discrimination.

3. Un phénomène ancré dans la société :
La surexposition des personnes en situation de handicap aux discriminations met toutefois en lumière le poids des 

facteurs sociaux en la matière. Pour cela nous avons demandé aux participants leur opinion sur les attitudes des 

individus de la société envers les personnes handicapées, les causes de la discrimination envers ces personnes 

et comment ils et elles évaluent l’ampleur de ce phénomène et s’il fait l’attention des différents acteurs sociaux et 

institutionnels.

> Les Attitudes envers les personnes handicapées :

Les interviewés voient que les attitudes sociétales sont généralement négatives. Les opinions des participants 

à l’étude se sont appariées sur l’idée que les valides ont souvent des préjugés et des stéréotypes négatifs sur les 

personnes en situation du handicap. Ils dévalorisent d’ordinaire le potentiel de ces personnes.

«  La plupart des gens me voient incapable, leurs regards, leurs comportements, leurs mots manifestent leurs 

sentiments de pitié ». (F.F, 33 ans, habite à Kasserine)

« Il me désigne souvent par le mot « misérable ». Ce mot et les regards de pitié me fait souffrir énormément quand 

j’étais enfant …Même ma famille me traite comme un enfant » (M.F, 29 ans, habite Le Kef, handicap moteur)

Deux participantes ont affirmé que les attitudes de la société ne sont pas toujours négatives. Elles pensent que 

plusieurs valides voient que les personnes handicapées, surtout celles qui ont réussis dans la vie, sont sources 

d’inspiration et de motivation. Mais l’une de ces participantes pense que cette attitude, bien qu’elle apparaisse 

positive, elle reflète l’idée que le handicap est une question individuelle et non pas celle de la société. 

« La réussite de la personne handicapée dans la vie n’est pas sa responsabilité tout seule, c’est aussi la responsabilité 
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 « Au début, lorsque j’étais jeune… tant de fois, en sortant avec les amis, je me trouvais dans des situations très 

humiliantes… par exemple le café n’est pas accessible alors mes amis sont obligés de me porter avec ma chaise 

roulante… Parfois, l’espace est en premier étage, certains veulent qu’on monte en disant “Désolé… nous montons, on 

est plus alaise en haut…” alors qu’un seul reste avec moi au rez de chaussé, parfois je choisis de rentrer chez moi pour 

ne pas gêner le groupe … » ( H. H, 26 ans, habite Kasserine, handicap moteur).

On mesure ici toute la détresse de celui qui non seulement est interdit de séjour dans le lieu où tout le monde est 

capable d’accéder, mais qui de plus est parfois sacrifié par ses « amis » qui l’abandonnent. La solitude s’ajoute ainsi 

à l’humiliation. Incapable d’accès souvent, abandonné parfois, celui qui subit la discrimination subit aussi l’épreuve 

de la solitude.

> Les auteurs de la discrimination : L’état à la tête de liste

Les auteurs de la discrimination liée à le handicap sont multiples. Théoriquement, toute personne de la société 

peut être victime de la discrimination comme il peut être auteur. Nous avons posé aux participants la question 

suivante : Selon vous et d’après vos expériences personnelles, quels sont les auteurs de la discrimination à l’égard 

des personnes en situation du handicap ?

Les participants ont déclaré que tout le monde peut discriminer les personnes handicapées. Leurs réponses nous 

permettent de distinguer entre deux types d’auteurs de discrimination :

> Les auteurs individuels : 

Ce sont les membres de la famille qui sont les plus mentionnés (5 participants), les enseignants.es (2 participantes), 

les camarades de l’école ou de lycée (2 participants.es), les collègues du travail (2 participants).

« Pour moi, la famille est le premier auteur de la discrimination, j’ai une amie qui a tenté de se suicider trois fois à 

cause du harcèlement discriminatoire de son père, je connais beaucoup d’histoires sur la discrimination de la famille 

envers les personnes handicapées ». (A.F, âgée de 26 ans, habite Mahdia, handicap moteur)

« Ma sœur m’a harcelé plusieurs fois, elle ne cessait de me dégrader et de me rappeler de mon handicap » (B. F, âgée 

de 56 ans habite Sousse, non voyante)

> Les auteurs institutionnels : 

les plus cités sont l’état (5 participants), les établissements publics (4 participants), la société civile (3 participants).

« L’état est le responsable de notre discrimination, elle n’a rien fait pour promouvoir les droits « des handicapées » ». 

(H. H, 26 ans, habite Kasserine, handicap moteur).

« Les associations et les organisations discriminent les personnes handicapées, même celles qui prétendent défendre 

les droits humains ». (A. H, âgé de 32 ans, habite Kairouan)
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psychiques ou parfois comme des personnes ayant des troubles cognitives » (N. H, âgé de 42 ans habite Gabes, non 

voyant).

« Moi, je vois que les non voyons souffrent plus que les autres » (S. F, âgée de 25 ans habite à Gafsa, handicap moteur)

Nous devons noter que trois participants ont parlé de la discrimination cumulative sans la nommer. Deux 

participants ont affirmé que la discrimination peut être double pour la femme en situation du handicap. Un autre 

voyait que celles qui vivaient dans les régions rurales sont plus discriminées.

« J’ai assisté, une fois, à quelqu’un qui essayait de violer une fille qui a un handicap cognitif. Il l’a promis de lui donner 

à manger si elle allait avec lui » (A. H, âgé de 32 ans, habite Kairouan)

Les participants ont été tous d’accord que toutes les personnes en situation du handicap sont exposées à tous les 

formes de discriminations, selon la situation et le milieu.

> Les lieux :

Nous avons demandé aux interviewés s’il y a des lieux où les personnes en situation du handicap sont plus 

susceptibles d’être discriminée. Les réponses étaient presque les mêmes  : la personne handicapée peut être 

discriminée dans tous les lieux. Des lieux comme la maison, l’école, la rue, et les établissements publics sont les 

plus mentionnées dans leurs réponses. 

« Je vois que la personne handicapée peut subir des discriminations partout même dans sa maison, personnellement 

j’ai des mauvaises expériences avec l’école ». (A.F, âgée de 26 ans, habite Mahdia, handicap moteur)

« Là où les personnes handicapées peut rencontrer des personnes valides, il peut subir une discrimination même par 

le regard ». (M.F, 29 ans, habite Le Kef, handicap moteur)

Pour les participants qui travaillent, ils mentionnaient que le travail est un milieu de forte exposition à la discrimination 

pour les personnes en situation du handicap.

En leur demandant de citer des exemples de leurs expériences vécus ou des situations réelles de discriminations 

qui connaissent. Quatre d’eux et d’elles ont déclaré que c’est l’école, trois ont mentionné la famille, deux participants 

ont dit que c’est dans les lieux de travail, trois dans le transport public.

Les participants déclarent aussi que l’espace public, en Tunisie, est très hostile pour les personnes en situation 

du handicap. Il est lieu de plusieurs formes de discrimination comme des harcèlements discriminatoires verbaux 

tels que des blagues ou plaisanteries portant sur le handicap et propos déplacés, ou comportementaux tel que les 

regards de pitié etc. Ils ont mentionné aussi que l’absence des moyens d’accessibilité physique aux différents lieux 

de l’espace public ainsi que celles à l’information représente une discrimination.
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2. La multi-dimensionnalité de la discrimination fondée sur le handicap :
Le deuxième ensemble de questions visait à connaître la perception des participants de la discrimination en raison du 

handicap et de savoir les facteurs objectifs et subjectifs qui président cette perception.

a. Une exposition plurielle à la discrimination :

> Les formes de la discrimination :

À la question sur les formes de la discrimination qu’une personne en situation du handicap peut subir, les 

participants dans la présente étude ont répondu, que cette catégorie de la société est exposée à toutes les formes 

de la discrimination. 

« Il existe deux formes principales : la discrimination directe, par exemple lorsque un employeur refuse d’embaucher 

une personne handicapée parce qu’il la voit incapable. Une discrimination indirecte, s’il refuse de le faire employer 

parce que le lieu de travail est dans le 3ème étage et il n’y a pas d’ascenseur dans l’immeuble ». (N. H, âgé de 42 ans 

habite Gabes, non voyant)

« Les formes sont multiples : le sarcasme, la stigmatisation, l’absence d’accès pour les handicapés moteur, l’absence de 

l’écriture braille pour les non-voyants etc… ». (B. F, âgée de 56 ans habite Sousse, non voyante)

« J’étais exposés plusieurs fois à différents formes de discriminations : mes collègues du travail parlent exprès avec 

un voie basse pour que je ne les entends pas, parfois ils se moquent de moi en me désignant de sourd, et plusieurs 

autres cas dans la vie quotidienne ». (A. H, âgé de 32 ans, habite Kairouan, malentendant)

Il faut signaler ici que deux participants ont évoqué la question de « la discrimination positive », ils ont exprimé leur 

désaccord avec ceux qui utilisent ce concept pour désigner les aménagements raisonnables qui permettent aux 

personnes en situation du handicap la jouissance de leurs droits. L’un d’eux affirme que : « la discrimination est un 

concept qui ne peut se lier qu’a tout ce qui est négatif ». (N. H, âgé de 42 ans habite Gabes, non voyant)

Quant à la question qui demandait s’il y a, parmi les types du handicap, une catégorie qui est plus exposée à la 

discrimination, cinq répondaient que ce sont les personnes ayant un handicap auditif. Alors que quatre personnes 

affirmaient que les personnes ayant un handicap moteur puisqu’il est le plus explicite. Deux voient que ce sont les 

non-voyants. Un seul disait que ce sont les personnes ayant un handicap psychosocial

« Je suis malentendant, mais je souhaitais que j’aie un autre handicap. C’est vraiment très difficile de vivre isolé 

malgré toi, tu ne peux pas communiquer avec les autres ». (A.H , 38 ans, habite à Tunis, handicap auditif)

« Je pense que les personnes ayant un handicap psychosocial sont les plus discriminés. Elles sont discriminées 

avant tout par l’état qui ne les reconnaît pas dans ces lois, et par la société qui les considèrent comme les malades 
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 «La situation du handicap, pour moi, est la non-participation effective dans la société de toute personne qui a une 

déficience à cause de n’importe quelle type de barrière dans l’environnement » (I.F, 32 ans, habite Tunis, non voyante).

« Le handicap est une déficience mentale ou corporelle » (H. H, 26 ans, habite Kasserine, handicap moteur).

Malgré la différence des approches qu’ils ou elles adoptent pour définir le handicap, on remarque qu’ils ou elles ont 

une attitude positive envers cette situation. Il est intéressant de noter que tous les participants et les participantes 

ont exprimé, à un moment ou un autre des entretiens, que les autres doivent les respectés en tant que personnes 

comme tous les êtres humains.

b. Définition de la discrimination :

Les participants ont défini la discrimination de deux angles comme pour le handicap : le premier est celui de 

l’attitude des individus envers une personne différente. C’est une attitude généralement hostile, et exprime la non-

acceptation de la différence :

« La discrimination c’est le refus de l’autre par les gens ». (A.F, 26 ans, de Kasserine, malentendante)

« La discrimination c’est un assassinat moral de la personne par les autres ».  (A. H, âgé de 32 ans, habite Kairouan, 

malentendant)

Le deuxième angle évoque la question de l’égalité des chances, et la privation des droits pour certaines personnes 

ou catégories de la société comme pour les personnes en situation du handicap.

« La discrimination c’est lorsque on ne donne pas les mêmes chances, les mêmes moyens pour réussir dans la vie. 

C’est aussi lorsque on n’évalue pas les personnes sur la base de leurs compétences, leurs niveaux intellectuels mais 

sur leurs handicaps ». (B. F, âgée de 56 ans habite Sousse, non voyante)

« C’est la restriction des libertés, la privation de l’un des droits d’une personne par un individu ou une institution ». (N. 

H, âgé de 42 ans habite Gabes, non voyant)

« La discrimination pour moi c’est lorsque tu ne vis pas comme les autres à cause de ton handicap ». (M.F, 29 ans, 

habite Le Kef, handicap moteur)

On note ici que la plupart des participants ont fait inclure dans leurs définitions le handicap bien que la question 

fût de définir la discrimination d’une façon générale. Nous l’avons donc demandé s’ils connaissent d’autres motifs 

de discriminations, ils ont tous mentionné les motifs suivants : sexe, couleur, race, religion. Un seul a mentionné la 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle.
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II. RÉSULTATS

Les résultats sont issus de l’analyse thématique des 12 entretiens que nous avons menés auprès de personnes en situation 

du handicap qui se diffèrent par leur type du handicap et par leurs critères sociodémographiques. L’analyse a été effectuée 

en fonction des questions de recherche énoncées précédemment :

Le guide d’entrevue nous a servi de grille analytique initiale. Aussi la présentation des résultats respecte-t-elle, à quelques 

exceptions près, l’ordre dans lequel les questions ont été posées aux participants. Les résultats ont été structurés autour 

des trois axes suivants :

> Handicap et discrimination

> La multi-dimensionnalité de la discrimination fondée sur le handicap

> La réception et les attitudes des personnes handicapées des mécanismes de lutte contre la discrimination liée à le 

handicap.

1. Handicap et discrimination
Afin de ne pas imposer une définition fixée d’avance aux participants, les deux premières questions du guide d’entrevue 

visaient à colliger des informations sur la compréhension générale des interviewés des concepts du handicap et de 

la discrimination. Les définitions qu’ils ont proposées ont ainsi fourni le contexte à l’intérieur duquel les réponses aux 

questions antérieures ont pu être analysées. 

a. Définition du handicap

Les participants ont abordé la question de la signification du handicap sous trois angles : le premier est basé sur 

un point de vue religieux, le deuxième est médical et l’autre est plutôt de point de vue droits humains. Ainsi, 2 

participants et 3 participantes voient que le handicap est en même temps un don et une épreuve de Dieu, malgré 

les difficultés pour son porteur, il doit l’accepter. 

Pour les autres interviewés :

« Le handicap est une différence comme toutes les autres différences qui existent dans la société » (B. F, âgée de 56 

ans habite Sousse, non voyante)

L’autre, pour elle, «  le handicap n’est pas lié à l’individu qui la porte mais plutôt c’est du à son interaction avec la 

société et l’environnement ». (I.F, 32 ans, habite Tunis, non voyante).
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Bien qu’il n’y ait pas de disposition directe sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la loi 

d’orientation 83 de 2005, on peut néanmoins dire qu’à la lumière de l’article 20 de la Constitution (qui stipule que les 

conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution), la loi 

interdit ce motif de discrimination.

Ainsi la Tunisie a suivi les changement des approches qui ont connus les politiques du handicap dans le monde, 

en passant d’un modèle qualifié de « protection sociale » (social welfare), combinant protection et ségrégation des 

personnes handicapées (éducation spécialisée, maintien hors de l’emploi avec des prestations sociales et/ou travail 

« protégé ») vers une approche basé sur les droits civiques (civil rights), fondé sur l’inclusion et l’anti-discrimination, 

dans une perspective envisageant les personnes handicapées comme groupe minoritaire (Hahn, 1985 ; Heyer, 2015). 

le handicap n’est plus donc l’objet des politiques sanitaires et sociales seulement, mais concerne l’éducation (inclusion 

scolaire), l’emploi (non-discrimination), l’aménagement urbain, les transports ou encore la culture (accessibilité). Malgré 

l’opposition entre deux les deux approches, en pratique les politiques menées combinent souvent des dimensions des 

deux modèles (Heyer, 2013 ; Kimberlin, 2009).

La question des conséquences des politiques du handicap sur les publics cibles était le sujet de plusieurs recherches 

dans la science politique et en sciences sociologiques. Ainsi, certains chercheurs ont essayé d’évoquer cette question 

en mettant l’accent sur la réception des politiques publiques par les ressortissants et la question du non-recours 

(Philippe Warin  ; 2016), on peut aussi citer les travaux de ceux de Julien Damon envisageant les SDF comme « des 

“bricoleurs” cibles d’action publique » (2012). Ces travaux ont permis de définir la réception de l’action publique comme 

l’ensemble des processus par lesquels une politique publique est appropriée et coconstruite par ses ressortissants, et 

par lesquels elle produit ses effets sur ceux-ci. Les ressortissants correspondent aux individus ou groupes « à qui les 

politiques sont destinées » (Warin, 1999, p. 103).
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> Le harcèlement discriminatoire

Le harcèlement est aussi une discrimination. Quand une personne est insultée ou agressée régulièrement, cela 

s’appelle du harcèlement.

Le harcèlement discriminatoire est un comportement indésirable qui est lié au handicap de la personne et qui a pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne, tout en créant un environnement intimidant, hostile, 

dégradant, humiliant ou offensant.

> Discrimination cumulative 

La discrimination est dite cumulative quand «plusieurs motifs discriminatoires interviennent en même temps et 

s’ajoutent les uns aux autres»18.

4. Lutte contre la discrimination fondée sur le handicap en Tunisie :
     Législations et politiques publiques

En Tunisie, les premières dispositions législatives et réglementaires, en faveur des «  aveugles, des sourds et des 

insuffisants mentaux », datent des années 1960, parallèlement à la mise en place de structures de prise en charge. 

En 1981, le pays a adopté une loi générale de protection et de promotion des droits des personnes en situation de 

handicap établissant une « responsabilité nationale » à leur encontre ( Jean-François Tran, 2016).

Depuis 2005, les principes d’intégration scolaire et professionnelle, mais aussi d’accessibilité du cadre bâti et des 

transports ont été placés au cœur des réformes des politiques du handicap par l’adoption de la loi d’orientation 83-

2005 relative à la promotion des droits des personnes handicapées. La Tunisie a aussi signé et ratifié des pactes et 

des conventions, qui interdisent tous les formes de discrimination. L’une de ces conventions est celle relative aux 

droits des personnes handicapées et son protocole complémentaire qui interdisent d’une façon directe toutes les 

discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection 

juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

La Constitution du 27 janvier 2014 a consacré les principes de l’égalité et de non-discrimination dans l’article 21 qui 

prévoit que : « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans 

discrimination ». Des articles viennent de garantir des droits et des libertés, alors que d’autres protègent des droits 

spécifiques tel que les droits des personnes handicapées. Ainsi, l’article 48 stipule que « L’État protège les personnes 

handicapées contre toute discrimination. Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de 

bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État 

de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet ».
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La discrimination produit nécessairement de l’inégalité (si l’on met à part la question des discriminations dites 

positives qui visent à rétablir l’égalité). « Elle peut même venir redoubler une inégalité préexistante, dans la mesure 

où la personne qui est en situation  d’infériorité peut de surcroît faire l’objet d’une stigmatisation génératrice de 

discrimination (handicapé, malade) »13.

La discrimination se présente donc comme le résultat d’un processus de stigmatisation. Un processus par lequel une 

personne avec une caractéristique particulière est dévalorisée, traitée différemment des autres (Goffman 1975, S. 11). 

Au cours de ce processus on identifie certaines caractéristiques comme des différences. Certains de ces différences 

se transforment en « étiquettes » (Labeling). De façon générale, cet étiquetage est suivi par une dégradation du statut 

qui implique « une hiérarchisation descendante de la personne dans la stratification des statuts »14 (Link et Phelan, 

2001). Dans la société, la possession d’un statut perçu de façon dépréciative est souvent corrélative d’une inégalité 

des chances expérimentée par les personnes stigmatisées. Elles risquent d’encourir une inégalité de traitement et 

toute forme de mépris social (Renault, 2000). Dans certains cas, elle peut être traitée comme une « non-personne » et 

dépourvue de droit (Link /Phelan 2001 ; Link/Phelan 2006).

Pour les personnes handicapées «  La discrimination est souvent liée au capacitisme (attitudes sociétales qui 

dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées), à des attitudes préjudiciables, à des stéréotypes 

négatifs et à la stigmatisation  »15. Cette discrimination est prohibée par la CIRDPH16 qui la donne la définition 

suivante : « On entend par «  discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée 

sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou 

l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales 

dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap 

comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable »17.

b. Les formes de discrimination

> Discrimination directe

La discrimination directe est une distinction directe (traitement moins favorable dans une situation comparable) 

fondée sur le handicap ou l’état de santé, et qui ne peut être justifiée.

> Discrimination indirecte

La discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est 

susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage pour les personnes handicapées et/ou 

malades, et que celui-ci ne peut être justifié.

Une personne malvoyante est refusée dans un restaurant car elle est accompagnée d’un chien d’assistance. C’est une 

discrimination indirecte.
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2. La perception du handicap :
Malgré les efforts pour changer la perception du handicap, les preuves d’attitudes négatives envers les personnes 

handicapées sont nombreuses. Elles remontent au moins à l’antique pratique grecque et romaine de l’infanticide pour 

les personnes nées avec l’apparence d’un handicap (Rubin et Roessler, 2008). Bien que les attitudes envers le handicap 

aient évolué au fil du temps, il existe encore des preuves que les personnes handicapées sont stigmatisées et font 

l’objet de discrimination (Antonak et Livneh, 2000 ; Au et Man, 2006). 

Dans les dernières années, plusieurs recherches en sciences humaines et sociales se sont penchées sur la question du 

handicap plus précisément aux réactions de l’individu, qu’il s’agisse de son comportement, de ses attitudes et préjugés vis-

à-vis de personnes handicapées. Ces recherches ont trouvé leur ampleur entre les années 50 à 70, tout particulièrement 

dans la littérature nord-américaine (Cloerkes, 1981 ; Giami, 1986). Les attitudes de plusieurs personnes telles que les 

parents, les frères et les sœurs d’enfants handicapés, de professionnels de la réadaptation ont été étudiées. Certains 

de ces études ont montré que « les attitudes a priori négatives à l’égard des personnes handicapées étaient considérées 

comme la cause des comportements discriminatoires dont ces personnes font l’objet »12. Alors que les résultats d’autres 

se sont avérés contradictoires et ont pu montrer des comportements et des attitudes positifs et mêmes des effets de 

surévaluations des personnes handicapées par rapport aux personnes valides (Paicheler et al, 1981). 

D’autres études avaient pour objectif l’évaluation de l’impact des attitudes sur l’image de soi des personnes handicapées. 

Les résultats obtenus sont divergents. Des études portés sur des personnes paraplégiques ont observé une diminution 

de l’estime de soi physique sans qu’il y a des modifications dans les autres dimensions de l’estime de soi (Mayer et 

Eisenberg ; 1982). Certains chercheurs ont constaté des différences entre les descriptions de soi de personnes valides 

et handicapées. Ces différences ne portent pas sur des caractéristiques valorisées/dévalorisées ce qui n’affecte pas le 

caractère plus ou moins positif de l’image de soi (Ravaud et Ville, 1986 ; Ville et al, 1992). Toutefois, un certain nombre 

d’études n’ont pas trouvé de différences dans la façon de se décrire entre personnes atteintes de déficiences physiques 

et personnes non atteintes (Kriegsman et Hershenson, 1987 ; Weinberg-Asher, 1976 ; Fischten et al, 1989).

3. La discrimination à l’égard des personnes handicapées :
a. Inégalité et Discrimination

La différenciation entre inégalité et discrimination est parfois difficile surtout en pratique. En fait, l’inégalité, c’est 

une situation de fait, résultant soit de facteurs inhérents à la personne (âge, maladie, handicap…), soit de facteurs 

exogènes (les structures sociales ou économiques qui soit admettent les inégalités), les deux pouvant bien sûr 

interagir. Le mot « discrimination » connote en revanche un comportement actif d’un acteur qui « discrimine ». Ce 

comportement soit est guidé par l’intention de discriminer, soit au moins pour effet d’introduire une discrimination 

(cas des discriminations dites « indirectes »).
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l’ origine du handicap dans les déficiences plutôt que dans la société (Thomas, 2004). Ce modèle adhère à une vision 

positiviste du handicap (Oliver, 1998).

A partir de 1980, sous l’impulsion du mouvement social des personnes handicapées, les théorisations sociologiques 

du handicap connaissent un véritable changement de paradigme (De Jong, 1979, cité dans Albrecht et al., 2001 ; 

Oliver,1981 cité dans Bames, 2012 ; Boucher, 2003; Davis, 1999; Jouan, 2013) Le handicap se trouve alors défini comme 

un phénomène social; phénomène qui se situe au-delà des expériences individuelles (Priestley, 1998). Le terme 

Handicap s’est associé donc aux individus dans l’incapacité d’assurer un rôle et une vie sociale normaux du fait de 

déficience(s). L’OMS y a ensuite rajouté l’aspect social que cela implique, afin de mieux prendre en compte les facteurs 

environnementaux. Car ce qui créé la situation de handicap au final, c’est bien un environnement inadapté et non plus 

la déficience elle-même7.

Il existe plusieurs définitions du handicap que ce soit au niveau international ou national qui coexistent. A l’échelle 

nationale, la loi 83 définit le handicap  : « toute personne qui a une déficience permanente dans les aptitudes et les 

capacités physiques ou mentales ou sensorielles d’origine congénitale ou acquise qui limite son aptitude à accomplir 

une ou plusieurs activités quotidiennes de base, personnelles ou sociales et qui réduit les chances de son insertion 

dans la société »8.

La définition du handicap donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans la Classification internationale 

du fonctionnement, conçoit le handicap comme « comme une interaction dynamique entre l’état de santé et les 

facteurs contextuels, à la fois personnels et environnementaux »9.

Une autre définition émane de la Convention internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2006, ratifiée par la Tunisie 2 avril 2008. Dans son 

article 1, elle affirme : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, 

mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur 

pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »10.

 Dans ces deux dernières définitions, on insiste sur l’interaction entre l›affection médicale et les facteurs personnels, 

sociaux et environnementaux (espace public inaccéssible); le handicap est ainsi expliqué par « l’ensemble des barrières 

physiques ou socioculturelles faisant obstacle à la participation sociale et à la pleine citoyenneté des personnes 

concernées. L’invalidité n’est pas un attribut de la personne mais un ensemble complexe de situations dont beaucoup 

sont créées par l’environnement social »11.
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Nous avons choisi d’effectuer des entretiens individuels semi-structurés à distance (par téléphone ou par vidéoconférence). 

L’entretien a été structuré à  l’aide d’un guide d’entretien reprenant la liste de questions ouvertes ou une liste de sujets à 

aborder au cours de la discussion. 

Le questionnaire comprend plusieurs parties. Il recueille tout d’abord les caractéristiques sociodémographiques des 

individus (âge, sexe, activité professionnelle, diplôme, nombre d’enfants...). Une seconde partie recueille l’opinion des 

personnes sur les discriminations à l’égard des personnes handicapées. Enfin, une troisième série de questions porte sur 

leur(s) expérience(s) de discrimination dans leur vie quotidienne (en tant que témoin ou victime) et les conséquences que 

ces dernières ont eues sur leur parcours individuel.

Les données recueillies par les entrevues ont fait l’objet d’une analyse thématique qui constitue une forme d’analyse 

qualitative. 

L’objectif de notre étude vise à rendre compte, le plus authentiquement possible, de l’expérience des participants en 

procédant au relevé et à l’analyse des thèmes présents dans le contenu manifeste et latent du corpus, et ce, en fonction 

de nos objectifs de recherche.

I. REVUE DE LA LITTÉRATURE

La présente recherche fait appel à différents concepts, dont nous proposons ici une définition opératoire.

1. Le handicap
La question du handicap s’est évoluée au cours du temps dans ses différentes dimensions : partant d’une idée 

d’incapacité à exécuter une tâche ou à atteindre un objectif et du champ sémantique de l’infirmité, jusqu’à l’adoption 

des termes « handicap » et « personnes handicapées ». La définition, les approches et  les politiques publiques en lien 

avec le handicap ont effectivement considérablement évolué.

La notion de handicap est récemment utilisée pour désigner les personnes atteintes de déficiences. Elle s’est apparue 

dans les pays occidentaux à la fin du 19ème siècle4. Puis elle continue à se construire tout au long du 20ème siècle à la fois 

comme une catégorie administrative et comme une manière de se représenter et de traiter les personnes atteintes 

d’une déficience. Elle est liée à la mise en place progressive de l’Etat Providence et au processus de définition des 

droits sociaux5.

Le terme «handicap» se substitue progressivement aux termes tels qu’invalides, infirmes, mutilés, idiots... et, durant 

les années 1970, s’impose comme catégorie unifiant l’ensemble des personnes atteintes d’une déficience, quelle que 

soit sa nature et son origine6. On assiste donc à la naissance d’une définition fondée sur le modèle médical qui situe 



27CITOYENNETÉ, DROIT À LA DIFFÉRENCE ET DEMANDE SOCIALE  ASCENDANTE
APPROCHES ET EXPÉRIENCES

METHODOLOGIE

Malgré les apports importants des approches analytiques basées sur la mesure d’un écart de situation entre un groupe 

supposé discriminé et un groupe de référence, elles ont cependant des limites. En effet, lorsqu’on adopte une démarche 

qui définit le groupe discriminé par le stigmate commun, on construit une homogénéité du groupe qui demeure largement 

hypothétique. Afin, d’approfondir notre compréhension des faits et des processus discriminatoires basés sur le handicap, 

ainsi que de leurs rapports aux inégalités sociales, nous avons opté pour une approche centrée sur la perception de 

la discrimination par l’individu, et non plus seulement sur son appartenance supposée à un groupe. Notre démarche 

s’appuiera donc sur la notion de discrimination ressentie3.

S’agissant de l’étude du rapport subjectif à la discrimination, il convenait de recueillir le discours des personnes en 

situation de handicap considérant avoir été victimes de discriminations et de l’analyser. À cette fin, nous avons parti des 

rapports de documentations des cas de discrimination mené par l’observatoire de défense de droit à la différence dans 

la période juillet-novembre 2021 pour avoir un échantillon de personnes qui avaient déclaré avoir été discriminées sur la 

base de leur handicap.

La deuxième partie de ce travail a été consacré à l’étude de la réception et l’évaluation des mécanismes législatives et non 

législatives mises par l’état pour lutter contre la discrimination basée sur le handicap.  

Les données de la présente recherche ont été recueillies par le biais d’entrevues semi-structurées menées auprès de 12 

personnes en situation du handicap. Le choix des participants a été effectué d’après un plan d’échantillonnage par choix 

raisonné, c’est-à-dire non probabiliste, car réalisé en fonction de certains traits caractéristiques (Fortin et coll. 2006, 259.2). 

Pour les besoins de la présente étude et afin de refléter le plus possible la diversité de cette catégorie de la société, nous 

avons interviewé des participants en se basant sur les critères suivants: 1) le type du handicap; 2) le respect de l’égalité de 

genre; 3) critères sociodémographiques et intellectuels variés (sexe, âge, niveau d’étude, lieu de résidence). 

Nous avons réalisé ainsi 12 entrevues avec des personnes handicapées moteures, déficientes visuelles ou des malentendants 

de différentes générations, hommes et femmes représentant une diversité d’origines sociales, géographiques et de 

situations professionnelles.

L’échantillon comprend six femmes (trois avec un handicap moteur, deux avec handicap visuel et une ayant un handicap 

auditif) et six hommes (deux avec handicap visuel, deux avec handicap moteur et deux ayant un handicap auditif). Les 

participants sont des régions différentes (du nord, du sud et du centre) avec des tranches d’âge de 20à 30, 30 à 45 et 

plus que 45 ans. Ils et elles ont des niveaux d’étude différent : secondaire, formation professionnelle et un niveau d’étude 

supérieur.
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Il est donc essentiel d’effectuer des recherches qui étudient la perception des personnes handicapées pour ce motif de 

discrimination dont elles peuvent être victimes et de savoir s’ils ont vécu une expérience qui témoigne celle-ci. D’autre 

part, il est aussi nécessaire de savoir leurs attitudes sur les mécanismes et les mesures mises par l’état pour promouvoir 

leurs droits et pour les protéger des différentes formes de discrimination.

L’objectif général de notre recherche est donc de connaitre les attitudes et le ressenti des personnes handicapées de la 

discrimination à leur encontre, dans un contexte qui laisse présager de grands progrès au niveau législatif et juridique et 

dans l’existence de mécanismes de promotion des personnes handicapées en Tunisie. 

Le présent travail cherche ainsi à combler deux lacunes : Il s’agit, premièrement, de pallier le manque de connaissances sur 

les attitudes des personnes tunisiennes porteuses de handicap face au sujet de la discrimination. Ainsi, il est fondamental 

de s’interroger sur les mécanismes socio psychologiques à l’origine de cette discrimination et d’explorer ces différentes 

dimensions perçues par les personnes en situation du handicap. D’autre part on vise à analyser plus précisément la 

question du vécu des discriminations par des personnes ayant différents types du handicap (moteur, visuel et auditif).

Deuxièmement, de connaitre leurs opinions et attitudes quant à l’efficacité et l’efficience des différentes mesures prises 

par l’état pour lutter contre ce phénomène. À partir de cette enquête, nous essayons de développer des éléments de 

réponse à la question de l’incidence de l’action publique sur la vie des personnes handicapées en Tunisie.

La compréhension de la façon dont ces personnes voient ce phénomène, nous contribuerons 

peut-être à sensibiliser les gens, y compris les personnes handicapées, afin de dénoncer les 

différents formes de ce motif de discrimination et d’y remédier. Cette étude et les études 

similaires peuvent contribuer à améliorer les mécanismes de lutte contre les discriminations 

basées sur le handicap, de prendre au moins des mesures de mitigation de leurs conséquences 

sur les victimes et à améliorer l’inclusion de cette population.
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INTRODUCTION

Certaines recherches montraient que la discrimination à l’égard des personnes handicapées est le premier motif de 

discrimination en France1. En Tunisie, bien qu’il n’y ait pas de statistiques officielles, on estime que ce phénomène peut 

avoir la même ampleur. 

Plusieurs incidents à caractère discriminatoire visant cette catégorie de la population, que cette discrimination soit 

consciente ou inconsciente, ont été signalés dans les dernières années. Les cas de discrimination indirecte sont le plus 

observés; les personnes handicapées rencontrent de nombreux obstacles physiques, techniques, sociaux et surtout 

culturelles qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits en Tunisie. On remarque que ce phénomène s’est aggravé 

et ne cesse d’augmenter en Tunisie, et nous l’avons même observé dans le champ politique lors de la nomination d’un 

ministre non voyant.

Depuis les années 2000, des législations ont été mises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et de les 

protéger contre la discrimination. Des politiques publiques, des stratégies et des plans d’actions ont été élaboré pour 

répondre à une demande sociale, d’intégration et de participation sociales des personnes en situation de handicap et de 

les protéger, à même de prévenir, contre toutes les formes et pratiques de discrimination et de lutter contre les stéréotypes 

et le harcèlement de caractère discriminatoire dans les différents milieux.

Cependant, ces mesures - encadrées par les textes législatifs se trouve confronté de manière récurrente à des obstacles de 

différentes natures : organisationnelle ; institutionnelle, socio-affective (sentiments et vécus négatifs); socio-relationnelle 

(acceptation, rejet, stigmatisation, discrimination) et culturelle (normes et valeurs sociales de références). Certains 

estiment que ces mesures ont réussis à changer la vie des personnes handicapées et de les intégrer même partiellement 

dans la société. D’autres voient que les résultats sont très limités et qu’on est dans un état de défaillance législative 

conduisant à un véritable paradoxe entre les textes et la réalité vécue par les tunisiens en situation de handicap2.

D’autre part, on remarque une rareté des données ventilées sur la violence est le harcèlement discriminatoire contre les 

personnes handicapées en Tunisie. Ceci est peut-être expliquée par le manque de recherches bien documentées sur 

le sujet et la sous déclaration de ce phénomène. Les recherches qualitatives sur ce que l’on appelle généralement «la 

perception des discriminations » ou encore « l’expérience des discriminations » sont aussi peu nombreuses et surtout 

celles qui portent sur l’étude de la perception et sur l’expérience des personnes en situation du handicap. 

En outre, selon le type de leur handicap, les personnes handicapées éprouvent parfois des difficultés à identifier les 

comportements qui constituent de la violence et du harcèlement, ou à signaler les incidents de ce genre dont elles 

sont victimes. En outre, il peut arriver que les victimes ne portent pas plainte, parce qu’elles craignent d’être encore plus 

victimes de discrimination, de violence et du harcèlement.



24 LE BOUT DE PAPIER ET ÊTRE PLACÉ DANS LA PREMIÈRE RANGÉE : L’ÉCOLE DES ÉMOTIONS ET FIGURES DE DISCRIMINATION
/ Imen Ben Daadouche

PERCEPTION DE LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR 
LE HANDICAP ET LA RÉCEPTION DES POLITIQUES DU 
HANDICAP EN TUNISIE PAR DES PERSONNES VIVANT 
AVEC CETTE SITUATION

Imed Tarchi
Chercheur en développement durable,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines-Université de Sfax

© AFP



23CITOYENNETÉ, DROIT À LA DIFFÉRENCE ET DEMANDE SOCIALE  ASCENDANTE
APPROCHES ET EXPÉRIENCES

- Melliti Imed, 2018, « les inégalités comme injustes», in Imed Melliti et Hayet Moussa (dir.), Quand les jeunes parlent 
d’injustice. Expériences, registres et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018, pp.89-131. 

- Melliti Imed et Moussa Hayet (dir.), 2018, Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en Tunisie, 
Paris-Tunis, L’Harmattan, ONJ, 244 p.

- Melin Valérie, « Souffrance et violence de l’école. Le décrochage scolaire, une forme de résistance ? », Le sujet dans la 
cité, vol.1, 2010, pp 85-97. 

- Merle Pierre, 2001, « Le droit des élèves. Droit formel et quotidien scolaire des élèves dans l’institution éducative », 
Revue française de sociologie, vol. 42, n° 1, p. 81-115. 

- Merle Pierre, 2002, « L’humiliation des élèves dans l’institution scolaire : contribution à une sociologie des relations 
maître-élèves », Revue Française de Pédagogie, n° 139, pp. 31-51. 

- Moussa Hayet, 2018, « Dire le juste et l’injuste en situation », in Imed Melliti et Hayet Moussa (dir.), Quand les jeunes 
parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, pp. 45-87. 

- Naceur Abdelmadjid, 2003, Emotion et Apprentissage, De la théorie à la pratique, Centre de Publication Universitaire, 
Manouba, 173 p. 

- Rawls John, 2009, La théorie de la justice, Essai, 672 p.

- Renault Emmanuel, 2000, Mépris social. Éthique et politique de la reconnaissance, Éditions du Passant, 114 p. 

- Renault Emmanuel, 2004, L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La Découverte, « 

Armillaire », 416 p. 292. 



22 LE BOUT DE PAPIER ET ÊTRE PLACÉ DANS LA PREMIÈRE RANGÉE : L’ÉCOLE DES ÉMOTIONS ET FIGURES DE DISCRIMINATION
/ Imen Ben Daadouche

- De Gaulejac Vincent et Legrand Michel, 2008, Intervenir par le récit de vie, ERES, 336 p. 

- Demazière Didier, 2006, Sociologie des chômeurs, La Découverte, 128 p. 

- Demazière Didier et Dubar Claude, 1997, Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des récits d’insertion, Paris, 
Nathan, 350 p. 

- Dubar Claude, 1991, La socialisation. Constructions des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand Colin, 278 
p. 

- Dubet François, 1991, Les lycéens, Paris, Éditions du Seuil, 404 p. 

- Dubet François, 1994, Sociologie de l’expérience, Paris, Editions du Seuil, 121 p. 287 

- Dubet François, 1999, « Sentiments et jugements de justice dans l’expérience scolaire », in Denis Meuret (Ed.), La justice 
du système éducatif, Bruxelles, De Boeck, pp.177-194. 

- Dubet François, 2002, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 421 p. 

- Dubet François, 2004, L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste?, Paris, Éditions du Seuil et La République des 
Idées, 96 p. 

- Dubet François, Le temps des passions tristes, Paris, Seuil, 2019.

- Dubet François, 2006, Injustices. L’expérience des inégalités au travail, Éditions du Seuil, 491 p. 

- Dubet François, 2006, « Merle Pierre. L’élève humilié : l’école un espace de non droit », Revue française de pédagogie, 
Vol. 155, pp.167-168. 

- Dubet François, 2008, Faits d’école, Paris, Édition de l’EHESS, coll. Cas de figure/6,312 p. 

- Dubet François, 2010, « Déclin de l’institution et/ou néolibéralisme ? », Éducation et sociétés, vol. 25, n°1, pp. 17-34. 

- Forsé Michel et Parodi Maxime, 2010, Une théorie empirique de la justice sociale, Hermann Éditeurs, 347 p. 

- Goffman Erving, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, tome 1 : La présentation de soi, Paris, Minuit, trad. d’Alain 
Accardo, 256 p. 

- Goffman Erving, 1974, Le sens commun, les rites d’interaction, Les éditions de minuit, 240 p. 

- Honneth Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 240 p. 

- Honneth Axel, 2004, « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de « reconnaissance », Revue du MAUSS, n° 23, pp. 137-151. 

- Hafaïedh Abdelwahab, 2000, « Trajectoires de chômeurs diplômés en Tunisie : L’attente, l’ailleurs et la conversion » in 
Vincent Geisser (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs : Trajectoires sociales et itinéraires migratoires, Paris, 
CNRS Éditions, pp. 122-136. 

- Lamloum Olfa et Ben Zina Mohamed Ali (dir), 2015, Les jeunes de Douar-Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête sociolo-
gique, Tunis, Arabesques, International Alert, 202 p. 

- Melliti Imed, 2015, «Jeunes et dynamiques familiales », in Olfa Lamloum et Mohamed Ali Ben Zina (dir), Les jeunes de 
Douar-Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête sociologique, Tunis, Arabesques, International Alert, pp. 45-64. 



21CITOYENNETÉ, DROIT À LA DIFFÉRENCE ET DEMANDE SOCIALE  ASCENDANTE
APPROCHES ET EXPÉRIENCES

BIBLIOGRAPHIE 

- Arlie Russel Rothschild, « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale », Travailler, vol. 9, no. 1, 2003, pp. 
19-49.

- Bouamama Saïd. Le sentiment de «hogra» : discrimination, négation du sujet et violences. In: Hommes et Migrations, 
n°1227, Septembre-octobre 2000. Violences, mythes et réalités. pp. 38-50.

- Ben Amor Ridha et Moussa Hayet, 2015« La représentation du travail et sa place dans la vie des jeunes », in Olfa 
Lamloum et Mohamed Ali Ben Zina (dir), Les jeunes de Douar-Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête sociologique, 
Tunis, Arabesques, International Alert, pp. 99-114. 

- Blanchet Alain et Gotman Anne, 1992, L’enquête et ses méthodes : L’entretien, Paris, Nathan, Coll.128.

- Boltanski Luc, 1990, L’amour et la justice comme compétences, Trois essais de sociologie de l’action, Gallimard, Éditions 
Métailié, 547 p. 

- Bordet Joëlle, 2015, « Les figures de la haine et les jeunes des quartiers populaires », Adolescence, vol.33 2, no. 2, pp. 417-
428. 

- Boudon Raymond, 2010, L’inégalité des chances : la mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Pluriel, 334 p. 

- Boudon Raymond et Bourricaud François, 2011, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 7 e édition-4 e édition ‘Qua-
drige’, PUF, 714 p. 

- Bourdieu Pierre, 1972, La distinction, critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 802 p. 

- Bourdieu Pierre, 1978, La jeunesse n’est qu’un mot, Entretien avec Anne-Marie Métailié, paru dans Les jeunes et le 
premier emploi, Paris, Association des Ages, pp. 520530. Repris in Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984. Ed. 
1992, pp. 143-154. 

- Bourdieu Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 480 p. Bourdieu Pierre, 1984, Questions de sociologie, 
Paris, Minuit, 288 p. 

- Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, 1970, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseigne-
ment, Paris, Les Editions de Minuit, 284 p. 286 Bourdieu 

- Pierre et Boltanski Luc, 1975, « Le titre et le poste : rapports entre le système de production et le système de reproduc-
tion », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 1, n°2, Le titre et le poste. pp. 95-107. 

- Bressoux Pascal, 1994, « Les recherches sur les effets écoles et les effets-maîtres », Revue française de Pédagogie, n° 
108, pp. 91-137. Castel Robert, 1999, Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, éd. 
Gallimard, coll. Folio, 816 p. 

- Castel Robert, 2007, « Au-delà du salariat ou en deçà de l’emploi ? L’institutionnalisation du précariat ? », In Serge Pau-
gam (dir.), Repenser la solidarité : l’apport des sciences sociales, Paris, PUF (Coll. « Le lien social »), pp. 416-433. 



20 LE BOUT DE PAPIER ET ÊTRE PLACÉ DANS LA PREMIÈRE RANGÉE : L’ÉCOLE DES ÉMOTIONS ET FIGURES DE DISCRIMINATION
/ Imen Ben Daadouche

CONCLUSION 

La part de l’émotion dans l’analyse des discriminations scolaires nous offre la chance de prendre pleinement en compte 

de telles expériences d’humiliation et de favoritisme, au profit d’un nouveau lexique. Les « passions tristes18 » qui hantent 

les élèves renvoient à l’une des facettes subjectives de l’école  ; plus précisément, c’est la manière dont les acteurs se 

représentent en tant qu’individus et construisent les diverses dimensions de leur vécu scolaire. Les différents discours 

portant sur les discriminations montrent que l’école ne ressort pas seulement comme un espace de savoir mais aussi 

comme un espace provocateur de plusieurs formes de ségrégation. Des actes d’humiliation et de mises à l’écart sont 

évoqués par la majorité des élèves enquêtés pour exprimer le malaise qui traverse l’école tunisienne dans sa pluralité. Il 

est opportun de noter que les garçons qui ont subi l’échec à l’école et qui appartiennent à des milieux sociaux défavorisés 

sont plus sensibles à exprimer la discrimination scolaire que les filles. Ces derniers évaluent leurs expériences sur le mode 

de complainte, avec un sentiment de dégradation et de décadence. L’école ressort ainsi comme étant un marché d’offres 

d’émotions, et un environnement au sein duquel l’élève établit un lien affectif avec l’enseignant. 

Nous avons vu d’ailleurs, dans les réponses des élèves, comment les modes de dénonciation de discrimination et de 

malaise diffèrent et s’opposent selon un ressenti où chacun possède sa « propre grammaire des sentiments d’injustice ». 

Un certain nombre d’expressions transversales contribuant à exprimer ces sentiments de manière qu’elles soient corrélées 

à la subjectivité personnelle. En effet, l’école tunisienne apparaît comme le produit de l’expérience de l’acteur individuel. 

D’autant qu’il s’agit d’appréhender sa valeur dans les représentations des jeunes qui ont développés à travers leurs histoires 

privées une « critique ordinaire » du monde scolaire. Cette critique est justifiée dans un registre d’humiliation et de mépris 

scolaire, et argumentés par des énoncés traduisant ainsi une sorte d’attaque à ce qui serait une forme d’« humanité 

inférieure ». Nous pouvons conclure que dans la sphère scolaire, le favoritisme est vécu comme « une expérience du 

mépris » critiquée sur la base du principe du « respect ». Quant à l’humiliation scolaire, elle est vécue comme expérience 

d’injustice critiquée à partir du principe de discrimination. En effet, les élèves fabriquent leur propre expérience, c’est-à-

dire qu’ils testent leur vision de l’école en l’éprouvant par eux-mêmes, dans la confrontation de leurs idées aux contraintes 

de l’espace scolaire, du temps et des interactions : expérimenter c’est avant tout confronter les idées, les passions et les 

émotions au réel. 

18 François Dubet, Le temps des passions tristes, Paris, Seuil, 2019. 
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avilissante sans avoir la moindre chance d’améliorer leur sort. Wajdi lui manque la reconnaissance dans la classe. La 

reconnaissance est bafouée lorsqu’il ne peut se reconnaitre dans ses études et agir conformément à la représentation 

morale qu’il a de lui-même. La considération qu’il obtient dans l’école est si faible qu’elle lui donne le sentiment d’être 

socialement rabaissé.

Le statut intérieur que l’élève occupe lui permet de se constituer en mettant le monde à distance à travers une position 

« d’attaque morale » et individuelle. L’entretien réalisé avec Ali (lycée Sidi Hassine, 17 ans) évoque l’effet désastreux du 

mépris sur sa personnalité ainsi que sur ses décisions scolaires. Il montre que le regard d’autrui joue un rôle important 

dans la construction identitaire de la personne. Ahmed subit l’exclusion dans l’école de la part de certains enseignants 

et surveillants : « Je me suis absenté une fois. J’ai séché les cours avec 4 ou 5 personnes pour regarder un match de foot. 

Lorsqu’on est allé le lendemain au lycée, la surveillante qui donnait les billets d’absence, ne les donnait qu’à quelques 

personnes qu’elle appréciait. Elle ne donnait les billets qu’aux élèves soit disant bien habillés et riches. Elle méprise les 

autres, « Hogra » C’était comme si elle me regardait de haut parce que je suis venu de l’intérieur de Sidi Hassine, cité 

populaire (hay Chaâbi). Lorsque j’entrais au bureau, je trouvais des élèves qui ont eu des billets, mais lorsque je demande 

un billet, elle disait non. Je n’avais aucune explication pour ça, à part le fait que c’était du favoritisme (belwjouh) ».

Sara, âgée de 20 ans, habite à Douar Hicher, s’est senti méprisée de la part de son enseignant des maths lorsqu’il l’a 

humilié devant ses camarades à cause d’un retard. L’effet du mépris qui se manifeste dans le regard plus que dans les 

paroles, est entièrement jugé, par Sara, comme une atteinte au respect individuel : « ici, à douar Hicher, les enseignants 

qui viennent du centre-ville me semble un peu arrogants, ils ne regardent de « haut » et ils nous cherchent la petite bête 

dans la classe. A vrai dire, ils ne veulent pas assurer des cours et ils enseignent à contre cœur ». Sara : « j’ai détesté les 

études, eh oui ! je vous jure, à cause des humiliations successives. Il m’a abaissé devant mes amis (Hantelni) à chaque 

fois que j’entrais en classe ». 

Les élèves « humiliés » des classes populaires se sentent accablés et très souvent inférieurs quand ils se comparent à 

leur pairs. Ce qui frappe d’emblée, c’est que les ségrégations à l’école relèvent d’un mode de raisonnement relativement 

fonctionnaliste, qui s’explique par une forte corrélation entre l’égalité sociale et l’égalité scolaire associée au capital 

social. Parler des traitements de faveur, c’est provoquer la question des insuffisances de l’école. P. Bourdieu et J.C 

Passeron affirment que la proximité sociale des enfants des classes dominantes vis-à-vis de l’école est beaucoup 

plus forte que celle des enfants de milieux populaires. Ces derniers se trouvent alors dans l’obligation d’assimiler une 

culture différente de leur culture familiale et subissent une sorte de « violence symbolique ». Ceci est dû au fait que 

l’égalité des chances repose sur la transmission d’un certain « habitus » défini par Bourdieu comme étant « l’ensemble 

de dispositions acquises par un individu au cours de son histoire allant jusqu’à sa façon de se comporter, de penser, de 

sentir, c’est une culture intériorisée en quelque sorte17 ». 

17 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Les héritiers, les étudiants et la culture, Paris, Les éditions de minuit, 1964, p. 11.
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est délicat de jouer l’avocat du professeur parce qu’il est difficile de plaider la méprise ou la moquerie, celles-ci peuvent 

s’interpréter ainsi par une sorte de malentendu scolaire, objectivement probable. Il existe toutefois des « humiliations 

douces », voire des humiliations subtiles. Ce type d’humiliation n’est pas forcément visible, il passe parfois inaperçu, 

comme le montre Leila, âgée de 19 ans : « Je me souviens que durant l’année du Bac, la prof de science m’a demandé 

si j’étais redoublante et m’a regardé d’une manière qui m’a vraiment marqué, sans m’adresser la parole, mais ça a même 

influencé le regard de mes camarades de classe envers moi. Du coup je ne peux même pas les appeler des amis, ils ne 

sont que des connaissances pour moi… ». 

La manière par laquelle les enseignants s’adressent à leurs élèves compte dans la compréhension des rapports 

interscolaires, le discours et les grimaces sont aussi déterminants. L’injure à la personne liée à l’incompétence scolaire 

ou à l’échec scolaire est l’un des grandes frustrations psychologiques les plus difficiles à vivre, surtout en cas d’échec 

au baccalauréat. Leila ajoute à ce propos « […] j’ai tapé une dépression. Je me souviens très bien que je prenais un 

taxi devant la maison, je descendais devant le lycée, je le regardais et je remontais au taxi pour rentrer chez-moi. Je 

n’entrais même pas au lycée, je ne parlais à personne. Tout ça parce qu’ils me regardaient en tant que quelqu’un qui a 

refait son Bac ». Certains élèves ont le sentiment de devoir payer toute leur vie leur échec à l’école. La plupart d’élèves 

n’acceptent pas l’humiliation et les punitions en public. La vexation apparait dans le discours des élèves comme indice 

d’une situation de rabaissement individuel, elle existe à la fois pour l’élève soumis aux abus du professeur et pour celui 

qui est témoin d’une histoire scolaire humiliante. 

2.2   Le quartier et les effets du contexte

Les élèves notamment les décrocheurs des quartiers populaires sont plus nombreux que les autres à mettre en avant 

leur souffrance psychologique face à la situation sociale et économique précaire. Ils ont le sentiment d’être habités 

par le ressenti de honte et de ce fait ils se replient sur eux-mêmes et s’enferment. Comme le décrit Bourdieu, la honte 

s’inscrit dans les rapports sociaux, elle est liée à la violence symbolique que l’on peut rencontrer dans les processus 

d’invalidation, de stigmatisation et de disqualification. Les sentiments de discrimination sont d’ailleurs emboités dans 

les structures. Dans les entretiens, le quartier populaire ressort comme un espace de discrimination sociale et que les 

conditions dans lesquelles se déroulent les études sont influencées par l’emplacement des établissements scolaires. 

Par ailleurs, les élèves notamment les garçons ont toujours l’impression d’être exclus ou traités injustement dans 

l’école. Omar (20 ans, lycée Douar Hicher), se compare souvent aux élèves de sa génération qui habitent aux alentours 

du centre-ville, ce qui permet de constater que sa représentation de soi découle du regard d’autrui. Un complexe 

d’infériorité s’est renforcé chez lui et cela a entrainé un ressenti de discrimination et a produit des « blessures de l’âme 

» associées à un sentiment de frustration. La comparaison aux autres joue ici un rôle important dans la construction 

identitaire de l’individu.  La stigmatisation des élèves dans leur milieu scolaire n’est pas forcément visible. Les grimaces de 

visage et le regard de haut comme le montre Wajdi (décrocheur, 18 ans) dans son entretien ont des effets désastreux sur 

la psychologie de l’individu. De nombreux enquêtés éprouvant souvent le sentiment d’être maintenus dans une condition 



17CITOYENNETÉ, DROIT À LA DIFFÉRENCE ET DEMANDE SOCIALE  ASCENDANTE
APPROCHES ET EXPÉRIENCES

Lorsque mes camarades de classe bavardaient, elle me blâmait et m’excluait de la classe en me disant en anglais que 

j’étais « stupid», alors que ce n’étais pas moi qui bavardais ». Le comportement méprisant exercé à son égard renvoie à 

une situation d’humiliation à caractère personnel ou particulièrement individuel, identifiée par P. Merle comme « une 

situation de rabaissement individuel16 ». 

Le rabaissement individuel de l’élève est, ainsi, expliqué par l’atteinte à la dignité ou au respect de la personne en raison 

de l’incompétence scolaire. En revenant sur ses propos, Omar illustre explicitement les raisons de sa mise à l’écart en 

classe. Omar : « Comme je vous l’ai dit, elle pensait que je n’avais pas un bon niveau en Anglais, donc j’étais comme 

un intrus dans sa classe. Elle ne manquait pas une occasion pour m’humilier (thin feya). Quand je répondais présent à 

l’appel qu’elle faisait au début du cours, je disais « I’m here », elle me répondait «on n’entend ta voix que durant l’appel ». 

Au lieu de m’humilier comme ça, elle pouvait me demander de lire le texte ou m’expliquer le cours. Une autre prof s’est 

disputé avec une élève et lui a insulté sa mère, alors que la mère de cette élève était décédée. Les enseignants doivent, 

au lieu de demander le métier du père, demander à connaître la situation familiale de l’élève, afin de savoir comment 

interagir avec les élèves, c’est plus important que de connaitre le métier du père». Le témoignage d’Omar met l’accent 

notamment sur des circonstances bien précises dans lesquelles les enseignants se permettent d’insulter l’élève en le 

traitant injustement. Zeineb (lycéenne, 17 ans), s’est retrouvée en plus grande situation d’infériorité lorsque l’enseignant 

des mathématiques lui a annoncé sa note en plein public. « Je me rappelle d’une situation qui m’a vraiment marqué. 

Une fois la prof de mathématiques nous a rendu les notes qu’elle n’a pas encore enregistré, et il y avait des élèves qui 

ont eu des 14 et des 15 et qui essayaient de calculer le total pour vérifier leurs notes avec elle. Lorsqu’elle m’a rendu ma 

copie, j’ai eu 1/20. Lorsqu’elle a collecté les notes, elle a appelé mon nom, et je n’ai pas pu parler pour dire que j’avais 

une mauvaise note, alors j’ai mimé le chiffre avec mon doigt. Je me suis sentie très humiliée». 

Selon Ala (18 ans, lycée Sidi Hassine), il existe mille manière pour humilier l’élève. Ala était aussi victime d’un traitement 

humiliant lié à une chute des résultats scolaires. Il considère que son enseignant de mathématiques le jugeait toujours 

fautif et indiscipliné parce qu’il a redoublé au baccalauréat, il lui manque de respect en se moquant de lui devant 

ses camarades parce qu’il lui a demandé de l’aider à obtenir une bonne note en mathématiques afin de réussir les 

examens du bac blanc. « J’ai dit à mon prof de maths, qui nous semble tous nonchalant et méprisant (Haggar), que je 

suis redoublant, je suis désespéré et que je n’arrivais pas à m’en sortir avec les mathématiques …». La réaction de son 

enseignant lui paraît inacceptable, Ala nous confie qu’il ne l’oubliera jamais : « tu ne réussiras jamais ton bac car tu ne 

le mérite pas ». Il affirme ainsi : « Tellement il m’a humilié (Hgarni), c’est le seul mot qui peut exprimer ma situation, parce 

que pour lui j’étais quelqu’un de raté, et parce qu’il a sous-estimé mes efforts, après tout je n’étais qu’un adolescent, 

à l’âge de 18 ans, j’avais même le droit de redoubler et il n’avait pas le droit de me faire ça. Mais je me suis vengé à ma 

façon ». Ainsi, l’humiliation entraîne de la révolte et de la rage lorsque les élèves se sentent impuissants et incompris. 

Les discriminations sont acceptées jusqu’à un certain seuil. Quand elles dépassent les mesures, elles deviennent 

scandaleuses et elles seraient de l’ordre de la démesure. Dans ce type de situations particulières, P. Merle montre qu’il 
16 Dubet François, 2006, « Merle Pierre. L’élève humilié : l’école un espace de non droit », Revue française de pédagogie, Vol. 155, pp.167-168. 
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vous ai dit par exemple. Il y a une certaine discrimination, je ne dirais pas raciale, mais une ségrégation, par exemple 

entre le pauvre et le riche. Ça a toujours existé, ça existe aujourd’hui et ça continuera d’exister, parce que le problème est 

un problème culturel enraciné dans les pratiques de certains enseignants ». Pour Karima (20 ans, lycée Ettadhamen), 

l’école apparait comme le lieu précoce de la confrontation des discriminations. Parler des rangées, c’est considérer 

que même la classe constitue la sphère quasi fondatrice du sentiment de discrimination. Karima ajoute à ce propos : 

« une fille de prof s’assoit au premier rang, alors que nous, on nous met au fond de la classe, les enfants de donateurs 

sont également favorisés. C’est du favoritisme. Après tout, « on est tous pareils » (lkolna kif kif). Par exemple si un élève 

est excellent en mathématique, pourquoi le mette à la première table et le reste des élèves au derrière ? Pourquoi ne pas 

mettre celui qui est faible en la matière à la première table pour l’encourager à participer et à interagir, et puis mettre 

celui qui a un niveau medium au milieu et celui qui est excellent derrière ? Pourquoi discriminer et faire plus attention 

à une certaine rangée mais pas à l’autre ? Chaque élève doit avoir la chance de participer ». La discrimination subie en 

classe rentre dans la logique de « nous et les autres ». Etre placé dans la première ou la dernière rangée serait donc 

synonyme de « bon » ou de « mauvais » élève. 

2. L’humiliation (Ihèna) 
L’humiliation est souvent déterminée par les élèves enquêtés comme étant une atteinte à l’estime de soi. Les jugements 

qui portent atteinte à la personne de l’élève sont liés aux humiliations portant sur l’incompétence scolaire et sur 

l’appartenance sociale. 

2.1   Je n’avais pas le niveau adéquat…

Les élèves se sentent extrêmement visés lorsqu’ils se comparent en classe les uns aux autres. Le faible niveau 

scolaire de l’élève dans une matière quelconque explique que celui-ci est plus souvent la cible d’humiliations exercées 

directement ou indirectement par les enseignants. Certains élèves interrogés établissent d’ailleurs une relation entre 

l’humiliation et le niveau scolaire. 

Ils disent que certains enseignants avaient l’habitude de dénigrer les personnes qui ne possèdent pas un bon niveau 

scolaire. Omar (20 ans, décrocheur, Douar Hicher), son père est un simple salarié tandis que sa mère est une femme au 

foyer. Omar a beaucoup souffert à cause de sa situation sociale précaire. Il nous a confié, avec une tristesse immense, 

que même à l’école il a rencontré beaucoup de difficultés ; ses enseignants le traitaient parfois injustement à cause de 

ses absences continues et parfois en raison de ses faibles résultats. Il affirme qu’ils étaient non-indulgents à son égard, 

ils ne voulaient même pas comprendre que les absences ou la chute de ses résultats étaient involontaires. En effet, dans 

certaines situations, Omar s’est senti délaissé et séparé de ses camarades de classe, au point qu’il se retrouvait souvent 

exclu au sein de l’école, occupant une position de « seul contre tous ». Il a supporté, malgré lui, des situations humiliantes 

qu’il juge comme injustes et abaissantes : « La prof d’anglais me méprisait (tahgarni) parce que je n’avais pas le niveau et 

me regardait d’un regard arrogant, ne me donnait pas de bonnes notes. Je m’assoyais toujours à la dernière table. 
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pensez que ces personnes reçoivent un traitement de faveur parce qu’ils sont les enfants d’un tel ? […] Oui, ils étaient 

traités différemment. Mais après lorsqu’ils passent au collège ou au lycée, leurs niveaux réels sont dévoilés, c’est là 

qu’on sait s’ils méritaient leurs notes ou non ». 

Cet extrait d’entretien permet de constater que le favoritisme prend plusieurs formes et inscrit les élèves dans des 

compétitions scolaires d’injustice de départ. L’école ressort dans les entretiens comme une sphère productrice des 

discriminations de plusieurs facettes. Cette représentation est largement repérable chez les jeunes qui ont quitté 

l’école et qui pensent que l’école n’a fait que creuser les inégalités sociales. La critique du privilège accordé au « 

fils d’enseignant » part d’une idée centrale que les enfants des enseignants sont surreprésentés dans l’échelle des 

valeurs scolaires comme des « élites », ils sont toujours aptes à réussir leurs parcours et intégrer des postions sociales 

privilégiées. Ce constat est justifié par les filles ou les fils d’enseignants eux-mêmes. Maram, âgée 22 ans, habite à Sidi 

Hassine, elle a réussi son bac avec une bonne moyenne. Ses parents sont deux enseignants. Maram croit fortement au 

rôle que peuvent jouer les parents dans la réussite de leurs enfants à travers leur capital social et symbolique. 

Elle est partie de son expérience personnelle pour nous confier qu’elle était privilégiée aux yeux de ses enseignants 

puisqu’elle puisque ses parents enseignent au lycée dans lequel elle suit ses études. 

1.2 Le bout de papier et être placé dans la première rangée…

La distinction entre les élèves se fait, selon les élèves enquêtés, dès le premier jour de la rentrée scolaire quand les 

enseignants à la première séance leurs demandent d’écrire sur un bout de papier les noms de leurs parents et leurs 

professions. Wajdi (décrocheur, 18 ans) : « On est tous entrés en salle en tant qu’égaux, on était tous des inconnus, et ce 

bout de papier allait nous introduire. Ce papier circule parmi les profs que ce soit au collège ou au lycée, et ils parlent de 

comment cet élève est le fils d’une telle ou telle personne, pour qu’ils se méfient et ne font pas de gaffe avec cet élève 

parce qu’il est le fils de quelqu’un d’important. […] puis ils commencent à faire les classements, ils mettent ces élèves 

privilégiés dans les premières tables, pas parce qu’ils sont de bons élèves mais parce que… ! Si un tel camarade écris 

que son père est un commandant dans l’armée, et moi j’écris par exemple que mon père est un travailleur journalier, 

le comportement change après un jour ou une semaine, […] ». Les arguments que font les élèves relève d’une logique 

discriminatoire : « l’appartenance familiale, et par là, sociale prime sur l’individu et ses compétences ou capacités et que, 

très tôt, on vous assigne une place à tenir qui n’est guère différente de celles des parents »15.

« Viens t’asseoir à la première table, ou va t’assoir au fond de la salle ». La distinction, selon Hedi (baccalauréat science, 

lycée Ettadhamen, 18 ans,), prend une forme à part entière en classe à travers la distribution des places et des rangées 

: « il y a les bons élèves, les travailleurs (Karrayin), qu’on trouve toujours à la première rangée en face du prof, c’est bien 

connu. Il y a aussi ceux qui sont les enfants d’un tel (weld flen) ou les enfants d’une prof, ou d’une voisine, comme je 

15 Hayet Moussa, « Dire le juste et l’injuste en situation », in Imed Melliti et Hayet Moussa (dir.), Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, 
registres et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018, pp.45-87
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II. LES FIGURES DE LA DISCRIMINATION SCOLAIRE 

Le contexte dans lequel les élèves expriment leurs sentiments de discrimination est façonné par des nouvelles demandes 

sociales et psychologiques. Ce que les élèves demandent de l’école, c’est la réussite certes mais aussi la reconnaissance 

des droits et de l’égalité. Les figures de discrimination qu’on va annoncer dans cette partie de l’article découlent des 

sentiments dévoilés par les élèves en décrivant certaines situations de mise à l’écart dans l’école. 

1. Le favoritisme « Hiala14 » 
1.1 Le sentiment de mise à l’écart

Comme mentionné là-dessus, le favoritisme stimule un complexe d’infériorité. Wajdi, âgé de 18 ans, a poursuivi ses 

études au lycée Douar Hicher jusqu’au baccalauréat mais il a renoncé aux études suite à un échec scolaire. Pour 

dénoncer les traitements de faveur, Wajdi prend le cas des fils et des filles d’un tel « weld flen » ou « weld el moâlem » 

pour montrer comment les élèves qui disposent d’un bon capital social bénéficient des traitements de faveur : « L’école 

pousse l’élève le moins favorisé à se demander souvent : pourquoi pas moi « Les élèves qui ne sont pas des fils ou des 

filles d’enseignants et qui n’ont pas les moyens de payer des cours particuliers comment s’en sortent-ils ? Doivent-ils 

voler pour être traité de la même manière qu’un élève riche ? […] A mon avis, tous les élèves doivent être traités de la 

même manière avec le même investissement et encadrement ». 

Dès là, naît l’impression d’injustice par rapport à ce qu’il estime avoir mérité comparativement aux autres élèves. Les 

enquêtes inscrivent le favoritisme dans deux registres celui de comportement et celui de notation. Dora, âgée de 16 

ans, étudie au lycée Ettadhamen, nous confie que parfois les enseignants attribuent des notes gonflées à certains 

élèves  : « Ce n’est pas juste d’attribuer au fils d’enseignant une note qu’il ne mérite pas rien qu’il est le fils d’un tel 

collègue à l’école ». Dans le même contexte, Emna, âgée de 18 ans, étudie à Douar Hicher, affirme qu’« auparavant 

on savait que les enfants du directeur, ou d’un enseignant par exemple allaient avoir les meilleures notes et être les 

premiers, c’était évident. Peut-être leurs efforts les ont aidé à avoir ces résultats, mais dans le temps à l’école primaire, 

on croyait toujours qu’ils étaient les meilleurs parce qu’ils étaient les enfants du directeur, ou d’un enseignant ». Cela 

attire notre attention sur le fait que parfois les traitements de faveur sont remis en question par les sujets eux-mêmes. 

F. Dubet précise qu’il n’y a pas d’acteur « totalement aveugle » et « totalement clairvoyant ». L’enquêtée se demande 

si les privilèges sont accordés selon les compétences « le mérite » ou selon les positions sociales des parents. Emna 

ajoute à ce propos : « Maintenant en y pensant rétrospectivement, je me dis que peut-être il n’a pas mérité d’être le 

premier, mais c’est juste parce qu’il est l’enfant de quelqu’un qui travaille au sein de l’établissement. […] Donc vous 

14 Le favoritisme (Hiala) est une expression employée par les élèves enquêtés afin de dénoncer les inégalités et les injustices scolaires associées 
au traitement de faveur en classe et au sein de l’établissement scolaire. Ce terme décline d’un fort sentiment d’injustice et d’iniquité dû également 
à l’exclusion exercée par quelques enseignants à l’égard des élèves de faible capital social.
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ainsi un rôle important dans les significations dont ils veulent donner les élèves à leurs énoncés. Prendre soin des 

sentiments des élèves permet aussi de dégager des éléments d’analyse consistant quant à la question de discrimination 

scolaire, ses sources et ses manifestations. C’est ainsi que les enquêtés, élèves et décrocheurs, apprennent et croient 

fermement, du moins pendant un certain moment, que leurs jugements produisent d’emblée la bonne version de leur 

image de soi. Ce qui frappe au premier abord quand on commence l’entretien, c’est la réflexivité des acteurs sur leur 

« présentation de soi » pour reprendre l’expression de Goffman. Les enquêtés gèrent l’image qu’ils transmettent d’eux-

mêmes par leur comportement et leurs discours lorsqu’ils se trouvent face à l’épreuve de dialogue. Là aussi, on rejoint 

l’idée de la multiplicité des raisons discernée chez les enquêtés pour expliquer ou raconter une histoire. Ce qui affirme 

qu’il y a souvent des raisons cachées par rapport aux apparentes, et que ces dernières pourraient être interprétées « 

subjectivement ». 

Un autre point de vue concernant la subjectivité mérite d’être mentionnée, est celui les caractéristiques des récits dans 

un procès empirique. Entre l’histoire que racontent les enquêtés, « peuplé de fantasmes et de subjectivité, et leur histoire 

vécue, comme ensemble d’évènement qui se sont véritablement déroulés»12, comment le sujet peut-il faire la part des 

choses, comprendre ce qui lui est arrivé, des traces de ce passé en lui. Sur le plan empirique, la plupart des enquêtés 

ont rencontré des moments critiques puisque leurs parcours scolaires comportent tellement de détails émouvants. 

On rencontre également le problème des confessions non voulues, comme par exemple des déclarations sur les échecs 

et sur les trajectoires individuelles douloureuses. Les décrocheurs qui ont vécu des expériences scolaires ou familiales 

douloureuse, bien évidemment, vouées à l’échec meublent leur récit par des histoires parfois contradictoires. C’est ainsi 

que la subjectivité des enquêtés risque d’être remise en question, ou comme Vincent de Gaulejac explique : « le sujet 

peut faire la part entre l’histoire qu’il raconte, peuplé de fantasmes et de subjectivité, et son histoire vécue, comme 

ensemble d’évènement qui se sont véritablement déroulés »13. En effet, la part de l’émotionnel et de la subjectivité 

possède un risque méthodologique en admettant que les acteurs peuvent jouer avec les expressions de leurs états 

affectifs. 

12  Vincent de Gaulejac et Michel Legrand, Intervenir par le récit de vie, Paris, ERES, 2008, p.22.
13 Vincent de Gaulejac et Michel Legrand, 2008, op.cit. 
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D’autres élèves, justifient les discriminations dans le registre de l’identité sociale. Les élèves sont discriminés parce 

qu’on leur attribue une identité négative ou péjorative dans l’école. Les décrocheurs à Douar Hicher et à Sidi Hassine 

parlent des insultes exercées à leur égard soit de la part de certains enseignants soit de la part des camarades de classe. 

On reprend l’expression mentionnée précédemment : « Il m’a insulté par ce que je suis pauvre » (Ayerni khaterni zaweli). 

C’est ainsi que les individus discriminés se sentent « insultés » à cause de leur faible capital social et économique. Dès 

lors, la discrimination est nécessairement vécue comme une attaque à l’identité. Par ailleurs, un cas d’élève décrocheur, 

âgé de 19 ans, habite à Cité- Ettadhamen, nous confie que les causes qui conduisent les jeunes vers le décrochage et 

les circuits de la drogue sont principalement les ségrégations exercées dans l’école et dans la cité. Ce « Hay », (cité) où 

les jeunes souffrent de la précarité, de l’insécurité et de la violence urbaine constitue un espace de ségrégation sociale. 

Les élèves semblent en utilisant le mot « Hogra9 », (le mépris), frustrés à cause d’un complexe d’infériorité dû à leur 

appartenance sociale. La « Hogra » signifie selon le discours des élèves à la fois mépris, humiliation, injustice. 

Les élèves font recours à ce terme pour montrer leur rapport à une école qui a du mal à sortir de représentations 

héritées de son histoire disciplinaire et patriarcale. Les identités des quartiers se construisent dans un système de 

valeurs partagées et appropriées par les individus, ce qui montre que les quartiers sont aussi des objets des discours 

moraux. L’effet des quartiers sur les individus se manifeste dans l’exclusion sociale. Un effet négatif sur la représentation 

de soi est détecté dans certains énoncés : «  je me sens exclu parce que j’appartiens à…parfois je sens aussi que ma 

couleur de peau me cause problème… » (khaterni Asmer) et (Manish dhawi). Dans bien des cas pareils, le ressenti 

de discrimination est évidemment lié aux stigmatisations associés à ces images identitaires, c’est le racisme qui se 

manifeste par la défiance, la gêne et l’insulte.

2. L’interprétation des mots …
Face à l’interprétation des énoncés et des mots, le chercheur est appelé à construire un dispositif de va et vient lui 

permettant la distance et l’empathie. Les énoncés employés par les élèves mettent en débat l’analyse du jugement « des 

inégalités et des injustices en situation »10 qui accorde une grande importance à la diversité des registres d’énonciation 

de plusieurs ordres de la réalité. Il convient donc d’expliciter comment les élèves utilisent plusieurs concepts comme le 

favoritisme, l’exclusion, l’humiliation et le rabaissement de manière « réversible ». Cette caractéristique d’énonciation sur 

la discrimination complique d’autant plus l’analyse dans la mesure où il semble difficile de comprendre dans un ordre 

hiérarchique où se situe par exemple le favoritisme tandis que l’enquêté parle au même temps de l’humiliation et vice 

versa. A ce propos, Forsé et Parodi11 montrent dans leur analyse qu’il est possible d’établir une hiérarchie consensuelle 

des normes de justice entre les individus tout en sachant que la hiérarchie des normes varie d’une société à une 

autre. Ce postulat est d’une grande importance d’un point de vue empirique et méthodologique. Les émotions jouent 

9 Saiîd Bouamama, le sentiment de ‘Hogra’ : discrimination, négation du sujet et violences/hommes et migrations, année 2000, n°1227, page 38-50. 
10  François Dubet, Injustices. L’expérience des inégalités au travail, Éditions du Seuil, 2006, p.13.
11  Michel Forsé et Maxime Parodi, Une théorie empirique de la justice sociale, Hermann Éditeurs, 2010. 
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Ces mots reviennent de manière récurrente dans les entretiens, elles dévoilent des situations dans lesquelles les élèves 

se sentent mal à l’aise et frustrés. On a pu constater que les élèves qui ont renoncé aux études habitant dans des 

quartiers populaires s’estiment, pour une grande part d’entre eux, dans une situation d’iniquité due au traitement inégal. 

Les élèves les plus sensibles sont ceux qui vivent dans des situations sociales défavorables accompagnées par un 

complexe d’infériorité. 

En effet, le ressenti de discrimination pendant les études se développe en fonction des conditions dans lesquelles se 

déroulent les études et il se revendique sur la base du principe de l’égalité de traitement et vient de ce que la plupart 

appelle le « favoritisme » (Hiala). Cet énoncé employé par les élèves stimule un sentiment de malaise et une situation de 

mise à l’écart. Ce groupe d’élèves attribuent leur échec scolaire à la vocation de l’école sans prendre en considération 

leur faible niveau scolaire. Un constat qui s’explique par ce que Goffman appelle les logiques de «  garder la face7  » 

puisque les individus disposent d’une part de rationalité qui leur permet d’entrer dans le jeu d’interaction en défendant 

leur image de soi. 

Ce qui ressort de terrain, c’est aussi la capacité des élèves quant à la mobilisation des frontières de ce qui pourrait être 

juste ou injuste comme comportement dans la classe ou ailleurs. Beaucoup d’élèves avancent la catégorie de « fils 

d’enseignant » (weld el moâlém) comme capital social et symbolique pour décrire le traitement de faveur exercé à son 

égard. Selon la plupart, l’école ne favorise pas uniquement les catégories de « fils ou fille d’enseignant… », mais aussi les 

catégories des élèves qui disposent des compétences scolaires et cognitives requises : du bon élève (karay). Pour dire 

les discriminations, les filles comme les garçons citent le traitement de faveur lorsqu’ils se sentent non respectés en 

tant que personnes égales, et non reconnus comme les élèves issus des familles aisées. Nombreux sont ceux qui se 

sentent « faibles » en termes de capital socio-économique, ils se considèrent parfois comme des « pauvres » puisque 

leurs parents ont de faibles revenus. 

Les élèves enquêtés des quartiers populaires ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment d’argent pour vivre comme 

ils le souhaiteraient. Ils se sentent accablés et très souvent inférieurs aux jeunes des quartiers « chics » qui bénéficient 

plus de chances qu’eux. Dans les entretiens, les enquêtés appartenant à des milieux sociaux défavorisés expriment 

leurs sentiments de frustration notamment quand ils se comparent à leur pairs. Pour qu’un sentiment soit perçu et 

exprimé par l’élève, il doit appartenir au répertoire culturel de son groupe. Les élèves des quartiers populaires perçoivent 

les inégalités de traitement comme une atteinte à la dignité. Ainsi l’expression qu’ils utilisent (lkolna metsawyin) « nous 

sommes tous égaux », est une revendication d’égalité qui se présente comme l’explique I. Melliti comme « un appel à 

l’ordre d’une égalité inscrite dans ce qui est propre à la condition humaine » : 

« lkolna awlêd ts’a chhor », « nous sommes tous égaux par le nombre de mois de gestation passés dans le ventre de nos 

mères8 ». 

7 Erving Goffman, Le sens commun, les rites d’interaction, Les éditions de minuit, 1974, p. 11.
8 Imed Melliti, « les inégalités comme injustes», in Imed Melliti et Hayet Moussa (dir.), Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et 
mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018, pp.89-131.
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Tandis que la deuxième réalité est celle de l’élève qui évalue cette distribution en fonction de ce qu’il estime être son dû. 

A la lumière de ce constat, nous cherchons à savoir comment les élèves se représentent les traitements de faveur dans 

l’école et comment ils définissent les comportements des enseignants qui leur semblent rabaissants et responsables de 

cette discrimination ? Qu’est ce qui caractérise le discours revendicatif de ces élèves et quelles en seraient ses ressorts ? 

Cette dynamique qui met en œuvre des représentations, des situations et des discours critiques, au moment même 

où le débat sur l’école est en cours, gagne à être explorée par une approche sociologique des émotions. C’est ainsi que 

notre démarche cherche à prendre soin des émotions des élèves à partir des verbatims collectés lors d’une enquête 

réalisée avec une quinzaine de jeunes lycéens, garçons et filles, qui ont renoncé aux études et qui sont en situation de 

scolarité dont la tranche d’âge est comprise entre 15 et 25 ans. Le corpus est constitué des entretiens individuels réalisés 

pendant le dernier trimestre de l’année 2021. Durant cette période nous nous sommes déplacés dans trois quartiers sur 

le Grand-Tunis à savoir Ettadhamen, Douar Hicher et Sidi Hassine. Ainsi, comparés aux jeunes en situation de scolarité, 

les décrocheurs- bien que reconnus comme des groupes vulnérables, qui agissent-semblent être plutôt inscrits dans la 

réaction et dans l’attribution de leur échec aux plusieurs facteurs discriminatoires. 

I. ENQUÊTER SUR LA DISCRIMINATION SCOLAIRE 

Enquêter sur la discrimination scolaire, c’est revenir sur l’individu-affect et prendre soin de ses sentiments qui résident dans 

des pratiques relationnelles. Compte tenu de l’objet de cet article et vue la délicatesse de la question de la discrimination 

basée sur l’émotionnel que nous voudrions traiter, le recours aux « règles de sentiments »6 pour reprendre l’expression 

d’Arlie Hochschild permet de dévoiler les figures de discrimination scolaire dans un système d’échange de dons d’émotions. 

1. Les énoncés de la discrimination 
A la lumière des réponses des élèves enquêtés sur les pratiques discriminatoires à l’école, nous constatons que la 

discrimination ne doit pas seulement se lire à partir d’indices objectifs, mais à travers des expressions d’affects qui 

renvoient à des états intérieurs de plaisir et de souffrance et à une variété de sentiments qualifiant et spécifiant les 

rapports sociaux tels qu’ils sont vécus par les individus. A l’école, les élèves les plus discriminés sont ceux qui éprouvent 

dans leurs discours les sentiments d’inégalité de traitement les plus aigus. Ils ne dévoilent pas seulement des injustices, 

mais ils essayent de se défendre comme des sujets libres et égaux. 

Certains élèves justifient les discriminations dans le registre de soi. Ils attribuent les pratiques qui leur semblent 

humiliantes aux plusieurs facteurs qui menacent leur valeur, leur estime de soi et leur personnalité même en tant 

qu’individus. Dès lors, les discriminations sont vécues comme un déni de l’égalité dont les élèves enquêtés mobilisent 

des mots pour les annoncer tels que « Il ne m’a pas respecté… » (mahtaramnish) ; « Il m’a donné une note que je ne 

méritais pas » (Aâtani note manesthakhesh) ; « Il m’a insulté par ce que je suis pauvre/démuni » (Ayerni khaterni zaweli). 

6  Arlie Russel Rothschild, « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale », Travailler, vol. 9, no. 1, 2003, pp. 19-49.
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INTRODUCTION  

Dans l’école, certains élèves et enseignants prétendent que la place des émotions est insignifiante, que l’école est un 

espace de savoir et de réussite. D’autres, au contraire, pensent que la réussite scolaire est essentiellement d’ordre affectif 

et émotionnel, que les processus d’échec et de réussite sont gouvernés par des émotions subjectives. La part de l’émotion 

dans l’analyse des situations scolaires discriminatoires nous révèle des réalités inédites mal dévoilées dans un contexte 

souvent configuré par le culte de la performance scolaire. La massification de l’enseignement en Tunisie a accentué la 

course au diplôme, la concurrence scolaire, la recherche de la meilleure réussite, et ont occulté les besoins sentimentaux 

des élèves tels que la reconnaissance, l’égalité de traitement à savoir le respect et l’estime de soi. La question posée 

actuellement consiste de savoir jusqu’à quel point la dimension affective est pertinente pour l’approche sociologique. 

Pour certains sociologues comme David Le Breton1 et Erving Goffman2, les émotions et les sentiments font partie des 

interactions sociales, voire comme un ensemble de sensations corporelles, gestes et significations culturelles, appris dans 

le cadre de relations sociales. 

En effet, penser la discrimination scolaire ou dévoiler les mécanismes qui la reproduisent, n’est plus uniquement une 

question d’inégalité de traitement en fonction du sexe, de la race, de la religion et de l’origine, mais plutôt, de la manière 

dont les individus le ressentent. Les subjectivités des acteurs et les émotions comme la frustration et la souffrance 

inscrivent les discriminations dans un registre de soi et d’identité. Les discriminations à l’école peuvent ainsi créer des 

angoisses comme elles peuvent être perçues et combattues comme la figure centrale des injustices. 

Si on suppose qu’elles sont vécues dans l’école comme un «  déni de reconnaissance voire une fore d’oppression3  », 

comment sont-elles subissent par les élèves et par quels biais normatif sont-elles justifiées ? Nous espérons que cet 

article finira par une compréhension des perceptions et des figures de discrimination scolaire à partir des expériences 

d’abaissement et d’humiliation qui font à la fois de l’école tunisienne l’appareil d’imprégnation des discriminations et leur 

manifestation. Cette hypothèse se résume dans la double idée que l’école comme marché des biens affectifs s’affaiblit 

en termes d’offres et qu’en contrepartie l’élève-individu est surchargé d’épreuves et de demandes qu’il ne connaissait pas 

auparavant. En conséquence, la crise de l’école s’explique par une certaine dissonance entre les offres et les demandes 

voire le « déclin institutionnel4 ». 

Comme l’explique J. Rawls5 dans la théorie de la justice, l’égalité est une valeur morale préalable à la justice sociale et à 

l’équité qui renvoient aux réalités de celui qui donne et de celui qui reçoit. Dans ce contexte, la première réalité est celle de 

l’institution scolaire qui est censée être responsable de la distribution égale des biens scolaires affectifs et pédagogiques. 

1  David Le Breton, Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2004.
2  Erving Goffman, Le sens commun, les rites d’interaction, Les éditions de minuit, 1974. 
3  Charles Taylor, « La politique de reconnaissance », Multiculturalisme et démocratie, Paris, Aubier, 1994, p. 25.
4  François Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
5  John Rawls, La justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice, Paris, La Découverte, 2003.
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Notre école est-elle une école de sentiments qui produit des formes de discrimination ? C’est la question centrale 

posée par Iman bin Daadoush dans son article, considérant que l’école n’est pas seulement un terrain d’acquisition de 

connaissances et de réussite, mais que l’école permet aux élèves qui la fréquentent de considérer leur expérience comme 

une expérience qui a beaucoup de la subjectivité et de l’individualité. Ici, Iman bin Daadoush s’appuie sur les énoncés de 

frustration, de souffrance, d’humiliation et de reconnaissance, nouveaux énoncés analytiques à travers lesquels l’élève 

exprime ses parcours scolaires.

Afin de formuler les formes de discrimination au sein de l’espace scolaire, la chercheuse s’appuie sur deux métaphores : la 

première consiste en cette moitié du papier que l’enseignant demande aux élèves au début de chaque année scolaire pour 

connaître leurs origines sociales et symboliques, et la deuxièmement, l’occupation des premières places dans la salle de classe 

de l’école pour ceux qui sont considérés comme académiquement distingués et non pour les autres. Ces deux métaphores 

résument les expériences d’injustice et le spectacle de discrimination et d’exclusion que constitue l’école tunisienne.

L’image et sa construction autour des personnes en situation de handicap et des acteurs défendant leurs causes dans les 

médias, c’est le papier présenté par Safwan Trabelsi. Dans un contexte dominé par les débats politiques dans les médias, 

les personnes handicapées n’ont pas pu faire valoir leur droit d’accéder à l’opinion publique. Cela a affaibli leur capacité de 

plaidoyer et de pression afin d’activer les gains juridiques et de les rendre opérationnels sur le terrain. Il y a une faiblesse 

fatale à traiter de telles questions, dont on n’a pas réalisé l’importance dans la construction d’une culture du droit à la 

différence. La catégorie des personnes handicapées n’a pas encore trouvé sa place parmi les groupes qui ont besoin d’une 

discrimination positive au niveau des médias, ce qui affecte négativement leur reconnaissance et affaiblit les capacités 

des acteurs qui les défendent dans le domaine de la participation aux questions d’ordre public.

Comment les personnes handicapées représentent-elles toutes les formes de discrimination dont elles sont victimes 

? Comment représentent-ils, d’autre part, les politiques publiques qui les prennent en charge en tant que catégorie 

privée ? Telles sont les questions de l’étude présentée par Imad Tarshi, attirant l’attention sur l’existence d’une absence 

manifeste d’études abordant les sentiments des personnes handicapées à l’égard des formes de discrimination dont elles 

sont victimes. La chercheuse pointe également le manque d’évaluation des politiques publiques qui les abordent et les 

prennent en charge dans la perspective de la discrimination négative à laquelle ils sont exposés dans tous les espaces 

d’interaction, ce qui signifie stigmatisation, humiliation, exclusion et non-reconnaissance. Les expériences des personnes 

handicapées sont pleines de tout ce qui peut leur faire ressentir toutes sortes d’infériorité qui les font se sentir comme 

des citoyens de seconde zone.

Amira Mudemegh discute de la situation des migrants subsahariens, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des porteurs 

du VIH, et de la manière dont ils sont traités en Tunisie concernant leur droit aux soins. La chercheuse expose toutes les 

sortes d’exclusions, de marginalisations et de discriminations auxquelles il ils sont confrontés, en l’absence d’une politique 

migratoire publique, qui s’appuie sur les droits de l’Homme d’abord, et dans un contexte où les institutions de la société 

civile ont contribué à parrainer et à défendre ce groupe afin de leur accorder le droit aux soins de santé de toutes sortes.
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L’autre dans une situation coloniale représente l’identité qui se négocie et c’est une identité ambiguë telle qu’elle ressort 

de la contribution de Muhammad Gowaili sur les Noirs en situation coloniale : les identités ambiguës. S’appuyant sur le 

concept de frontières ethniques, le chercheur a montré à travers des documents d’archives que l’identité des Noirs en 

Tunisie dans la situation coloniale était multiple, des identités mouvantes, et que ces frontières étaient mouvantes et 

négociables entre les formations noires et l’autorité administrative coloniale. La formation des frontières ethniques des 

Noirs n’était pas seulement un acte colonial, mais s’inscrivait dans une relation imbriquée entre une puissance coloniale 

administrative et politique aux enjeux multiples et les Noirs eux-mêmes avec leur pluralité et leurs affiliations et enjeux 

différents, sans mettre aux côtés d’autres acteurs des cercles du pouvoir central et local.

L’Amazigh le regardant et le regardé, c’est la contribution d’Amin bin Masoud, qui s’est appuyé sur un hypothétique blog à 

travers lequel il a formé les six voies symboliques dans lesquelles l’Amazigh se regarde, qui sont les voies de l’assimilation 

Amazigh, puis la voie normative de référence pour l’identité et la culture amazighes, tandis que la troisième voie dépend 

de la dimension historique de l’identité amazighe, puis le tamazight comme culture civique, jusqu’à la cinquième voie, qui 

reconnaît le tamazight populaire, et enfin le nouveau tamazight, c’est-à-dire , l’action dans le temps organisé. Cependant, 

les Amazighs, qui ont été vus dans la couverture médiatique, sont restés sous la menace des trois dimensions ; C’est 

l’Amazigh anxieux et appréhensif à travers sa culture, et l’Amazigh qui se réfère à la momification culturelle dans son 

contexte folklorique, et enfin l’Amazigh multiple, non pas dans le but de reconnaître la diversité au sein de cette culture, 

mais plutôt dans l’intention d’exclure l’Amazigh standardisé et fédérateur.

Le droit à la différence est également une question juridique qui est reconnue par la législation adoptée. Sommes-nous 

en Tunisie égaux devant la loi sans discrimination ? La contribution de Wahid Ferchichi a traité des différents aspects 

de la discrimination en droit tunisien pour de nombreux motifs ; Il s’agit notamment du sexe, du handicap, de la langue, 

de la nationalité, de l’état de santé des personnes vivant avec le VIH, ceux dont la religion est différente de la religion 

dominante, et de la discrimination raciale. Le chercheur a présenté une carte des violations légales les plus importantes 

qui empêchent le respect du droit à la différence et la réalisation de l’égalité entre les citoyens avec leurs nombreuses 

différences, malgré les gains réalisés.

Comment la justice tunisienne traite-t-elle les nouvelles questions liées à la liberté religieuse ? C’est le déclic soulevé par 

Habib Emara dans sa contribution sur la liberté religieuse à travers les requêtes judiciaires. La constitution de 2014 offre un 

champ d’application à la pratique religieuse à travers le chapitre VI, qui reconnaît la liberté de conscience et de croyance. 

Cependant, malgré l’existence de ce chapitre dans la constitution, le chercheur pointe une contradiction qui reflète le 

système politique en Tunisie, qui n’a pas encore tranché sur la question du rapport de la religion et de l’État, ce qui a fait 

de la constitution la porteuse de conflits sur la base de concepts concurrents, les concilier constituera un sérieux défi 

qui sera présenté au pouvoir judiciaire à l’occasion de l’application du chapitre VI de la Constitution. Toutes ces raisons 

ont ouvert la voie à l’intervention de la justice dans la gestion des affaires religieuses, à travers des affaires examinées 

par le juge judiciaire et administratif, auxquelles il est fait recours individuellement ou collectivement pour résoudre des 

problèmes de société jusque-là étrangers aux arènes judiciaires.
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Qu’est-ce qui peut réunir dix contributions, qui représentent le contenu de ce travail collectif, sur la diversité et le droit 

à la différence dans de multiples contextes historiques ? Ce qui les unit, c’est qu’il s’agit d’apports scientifiques venus 

d’horizons intellectuels différents et de disciplines différentes au sein des sciences humaines et sociales pour débattre 

de la question centrale de ce livre, qui est de savoir comment les Tunisiens se représentent les énoncés du droit à la 

différence et à la diversité ? Et comment vivent-ils et se comportent-ils à son égard dans les nombreux contextes dans 

lesquels il a été adopté ?

Les différents articles de ce travail traitaient de multiples contextes, de l’histoire ancienne à l’histoire islamique jusqu’à nos 

jours, et de sujets concernant les minorités et la construction de leurs frontières sociales, politiques et médiatiques. Sur 

un autre plan, ce travail  passe en revue les questions de libertés religieuses et individuelles, le droit à la différence et à 

l’égalité devant la loi. Immigrés, personnes à besoins particuliers et scolarisés, leur approche s’est faite à travers l’argument 

de la discrimination qui révèle ce qui est injuste pour les groupes concernés par les phénomènes étudiés. Ce que la 

plupart des articles ont en commun, c’est que le droit à la différence est une culture qui n’est pas encore ancrée dans 

le contexte tunisien, ce qui se traduit par la propagation de formes de discrimination et d’exclusion et leur acceptation 

comme une banalité avec laquelle nous coexistons. Cependant, il existe une demande sociale croissante pour le droit à 

la différence, portée par des mouvements sociaux et des acteurs civiques conscients de la montée de l’individualisme 

qui cherchent à être reconnu, son droit à une qualité de vie et sa responsabilité pour apporter un changement positif. 

La revendication sociale du droit à la différence fait ses premiers pas, bénéficiant de la Constitution, de la législation, du 

plaidoyer pour la société civile et des nouvelles dynamiques sociales en période de transition démocratique.

Dans son article sur la minorité grecque à Carthage et sur les Carthaginois dans les villes grecques de Syracuse, Mohamed 

Eltaher soulève la question du traitement des minorités dans les deux espaces culturels. Carthage, avec son rayonnement 

commercial, accueillait des minorités d’origines différentes, comme celles des cités grecques. Il aboutit à une conclusion 

confirmée par des sources écrites ainsi que des données archéologiques qui montre l’existence de règles qui régissent 

la vie des minorités, et que toute violation de ces règles, quelle qu’elle soit, équivaut à une attaque qui débouche sur une 

déclaration de guerre.

Sur la question de savoir pourquoi les musulmans craignent le droit à la « différence », Fawzi Al-Badawi aborde cette 

question du point de vue de l’incapacité des musulmans à répondre à cette question jusqu’à aujourd’hui. Il considère 

que la peur de subir les répercussions de la théorie religieuse et philosophique incluse dans ce nouveau concept et de 

rester dans les anciens contextes intellectuels et religieux est ce qui a empêché les Arabes et les Musulmans aujourd’hui 

d’accueillir l’argument du droit à la différence. Les musulmans ne pouvaient pas se passer de dictons tels que «La différence 

est une miséricorde» et «Celui qui ne connaît pas la différence ne sent pas la jurisprudence avec son nez». Pour sortir de 

ces catégories et asseoir l’acceptation intellectuelle et culturelle du droit à la différence dans les différents domaines, 

Fawzi Al-Badawi propose d’adopter un rapport radical à l’héritage religieux et politique arabe et islamique, avec une grande 

conscience du rôle de l’État dans la reconnaissance du droit à la différence.
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