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سياسة جتفيف منابع التدين، وعودة 
هذا الوزير بال��ذات - مفتي بن علي - 
على رأس الش��أن الديني ببالدنا دليل 
على نكس��ة سياسية تعيش��ها البالد 
ودلي��ل على صفع��ة للث��ورة وارتداد 
عل��ى املكاس��ب الت��ي حتص��ل عليه��ا 
الش��عب، ثم إن ما يقع هو سلسلة في 
إطار غلق املس��اجد املؤث��رة والفاعلة 
ومحاصرة اخلط��اب الديني وتدجني 
األئم��ة وتكمي��م أفواهه��م وه��و أيضا 
نوع من التس��لط احلزب��ي على بيوت 
الل��ه يقوم به ه��ؤالء إلرجاع اخلطاب 
اإلس��المي مل��ا ه��و علي��ه قب��ل الثورة 
حي��ث كان��ت بوق��ا للدعاي��ة للح��زب 
احلاكم وبعيدة عن الواقع االجتماعي 
للن��اس، يكف��ي دلي��ال على ذل��ك إقالة 
الدكتور نورالدين اخلادمي تلك القامة 
العلمية الكبيرة الذي ال يش��ك أحد في 
قيمته األخالقية وهو وزير الش��ؤون 
الدينية السابق حيث أن عزله سقوط 
أخالق��ي مثلم��ا هو س��قوط سياس��ي 
وقانوني، حي��ث بدا جليا أن املس��ألة 
فيه��ا حس��ابات سياس��وية وحزبية 
ضيقة ومحاول��ة إذالل وإهانة لألئمة 
والذي��ن  للث��ورة  انتص��روا  الذي��ن 
حاول��وا جتدي��د اخلط��اب الديني مبا 

يتماشى مع مرحلة ما بعد الثورة.

شـــهدت العديد من مساجد البالد 
عمليـــات إقالـــة للعديـــد مـــن األئمة 
وإطارات المســـاجد ولم نشـــهد هذا 
االحتجـــاج الذي نشـــهده اليـــوم في 
صفاقـــس بعـــد إقالتكـــم مـــن جامع 
اللخمـــي وإقالـــة إمام الجامـــع الكبير، 
لماذا لم تمّر هذه اإلقاالت بهدوء كما 

مرت في باقي الجهات ؟
حدث��ت حت��ركات احتجاجي��ة ف��ي 
إمامه��م  ع��زل  مس��اكن عل��ى خلفي��ة 
الش��يخ بشير بن حس��ن ولكن وقعت 
تدخ��الت م��ن أج��ل تطوي��ق املس��ألة 
وجنح��ت  التح��ركات  تل��ك  وإخم��اد 
في فترة م��ا ولكن عندم��ا وصل األمر 
إل��ى صفاق��س استش��عر الن��اس هذا 
اخلط��ر، وباإلضافة إل��ى ذلك فقد حبا 
الل��ه جه��ة صفاق��س بوح��دة ص��ف 
أئمتها وهناك س��ند شعبي بصفاقس 
لألئمة، خاصة أن اجلهة محافظة منذ 
الق��دمي ولها تقاليد قدمية في االعتزاز 
باملس��ألة الدينية، مع كام��ل االحترام 
لباقي اجله��ات لكن ذلك ليس موجود 
ف��ي باق��ي الوالي��ات مثلما ه��و احلال 
ف��ي صفاق��س، وه��ي تس��مى عاصمة 
التس��مية  ه��ذه  وليس��ت  اجلن��وب 

اعتباطية.

كان لك لقـــاء تلفزيوني على إحدى 
فـــي  رفضـــت  الخاصـــة،  الشاشـــات 
كواليســـه حضور الشيخ فريد الباجي 
الذي صـــرح فيما بعـــد على صفحات 
التواصـــل االجتماعـــي أنـــك خشـــيت 
مقابلته وهـــو يدعوك لمناظرة معه، 
مـــا عالقـــة ذلـــك بمســـألة عزلك من 

اإلمامة ؟  
فري��د  يفعل��ه  م��ا  معروف��ا  ب��ات 
الباج��ي م��ن تش��ويش على مس��يرة 
األئمة إلصالح واس��تقاللية اخلطاب 
املخاط��ر  مواجه��ة  ف��ي  اإلس��المي 
الكبيرة التي حت��دث بالبالد من بينها 
اإلرهاب والتس��لط احلزب��ي واألمني 

على املساجد.

تكفي��ري  أول  ه��و  الباج��ي  فري��د 
ظهر بالبالد، وهو الذي قس��م جماعة 
الدعوة والتبليغ إلى قسمني وقد سمى 
القس��م التابع له "النصرة" وس��مى 
وه��و  "املس��تنقصة"  اآلخ��ر  القس��م 
القس��م الذي تعرض للتكفير من فريد 
الباج��ي وأتباع��ه ووقع��ت اعتداءات 
كبيرة على هذا الش��ق املس��كني ووقع 
ضرب واعتداء وتكفي��ر وتهجير لهذا 
القس��م وعن��ف بعضه��م عنفا ش��ديدا 
فهو شخص مش��بوه وأبرزه البعض 
من إعالم العار والفتنة على أنه شيخ 
زيتوني رغم أنه ال يحظى بأي تكوين 
زيتوني وهو منتحل صفة عندما كون 
دار احلدي��ث الزيتوني��ة فه��و يتاج��ر 
باس��م الزيتون��ة حيث أنه ل��م يدرس 
بالزيتون��ة وال بجامعة الزيتونة ولو 
س��اعة واح��دة وأحتداه أن يس��تظهر 

بأية شهادة تدل على أنه زيتوني.
ف��ي  حض��وره  رفض��ت  لق��د  نع��م 
البرنام��ج م��ن ب��اب املعامل��ة باملث��ل 
ألن��ه مت اس��تدعائي س��ابقا ف��ي نفس 
األس��توديو  داخ��ل  وكان  البرنام��ج 
فريد الباجي والصحبي اجلويني وملا 
هممت بالدخول جاءني سمير الوافي 
نظ��را  حض��وري  ع��دم  ع��ن  معت��ذرا 
لرفض فري��د الباج��ي لدخولي وهدد 
باالنسحاب إذا ما دخلت فما كان مني 
اال االنس��حاب، ومل��ا جاءتني الفرصة 
ملعاملت��ه باملث��ل فه��ددت بانس��حابي 
اذا م��ا ش��ارك مع��ي في نف��س احللقة 
فانس��حب بع��د أن طل��ب من��ه س��مير 
الواف��ي ذل��ك، وق��د طلب��ت من��ي قناة 
الزيتونة في مناسبة سابقة مناظرته 
ولكن��ه وض��ع 10 ش��روط تعجيزية 
لذلك، وها أنا أطل��ب منه أمام اجلميع 
مناظرتي مناظرة علمية على أن يكون 

البرنامج يبث مباشرة.
هذا الشخص يريد أن يعطي لنفسه 
قيم��ة ويريد أن يش��وش على القضية 
الرئيس��ية وهي أن املس��اجد في خطر 
واخلط��اب الدين��ي في خط��ر واألئمة 
اآلن مس��تهدفون، كان عليه أن يؤجل 
هذه اخلالفات السياسية وينضم إلى 
صف��وف املصلني ال��ذي يناضلون من 
أج��ل اس��تقاللية اخلط��اب املس��جدي 
وعنص��ر  تش��ويش  عنص��ر  ولكن��ه 
واملس��اجد  األئم��ة  لقم��ع  انتص��ار 

ولتكميم أفواه األئمة.

وبعـــض  الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة 
المشـــائخ المســـاندين لقـــرار عزلـــك 
وعلى رأسهم فريد الباجي يعتبرونك 
وهابيـــا، مـــا تعليقـــك على ذلـــك وما 

مدى خطورة الوهابية على بالدنا؟
كلم��ة الوهابي��ة ف��ي تون��س اليوم 
أصبح��ت مصطلح��ا للمتاج��رة حيث 
أن��ه ليس هناك فرقة أو طائفة اس��مها 
الوهابية ه��ذه املصطلحات مصطنعة 
وتش��ويهية وتدخ��ل ضم��ن موض��ة 
اتهام املخالف لشيطنته كمصطلحات 
اخلواجنية واخلمينية والس��لفية في 
فترة ما، فهذه العب��ارات أغلب الناس 
ال يعرفون معانيها، أنا لس��ت وهابيا 
بل أنا مس��لم سني وحسب، وأتشرف 
بذل��ك ومن له دلي��ل مخالف فليتفضل 

بذلك.
ولكن اخلط��ر الكبير يكمن في فرقة 
أخرى تدعى "األحب��اش" وهي فرقة 
تكفيرية تكّف��ر أغلب علماء األمة وهي 
فرق��ة ممول��ة م��ن اخل��ارج ومركزها 
الرئيس��ي في لبنان وتق��وم بأعمالها 
من��ذ عهد ب��ن علي ال��ذي مك��ن لها في 
الب��الد وه��ي تعم��ل لصال��ح أط��راف 
خارجي��ة أهمها الش��يعة واملخابرات 
الس��ورية وبالتال��ي نح��ن ف��ي خطر 
له��ذه  التابع��ني  أن  خاص��ة  الي��وم، 
الفرق��ة يعين��ون ف��ي مس��اجد البالد 
عل��ى غ��رار بعض املس��اجد بس��اقية 
الزي��ت بصفاق��س بإيعاز م��ن وزارة 
الش��ؤون الدينية والتي تقوم بطباعة 
كتبه��م وتوزيعه��ا مجانا عل��ى عموم 
املواطنني، وهم يس��اهمون في إحداث 
الفتن��ة والبلبل��ة باملس��اجد وجعله��ا 
مكان��ا لرقصهم وعب��ادة القب��ور وما 

شابه ذلك من اخلرافات.

توتير األجواء في صفاقس بعد أن 
كانت هادئة على حد تعبيركم أليس 
من شـــأنه أن يلهي أبناء الجهة خاصة 
والبالد عامة عن كثير من المشـــاكل 

والقضايا االقتصادية التي تعيشـــها 
البالد؟

مع أهمية قضية املساجد واحلريات 
الديني��ة إال أن��ه ي��راد اس��تثمار ه��ذه 
القضي��ة م��ن أج��ل إله��اء الن��اس عن 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  املش��اغل 
املتردية التي تعيش��ها الب��الد في هذا 
العه��د الغير الس��عيد وهن��اك أطراف 
أخرى تريد افتعال الفوضى وخاصة 
اليس��ار االستئصالي من أجل أن يعيد 
التموق��ع حيث انه ال ميل��ك اجلاهزية 
الكافي��ة من أج��ل أن يحت��ل الصفوف 
األول��ى ف��ي الق��رارات فيفتع��ل فتن��ة 
م��ن أج��ل االنقض��اض على الس��لطة 
الدول��ة  ومؤسس��ات  واملعارض��ة 
والش��عب وذل��ك حت��ت ذريع��ة إنقاذ 
الب��الد م��ن اإلره��اب وهو يدف��ع نحو 
الفتن��ة والفوض��ى اخلالق��ة الت��ي قد 
متنح��ه مكانا ل��م يس��تطع حتقيقه ال 

باالنتخابات وال باحلوار الرصني. 

برأيكـــم ما هي الحلـــول المطروحة 
للخروج مـــن هذه األزمـــة التي تهدد 

أمن واستقرار البالد ؟
كل  إل��ى  به��ا  نتوج��ه  دع��وة  ه��ي 
األح��زاب  ف��ي  والعق��الء  احلكم��اء 
جمعي��ات  واملعارض��ة  والس��لطة 
ومنظم��ات املجتمع املدني أن يحاولوا 
وهم ق��ادرون عل��ى نزع فتي��ل الفتنة 
وإرادة  الش��عب  إرادة  باحت��رام 
املصلني واالعتراف بعشوائية وجور 
ه��ذه الق��رارات واألبعاد الش��خصية 
واحلزبية التي تقف وراء هذه األمور، 
فيج��ب أن تت��م إقالة ه��ذا الوزير ألنه 
أصب��ح خط��را على األم��ن الع��ام كما 
أسلفنا وخطر على السلم االجتماعي، 
وإذا م��ا اتخذت احلكوم��ة قرارا إقالته 
سياس��يا  مكس��با  س��تحقق  فإنه��ا 
واجتماعيا ألنها ستنحاز بذلك إلرادة 
وس��تبعث  املصل��ني  وإرادة  الش��عب 
برس��الة إيجابية مفادها بأن سياسة 
جتفيف مناب��ع التدين ل��ن تعود ولن 
نعود لالضطه��اد الديني الذي عانينا 
من��ه طوي��ال، وأما إذا بقي��ت احلكومة 
متجاهل��ة وس��لبية ف��ي ه��ذا االجتاه 
فإننا نتخوف ال س��مح الله من انفالت 
األم��ور ونتخوف عندها من الرس��الة 

السلبية مبا ستحتويه من عدم ثقة.
باختصار شديد نقول إن إقالة أئمة 
االعت��دال يعطي احلجة للبعض بعدم 
الثقة في الدستور ومؤسسات الدولة 
مما س��يوفر أرضية س��انحة للتكفير 
العبث��ي، ونق��ول ف��ي األخير حس��بنا 

الله ونعم الوكيل.

قرارات الوزارة هددت السلم االجتماعي بصفاقس
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الضمري –
تداولـــت العديـــد من وســـائل اإلعالم 
الكثير مـــن الروايات حول حيثيات قرار 
إقالتكم من إمامة جامع سيدي اللخمي، 

ماهي الحيثيات الحقيقية لهذا القرار؟
قبل موس��م احل��ج بأيام س��معت في 
اإلعالم أنه مت إقالت��ي، وقد كانت هنالك 
مح��اوالت عدي��دة إلقالت��ي س��ابقا منذ 
تول��ي عثم��ان بطيخ للوزارة م��ن بينها 
تلوي��ح الوزي��ر باإلقال��ة م��ع اتهام��ي 
بأن��ي تكفي��ري حتى أن املذيع س��أله آن 
ذك ع��ن الدليل في أن��ي تكفيري فأجابه 
بأن��ه يخرج في املس��يرات ويقول "الله 
أكبر"، وكان ذل��ك التصريح محل تندر 
م��ن كثير م��ن الناس حيث ب��دا جليا أنه 
اس��تهداف سياس��ي لش��خصي ومن ثم 
ب��دأت حمل��ة إعالمي��ة لش��يطنتي فقام 
الوزير مبراسلتي باس��تجواب يتهمني 
فيه بأني غيرت اسم اجلامع من "جامع 
"جام��ع  اس��م  إل��ى  اللخم��ي"  س��يدي 
اللخم��ي" وأن��ي قمت بتغيي��ر الرخامة 
املثبتة أعلى بابه الرئيس��ي، فكان ردي 
عل��ى االس��تجواب أن ه��ذا ال��كالم غي��ر 
صحيح وأن االس��م األصلي للجامع منذ 
بنائه هو "جام��ع اللخمي" وهذا مثبت 
في الوثائق الرس��مية وأن تلك الرخامة 
موجودة هي نفس��ها من قبل الثورة كما 
أضفت له أنه ليس��ت لي أية اشكالية مع 
كلم��ة "س��يدي" لألولي��اء الصاحلني، 
بعدها مب��دة أعاد مراس��لتي مرة أخرى 
مدعي��ا أن��ي نظم��ت اجتماع��ا نقابيا في 
حتريضي��ة  بخطب��ة  وقم��ت  اجلام��ع 
ض��د وزير الش��ؤون الديني��ة وهذا غير 
صحي��ح حي��ث أني ل��م أقم بأي نش��اط 
نقاب��ي داخ��ل اجلام��ع ال حت��ت غط��اء 
ديني كم��ا يدعي وال حت��ت غطاء نقابي 
إمنا كان األمر مس��امرة ديني��ة كالعادة 
بني صالت��ي املغرب والعش��اء بني أئمة 
مكلف��ني م��ن ط��رف ال��وزارة بصفاقس 
وألقي��ت كلمات وعضي��ة ودعوية قيمة 
في األثن��اء، ولم ين هن��اك أي حتريض 
ض��د ال��وزارة وإن كان هنال��ك نق��د ألي 
ق��رار من ق��رارات الوزارة فه��ذا يضمنه 
الفصل 6 من الدس��تور الذي يكفل حرية 
التعبير وتناول الشأن العام للبالد دون 
ش��تم أو جتريح، ولك��ن بعد عودتي من 
احلج س��لم لي عدل منفذ ق��رار اإليقاف 
وكان ذلك ي��وم األحد 11 أكتوبر 2015  
أي بعد يوم واحد من عودتي من احلج، 
وامتثلت للقرار رغم أني لست مقتنعا به 
ألنه قرار جائر ويدخل في إطار تصفية 
حسابات سياس��ية وايديولوجية ومنذ 
ذل��ك الوقت لم أدخل إل��ى جامع اللخمي 

ولم أصل فيه صالة اجلمعة.

نظمنا بعد ذلك كمجلس وطني لألئمة 
مجموعة من التحركات االحتجاجية في 

إطار السلمية والقانون.

هناك من يتهمك بـــأن خطبك فيها 
تحريض علـــى اإلرهاب، كما يتهمونك 
بـــأن خطبـــك متحزبـــة وأنـــك تعمـــل 
لحساب حزب سياسي، ما تعليقك على 

ذلك ؟
كله��ا اتهام��ات باطل��ة ال أس��اس لها 
من الصحة وأحت��دى كل من يقول بذلك 
أن يأتين��ي بدلي��ل واح��د م��ن خطب��ي 
املنش��ورة تثب��ت أني انتص��رت حلزب 
معني أو دعوت إل��ى اإلرهاب أو العنف، 
بل بالعكس خطب��ي وكل خطب الزمالء 
األئم��ة بصفاقس وخارج صفاقس تندد 
باإلرهاب وبالعنف واجلرمية واإلجرام 
وتدعو إلى السلم االجتماعي واالعتدال 
والوس��طية ونح��ن ض��د احلزبي��ة في 
املس��اجد كم��ا ن��ص على ذل��ك الفصل 6 
من الدس��تور وه��و أيضا مبدأ أساس��ي 
ف��ي ديننا اس��تجابة لقول��ه تعالى وأن 
املساجد لله فال تدعو مع الله أحدا حيث 
يحق لإلمام خارج املس��جد أن يكون له 
انتماءات حزبية لكن داخل املسجد كلنا 
مسلمون وال فرق بني املسلمني حتت أي 

أساس.

إذن فماهي المواضيع التي تتناولها 
في خطبك الجمعية عادة ؟

 نع��م خطبة اجلمعة ليس��ت درس��ا 
فقهي��ا كم��ا يتوه��م البع��ض، ال��درس 
الفقه��ي ل��ه مكان��ه ووقته، أم��ا خطبة 
اجلمعة فهي مؤمتر سياس��ي باملفهوم 
الشامل لإلس��الم يجتمع فيه املسلمون 
م��ع إمامه��م كل أس��بوع م��ن أج��ل أن 
يطرح عليهم مش��اكل املسلمني وقضايا 
عملي��ة  عل��ى  قائ��م  فاإلم��ام  الش��عب، 
اإلصالح في املجتمع ويساهم فيه وهو 
ملت��زم بالفصل 6 م��ن الدس��تور الذي 
مينعه من الدعاية احلزبية ويعطي له 
احلق في تناول الش��أن العام والش��أن 
السياس��ي واالجتماعي للبالد حيث أن 
ذل��ك ليس عمال سياس��يا إمنا هو طرح 

ملشاكل ومشاغل الشعب واألمة.

لألســـبوع الثاني علـــى التوالـــي يتم 
إيقـــاف صـــالة الجمعة بجامع ســـيدي 
عـــن  يتحـــدث  مـــن  هنـــاك  اللخمـــي، 
مخالفات شرعية جراء ذلك، ومخالفات 
قانونية نتج عنها إيقافات في صفوف 

المصلين، ما رأيكم في ذلك ؟
م��ا يق��ع الي��وم ف��ي بعض املس��اجد 
ه��ي ردود فعل ش��عبية تلقائي��ة، نعم 

فيها أخطاء ش��رعية وأخط��اء قانونية 
ولك��ن املس��ؤول األول ع��ن ذل��ك وزير 
الش��ؤون الدينية الذي تس��بب في هذه 
الفتنة حي��ث أن والي��ة صفاقس كانت 
أه��دأ الوالي��ات في البالد ولكن بس��بب 
ه��ذه الق��رارات اجلائ��رة والتعس��فية، 
ه��ددت الس��لم االجتماع��ي بس��بب هذا 
االحتقان وخاصة بعد التدخل العنيف 
من بعض األمنيني، نحن ندعو اجلميع 
للتعقل ونبذ العنف والتغيير الس��لمي 
مس��موح به في إط��ار القان��ون وندعو 
رئي��س احلكوم��ة إلى التدخ��ل العاجل 
اجل��ريء م��ن أجل إرج��اع األم��ور إلى 
نصابه��ا وم��ن أج��ل ردع ه��ذا الوزي��ر 
بالتراج��ع عن ق��راره أو بعزله ألن هذا 
الوزي��ر أصبح خطرا عل��ى األمن العام 
في الب��الد وقراراته لم ت��راع املصلحة 
العامة للبالد وفيها حتّد إلرادة الشعب 
واملصلني... وعندما ميضي أكثر من 10 
آالف مصلي على متس��كهم بإمامهم فال 
يحق لوزي��ر يحترم القان��ون ويحترم 
إرادة الدستور أن يخالف إرادة املصلني 
املصل��ني  ب��إرادة  يؤم��ن  ال  كان  إذا  إال 
ويريد أن يفرض رأيه وش��هوته باسم 
القان��ون وهذا ه��و التالع��ب بالقانون 
الذي عش��ناه ملدة طويل��ة طيلة عهد بن 
علي وقبله، وها نح��ن أمام وزير يوتر 
األجواء والس��لم االجتماعي بعزل أئمة 
بعينهم باس��م القانون، وهو باملناسبة 
القانوني��ة  اإلج��راءات  حت��ى  خال��ف 
املوضوعة في وزارة الش��ؤون الدينية 
التي تنص على التدرج في إقالة بعض 
األئمة وش��روط أخ��رى لتعيينهم، كما 
أنه تنك��ر لعهوده مع املجل��س النقابي 
املس��اجد  وإط��ارات  ألئم��ة  الوطن��ي 
التونس��ية  املنظم��ة  حت��ت  املنض��وي 
ذات  اتفاقي��ة  أمض��ى  حي��ث  للش��غل 
8 فص��ول م��ن بينه��ا احملافظ��ة عل��ى 
أي  ع��زل  يت��م  وال  الديني��ة  احلري��ات 
إمام إال بالتش��اور م��ع املجلس النقابي 
الوطن��ي لكنه تنكر لكل ذلك وعزل حت 
الكات��ب العام النقابي الذي أمضى معه 
االتف��اق وهو س��قوط أخالقي ينضاف 

إلى السقوط السياسي لهذا الوزير.
 

يبدو أن عمليـــات اإلقالة لم تقتصر 
علـــى جامـــع ســـيدي اللخمـــي أو جهة 
صفاقس بل شـــملت مســـاجد عديدة 
بكامـــل البـــالد، اتهمها العديـــد بأنها 
سياســـة ممنهجـــة لعـــزل كل األئمـــة 
المعينيـــن بعد الثـــورة، مـــا رأيكم في 

ذلك ؟
تذكرن��ا  اس��تبداد  سياس��ة  ه��ي 
بالس��نوات الظاملة التي مورس��ت فيها 

إثر قيام وزارة الشؤون الدينية بعزل 
إمام وخطيب جامع سيدي اللخمي 

بصفاقس، شهدت الجهة حراكا كبيرا 
بدأ برفض المصلين ورواد جامع سيدي 
اللخمي تنصيب اإلمام المعين من قبل 

الوزير بطيخ مساندين إمامهم المعزول 
الشيخ رضا الجوادي الذي التقت به 

"الضمير" وخصها بالحوار التالي 
قبيل ساعت من قيام الجهات األمنية 
باستدعائه على خلفية دعوى رفعتها 

وزارة الشؤون الدينية ضده.

محمد الزياني

الشيخ رضا الجوادي لـ "الضمير" قبل إيقافه:

قرارات الوزارة هددت السلم االجتماعي بصفاقس

يراد استثمار قضية 
المساجد من أجل إلهاء 

الناس عن المشاغل 
السياسية واالقتصادية

حوار


