كبيا يف أولوايت القضااي املطروحة للنقاش العام يف تونس
منذ الثورة وحىت اللحظة الراهنة ،لصاحل حالة من اجلدل
املتصاعد حول قضااي دينية جمتمعية حبتة وسط حالة من
الشد واجلذب واالستقطاب احلاد بني التيارات العلمانية
واإلسالمية.
تبلور هذا اجلدل الثقايف املتصاعد يف أشكال خمتلفة
بدأت أثناء عملية وضع الدستور اجلديد الذى شهد خالفا
حادا حول توصيف طبيعة الدولة "مدنية  -علمانية -
دينية" ،ونظام احلكم "رائسى  -برملاين" ،وكذلك طبيعة
العالقة بني الدين والدولة والتشريع إضافة إىل قضااي ذات
صلة بوضع املرأة العام واخلاص.
امتد هذا اجلدل وتطور إىل حالة مناذجية شديدة
الوضوح خالل الشهور املاضية بعد صدور "تقرير احلرايت
الفردية واملساواة" يف يونيو  0271والذى تبناه رئيس
اجلمهورية التونسي ووعد بتحويله إىل مشروع قانون يطرح
على الربملان التونسي رغم ما حيتويه من آراء علمانية صادمة
جتاه عدد من القضااي الدينية املتعلقة ابملرأة مثل املياث
والعدة واملهر والنفقة والزواج من غي املسلم إضافة إىل
قضااي أخرى ذات صلة ابملسألة اجلنسية مثل الزان واللواط
وشرب اخلمر وغيها من القضااي ذات الصلة بظاهرة
التحلل من أي أحكام إهلية بدعوى احلرية.
وسنحاول يف هذا التقرير رصد مظاهر هذا الصراع
الثقايف يف تونس من خالل حتليل قضيتني منوذجيتني يف هذا
السياق ،مها" :عالقة الدين ابلدولة" و"املرأة ومسألة احلرية
واملساواة" ،مع حماولة تقدمي إطار تفسيي يف ختام الورقة.

الثورة التونسية بني الثقايف والسياسي :ماذا
يراد ابجملتمع التونسي؟



رجب السيد عز الدين

مقدمة:
تعاين بلدان الثورات العربية من مشاكل اقتصادية
واجتماعية مزمنة ومرتاكمة على مدار عقود مضت يف ظل
أنظمة حكم استبدادية متوارثة ،وقد كان حضور األبعاد
االقتصادية واضحا يف الثورة التونسية على وجه اخلصوص،
والىت يعود سبب اندالعها املباشر يف  71ديسمرب 0272
إىل املظاهرات الشعبية املتضامنة مع الشاب حممد البوعزيزي
الذي قام إبضرام النار يف جسده يف نفس اليوم (مات
بعدها أبايم) احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية يف
مدينة سيدي بوزيد لعربة يبيع عليها الفاكهة واخلضار،
وللتنديد برفض سلطات احملافظة قبول شكوى أراد تقدميها
يف حق إحدى الشرطيات الىت صفعته على وجهه .وقد
أدى ذلك إىل اندالع شرارة املظاهرات يوم اجلمعة 71
ديسمرب  0272وخروج آالف التونسيني الناقمني على
أوضاع البطالة وغياب املساواة والعدالة االجتماعية وتفاقم
الفساد داخل النظام احلاكم ،وتطورت تلك األحداث
بشكل متسارع واتسعت االحتجاجات لتأخذ طابعا
سياسيا ويطالب الشعب بتنحي الرئيس بن علي وابحلرايت
وحماسبة العابثني ابألموال العامة والتحقيق بقضااي الفساد.
ورغم وضوح القضااي االقتصادية واملعيشية على
فاعليات الثورة التونسية وشعاراهتا الرمزية إال أن مثة حتوال

القضية األوىل -الغموض املقصود ..جدل الدولة

املدنية والعلمانية:

شهدت عملية وضع الدستور اجلديد لثورة تونس
جدال واسعا بني التيارات العلمانية واإلسالمية حول قضية
الدين حتديدا وموضعه يف الدستور ما بني تيار منكر رافض
ألي إشارة له يف أي مادة دستورية ،وتيار آخر مؤيد هليمنته
على عملية التشريع من خالل التمسك ابلنص على صيغة

 ابحث يف العلوم السياسية ،وطالب دكتوراه يف كلية االقتصاد والعلوم
السياسية  -جامعة القاهرة.
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إلزام الدولة بضمان "حرية املعتقد والضمي" و"محاية
املقدسات"(.)3
ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق أيضا احنصار
اجلدل حول مصطلح "مدنية الدولة" يف الدستور التونسي
ابجتاه معىن واحد فقط خاص بنقيض كل ما هو ديين دون
اإلشارة مطلقا إىل املعىن األصلى املناقض لكل ما هو
"عسكري" ،األمر الذي دفع كثيين إىل التشكك يف محلة
الرتويج ملصطلح الدولة املدنية ابعتباره صيغة مراوغة ملفهوم
آخر وهو "الدولة العلمانية" ،وقد قطع رئيس اجلمهورية
الباجي قايد السبسي هذا اجلدل الداليل يف تصريح أكثر
صراحة يف أغسطس  0271حني قال" :القول أبن مرجعية
الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش ..تونس دولة
مدنية مرجعها الدستور وليس هلا عالقة ابلدين أو
القرآن"(.)4

"الشريعة اإلسالمية املصدر األساسى للتشريع" ،لينتهي
األمر بعد حالة استقطاب حادة إىل حالة خفيفة التصريح
مت االكتفاء فيها ابإلشارة من بعيد إىل أن دين تونس هو
اإلسالم ولغتها العربية ،ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق
اعرتاض التيارات العلمانية على تلك اإلشارة اخلفيفة بشدة،
رغم أهنا نفس اإلشارة املوجودة يف الفصل األول من دستور
 7191املوضوع يف عهد الرئيس األسبق احلبيب بورقيبه
(رائد العلمانية احلديثة يف تونس) ،كما حاولت تلك
التيارات االلتفاف على تلك اإلشارة اخلفيفة بتأويل يتبناه
البعض أبن الضمي املتصل يف عبارة "دينها اإلسالم" ،ال
يتصل ابلدولة وإمنا بتونس ،وأن األمر ال يتجاوز مرتبة
اإلقرار بوضع اجتماعي دون ترتيب أي نتائج قانونية
عليه( .)7وكان من الالفت للنظر أيضا اقرتاح املعرتضني أن
يكون اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان هو املصدر األساسى
للتشريع بدال من الشريعة اإلسالمية(.)0
كما تفرع هذا اجلدل إىل قضية أخرى تتعلق بطبيعة
العالقة بني الدين والدولة ما بني مؤيد للنص صراحة على
كوهنا دولة علمانية ال عالقة هلا ابلدين ،وآخرين يفضلون
مصطلحا أخف هو "املدنية" ،لينتهي اجلدل لصاحل التيار
العلماين من خالل النص يف الفصل الثاين من الدستور
اجلديد على أن "تونس دولة مدنية ،تقوم على املواطنة
وإرادة الشعب وعلوية القانون ،وال جيوز تعديل هذا
الفصل" ،إضافة إىل تضمني الفصل السادس نصا حول

القضية الثانية -العلمنة الشاملة للمجتمع :قضااي املرأة

منوذجا:

مل يقتصر الصراع الثقايف يف تونس على قضااي العالقة
بني الدين والدولة بل امتد إىل قضااي أخرى ذات صلة
بعالقة الدين ابجملتمع ،وقد حازت قضية املرأة على النصيب
األكرب من اجلدل العلماين املتصاعد يف تونس حول احلقوق
واحلرايت العامة والفردية والىت تت إاثرهتا بشكل ممنهج
عرب مسارات خمتلفة سياسية وثقافية وإعالمية وحقوقية
للضغط على دوائر السياسة والتشريع لتعديل منظومة
القوانني املنظمة للعالقة بني الرجل واملرأة يف تونس .ويبدو
أن هذه الضغوط قد جنحت يف حتريك رأس الدولة يف هذا
االجتاه؛ ففي شهر أغسطس  0271دعا الرئيس التونسي
إىل إجراء مراجعات قانونية تنح املرأة مزيدا من احلقوق،

( )7راجع حماضرة بعنوان "دينها اإلسالم" ألستاذ القانون الدستوري قيس

( )3راجع دستور تونس  0274املواد األوىل والثانية والسادسة وغيها،
ونصوصه متاحه على موقع بوابة التشريع.تونس ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/To44JP
( )4السبسي :تونس دولة مدنية مرجعها الدستور ..وال عالقة لنا ابلدين أو
القرآن ،موقع سي إن إن ابلعربية 74 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/Nv4Eac :

سعيد حيكى فيها كواليس اجلدل حول هذه املادة يف اجمللس الوطين
التأسيسي املخول بوضع الدستور ،على موقع  ،YouTubeبتاريخ 70
سبتمرب  ،0271متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/1Pgtem :
( )0مني السويسي ،تونس :الشريعة يف الدستور نقطة خالف وهتديد ملدنية
الدولة ،موقع التليفزيون األملاين  71 ،DWمارس  ،0270متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/1c0KN1 :
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ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق غلبة التيار
العلماين على تشكيل اللجنة بشكل كامل (تسعة أشخاص
من نفس التيارات( ،))1وكان من الالفت للنظر هتميش

وكلف جلنة إبعداد تقرير يتضمن إصالحات تشريعية متعلقة
ابحلرايت الفردية واملساواة ،منها إقرار املساواة يف املياث،
وقد كان من الالفت للنظر تصريح الرئيس أبن موضوع
املياث من املوضوعات الىت تركها هللا الجتهاد البشر يف
إشارة غريبة إىل جهله واستنكاره ما هو معلوم من الدين
ابلضرورة من نظم املياث املفصلة تفصيال دقيقا(.)9
واستكمل الرئيس التونسي هذا املسار يف  74سبتمرب من
نفس العام عندما فاجأ اجلميع إبلغاء احلظر املقرر على
زواج املسلمات بغي املسلمني ،كما شدد على ضرورة
مراجعة قانون األحوال الشخصية ملواكبة تطور اجملتمع
ومالءمة التشريعات املعمول هبا مع ما نص عليه دستور
اجلمهورية الثانية(.)1
انتهت اللجنة (املشكلة من تسعة أعضاء) من عملها
يف يونيو  0271وقدمت للرئيس تقريرا من  033صفحة
من جزءين ،األول خمصص لـلحقوق واحلرايت الفردية،
ويتناول الثاىن املساواة التامة بني اجلنسني ،خاصة يف
املياث ،إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري ،واملساواة بني
مجيع األطفال ،مبن فيهم املولودون خارج إطار الزواج ،كما
اقرتحت إلغاء عقوبة اإلعدام أو اإلبقاء عليها يف احلاالت
القصوى اليت ينتج عنها املوت ،وعدم جترمي املثلية اجلنسية،
وإلغاء املهر كشرط للزواج وإلغاء العدة للمطلقة أو األرمل
كشرط للزواج ،وبررت اللجنة ،املساواة يف اإلرث ،بتغي
اجملتمع وتطور دور املرأة الىت أصبحت تتقاسم مع الرجل
املسؤوليات املالية داخل األسرة(.)1

عليها يف احلاالت القصوى اليت ينتج عنها املوت ،وجترمي الدعوة لالنتحار
والتحريض عليه ،ومنع الكشوف الشرجية ،وإقرار حق الفرد يف رفض أو
قبول كل أنواع العالج ،وتدقيق مفهوم اجلرائم املتعلقة ابألخالق احلميدة
واجملاهرة ابلفحش ،وإقرار ضماانت تشريعية لفرض احرتام حرية الفكر
واملعتقد والضمي بدون تييز بني خمتلف الدايانت ،وجترمي كل حتقي لداينة
الغي بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله،
وجترمي التكفي ،ومنع كل ادعاء زواج يكون خارجا عن األشكال والصيغ
القانونية ،وحرية الفنون والبحث العلمي ،وإلغاء التمييز يف شروط منح
اجلنسية ،وإلغاء املهر ،وإلغاء العدة ابعتبارها تقييدا غي دستوري حلرية زواج
املرأة أو احملافظة عليها ابستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج دون دخول،
وإلغاء اإلشارة القانونية إىل أن احلضانة شأن خيص املرأة ،وإلغاء التمييز يف
إسناد اللقب العائلي ،واملساواة يف الضرائب املفروضة.

( )1أعضاء اللجنة التسعة هم:
بشرى بلحاج محيدة :حمامية وانشطة يف اجملتمع املدين ،وانئبة مؤسسة يف
اجمللس الوطين التأسيسي مث انئبة يف جملس نواب الشعب عن حزب نداء
تونس.
درة بوشوشة :أستاذة أدب إجنليزي ومنتجة وخمرجة أفالم ،أدارت لثالث
سنوات مهرجان أايم قرطاج السينمائية.
كرمي بوزويتة :دكتور يف علم اإلنسان ،جامعي وخبي دويل يف االسرتاتيجية
واملرافعة مع األمم املتحدة ،درس يف عدة جامعات تونسية وأجنبية مثل
جامعة لويوال شيكاغو وجامعة كانرتبري.
عبد اجمليد الشريف :دكتور وأستاذ جامعي خمتص يف اتريخ الفكر اإلسالمي
يف اجلامعة التونسية ،كان عضوا يف اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي ،ورئيس مؤسسة "بيت احلكمة"
منذ .0279
سليم اللغماين :أستاذ القانون العام والعلوم السياسية يف كلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) ،كان عضو اهليئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي ،ترأس
اجلمعية التونسية للقانون الدستوري وكان عضو اجمللس العلمي لألكادميية
الدولية للقانون الدستوري.
صالح الدين اجلورشي :كاتب وانشط حقوق إنسان ،كان انئب رئيس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،وهو مؤسس منتدى اجلاحظ
للفكر اإلسالمي ،يعترب أحد منظري اليسار اإلسالمي.
سلوى احلمروين :أستاذة القانون العام يف كلية العلوم القانونية والسياسية
واالجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) ،خمتصة يف القانون الدويل العام يف
جمايل حقوق اإلنسان والقانون الدستوري ،وهي بذلك خبية لدى العديد
من املنظمات الدولية.

( )9طارق عمارة ،مبادرة رئيس تونس للمساواة يف املياث تثي جدال واسعا
يف تونس وخارجها ،رويرتز 71 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/1StQ3f
( )1تونس "تلغي احلظر" على زواج التونسيات من غي املسلمني ،يب يب
سي عريب 74 ،سبتمرب  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/Vf1Fv0

( )1أهم توصيات جلنة احلرايت الفردية واملساواة:
إقرار املساواة يف اإلرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري ،وإلغاء
الفصل  032من القانون اجلزائي (اجمللة اجلزائية) الذي جيرم املثلية اجلنسية،
أو اإلبقاء على التجرمي مع غرامة مالية ،إلغاء عقوبة اإلعدام أو اإلبقاء
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بل ينصب على قضااي دينية حبتة كما يف املياث والعدة
واملهر والزواج من غي مسلم على سبيل املثال(.)77
كما كان من الالفت للنظر رفض رئيسة اللجنة بشرى
بلحاج محيدة اللجوء لالستفتاء الشعيب على ذلك التقرير
الذى واجه معارضة شعبية كبية منذ صدوره وصوال إىل
حالة تظاهرات ضخمة انطلقت يف عدة مدن تونسية وأمام
الربملان التونسي احتجاجا على هذا التقرير وما جاء
فيه( ،)70إذ رفضت رئيسة اللجنة االستفتاء حبجة أن
الشعب غي مؤهل للحكم على التقرير ،مشية إىل أن مثل
هذه املوضوعات ال حتتاج إىل استفتاءات ،فعلى سبيل
املثال ويف مماثلة مع فرنسا تر مثل تلك التقارير عرب
الربملان(.)73
تبىن رئيس اجلمهورية وحزبه "نداء تونس"( )74ما
جاء يف التقرير ،وابألخص قضية املساواة يف املياث ،ووعد
بتحويلها إىل قانون سيتقدم به إىل الربملان التونسي حبكم
صالحيته لتقدمي مشروعات قوانني للربملان ،وكان من
الالفت للنظر أن يعلن الرئيس هذا التبين بشكل قاطع يف
مؤتر صحفي كبي يف  73أغسطس  ،0271قائال:

اللجنة لعلماء الفقه والشريعة يف جامعة الزيتونة اليت يعادل
وزهنا األزهر الشريف يف مصر ،فقد رفض أغلب أعضاء
اللجنة املناظرة حول مضمون التقرير وقضااي يف اإلعالم أو
حىت يف جلسات خاصة وفقا ملا صرح به د .إلياس دردور
أستاذ الفقه املقارن جبامعة الزيتونة( ،)1وكانت جامعة الزيتونة
قد أصدرت بياان يف  01يونيو  0271للتربؤ مما جاء يف
التقرير وعدم حتملها ألي مسؤولية علمية أو أخالقية عما
جاء فيه ،مؤكدة أنه ال يعرب عن موقفها ،بل ترى فيه
التفافا مشينا على قيم اإلسالم وتعاليمه.
وقالت اللجنة إن جامعة الزيتونة مل تشرك بصفة رمسية
يف أعمال هذا التقرير وال يف صياغته ومل يكن هلا حضور
علمي فاعل فيه ،مشية إىل حالة التهميش اليت تعرض هلا
بعض من حضر من أساتذة الزيتونة ،فقد وقع استدعاؤهم
يف بداية أشغال اللجنة ،للحديث عن التصورات العامة
ملبادئ احلرية واملساواة والعدالة اإلجتماعية مث غيبوا ومل يقع
إشراكهم يف تفاصيل التقرير وجزئياته ،كما مل تتلق اجلامعة
أي مراسلة إلبداء الرأي العلمي يف التقرير قبل عرضه على
رائسة اجلمهورية ،خاصة وأن كثيا من مسائله القانونية
والسياسية حتتاج إىل مقاربة دينية ،بل إن مجيع مسائله
قدمت على أساس مناقشة البعد الديين واالجتماعي
فيها(.)72
األكثر مفارقة أن هتاجم رئيسة اللجنة أئمة املساجد
الذين اعرتضوا على التقرير حبجة تدخل املساجد يف
السياسة ،مع أن ما جاء به التقرير ال ميت للسياسة بصلة،

( )77للمزيد حول هجوم بشرى بلحاج ،انظر اآليت:
 بشرى بلحاج محيدة :أئمة كذابون يشنون محلة على تقرير اللجنةوأعضائها 3 ،أغسطس  ،0271موقع ابب انت ،متاح عرب الرابط التايل:
http://bit.ly/0N1GduQ
 بشرى بلحاج محيدة" :النقاشات اليت تت يف املساجد ويف مواقعالتواصل حول تقرير جلنة احلرايت ال أخالقية" ،موقع قناة نسمة الفضائية،
01

أغسطس

،0271

https://goo.gl/tZhhq1

مالك الغزواين :قاض وانئب رئيس احملكمة االبتدائية بتونس.
إقبال الغريب :جامعية وخمتصة يف األنثروبولوجيا الدينية يف املعهد العايل
ألصول الدين بتونس (جامعة الزيتونة).
( )1قدم الدكتور إلياس دردور سلسة خطب يف أايم اجلمعة حول تفاصيل

متاح

عرب

الرابط

التايل:

( )70آالف التونسيني حيتجون على تقرير جلنة احلرايت الفردية ،موقع
سكاي نيوز عربية 70 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/Ctvd7N
( )73بشرى بلحاج محيدة :الشعب التونسي مل يصل إىل مرحلة من الوعي
لنعتمد االستفتاء يف مسألة احلقوق واحلرايت ،موقع ابب انت 1 ،أغسطس
 ،0271متاح عرب الرابط التايلhttp://bit.ly/0xWHShy :
( )74ردود أفعال متضاربة من النهضة والنداء حول مقرتح السبسي
ابملساواة يف املياث بني اجلنسني ،موقع جريدة الشروق التونسية73 ،
التايل:
الرابط
عرب
متاح
،0271
أغسطس
http://bit.ly/0zEKDpS

التقرير وحماوره ونقد ما جاء فيه مفصال  ،راجع خطبة بعنوان "ردا على

جلنة احلرايت التونسية" على موقع  04 ،YouTubeيونيو ،0271

متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/opHYSW :
( )72جامعة الزيتونة" :تقرير جلنة احلرايت الفردية واملساواة التفاف مشني
على قيم اإلسالم" ،موقع قناة نسمة التونسية 01 ،يونيو  ،0271متاح
عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/z4JT1G :
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األوىل ابلرئيس أن يتحدث عن خمرج لتلك األقلية ال أن
يبحث عن مأزق للغالبية "(.)71
ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق أيضا استخدام
بعض الرموز النقابية البارزة املؤيدة للتقرير وصف "داعش"
إلرهاب األحزاب واحلركات السياسية اإلسالمية الرافضة
للتقرير ،فقد وصف نقيب الصحفيني يف تونس (انجي
البغوري) موقف حركة النهضة الرافض للمساواة يف املياث
"ابلداعشى"( ،)71بينما اهتمها آخرون ابخلداع وعدم االلتزام
مبا أعلنته سابقا (مايو  )0271من كوهنا حركة مدنية
تفصل بني الديين والسياسي( ،)71وعلى هذا املنوال ذهب
آخرون للتشكيك يف مدنية احلركة ،وكأن املدنية لديهم ال
تعين إال االنسالخ من الدين كليا ،بل واهلجوم على كل
ثوابته وقواعده األساسية.
ومن املفارقات األخرى يف هذا السياق أيضا اعتماد
اللجنة املعدة للتقرير على املنظومات التشريعية الغربية
كمرجع أساسي لصياغة احلقوق واحلرايت الفردية ،ولعل
هذا يفسر ترحيب منظمة األمم املتحدة وعدد من دول
العامل الغريب ابلتقرير يف صيغته النهائية ،بل ومطالبة
السلطات التونسية بتفعيله على املستوى التشريعي( ،)02وقد
أقر بعض أعضاء اللجنة مبشاركة رموز سياسية فرنسية يف

"موضوع املياث حسمنا فيه ،والقول أبن مرجعية تونس
دينية خطأ فاحش ..تونس دولة مدنية وال عالقة لنا ابلدين
أو القرآن"( ،)79وكان من املتوقع أيضا أن يعلن الرئيس
مشروعات قوانني تتعلق حبقوق املثليني جنسيا كما جاء يف
توصيات التقرير ،لكنه فضل كسب الوقت عرب تشكيل
جلنة لدراسة املقرتحات قبل نشرها ،حبجة لطيفة للغاية
"احرتام مشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه" ،وكأن
مسائل املياث والعدة واملهر والعالقات اجلنسية والزواج من
غي املسلم ال تشكل استفزازا ملشاعر غالبية الشعب
التونسي نساء ورجاال(.)71
ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق اعتماد الرئيس
التونسي على منطق مقلوب من زاوية األقلية واألغلبية،
وذلك حينما صرح أبن املعرتضني على املساواة يف املياث
ميكنهم اللجوء إىل تقسيم املياث حسب الشريعة اإلسالمية
بشرط الوصية الكتابية بذلك ،وهو ما أاثر جدال واسعا
حول تفاصيل ذلك الطرح وآاثره وإشكالياته يف حالة املوت
الفجائي أو تعدد الزوجات أو األبناء غي األشقاء ..إخل،
كما اثر اجلدل حول املنطق املقلوب الذى اعتمده الرئيس
يف حديثه والذي ينطوي على رؤية أغلبية الشعب التونسي
املتجانس دينيا ومذهبيا ابعتبارهم أقلية مأزومة يبحث هلا
عن حل ،بينما يرى أقليتهم أغلبية مهدورة احلقوق جيب
تكينها من حقوقها إبعادة تفصيل كافة القوانني
والتشريعات ابعتبارهم أصل الشعب وغيهم استثناء،
ويلخص أحد املنتقدين هذا املنطلق املقلوب قائال " كان

( )71د .إلياس دردور :السبسي يفرض املساواة يف اإلرث على  ٪12من
التونسيني ألجل خاطر  ،٪02موقع هوية برس 72 ،سبتمرب  ،0271متاح
عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/Cp1TKo :
( )71وصف «النهضة» بـ«داعش» يضع نقيب الصحفيني التونسيني يف
مأزق ،موقع التحرير اإلخباري 01 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/hmY1CW :
( )71النهضة تفصل بني الدين والدولة ..والسبسي يرحب حبذر ،موقع
احلرة 07 ،مايو  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/9EXPsw
( )02منظمة األمم املتحدة هتنئ تونس وترحب بتقرير جلنة احلرايت الفردية
واملساواة ،موقع راديو مشس  73 ،fmيوليو  ،0271متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/1rBj3Q :
وانظر أيضا :فرنسا ترحب بتقرير احلرايت الفردية واملساواة يف تونس ،موقع
السفارة الفرنسية يف تونس 00 ،يونيو  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/Xk1km9

( )79موقع اليب اليب سي العربية ،الرئيس التونسي يدعو إىل "املساواة يف
املياث بني الرجل واملرأة" ،منشور بتاريخ  73أغسطس  ،0271متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/zg1LK1 :
( )71مبادرة السبسي حول املياث تتفاعل وتثي جدال غي مسبوق ،موقع
التليفزيون األملاين  71 ،DWأغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://p.dw.com/p/0iMwF
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صياغة التقرير واقرتاح مواد خاصة ابملثلية اجلنسية(،)07
األكثر مفارقة يف هذا الشأن أن يشن بعض أعضاء اللجنة
هجوما حادا على موقف األزهر الرافض للتقرير حبجج
غريبة ومرتبكة( ،)00فتارة يقولون إن ما جيري يف تونس شأن
وطين داخلي ال عالقة لألزهر به( ،)03واترة يقولون إن
شيوخ األزهر ليس لديهم سلطة على التونسيني ،وحنن لدينا
علماء أدرى ابجملتمع التونسي( ،)04وال ندري أي صنف من
العلماء يشار إليه يف هذا السياق يف ظل استبعاد اللجنة
لكل علماء الشريعة والفقه جبامعة الزيتونة بل ورفض املناظرة
معهم أو أخذ رأيهم يف مضمون التقرير ومواده(.)09
هكذا صارت "الوطنية" و"الداعشية" أوصافا سهلة
االستخدام إلرهاب اخلصوم يف تونس .ويبدو أيضا أن مثل
هذه التيارات قد تناست فجأة أهنا ليربالية تروج لنقاش
الفكرة ابلفكرة والرأي ابلرأي واحلوار ابحلوار ..إخل ،كما
تناسى هؤالء أيضا أن االعتماد على نسخ منظومات
تشريعية غربية بتونس ال يـعد عمال وطنيا أبي شكل من
األشكال ،بل يشكل حالة من التبعية العمياء لألجنيب.

تونس :من العلمانية اجلزئية إىل الشاملة..

مالحظات وإطار تفسريي

من خالل ما سبق ميكن استنتاج عدد من املالحظات
ذات الداللة ،أبرزها احنسار اجلدل حول القضااي
االقتصادية واالجتماعية الىت تس حياة ومعيشة أغلبية
الشعب التونسي لصاحل قضااي ثقافية خنبوية ضيقة يغلب
عليها الطابع السياسي يف إطار حالة استقطاب حادة بني
التيارات العلمانية واإلسالمية ،وتكفي اإلشارة إىل مؤشرات
احلالة االقتصادية املتعثرة يف تونس بعد مرور مثاين سنوات
على الثورة للداللة على هذا االستنتاج.
املالحظة الثانية تتعلق ابنتقال اهلجمة العلمانية يف
تونس من الدولة إىل اجملتمع يف حماولة لرتسيخ مزيد من
عمليات التغريب والعلمنة للمجتمع التونسي بشكل غي
مسبوق حىت يف عهود علمانية سابقة ،فكثيا ما اندت عدة
منظمات للمجتمع املدين طيلة العقدين املاضيني بضرورة
سن قوانني للمساواة يف املياث بني الرجل واملرأة ولكنها مل
تلق آذاان صاغية من الرئيس السابق زين العابدين بن علي
الذي عرف أبنه علماين ومناصر للتغريب -لشدةحساسية املوضوع على األرجح ،بل إن احلبيب بورقيبه
الذي ينظر إليه على أنه حمرر املرأة يف تونس مل يتمكن من
إدخال أي تعديل بشأن موضوع املساواة يف املياث بسبب
وضوح النص القرآين.
املالحظة الثالثة تتعلق ابنتقال اهلجمة العلمانية من
فروع الفقه إىل أصوله ،ومن قضااي ذات بعد اجتهادى
مرتبط بظروف ومالبسات اترخيية إىل ثوابت الشريعة
اإلسالمية وأحكامها الواضحة املنظمة للعالقات
االجتماعية ،كما يف قضااي املياث والزان واللواط واإلجهاض
وغيها من املسائل الىت تعرض هلا التقرير وصوال إىل قضااي
ال ميكن ختيل مناقشتها لو كانت ختص أداين أخرى ،كما
يف قضية العدة اخلاصة ابملرأة املطلقة أو املتوىف عنها زوجها
واملقررة بثالثة أشهر وفق ما جاء يف القرآن الكرمي ،إذ
للقارئ أن يتخيل على سبيل املثال رد فعل جلنة احلرايت

( )07تقرير جلنة املساواة واحلرايت الفردية :اعرتافات خطية الحد أعضائها
واللجنة تتهاوى حتت القصف الشعيب ،شبكة تونس اآلن 79 ،يوليو
 ،0271متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/kZ3dLg :
( )00حسن سلمان ،ردود تونسية على علماء األزهر :اهتموا بشؤونكم،
موقع القدس العريب 71 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/tT7Gkg
( )03تصادم بني األزهر وإفتاء تونس ..وجدل إقليمي حول املساواة ،موقع
قناة العربية 71 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/tr1Kdg
( )04راجع حوار بشرى بلحاج رئيسة جلنة احلرايت مع جريدة الوطن
املصرية يف  01أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/TiRC4W
( )09عبد احلكيم شق الطني ،أساتذة جامعة الزيتونة بتونس يرفضون قرار
الرئيس ،موقع النهار أونالين 01 ،أغسطس  ،0271متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/r9tE0p :
انظر أيضا :وفاء احلكيي ،علماء تونس يرفضون مقرتحات جلنة احلرايت
الفردية واملساواة ،موقع جملة ميم 01 ،يونيو  ،0271متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/7MPMxV :
6

الشاملة ،وقد أسهب كثيا يف حتليل النموذج الثاين حمذرا
من انتشار نزعات العلمنة الشاملة يف اجملتمعات العربية
واإلسالمية على مستوى الفكر والسلوك واألخالق إضافة
إىل جماالت االقتصاد والسياسة وغيها(.)01
من هذا املنطلق ميكن مالحظة حالة االرتباط الوثيقة
بني ما طرحه املسيي حول العلمانية الشاملة املتوحشة ،وما
تتعرض له اجملتمعات العربية واإلسالمية خالل الفرتة األخية
من عمليات هجوم منظمة على ثوابت اإلسالم وقواعده
األساسية احلاكمة للمجتمع ،واليت وصلت حلالة مناذجية
فجة يف تونس .وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن ما
رصده املسيي يف أتسيس نظريته حول أمناط العلمانية،
ارتكز على استقراء فرتات الثمانينيات والتسعينيات وبداية
األلفية اجلديدة ،مبا يعىن أن مثة تطورات هائلة حباجة
لعمليات (رصد  -تسكني  -حتليل  -تفسي) ،ميكن من
خالهلا اختبار مدى القدرة التفسيية ألمناط العلمانية لدى
املسيي وغيه من املفكرين الذين تصدوا لدراسة الظاهرة
العلمانية يف العامل العريب ،ولعل أبرز ما ميكن مراجعته يف
هذا اإلطار مسألة تصنيف العلمانيني العرب ومدى تبنيهم
للعلمانية اجلزئية أو الشاملة ،فقد كان املسيي ممن يعتقدون
أن أغلب العلمانيني العرب جزئيون ،وال ندري هل كان
سيظل على هذا الرأي لو كان حيا بني أيدينا اليوم أم كان
سيكون له رأي آخر؟

املزعومة لو كانت تلك القضية ختص املرأة اليهودية أو
املسيحية أو حىت البوذية أو اهلندوسية.
املالحظة الرابعة ترتكز حول آلية اهلجمة العلمانية
األخية والىت اعتمدت ابألساس على االستقواء ابلدولة
لفرض حالة تغيي قسرية من أعلى لثقافة اجملتمع التونسي
وهويته العربية واإلسالمية مبا يعيد االعتبار للجدل الدائر
منذ عقود يف أوساط احلركات اإلصالحية يف العامل العريب
حول مقوالت اإلصالح من أعلى أو أسفل وآاثرها ومدى
فاعليتها.
أما املالحظة األخية فتتعلق أبساليب اإلرهاب
الفكري املتصاعدة لقمع أغلبية املسلمني التونسيني وغي
التونسيني ممن يعارضون التقرير ويرونه خمالفا لثوابت دينهم
وقواعده األساسية ،وقد اعتمد أسلوب اإلرهاب الفكرى
على ثالثة مقوالت موجهة حسب الفئة املعرتضة  ،فمقولة
"اجلهل" ميكن استخدامها يف مواجهة أغلبية الشعب
املعرتض ،ومقولة "داعش" ميكن استغالها إلرهاب حركة
النهضة اإلسالمية وابتزازها فكراي وثقافيا ،ومقولة "الوطنية"
ميكن إطالقها يف وجه األزهر للكف عن االزعاج املتجاوز
للحدود.
ويف ختام هذه الورقة يبدو للباحث أن ما طرحه

الدكتور عبد الوهاب املسيي -رمحه هللا -حول العلمانيتني
اجلزئية والشاملة يصلح إطارا تفسياي لتحليل حتوالت
الظاهرة العلمانية يف تونس خالل السنوات املاضية ومآالهتا
املستقبلية ومن ورائها بلدن الربيع العريب األخرى الىت تشهد
صعودا مماثال لنزعات العلمانية الشاملة بدرجات متفاوتة يف
احلدة.
حيث تناول الدكتور املسيي ظاهرة العلمانية على
مستويني يف جملدين كبيين( ،)01األول جزئي ويعىن ابلدولة
ومؤسساهتا ويسميها العلمانية اجلزئية ،والثاين شامل ويعىن
ابجملتمع وثقافته وأمناط عيشه وحياته ويسميها العلمانية

( )01مثل هذا البعد مل ينل االهتمام الكايف للباحثني املهتمني بفكر
املسيي سواء يف اإلشارة إليه أو يف البناء عليه لتحذير اجملتمعات اإلسالمية
من تلك العمليات العلمانية الشاملة الىت تتسرب إليهم يوميا عرب مسارات
خمتلفة إعالمية وفكرية ونفسية واقتصادية ،ذلك أن أغلب الباحثني العرب
استهواهم االستقطاب العلماين اإلسالمي حول الدولة والسلطة ،فراحوا
يطرحون جانبا مما طرحه املسيي حول العلمانية اجلزئية يف حماولة للتقريب
بني اخلصوم ،بينما خفت إلقاء الضوء على العلمانية الشاملة وما تفعله يف
اجملتمعات ،ولعل املطلع على عناوين أغلب األحباث والرسائل الىت كتبت
حول املسيي يدرك هذه النقطة بسهولة.

( )01عبد الوهاب املسيي ،العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة،
(القاهرة :دار الشروق.)0220 ،
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