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مخاضات حقوقية:

الديمقراطية واإلسالم والمعاني المعلقة
�شهدت �سنوات  2011وما �أعقبها ،دخول الأحزاب
الإ�سالمية �إىل امل�شهد ال�سيا�سي يف العديد من الدول
العربية ،تبعا ل�سقوط �أنظمة احلكم فيها .وفيما �أدى
تغول هذه الأحزاب �إىل �صراعات �سيا�سية �أيديولوجية
حد العنف ،ف�إن التجربة التون�سية جنحت يف
بلغت ّ
جتاوز هذه ال�صراعات يف اجتاه �إر�ساء توافقات براغماتية
باتت ميزة بارزة للحياة ال�سيا�سية يف تون�س .وقد متثل
ذلك يف ت�ضمني د�ستور  2014جمموعة من الن�صو�ص
املبهمة التي تت�ضمن بع�ض التناق�ض وحتتمل طبعا �أكرث
من تف�سري يف اجتاه هذا الفريق �أو ذاك .فك�أمنا �إقرار
الد�ستور هو جمرد اتفاق مرحلي بني هذه القوى� ،أدى
�إىل «تعليق» ال�صراع فيما بينها �أو رمبا �إرجائه �إىل زمن
�آخر.
والالفت �أن �إرجاء النظر يف اخلالفات الأيديولوجية
حتت م�سميات «مفاهيم مرنة» ال ينح�صر يف العالقات
التفاعلية بني القوى ال�سيا�سية ،بل يكاد يكون
معمما ،لي�شمل النقا�شات الداخلية للأحزاب� ،أقله
احلزب الأكرث �أدجلة يف تون�س ،وهو حزب النه�ضة.
وهذا ما ن�ست�شفه من امل�ؤمتر العا�شر للنه�ضة ،حيث
عمدت احلركة �إىل بلورة خطاب «مرن» يحررها
من «كال�سيكيات» و«�أدبيات» الإ�سالم ال�سيا�سي
التقليدي وي�ساعدها على خو�ض اللعبة ال�سيا�سية
برباغماتية حتت م�سمى«الإ�سالم الدميقراطي» ،وهو
مفهوم غام�ض ما برح جمردا عن �أي تعريف.
و�إذ تتجنب حركة النه�ضة �أي ا�شكال �إيديولوجي مع
�شريكها يف احلكم ،ذهب «النداء» على نقي�ض ذلك
بهدف �إبراز متايزه كقوة حداثية يف مواجهة قوة �إ�سالمية
حمافظة .وهذا ما ن�ست�شفه من املبادرة التي �أطلقها
رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�سب�سي بت�شكيل جلنة
خم�ص�صة للنظر بكل املواد القانونية التي ال تن�ص على
احرتام احلريات الفردية وامل�ساواة والعمل على و�ضع
مقرتحات تعديل تعزز كال املبدئني قانونياً .وينتظر
�أن تبلغ هذه املبادرة منتهاها مع ن�شر اللجنة لتقريرها
وتو�صياتها ،على نحو قد ي�ؤدي عمليا �إىل �إنهاء الهدنة
الأيديولوجية بني �شريكي احلكم .فال يكون كافيا �إذ
ذاك �أن تتوارى حركة النه�ضة خلف مفاهيم مبهمة
ك «الإ�سالم الدميقراطي» بل �سيتعني عليها تقدمي
�أطروحاتها الفكرية والتنظريية يف هذه املجاالت كافة.
انطالقا من ذلك ،ر�أينا من ال�ضروري ا�ستعادة بع�ض
�أهم حمطات التنازع بني القوى امل�صنفة حداثية والقوى
امل�صنفة �إ�سالمية وحتليلها ،متهيدا للنقا�ش االجتماعي
الأو�سع والذي يرجح ح�صوله ب�شكل وا�سع قريباً.
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مخاضات تونس الحقوقية:
الديمقراطية واإلسالم والمعاني المعلقة

�شهدت �سنوات  2011وما �أعقبها ،دخول الأحزاب
اال�سالمية �إىل امل�شهد ال�سيا�سي يف العديد من الدول
العربية ،تبعا ل�سقوط �أنظمة احلكم فيها .وفيما �أدى تغول
هذه الأحزاب �إىل �صراعات �سيا�سية �أيديولوجية بلغت
حد العنف ،ف�إن التجربة التون�سية جنحت يف جتاوز هذه
ّ
ال�صراعات يف اجتاه �إر�ساء توافقات براغماتية باتت ميزة
بارزة للحياة ال�سيا�سية يف تون�س.
وقد اكت�سب «التوافق» طابعا رمزيا فائقا ،يف االجتماع
ال�سري الذي جمع «ال�شيخني» الباجي قايد ال�سب�سي
ورا�شد الغنو�شي يف باري�س يف عام  .2013تبعا لذلك،
طغت ن ّية الو�صول �إىل توافق على جممل اخلالفات العالقة
يف م�سودات د�ستور اجلمهورية الثانية ،فانتهت امل�سودة
الأخرية التي مت �إقرارها يف عام � 2014إىل جمموعة من
الن�صو�ص املبهمة التي تت�ضمن بع�ض التناق�ض وحتتمل
طبعا �أكرث من تف�سري يف اجتاه هذا الفريق �أو ذاك .وتعك�س
�صياغة املواد على هذا الوجه التكتيكات وامل�ساومات
الرباغماتية التي انتهجتها القوى ال�سيا�سية املختلفة،
للو�صول �إىل �صيغة مقبولة من اجلميع ،و�إن بقي كال
الفريقان على مواقفهما ومقارباتهما الأ�صلية .فك�أمنا �إقرار
الد�ستور هو جمرد اتفاق مرحلي بني هذه القوى� ،أدى
�إىل «تعليق» ال�صراع فيما بينها �أو رمبا �إرجائه �إىل زمن �آخر.
وفيما ينتظر �أن تتوىل املحكمة الد�ستورية تو�ضيح
هذه الن�صو�ص وفر�ض معانيها وانعكا�ساتها القانونية،
ف�إن االختالفات املفتعلة بني الأحزاب حول اختيار
�أع�ضاء هذه املحكمة وت�أخري تعيينهم بعد �سنوات
من �إقرار الد�ستور� ،إمنا يبني �أن هذه القوى ما تزال غري
جاهزة لتمكني م�ؤ�س�سات الدولة من ح�سم خالفاتها
الأيديولوجية و�أنها ما تزال تف�ضل �أن تتوىل بنف�سها النظر
يف �أي خالف يف فهم الد�ستور �أو انعكا�ساته.
والالفت �أن �إرجاء النظر يف اخلالفات الأيديولوجية حتت
م�سميات «مفاهيم مرنة» ال ينح�صر يف العالقات التفاعلية
بني القوى ال�سيا�سية ،بل يكاد يكون معمما ،لي�شمل
النقا�شات الداخلية للأحزاب� ،أقله احلزب الأكرث �أدجلة
يف تون�س ،وهو حزب النه�ضة .وهذا ما ن�ست�شفه من امل�ؤمتر
العا�شر للنه�ضة ،حيث عمدت احلركة �إىل بلورة خطاب
«مرن» يحررها من «كال�سيكيات» و «�أدبيات» الإ�سالم
ال�سيا�سي التقليدي وي�ساعدها على خو�ض اللعبة
ال�سيا�سية برباغماتية حتت م�سمى«الإ�سالم الدميقراطي».
وهذا ما دفع رئي�س اجلمهورية الفرن�سية �إميانويل ماكرون
يف زيارته الأخرية لتون�س �إىل القول ب�أن ال�شعب التون�سي
�أثبت ،على عك�س ما يعتقده البع�ض� ،أن الدميقراطية
تتما�شى مع املجتمعات الإ�سالمية.
�إال �أنه يجدر التنبيه �إىل �أن متاهي احلركة مع «الدميقراطية»
يبقى حتى اللحظة �سيا�سيا فقط .فلم ن�شهد بعداً
ايديولوجيا تنظريياً لتلك العملية ،ف�ضال عن �أن متابعة
املمار�سات ال�سيا�سية والت�شريعية للنه�ضة ال تعطي ن�سقاً
وا�ضحاً لنوع الدميقراطية التى تتبناها وال للنهج الفكري
التحديثي امل ّتبع �أو املبتدع من قبلها .كما ال نلقى يف
خطابها �أي �ضبط �أو جتديد للم�صطلحات احلداثية

امل�ستعملة ،ما �أبقاه يقت�صر على اال�سقاطات والتحوير.
وقد بدا �أن را�شد الغنو�شي ،زعيم حركة النه�ضة ،يعمل
على تقريب حزبه للدميقراطية بدال من تقريب املرجعية
الإ�سالمية �إليها ،وذلك على غرار الرئي�س الرتكي رجب
الطيب �أردوغان الذي جنح يف تقريب حزبه من العلمنة
بدال من تقريب مرجعياته الإ�سالمية منها.
و�إذ نلحظ تاليا �سعيا للنه�ضة لتجنب �أي ا�شكال
�إيديولوجي مع �شريكها يف احلكم «النداء» �أو حتى �أي
ا�ستحقاق يرغمها على تو�ضيح مواقفها الأيديولوجية ،ثمة
م�ؤ�شرات ظهرت م�ؤخرا �أن «النداء» رمبا يجد على النقي�ض
من ذلك م�صلحة يف و�ضعها �أمام ا�ستحقاق مماثل بهدف
�إبراز متايزه كقوة حداثية يف مواجهة قوة ا�سالمية حمافظة.
وهذا ما ن�ست�شفه من املبادرة التي �أطلقها زعيم نداء
تون�س الباجي قايد ال�سب�سي يف خطابه بتاريخ � 13أوت
 ،2017بت�شيكل جلنة ا�ست�شارية خم�ص�صة للنظر بكل
املواد القانونية التى ال تن�ص على احرتام احلريات الفردية
وامل�ساواة والعمل على و�ضع مقرتحات تعديل تعزز كال
املبدئني قانونياً.
وما يعزز هذه القراءة هو �أن ال�سب�سي ركز عند �إطالق
مبادرته هذه على م�س�ألة امل�ساواة يف الإرث ،والتي تكاد
تكون امل�س�ألة الأكرث ا�صطداما بال�شريعة اال�سالمية بفعل
تعار�ضها مع قطية الآيات القر�آنية فيه .فك�أمنا ال�سب�سي
د�شّ ن عمله لتحقيق امل�ساواة ب�إبراز العنوان الأكرث
ت�صادمية و�إحراجا ل�شركائه يف احلكم .وينتظر �أن تبلغ
هذه املبادرة منتهاها مع ن�شر اللجنة لتقريرها وتو�صياتها،

على نحو قد ي�ؤدي عمليا �إىل �إنهاء الهدنة الأيديولوجية
بني �شريكي احلكم .فال يكفي �إذ ذاك حركة النه�ضة
التواري خلف مفاهيم مبهمة كـ«الإ�سالم الدميقراطي»
بل �سيتعني عليها تبيان موقفها الراف�ض �أو امل�ؤيد لأي من
امل�سائل املقرتحة ،ورمبا تقدمي �أطروحاتها الفكرية والتنظريية
التى تربر �أيٍا من املوقفني .ويف كلتا احلالتني� ،ستكون يف
مو�ضع م�ساءلة .فقبولها بامل�ساواة يف الإرث قد يعر�ضها
النتقادات الأ�صوليني والتي قد ت�صل �إىل اتهامها بالزندقة
واخلروج عن الإ�سالم لغايات �سيا�سية .باملقابل� ،سي�ؤدي
عدم قبولها بامل�ساواة �إىل اهتزاز �صورتها «التحديثية»
و»الدميقراطية» التى عملت منذ  2014على بلورتها حملياً
ودولياً ،مما قد ي�ؤثر على مكانتها ال�سيا�سية داخليا وخارجيا،
وخا�صة بعد تطور احلراك املدين حول هذه امل�سائل .ولكن
حتى و�إن عادت القوى ال�سيا�سية �إىل �سابق عهدها يف
تعليق النقا�ش ال�سيا�سي عمال مبقت�ضيات التوافق ،يبقى
�أن �صدور تقرير اللجنة �أو جمرد التلويح ب�صدوره �سي�شكل
«خ�ضة» حلركة النه�ضة تنبهها �إىل �ضرورة اال�ستعداد
الفكري ال�ستحقاقات مماثلة �ستثور عاجال �أم �آجال� ،سواء
ح�صل ذلك ب�شكل تلقائي عن التفاعالت املدنية �أو من
باب الإحراج ال�سيا�سي �أو املزايدة الأيديولوجية.
ومن هنا ،ا�ستباقا لهذا احلدث الذي ي�ؤكد بع�ض �أع�ضاء
اللجنة ح�صوله بعد االنتخابات البلدية ،ر�أينا من ال�ضروري
ا�ستعادة بع�ض �أهم حمطات التنازع بني القوى امل�صنفة
حداثية والقوى امل�صنفة �إ�سالمية وحتليلها ،متهيدا للنقا�ش
االجتماعي الأو�سع والذي يرجح ح�صوله ب�شكل وا�سع

قريباً .وي�ؤمل �أن ي�سهم فتح نقا�ش هادئ ور�صني على هذا
النحو يف تعزيز اجلهوزية االجتماعية الالزمة ال�ستيعاب
اخلالفات من دون حتولها �إىل عامل ت�أزم ،متهيدا لتطوير
منظومة حقوقية جتديدية �سليمة.
ثمة عامل �آخر ال يقل �أهمية حفّزنا للعمل على هذا
العدد ،قوامه التجربة الهامة التي تقودها الدميقراطية
التون�سية اجلديدة مبختلف تفاعالتها ،وبخا�صة تفاعالتها
بني القيم احلديثة والقيم املحافظة .فهذه التجربة ،يف
جناحاتها و�إخفاقاتها ،جتعلها مبثابة اختبار لكثري من الدول
العربية يف امل�شرق كما املغرب .فثمة �أ�سئلة بليغة تطرح
اليوم :ما الذي يف�سر �أن الربملان التون�سي الذي ي�ضم
ع�شرات النواب الإ�سالميني جنح يف �إقرار قانون ملكافحة
العنف �ضد املر�أة ،قد يكون القانون الأكرث تطورا يف املنطقة
العربية جمعاء؟ ما الذي يف�سر �أن تكون النه�ضة �إحدى
القوى الداعمة لهذا القانون ،فيما تبقى القوى الإ�سالمية
يف الدول الأخرى عامل عرقلة �أو ت�شذيب لقوانني مماثلة؟
�أ�سئلة ال ميكن الإجابة عليها من دون الغو�ص يف الو�ضعية
ال�سيا�سية واالجتماعية يف تون�س .وب�إمكان الإجابات طبعا
�أن تكون �أكرث ثراء عند مقارنة التجربة التون�سية بتجارب
�أخرى ،حاولنا الإ�ضاءة على بع�ض جوانبها يف هذا العدد،
ومن �أبرزها التجارب الرتكية واملغربية والليبية وامل�صرية.
ويبقى هذا العدد بالطبع م�ساهمة ب�سيطة ،ن�أمل �أن ننجح
يف تطويرها وتعزيزها ،من خالل ما قد ت�ستولده من
تفاعالت مع قراء املفكرة يف تون�س وخارجها.
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القانون واإلسالم في تونس

دستور التوافقات:

براغماتية سياسية ومراوغة من أجل البقاء أم هر وب إلى األمام؟
سلســبيل القليبــي
�أربع �سنوات م ّرت على امل�صادقة على الد�ستور
التون�سي� .1أربع �سنوات ونحن نعي�ش على وقع
د�ستور يقال �أنه د�ستور التوافقات و�أنه د�ستور
اال�ستثناء التون�سي.
لكن ما هي حال هذا الد�ستور اليوم وما هي حال
امل�ؤ�س�سات التي �أن�ش�أها وحال منوذج املجتمع الذي
�أر�ساه؟ بعبارة �أخرى ،هل �أن د�ستور  27جانفي
 2014هو فعال د�ستور توافقي �أم �أنه د�ستور
ت�أجيل اخلالفات والهروب �إىل الأمام؟ هل كانت
التوافقات اتفاقات بني الفرقاء ال�سيا�سيني ّ
مكنت
من بناء حقل �سيا�سي م�شرتك ي�سمح با�ستدامة
الد�ستور وخا�صة ب�إنزاله �أر�ض الواقع� ،أم كانت
تنازالت م�ؤقتة ل�ضرورة امل�صادقة على الد�ستور
يف انتظار ظهور توازنات �سيا�سية جديدة حملية
(تون�س) و�إقليمية (املنطقة العربية)؟ مبعنى �آخر،
هل كانت امل�صادقة على الد�ستور ثمرة اتفاق حول
مبادئ �أ�سا�سية وت�أ�سي�سية لهوية الدولة ولعالقتها
باملجتمع وبالأفراد �أم �ضرب من الرباغماتية
ال�سيا�سية 2التي ا�ضط ّرت الفاعلني ال�سيا�سيني
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �إىل التخ ّلي عن جزء
من املبادئ التي دخلت بها هذا املجل�س ّ
للتمكن
من الفوز بالبع�ض الآخر؟
نطرح هذه الت�سا�ؤالت اليوم يف ّ
تعث عملية
ظل ّ
�إنفاذ الد�ستور �سواء تع ّلق الأمر باملحكمة
الد�ستورية �أو بالهيئات الد�ستورية امل�ستق ّلة ،ولأنّ
اخلالفات التي �أثّثت النقا�شات باملجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي عادت لتطفو على ال�سطح خا�صة يف ما
يتع ّلق مبنظومة احلقوق واحلريات ،وك�أن الرباغماتية
ال�سيا�سية كانت بالن�سبة للبع�ض و�سيلة للمراوغة
من �أجل البقاء بينما كانت بالن�سبة للبع�ض الآخر
هروبا �إىل الأمام.
البراغماتية السياسية أو
المراوغة من أجل البقاء

�إذا �أخذنا «الرباغماتية ال�سيا�سية» على معناها
املبتذل ال الفل�سفي باعتبارها ملكة الت�أقلم مع
الو�ضع ال�سيا�سي ال ّراهن وتغيري اخلطاب ال�سيا�سي
و�س ّلم الأوليات على �أ�سا�سه ،فمن الهام �أن نذكّ ر
ُ
با�سرتاتيجية العمل التي ّمت اتباعها من قبل النه�ضة
مبا�شرة بعد الإعالن عن النتائج النهائية النتخاب
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،3يف ظل انق�سام
املجل�س الت�أ�سي�سي الأيديولوجي وال�سيا�سي.4
فعملت النه�ضة يف �إثر ذاك االنت�صار 5على ّ
التمكن
من ال�سلطة وعلى تركيز قواعده فيها:
ويلحظ �أن �أول التدابري املتخذة منها متثل يف �إقرار

التنظيم امل�ؤقت لل�سلط العمومية (  16دي�سمرب
 )2011الذي غابت فيه �أي �إ�شارة �إىل ّمدة زمنية
�شكل ّ
حمددة لكتابة الد�ستور الأمر الذي ّ
تنكرا
ّ
منها لتع ّهد جميع الأطراف ال�سيا�سية 6ب�إعداد
ن�ص الد�ستور يف ّمدة ال تتجاوز ال�سنة وهي نف�س
حددها الأمر الرئا�سي لدعوة الناخبني
املدة التي ّ
ّ
7
النتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي  .ومل يتوقّف
احلد� ،إذ �أن نف�س التنظيم امل�ؤقت
الأمر عند هذا ّ
لل�سلط منح املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ال�سلطة
الت�شريعية �إىل جانب �سلطة �إعداد الد�ستور .وي�ؤ�شر
هذان التوجهان �إىل رغبة لدى حركة النه�ضة يف
التم ّتع بح ّيز زمني �ضروري لتمرير قوانني تريد بها
اال�ستباق والإ�سراع بفر�ض ت�ص ّوراتها ال�سيا�سية
والت�شريعية ،مبا يتوافق مع ال�شريعة� .إال �أن احلركة
تراجعت عن م�ساعيها تلك ،بعدما مل�ست قدرة
ال�شارع التون�سي على التح ّرك وعلى التج ّند
لتوجهاتها والذي بلغ �أوجه مع اعت�صام
ّ
للت�صدي ّ
الرحيل .8بل �أنها مل ترت ّدد عن االن�سحاب امل�ؤقت
من ال�سلطة لرتك املكان حلكومة تكنقراط وذلك
حتى ال تفقد كل حظوظ العودة �إليها ،خا�صة يف
ظل �أحداث الإطاحة بحكم الإخوان امل�سلمني يف
م�صر.
هذا يف ما يتع ّلق بالتعامل مع التوازنات ال�سيا�سية
داخل املجل�س الت�أ�سي�سي وخارجه ،ماذا الآن
عن التعامل مع الرهانات ال�سيا�سية التي طرحها
الد�ستور؟
البراغماتية السياسية أو
الهر وب إلى األمام

مل جتد ق�ضية املرجعيات التي ينبني عليها الد�ستور
داخل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي احليز الكايف من
النقا�شات الذي من �ش�أنه �أن يح�سمها ومل يقع
ح ّلها يف حقيقة الأمر .فقد تر ّتب على املواجهة
بني حاملي م�شروعني �سيا�سيني متعار�ضني تعطيل
لعملية �صياغة الد�ستور ،وبخا�صة بعد ظهور �أزمة
ثقة بني خمتلف الفُرقاء ال�سيا�سيني من جهة وبني
املجتمع واملجل�س الت�أ�سي�سي من جهة ثانية على �إثر
االغتياالت ال�سيا�سية وا�ستفحال الإرهاب والعنف
ال�سيا�سي.
أهم
فكان �أن وقع �إحداث احلوار الوطني برعاية � ّ
املنظمات الوطنية وهي االحتاد العام التون�سي
لل�شغل واالحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة
والرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان
والهيئة الوطنية للمحامني ،9الذي و�ضع خارطة
طريق للو�صول �إىل د�ستور جديد ي�سمح ب�إر�ساء
م�ؤ�س�سات �سيا�سية جديدة دائمة وذلك بت�أطريه
ملداوالت املجل�س الت�أ�سي�سي �ضمن ما �سمي بلجنة

التوافقات� .إال �أن هذه اللجنة �أف�ضت �إىل تنازالت
بالتو�صل �إىل امل�صادقة على الد�ستور
�سمحت ّربا
ّ
لكنها � ّأجلت يف الواقع ح�سم نقاط اخلالف التي
ُولد بها .وبالفعل و�إن كانت مفارقة ه�شا�شة حركة
النه�ضة دفعت بها �إىل القبول بتنازالت� ،إال �أن
ثمن التوافقات كان بقاء روا�سب م�شروعها لأ�سلمة
الد�ستور بعد �أن �سعت �إىل �أ�سلمة الثورة.10

أفضت لجنة
التوافقات إلى
تنازالت سمحت
ّ
بالتوصل إلى
المصادقة على
الدستور لكنها
ّ
أجلت في الواقع
حسم نقاط
ُ
الخالف التي و لد
بها .
وبالفعل ،رغم تراجعها عن اعتماد ال�شريعة
كم�صدر من م�صادر الت�شريع وعن ت�ضمني «توطئة
11
الد�ستور �أنه �سيت� ّأ�س�س على تعاليم الإ�سالم»
وتراجعها عن اعتبار الإ�سالم دين الدولة ،ف�إن
الد�ستور التون�سي ولد حامال لف�صل �أول يق ّر ب�أن
«تون�س دولة ح ّرة م�ستقلة ذات �سيادة الإ�سالم
دينها والعربية لغتها واجلمهورية نظامها  »...وف�صل
ثاين يق ّر ب�أن «تون�س دولة مدنية تقوم على املواطنة
و�إرادة ال�شعب وعلوية القانون  »...كما �أنه ُولد
بف�صل �ساد�س تكفل مبقت�ضاه الدولة حرية املعتقد
وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية ومتنع دعوات
التكفري والعنف والكراهية لكنها يف نف�س الوقت
للمقد�سات ومانعة
الدولة راعية للدين وحامية
ّ
للنيل منها ! و�إن هذا الف�صل لهو خري دليل على
�أن ما ّمت هو �أقرب �إىل تراكم ر�ؤى �سيا�سية متباينة
من توافق حول �أر�ضية م�شرتكة ونحن ندفع اليوم
ثمن هذا التم�شي.
وبالفعل �إن ّمت يف الظاهر االتفاق كما ذكرنا �آنفا

على �أنّ الف�صل الأول من الد�ستور ال يعني قطعا
�أن الإ�سالم دين الدولة ،ف�إننا جند اليوم �إقرارا
بعك�س ذلك متاما يف كتاب يف �شرح الد�ستور
من ت�أليف النائب احلبيب خ�ضر املق ّرر العام له
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .12و�إن كان الد�ستور
�أق ّر ب�أن الدولة �ضامنة للحقوق واحلريات الفردية
والعامة و�أنها حامية للحياة اخلا�صة ولكرامة الذات
الب�شرية وحلرمة اجل�سد ،13ف�إننا جند اليوم �أحكاما
ق�ضائية بال�سجن وبالإبعاد يف حق �أ�شخا�ص من
�أجل ميولهم اجلن�سية 14واعتمادا على مفهوم
اللواط .وجند ق�ضاة يحكمون بعدم جواز التوارث
بني غري امل�سلم وامل�سلم بناء على الف�صل الأول
من الد�ستور باعتباره يق ّر �أن الإ�سالم دين الدولة
و�أن هذا الإقرار ي�سمح باعتماد ال�شريعة كم�صدر
من بني م�صادر القانون وعليه ف�إن القاعدة الفقهية
مكملة
القائلة ب�أن ال توارث بني م ّلتني هي قاعدة ّ
للف�صل  88من جملة الأحوال ال�شخ�صية واملتع ّلق
مبوانع الإرث.
ف�إذا كانت ال�سلطة الق�ضائية التي جعل منها د�ستور
 2014احلامية للحقوق واحلريات 15مل تدرك بعد
النقلة النوعية التي جاء بها د�ستور  2014مقارنة
مبنظومة د�ستور  1959و�إذا كانت ال�سلطة الق�ضائية
ال ترى االجتاه الذي متّت فيه التوافقات ،فهذا يعني
�أن هذه الأخرية كانت جم ّرد هروب �إىل الأمام من
قبل �أطراف �سيا�سية بقي كل منها يف موقعه.
لذا �آن الأوان �أن ُتبعث املحكمة الد�ستورية حتى
تكفل للن�ص الد�ستوري تنا�سقه كما يق ّر ذلك
الد�ستور ذاته يف ف�صله  14616وحتى تذكّ ر مبا جاء
مبداوالت املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي بخ�صو�ص
داللة الف�صل الأول من الد�ستور والذي ّمت
االتفاق ،ولي�س جم ّرد التوافق ،على �أنه ال يعني
�أن الإ�سالم دين الدولة و ُتذكّ ر ب�أن القا�ضي يبقى
املالذ الأخري ل ّأي �شخ�ص حلماية احلقوق التي
�ضمنها له الد�ستور من �أي انتهاك وبالتايل ُينتظر
منه ت�أويل الن�صو�ص القانونية يف اجتاه حماية هذه
احلقوق ال الت�ضييق منها �أو طم�سها.

القانون واإلسالم في تونس
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ّ
الدين في الدستور التونسي
إقبال بن موســى
يكاد ال يخلو �أي د�ستور من الد�ساتري املكتوبة يف العامل
اليوم ،على اختالف املرجعيات التي ت�ستند �إليها ،من
�إ�شارات ذات �صلة مب�س�ألة الدين� .إ ّال �أنّ تناول الدين
يختلف من د�ستور �إىل �آخر .ففي حني يكتفي عدد
من الد�ساتري بالتن�صي�ص على حرية املعتقد وال�ضمري
على اعتبارها من احلريات الأ�سا�سية التي تكفلها
الدولة للإن�سان ،تتجاوز د�ساتري �أخرى ذلك بتكري�س
ّ
للدولة .وال يقت�صر هذا التوجه الثاين
دين ر�سمي ّ
الدول الإ�سالمية التي ي ّت�ضمن عدد منها
على د�ساتري ّ
الدولة بل �أنّ عددا
تن�صي�صا على �أنّ الإ�سالم هو دين ّ
الدول الأوروبية تنحو نف�س
ال ب�أ�س به من د�ساتري ّ
املنحى ،من ذلك مثال تبني د�ستور الدمنارك للكني�سة
الإجنيلية اللوثرية ككني�سة وطنية حتظى بدعم الدولة
وا�شرتاطه �أن يكون امللك منتميا �إىل نف�س الكني�سة
واعرتاف الد�ستور اليوناين والد�ستور البلغاري مبكانة
متميزة للكني�سة الأرثوذك�سية .ويعك�س هذا التوجه
حر�ص وا�ضعي الد�ساتري على �إدراج مقت�ضيات ت�ؤكّ د
للدولة والعنا�صر
على االنتماء احل�ضاري والثقايف ّ
املحددة لهويتها �أي املقومات الأ�سا�سية التي ترتكز
ّ
والدين .فالدين ما فتئ ميثّل �أحد
عليها ذاتيتها كاللغة ّ
العنا�صر املحورية التي تت� ّأ�س�س عليها ح�ضارة وثقافة
جمموعة ب�شرية مع ّينة.
بالرجوع �إىل التجربة الد�ستورية التون�سية ،نلحظ �أنّ
تناول امل�س�ألة الدينية ،من زاوية تكري�س حرية املعتقد
وما ي�ستتبع ذلك من عدم متييز بني املواطنني على هذا
الأ�سا�س ،مت ّتد جذوره �إىل د�ستور  1861الذي اقت�ضى
يف �أحد ف�صوله �أنّ ّ
لكل واحد من �أهل اململكة ،على
احلق يف �أن يكون �آمنا على نف�سه
اختالف الأديان ،له ّ
ن�ص
وعر�ضه وماله كما هو املفتتح به عهد الأمان .وقد ّ
الف�صل الأ ّول من عهد الأمان ل�سنة  1857الذي
�أ�شار �إليه الف�صل املذكور من د�ستور  1861على»:
ت�أكيد الأمان ل�سائر رعيتنا ّ
و�سكان �إيالتنا على اختالف
الأديان والأل�سنة والألوان يف �أبدانهم املكرمة و�أموالهم
املحرمة و�أعرا�ضهم املحرتمة� .»...أ ّما د�ستور غ ّرة جوان
 1959فقد ك ّر�س حرية املعتقد وحرية القيام بال�شعائر
الدينية ما مل تخّ ل بالنظام العا ّم .كما �أ ّنه يف نف�س
الوقت ،جعل من الإ�سالم من املرتكزات الأ�سا�سية
للهوية التون�سية كما جاء يف الف�صل الأ ّول من الد�ستور.
ت�ضمنها الف�صل
ومن الالفت للإنتباه �أنّ الإ�شارة التي ّ
الأ ّول من د�ستور  1جوان  1959للدين الإ�سالمي مل
ترث جدال مط ّوال وال خالفات حا ّدة �صلب املجل�س
القومي الت�أ�سي�سي رغم التكوين الزيتوين واملرجعية
الثقافية العربية الإ�سالمية لن�صف ن ّواب املجل�س.1
بل على العك�س من ذلك ،ف�إنّ ال�صيغة املتع ّلقة
بالتن�صي�ص على العروبة هي التي حازت الن�صيب
الأوفر من ال�سجال بني من ي�ص ّر على الت�أكيد على �أنّ
تون�س دولة عربية ومن يعترب �أ ّنه ،نظرا الفتقار ال�صيغة
احلري االكتفاء
املذكورة لأي قيمة قانونية ،يكون من ّ

بالتن�صي�ص على �أنّ ال ّلغة العربية هي ال ّلغة الر�سمية
للدولة باعتبار �أنّ معيار ال ّلغة هو العن�صر امل ّوحد بني
ّ
ال�شعوب التي تو�صف بكونها عربية� .2أ ّما فيما يتع ّلق
بدين الدولة ،فبا�ستثناء مقرتح �صادر عن �أحد �أع�ضاء
املجل�س القومي الت�أ�سي�سي لت�ضمني عبارة «تون�س دولة
بحجة افتقار العبارة
�إ�سالمية» ،وهو مقرتح ّمت ا�ستبعاده ّ
للقيمة القانونية ،حظيت ال�صيغة املعتمدة بالقبول من
دون �صعوبة تذكر .3وبقطع النظر عن ّ
جتذر ال�شعب
التون�سي يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ف�إنّ حر�ص
امل� ّؤ�س�س الد�ستوري التون�سي �سنة  1959على تكري�س
الدولة التون�سية
الدين الإ�سالمي ك�أحد مق ّومات ّ
الدور الأ�سا�سي الذي لعبه العامل
الوليدة يعود �إىل ّ
�ضد اال�ستعمار .فقد كان
العقائدي خالل فرتة الكفاح ّ
ّ
اال�ستعمار الغربي ،يف الوعي اجلماعي ،جت�سيما لهيمنة
القوى امل�سيحية على العامل الإ�سالمي ،الأمر الذي
لر�ص
إ�سالمي املح ّرك الأ�سا�سي ّ
جعل من الدين ال ّ
ال�صفوف وجتميع الطاقات و�شحذ الهمم من �أجل طرد
املح ّتل.
فيما يتع ّلق بد�ستور  ،2014رغم �أنّ م�س�ألة الهوية مل
تكن حا�ضرة �ضمن الطلبات التي على �أ�سا�سها اندلعت
االنتفا�ضة ال�شعبية يف تون�س ،فقد حت ّولت خالل م�سار
و�ضع الد�ستور �إىل امل�س�ألة الأبرز التي ا�ستوقفت املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي وكرثت يف �ش�أنها التجاذبات بني
خمتلف احل�سا�سيات الفكرية وال�سيا�سية املمثّلة يف
املجل�س وح ّتى خارجها� .إذ انطالقا من الأ�سابيع الأوىل
التي �أعقبت �أحداث جانفي  ،2011اح ّتلت م�س�ألة
الهو ّية موقعا متم ّيزا يف النقا�شات املحتدمة يف الف�ضاء
�سن د�ستور جديد
العا ّم .وما �أن ّ
حتدد التوجه نحو خيار ّ
بدال من االحتفاظ بالد�ستور ال�سابق و�إدخال بع�ض
التح�سينات عليه ،ح ّتى تو�ضحت عنا�صر �إ�شكالية
مكانة الإ�سالم يف الد�ستور املراد و�ضعه :هل يجب
للدولة يف
االمتناع عن التن�صي�ص على دين
ر�سمي ّ
ّ
تو�ضح دون لب�س ممكن �أنّ
الد�ستور �أو اعتماد �صياغة ّ
الإ�سالم ال يعدو �أن يكون دين غالبية التون�سيني �أم
على نقي�ض ذلك عدم االكتفاء بال�صيغة الواردة يف
د�ستور  1959وتدعيمها بتكري�س ال�شريعة الإ�سالمية
كم�صدر للت�شريع.
باعتبار هذا الت�ضارب احلا ّد يف الر�ؤى الذي برز� ،أثناء
امل�سار الت�أ�سي�سي ،يف خ�صو�ص التكري�س الد�ستوري
للدين ،ف�إنّ مو�ضوع الدرا�سة ي�ستدعي م ّنا التوقّف
عند ال�صيغة النهائية التي ت ّو�صلت لها احل�سا�سيات
الفكرية والأيديولوجية املتنافرة التي كانت ممثّلة يف
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف ت�ضمني امل�س�ألة الدينية
يف الد�ستور ،مع �إبراز الإ�شكاليات التي ميكن �أن تثريها
عند تطبيق �أحكام الد�ستور.
ت�ضمنها الد�ستور التون�سي
بالرجوع �إىل الأحكام التي ّ
ل�سنة  2014ال ي�سعنا �إ ّال �أن نالحظ �أ ّنه ،على غرار
خمتلف الد�ساتري الليربالية ،ك ّر�ست ال�سلطة الت�أ�سي�سية
الأ�صلية مبد�أ احلرية الدينية .ورغم �أنّ الإقرار بحر ّية
املعتقد وال�ضمري الواردة يف الف�صل ال�ساد�س من

الد�ستور يتجافى ،مبدئ ّيا ،مع �إر�ساء مفا�ضلة بني
خمتلف الأديان واملعتقدات والتمييز بني معتنقيها� ،إ ّال
�أنّ هذا االعتبار مل مينع وا�ضع الد�ستور من �إيالء مكانة
متم ّيزة للدين الإ�سالمي.
تكر يس الدستور للحر ية
الدينية

�شد وجذب بني التيارات الفكرية املختلفة املمثّلة
بعد ّ
يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،ا�ستقّر اخليار على
�صياغة للف�صل ال�ساد�س من الد�ستور تت ّبنى مفهوما
وا�سعا للحرية الدينية� .إ ّال �أنّ هذه احلرية ،كغريها من
احلقوق واحلريات التي يكفلها الد�ستور ،تبقى خا�ضعة
ت�ستمد �أ�سا�سها و�ضوابطها من الف�صل  49من
حلدود ّ
الد�ستور لكن ميكن �أن ت�ست�شّ فها كذلك من الف�صل
ال�ساد�س ذاته.
تبني مفهوم واسع للحرية الدينية:
ّ
على خالف الف�صل اخلام�س من د�ستور  1959الذي

اكتفى بالتن�صي�ص على �ضمان حرية املعتقد وحماية
حرية القيام بال�شعائر الدينية ما مل تخّ ل بالنظام العا ّم،
ف�إنّ الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور اجلديد عك�س
مقاربة وا�سعة للحريات امل ّت�صلة بالوجدان بتكري�س
ويعد هذا
حر ّية ال�ضمري �إىل جانب حر ّية املعتقدّ .
التكري�س �سابقة فريدة باعتبار �أ ّنها امل ّرة الأوىل التي
يعرتف فيها د�ستور دولة ذات انتماء عربي �إ�سالمي،
ب�صورة �صريحة ،بحر ّية ال�ضمري .فحر ّية ال�ضمري تتجاوز
حق الإن�سان يف
املفهوم ال�ضيق حلر ّية املعتقد التي تفيد ّ
�أن يعتنق � ّأي دين �أو معتقد يختاره وحقّه يف الإعرا�ض
عن ّ
كل املعتقدات الدينية �أو ت�أجيل خياره �أو عدم
الإف�صاح عن قناعاته الفكرية والدينية وكذلك حر ّية
تغيري عقيدته .فحر ّية ال�ضمري ،ف�ضال عن ا�ستيعابها
ّ
كل امل�ضامني التي ينطوي مفهوم حرية املعتقد ،تفيد
احلق يف اعتناق � ّأي فكر فل�سفي بدال عن
كذلك ّ
واحلق يف عدم اعتناق �أي فكر �أو
املعتقد الديني ّ
دين .4وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنّ وا�ضع
ف�ضل تكري�س حرية الفكر يف ف�صل م�ستقّل
الد�ستور ّ
هو الف�صل  31من الد�ستور يف حني �أ ّنها حر ّية ذات
يف�سر
�صلة وثيقة بحرية املعتقد وال�ضمري ،الأمر الذي ّ
�أنّ العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،وهو ال ّن�ص
املرجعي للحريات املذكورة على ال�صعيد الدويل،
يقيم �صلب املا ّدة  18منه عالقة تالزم بني املفاهيم
الثالثة .وقد ا�ستندت املحكمة االبتدائية بالكاف ،يف
حكم ابتدائي �صدر حديثا ،على حرية ال�ضمري التي
يكر�سها الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور ،لرف�ض دعوى
�إ�سقاط ح�ضانة على الأ ّم التي تزوجت �أجنبيا ال يدين
بالإ�سالم .فخالفا لقرارات عديدة د�أبت فيها حمكمة
التعقيب التون�سية على ت�أ�سي�س رف�ض �إك�ساء القرارات
الأجنبية التي ت�سند ح�ضانة الطفل للأ ّم الأجنبية
املقيمة باخلارج على اعتبار �أنّ النظام العا ّم يقت�ضي �أن
يعي�ش الطفل املولود لأب تون�سي م�سلم لدى والده
ويف بيئة م�سلمة �ضمانا لعدم انبتاته عن دينه ،اعتربت

مت�ش ي ّت�سم بالتجديد
املحكمة االبتدائية بالكاف ،يف ّ
واجلر�أة� ،أنّ حرية ال�ضمري املكفولة يف الد�ستور ت�ضمن
حرية اختيار القناعات الدينية وتتنافى مع توجيه الطفل
نحو ديانة دون �أخرى .فقد جاء يف احلكم املذكور:
«وحيث �أ ّنه من املبادئ الكونية التي �أقّرتها ال ّت�شاريع
ال�سماوية والو�ضعية هي حر ّية ال�ضمري والتي ك ّر�سها
ال�ساد�س وهي امتداد
ّ
الد�ستور التون�سي يف الف�صل ّ
الدولية ّ
املنظمة
ملا وقع ت�ضمينه باملواثيق وال�صكوك ّ
حلقوق الإن�سان والتي تعني �أن ي�ؤمن ال�شخ�ص �أو
ال�شخ�صي وتبعا لذلك
يعتقد وفق ما ميليه عليه اقتناعه
ّ
املدعى عليها نظرا لكونها قد
ف�إنّ �إ�سقاط احل�ضانة عن ّ
تزوجت ب�أجنبي ال يدين بالدين الإ�سالمي ال ميكن
املدعي يف ذلك لأنّ هذا الأمر من
للمحكمة �أن جتاري ّ
امل�سائل املتع ّلقة باحلقوق واحلر ّيات الأ�سا�سية للأفراد،
هذا ف�ضال عن �أنّ مثل هذا التقييد من �ش�أنه م�صادرة
حق ّ
الطفل يف اختيار ديانته وجعله حتت منهج حياة
ّ
و�أ�سلوب تفكري قد ال يرت�ضيه عندما يغدو ر�شيدا وهو ما
ال ميكن للمحكمة ال�سماح به حفاظا على القا�صر من
ّ
كل دمغجة �أو توجيه نحو ديانة دون �أخرى.5».
يقت�ضي �ضمان حرية املعتقد وال�ضمري� ،سواء على
م�ستوى الت�شريعات �أو على م�ستوى املمار�سات ،نبذ
ّ
كل �أ�شكال التمييز الذي يت� ّأ�س�س على القناعات
الدينية والفكرية .فال معنى لالعرتاف بحرية املعتقد
وال�ضمري �إذا كانت ممار�سة الأفراد لتلك احلريات ت�ؤدي
�إىل االنتقا�ص من احلقوق واحلريات املكفولة لهم .وقد
كان هذا االعتبار �إحدى احلجج الرئي�سية التي ارتكز
مت�سك بت�أويل �ض ّيق للف�صل 88
ق�ضائي ّ
عليها ت ّيار فقه ّ
من جم ّلة الأحوال ال�شخ�صية يق�صي اختالف الدين
من موانع الإرث.
كما يفقد التن�صي�ص الد�ستوري على �ضمان حرية
املعتقد وال�ضمري معناه �إذا كانت ممار�سة هذه احلريات
تفتح الباب «للتكفري والدعوة للعنف والكراهية
الدم من �أجل اختيارات
والت�صفية اجل�سدية وا�ستباحة ّ
دينية �أو �آراء فل�سفية �أو ت�صورات فنية ح ّتى و�إن كانت
�صادمة وجريئة وخالفت ال�سائد وامل�ألوف» .6وقد يكون
من امل ّهم التذكري بالوقائع التي �أ ّدت �إىل �إدراج الفقرة
اخلا�صة بالتزام
من الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور ّ
الدولة مبنع دعوات التكفري والتحري�ض على الكراهية
ّ
والعنف والت�صدي لها .فقد ن�شب خالف حا ّد بني
نائبني من ن ّواب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،خالل
اجلل�سة العا ّمة املنعقدة يف  5جانفي  ،2014على �إثر
رمي �أحدهما الثاين بكونه يعادي الدين الإ�سالمي ّمما
جعل ن ّواب املعار�ضة يفر�ضون تنقيح الف�صل ال�ساد�س
يف اجتاه التن�صي�ص على منع التكفري.
 - 2حدود ممارسة الحرية الدينية:

تخ�ضع احلرية الدينية ك�سائر احلريات التي يكفلها
الد�ستور حلدود ر�سم �ضوابطها الف�صل  49منه� .إ ّال
�أ ّنه ينبغي الت�أكيد على �أنّ احلدود املفرو�ضة على حرية
املعتقد وال�ضمري ال تت�س ّلط �إ ّال على املظاهر اخلارجية
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للقناعات الفكرية والدينية كممار�سة ال�شعائر الدينية
�أو التقيد مبظهر خارجي �أو ت�صرفات تعك�س هذه
القناعاتّ .
فكل ما ي ّت�صل ب�ضمري الفرد وبخياراته
الباطنية ال يحتمل � ّأي ت�ضييق .وعلى ّ
كل حال ،ف�إنّ
ال�صبغة املطلقة لهذا الوجه من حرية املعتقد وال�ضمري
يفر�ضها الواقع املتمثّل يف ا�ستحالة النفاذ �إىل البواطن
للتفتي�ش فيها وفر�ض القيود عليها.
من �أجل تفادي متتيع امل�شرع ب�سلطة تقديرية وا�سعة
يف تنظيم احلقوق املكر�سة يف الد�ستور ب�شكل ي�ؤدي
�أحيانا �إىل �إفراغها من م�ضمونها ،كما �آل �إليه الأمر
يف �إطار انطباق د�ستور  ،1959حر�ص وا�ضع د�ستور
 2014على �ضبط املعايري ال ّالزم توفّرها لفر�ض حدود
على احلقوق واحلريات املكفولة يف الد�ستور ومن
�ضمنها احلرية الدينية .وتتمثّل هذه املعايري الأربعة
حددها الف�صل  49من الد�ستور يف �ضرورة �أن
التي ّ
يكون التقييد مبقت�ضى قانون و�أ ّال ينال التحديد من
حتد من احلقوق
جوهر ّ
احلق و�أال تو�ضع ال�ضوابط التي ّ
واحلريات امل�ضمونة بالد�ستور �إ ّال ل�ضرورة تقت�ضيها
دولة مدنية دميقراطية حلماية حقوق الغري �أو ملقت�ضيات
الأمن العا ّم �أو الدفاع الوطني �أو ال�صحة العا ّمة �أو
الآداب العا ّمة و�أخريا �ضرورة التنا�سب بني ال�ضوابط
واالعتبارات املوجبة لها.7
بالإ�ضافة �إىل احلدود املفرو�ضة على �إظهار التدين �أو
املعتقد ،طبقا لل�ضوابط الواردة يف الف�صل  49من
الد�ستور ،ميكن ا�ستنتاج تقييد �آخر للحر ّية الدينية
انطالقا من الف�صل ال�ساد�س ذاته وحتديدا من التزام
املقد�سات ومنع النيل منها .ويجدر
الدولة بحماية ّ
ّ
التذكري �أنّ قبول الطرف ذي املرجعية الدينية داخل
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ب�إدراج حرية ال�ضمري �صلب
الف�صل ال�ساد�س مل يكن �إ ّال مقابل موافقة الطرف
احلداثي فيه ب�إدراج التزام الدولة بحماية املقد�سات
ومنع النيل منها .وباعتبار �أنّ �صياغة الف�صل ال�ساد�س
كانت ثمرة تنازالت متبادلة من قبل �أطراف ذات
مرجعيات مت�ضادة ،فهي مل تخل من مفاهيم متناف�سة
ّ
�سي�شكل التوفيق بينها حتديا ج�سيما يطرح ،ب�شكل
خا�ص ،على ال�سلطة الق�ضائية مبنا�سبة تطبيق الف�صل
ّ
يعد مثال االن�سالخ عن
ال�ساد�س من الد�ستور .فهل ّ
دين معني والت�شكيك يف الأ�س�س التي يرتكز عليها
املقد�سات؟
ممار�سة حلرية املعتقد وال�ضمري �أم نيال من ّ
يعد ا�ستلهام تعبريات فنية �أو فكرية من املراجع
هل ّ
اخلا�صة بديانة معينة ممار�سة حلرية الفكر والتعبري التي
ي�ضمنها الد�ستور �أم م�سا�سا باملقد�سات؟ �إىل غريها
من الفر�ضيات التي ميكن �أن يجود بها الواقع والتي
تثري �إ�شكالية املوازنة بني حرية الفكر واملعتقد وال�ضمري
من جهة والتزام الدولة بحماية املقد�سات والتزامها
مبنع التكفري والتحري�ض على الكراهية والعنف من
جهة �أخرى .ومهما يكن من �أمر ،ف�إنّ التن�صي�ص
الوارد بالف�صل ال�ساد�س من الد�ستور واخلا�ص بحماية
املقد�سات ومنع النيل منها قد عرف تطبيقا له مبنا�سبة
ق�ضية ا�ستعجالية رفعتها نقابة الأئمة مطالبة بحذف
مترينني من كتاب مدر�سي للغة العربية يوظفان �آيات
قر�آنية يف متارين �صرف .وقد ا�ستندت املحكمة �إىل
الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور لتقّر الطلب الوارد
بالدعوى .وقد ورد يف احلكم اال�ستعجايل ما يلي»:
وحيث اتخذت التمارين املطالب بحذفها وعدم

اعتمادها يف التدري�س بع�ض الآيات القر�آنية لت�صريف
بع�ض العبارات القر�آنية الواردة بها با�ستعمال �صيغة
املثنى واجلمع .وحيث ال ّ
�شك يف �أنّ �إجناز التمارين
املذكورة �سي�ؤدي حتما �إىل حتريف الآيات القر�آنية
مو�ضوعها و�إن ا�ستعملت لغايات تعليمية ومل يتبني �أنّ
الق�صد من ذلك حتريف القر�آن بتغيري �ألفاظه .وحيث
الدولة
تقت�ضي �أحكام الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور �أنّ ّ
راعية للدين وتلتزم بحماية املقد�سات ومنع النيل منها.
وحيث ولئن مل تكن الغاية من اقتبا�س كتاب اللغة
بع�ض الآيات القر�آنية ال�سخرية �أو االمتهان �أو حتريف
معناها �إ ّال �أنّ من �ش�أن �إجناز التمارين املدرجة به وما
يقت�ضيه ذلك من تغيري الألفاظ ،ا�ستعمال القر�آن لغري
كمقد�س وحتريفه.8».
امل�س به ّ
ما �أنزله اهلل له وبالتايل ّ
ّ
متميزة
االعتراف بمكانة
للدين اإلسالمي

متعددة� ،صلب
يت�ضمن الد�ستور التون�سي �إ�شارات ّ
ّ
التوطئة وكذلك يف الف�صل  39من الد�ستور الذي
احلق يف التعليم ،للح�ضارة وللهوية العربية
يك ّر�س ّ
يعد الإ�سالم مك ّونها الرئي�سي� .إ ّال
الإ�سالمية التي ّ
�أنّ املكانة املتميزة التي �أقّرها وا�ضع الد�ستور للدين
خا�ص ،من خالل ا�شرتط �أن
الإ�سالمي ،تربز ،ب�شكل ّ
يكون املرت�شّ ح لرئا�سة اجلمهورية يدين بالإ�سالم ومن
خالل الف�صل الأ ّول الذي ي ّن�ص على �أنّ تون�س دولة
دينها الإ�سالم.
الدين اإلسالمي ،شرط الترشّ ح لرئاسة
الجمهورية:
يقت�ضي الف�صل  74من الد�ستور التون�سي ل�سنة 2014

حق ّ
لكل
�أنّ الرت�شّ ح ملن�صب رئي�س اجلمهورية هو ّ
ناخبة �أو ناخب من اجلن�سية التون�سية منذ الوالدة ،دينه
الإ�سالم� .إنّ �شرط الإ�سالم الالزم توفّره يف ّ
كل متقّلد
إ�سالمي الذي
لرئا�سة الدولة ّ
ي�ستمد جذوره من الفقه ال ّ
ي�شرتط �أن يكون و ّيل �أمر امل�سلمني يدين بدينهم .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أنّ الف�صل  74قد عك�س تب ّني �أحد �شروط
والية الأمر يف الإ�سالم و�أعر�ض عن �شرط ثان هو �شرط
الذكورة .بل �أنّ �صياغة الف�صل التي تقوم على اعتماد
�صيغتي املذكر وامل�ؤ ّنث يف نف�س الوقت ،وهي �صياغة
مل ي ّتم اعتمادها �إ ّال يف بع�ض ف�صول الد�ستور التون�سي،
ال ميكن �أن تقر�أ �إ ّال يف ّاتاه نبذ حازم ل�شرط الذكورة.
وبقطع النظر عن مدى ان�سجام ا�شرتاط �إ�سالم املرت�شح
لرئا�سة اجلمهورية مع مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني
واملواطنات يف احلقوق والواجبات دون � ّأي متييز الذي
يك ّر�سه الف�صل  21من الد�ستور ،ف�إنّ هذا التن�صي�ص
يطرح �إ�شكاال على م�ستوى قابلية توفّر ال�شرط املذكور
للمراقبة املو�ضوعية .فالقناعات الدينية والفكرية
باعتبارها معطيات باطنية ،يع�سر الوقوف على حقيقتها
ويتم يف �ش�أنها االكتفاء بظاهر الأمور .ف�ضال عن ذلك،
ّ
ميكن اعتبار �شرط الديانة الإ�سالمية يف املرت�شّ ح لرئا�سة
اجلمهورية من قبيل التز ّيد نظرا لأ ّنه ،يف �إطار جمتمع
تدين غالبيته بالإ�سالم ،يكون من امل�ستبعد �أن ي ّتجه
خيار الناخبني نحو مرت�شّ ح ال يقا�سمهم نف�س العقيدة.
يف هذا اخل�صو�ص يقول الفقيه بيار روندو�« :إنّ الإقرار
ب�أن يكون رئي�س اجلمهورية م�سلما يف بلد �أغلب
مت�ساكنيه م�سلمون هو يف الواقع �إقرار ال ي�ضيف �شيئا،

ذلك �أنّ حت ّرك القوى ال�سيا�سية والعاطفية ي�ؤول حتما
�إىل النتيجة نف�سها .ولكن هذا الإقرار يبدو ،رغم ذلك،
�ضروريا� ،إذ �أ ّنه ي�شهد بتف ّوق املجموعة الإ�سالمية،
ويت�ضمن تكرميا مبدئيا للإ�سالم» .ولئن اقت�صر ا�شرتاط
ّ
الديانة الإ�سالمية على املرت�شّ ح لرئا�سة اجلمهورية،
ف�إنّ اليمني الد�ستورية التي ي�ؤديها الرئي�س 9ورئي�س
احلكومة و�أع�ضا�ؤها 10وكذلك �أع�ضاء جمل�س ن ّواب
ال�شعب 11مبنا�سبة تق ّلدهم ملها ّمهم ،تتم ّيز ب�صيغة
�إ�سالمية خال�صة ،الأمر الذي ميكن �أن يجد م ّربرا له
حدد
يف الف�صل الأ ّول من الد�ستور
التون�سي الذي ّ
ّ
مق ّومات هوية تون�س ،باعتبار �أنّ الإ�سالم ميثّل �أحد
مك ّوناتها اجلوهرية.

وإن كانت بعض
ال�تأويالت أكثر
ّ
مرونة ،فإنها ال
ّ
عملي
تنفي أي بعد
عن عبارة "اإلسالم
دين الدولة" والتي
تقضي أن يكون
اإلسالم مصدرا
من ضمن مصادر
أخرى يستلهم منها
ّ
المشرع القوانين
ّ
الوضعية.
 2تونس دولة ...اإلسالم دينها»:ّ
أي تأويل؟

حمالة �أوجه
�إنّ عبارة «الإ�سالم دينها» عبارة ملتب�سةّ ،
مبعنى �أ ّنها ت�ستجيب لقراءتني مت�ضادتني ،الأ ّوىل تقّر
بقيمتها القانونية الثابتة� .أ ّما الثانية فتح�صرها يف البعد
الرمزي .وبالفعل ،فقد تباينت املواقف والت�صورات
الفقهية يف خ�صو�ص دالالتها وتبعاتها على امل�ستوى
القانوين.
الدولة»
�إذ يعترب ّ
�شق �أ ّول �أنّ مفهوم «الإ�سالم دين ّ
يرت ّتب عنه �ضرورة عدم معار�ضة التنظيم ال�سيا�سي
لل�شريعة الإ�سالمية و�أن تكون القوانني الو�ضعية
مالئمة لها .12فالإعالن الر�سمي من قبل امل�صدر
الدولة
الأعلى للقانون يف الدولة ب�أنّ الإ�سالم هو دين ّ
ينطوي على �إ�شارة جتعل من ال�شريعة الإ�سالمية
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م�صدرا للت�شريع كما يخ ّول القا�ضي ا�ستنباط احللول
منها ك ّلما اقت�ضى الأمر الت�أويل واالجتهاد للو�صول �إىل
ّ
حل للنزاع املعرو�ض على �أنظاره .ولئن كانت بع�ض
الت�أويالت �أكرث مرونة ف�إ ّنها مل تذهب �إىل نفي �أي بعد
عملي عن العبارة فهي تقت�ضي �أن يكون الإ�سالم
ّ
م�صدرا من �ضمن م�صادر �أخرى ي�ستلهم منها امل�ش ّرع
القوانني الو�ضع ّية.13
فقهي ثان ،ف�إنّ العبارة املذكورة
�أ ّما من وجهة نظر ت ّيار ّ
تفتقر ل ّأي حمولة قانونية باعتبار �أ ّنها ال تت ّوجه ال ب�أمر
وال بنهي .فهي جم ّرد تو�صيف لواقع اجتماعي يتمثّل
يف كون غالبية التون�سيني يدينون بالإ�سالم� ،أي
تن�صي�ص يقت�صر على التعبري عن اخل�صو�صية الثقافية
وال�سو�سيولوجية لل�شعب التون�سي .يف هذا ال�سياق،
يعترب الأ�ستاذ عبد الف ّتاح عمر �أ ّنه« :بالن�سبة للعالقة بني
الدين والدولة ،جتدر املالحظة �أنّ الأحكام الد�ستورية
التي تتع ّلق بها ،ت ّت�صف ،عموما ،بطابع ت�صريحي �أكرث
من ات�صافها بطابع �إن�شائي .فالقول مثال �أنّ دين تون�س
الإ�سالم ،هو تعبري عن واقع اجتماعي ،وهو ال ّ
ي�شكل
و�ضعا لقاعدة قانونية لها ت�أثري قانوين �إلزامي.14».
�إنّ ال�صيغة امللتب�سة للف�صل الأ ّول من الد�ستور
التون�سي ل�سنة  1959التي اجن ّرت عنها هذه القراءات
الدوام� ،إذ �أنّ الد�ستور
الفقهية املت�ضاربة ُكتب لها ّ
التون�سي اجلديد ،نظرا للظروف واملالب�سات التي
حفّت بو�ضعه ،حافظ يف ف�صله الأ ّول على ال�صيغة
حد لالنق�سام احلا ّد
يت�سن و�ضع ّ
احلرفية ل�سابقه� .إذ مل ّ
للت�ص ّورات واملواقف يف خ�صو�ص مكانة الإ�سالم يف
التو�صل �إىل توافق يق�ضي
الد�ستور اجلديد �إ ّال بف�ضل ّ
باملحافظة على �صياغة الف�صل الأ ّول متاما كما وردت يف
الد�ستور ال�سابق.
نف�س الف�صل من ّ
وقد �أ ّدى الإبقاء على ال�صياغة امللتب�سة للف�صل الأ ّول
من د�ستور � 1959إىل عدم ح�سم اجلدل القائم يف
خ�صو�ص دالالت عبارة «الإ�سالم دينها» وترك امل�س�ألة
الد�ستور وب�شكل
�إىل ال�سلطات الراجع لها تطبيق ّ
�ستقدم الت�أويل
خا�ص �إىل املحكمة الد�ستورية التي ّ
ّ
الر�سمي للد�ستور� .إ ّال �أ ّنه يف انتظار �أن ي�صدر هذا
الت�أويل الر�سمي ،ميكن �أن نبدي ر�أينا يف خ�صو�ص
ترجح
ت�أويل الف�صل الأ ّول بالقول �أنّ حججا عديدة ّ
كفّة القراءة التي حت�صر مدلول العبارة يف بعدها الرمزي
�أي �أ ّنها ال تعدو �أن تكون جم ّرد �إ�شارة تقدير من وا�ضع
الد�ستور لدين غالبية التون�سيني وال ميكن �أن تفيد
�ضرورة مالءمة القاعدة القانونية الو�ضعية للقاعدة
�سن
الدينية ،مبعنى �أ ّنه ّتظل للم�شّ رع احلر ّية املطلقة يف ّ
القواعد القانونية التي تراعى االعتبارات امل ّت�صلة
بامل�صلحة العا ّمة ومبتطلبات التنمية واحتياجاتها.
وتت� ّأ�س�س هذه القراءة لي�س فقط على م�ضمون الد�ستور
اجلديد لكن كذلك على عدد من ال ّتن�صي�صات التي
للد�ستور قبل �أن
كانت واردة يف امل�س ّودات املتعاقبة ّ
تختفي من ال�صيغة النهائية امل�صادق عليها.
ت�ضمن د�ستور  2014ملفهوم
احلجة
ّ
امل�ستمدة من ّ
ّ
الدولة املدنية:
الدولة املدنية من �أبرز الإ�ضافات التي ميزت
يعد مفهوم ّ
ّ
الد�ستور التون�سي اجلديد .وقد لقي املفهوم قبوال وا�سعا
املمثلة يف
من خمتلف الأطياف ال�سيا�سية والفكرية ّ
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .فقد ّرحب ال�شّ ق احلداثي
الدولة املدنية واعتربه بديال يحظى مبقبولية
مبفهوم ّ
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ملبد�أ �آخر يع�سر الدفاع عنه يف الوقت الراهن وهو مبد�أ
الدولة� .أ ّما ّ
الطرف املحافظ ،فلم ي َر يف املفهوم
علمانية ّ
املذكور ما ي�ستدعي نبذه باعتبار ّ
جتذره يف املنظومة
فالدولة الإ�سالمية هي دولة مدنية،
الفكرية الإ�سالميةّ .
الدولة ال ّتيوقراطية الكن�س ّية.15
على نقي�ض ّ
�إنّ ت�أويل الف�صل الأ ّول من الد�ستور ت�أويال ال يجعله
الدولة
يف تناق�ض مع الف�صل الثاين املك ّر�س ملدنية ّ
ي�ستدعي ا�ستبعاد � ّأي مدلول من �ش�أنه �أن يتناق�ض مع
الدولة املدنية .وتتمثّل
الدعامات التي تت� ّأ�س�س عليها ّ
هذه الدعامات ح�سب الف�صل الثاين من الد�ستور
يف املواطنة وعلوية القانون و�إرادة ال�شعب .فمفهوم
املواطنة يتجافى مع الت�صنيفات التي تقوم على العقيدة
الدينية� .أ ّما علوية القانون فهي نقي�ض لعلوية الأحكام
الدولة املدنية على �إرادة ال�شعب
الدينية .كما �أنّ قيام ّ
ت�ستمد �سيادتها ح�صريا من ال�شعبّ ،مما
يعني �أنّ ّ
الدولة ّ
يفيد �إق�صاء �أي م�شروعية ماورائية.
الدولة املدنية لي�ست دولة الئكية تقوم على
ولئن كانت ّ

�تأويل الدستور
يستدعي استبعاد
ّ
أي مدلول من
شأنه أن يتناقض
مع الدعامات التي
ت� ّ
تأسس عليها
ّ
ولة المدنية.
الد
ّ
وتتمثل هذه
الدعامات حسب
الفصل الثاني
من الدستور في
المواطنة وعلوية
القانون وإرادة
الشعب.

ملّا كانت قائمة على مبد�إ االن�سجام ،ف�إنّ ذلك ينفي � ّأي
الد�ستور ذلك
تعار�ض بني الف�صلني الأ ّول والثاين من ّ
�أنّ التن�صي�ص على �أنّ تون�س دولة دينها الإ�سالم ال
يعني بال�ضرورة �أنّ تون�س لي�ست دولة مدنية 16».وقد
اعتربت الهيئة الوقتية لرقابة د�ستورية القوانني �أنّ ممار�سة
م�ستمدة من ال�شريعة
ال�صريفة الإ�سالمية و�إن كانت ّ
الإ�سالمية ،ف�إنّ تكري�سها قانونا ال ي�ؤ ّدي �إىل النيل من
الدولة لأ ّنه ال يوجد تعار�ض بني امل�س�ألتني طاملا
مدنية ّ
خا�صة �أ ّيا
بنكي خا�ضع ملبادئ ّ
�أنّ الأمر يتع ّلق مبنتوج ّ
و�ضعي.
كان م�صدرها و�ضع ّيا �أو غري ّ
كما تتب ّنى الهيئة الوقتية لرقابة د�ستورية القوانني الت�ص ّور
للدولة ال تتنافى مع
الذي يعترب �أنّ ال�صبغة املدنية ّ
م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية
اعتماد امل�شرع مبادئ ّ
و�إدراجها يف املنظومة القانونية الو�ضعية �إذ تقول يف
نف�س القرار� ..« :إنّ الأخذ مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية
اخلا�ص
مت�سك به الطاعنون يف هذا الإطار ّ
على نحو ما ّ
وامل�ضبوط ال يعني ال ّتمهيد لقيام دولة دينية طاملا �أنّ
ومقدر بن�صو�ص و�ضعية ت�ضبط �شروطها.
الأمر حمكوم ّ
وحيث �أنّ عمليات ال�صريفة الإ�سالمية ال تتنافى وال
الدولة طاملا ّمت �إدماجها يف ال ّنظام
تتجافى مع مدنية ّ
والدولة وبني القاعدة الدينية والقاعدة القانوين للبنوك وامل�ؤ�س�سات العمومية و�أ�صبحت جزءا
ف�صل بني الدين ّ
الو�ضعي».
القانونية ،ف�إنّ ا�ستلهام امل�ش ّرع القانون الو�ضعي من ال يتج ّز�أ من منظومة القانون
ّ
الأحكام الدينية يبقى جم ّرد خيار متاح وال ميكن
ّ
المستمدة من غياب
الب ّتة القول ب�ضرورة تال�ؤم النظام القانوين الو�ضعي مع الحجج
منظومة �أ�سمى هي الت�شريع الإ�سالمي .وجتدر الإ�شارة بعض التنصيصات من
ال�صدد� ،أ ّنه مبنا�سبة �أحد الطعون املرفوعة �إليها النسخة النهائية لدستور 2014
يف هذا ّ
يف خ�صو�ص خرق الف�صل  54من م�شروع قانون بالرجوع �إىل امل�سودات الأربع املتتالية للد�ستور
نرجح ت�أويل الف�صل الأ ّول الذي
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية لل�صبغة املدنية ّ
للدولة التون�سي ،ميكن �أن ّ
بتكري�س ال�صريفة الإ�سالمية� ،أكّ دت الهيئة الوقتية ينفي � ّأي ترابط بني القانون الو�ضعي والت�شريع
لتخلي املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
لرقابة د�ستورية القوانني على « �...أنّ �أحكام الد�ستور الإ�سالمي ا�ستنادا ّ

للد�ستور عن بع�ض التن�صي�صات
يف ال�صيغة النهائية ّ
التي كان من �ش�أنها �أن تع ّزز الـت�أويل املعاك�س.
تت�ضمن بندا
للد�ستور التون�سي مل ّ
فال�صيغة النهائية ّ
ين�ص على مكانة ال�شريعة الإ�سالمية يف القانون
ّ
الو�ضعي .وقد مثّلت م�س�ألة التكري�س الد�ستوري
ّ
لل�شريعة الإ�سالمية مو�ضوع انق�سام حا ّد يف املجتمع
التون�سي ،يف بداية امل�سار الت�أ�سي�سي .ففي حني
جعلتها التيارات الإ�سالمية الأ�صولية مطلبا رئي�سا
ح�شدت له احل�شود يف مظاهرات �صاخبة خالل
ب�شدة
ربيع �سنة  ،2012عار�ضتها القوى احلداثية ّ
وجت ّندت لإجها�ض � ّأي حماولة لفر�ضهاّ .
ولعل ما
�أذكى خماوف مناه�ضي التن�صي�ص على ال�شريعة
ت�ضمن �أحد م�شاريع الد�ساتري
الإ�سالمية يف الد�ستورّ ،
املن�سوب حلزب حركة النه�ضة ،احلزب احلائز على
أ�سي�سي ،ما ّدة
�أغلبية املقاعد يف املجل�س القومي الت� ّ
تقت�ضي �أنّ ال�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي
للت�شريع� .17إ ّال �أنّ اجلدل القائم يف خ�صو�ص امل�س�ألة
ح�سم باتخّ اذ احلزب الأغلبي ذي املرجعية الإ�سالمية
التم�سك ب�إدراج ال�شريعة يف الد�ستور،
قرارا بعدم ّ
رغبة منه يف تفادي تق�سيم املجتمع كما �ص ّرح بذلك
بع�ض قيادي ّيه.18
زيادة على ذلك ،تراجع املجل�س الت�أ�سي�سي يف
اخلا�صة
ال�صيغة النهائية لد�ستور  2014عن ال�صياغة ّ
مبوانع التعديل التي كانت ّ
حمل جدل� .إذ احتوت
امل�سودة الرابعة للد�ستور امل�ؤرخة يف  1جوان 2013
يحدد قائمة امل ّواد التي ال ميكن �أن ي�شملها �أي
ف�صال ّ
وت�صدر «الإ�سالم باعتباره دين
تعديل د�ستوريّ .19
الدولة» القائمة املذكورة .وقد اعترب هذا التن�صي�ص
ّ
الد�ستور
معي للف�صل الأ ّول من ّ
توجيها نحو ت�أويل ّ
وحماولة لإ�ضفاء قيمة د�ستورية على القراءة املحافظة

لهّ ،مما ي�ؤدي �إىل تقوي�ض التوافق الذي �أف�ضى �إىل
االحتفاظ بنف�س �صيغة الف�صل الأ ّول من د�ستور
مت�سك ن ّواب حزب حركة النه�ضة يف البداية
ّ .1959
اخلا�ص مبوانع التعديل ،معتربين �أ ّنه
ب�صيغة الف�صل ّ
مل يعد ب�إمكانهم تقدمي املزيد من التنازالت� ،20إ ّال
�أ ّنه يف الأ�شواط الأخرية من م�سار و�ضع الد�ستور،
ّمت التوافق على حذف الف�صل مو�ضوع اخلالف
وا�ستبداله ب�صيغة مغايرة تتمثّل يف جعل القيود
املفرو�ضة على تعديل الد�ستور مبثوثة يف الف�صول
املعنية.
كما اختفت من ال ّن�ص النهائي لد�ستور  2014عبارة
«ت�أ�سي�سا على ثوابت الإ�سالم» التي �أثارت قلق
عدد من ن ّواب املجل�س نظرا من ناحية �أوىل لغمو�ض
مفهوم «ثوابت الإ�سالم» �إذ قد ي�ؤدي ت�أويال وا�سعا
له �إىل �إدراج كافّة الن�صو�ص ذات ال�صبغة الدينية
�ضمن املرجعية املعتمدة يف ت�أويل ال ّن�ص الد�ستوري.
من ناحية ثانية ،ف�إن لفظ «ت�أ�سي�سا» يجعل من ثوابت
الإ�سالم �أ�صوال تتف ّرع عنها �سائر القواعد الأخرى ّمما
قد ي� ّؤ�س�س لفكرة خ�ضوع املنظومة القانونية الو�ضعية
ملنظومة الت�شريع الإ�سالمي .وبعد نقا�ش م�ستفي�ض،
ا�ستقّر ر�أي الأغلبية على التخلي عن العبارة املذكورة
وتعوي�ضها ب�أخرى �أقّل التبا�سا هي عبارة « تعبريا عن
تع ّلق �شعبنا بتعاليم الإ�سالم» التي تعك�س الهوية
تهدد ا�ستقاللية
الإ�سالمية لل�شعب التون�سي دون �أن ّ
املنظومة القانونية الو�ضعية.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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القانون واإلسالم في تونس

اإلسالم الديمقراطي:

عن أية ديمقراطية نتحدث؟
ياســمين هاجر

ال�سيا�سية الدميقراطية ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تر�سيخها يف
بعد حوايل ع�شرين عاماً من الإق�صاء ال�سيا�سي املمار�س تون�س ودول عربية �أخرى .باملقابل ،لن يدخل هذا املقال
من قبل نظام الرئي�س بورقيبة وخلفه زين العابدين بن يف ت�أويل خلفيات النه�ضة لإعالن الإ�سالم الدميقراطي،
علي ،ا�ستطاعت حركة النه�ضة التون�سية جتميع قواها والتي تت�صل بالتحليل ال�سيا�سي و�إىل حد ما بالنوايا.
وا�ستعادة �أتباعها بعد اندالع ثورة  .2011قدرة حركة
النه�ضة التنظيمية العالية التي اكت�سبتها من خالل من المطالبة بحق االعتراف إلى
انتمائها لل�صحوة الإ�سالمية التي برزت يف �سبعينيات المطالبة بحق البقاء:
القرن املا�ضي ،وت�شبعها بالفكر الإخواين القائم على محطات أساسية في تار يخ
الفكر «التنظيمي» �أ�سا�ساً ،جعلتها منذ عودة قياداتها من حركة النهضة
املنفى حتى اليوم احلزب الأكرب والأكرث متا�سكاً يف تون�س.
يف الواقع ،بدا بروز «الإ�سالميني» يف ال�صفوف الأوىل قبل امل�ضي قدماً يف �شرح م�ضمون الفكر النه�ضاوي
امل�سمى بالإ�سالم الدميقراطي ،وجب العودة
للتحركات ال�شعبية �أمرا طبيعياً ،بعدما كانوا حرموا من اجلديد ّ
احلرية طوال عقود .ولكن مل تقت�صر عودة «الإ�سالميني» �إىل امل�سار التاريخي حلركة النه�ضة قبل  ،2011ملا يتيحه
على امل�شاركة يف هذه التحركات و�إ�سقاط النظام ذلك من فهم �أف�ضل ل�سلوك النه�ضة ال�سيا�سي اليوم.
الديكتاتوري فح�سب ،بل نظمت هذه اجلماعات �صفوفها يف هذا اخل�صو�ص ،يذكر حميدة النيفر� 1أن بداية حركة
وتقدمت بخطوات �صلبة خلو�ض االنتخابات ،هادفة �إىل الإجتاه الإ�سالمي (حركة النه�ضة الحقاً) مل تكن �سرية،
االنخراط يف احلكم.
كما يعتقد البع�ض ،لأن ن�شاطها كان قائماً على العمل
تبعا لذلك� ،أثارت هذه اجلماعات العديد من الإ�شكاليات امل�سجدي والدعوي يف ال�ساحات العامة .وبالرغم من
واملخاوف ،وبخا�صة بعد فوز حركة النه�ضة الإ�سالمية تركيز احلركة وقتها على �إنعا�ش الهوية الإ�سالمية� ،إال
والإخوان امل�سلمني يف انتخابات و�صفت بالدميقراطية يف �أن بع�ض قياديي احلركة ،من �ضمنهم عبد الفتاح مورو
تون�س وم�صر .وبذلك ُح ّملت كل من هاتني اجلماعتني ورا�شد الغنو�شي ،حاولوا �إدخال احلركة يف امل�شهد
م�سو�ؤلية �إر�ساء مقومات النظام الدميقراطي الذي �أو�صلها ال�سيا�سي مراراً.
للحكم وكان يف �صلب املطالب االحتجاجية يف كال ففي �سنة  ،1975ومع وهن نظام بورقيبة� ،سعى ه�ؤالء �إىل
البلدين.
�شق طريقهم داخل احلزب
ت�شكيل قوة �ضغط حماولني ّ
ومن اال�شكاليات البارزة الناجتة عن ت�س ّلم هاتني احلركتني احلاكم .ولكن �أمام الرف�ض القاطع للنظام ،عاد قياديو
مقاليد احلكم ،هو كيفية التوفيق بني املهام اجلديدة احلركة �إىل العمل الدعوي العادي.
املناطة بهما يف جمال الدميقراطية و�أدبيات الإ�سالم وقد كان لظهور التيار الدميقراطي الذي يقوده �أحمد
ال�سيا�سي «الكال�سيكي» والتي بنيت على �أ�سا�س فكر امل�ستريي 2يف �أوائل ال�سبعينات ت�أثري �سيا�سي كبري على
معا ٍد للإ�ستعمار والدميقراطية .ناهيك عن مع�ضلة الو�ضع احلركة ،خ�صو�صاً �أنه كان قائما على فكر جامع مناق�ض
االقت�صادي واالجتماعي املتدهور ،الذي كان يف الأ�سا�س للفكر الإق�صائي للنظام .كما �أن ا�شتداد ال�صراع بني
�أحد �أبرز عوامل اندالع الثورات.
الدولة واالحتاد العام التون�سي لل�شغل يف عام ،1978
وفيما �أ�سهمت هذه العوامل يف الإطاحة باحلركة الإخوانية دفع احلركة التخاذ مواقف داعمة للحقوق االجتماعية
امل�صرية ال�سيا�سية� ،أبدت حركة النه�ضة التون�سية مرونة واالقت�صادية من خالل بيان �صدر يف نف�س العام يف جملة
فائقة مكنتها من اال�ستمرار يف احلكم ،لتتحول بفعل «املعرفة» التابعة للحركة .على �أمل �أن ّميكنها ذلك من
ذلك �إىل ظاهرة يف العامل العربي الإ�سالمي .والالفت �أن دخول املعرتك ال�سيا�سي يف البالد .هذا ولعب انتعا�ش
احلركة مل ِ
تكتف باملحافظة على بقائها يف احلكم دميقراطياً احلركة الطالبية يف نف�س العام واحتكاك �أع�ضاء حركة
فح�سب ،بل جتاوزت ذلك بتبني خطاب �سيا�سي حداثي االجتاه الإ�سالمي ،الذي كان �أغلبهم من اجلامعيني،
من الدرجة الأوىل ،و�صفه بع�ض الباحثني واملحللني ب�أنه بالتيار الطالبي الي�ساري ،دورا يف تعزيز طموحهم
�أكرث حداثية من خطاب احلداثيني �أنف�سهم .وقد تبلور ال�سيا�سي ،و�إدراكهم للأبعاد االجتماعية واالقت�صادية.
هذا اخلطاب على �شكل �أيديولوجية نا�شئة ،حيث �أعلنت ومع اندالع الثورة الإيرانية يف عام  ،1979ح�سمت
حركة النه�ضة يف م�ؤمترها العا�شر لعام  2016عن «الإ�سالم احلركة قرارها باتخاذ خطوة جدية ر�سمية ،تبلورت يف عام
الدميقراطي» ،مقدمة نف�سها على �أ�سا�س �أنها حزب وطني  1981ب�إعالن احلركة عن نف�سها كحركة �سيا�سية.
مدين ذو مرجعية �إ�سالمية قيمية ،راف�ضة �شملها يف «قفّة» حتليل البيانات ال�صادرة ر�سمياً عن احلركة �آنذاك يبني
تطور فكر �سيا�سي براغماتي للحركة منذ بداياتها .وهذا
حركات الإ�سالم ال�سيا�سي الكال�سيكي.
نظراً لأهمية هذا الإعالن وما حلقه من مواقف حداثية من ما يذكر به زياد كري�شان 3بت�أكيده على �أن م�صطلح
قبل حركة النه�ضة فيما يخ�ص حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية ا�ستعمل ولأول مرة علنا من قبل احلركة يف
حتديداً ،ارت�أت «املفكرة» التدقيق يف مفهوم الإ�سالم البيان ال�صادر عن م�ؤمترها يف عام  ،1981بالرغم من �أن
الدميقراطي املعلن عنه والذي ميكن �أن يكون نقطة بداية هذا اال�ستخدام بقي براغماتيا ،يف ظل طغيان املنحى
لتطوير فكر جمدد لدور احلركات الإ�سالمية يف الأنظمة الديني على البيان .بعد هذا امل�ؤمتر� ،أعلن النظام احلرب

على حركة النه�ضة ،لي�شن حملة �إعتقاالت وا�سعة طالت
قيادات احلركة ومن بينهم زعيمها را�شد الغنو�شي.
من هنا ،وكما �أكد العديد من قياديي احلركة لكاتبة
هذا املقال� ،4أ�صبح قياديو احلركة �أكرث وعياً ل�ضعف
كال�سيكيات حركة الإخوان امل�صرية يف خدمة العمل
ال�سيا�سي الفعلي ،بالإ�ضافة �إىل وعيهم باختالف
الظروف ال�سيا�سية بني تون�س وم�صر .و�إذ م ّهد هذا الأمر
لعملية «تون�سة» الفكر الإ�سالم ال�سيا�سي الكال�سيكي،
�إال �أن متابعة وحتليل بيانات احلركة وكتابات الغنو�شي
يف هذه الفرتة وما بعدها ،تبني �أن عملية التون�سة هذه
اقت�صرت على «�أ�سلمة» امل�صطلحات احلداثية ،مع �إبقاء
هذه امل�صطلحات خاوية من م�ضمون فكري تنظريي.
كما �سهلت هذه العملية قبول احلركة ملجلة الأحوال
ال�شخ�صية ومدنية الدولة ،رغم تعار�ضهما مع ق�ضاياها
«الإ�سالمية الكال�سيكية» ،دائماً يف �إطار حماوالت احلركة
احل�صول على «حق الإعرتاف» بكونها فاعال �سيا�سيا يف
البالد .ويف هذا اخل�صو�ص ،يع ّلق «كري�شان» ب�أن «خطاب
احلركة �أ�صبح «خطابا ف�ضفا�ضا» .فمنذ عام � ،1983أي
بعد الإفراج عن عنا�صرها ،تبنت احلركة خطابا حداثياً
5
دون العمل على بناء خطابها على �أ�سا�س حداثي».
دائماً يف �إطار �سعيها للتح�صل على «حق الإعرتاف
ال�سيا�سي»� ،سعت احلركة عرب امليثاق الوطني لعام ،1987
الذي هدف زين العابدين بن علي من خالله �إىل تنظيم
احلياة ال�سيا�سية يف البالد� ،إىل اغتنام فر�صتها جمدداً.
فقد وافقت احلركة �آنذاك ،عرب ممثلها نور الدين البحريي،6
على كافة �شروط هذا امليثاق وقبلت مبدنية الدولة وجملة
الأحوال ال�شخ�صية .كما وافقت حركة االجتاه الإ�سالمي
على تغيري ا�سمها لي�صبح حركة «النه�ضة» ،متخذة بذلك
وجهاً مدنيا.
تبعا للنجاح الكبري ن�سبياً الذي حققته حركة النه�ضة
من خالل تر�شح ممثليها امل�ستقلني النتخابات ،1989
بالإ�ضافة �إىل عوامل خارجية �أهمها جناح اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ اجلزائرية يف االنتخابات البلدية اجلزائرية يف عام
 ،1990عاد نظام بن علي لي�ست�أنف التعاطي الأمني معها
بهدف �إخراجها من امل�شهد ال�سيا�سي جمدداً� .أدى ذلك
�إىل �سجن بع�ض قياديي احلركة ونفي البع�ض الآخر.
ويف موازاة تفاقم ال�صراع بني النظام اجلزائري وف�صائل
اجلبهة اال�سالمية للإنقاذ ودخول البالد يف حرب �أهلية
دامية عام ّ ،1992مت احلكم على قياديي حركة النه�ضة
بال�سجن مدى احلياة .مل مينع املنفى/ال�سجن قياديي
احلركة من ا�ستكمال ال�سعي لالنخراط يف امل�شهد
ال�سيا�سي التون�سي .ففي �سنة � ،2005شاركت احلركة
يف ميثاق � 18أكتوبر الذي جمع �أغلب جهات املعار�ضة
املنددة مبمار�سات نظام بن علي القمعية .عادت وقبلت
�ضم �شرط قبول مدنية الدولة
احلركة بهذا امليثاق ،والذي ّ
وجملة الأحوال ال�شخ�صية ،بنية �إثبات نف�سها من �ضمن
الالعبني ال�سيا�سيني يف البالد ،كما �أكد «كري�شان».
ن�ستنتج من هذا العر�ض التاريخي للنه�ضة �أن الأهداف
ال�سيا�سية للحركة فاقت ب�أهميتها التنظري الفكري

والثوابت اال�سالمية الكال�سيكية .غ ّلبت النه�ضة
طموحها ال�سيا�سي على مرجعياتها وق�ضاياها .وبذلك
�أ�صبحت متمر�سة نوعاً ما براغماتياً بالعمل ال�سيا�سي
واملناورة ال�سيا�سية .بعد ثورة  ،2011وعودة النه�ضة القوية
لتت�صدر امل�شهد ال�سيا�سي يف البالد ،مل يتغري ال�سلوك
ال�سيا�سي الرباغماتي للحركة ولكن تغري املحرك وراء
هذه الرباغماتية .فقد انتقلت احلركة من املطالبة «بحق
الإعرتاف» �إىل املطالبة «بحق البقاء».
�شكلت النه�ضة بذلك ظاهرة يف العامل العربي
الإ�سالمي ،ما جعلها حتت املجهرين املحلي والعاملي.
ُو�ضعت على عاتق النه�ضة انتظارات عديدة كما وجهت
�إليها العديد من التهم ،حيث انق�سمت الآراء حولها
بني من اتهموها بازدواجية اخلطاب ومن ظنوا ب�أنها يف
طور �إثبات متاهي الإ�سالم والدميقراطية .ولكل من هاتني
الوجهتني ما يربرهما.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �ضرورة �أن نتن ّبه �إىل �أنه ميكن تق�سيم
احلركة داخلياً �إىل �شقني� :شق �إحيائي و�شق �إ�صالحي.
لعل ال�سبب الأ�سا�سي لهذا االنق�سام هو امل�صري الذي
عرفته قيادات النه�ضة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي حتت
حكم بن علي.
فمنهم من كان م�صريه ال�سجن ،ومعظم ه�ؤالء ّ
�شكلوا
ال�شق الإحيائي للحركة ،مبعنى �أنهم بقوا بعد خروجهم
من ال�سجن متم�سكني ب�ضرورة �إحياء الهوية الإ�سالمية
يف املجتمع وبالعودة �إىل الأدبيات الكال�سيكية للإ�سالم
ال�سيا�سي.
ومنهم من نفي �إىل خارج البالد وبخا�صة �إىل �أوروبا .وقد
متكن ه�ؤالء عموما من �إ�ستكمال تعليمهم و�إن�ضاج فكرهم
الديني وال�سيا�سي يف �أجواء تتمتع باحلرية والإ�ستقرار،
ومعاي�شة احلياة ال�سيا�سية الدميقراطية الغربية ،بل والت�أثر
بها .وعليه ،مال غالبية ه�ؤالء �إىل جتديد اخلطاب الديني
الإ�صالحي.
تحوالت المرحلة التأسيسية:
انفتاح فتصلب فمساومة

من خالل مقارنة ب�سيطة ،يت�ضح الفرق ال�شا�سع بني
برنامج النه�ضة االنتخابي لعام  2011واملطالب التي
رفعتها خالل مناق�شة الد�ستور يف املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي .فبخالف الربنامج االنتخابي ال�صادر يف
�سبتمرب  2011حيث وعدت احلركة بالإلتزام بالنظام
اجلمهوري ونبذ العنف وامل�ساواة� ،أعادت �أغلب مواقف
احلركة خالل مناق�شة الد�ستور للذاكرة كال�سيكيات
الإ�سالم ال�سيا�سي الإخواين املعادية لهذا النظام
ولهذه القيم.
و�إثباتا لذلك ،نقر�أ يف برنامج « :2011تتبنى حركة
النه�ضة منوذج الدولة املدنية التى ترعى ال�ش�أن العام
وحتمي ال�سلم االجتماعي وتعمل من �أجل الرقي
االقت�صادي وت�سعى �إىل تر�سيخ احلريات العامة واخلا�صة
وحترتم قواعد الدميقراطية وامل�ساواة بني املواطنني يف
احلقوق والواجبات».

القانون واإلسالم في تونس
باملقابل ،مت�سكت احلركة خالل مناق�شة الد�ستور
بالتن�صي�ص على «التكامل» بني الرجال والن�ساء،
راف�ضة تعبري «امل�ساواة» .م�س�ألة التجديف �أي�ضاً �أخذت
حيزا كبريا من النقا�ش .حيث حاولت احلركة طوي ًال
فر�ض لغة متكنها من جترمي التجديف يف الد�ستور.
ناهيك عن املطالبة ب�إدراج ال�شريعة كن�ص �أ�سا�سي
يف الد�ستور .التم�سك بهذه املطالب من قبل احلركة
�أحدث جدال �أيديولوجيا وا�سعا بني �إ�سالميي احلركة
من جهة والليرباليني الراف�ضني لهذه املطالب من جهة
�أخرى .هذا بالإ�ضافة �إىل ال�سلوكيات الفردية لبع�ض
قياديي النه�ضة 7التى �أججت ال�شكوك و�ضاعفت
عالمات اال�ستفهام ،خ�صو�صاً �أنّ النه�ضة مل تعلن
عن موقف ر�سمي يدح�ض هذه الت�صرفات ويندد بها،
باعتبارها ال متثل الأيديولوجية التقدمية للحركة.
ا�شتعل امل�شهد ال�سيا�سي لي�صل �إىل ذروته يف عام
 .2013فقد حتول من جدل �سيا�سي �إىل جدل
�شعبي عنيف .يف هذا العام ،تفاعلت �أحداث داخلية
وخارجية ،دفعت النه�ضة يف نهاية الأمر �إىل التنازل عن
�سني املنفى/ال�سجن .نذكر من
احلكم خوفاً من تكرار ّ
هذه الأحداث ظهور اجلماعات ال�سلفية اجلهادية يف
تون�س ،والتي اتهمت بتنفيذ اغتيال كل من �شكري
بلعيد وحممد الرباهمي .وقد طالبت املعار�ضة مبحاكمة
جزائية ملرتكبي هذه اجلرائم ،بخا�ص ًة �أن البع�ض وجه
�أ�صابع الإتهام �إىل حركة النه�ضة ،على خلفية تقاطع
م�صاحلها مع هذه اجلماعات ،والتى �أوحت بالتلميح
بفتح �أبواب ال�سجن مرة �أخرى �أمام احلركة�ِ .ضف �إىل
ذلك امل�شهد االقليمي املت�أزم الذي ت�سوده احلركات
الإ�سالمية املتطرفة� ،أبرزها تنظيم الدولة الإ�سالمية،
خ�صو�صاً �أن تون�س ت�صدرت البلدان امل�صدرة
للجهاديني املنخرطني يف �صفوف هذا التنظيم.
االجتماع ال�سري يف باري�س والذي جمع را�شد
الغنو�شي والباجي قايد ال�سب�سي يف � 15أوت ،2013
�أوحى ب�أن قرار النه�ضة بت�سليم احلكم لن يخرجها
فارغة الأيدي.
هذا ما �أكده �إقرار د�ستور تون�س اجلديد ب�صيغة توافقية
و�صفها قي�س �سع ّيد 8بالرباغماتية البحتة ،حيث �أن
التنازالت التي قدمتها كل من حركتي النه�ضة ونداء
تون�س ال تعد تنازالت بل م�ساومات ،بقيت النه�ضة
مبوجبها يف احلكم .منذ ذلك احلني� ،أ�صبحت ال�سيا�سة
املتبعة بني هذين احلزبني هي ال�سيا�سة «التوافقية»،
والتي ا�ستمرت حتى اللحظة.
النهضة وتساؤل ما بعد
التمكين

بعد �إقرار د�ستور تون�س اجلديدة ،بد�أ �سلوك النه�ضة
يتخذ م�ساراً �أكرث اتزاناً مع وعودها «احلداثية» التى
قطعتها منذ بداية الثورة .وبد�أ املراقبون واملحللون
 على م�ض�ض  -التميبز بينها وبني اجلماعاتاال�سالمية الأخرى .فقد عملت احلركة على �إق�صاء
العنا�صر«الإحيائية» املت�شددة من م�شهدها ال�سيا�سي.
بلورت احلركة يف م�ؤمترها العا�شر عام  2016هذا
مف�صلة عرب تنوع لوائحها بني
«التقدم» بطريقة ّ
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وتنطيمية ،والتى تعد
مبثابة م�شروعها لل�سنوات القادمة .يت�شابه م�ضمون هذه
اللوائح مع برنامج النه�ضة االنتخابي لعام .2011
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االختالف بينهما يكمن يف حتويل املوا�ضيع املطروحة
يف �سنة � 2011إىل لوائح �أكرث تف�صي ًال وو�ضوحاً .ميكن
اعتبار امل�ؤمتر العا�شر حلركة النه�ضة مبثابة �إعادة �صياغة
لربناجمها االنتخابي على نحو من �ش�أنه �أن يحدث
«ال�صدمة» املطلوبة لإقناع القوى املحلية والدولية مبدى
تباين النه�ضة عن �سائر احلركات الإ�سالمية .فبالرغم
من تراجع حدة التهم املوجهة للنه�ضة بازدواجية
اخلطاب ،ما زال ُيعتقد �أن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي
تتحرك ب�شكل مرتابط و�أنها تت�صرف كمجموعة واحدة
و�إن ب�صورة انفرادية.
ويجدر التذكري يف هذا ال�صدد مبا كان �ص ّرح به خريت
ال�شاطر ،وهو النائب الأول ملر�شد جماعة الإخوان
امل�سلمني امل�صرية ،يف وثائقي 9حول اجلماعة�« ،أن هناك
ر�ؤية للحركة منت�شرة يف العديد من بلدان العامل.
ولكن لي�س هناك �شبكة تربط بني اجلماعات املنتمية
لهذه الر�ؤية ،بل هناك قاعدة �أيديولوجية عاملية ّمتكن
كل جمموعة من ممار�سة الر�ؤية يف �إطارها اخلا�ص
وخ�صو�صية بلدها».
ورغم ذلك ،لي�س بو�سع �أحد �أن ينكر تطور خطاب
النه�ضة احلا�صل يف لوائح امل�ؤمتر العا�شر جلهة االنفتاح
على الدميقراطية والق�ضايا احلقوقية .وقد قدمت
احلركة فيما بعد الربهان على توجهها هذا من خالل
�إقرار قانون جترمي العنف �ضد املر�أة ال�صادر يف � 11أوت
 .2017كما عربت احلركة عن هذا التوجه بت�صريحات
بع�ض قيادييها «الثورية» فيما يخ�ص احلقوق واحلريات
10
الفردية.
�أعلنت حركة النه�ضة يف م�ؤمترها العا�شر �إذا عن
«الإ�سالم الدميقراطي» ،معربة من خالله عن خروجها
من تيار الإ�سالم ال�سيا�سي .نقر�أ يف بيان النه�ضة
اخلتامي �أن «هذا امل�ؤمتر التاريخي  -امل�ؤمتر العا�شر
للحركة  -بو�ضوح خياراته اال�سرتاتيجية �أن حزب
حركة النه�ضة قد جتاوز عمليا كل املربرات التي جتعل
البع�ض يعتربه جزءا مما ي�سمى الإ�سالم ال�سيا�سي .ف�إذا
ما �سلمنا ب�أن الإ�سالم الدميقراطي �أيديولوجية نا�شئة
للنه�ضة ،فبالإمكان اعتباره �أي�ضا خال�صة م�سارها
القائم على الرباغماتية ال�سيا�سية والتقلبات الفكرية
التى عا�شتها منذ ن�ش�أتها .وبكالم �آخر ،ب�إمكاننا �أن
نعترب �إطالق «الإ�سالم الدميقراطي» مبثابة انتقال
الإ�سالم ال�سيا�سي من مرحلة التنظري الفكري �إىل

مرحلة العمل ال�سيا�سي الفعلي .فمن خالل تبنيها
لأيديولوجية تقطع مع كال�سيكيات الإ�سالم ال�سيا�سي
التقليدي ،حترر النه�ضة نف�سها من «االلتزامات» التى
تفر�ضها �أدبيات هذا الفكر �سوا ًء كان �إلتزاما «فقهيا» �أو
�إلتزاما باملمار�سة ال�سيا�سية .ما يجعل احلركة تكت�سب
«املرونة» الالزمة لتحديد خياراتها ال�سيا�سية.
يف الواقع ،متلك النه�ضة اليوم �أحقية �إطالق مثل هذه
املبادرة ،باعتبارها املثال الأبرز بني احلركات الإ�سالمية
التي متكنت من حمل راية �إر�ساء مقومات الدميقراطية
و�أداء دور �أ�سا�سي يف كتابة د�ستور يعد الأكرث تقدماً بني
الدول العربية ،رغم ثغراته.
وفيما �أن لوائح امل�ؤمتر العا�شر كررت نوعا ما العديد
من «الإ�سقاطات» وحماوالت «�أ�سلمة» امل�صطلحات
احلداثية دون ت�أ�صيل فكري� ،إال �أننا ن�ستطيع ا�ستنتاج
عدة نقاط حت�سب للنه�ضة من هذه اللوائح:
فمن جهة �أوىل� ،أعطت احلركة يف تعريفها �أولوية للبعد
الوطني الدميقراطي على ح�ساب البعد الإ�سالمي .ويف
هذا اخل�صو�ص ،نقر أ� يف الئحة «�سبل �إدارة امل�شروع»
�أن النه�ضة «حزب �سيا�سي دميقراطي ذو مرجعية
�إ�سالمية ،وطني االنتماء ،منفتح على جميع التون�سيني
والتون�سيات ،يويل العدالة االجتماعية وق�ضايا التنمية
�أولوية ق�صوى يف توجهاته ،ويتموقع يف الو�سط املجتمعي
العري�ض ويحمل تطلعات �شرائحه الوا�سعة ،ويعتمد
الو�سائل احلديثة يف العمل ال�سيا�سي والإدارة الناجعة
واحلوكمة الر�شيدة ».بالإ�ضافة �إىل �أن «الغنو�شي» و�صف
النه�ضاويني «بامل�سلمني الدميقراطيني» يف خطاب امل�ؤمتر
العا�شر اخلتامي .كما ال�ستعمال م�صطلح «امل�سلمني»
بد ًال عن «اال�سالميني» داللة كبرية ّعب عنها نوفل
اجلبايل ،11قائال �أن «حركة النه�ضة ابتدعت مقاربة جديدة
لعالقة اال�سالم بال�سيا�سة ال تقوم على البعد العقائدي
بل البعد القيمي ،مبعنى �أن هدف احلركة يتجاوز الرتكيز
على العبادات و�سلوكيات الأفراد ،لريكز على املنظومة
القيمية الإ�سالمية بذاتها ،والتي هي جزء ال يتجز�أ من
املنظومة القيمية العاملية ».كما ننقل هنا ما قالته حمرزية
العبادي 12يف هذا ال�صدد «�أنا كم�سلمة ،التزامي بالإ�سالم
وواجبي الروحي يدفعانني ل�ضمان العدالة وحتقيق
احلقوق واحلريات للجميع دون ا�ستثناء ال جن�س �أو عرق
�أو دين ».من هذا املنظار ،تبدو النه�ضة وك�أنها تتجه على
عك�س ما �سعى �إليه الإ�سالم ال�سيا�سي الكال�سيكي

منذ ن�ش�أته� ،إىل ح�صر الدين يف �إطاره اخلا�ص عرب ف�صله
عن ال�ش�أن العام واحلياة العامة .وهذا ما يحدث الفرق
بني «ا�سالمي» و«م�سلم» .ف «اال�سالمي» ي�سعى �إىل
نقل تدينه من حياته الفردية اخلا�صة �إىل املجال العام،
بالإ�ضافة �إىل �إميانه القوي بالدين ك�أيديولوجية قائمة
بذاتها ويقت�ضي �أن ت�صبح �أيديولوجية للمجتمع والدولة.
ي�ضاف �إىل هذا الت�صريح ما �أكده بع�ض قياديي احلركة
للمفكرة ،ب�أن مرجعية النه�ضة اليوم هي االتفاقيات
العاملية املوقع عليها من قبل الدولة التون�سية والد�ستور
التون�سي ،متغا�ضني متاماً عن ذكر «ال�شريعة» �أو «الفقه
الإ�سالمي» كمرجعية للحركة .بل �شدد ه�ؤالء على �أن
اال�سالم يقت�صر �سيا�سياً عند النه�ضة بنظامه القيمي
الذي يتماهى كلياً مع القيم العاملية.
الف�صل بني الدعوي وال�سيا�سي ،والذي عربت عنه
النه�ضة يف م�ؤمترها العا�شر ،يهدف �إىل تعزيز هذا اجلانب.
فبالرغم من �أنها ّعبت عن هذا يف برناجمها االنتخابي
لعام  ،2011حيث �شددت على �أهمية حياد وا�ستقالل
املجتمع املدين� ،إال �أن احلركة عادت و�صاغته بطريقة
ت�ستقطب الأنظار االقليمية والدولية وجتنبها حدة التهم
وال�شكوك بتوظيف الدين خلدمة م�صالح �سيا�سية خا�صة.
ولكن ،مع �أهمية التوجه املذكور ،يبقى توظيف الدين
يف ال�سيا�سة من قبل النه�ضة قائما بحيث �أنها ما
زالت تعلن عن نف�سها حزبا ي�أخذ من الإ�سالم �أ�سا�سا
يف فعله ال�سيا�سي ،مع ما ي�ستتبع ذلك من ا�ستثمار
للح�س الديني .فحركة النه�ضة تع ّول يف لوائحها على
الفرد التون�سي ،ب�إعتباره فردا متم�سكا برتاثه احل�ضاري
الإ�سالمي وهويته الإ�سالمية .وهي تتبنى املنهاج
«البورقيبي» يف مقاربتها بخلق توازن بني الت�أ�صيل
والرتاث من جهة واحلداثة من جهة �أخرى .فقد ّن�صت
الئحة الر�ؤية الفكرية �أن حركة النه�ضة «ت�سعى �إىل �أن
تكون حركة معا�صرة توائم بني التحديث الإيجابي
من جهة والت�أ�صيل الثقايف من جهة �أخرى» .هذا ما
�سي�ساعد احلركة على تو�سيع دائرة ا�ستقطابها لت�شمل
لي�س فقط من ي�ؤمن بالإ�سالم ب�شكل كال�سيكي
عقائدي بل �أي�ضاً �أولئك «املحافظني» الذين ال تربطهم
بالإ�سالم �سوى عالقة ح�ضارية تراثية .وهذا ما
�سي�سهل عالوة على ذلك اعتماد النه�ضة على «اخليار
ال�شعبي» يف الق�ضايا الإجتماعية احلقوقية وال�سيا�سية
املحورية التى ت�سبب لها �إ�شكاال «فقهيا»� .أبرز مثال
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على ذلك هي م�س�ألة امل�ساواة يف الإرث والتى مل تتخذ
احلركة موقفاً ر�سمياً منها حتى اللحظة ،بالرغم من �أنها
م�س�ألة �شبه حم�سومة �إ�سالمياً .كما �أن عددا من قياديي
النه�ضة عربوا للمفكرة عن رف�ضهم لأي تغيري يف م�س�ألة
املواريث .ولكن جند النه�ضة اليوم داعمة حلوار �شعبي
حول هذه امل�س�ألة بني الأطياف املختلفة ،معولة على
مت�سك التون�سيني بهويتهم الإ�سالمية الراف�ضة لتغيري
جذري يف �أمور مثبتة قر�آنياً مثل م�سالة الإرث.

لتصريحات "الثورية"
لبعض قياد�يي
ً
الحركة ،خصوصا
في مجال الحقوق
والحريات الفردية،
يناقضها خطاب
آخر أكثر محافظة
و"إسالمية".

ال�سيا�سي من جديد ،فور �شعورها مبناعة وقوة كافيتني
للقيام بذلك.
كال الإجتاهني مطروح ،دون امكانية اجلزم يف اجتاه �أو
�آخر .فرغم التحوالت احلا�صلة يف خطاب النه�ضة،
ما يزال هذا اخلطاب مفعما بتناق�ضات كثرية.
فالت�صريحات «الثورية» لبع�ض قياديي احلركة ،خ�صو�صاً
يف جمال احلقوق واحلريات الفردية ،يناق�ضها خطاب
�آخر �أكرث حمافظة و«�إ�سالمية» .فبالرغم من ت�صريح
را�شد الغنو�شي عن املثلية اجلن�سية ب�إعتبارها �أمرا فرديا
14
ال يحق للدولة التدخل به ،13وت�صريح ميينة الزغالمي
ب�ضرورة االعرتاف باملثليني كفئة موجودة يف املجتمع
على الدولة حمايتهم واعطائهم احلقوق ،يعترب بع�ض
قياديي احلركة �أن ت�صريحات مماثلة هي مواقف فردية
ال تعك�س بال�ضرورة موقف احلركة الر�سمي .قال
عبداحلميد اجلال�صي «علينا �أن نف ّرق بني حركة النه�ضة
ومواقف قيادياتها 15».بالإ�ضافة �إىل �أن بع�ض القياديني،16
�صرحوا للمفكرة �أن �أولوية النه�ضة هي املحافظة على
الأ�سرة التون�سية ومتا�سكها .الأمر الذي ي�ص ّعب قبول
�إلغاء ف�صل  230الذي يج ّرم املثلية اجلن�سية وامل�ساواة
يف الإرث على اعتبار ان هذه امل�سائل تهدد ا�ستقرار
الروابط اال�سرية ،وبالتايل ت�ؤثر عل متا�سك الكيان
الإجتماعي ككل.

منذ و�صولها للحكم يف  ،2011ما انفكت النه�ضة ت�سعى أي فهم للديمقراطية؟ المساواة أم حكم
�إىل احلفاظ على «حق البقاء» ،ما دفعها �إىل العمل على الغالبية؟

متكني نف�سها يف احلكم من خالل ّمد جذورها داخل
�أعماق م�ؤ�س�سات و�إدارات الدولة .متثل ذلك يف �إقرار
قانون العفو العام يف  .2011كما عربت حركة النه�ضة
عما ينق�صها لتعزيز قوتها ال�سيا�سية يف الئحة «�سبل
�إدارة امل�شروع» مل�ؤمترها العا�شر ،حيث نقر�أ« :اكت�شف
الإ�سالميون �إ ّذاك مفارقة بني قوة ح�ضورهم ال�شعبي
و�ضعف ت�أثريهم يف �آليات �صناعة الر�أي العام والقدرة
على ممار�سة احلكم ب�شكل فعلي».
هذا الوعي ب�ضرورة تعزيز نفوذ احلركة داخل �أجهزة
الدولة ،جتلى يف الئحة «النظام الأ�سا�سي» للحركة.
�سعت هذه الأخرية �إىل بناء حزب يقوم على امل�ؤ�س�سات.
من �أبرزها م�ؤ�س�سة ال�شورى التي ت�ضم  150ع�ضوا من
�أبرز قيادييها ومنظريها ،بالإ�ضافة �إىل املكتب التنفيذي
والهياكل الالمركزية املحلية واجلهوية.
عملية «التمكني» هذه ت�ضع حركة النه�ضة �أمام خيارين
متناق�ضني يف مداهما البعيد� ،أما م�سارهما فمت�شابهان.
حيث �أن بقاء النه�ضة يف احلكم دميقراطياً وعملها على
متاهي خطابها احلقوقي مع فعلها الت�شريعي يجعلها
متلك فر�صة ذهبية لتمرير �أجندة حقوقية مت ّهد الأر�ضية
الالزمة لإجراء تغيري ذاتي عميق وتبعا لذلك لفتح
باب جتديدي ت�شريعي /فقهي كبري� ،أقله فيما يخ�ص
احلقوق واحلريات ،يف �إطار ي�سوده احلوار احلر والنقا�ش
بني املخت�صني واملفكرين ،مهيئني بذلك الر�أي العام
التون�سي والإ�سالمي لتقبل التجديد الإ�سالمي يف
كل �أبعاده.
ولكن يف املقابل هناك احتمال �آخر ال ميكن يف الظرف
احلايل ا�ستبعاده ،وهو حا�ضر يف هواج�س العديد من
املراقبني .فثمة خ�شية �أن ت�شكل عملية التمكني هذه
متهيدا يخول احلركة �إعادة طرح كال�سيكيات الإ�سالم

مما تقدم ،بالإمكان القول �أن هوية النه�ضة ال�سيا�سية
مل ت�ستق ّر بعد .فما زالت احلركة ت�سعى �إىل «تلميع»
�صورتها حملياً و�إقليمياً� ،أكرث مما ت�سعى �إىل تو�ضيح
مواقفها الفقهية/الفكرية وال�سيا�سية.
و�أغلب الظن �أن الرباغماتية تبقى غالبة يف خطاب
النه�ضة احلقوقي .يف الواقع ،قد يت�أتى �إميان احلركة
بالنظام الدميقراطي بالدرجة الأوىل عن اقتناعها ب�أنه
النظام الوحيد القائم الذي ميكنها من خالله ممار�سة
احلكم دون اخلوف من الإعتقال والنفيّ .عب عن ذلك
«اجلمايل» بقوله «�أن املواطن امل�سلم ال ميكن �أن يخري بني
الفو�ضى والتطرف والديكتاتورية .هناك �سبيل ثالث
وهو �أن يعي�ش يف �سالم يف �إطار دميقراطي ،مثله مثل كل
�شعوب العامل».
وعليه ،ال ت�سمح لنا منتجات احلركة حتى الآن من
اجلزم يف معنى مفهوم «الإ�سالم الدميقراطي» .وما
يزيد من �أهمية هذا الت�سا�ؤل هو �أن �أيٍا من احلركات
الإ�سالمية التى �أعلنت انف�صا ًال �أو تبايناً مع تيار الإ�سالم
ال�سيا�سي ،منها حزب العدالة والتنمية املغربي الذي
يعلن عن نف�سه حزبا دميقراطي ذا مرجعية �إ�سالمية،
حزب العدالة والتنمية الرتكي الذي �أعلن مت�سكه ب
«دميقراطية حمافظة» ،مل تعمل على �ضبط مفاهيمها
ال جتديداً تعريفياً وال ت�أ�صي ًال مرجعيا ،خ�صو�صاً تلك
«الف�ضفا�ضة منها» ،كمفهوم املحافظة ،والتحديث،
واحلرية ،والأقليات ،القيم الإ�سالمية� ،إلخ.
فماذا يعني مفهوم اإلسالم الديمقراطي؟

هل هو ي�شري �إىل �أن الإ�سالم ال يفر�ض فر�ضا �إمنا
فقط كنتاج خيار �شعبي؟ بهذا املعنى ،ي�صبح مفهوم
«الإ�سالم الدميقراطي» مرادفا اللتزام النه�ضة ب�أن

متتنع عن فر�ض �أي من قيم الإ�سالم ما مل َ
حتظ بت�أييد
الغالبية .من هذا املنطلق ،يعرب هذا املفهوم عن التزام
�سيا�سي باعتماد �أ�صول حكم معينة ،مبعزل عن �أي حت ّول
يف قناعات احلركة ذات الأبعاد القيمية� ،أو �أي �سعي
�إىل جتديد خطابها القيمي .وبهذا املعنى �أي�ضا ،يتقاطع
حد ما مع فهم حركات
«اال�سالم الدميقراطي» �إىل ّ
الإ�سالم ال�سيا�سي للدميقراطية ،والتى ميكن �أن يطلق
عليها ت�سمية «دميقراطية �إ�سالمية» .حيث �سعت هذه
احلركات �إىل �صبغ الدميقراطية بلون �إ�سالمي يف م�سعى
منها للتوفيق بني الدميقراطية وكال�سيكياتها الفكرية.
وقد متثل اعتماد هذا املفهوم باختزال الدميقراطية على
�أنها جمموعة من الآليات التي تخ ّول هذه اجلماعات
الو�صول لل�سلطة.
�أم �أن مفهوم «الإ�سالم الدميقراطي» يذهب �أبعد من
ذلك يف اجتاه جتديد اخلطاب الإ�سالمي مبا يتوافق مع
املنظومة القيمية املتمثلة يف امل�ساواة التامة واحلقوق
املالزمة لكل �إن�سان؟ بهذا املعنى ،تتمثل �أهم انعكا�ساته
بالإعرتاف باحلقوق الفردية مبا فيها �أمرة الفرد لنف�سه يف
�ش�ؤونه اخلا�صة من دون تدخل ،بحيث تكون الغالبية
(امل�سلمة) مدعوة الحرتام هذه احلقوق مبعزل عن مدى
توافقها مع قيمها الأخالقية �أو الدينية ،عمال مببادئ
امل�ساواة .بالطبع ،من املبكر جدا الت�سليم بهذا الفهم:
فتجديد اخلطاب الإ�سالمي على هذا الوجه ال يتم
بلحظة �أو ب�إعالن ،بل هو يتطلب جهدا فكريا هائال ،من
�ش�أنه �أن يتفوق �أو على الأقل �أن يوازي تاريخا ما بات
يعرف بكال�سيكيات التنظري الفكري والديني للإ�سالم
ال�سيا�سي.
كما ان قبول النه�ضة تغليب كفة املنظومة العاملية
حلقوق الإن�سان على ح�ساب «ا�سالميتها» ،دون
مربرات ايديولوجية تنظريية ،يجعلنا نت�س�أل عما �سيبقى
«�إ�سالمياً» من حركة النه�ضة .فهل �سن�شهد حتول احلركة
�إىل حزب مدين بعد قطع �صلته مبرجعيته الدينية؟
وبالطبع ،ال ي�ستبعد �أن تكون �سيا�سة اخليارات املفتوحة
املتبعة حاليا م�ؤ�شرا ،على جتاذبات بني تيارات خمتلفة
داخل النه�ضة ،لي�س لأي منها امكانية احل�سم �أو رمبا
على حيطة قوامها �إجراء الإ�صالح التغيريي تدرجا
ومرحليا مع جتنب القفزات الكبرية التي قد ت�ؤدي �إىل
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مفعول معاك�س لرغبات احلركة .فال ميكن لأي تغيري
جذري من هذا النوع �أن يحدث خالل �سنوات قليلة،
بل هو يحتاج عادة لفرتات طويلة قبلما يتبلور.
وعليه ،وبانتظار مزيد من الو�ضوح ،يقت�ضي التعامل
مع النه�ضة اليوم على �أنها حزب �سيا�سي وطني ،ي�ضع
م�سافة �إزاء التنظري الفكري ب�ش�أن ثنائية الدين والدولة،
لي�صوغ على العك�س من ذلك ب�شكل يغلب عليه
الرباغماتية برناجما جاذبا للناخبني من �ش�أنه �أن يخوله
تو�سيع مكانته يف احلكم وقدرته على التغيري ،بالأخ�ص
التغيري الذاتي يف حال كان هو راغبا بذلك .فهذا ما
�سيمكننا من تتبع فهم احلركة للدميقراطية ،ومعها ما
ت�صبو حقيقة �إليه.
�شدد
نختم من خالل ما قاله ح�سام الدين دروي�ش 17الذي ّ
مفتوحا دائ ًما لقيام هذه
على �أنه «ينبغي �أن ُيرتك الباب ً
الأحزاب «الإ�سالمية» ،بقدر قبولها ب�أ�س�س الدميقراطية
ومبادئها و�آليات عملها؛ ومن هذه املبادئ امل�ساواة بني
جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات ،و�سيادة القانون،
وعدم املماهاة بني الأغلبيات �أو الأقليات �أو املجموعات
الدينية �أو الطائفية �أو املذهبية والأغلبيات �أو الأقليات
�أو املجموعات ال�سيا�سية ،والف�صل بني املجالني العام
واخلا�ص ،واحرتام حقوق الأقليات ال�سيا�سية ،والتداول
ال�سلمي لل�سلطة عرب انتخابات حر ٍة � ...إلخ .وهذا يعني
�أي�ضً ا �أن هذه الأحزاب لن حتكم با�سم الإ�سالم و�إمنا
واجتماعي وا�ضح ،يتجاوز �شعار
�سيا�سي
برنامج
با�سم ٍ
ٍّ
ٍّ
حمدد ًة ومف�صلة للواقع
«الإ�سالم هو احلل» ،لي�ضع ر�ؤي ًة َّ
العيني ومل�شاكله ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية � ...إلخ ،ولآفاقه امل�ستقبلية املمكنة وامل�أمولة،
يف �إطار االلتزام مببادئ الدميقراطية و�آليات عملها».
يف الواقع ،ما يجعلنا يف خوف على الدميقراطية اليوم
يف العامل العربي لي�س حزب النه�ضة �أو غريه ،بل
الكراهية والإق�صاء و«الفوبيا» املتبادلة بني الإ�سالميني
والليرباليني والعلمانيني .فالتيار الدميقراطي احلقيقي
هو اجلامع الذي ي�ضم التيارات املختلفة والتي تعمل
وفق �آليات احلكم الدميقراطي والتداول ال�سلمي على
ال�سلطة.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ّ
مقابلة مع قيس سعيد:

دستور تونس عبارة عن «مساومات» والمحكمة الدستور ية
أشبه «بلعبة ور ق»
هي عملية ال ميكن �إال و�صفها بالرباغماتية .مت اقرار
أجرت المقابلة ياسمين هاجر
الد�ستور بالتنا�صف �إن �صح التعبري .مبعنى «تريد
ال اختالف ب�أن قي�س �سع ّيد� ،أ�ستاذ القانون ف�صال ،اعطني يف املقابل ف�صال ،تريد حكماً اعطني
الد�ستوري ،يحظى باحرتام التون�سيني نظراً ملواقفه يف املقابل حكما».
املو�ضوعية جتاه الق�ضايا الت�شريعية والد�ستورية منذ
اندالع الثورة التون�سيةُ .عرف بقراءاته القانونية
والتحليلية للمرحلة االنتقالية والت�شريعات
الد�ستورية البعيدة عن التجاذبات ال�سيا�سية
والأيديولوجية« .مل �أنتخب يف حياتي» :هكذا
ا�ستهل كالمه عن االنتخابات القادمة معتربا �أنها
ال تعك�س �إرادة ال�شعب ومطالبه وتطلعاته .الأ�ستاذ
قي�س �سع ّيد يجيب عن بع�ض الأ�سئلة التي تطرحها
املفكرة عن د�ستور تون�س واملحكمة الد�ستورية.
المفكرة :لطالما وصفت دستور  2014بأنه
نتاج البراغماتية  .لماذا؟

�سع ّيد :يف الواقع ،منذ و�ضع د�ستور تون�س الأول،
توجه م�شايخ جامع الزيتونة بربقية �إىل املجل�س القومي
الت�أ�سي�سي مطالبني ب�إدراج حكم «الإ�سالم دين
الدولة» يف الد�ستور .مت ذلك بالفعل .حيث ن�صت
املادة الأوىل من د�ستور � 1959أن «تون�س دولة حرة
م�ستقلة ذات �سيادة الإ�سالم دينها والعربية لغتها
واجلمهورية نظامها» .ا�شكالية هذا الف�صل بد�أت
تطرح يف الت�سعينيات .بد�أ الت�سا�ؤل هل �أن املق�صود
بالإ�سالم �أنه دين الدولة �أم دين تون�س؟ ا�ستمرت
هذه اال�شكالية يف الف�صل الأول من د�ستور .2014
بر�أيي� ،إن الفر�ضية القائلة ب�أن الف�صل االول من
د�ستور  ،2014الذي ي�شابه املادة الأوىل من د�ستور
 ،1959يتعلق بو�ضع اجتماعي وال يرتتب عليه �أي
نتيجة قانونية ،ال �أ�سا�س لها من ال�صحة .فحني يقال
�أن «اجلمهورية نظامها ،»...ف�إن ذلك حم�سوم ب�أن
ال�ضمري املت�صل «ها» �إمنا ي�شري �إىل الدولة؛ ويفرت�ض
�أن ت�شري �أن ال�ضمري «ها» املت�صل بالدين ،بدورها �إىل
الدولة .فال نفهم ملاذا يعود ال�ضمري املت�صل تارة �إىل
الدولة وتارة �إىل تون�س؟
كما �أن الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور يختزل جميع
التناق�ضات وي�ؤكد على الرباغماتية  .حيث ين�ص على
ان «الدولة راعية للدين ،كافلة حلرية املعتقد وال�ضمري
وممار�سة ال�شعائر الدينية� ،ضامنة حلياد امل�ساجد ودور
العبادة عن التوظيف احلزبي .تلتزم الدولة بن�شر قيم
املقد�سات ومنع النيل
االعتدال والت�سامح وبحماية ّ
منها ،كما تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحري�ض على
الكراهية والعنف وبالت�صدي لها» .و�أنا هنا �أحتدى
�أي حمكمة د�ستورية يف العامل �أن تطبق مثل هذا
الف�صل .على ما يلي ن�ستنتج �أن عملية �إقرار الد�ستور

هيئة المحكمة
الدستورية في
الظاهر قضائية،
ولكن من سيجلس
على أرائك القضاة
سيتحكم به رجل
السياسة واللعبة
السياسية .وعندما
ستدخل السياسة
قصورالعدالة،
تغادر العدالة هذه
القصور.

المفكرة :ماذا عن المحكمة الدستورية؟

�سع ّيد :طرحت م�س�ألة املحكمة الد�ستورية �أول
مرة يف �ستينيات القرن املا�ضي ،مبنا�سبة املحاكمات
ال�سيا�سية ،كمحاكم احلق العام وحماكم �أمن الدولة.
كما �أنه حدث دفع بعدم د�ستورية املادة الرابعة من
قانون اجلمعيات امل�ؤرخ يف  4نوفمرب  .1959تطرح
امل�س�ألة اليوم كذلك .ولكن امل�شهد ال�سيا�سي يف
البالد �سيجعلها �أقرب �إىل لعبة ورق .بحيث �ست�ؤلف
املحكمة من  12قا�ضيا ،يعني  4من قبل جمل�س
النواب 4 ،من قبل املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و4
من قبل رئي�س اجلمهورية .ما يجعل هيئة املحكمة
الد�ستورية يف الظاهر ق�ضائية ،ولكن من �سيجل�س
على �أرائك الق�ضاة �سيتحكم به رجل ال�سيا�سة
واللعبة ال�سيا�سية .وعندما �ستدخل ال�سيا�سة
ق�صورالعدالة ،تغادر العدالة هذه الق�صور� .ستكون

املحكمة الد�ستورية تعبرياً عن التوازنات ال�سيا�سية
يف البالد� ،سيحددها رئي�س اجلمهورية يف النهاية.
حيث �سيتم انتخاب الأع�ضاء من جمل�س النواب
وبعدها املجل�س الأعلى للق�ضاء وبعدها �سيعني رئي�س
اجلمهورية الباقي متخذاً التوازن ال�سيا�سي بعني
الإعتبار .يف حني يجب على املحكمة ان يحكمها
القانون ولي�س اللعبة ال�سيا�سية.
المفكرة :ما تقييمكم للنظام السياسي
التونسي؟

�سع ّيد :يف الواقع ،كان هناك قراءة �سيا�سية للتوازنات
ال�سيا�سية خالل فرتة كتابة الد�ستور ،والتى مت على
�أ�سا�سها التوافق على ف�صول عديدة منه .كان هناك
حتليل �أن من املحتمل �أن تفوز النه�ضة يف االنتخابات
الت�شريعية .وحتليل �آخر اقت�ضى ب�أن املر�شح الذي

له �أوفر احلظوظ للرئا�سة هو الباجي قايد ال�سب�سي.
فتمت �إ�ضافة جملة من االخت�صا�صات لرئي�س
اجلمهورية على «عجل» .وقد �أدت هذه الإ�ضافة
�إىل �إعطاء رئي�س اجلمهورية �صالحيات وا�سعة
تفوق د�ستورية تق�سيم ال�سلطة التنفيذية بني رئي�س
اجلمهورية واحلكومة ،التى تكون منبثقة عن الأغلبية.
جند اليوم �أن مركز الثقل هو ق�صر قرطاج ولي�س
الق�صبة� .أي �أن القوة هي يف يد رئي�س اجلمهورية
ولي�س احلكومة كما ن�ص الد�ستور .اليوم احلكومة
تعمل وك�أنها حكومة رئي�س اجلمهورية .يعيد ذلك
�إىل الذاكرة الف�صل  39من د�ستور  ،1959والذي
ين�ص على �أن رئي�س اجلمهورية ميار�س ال�سلطة
التنفيذية مب�ساعدة حكومة ير�أ�سها وزير �أول.
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القانون واإلسالم في تونس

حوار مع سليم اللغماني حول  لجنة المساواة والحريات الفردية
أجرت الحوار ياسمين هاجر
يف � 13أوت  ،2017والذي ي�صادف يوم املر�أة التون�سية،
دعا الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي �إىل �أخذ
خطوات جدية نحو امل�ساواة يف الإرث بني الرجل
واملر�أة ،داعياً �إىل ت�شكيل جلنة ُتعنى بهذا الأمر .وفع ًال
�أعطي الأمر الرئا�سي بت�شكيل جلنة ا�ست�شارية حتت
م�سمى «جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية» ،والتي كان
من املتوقع �أن تعمل على كتابة تقرير خالل خم�سة
�أ�شهر من تاريخ ت�شكيلها� ،شام ًال كل القوانني التون�سية
التى ت�سبب خرقا ملفهوم امل�ساواة وت�شكل عائقاً �أمام
�ضمان احلقوق واحلريات الفردية ،وطارحاً ل�سبل حتقيق
م�ساواة و�ضمان حقوق وحريات �أكرث ،من الناحية
القانونية.
نظراً لأهمية هذه اللجنة واجلدل الذي ميكن �أن يثريه
تقريرها تون�سياً وعربياً ،حتاور املفكرة القانونية الأ�ستاذ
اجلامعي املتخ�ص�ص يف القانون العام والباحث القانوين
�سليم اللغماين ،حول اللجنة ،يف ظل قرارها بت�أجيل
تقدمي تقريرها لرئا�سة اجلمهورية ملا بعد اال�ستحقاقات
البلدية خوفا من �أي توظيف �سيا�سي ملقرتحاتها،
بالإ�ضافة �إىل �س�ؤالنا عن امل�سار الدميقراطي يف تون�س
والوعي ال�سيا�سي للمواطن التون�سي.
المفكرة :على ماذا ستركز اللجنة في عملها؟

اللغماين :من ا�سمها ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص �شقي
عمل اللجنة .فهناك احلريات واحلقوق الفردية من
جهة وامل�ساواة من جهة �أخرى .يف احلقيقة ،امل�ساواة
يف الإرث هي مو�ضوع من املو�ضوعات التى �سي�شملها
عمل اللجنة .ولكنها لي�ست املو�ضوع الرئي�سي ،حتى
و�إن كانت هذه امل�س�ألة من �أكرث امل�سائل ال�شائكة.
�أهمية ال�شق الأول املتعلق باحلريات واحلقوق الفردية،
هو �إحياء فكرة الفرد داخل املجتمع التون�سي .ففي
ثقافتنا وح�ضارتنا التون�سية والعربية عموماّ ،مت تغييب
الفرد مل�صلحة املجموعة .هذه املجموعة ميكن �أن
تكون العائلة ،املجتمع� ،أو اللأمة .للأ�سف لي�س
هناك ثقافة ت�ؤمن بوجود الفرد ككائن م�ستقل ،بل
نركز يف جمتمعاتنا على احلريات ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية ب�صفتها اجلماعية.
لذلك علينا اليوم يف ّ
ظل وجود اللجنة �أن نعمل على
ن�شر الوعي باحلريات واحلقوق الفردية� ،أوال ك�آلية
حلماية الفرد كونه فردا قائما بذاته وج�سده وفكره
ومعتقداته و�ضمريه وحريته الأكادميية ،و�أي�ضاً يف حياته
اخلا�صة .حماية احلياة اخلا�صة هي العن�صر الذي يغيب
كليا يف ح�ضاراتنا العربية .لي�س هناك فهم لفكرة «ما
دمت مل �أخرق القانون من خالل التعدي على حريات
وحقوق الآخر ومل �أ�ستعمل العنف ،وما دمت �أمار�س
احلرية �ضمن مكاين اخلا�ص ،يجب على الدولة �أن
تلتزم بعدم التدخل» .وهذا م�ضمون بن�ص الد�ستور
واالتفاقيات العاملية.
علينا �أن ال ن�أخذ ذلك من ناحية قانونية فقط ،بل علينا
�أي�ضاً �أن نتناول الأمر من ناحية �سو�سيولوجية.

فالتغيري الذي �سي�شمل احلريات واحلقوق رمبا مي�س
مبعتقدات غالبية النا�س ،ولكن ال مي�س معتقدات الفرد
الذي ميار�س هذا الفعل �أو غريه .فكل �شخ�ص حر يف
ممار�ساته .ومن يعترب �أن بع�ض احلريات واحلقوق تعار�ض
معتقداته ،فال ميار�سها ،ولكن ال يحق له �أن يحرم الآخر
من �أن ميار�سها.
هذا فيما يخ�ص باب احلريات واحلقوق� ،أما باب
امل�ساواة فال يقت�صر على امل�ساواة يف املرياث فقط.

سنضع اقتراحات
عديدة .المساواة
الكاملة هي حل
من الحلول ولكن
يمكن أن نقترح
مساواة متوسطة،
نتجه بها اتجاها
مستقبليا نحو
المساواة.
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة هو نوع من �أنواع امل�ساواة
التى يجب �إقرارها يف القانون التون�سي .ولكن ماذا
عن الأطفال والأقليات وذوي الإحتياجات اخلا�صة؟
امل�ساواة يف الإرث هي �أي�ضاً منوذج من النماذج التي
يجب علينا التطرق اليها فيما يخ�ص امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة .ثم ،ماذا عن املهر ك�شرط �أ�سا�سي يف
حتقيق �صحة الزواج؟ املهر يف الذهنية التون�سية هو من
التقاليد .ممكن للجنة مثال �أن تبقي على املهر بحكم
عالقته بتقاليدنا التون�سية ،ولكن يجب �أن نفرغه من
كونه �شرطا لتحقيق �صحة الزواج.
المفكرة :ما هي المرجعية التى تستند إليها
اللجنة في عملها؟

الف�صل الأول من د�ستور  ،2014الذي ين�ص �أن
الإ�سالم جزء ال يتجز�أ من تون�س و�شعبها ،كان ت�شديد
رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�سب�سي على �أن
اال�صالحات التى �ستقرتح يجب �أن ت�أخذ بعني
الإعتبار �أن «�شعب تون�س �شعب م�سلم و�أن الدولة
التون�سية دولة مدنية» .مبعنى �أننا ن�أخذ بعني الإعتبار
يف عملنا ومقرتحاتنا القيم واملعتقدات الإ�سالمية.
يف الواقع ،ال�شريعة لي�س لها يف تون�س �صفة قانونية
ملزمة من الأ�سا�س .كل ما هو �إ�سالمي يقت�صر
على القيم ال�شعبية احل�ضارية ال �أكرث .حتاورت
اللجنة مع العديد من الأطراف ومكونات املجتمع
املدين من انتماءات فكرية خمتلفة .حتاورنا �أي�ضاً
مع مدر�سني من الزيتونة ،وهم �أي�ضاً خمتلفون
فكريا و�أيديولوجياً .منهم من لديه فكر جتديدي،
بالرغم من وجود العديد الذين مييلون �إىل التطرف
ويرف�ضون فكرة التغيري.
المفكرة :ما هو الهدف األساسي وراء عمل
اللجنة؟ هل هو تحقيق المساواة الكاملة بين
الجنسين فيما يخص المساواة؟

المجتمع التونسي هذا التجديد؟

اللغماين :فيما يخ�ص امل�سائل التى تطرقنا �إليها ،ردة
فعل املجتمع �سوف تختلف من م�س�ألة �إىل �أخرى.
امل�سائل الثالث املتوقع �أن تثري جدال وا�سعا يف
املجتمع هي �أوال حق الإن�سان يف احلياة ،نق�صد �إلغاء
عقوبة الإعدام ،ثانياً م�س�ألة املثليني و�إلغاء جترمي املثلية
اجلن�سية ،ثالثاً م�س�ألة امل�ساواة يف الإرث.

المسائل الثالث
المتوقع أن تثير
جدال واسعا
في المجتمع
هي عقوبة
اإلعدام ،وإلغاء
تجريم المثلية
ا لجنسية ،
والمساواة في
اإلرث.

اللغماين :املطلوب منا لي�س فقط �إقرار م�ساواة تامة
بني الرجل واملر�أة يف املرياث.
فكما �سبق وذكرت من املكونات الأ�سا�سية التى
يجب �أن نعتمد عليها الثقافة الإ�سالمية لل�شعب
التون�سي .هدفنا الإجتاه نحو امل�ساواة وو�ضع الدولة
التون�سية على هذا امل�سار .ولكن هل �سن�صل �إىل
م�ساواة تامة يف تقريرنا؟ يف الواقع ،هذا مطلوب
د�ستورياً ولكن لي�ست هذه الإحتمالية الوحيدة
التى ميكن �أن ي�شملها تقرير اللجنة .ونحن ال نلزم
رئي�س اجلمهورية بحل واحد فقط �أو احتمال واحد.
�سن�ضع اقرتاحات عديدة .امل�ساواة الكاملة هي حل
من احللول ولكن ميكن �أن نقرتح م�ساواة متو�سطة،
نتجه بها اجتاها م�ستقبليا نحو امل�ساواة .هذا ما زال المفكرة :ما تقيمكم للوعي السياسي
مو�ضوع نقا�ش وتفكري بني �أع�ضاء اللجنة.
والحقوقي للمواطن التونسي ،في ظل مسار
المفكرة :برأيكم ماذا سيكون موقف حركة
النهضة من تقرير اللجنة ،بخاصة في ظل
توجهها إلى تبني خطاب متقدم فيما يخص
الحريات والحقوق الفردية؟

اللغماين :فعال ،جند من خالل ت�صريحات
قيادييها� ،أن احلركة لي�ست مع الرف�ض القطعي
للم�ساواة واحلريات واحلقوق الفردية .ولكن �إىل �أي
مدى �ستذهب احلركة يف قبولها هذا على ال�صعيد
الفعل ال�سيا�سي؟ ما هي «اخلطوط احلمراء» للحركة؟
ال نعلم .ال �أتوقع �أن تعلن احلركة عن �أي موقف قبل
التقرير وقرار رئي�س اجلمهورية� .أعتقد �أنها �ستتموقع
بالن�سبة ملا �سوف ُيقرتح .هل �ستذهب �إىل حد بعيد
«بالتحديث»؟ هذا متعلق �أي�ضاً مبدى ذهابنا نحن
كلجنة يف امل�ساواة واحلقوق واحلريات.

اللغماين :ت�أ�س�ست اللجنة بقرار من رئي�س اجلمهورية
يف  13اوت  2017وكلفت ب�إعداد تقرير حول
الإ�صالحات املرتبطة باحلريات الفردية وامل�ساواة.
ن�ص القرار الرئا�سي على �أن اللجنة يجب �أن ت�ستند
يف عملها �إىل مقت�ضايات د�ستور  2014واالتفاقيات
الدولية والتوجهات املعا�صرة يف جمال احلقوق
واحلريات الفردية وامل�ساواة.
يف الأمر الرئا�سي مل تذكر «ال�شريعة» .ولكن بحكم المفكرة :برأيكم إلى أي مدى سيتقبل

إرساء مقومات ديمقراطية؟

اللغماين :على م�ستوى �إر�ساء �آليات الدميقراطية،
خطونا خطوات كبرية وجدية� .أبرز مثال على ذلك
هي االنتخابات التى قمنا بها يف تون�س والتى كانت
على قدر كبري من التعددية ،ال�شفافية واالنفتاح
والتي متت حتت رقابة م�ستقلة.
ومن املتوقع �أن تكون الإنتخابات البلدية القادمة
على نف�س م�ستوى التعددية والدميقراطية .هذه من
مكت�سبات الدميقراطية الأ�سا�سية .ولكن الدميقراطية
لي�ست فقط �آليات بل �أخالقيات وقيم �أي�ضاً.
فمث ًال ،تعلمنا الدميقراطية �أن اخلط�أ موجود دائما،
و�أن الإن�سان معر�ض للخط�أ .لذلك ال ميكن �أن
يطرح �إن�سان فكرة هو ي�ؤمن بها ويفر�ضها على غريه.
يف هذا اخل�صو�ص ،ما زلنا مت�أخرين نوعا ما .ال بد
من زمن لتجذير الدميقراطية على �أنها نظام قيمي
و�أخالقي ولي�س فقط �آلياتي.

القانون واإلسالم في تونس
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وزارة الشوؤن الدينية في تونس و»تح�ييد» المساجد:
بورقيبة ،النهضة والخطاب الحقوقي ما بعد 2011

ياسمين هاجر
�إىل وزارة لل�ش�ؤون الدينية« .تتمثل مهمتها الأ�سا�سية يف
العمل على تطبيق �سيا�سة الدولة يف املجال الديني،
عاد ًة ما تق�سم الآراء حول نهج بورقيبة اجلامع للإ�سالم ب�ضبط اخلطط والربامج اخلا�صة بال�ش�ؤون الدينية ،مما يي�سر
1
واحلداثة �إىل ق�سمني :ق�سم يرى �أن �إدخال بورقيبة �إقامة ال�شعائر الدينية وي�صون القيم الروحية».
للدين الإ�سالمي يف حماولته لعلمنة الدولة كان حماولة
لإ�ستيعاب ال�شعور الديني للتون�سيني متهيداً للتحول وزارة الشوؤن الدينية وأحداث 2011
العلماين التغريبي الكامل .ق�سم �آخر يرى �أن حماوالت ا�ستمرت قب�ضة النظام على ال�شعائر الدينية ودور العبادة
بورقيبة متتعت بقدر من اجلدية لإيجاد حالة من التوازن با�ستمرار قوة الكيان القائم �سواء حتت حكم بورقيبة �أو بن
التحديثي الإ�سالمي .يف الواقع ،للر�أيني وجهة نظر ،يف علي .ظهرت اال�شكالية يف �أعقاب ثورة  ،2011خ�صو�صاً
ظل تناق�ض ال�سلوك البورقيبي يف هذا اخل�صو�ص .فتارة مع ظهور التيارات املختلفة من الإ�سالم ال�سيا�سي.
نرى حماولة مل�أ�س�سة الدين لل�سيطرة عليه من قبل النظام �ضعف كيان الدولة �آنذاك ،ما �سهل ظهور فاعلني جدد يف
احلاكم .وتارة �أخرى نرى حماولة لإعادة هيكلة املجال املجال الديني �أخذوا يحكمون ال�سيطرة على دور العبادة
الديني وتعزيز امل�ؤ�س�سات الدينية حتت �شعار رعاية الدولة وينحرفون باخلطاب الديني للتعبئة الأيديولوجية .حتى
للدين الإ�سالمي و�إعادة الإعتبار له كونه الدين الر�سمي �أن ه�ؤالء الفاعلني ،بحكم اختالف الفكر الإ�سالمي
للدولة .يف الواقع ،ي�أخذنا هذا الطرح �إىل د�ستور  1959وقتها بني جهادي �سلفي وجهادي علمي وحركة النه�ضة
ن�ص يف ف�صله الأول على �أن الإ�سالم دين الدولة ،الإ�سالمية ،كانوا يتخا�صمون �أنف�سهم على �أماكن ب�سط
الذي ّ
باعتبار الإ�سالم دين معظم التون�سيني ،معرباً بذلك �أن النفوذ واخلطاب الديني املقدم� .أتى د�ستور 2014
الدولة هي الراعية لل�ش�أن الديني باعتباره �ش�أنا عاما .عاد لي�شدد يف ف�صله ال�ساد�س على �أن «الدولة راعية للدين،
الطرح نف�سه يف الف�صل الأول من د�ستور اجلمهورية كافلة حلرية املعتقد وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية،
ن�ص الد�ستور على �أن «تون�س �ضامنة حلياد امل�ساجد ودور العبادة عن التوظيف احلزبي».
الثانية لعام  ،2014حيث ّ
دولة حرة م�ستق ّلة ،ذات �سيادة ،لإ�سالم دينها ،والعربية تدريجياً عادت الدولة وا�سرتجعت قواها ،خ�صو�صاً مع
تعاقب الوزارات بعد �إقرار الد�ستور ،م�ستعيدة قوتها بفر�ض
لغتها ،واجلمهورية نظامها».
فبالرغم من �أن الإ�سالم الر�سمي للبالد التون�سية هو نف�سها كفاعل �أوحد يف جمال �إدارة ال�ش�أن الديني .وقد
الإ�سالم ال�سني املالكي� ،إال �أن ذلك مل مينع «بورقيبة» متثل ذلك ب�شكل خا�ص يف ا�سرتجاع قدرتها على حتييد
من خالل طبقة العلماء الذين عملوا على كتابة جملة امل�ساجد وتقومي اخلطاب الديني ،دائما مع وجود بع�ض
الأحوال ال�شخ�صية �إىل اللجوء للفقه اجلعفري ال�شيعي ،اخلروقات.
يف �سبيل حتقيق االنت�صار املرجو للمر�أة التون�سية .تتعاىل يف تون�س بع�ض الأ�صوات من حني �إىل �آخر راف�ضة
بالإ�ضافة �إىل التجديد الفقهي ،حاول بورقيبة «م�أ�س�سة» وجود وزارة تعنى بالدين .وهي ت�ستند �إىل الف�صل الأول
الدين كمحاولة لفر�ض �سيطرته على الطبقة الدينية من الد�ستور لت�ؤكد �أن الدولة مدنية و�أن ال�ش�أن الديني
واخلطاب الديني .مبوجب ذلك� ،أ�صبحت الدولة هي هو �ش�أن عا ّم يجب �إرجاعه للمجتمع املدين والأفراد.
قالت الأ�ستاذة �أ�سماء نويرة معلقة على هذا الإعرتا�ض
الفاعل الرئي�سي يف كل ما يتعلق ببمار�سة ال�شعائر.
ا�ستوحى بورقيبة هذا املنهج يف زوايا معينة من �سيا�سات يف حديث معنا ب�أن «وجود وزارة تعنى بال�ش�أن الديني ال
�أتاتورك الرتكية ومنهجه التحديثي ال�سلطوي .فقد �إتبع يتنافى مع كون الدولة مدنية .فكما �أن للدولة التون�سية
بورقيبة ما �أوجدته احلكومة الرتكية عام  1928وما �سمي وزارة تعنى بال�شو�ؤن الثقافية وهناك �أي�ضاً وزارة تعنى
برئا�سة ال�ش�ؤون الدينية ،والتى �أوكل لها مهام تثقيف بال�شباب والريا�ضة ،ف�إن الدولة �أي�ضاً تعنى بال�ش�أن الديني
الأئمة .بالإ�ضافة �إىل �أنه مبوجب هذه امل�ؤ�س�سة� ،أ�صبح كونه يندرج حتت الثقافة والإرث ال�شعبي .ذلك يخالف
التعليم الديني والعمل الدعوي يفر�ض ت�شريعه من متاماً مبد�أ الدولة الدينية التى تطبق القانون من منهج
خالل �شبكات حكومية .عملية امل�أ�س�سة هذه و�صلت ديني ،بل وحتكم مبرجعية دينية منبثقة عن اهلل».
حد فر�ض توزيع م�ضمون خطبة اجلمعة على جميع يف الواقع� ،أثبتت �أحداث � 2011أن لوزارة ال�شو�ؤن الدينية
�إىل ّ
خطباء امل�ساجد يف جميع �أنحاء تركيا من قبل الإدارة� ،أهمية كبرية ،كونها �إحدى �أدوات الدولة الرئي�سية ل�ضبط
وذلك يف عام  .1941مل ي�صل نفوذ بورقيبة �إىل هذا احلد ،املجال الديني يف ظل وجود حزب يتخذ من الإ�سالم
�أ�سا�ساً ،حتى و�إن كان �أ�سا�ساً مرجعياً فقط ،ح�سب ما
�أو رمبا مل يكن عامل الزمان لي�ساعده على ذلك.
ففي الأيام التى تلت ا�ستقالل � ،1956صدر الأمر ي�ؤكده قياديوه .فامل�سجد ي�شكل منربا �إعالميا هاما ومركز
القا�ضي بت�صفية جمعية الأوقاف .مت من بعدها ت�شكيل تعبئة �شعبية و�أيديولوجية يف فكر الإ�سالم ال�سيا�سي.
م�صلحة ال�شعائر الدينية يف  1957و�إحلاقها برئا�سة وفيما دعت حركة النه�ضة لتحييد امل�ساجد وف�صل
احلكومة .ومبقت�ضى الأمر عدد  345ل�سنة  ،1967حتولت الدعوي عن ال�سيا�سي يف م�ؤمترها العا�شر لعام ،2016
م�صلحة ال�شعائر الدينية �إىل �إدارة ل�ش�ؤون ال�شعائر تعمل ف�إنها باملقابل ما انفكت منذ  2011تعمل على ال�سيطرة
حتت �إ�شراف كتابة الدولة للرئا�سة .تطورت هذه الإدارة على وزارة ال�ش�ؤون الدينية من خالل التعيينات داخلها.
عرب ال�سنوات وتو�سعت مهامها لتتحول يف عام  ،1992هذا ما �أكدته «نويرة» يف حديثنا معها.

ويلحظ �أنه �إىل جانب وزارة ال�ش�ؤون الدينية ،جند يف تون�س
هيئات تعنى مب�سائل دينية ،منها املجل�س الإ�سالمي
الأعلى الذي ت�أ�س�س عام  ،1989وهو غري وا�ضح املهام
اليوم كما �أكد «نويرة»؛ ومنها مفتي اجلمهورية التون�سية
الذي يتوىل �إ�صدار الفتوى الر�سمية للدولة ويعمل مع
املحاكم يف الأ�سا�س .وال نن�سى جامعة الزيتونة التي تهتم
بالتعليم الديني و�إنتاج النخب.
ولكن من البني �أن وزارة ال�شو�ؤن الدينية تبقى �صاحبة
الدور الأكرب فيما يت�صل باملجال الديني .فهي تهتم
بتنظيم ال�شعائر الدينية وتوجيه اخلطاب الديني ،وتعمل
على تدريب الأئمة واخلطباء وامل�ؤذنني .كما �أنها هي التي
تدير كل ما يتعلق برحالت احلج والعمرة ،وتعمل على
مراقبة الإ�سالم ال�شعبي ،بالإ�ضافة �إىل مراقبة الكتاتيب
واملدار�س القر�آنية.
نحو تبني خطاب حقوقي

متتلك الدولة امل�ساجد ،بحكم �أنها مرفق عام ،وهي
تديرها بالطريقة التى ت�صب يف امل�صلحة العامة .وتكمن
�أهمية الوزارة اليوم ب�سعيها �إىل تبني خطابا حقوقيا
بالتعاون مع بع�ض املنظمات احلقوقية يف تون�س .ما زال
هذا اخلطاب جنينياً نوعا ما ،خا�صة �أن منهج تدريب
الأئمة ال يت�ضمن �أي بعد حقوقي ،بل يقت�صر على القيم
الإ�سالمية العامة ،كما �أكّ د وزير ال�شو�ؤن الدينية �أحمد
عظوم للمفكرة .تعمل الوزارة اليوم على الت�شبيك مع
منظمات حقوقية لتطوير �أداء الأئمة من خالل دورات
تدريبية وتثقيفية تت�ضمن منحى حقوقيا كبريا .نذكر
مثال على ذلك م�شروع «اليد باليد» ،حيث تعمل الوزارة
م�ؤخراً مع مركز درا�سة الإ�سالم والدميوقراطية على
تنفيذه .يهدف امل�شرع �إىل تدريب �أكرث من � 400إمام
ملكافحة التطرف والإرهاب .ت�شمل التدريبات موا�ضيع
حقوقية خمتلفة منها حقوق املر�أة وحقوق الأقليات،
حرية املعتقد وال�ضمري يف الإ�سالم� ،إلخ ،مع الرتكيز على
�أهمية اخلطاب الديني الراف�ض للعنف والتطرف .كما �أن
الوزارة تدعو خطباء امل�ساجد يف خمتلف �أنحاء اجلمهورية

يف منا�سبات عدة للرتكيز على بع�ض املوا�ضيع احلقوقية يف
خطبهم �أيام اجلمعة .نذكر مثاال على ذلك موافقة وزارة
ال�شو�ؤن الدينية على طلب منظمة «�أنا يقظ» ،2بتوحيد
خطبة اجلمعة ليوم  9دي�سمرب  2016ليت�ضمن فحواها
دور امل�سلم يف التبليغ عن الف�ساد ومكافحته ،وذلك
لتزامنه مع االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الف�ساد.
بالإ�ضافة �إىل �أن «عظوم» �أكد للمفكرة �أن «وزارة ال�شو�ؤن
الدينية وافقت على طلب وزارة املر�أة ،مبنا�سبة �إقرار قانون
مكافحة العنف �ضد املر�أة ،لتوحيد خطاب اجلمعة
حول حقوق املر�أة يف الإ�سالم و�أهمية مكافحة العنف
املمار�س على املر�أة .كما �أن وزارة الفالحة طلبت م�ؤخراً
تخ�صي�ص خطبة جمعة حول تر�شيد ا�ستهالك املياه» .مع
الإ�شارة �إىل �أن عمل الوزارة يقت�صر على دعوة اخلطباء
«تطوعاً» بتخ�صي�ص خطابهم حول مو�ضوع معني .ولكن
يبقى غياب الت�شبيك الفعلي الدائم بني وزارة ال�شو�ؤن
الدينية واملنظمات احلقوقية �أو بني وزارة ال�شو�ؤن الدينية
والوزارات الأخرى التى تعنى باحلقوق واملجتمع على
�أ�سا�س منهجي ف ّعال.
الفرد ومهام الرقابة

يف الواقع ،من ال�صعب �ضمان حياد امل�ساجد واخلطاب
الديني ب�شكل كلي ،ذلك �أن امكانات وزارة ال�شو�ؤن
الدينية املادية تبقى �ضعيفة� ،إىل جانب �أن رقابة
امل�ساجد واخلطاب الديني يف كافة �أنحاء اجلمهورية
يبقى �أمراً �صعباً .يحيلنا هذا الأمر �إىل �أهمية دور الفرد
واملجتمع املدين كمراقب للخطاب الديني والن�شاط
داخل امل�ساجد فيما يخ�ص �ضمان حيادها عن �أي
حماولة ت�سيي�س ،خ�صو�صاً �أنه بعد � ،2011أ�صبحت
هيئات املجتمع املدين �أكرث هيكلة وقدرة على ممار�سة
الرقابة وال�ضغط ال�سيا�سي و�أ�صبح الفرد على قدر كبري
من الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي.
1 .1موقع وزارة ال�شو�ؤن الدينية.
2 .2منظمة حقوقية تون�سية تعمل على مكافحة الف�ساد وحق النفاذ �إىل املعلومة
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االنتخابات البلدية

االنتخابات البلدية في تونس:

خطوة أولى نحو الديمقراطية المحلية المنشودة
جنان اإلمام

ُيعترب �إجراء االنتخابات البلدية يوم  6ماي  ،2018بعد
�أن مت ت�أجيلها يف العديد من املرات ،حدثا هاما يف م�سار
االنتقال الدميقراطي يف تون�س باعتبار �أن هذه املجال�س
�ستعمل وفق مقت�ضيات د�ستور  27جانفي  2014الذي
ير�سي منظومة حكم تقوم على ت�ص ّور جديد لت�سيري ال�ش�أن
املحلي باعتماد الالمركزية ودميقراطية القرب يف بعديها
التمثيليوالت�شاركي.
وتتمثل الأولوية حاليا يف تنزيل الباب ال�سابع من الد�ستور
من خالل الت�سريع يف و�ضع الإطار الت�شريعي والرتتيبي
اجلديد لتج�سيد الالمركزية على �أر�ض الواقع و�إعطائها
بعدا تطبيقيا .يف هذا ال�سياق� ،صدر القانون الأ�سا�سي
عدد  7ل�سنة  2017امل�ؤرخ يف  14فيفري  2017واملتعلق
بتنقيح و�إمتام القانون االنتخابي امل�ؤرخ يف  26ماي 2014
وذلك بتعديل بع�ض الف�صول و�إدراج �أق�سام وفروع تتعلق
باالنتخاباتالبلديةواجلهوية.
كما �صادق جمل�س نواب ال�شعب يف  26ماي  2018على
م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق مبجلة اجلماعات املحلية
بعدما تولت درا�سته جلنة تنظيم الإدارة و�ش�ؤون القوات
احلاملة لل�سالح باملجل�س منذ جوان .2017
وجتدر املالحظة �أن �إجناز م�شروع املجلة ا�ستغرق وقتا طويال
فقد �شرعت يف اعداده وزارة الداخلية منذ  2015ثم
تعهدت بذلك وزارة ال�ش�ؤون املحلية والبيئة بعد �إحداثها
يف  .2016وقد �شهد امل�شروع عدة تعديالت بناء على
مقرتحات اخلرباء واملجتمع املدين واجلهات الر�سمية وقد
ناهزت م�سوداته الع�شرين .ويعترب هذا الن�ص مهما للغاية
بالن�سبة للمجال�س البلدية املرتقبة .فهو ميثل الإطار القانوين
اجلديد الذي �سينظم عملها وفق مقت�ضيات الد�ستور .كما
�أنه يلغي ويعو�ض الإطار القانوين القدمي واملتمثل �أ�سا�سا
يف القانون الأ�سا�سي عدد  33امل�ؤرخ يف  14ماي 1975
املتعلق بالبلديات .وتت�ضمن املجلة جملة من املواد املتعلقة
بتنظيم اجلماعات املحلية و�صالحياتها املختلفة و�أمالكها
وماليتها وعالقتها بال�سلطة املركزية وباملواطنني وببع�ضها
البع�ض بالإ�ضافة �إىل عالقاتها اخلارجية ،مت تق�سيمها �إىل
جزء �أول خ�ص�ص للأحكام امل�شرتكة بالن�سبة لكل �أ�صناف
اجلماعات املحلية وجزء ثاين حول الأحكام اخلا�صة بكل
�صنف.
وتعترب هذه الإ�صالحات �ضرورية لت�أهيل البلديات
وحتررها من وط�أة ال�سلطة املركزية وتر�سيخ املواطنة الفعلية
للمواطنات واملواطنني بالإ�ضافة �إىل حت�سني خدمات ومرافق
القرب وتقلي�ص التفاوت يف التنمية بني اجلهات .و ُت ّعد
البلديات امل�ستوى الأول مل�شاركة املواطن يف ت�سيري ال�ش�ؤون
العامة املحلية وجت�سيدا لدميقراطية القرب التي طال انتظارها
يف تون�س.
ولكن ال يجب التغافل عن حجم التحديات التي
�ستواجه املجال�س البلدية اجلديدة .فقد متيزت ال�سنوات
ال�سبع الفارطة بعجز النيابات اخل�صو�صية ،التي مت تعيينها
بعد الثورة لإدارة البلديات ب�شكل م�ؤقت �إىل حني �إجراء
االنتخابات البلدية ،على اال�ضطالع بدورها يف ظل
حمدودية املوارد وال�صالحيات وو�ضع عام مت�سم ب�ضعف
�سلطة الدولة .و�ستجد البلديات اجلديدة نف�سها �إزاء �إرث

ثقيل يتمثل يف تدهور خدمات وجتهيزات القرب و�أزمة
ثقة حادة تع�صف بالطبقة ال�سيا�سية ومب�ؤ�س�سات احلكم
ككل .وقد �أف�ضى تراكم ا�شكاالت احلوكمة املحلية �إىل
ارتفاع من�سوب االنتظارات واملطلبية املجتمعية من املجال�س
البلدية املرتقبة .ولكن من املمكن �أن يقرتن ذلك مبقاطعة
االنتخابات كتعبري دميقراطي عن فقدان الأمل يف التغيري.
 1البلديات وترسيخ ممارسة
الحقوق المتصلة بالمواطنة
يعترب د�ستور  2014اجلماعات املحلية «�سلطة» فعلية،
خُ �ص�ص لها الباب ال�سابع الذي يت�ضمن  12ف�صال تعلقت

ب�سبل تدعيم ا�ستقاللية للجماعات املحلية على م�ستوى
االخت�صا�صات واملوارد املال َية والب�شرية وتعزيز �آليات
م�شاركة املواطنني يف اتخاذ القرارات وم�ساءلة ال�سلطات
املحلية ب�شكل ميكن من حتقيق الدميقراطية والتنمية املحلية
وتقدمي اخلدمات الأف�ضل للمواطنني واملواطنات وتقلي�ص
الفجوة بني جهات اجلمهورية .وي�شكل مبد�أ التدبري احلر
�إحدى ال�ضمانات الد�ستورية ال�ستقاللية اجلماعات
املحلية .ويعني املبد�أ حرية �إدارة اجلماعات املحلية ل�ش�ؤونها
وهو ي�شمل حرية التعاقد وحرية الت�صرف يف املوظفني
و�سلطة اتخاذ القرارات �سواء كانت فردية �أو ترتيبية وحرية
تنظيم وت�سيري هياكلها وحرية الإنفاق وحرية الت�صرف يف
�أمالكها وت�سيري مرافقها.
وقد �شهدت قواعد توزيع ال�صالحيات تغيريا جذريا،
حيث �أ�صبح ت�سيري ال�ش�أن املحلي وحتقيق التنمية املحلية
والتخطيط الرتابي يف �صميم االخت�صا�ص املبدئي
للجماعات املحلية .كما تو�سعت اخت�صا�صات اجلماعات
املحلية لت�شمل �إىل جانب ال�صالحيات الذاتية ،التي تنفرد
بها� ،صالحيات م�شرتكة مع ال�سلطة املركزية و�صالحيات
منقولة منها تبا�شرها على �أ�سا�س مبد�أ التفريع �أي على
�أ�سا�س القرب من املواطنني والقدرة على الأداء االف�ضل.
يف هذا ال�سياق ،مل تعد �صالحيات البلدية تقت�صر على
التعهد بخدمات وجتهيزات القرب و�إدارة املرافق العموم ّية
البلدية ،بل جتاوزتها لت�شمل جماالت �أخرى متار�سها البلدية
ب�صفة م�شرتكة مع ال�سلطة املركزية ،وهي تتعلق �أ�سا�سا
بامل�ساهمة يف:تنمية االقت�صاد املحلي ،دعم الت�شغيل،
املحافظة على خ�صو�صية الرتاث الثقايف املحلي ،القيام
بالأعمال الالزمة لدفع اال�ستثمارات اخلا�صة و�إقامة مناطق
للأن�شطة االقت�صادية� ،إجناز التجهيزات اجلماع ّية ذات
ال�صبغةاالجتماعيةوالريا�ض ّيةوالثقاف ّيةوالبيئ ّيةوال�سياح ّية
...
كما �أ�سندت جملة اجلماعات املحلية للبلديات بعنوان
�صالحيات منقولة اخت�صا�ص بناء امل�ؤ�س�سات ال�صحية،
الرتبوية ،الثقافية ،الريا�ضية و�صيانتها .ومن املُنتظر �أن ُتف�ضي
هذه اخليارات �إىل الت�أ�سي�س ملقاربة جديدة ملنوال التنمية
تنطلق من املحلي نحو الوطني ولو�ضع لبنات مواطنة �أكرث
فعالية ون�شاطا يف الف�ضاء العمومي.
يف هذا ال�سياق ،ميثل تعميم التنظيم البلدي على كامل
الرتاب الوطني رهانا حقيقيا حيث كانت البلديات تغطي
ن�سبة ّ
تقل عن  10%من الرتاب الوطني .كما كان قرابة
 3ماليني ون�صف من التون�سيني يعي�شون خارج التنظيم

البلدي وبالتايل على هام�ش املواطنة الفعلية وهو ما يعد
من الأ�سباب املبا�شرة للفجوة املجالية والتنموية يف تون�س
منذ عقود .وقد �أ�صدر رئي�س احلكومة جملة من الأوامر
بني  2015و 2016بق�صد تو�سيع املجال الرتابي للبلديات
الكائنة يف مراكز املعتمديات مع �إحداث بلديات جديدة
عددها  86ليبلغ العدد النهائي  350بلدية ومتثل كل
بلدية دائرة انتخابية .1وقد �شملت الإحداثات كل الواليات
(با�ستثناء واليتي تون�س و املن�ستري املغطيني كليا) وذلك
بالإعتماد على جملة من امل�ؤ�شرات الفنية والتنموية
والتعديلية.
�إن جمرد �إحداث بلديات جديدة ال يعني جاهزيتها لإ�سداء
خدمات للمت�ساكنني ولتح�سني ظروف عي�شهم .فالأمر
يتطلب ر�صد املوارد الب�شرية واملالية الالزمة ،كي تكون
قادرة على خدمة ال�صالح املحلي وتوفري املرافق واخلدمات
البلدية .كما �أن �إدماج املناطق الريفية �ضمن الف�ضاء البلدي
ال يجب �أن يقت�صر على جم ّرد تق�سيم �إداري ،بل يجب
�أن ي�شمل خططا للنهو�ض بتلك املناطق و�إدماجها �ضمن
الدورة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
بالتوازي مع تو�سيع املجال البلدي وتر�سيخ ممار�سة احلقوق
املت�صلةباملواطنةو�أولهاحقامل�شاركةال�سيا�سية�،شددالقانون
االنتخابي على �ضرورة وجود رابط حقيقي بني الناخب
ودائرته االنتخابية من خالل اعتماده يف عملية ت�سجيل
الناخبني معيار «العنوان الفعلي» مع ح�صر دقيق لهذا
املفهوم يف العنوان املبني يف بطاقة التعريف الوطنية� .أما �إذا
رغب الناخب يف الت�سجيل يف دائرة انتخابية خمتلفة عن
العنوان املبني يف بطاقة التعريف الوطنية ،فعليه �إثبات ارتباطه
مبكان يقيم فيه عادة �أو ميار�س فيه ن�شاطه االقت�صادي� ،أو
يخ�ضع فيه للأداءات املحلية .كما ُيقدم الرت�شح يف الدائرة
االنتخابية امل�سجل بها .وتهدف هذه ال�شروط �إىل تفادي
تالعب الأحزاب ال�سيا�سية باجل�سم االنتخابي وهي من بني
حاالت الغ�ش االنتخابي وذلك بتغيري عناوين م�سانديها
من دائرة انتخابية �إىل �أخرى جماورة ق�صد الت�أثري على نتائج
االنتخابات وهو ما يتيحه �صغر حجم الدوائر االنتخابية.
قدر عدد امل�سجلني لالنتخابات البلدية 53698432
و ُي َ
من �ضمن  8ماليني ناخب وهو ما يعني �أن عدد امل�سجلني
ال يتجاوز  80%من اجل�سم االنتخابي املحتمل وميثل
امل�سجلون من الرجال ن�سبة  52%مقابل  48%بالن�سبة
�إىل الن�ساء .و ٌتعترب االدماجية يف امل�سار االنتخابي �أحد
املعايري احلا�سمة يف جناح االنتخابات نظرا الرتباطها الوثيق
حق
حق االقرتاع هو ّ
ب�شفاف ّية االنتخابات و�شمول ّيتها� ،إذ �أنّ ّ
عام ،يرتبط ب�صورة وثيقة باملواطنة وبتحقيق الدميقراطية.
وعادة ما ُيثار معيار االدماجية بالنظر ال�ستهدافه فئات
مع ّينة من املواطنني الذين تتوفّر فيهم قانونا �صفة الناخب
حق
عدة ،ال يت�سنى لهذه الفئات ممار�سة ّ
غري �أ ّنه ،ولأ�سباب ّ
مي�سرة �أو مماثلة يف مبا�شرتها على غرار
االنتخاب بطريقة ّ
بقية فئات املجتمع مثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأميني
والن�ساء ،وخ�صو�صا الريفيات 3منهن .ومتثل ن�سبة امل�شاركة
يف االنتخابات البلدية املقبلة حتديا حقيقيا حيث يتم�سك
العديد من التون�سيني والتون�سيات باملقاطعة كخيار �إزاء
طبقة �سيا�سية مل ِ
تف بوعودها يف ظل �أزمة اقت�صادية خانقة.
كما �أقر القانون االنتخابي اجلديد اخلا�ص باالنتخابات

املحلية ال�سماح بت�سجيل الع�سكريني وقوات الأمن
الداخلي حتى يتمكنوا من الت�صويت يف االنتخابات
البلدية واجلهوية دون غريها .ولكن كان هذا اخليار حمل
جدل حاد خالل مناق�شة القانون االنتخابي �أمام الربملان
حيث �أثار معار�ضوه خطورة هذه اخلطوة على امل�سار
الدميقراطي يف تون�س وتعار�ضها مع متطلبات الأمن الوطني
ومبد�أ حياد امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية وفق ما ين�ص
عليه الف�صلني  18و  19من الد�ستور ،هذا باال�ضافة اىل
ال�صعوباتالتقنيةباعتبارانت�شارالقواتالأمنيةوالع�سكرية
يوم الإقرتاع .يف املقابل اعترب م�ساندو هذا احلق �أن
االنتخابات املحلية �أقل ت�سيي�سا من االنتخابات الوطنية
وهي تقت�ضي امل�شاركة املو�سعة للمت�ساكنني وال�سماح
بالت�سجيل لأكرب عدد منهم على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة
املن�صو�ص عليه بالف�صل  21من الد�ستور ومتطلبات
االقرتاع العام .وقد ت�ضمن القانون االنتخابي جملة من
القيود ل�ضمان حياد امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية واالمنية باعتباره
ا�سا�س البناء الدميقراطي �إذ ال ميكن �أن يرت�شح الع�سكريون
و�أعوان قوات الأمن الداخلي لالنتخابات البلدية واجلهوية.
كما ال ميكنهم امل�شاركة يف احلمالت االنتخابية
واالجتماعات احلزبية وكل ن�شاط له عالقة باالنتخابات.
ويف حالة خمالفة هذه ال�شروط� ،أقر القانون �أق�صى عقوبة
ت�أديبية وهي العزل .كما �أقر القانون االنتخابي اجراءات
خ�صو�صية فيما يتعلق بعملية ت�صويت الع�سكريني و�أعوان
قوات الأمن الداخلي حيث جترى قبل يوم االقرتاع يف
�آجال ت�ضبطها الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات على �أن
يتم فرز �أ�صواتهم يوم  6ماي بالتزامن مع عمليات الفرز يف
كافة مكاتب االقرتاع لتفادي كل و�صم �سيا�سي �أو �شبهة
والء حزبي ميكن �أن يلحق بهذه الأجهزة .وقد تقرر اجراء
االنتخابات البلدية بالن�سبة للأمنيني والع�سكريني يوم
الأحد � 29أفريل  2018و�سط دعوات ملقاطعتها من قبل
بع�ض النقابات الأمنية .وقد كانت ن�سبة امل�شاركة متدنية
للغاية حيث بلغت  12%من جمموع امل�سجلني بالن�سبة
لهذه الأ�سالك.
�أخريا ُيعترب امل�ستوى املحلي الإطار الأن�سب والأكرث فعالية
مل�أ�س�سة م�شاركة املواطنني واملواطنات يف �إدارة ال�ش�أن
املحلي .يف هذا ال�سياق �أقر الد�ستور �إىل جانب الدميقراطية
التمثيلية مفهوم الدميقراطية الت�شاركية يف التوطئة ويف
الف�صل  139من الباب ال�سابع والذي ين�ص على �ضرورة
اعتماد اجلماعات املحلية �آليات الدميقراطية الت�شاركية،
ومبادئ احلوكمة املفتوحة ،ل�ضمان �إ�سهام �أو�سع للمواطنني
واملواطنات واملجتمع املدين يف �إعداد برامج التنمية والتهيئة
الرتابية ومتابعة تنفيذها .و ُيعترب امل�سار الت�شاركي هاما يف بناء
الثقة بني املواطنني واملواطنات من جهة واجلماعات املحلية
من جهة �أخرى .وتقوم الدميقراطية الت�شاركية على اعطاء
�أهميةمركز َيةللمواطننيوللمجتمعاملدينوذلكمنخالل
ا�ضطالعهم ب�أدوار �أ�سا�سية يف تعزيز املواطنة الفاعلة مثل
ال َتوعية والت�أطري واالقرتاح وامل�ساهمة يف خمتلف مراحل
�أخذ القرار ولعب دور ال�سلطة امل�ضا َدة وم�ساءلة ال�سلطات
املحلية .ولكن يبقى م�سار �إر�ساء الدميقراطية الت�شاركية
حمفوفا بعدة خماطر وذلك �إذا �أخذنا بعني االعتبار خطورة
ا�ستعمال الآليات الت�شاركية من قبل جمموعات قد تعمل

االنتخابات البلدية
لأجل م�صاحلها اخلا�صة والفئوية عو�ض ال�سعي �إىل حتقيق
ال�صالح العام املحلي .كما ُتطرح يف هذا ال�سياق جملة من
التحديات املت�صلة بتحقيق انتظارات املواطنني ،م�صداقية
العملية وك�سب ثقة املواطنني ،متثيلية خمتلف فئات املجتمع
املحلي� ،شمول جميع القطاعات والت�ضامن بني �أحياء
املدينة.
�إن �إر�ساء الدميقراطية الت�شاركية يتطلب الت�أ�سي�س لثقافة
م�ؤ�س�ساتية جديدة وتوفري موارد ب�شرية ومالية ولوج�ستية
واعدادا م�سبقا وجديا ،كما �أن ذلك يتطلب جمتمعا مدنيا
ين�شط �ضمن �ضوابط الدميقراطية ودولة القانون وحول
م�شروع جمتمعي ي�ؤمن باال�شرتاك يف املواطنة املت�ساوية.
 2ضوابط الترشح بين الصرامة
والبحث عن تعز يز تمثيلية
المجالس البلدية
حدد الد�ستور والقانون الأ�سا�سي عدد  7ل�سنة 2017
امل�ؤرخ يف  14فيفري  2017املعدل للقانون االنتخابي
عدد  16ل�سنة  2014امل�ؤرخ يف  26ماي  2014واملتعلق

باالنتخابات البلدية واجلهوية ال�ضوابط القانونية التي يتعني
توفرها يف تركيبة القائمة املرت�شحة من خالل التن�صي�ص
على �شروط الرت�شح عموما مع اعتماد �إجراءات ايجابية
لتعزيز م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي بالن�سبة للن�ساء وال�شباب
وذوي االعاقة وذلك بهدف ادماج هذه الفئات االجتماعية
التي تعترب �أكرث ه�شا�شة على م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية.
ومل تكن هذه ال�شروط حمل اجماع حيث انتقدها عدد
من االحزاب والنا�شطني يف املجتمع املدين على اعتبار
�أنها تعجيزية واق�صائية ُو�ضعت على مقا�س حزبي النه�ضة
والنداء احلاكمني خ�صو�صا و�أن تنقيح القانون االنتخابي يف
� 2017ألغى التمويل العمومي امل�سبق للقائمات املرت�شحة
وع َو�ضه بالتمويل الالحق� ،أي بعد االعالن عن نتائج
االنتخابات ،مع ا�شرتاط حتقيق القائمة لن�سبة ال تقل عن
 % 3من ن�سبة الأ�صوات ال�صحيحة امل�صرح بها وت�ضمنها
ملرت�شح حامل العاقة .و ُيذكر �أن الف�صل  49حادي ع�شر
من القانون االنتخابي اخلا�ص باالنتخابات املحلية قد
ا�شرتط �أن تت�ضمن كل قائمة مرت�شحة ،من بني الع�شرة
الأوائل مرت�شحة �أو مرت�شحا ذا �إعاقة ج�سدية وحامال
لبطاقة �إعاقة .ويف حالة عدم احرتام هذا ال�شرط �أقر الف�صل
عقوبة مالية تتمثل يف حرمان القائمة من املنحة العمومية
وهو يعترب بالتايل �شرطا حتفيزيا ميكن جتاوزه ب�سهولة .
�أما بالن�سبة لتدعيم متثيلية ال�شبابُ ،يذكر �أن الد�ستور مل
يت�ضمن تدابري ايجابية ملمو�سة لدعم متثيلية ال�شباب يف
مراكز �صنع القرار .حيث جاء يف الف�صل � 8أن »ال�شباب
قوة فاعلة يف بناء الوطن...تعمل الدولة على حتمله امل�س�ؤولية
وعلى تو�سيع �إ�سهامه يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية» وهي �صياغة �إن�شائية تفتقد �إىل الدقة
املطلوبة عند �صياغة امل�ضامني القانونية.
ويف باب ال�سلطة املحلية ،يلحظ �أن الف�صل  133تعر�ض
�إىل م�س�ألة �ضمان القانون االنتخابي لتمثيلية ال�شباب يف
جمال�س اجلماعات املحلية .وقد �أقر القانون االنتخابي
املنظم لالنتخابات املحلية حق الرت�شح لع�ضوية املجال�س
البلدية �أو اجلهوية بالن�سبة ّ
لكل ناخب بالغ من العمر 18
�سنة كاملة على الأقل يوم تقدمي مطلب الرت�شح خالفا
لالنتخابات الت�شريعية التي ي�شرتط قانونها الكت�ساب
�أهلية الرت�شح �سن � 23سنة .كما �أدرج القانون االنتخابي
اخلا�ص باالنتخابات املحلية املبا�شرة نظام احل�صة ل�ضمان
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حد �أدنى من متثيل ال�شباب يف املجال�س املحلية حيث
ت�ضم من بني الثالثة
ّ
يتعي على كل قائمة مرت�شحة �أن ّ
الأوائل وبني كل �ستة مرت�شحني تباعا يف بقية القائمة،
مرت�شحة �أو مرت�شحا ال يزيد �س ّنه عن خم�س وثالثني �سنة
يوم تقدمي مطلب الرت�شح .وت�سقط القائمة التي ال حترتم
هذه ال�شروط .وبالتايل تعترب هذه ال�شروط جوهرية لقبول
القائمات املرت�شحة .ويهدف هذا االجراء �إىل و�ضع حد
4
ل�ضعف متثيلية هذه الفئة العمرية يف احلياة ال�سيا�سية
من خالل �إيجاد قاعدة قانونية ملزمة لرت�شيح ال�شباب يف
املراتب الأوىل مع اقرتان هذا ال�شرط بعقوبات على قدر من
الأهمية والفاعلية لتحقيق النتائج املرجوة.5
و ُتثبت التجارب املقارنة �أن العقوبات اجلدية تعترب مف�صلية
لتحقيق الإلتزام بنظام احل�صة .ومن املنتظر �أن ميكن هذا
االجراء من الرتفيع يف م�ستوى متثيلية ال�شباب يف املجال�س
البلدية واجلهوية اجلديدة وجتديد النخبة ال�سيا�سية يف تون�س
على املدى املتو�سط والطويل.
بالتوازي ،من املتوقع ان ت�شهد تركيبة املجال�س البلدية
اجلديدة ارتفاعا يف ن�سبة متثيلية الن�ساء .فقد حر�ص القانون
االنتخابي املتعلق باالنتخابات البلدية واجلهوية على
ا�ستخال�ص الدرو�س من جتربتي  2011و 2014وذلك
ب�إقرار التنا�صف الأفقي عالوة على التنا�صف العمودي
الذي كان اعتمد يف انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
6
يف  2011وانتخابات جمل�س النواب يف .2014
و�إقرار مبد�أ التنا�صف الأفقي بني الن�ساء والرجال يعني
التنا�صف يف رئا�سة القائمات احلزبية واالئتالفية التي
ترت�شح يف �أكرث من دائرة انتخابية .وقد اعترب الف�صل
 49تا�سعا التنا�صف الأفقي �أي�ضا �شرطا لقبول الرت�شح.
فال تقبل قائمات الأحزاب �أو االئتالفات التي ال حترتم
هذه القاعدة يف حدود عدد القائمات املخالفة ما مل
يقع ت�صحيحها يف الآجال القانونية التي حتددها الهيئة
للت�صحيح.ويفحالةعدمالت�صحيحت�ضبطالهيئةالقائمات
امللغاة باعتماد الأ�سبقية يف تقدمي الرت�شح .ويعتد يف حتديد
الأ�سبقية بتاريخ تقدمي مطلب الرت�شح �أو حتيينه خالل فرتة
تقدمي مطالب الرت�شح.
ويج�سد خيار التنا�صف الأفقي اىل جانب التنا�صف
العمودي ب�شكل �أف�ضل مقت�ضيات الف�صل  46من
الدولة م�س�ؤولية �ضمان « تكاف�ؤ
الد�ستور الذي يح َمل ّ
الفر�ص بني الرجل واملر�أة ويف حتمل خمتلف امل�س�ؤوليات
ويف جميع املجاالت و�ضرورة ال�سعي �إىل حتقيق ال ّتنا�صف
بني املر�أة وال ّرجل يف املجال�س املنتخبة» .ويندرج التنا�صف
�ضمن التدابري الهادفة �إىل �ضمان امل�ساواة الفعلية بني
اجلن�سني والتي ال ميكن �أن تتحقق دون التمثيلية املتوازنة
للن�ساء والرجال يف مراكز القرار ودون اعتماد مقاربة تقوم
على معاجلة الفوارق بني اجلن�سني عند و�ضع امليزانيات
وخطط التنمية .وقد دفع التنا�صف الأفقي بع�ض القائمات
املرت�شحة �إىل تغيري طبيعة قائماتها لتجاوز هذا ال�شرط.
فح�سب اح�صائيات الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
بالن�سبة لالنتخابات البلدية املقررة يف  6ماي ،كانت
التغيريات التي طر�أت على طبيعة القائمات كالآتي :من
حزبية �إىل م�ستقلة ،8 :من ائتالفية �إىل م�ستقلة� .2 :أما ن�سبة
القائمات املرفو�ضة ب�سبب عدم احرتام التنا�صف الأفقي
فقد كانت يف حدود  6%وهي ن�سبة �أقل من الن�سب
امل�سجلة يف انتخابات  2014و .2011وهو ما يدل على ازدياد
متكن الفاعلني ال�سيا�سيني من مقت�ضيات القانون االنتخابي
بف�ضل مراكمة التجربة .ولكن ينطوي ال�سياق املحلي على

العديد من التحديات بالن�سبة للم�شاركة الفعلية للن�ساء
وتظل املناطق اجلنوبية والغربية والو�سط الريفي �أقل قدرة
من العا�صمة واجلهات ال�ساحلية على بروز قيادات ن�سائية
بحكم عدة عوامل اجتماعية وثقافية واقت�صادية� ،أبرزها
جتذر النظام الأبوي وتوا�صل البنى التقليدية مثل القبلية
والعرو�شية يف تلك املناطق.
 3االنتخابات البلدية :التمثيل
النسبي على المحك

بالتوازي مع ت�سارع وترية اال�ستعدادات لالنتخابات
البلدية ،تعي�ش تون�س مند �أ�شهر جدال داخل الأو�ساط
ال�سيا�سية ولدى بع�ض خرباء القانون الد�ستوري حول
تغيري النظام االنتخابي من التمثيل الن�سبي �إىل االقرتاع
بالأغلبية .كما طرح البع�ض فكرة تعوي�ض االقرتاع على
القائمات باالقرتاع على الأفراد .ويتنزل هذا اجلدل �ضمن
النقا�ش الدائر حول �أزمة منظومة احلكم التي �أ�س�سها
د�ستور  .2014وقد مت حتميل النظام االنتخابي م�س�ؤولية
ال�صعوبات التي يواجهها الو�ضع ال�سيا�سي يف البالد
واملطالبة بالتخلي عنه قبل تنظيم االنتخابات الت�شريعية يف
 2019لأجل حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي .وهو ما يعني
�أن االنتخابات البلدية التي �ستجرى يوم  6ماي �ستكون
اختبارا حقيقيا للتمثيل الن�سبي .كما قد تكون هذه
االنتخابات التطبيق الأخري له يف تون�س �إذا تقرر تعديل
القانون االنتخابي .بالرجوع �إىل القانون الأ�سا�سي عدد
 7ل�سنة  2017م�ؤرخ يف  14فيفري  2017املعدل للقانون
االنتخابي عدد  16ل�سنة  2014امل�ؤرخ يف  26ماي 2014
واملتعلق باالنتخابات البلدية واجلهوية ،نتبني �أن القانون قد
حر�ص على الإبقاء بالن�سبة لالنتخابات املحلية على نظام
تقدر
التمثيل الن�سبي مع �أكرب البقايا ولكن ب�إ�ضافة عتبة ّ
ب  3%وهو ما يهدف �إىل �ضمان تعددية معقلنة للمجال�س
املنتخبة �ضمانا لتما�سكها وا�ستقرارها.
وقد �سبق اعتماد نظام االقرتاع على القائمات بالتمثيل
الن�سبي مع �أكرب البقايا ولكن دون العتبة يف انتخابات
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف � 23أكتوبر 2011
وانتخابات جمل�س نواب ال�شعب يوم  26اكتوبر .2014
ويج�سد هذا اخليار �إرادة القطع مع نظام االقرتاع بالأغلبية
الذي اعتمدته تون�س منذ اال�ستقالل والذي مكن احلزب
احلاكم من الفوز ب�أغلب املقاعد يف املجال�س املنتخبة
و�ساهم �إىل حد كبري يف تهمي�ش �أحزاب املعار�ضة على
م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي وطنيا 7وحمليا.8
يعد اعتماد االقرتاع على القائمات
من جهة �أخرىّ ،
من الثوابت التي ميزت نظام االقرتاع يف تون�س منذ

اال�ستقالل �إىل غاية اليوم ،حيث مت ا�ستبعاد نظام االقرتاع
على الأفراد خوفا من العرو�شية والقبلية وهو ما يعرب �أي�ضا
عن �إرادة النخبة ال�سيا�سية يف تركيز �أطر م�شاركة �سيا�سية
ع�صرية تكون من خالل الأحزاب وعلى �أ�سا�س التناف�س
بني برامج ال بني �أ�شخا�ص .ويكون االقرتاع على قائمات
مغلقة دون �شطب �أو تغيري لرتتيب املرت�شّ حني كما ي�شرتط
�أن يكون عدد املرت�شحني ّ
بكل قائمة م�ساويا لعدد املقاعد
املخ�ص�صة للدائرة املعنية.
ّ
و�ستجرى االنتخابات البلدية املقررة يف  6ماي  2018يف
 350بلدية ومتثل كل بلدية دائرة انتخابية وقد تر�شحت
 2173قائمة من بينها  177قائمة ائتالفية و 897قائمة
م�ستقلة و 1099قائمة حزبية .ولئن ظلت الأحزاب يف
طليعة القوى املرت�شحة ،ف�إن ال�سياق املحلي ميثل حتديا
حقيقيا بالن�سبة �إليها حيث تتميز املنظومة احلزبية يف
تون�س مبحدودية انت�شار �أغلب الأحزاب و�ضعف هيكلتها
وارتباط ن�شاطها باملواعيد االنتخابية .وهذا يرجع اىل حداثة
هذه املنظومة وه�شا�شتها .يف املقابل ،يعك�س ارتفاع عدد
القائمات امل�ستقلة املرت�شحة عمق �أزمة الثقة يف الأحزاب
ال�سيا�سية والتوجه نحو �إيجاد قنوات بديلة للنقا�ش العام
والن�شاط ال�سيا�سي تكون منبثقة عن املواطنني ومكونات
املجتمع املدين.
متثل م�س�ألة متثيلية القائمات االنتخابية واملجال�س املُنتخبة
رهانا حقيقيا بالن�سبة لالنتخابات البلدية املقبلة حيث
ُتالم الأحزاب ال�سيا�سية عادة على تف�ضيلها ب�شكل ُمنهج
للنخبة االجتماعية املهيمنة ،ف�ضال عن �ضعف الدميقراطية
يف اتخاذ القرارات داخلها.
الخاتمة

من الوا�ضح �أن م�سار االنتقال نحو ال�سلطة املحلية لن يكون
عملية �سهلة حيث �أنه يقت�ضي التدرج واملرحلية نظرا حلجم
التغيريات اجلذرية وكلفة هذه الإ�صالحات وما ي�ستوجبه
من تركيز للق�ضاء املايل والإداري على امل�ستوى اجلهوي
ونقل لل�سلطات وتدعيم املوارد الب�شرية واملالية للجماعات
املحلية مبا من �ش�أنه �أن يكفل ا�ستقالليتها وي�ضمن الت�صرف
الناجع واحلوكمة الر�شيدة ويعزز دولة القانون.
و�ست�شكل االنتخابات البلدية خطوة �أوىل يف م�سار �إر�ساء
الدميقراطية املحلية كما �أنها �ستكون خمربا لرتكيز ال�سلطة
املحلية ب�شكل ي�سمح تدريجيا بتحقيق التنمية وحت�سني
خدمات وجتهيزات القرب ب�شكل عادل ومتوازن وهو ما من
�ش�أنه �أن يعالج على املدى الطويل �أزمة الثقة بني املواطن
وم�ؤ�س�ساتالدولة.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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القانون واإلسالم في تركيا

اإلسالم المتعلمن:

التجربة التركية في ميزان التار يخ واإلخفاقات
جو حمورة

حي لت�أكيد
غالباً ما ُت�ؤخذ التجربة الرتكية كمثل ّ
تعاي�ش الإ�سالم مع احلداثة من ناحية ،ولإمكانية
�صوغ عالقة �إيجابية تفاعلية بني الإ�سالم
والدميقراطية ودولة القانون من ناحية �أخرى.
تلق معظم
با�ستثناء جتربتي ماليزيا وتون�س ،مل َ
التجارب الأخرى الكثري من الإهتمام لدرا�سة
عالقة الفكر الإ�سالمي مبفاهيم الدولة احلديثة ،فيما
بقيت التجربة الرتكية الأكرث �شهرة عند البحث عن
تلك العالقة ال�شائكة بني الإ�سالم والدولة .ويعود
ق�سم كبري من الإهتمام بهذه التجربة �إىل ظهور
دالالت جناح ملا اعتربه كثريون من قبل غري ممكن،
بالإ�ضافة طبعاً �إىل ظرف تركيا التاريخية واملحلية
اخلا�صة :فهي وريثة اخلالفة العثمانيةُ ،وطبقت فيها
العلمانية لعقود ،وهي تعي�ش اليوم �إعادة �إحياء
للفكر الإ�سالمي يف الدولة وال�سيا�سة واملجتمع.
حت ّولت تركيا يف ال�سنوات الأخرية �إىل قبلة للكثري
من احلاملني بتعميم جتربتها الناجحة ،فيما ر�آها
البع�ض طوق جناة للعامل الإ�سالمي ال�ضائع بني قيود
�أفكار املا�ضي ومتطلبات احلداثة .البع�ض الآخر
يف�صلون التجربة
ر�آها جتربة فا�شلة ،فيما راح �آخرون ّ
الرتكية ويقي�سون جناحها وف�شلها يف كل جمال على
حدة.
الثورة «األتاتوركية» وعلمانية
البنادق

على مدى قرون طويلة ،ن�ش�أت يف ظالل نظام اخلالفة
الإ�سالمي الذي حكم الأتراك ،عالقة وطيدة بني
الدين واحلكم .فكان اخلليفة هو نف�سه احلاكم
ال�سيا�سي و�أعلى مرجع ديني ،و�أي�ضا الآمر الناهي
يف م�سائل الدين والدنيا ،وكانت قراراته مبثابة �أوامر
�إلزامية ،لها �أ�سناد ودعامة دينية .ت�آلفت هوية النا�س
مع ما فر�ضه هذا النظام من عادات و�أ�سلوب عي�ش
وجمموعة مفاهيم� .إال �أن نظام اخلالفة انتهى بعد
احلرب العاملية الأوىل وبعدما راح م�صطفى كمال
يغي هوية الأتراك ب�أ�سلوب مل ي�ستند
«�أتاتورك» ّ
على مطالب النا�س القادمة «من حتت»� ،إمنا على
تعديالت جذرية فر�ضها «من فوق».
ّغي احلاكم الرتكي اجلديد كل �شيء تقريباً و�أقر
مناهج تربوية وقوانني و�أنظمة ذات م�صدر غربي.
كان الهدف هو برت البالد عن ما�ضيها الإ�سالمي
والعثماين ،وت�أ�سي�س جمهورية على املبادئ العلمانية
والقومية� ،أو كما خل�صها �أتاتورك�« :إدخال تركيا يف
امتدت هذه الثورة لت�شمل كل
ركب احل�ضارة»ّ .1
�شيء تقريباً ،ف�أق�صى الدين ومفاهيمه عن الت�أثري
وغي لبا�س الأتراك و�أ�سماء
يف احلياة االجتماعيةّ ،
عائالتهم ،و�أغلق بع�ض م�ساجدهم وتك ّياتهم،
و�أعطى املر�أة بع�ض احلقوق ،و�أ�س�س جمهورية

وقدمته كمخل�ص لأزمات النا�س �إن مت تطبيقه مكان
العلمانية ال�سائدة.
قاد الرجالن حركة �إحياء للإ�سالم يف املجتمع ،وباتا
�أكرث قدرة على ا�ستقطاب اجلمهور والت�أثري به بعدما
�أن�ش�آ املدار�س واجلامعات واجلمعيات واملحطات
الإعالمية .كما ا�ستطاعا خالل الت�سعينيات
حتقيق نتائج جيدة يف االنتخابات الربملانية والبلدية
املتتالية .هذا يف وقت بات اجلي�ش الرتكي ،بحكم
الإنقالبات املتتالية وما نتج عنها من �ضحايا� ،صنواً
لال�ستبداد والقمع ،فباتت �إيديولوجيته العلمانية
كذلك مربوطة باملمار�سات الديكتاتورية عند
قطاعات وا�سعة من املجتمع.
ترافق �ضمور �إميان النا�س بقدرة اجلي�ش على لعب
دور املخل�ص من امل�شاكل والأزمات الدائمة مع
�صعود احلركات الإ�سالمية .فانتهى الأمر ب�أن و�صل
حزب «العدالة والتنمية» املن�شق عن حزب جنم
الدين �أربكان �إىل احلكم عام  .2002ومنذ تلك
اللحظة ،عمل هذا احلزب على تغيري وجه تركيا
العلماين رويداً رويداً ،وهي مهمة ُوفق بها احلزب
احلاكم اجلديد ورئي�سه رجب طيب �أردوغان بن�سبة
مقبولة ،ومت تنفيذها بطريقة ذكية.

علمانية حتر�سها بنادق الع�سكر.
بالإ�ضافة �إىل فر�ض كل ذلك «من فوق» ،ا�ستخدم
«�أتاتورك» مفهوماً خا�صاً للعلمانية اختلفت عن
تلك التي ر�ست يف �أوروبا .ت�أثر الرجل خالل
�شبابه بتجربة اجلمهورية الفرن�سية الثالثة املعادية
للدين ،فنتج عن ذلك علمانية م�شوهة مل تف�صل
بني ال�سلطة الدينية وال�سلطة ال�سيا�سية باملطلق� ،إمنا
جعلت من هذه الأخرية متحكمة بال�سلطة الدينية.
مت ذلك عرب �إن�شاء «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» عام
تعي رئي�سها وحتدد
 ،1924وربطها باحلكومة التي ّ
مهامه ،كما م�ضمون خطب وتعاليم رجال الدين.2
مت و�ضع ال�سلطة الدينية يف خدمة ال�سلطة ال�سيا�سية
التي �أعطت لـ «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» مهمة
التب�شري بالعلمانية ،وتقدي�س اجلي�ش ،وحب الوطن.
فنكثت «الأتاتوركية» بذلك ب�شرط العلمانية
القا�ضي بعدم تدخل الدولة بال�ش�ؤون الدينية ،و�إن
كانت قد ك ّر�ست احلفاظ على ال�شرط القا�ضي بعدم
تدخل امل�ؤ�س�سة الدينية ب�ش�ؤون الدولة 3.كذلك
الأمرُ ،جعل من «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» امل�ؤ�س�سة
الدينية الر�سمية الوحيدة ،وقد ت�سبب ذلك بغنب
بحق الأديان واملذاهب غري ال�سن ّية التي بقيت دون
م�ؤ�س�سات خا�صة ترعى م�صاحلها �أو ،يف حاالت
�أخرى ،دون اعرتاف بوجودها .الأمر الذي �أدى أردوغان العلماني
عملياً �إىل نق�ض مبد�أ امل�ساواة املفرت�ض بالعلمانية مل يقع �أردوغان يف خط�أ �أ�سالفه الذين �سعوا �إىل
تطبيق �أفكارهم «من فوق» وب�سرعة .بل �آثر حتقيقها
حتقيقه.
ب�شكل بطيء ،وقدمها كرد على مطالب �شعبية .تع ّلم
�أردوغان من �أخطاء «�أتاتورك» الذي راحت علمانيته
إعادة إحياء اإلسالم في
ترتاجع بعد وفاته ،كما تعلم من ته ّور �أربكان الذي
المجتمع
مل ي�ؤ ّد فر�ض علمانية م�شوهة على الأتراك �إىل زوال �أراد تغيري النظام الرتكي ب�سرعة وب�شكل راديكايل.
ت�أثري الدين يف احلياة العامة� ،إمنا فقط �إىل خفوت منذ العام  2002و�إىل العام  ،2011مل يقم �أردوغان
وهجه وت�أثرياته ال�سيا�سية لفرتة .فبقيت احلركات بتعديل الكثري من القوانني والأنظمة العلمانية يف
ال�صوفية نا�شطة يف اخلفاء ،واجلماعات الدينية بالده ،بل �سعى �إىل ك�سب ت�أييد النا�س من ناحية،
حا�ضرة يف املناطق البعيدة عن املدن الكربى ،و�إدخال فهم جديد للمفاهيم ال�سيا�سية العامة من
واجلمعيات الدينية تعمل حتت الأر�ض بعيداً عن ناحية �أخرى .مل يفر�ض احلجاب على �أحد ،بل
جعل لب�سه ممكناً ملن �أراد يف الأماكن العامة بعدما
�أعني ال�سلطة واجلي�ش ورقابتهما.
مع توايل االنقالبات الع�سكرية يف تركيا ،وت�صاعد كان ذلك ممنوعاً يف املا�ضي .مل مينع �شرب الكحول،
ال�صراعات بني خمتلف املجموعات ال�سيا�سية بل زاد ال�ضرائب عليه وقل�ص من الدعاية له .مل
يف البالد ،باتت اجلماعات الإ�سالمية �أكرث حرية يفر�ض التعليم الديني ب�شكل فوقي على �أحد ،بل
يلغ تعبري
يف احلركة والن�شاط ،و�أكرث قدرة على ا�ستقطاب افتتح مئات املدار�س الدينية املجانية .مل ِ
النا�س .كما باتت قادرة على تقدمي بديل مقبول عن العلمانية من الد�ستور ،بل قدم فهماً جديداً لها.
ال�سلطة ذات امليول الإيديولوجية العلمانية� .إال �أن كما �أر�سى �أردوغان وحزبه احلاكم فهماً خا�صاً
هذه احلركات ،التي مثلها ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�شق للعلمانية� ،أمكنهم �أن يعلنوا وفقه �أنهم علمانيون.
ال�سيا�سي جنم الدين �أربكان ويف ال�شق االجتماعي لي�ست مفاهيمهم نف�س تلك املفاهيم «الأتاتوركية»
فتح اهلل غولن ،مل تطرح بدي ًال �شام ًال ينق�ض ما بطبيعة احلال ،وهم اعتربوا بداية� ،أن ال�صراع بني
�أر�ساه «�أتاتورك» ،بل بقيت على ت�أييدها للمفاهيم الدين والعلمانية �أبط�أ م�سار التنمية والتطور يف
القومية مث ًال وللعديد من الإ�صالحات االقت�صادية تركيا .كما فهموا العلمانية كدعوة �إىل العلم ،وحترير
واالجتماعية الأخرى� .إال �أنها قدمت نظرة �أخرى فكر الإن�سان وعقله ،وخدمة اخلري العام ،ورف�ضوا
لكيفية �إدارة الدولة واملجتمع ،وجعلت من الدين مفاهيمها الإحلادية ح�سب الفهم «الأتاتوركي» لها،
ومفاهيمه مرجعاً لعملها ال�سيا�سي واالجتماعي ،كما تلك الأفكار الغربية «التحررية» التي تلغي

حرية الإن�سان وحترمه من اكت�شاف احلياة وت�سخريها
مل�صلحة الإن�سان .كما رف�ضوا �أن تربر العلمانية �إبعاد
الدين �أو رجال الدين عن الف�ضاء الرتكي العام،
�أو الف�صل بني الدين واحلياة .كما عار�ضوا جعل
العلمانيني الغربيني ّوعاظا للعلمانيني الأتراك �أو
جعل العلمانية الأوروبية قدوة لهم.4
�إن ما فعله �أردوغان وحزبه خالل �سنوات قليلة يف
تركيا هو �أنهم مل يتبنوا �أي �إيديولوجية مبا�شرة �ضد
العلمانية ،بل قدموا ت�صوراً جديداً �أبفرغ العلمانية
من مفاهيمها «الأتاتوركية» .كما جعلوها حتى �أداة
ميكن للإ�سالمي �أن ي�ستخدمها بعدما باتت قائمة،
ب�شكل �أ�سا�سي ،على �إعادة الإعتبار للمتدينني يف
الف�ضاء العام ،وجمرد مفهوم �آخر يتبناه كل من يريد
بعد �أن يقوم بتقدمي فهم خا�ص له.
أردوغان اإلسالمي

من ناحية �أخرى ،مل يكن حزب «العدالة والتنمية»
يوماً حزباً دعوياً ،بل بقي حزباً �سيا�سياً يهتم ب�ش�ؤون
ال�سلطة واحلكم واالنتخابات ،ويرتك مهمة التب�شري
والإميان لرجال الدين ودراوي�ش ال�صوفية� .صحيح
�أنه زاد من �صالحية ه�ؤالء وح�ضورهم يف كل مكان،
�إال �أنه مل يتدخل يف �ش�ؤونهم ب�شكل وا�ضح ،بل
قام �أحياناً بلجمهم �إن �صدرت منهم بع�ض املواقف
املتزمتة .5
وفيما عمل حزب «العدالة والتنمية» يف بداية الأمر
لفر�ض تعريفه للعلمانية ،ف�إنه عمل يف موازاة ذلك
�إىل تقوي�ض «الأتاتوركية» �أو زيادة ن�سبة الأ�سلمة يف
املجتمع والقوانني .فبعد العام  ،2011وما تخلله من
ازدهار للحركات الإ�سالمية عقب «الربيع العربي»،
و�شعبية وا�سعة للحزب احلاكم يف تركيا� ،سعى
�أردوغان �إىل �إعادة روحية املفاهيم الدينية كمعايري
ملمار�سة ال�ش�أن العام ،كما مار�س �سيا�سات ي�ستمد
بع�ضها ال�شرعية من �أحكام الدين.
بد أ� الرجل الأقوى يف تركيا ب�إ�صالحات يف املدار�س
واجلامعات ودور الطلبة ،كما زاد من ن�سبة التمويل
لغر�ض بناء امل�ساجد .حت ّولت الإ�صالحات الب�سيطة
املطبقة قبل العام � 2011إىل قوانني وقرارات بعد
ذلك التاريخ .فيما عمد �أردوغان خالل معظم خطبه
اجلماهريية والتلفزيونية �إىل تقدمي تربير ديني لكل
ممار�ساته ال�سيا�سية ،والتي قدمها على �شكل رد على
مطالب النا�س الطاحمة للمزيد من �أ�سلمة الدولة
واملجتمع والقانون.
متعلماً من جتربة �أ�سالفه ،اعتمد �أردوغان �أ�سلوباً
ذكياً لتحقيق م�سعاه املتمثل يف تعديل هوية
الأتراك .هذا الأ�سلوب الربغماتي والذكي يقوم
فيعدل
على الرتويج لق�ضية ما ذات طابع �إ�سالميّ ،
ب�شكل طفيف القوانني التي ترعاها دون �إثارة
ح�سا�سية العلمانيني ب�شكل كبري ،وعلى نحو ي�سمح
بتطور ن�شاط املتدينني� ،أفراد وتنظيمات ب�ش�أنها.
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وبعد �سنوات معدودة ،تظهر كتلة �شعبية نا�شطة
ت�ستفيد من هذه الإجراءات وتنا�ضل من �أجل
املزيد من الأ�سلمة ،فيقوم احلزب احلاكم بتعديل
القوانني من جديد كرد على رغبات ومطالب هذه
الكتلة ال�شعبية اجلديدة .يك�سب احلزب احلاكم من
خالل هذه الطريقة املزيد من ال�شرعية من ناحية،
كما يقلل فر�ص ظهوره مبظهر ال�ساعي �إىل تعديل
هوية الأتراك «من فوق» وبالقوة من ناحية �أخرى.
وبذلك يكون احلزب ومن وراءه �أردوغان قد طبقوا
ما �أرادوه و�إن ببطء ،وح�صدوا �شعبية �إ�ضافية بني
الأتراك ،في�ستمرون بالتايل يف ال�سلطة.
ت�شهد الأحداث يف تركيا خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية على ازدياد ن�سبة التد ّين بني الأتراك ،كما
على �صعود اخلطاب الديني ورموزه يف كل مكان.
بالإ�ضافة �إىل تعديل الكثري من القوانني ،ولأكرث
من مرة ،ب�شكل يزيد من الأ�سلمة قلي ًال عند كل
تعديل .هذا يف وقت تبقى العلمانية «الأتاتوركية»
جمرد حرب على ورق الد�ستور ومفهوماً فارغاً من
م�ضمونه الأ�صلي ،و�أداة ميكن للحزب احلاكم
ا�ستخدامها عند احلاجة وفقاً ملا يقدمه من فهم لها.
تركيا «األردوغانية» واإلسالم
ا لمتعلمن

يف ال�شارع الرتكي مثل �شعبي ميكن �أن يلخ�ص
الكثري من الدرا�سات والأبحاث ،كما واقع ال�شعب
اليوم .يقول هذا املثل «�إ�شرب اخلمر متو�ضئاً» يف
داللة على امتزاج معيارين نقي�ضني يف �أ�سلوب عي�ش
الرتكي .الأول قائم على العلمانية «الأتاتوركية»
التي ترف�ض املظاهر الدينية ومعايريها وتنظر �إىل
الغرب بو�صفه عامل ميثل احلداثة والرقي ،وت�أخذ منه
�أ�ساليب العي�ش و�أمناط التفكري وم�ضمون املفاهيم
العامة واخلا�صة� .أما الثاين ،فهو الإ�سالم ال�سيا�سي
والإجتماعي الذي يرى �ضرورة �إدخال الدين
و�سلم القيم اخلا�صة والت�صرفات
يف م�سائل احلياة ُ
العامة ،ويرى الغرب عاملاً مادياً غارقاً يف ف�ساده
لبعده عن الدين.
يعي�ش الرتكي بني عاملني خمتلفني التقيا فيه ،فيما
تعي�ش تركيا تناق�ضاً فريداً يف هويتها ميكن لأي ما ّر يف
�أي مدينة �أنا�ضولية مالحظته .تلب�س تركيا اليوم زياً
�إ�سالمياً من دون �أن تخلع لبا�سها العلماين ب�شكل
كامل ،فيما يقدم الإ�سالميون نظرتهم اجلديدة حول
ر�ؤيتهم لبالدهم بخفر ،ومن دون اخلروج ب�شكل
كامل عن املفاهيم العلمانية ال�سارية ،يف حني �أن
�إ�سالمهم بذاته متعلمن ب�شكل �أو ب�آخر ،وال يزال
بعيداً جداً عن املطالبة بتطبيق �أحكام ال�شريعة
ا لإ�سالمية.
بع�ض الأتراك علمانيون وغريهم �إ�سالميون� ،إال �أن
الأغلبية هم علمانيون و�إ�سالميون يف �آن ،ويحاولون
عما قدمته العلمانية لهم.
�أ�سلمة الدولة دون التخلي ّ
كما ي�سعون �إىل �أقلمة حياتهم مع ما يقدمه الدين
وفرائ�ضه و�أحكامه من ر�ضى نف�سي ،وما تقدمه
العلمانية من تطور اجتماعي و�سيا�سي.
على الرغم من كل التغيريات التي �أر�ساها �أردوغان
وحزبه� ،إال �أن املظاهر العلمانية ال تزال ظاهرة يف

تركيا .النظام القانوين ال يزال علمانياً ،وم�صدر
ال�سلطة ال يزال ال�شعب ولي�س اهلل .من يحكم
البالد هم املدنيون وال دور كبري لرجال الدين
خارج دور عبادتهم ،فيما ظهورهم ال يزال عر�ضياً
يف املنا�سبات االجتماعية .ال تزال احلكومة ت�سيطر
على «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» ومتلي عليها ،غالباً ،ما
تع ّلمه للرعية .الدميقراطية ،على ّعلتها املتزايدة ،ال
تزال قائمة .والق�ضاء ،بالرغم من حماباته لل�سلطة
ال�سيا�سية ،يحكم با�سم ال�شعب ال با�سم ال�شريعة.
الزواج ال يزال مدنياً ،واملرياث ال يزال منا�صفة بني
الرجل واملر�أة ،فيما لهذه الأخرية حق يف الطالق
واحل�ضانة والتبني ...وللجميع حق قانوين يف
اعتناق دين �آخر.
مل ي�ستطع احلكم ،حتى الآن� ،إلغاء كل ما �أر�ساه
«�أتاتورك» من مفاهيم و�أنظمة ذات طابع علماين.
قد يكون مرد هذا الأمر �إىل ت� ّأن احلزب احلاكم
يف حتقيق هذا الأمر� ،أو رمبا ب�سبب ا�ستمرار وجود
كتلة �شعبية علمانية �ضخمة تعانده وت�سكن يف املدن
الكربى وت�سيطر على قطاعات وا�سعة من الإقت�صاد
والتجارة واملال.
إخفاقات التجربة التركية

مما ال �شك فيه �أن لتجربة الإ�سالم املتعلمن الرتكي
الكثري من النجاحات� ،أقله �إن متت مقارنتها مبعظم

الدول ذات الأغلبية الإ�سالمية� .إال �أن لهذه
التجربة العديد من الإخفاقات مل ت�ستطع (�أو تريد)
ال�سلطة التخل�ص منها .ميكن مث ًال ملو�ضوع الأقليات
�أن ي�ص َنف �ضمن هذه الإخفاقات ،حيث مل يفلح
احلزب احلاكم يف حتقيق تعاي�ش �سلمي بني الأغلبية
ال�سنية وكل من الأقليات الدينية العالهية والعلوية
وامل�سيحية وغريها� .إذ ال تزال بع�ض الأقليات
الدينية كالعالهية وال�سريانية غري معرتف بها
كطوائف يف تركيا ،فيما غريها ت�شكو من التهمي�ش
االجتماعي والديني وال ت�ستطيع حتى ا�سرتداد
�أمالكها الوقفية.
على نف�س املنوال ،تربز �سيا�سة تركيا اخلارجية ذات
نزعة �إ�سالمية متزايدة ت�سبق بدرجة كبرية ال�سيا�سات
ذات املنحى الإ�سالمي املطبقة يف الداخل .وهذا ما
يتناق�ض ب�شكل فا�ضح مع العلمانية «الأتاتوركية»
وال�سيا�سة اخلارجية التي �أر�ساها احلكم قبل العام
 ،2002والتي �أبعدت تركيا عن االهتمام ب�ش�ؤون
ال�شرق ب�شكل كبري .من ناحية �أخرى ،تقدم �أنقرة
نف�سها ك�ساعية لقيادة العامل الإ�سالمي ويف مواجهة
ندية مع كل من ال�سعودية و�إيران يف معركة ت�شكيل
حالة جذب لعامل املليار م�سلم� .إال �أن طموحات
�أردوغان وح�ساباته مل ت� ِؤت بثمارها بعد ،فيما �إتباع
تركيا �سيا�سة �إ�سالمية يف اخلارج ُيبعدها �أكرث عن
الإحتاد الأوروبي وعن الكثري من الدول ذات الت�أثري

والنفوذ يف منطقة ال�شرق الأو�سط والبلقان والقوقاز.
كذلك الأمر ،تراجعت الدميقراطية يف التجربة
الرتكية �إىل حدودها الدنيا يف ال�سنوات الأخرية.
حيث ال تزال الكثري من القوى املحلية الفاعلة ت�شكو
من ميل احلكم �إىل �إظهار ت�صرفات ديكتاتورية ،كما
خيبة �أمل تبديها القوى الأوروبية من ت�صرفات
�أنقرة التي مل توفر الكثريين من ال�سجن واالعتقال
والعنف .من ناحية �أخرى ،تراجع م�ستوى احلريات
العامة يف تركيا �إىل م�ستوى خميف ،حيث ت�شكو
جتربة احلزب الإ�سالمي يف احلكم من تدنٍّ مت�سارع
يف احلفاظ على خمتلف �أ�شكال احلريات الفردية
والعامة ،الأمر الذي ُيهدد التجربة الرتكية ككل
ويف�ضي �إىل ف�شل ما ادعته من جناح يف املواءمة بني
الإ�سالم والدميقراطية.
بالرغم من بع�ض االخفاقات التي تنذر مب�ستقبل
غام�ض لرتكيا ،تبدو االيجابيات �أكرب ،حيث
ا�ستطاع احلكم الرتكي بطريقته الذكية تغيري الكثري
من مكونات الهوية الرتكية من دون �إثارة م�شاكل
جمة .كما ا�ستطاع تعزيز مكانة تركيا يف العامل من
دون خ�سارة �شرعيته يف الداخل �أو و�سم �إ�صالحاته
بطابع فوقي وديكتاتوري.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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القانون واإلسالم في مصر

كيف يحمي القانون اإلسالم في مصر  ..ويعيد إنتاجه؟
عمرو عزت
"هنا يف م�صر الإ�سالم هو النظام العام".
هذه العبارة التي قالها نائب رئي�س جمل�س الدولة
امل�صري ،يف م�ؤمتر "دور جمل�س الدولة يف حماية احلقوق
واحلريات يف الفرتة االنتقالية" يف اجلامعة الأمريكية
بالقاهرة يف �إبريل  ،2017ت�صلح تلخي�صا لهدف هذا
املقال حول املمار�سات القانونية التي ت�ستهدف حماية
ورعاية الإ�سالم ،كدين ر�سمي للدولة ودين �أغلبية
�سكانها .ولكن هذه املمار�سات ت�سهم ب�أ�شكال متفاوتة
يف ت�شكيل الإ�سالم و�إعادة �إنتاجه كممار�سة اجتماعية
معا�صرة.
�سياق هذه العبارة كان جل�سة "دور جمل�س الدولة يف
حماية حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر الدينية" ،وحتديدا
عند مناق�شة ممار�سة "الردة" ،التي عر�ض امل�ست�شار حممد
ح�سن ،نائب رئي�س جمل�س الدولة ،املوقف امل�ستمر
ملجل�س الدولة منها وهو "عدم �إقرار املرتد على ردته".
وقد عزا ذلك �إىل �أن الردة جرمية يف ال�شريعة الإ�سالمية
ولأنه "هنا يف م�صر الإ�سالم هو النظام العام" ،ولذلك
ف�إن جمل�س الدولة ال يقر تغيري ديانة مواطن من
الإ�سالم �إىل ديانة �أخرى .ورغم رف�ض تغيري الديانة يف
الأوراق الر�سمية من "م�سلم" �إىل غري ذلك ،ف�إن ثبوت
الردة عند املحكمة جتعلها تق�ضي مبا يرتتب على ذلك
من �إ�سقاط �أهلية املرتد فيما يخ�ص الزواج واملرياث
وجوانب �أخرى من الأحوال ال�شخ�صية ،فيحكم
الق�ضاء بالتفريق بني الزوجني �إذا ارتد �أحدهما .وال
يرث املرتد من �أقاربه امل�سلمني ،وخالفه من تبعات نزع
الأهلية.
الربط التام بني الإ�سالم وبني مفهوم "النظام العام"،
رمبا يكون مثار جدل فقهي قانوين ،نظرا للغمو�ض الذي
يكتنف مفهوم "النظام العام" واجلدل القانوين الكبري
ب�ش�أنه ،وكذلك ب�سبب ات�ساع دالالت ما ميكن �أن نعنيه
عندما ن�ستخدم كلمة "الإ�سالم" .ولكن تكمن �أهمية
داللة العبارة رغم ذلك ،يف �أن مفهوم "النظام العام" يف
اال�ستخدام الق�ضائي ي�شري ب�شكل ف�ضفا�ض �إىل جملة
من ال�شروط االجتماعية التي ال غنى عنها ل�ضمان
ا�ستقرار احلياة داخل الدولة .ويجب على الدولة
�أن ت�ضمن ا�ستمرار هذه ال�شروط االجتماعية ومتنع
اخلروج عليها .هذه ال�شروط لي�ست بال�ضرورة حمددة
�أو حمدودة بالن�ص الد�ستوري �أو الت�شريعات ،ولكنها
مرتوكة لتقدير الق�ضاة ،ويف الوقت نف�سه ف�إن مفهوم
النظام العام هو "مفهوم �آمر" كما يف التعبري الفقهي،
�أي ميثل حدود ممار�سة احلريات واحلقوق .و�أي تعاقد
�أو ممار�سة �أو و�ضع ميثل -وفق تقدير الق�ضاء � -إخالال
بالنظام العام ف�إنه يعد باطال �أو جمرما.
واقرتان "حماية الإ�سالم" مبفهوم "النظام العام" ّ
دال
�أي�ضاً على اعتبار �أن هذه احلماية ،يتم ا�ستدعا�ؤها كقيد
على احلريات واحلقوق ب�أ�شكال خمتلفة ،وب�أ�شكال
تتعدى ن�صو�ص الد�ستور والقانون .وكما يح�صل ب�ش�أن
مفهوم النظام العام ،تخ�ضع "حماية الإ�سالم" لتقديرات

"احلامي للإ�سالم" تناق�ضا كبريا ،حيث ينخرط �شخ�ص
غري م�سلم يف عالقات وعقود باعتباره م�سلما .وهكذا
يتم حماية الإ�سالم مبا هو "خمالف لل�شريعة".
املظهر الوحيد للإعتداد مبوقف قانوين جديد للمرتد،
�إن ق�ضت املحكمة ب�إثبات ردته ،هو نزع الأهلية القانونية
عنه وحرمانه من الزواج واملرياث ورمبا حتى من �إ�صدار
بطاقة هوية .وهو ما يعني تعليق حقوقه كمواطن .وهو ما
يدفع قطاعات �أخرى لكتمان موقفها الديني خوفا من
هذه الآثار التي تعلق مواطنتهم متاما.
هذه املمار�سات القانونية التي تعلن �أحيانا وت�ستبطن
�أحيانا حماية الإ�سالم �أو حماية "جمتمع �إ�سالمي"
من �آثار الردة تدفع ه�ؤالء املواطنني با�ستمرار العتبار
الإ�سالم مظلة �إكراه ،ال ميكنهم اخلروج من ظلها �إال
بالتخلي عن مواطنتهم .وهو ما يحدث فعال يف بع�ض
احلاالت عرب الهجرة �أو تقدمي طلبات اللجوء الديني.

رجال الق�ضاء والنيابة �أو �أحيانا وفق تقديرات رجال
ال�شرطة �أو م�س�ؤولني يف الدولة .و�أحيانا ما تكون هذه
التقديرات خمالفة للد�ستور والقانون و�أحيانا ال�شريعة
�أي�ضا ،كما �سي�أتي تف�صيله .تفتح هذه الداللة �أي�ضا
باب الت�سا�ؤالت حول كون الإ�سالم ،ب�شكل عام مثل
النظام العام ،ميثل �سلطة غري حمددة املالمح بال�ضرورة،
ولكن يتم ا�ستح�ضارها عرب ممار�سات قانونية �أو مرتبطة
ب�إنفاذ القانون .هذه املمار�سات تدافع عن الإ�سالم �أو
متثالته باعتبارها �شرطا اجتماعيا لقيام الدولة �أو انتظام
احلياة يف املجتمع� ،إىل حد تبني �أحد �أ�ساتذة القانون
لتعبري "النظام العام الإمياين".1
يهتم هذا املقال بالأ�سا�س بالت�أثريات التي تلعبها جملة
هذه املمار�سات ذات الطابع القانوين التي تدعي
"حماية الإ�سالم ورعايته" على ت�شكيل حالة الإ�سالم،
بالأ�سا�س كممار�سة اجتماعية وبالتبعية على الأفكار
والتوجهات التي يتم تعزيزها ودعمها و�إعادة �إنتاجها
احتكار رسمي
عرب املمار�سة.
ترعى الدولة ر�سميا تقدمي خدمات دينية تتمثل
يف الإر�شاد والفتوى والتعليم الديني ون�شر الثقافة
مصير إجباري؟
ت�شرتك ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف "م�صلحة الأحوال الإ�سالمية وبناء امل�ساجد وت�سهيل �أداء ال�شعائر الدينية
املدنية" بوزارة الداخلية ،مع الهيئات الق�ضائية يف رف�ض املختلفة ،وذلك عرب الهيئات الإ�سالمية الر�سمية،
�إثبات �أي حتول عن الإ�سالم �إىل ديانة �أخرى �أو �إىل الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
الإحلاد �أو الالدينية �أو الختيار رف�ض الإف�صاح عن �إال �أن تطور القوانني املنظمة لعمل هذه الهيئات ومعه
�أحكام الق�ضاء اجتهت ب�شكل تدريجي �إىل تو�سيع
الديانة.
ويقدم حكم حمكمة النق�ض يف ق�ضية التفريق نطاق �سيطرة الدولة على اخلدمات الدينية ملواجهة
بني ن�صر حامد �أبو زيد وزوجته ابتهال يون�س تربيرا "التطرف والأفكار املغلوطة واملنحرفة والتي ت�سيء �إىل
ال�ستح�ضار �أحكام الردة ب�أن "الإ�سالم دين الدولة الإ�سالم"� ،إىل �أن انتهى الأمر �إىل جعل التوجيه الديني
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع ،مهمة مقت�صرة على الدولة ب�شكل مطلق ،و�أي ممار�سة
وكل النظم الو�ضعية تقر عقوبات وتدابري �إزاء الأفعال للإ�سالم خارج عمل هذه الهيئات هو جمرم بحكم
التي تتعار�ض مع �أ�س�س قيامها" و"دخول ال�شخ�ص يف القانون �أو مهدد باملالحقة الأمنية.
الإ�سالم مفاده التزامه ب�أحكامه ومنها �أحكام الردة" 2.عرب تاريخ الإ�سالم ،كان لل�سلطة ال�سيا�سية دور كبري يف
وم�ؤدى هذا املوقف امل�ستقر  -مع ا�ستثناء وحيد وهو دعم توجه �أو مذهب بعينه .يتمثل ذلك يف ال�سيطرة
قبول املحكمة الإدارية العليا لعودة بع�ض امل�سيحيني على امل�ساجد اجلامعة و�أحيانا على اال�شتغال بالق�ضاء.
�إىل امل�سيحية بعد �إ�سالمهم� - 3أن غالبية ال�سكان ممن وحتى مع بداية التنظيم القانوين للهيئات الدينية الذي
يولدون لأبوين م�سلمني وتوثق ديانتهم يف �شهادات بد�أ مع الدولة العثمانية ،فقد جرى ترك هوام�ش ملمار�سة
امليالد بكونهم م�سلمني ،لي�س لهم خيار منذ امليالد الإ�سالم عرب مذاهب �أخرى خمتلفة �أو خارج الهيئة
ومدى حياتهم وال لأوالدهم من بعدهم .وهو ما يجعل الدينية الر�سمية ،وهو الأمر امل�ستمر حتى الآن ،غري �أن
الإ�سالم م�صريا �إجباريا بحكم القانون لأغلبية ال�سكان التطور القانوين يتجه �أكرث ف�أكرث لتجرمي هذه الهوام�ش
من حيث املبد�أ ولي�س الرتباطها بفكر �أو ممار�سة بعينها.
على مدى الأجيال و�إىل الأبد.
فقد ا�ستمرت الدولة يف م�صر منذ حكم حممد علي
و�أوالده يف ال�سيطرة على امل�ساجد الكربى وعلى
مظلة إكراه؟
هناك �شواهد عديدة لتحول العديد ممن تعدهم الدولة اختيار �شيخ الأزهر .وقد ّمت تقنني هذا الأمر يف قانون
يف �أوراقها الر�سمية م�سلمني �إىل غري ذلك .هناك ال�سلطات الدينية للملك عام  ،1927وترك ذلك
حاالت معلنة للتن�صر ،وهناك ظاهرة حتذر منها الدولة هام�شا للممار�سة والتعليم الديني بعيدا عن هيمنة
وو�سائل الإعالم الر�سمية وامل�ؤ�س�سات الدينية وهي ال�سلطة .ثم ن�ص قانون تنظيم وزارة الأوقاف عام
 1960بعد ت�أ�سي�س اجلمهورية على م�س�ؤولية الوزارة يف
التحول �إىل الإحلاد �أو الالدينية.
الرف�ض الر�سمي لتوثيق ذلك يف الأوراق الر�سمية �أو "�إدارة جميع امل�ساجد وكل ما تراه من الزوايا" و�صوال
االعتداد ب�آثاره يعني �أن هناك عددا من املواطنني يتم �إىل قانون اخلطابة ال�صادر عام  ،2014والذي يجرم �أي
�إكراهه على اتباع ترتيبات قانونية يف حياته ال�شخ�صية خطابة �أو تدري�س ديني �إال خلريجي الأزهر وفق ت�صريح
حمدد من وزارة الأوقاف ،مع ا�ستثناءات حمدودة لغري
باعتباره ال يزال م�سلما .وهنا ميثل موقف الق�ضاء
ّ

الأزهريني ،ويرتب على خمالفة ذلك عقوبة باحلب�س
4
والغرامة.
يتم تربير هذه ال�سيا�سات �أحيانا ب�ضرورة "التخ�ص�ص".
ولكنه بالتوازي مع ذلك ال ي�سمح ب�إن�شاء معاهد
دينية وفق توجهات �أخرى غري مذهب �أهل ال�سنة.
وقد قررت الدولة يف  2015وقف عمل املعاهد
الدينية امل�ستقلة التابعة للجمعيات الدينية ،رغم
�أن الأزهريني ي�شغلون معظم هيئات تدري�سها .كما
قررت �أن كل مناهج املعاهد الدينية يجب �أن متر
مبراجعة للت�أكد �إنها وفق منهج الأزهر وال يجب �أن
يقوم بالتدري�س فيها غري رجال الأزهر ،وهو ما يعني
5
�إغالق �أي منافذ لتخريج "متخ�ص�صني" خارج الأزهر.
الأزهر نف�سه قادته التحوالت من معهد ديني مفتوح �إىل
حد كبري ،كانت تدر�س فيه علوم ال�شريعة وفق مذاهب
ال�سنة وال�شيعة يف العهد الفاطمي� ،إىل معهد ديني �سني
فقط يف العهد الأيوبي .ثم بد�أ تنظيمه القانوين وتطور
�إىل جامعة حكومية يف العهد النا�صري تقودها م�شيخة
الأزهر .وامل�شيخة هنا تقوم ب�أدوار مرجعية و�سيا�سية
وديبلوما�سية مرتبطة بالدولة (يكرر م�س�ؤولو الدولة
�أن الأزهر هو جزء من قوة م�صر الناعمة) ،مما جعلها
عمليا".مرجعا" وذراعا للتوجيه الر�سمي االحتكاري
من قبل الدولة .ولذلك ف�إن وقائع ا�ستبعاد الأكادمييني
من جامعة الأزهر ب�سبب اجتهاداتهم املختلفة عن
ال�سائد والتقليدي� ،أو على الأقل وقفهم عن العمل
والتحقيق معهم ،هو �أمر متكرر .كما �سجلت حاالت
طرد فوري من �سلك اجلامعة �أو �سلك التدري�س يف
املعاهد التعليمية االبتدائية والإعدادية والثانوية ملن
يثبت اعتناقه للمذهب ال�شيعي.
إرث غير متجدد؟

التنظيم القانوين للأزهر والأوقاف �إذن ي�شكل دائرة
مغلقة :تعليم ديني يعيد �إنتاج الأفكار التقليدية
ال�سائدة املتوافقة مع امليل ال�سيا�سي العام للدولة،
وال ي�سمح مبمار�سة الدعوة واخلطابة لغري خريجيه
وفق متابعة �أمنية تزداد �صرامة .كل ما هو خارج
هذه الدائرة يعمل حتت التهديد وخارج القانون.
الهوام�ش واحليوية املجتمعة التي �أنتجت طوال تاريخ
الإ�سالم �أطيافا متباينة ومت�صارعة من التوجهات الفقهية
والعقائدية والتقاليد ال�صوفية �صارت واقعة حتت مراجعة
و�إقرار الهيئات الدينية الر�سمية �أو املالحقة الأمنية
�أو املحاكمات وفق "قانون ازدراء الأديان" �أو "الردة".
فمن �أين ميكن �أن ي�أتي التجديد؟
وعليه ،يتحول الإ�سالم يف املمار�سة �إىل �إرث حمدود
بعدد من التوجهات الفقهية والعقدية والطرق ال�صوفية
املرخ�ص لها التي يتم �إعادة �إنتاجها يف �أح�سن الأحوال
�أو ت�صاب بالتكل�س واجلمود .وامل�ؤ�شرات العامة ت�شهد
منذ عقود ذبول الطرق ال�صوفية التي كانت جماهريية
و�ضعف الت�أثري الدعوي والفكري خلريجي الأزهر
و�أ�ساتذته  -رغم خلو ال�ساحة لهم � -أمام الرموز
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الدعوية املنتمية لأطياف التيارات الإ�سالمية ال�سيا�سية
والتجمعات ال�سلفية �إن �سمحت لهم الظروف
ال�سيا�سية ببع�ض الهوام�ش التي تظل غري قانونية ويف
مهب حتوالت مزاج ال�سلطة.
أساس لسيادة اجتماعية

�شهدت ممار�سات التاريخ الإ�سالمي حماوالت احلكام
والفقهاء تو�سيع مفهوم "�أهل الذمة" �أو "�أهل الكتاب"
لت�شمل �أحيانا عقائد وعبادات بخالف امل�سيحية
واليهودية .و ّمت ذلك بهدف �إدماجهم يف �إطار للتعاي�ش
داخل دولة م�سلمة تت�سم ب�شكل وا�ضح بال�سيادة
الدينية واالجتماعية للم�سلمني على غريهم .ورغم
الن�ص على املواطنة وامل�ساواة وجترمي التمييز الديني
يف د�ساتري الدول احلديثة التي يدين �أغلب �سكانها
بالإ�سالم ،ومنها م�صر ،ف�إن املمار�سة الت�شريعية
والق�ضائية ال تزال ت�ستح�ضر هذه "ال�سيادة الدينية
واالجتماعية" ولكنها هذه املرة ال تتبنى تو�سيع مفهوم
"�أهل الذمة" لي�شمل عقائد وعبادات �أخرى ،بل تتبنى
ت�ضييق هذا املفهوم بحجة احلفاظ على النظام العام،
وبحجة �أن البهائية والأحمدية هم عقائد من�شقة عن
الإ�سالم وت�ستهدف تقوي�ضه.
حماية الإ�سالم واحلفاظ على النظام العام ي�ستخدمان
كذريعة لتقوي�ض امل�ساواة التي ن�ص عليها الد�ستور.
ورغم ت�ضييق الد�ستور على حرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية مبا ي�سميه "الديانات ال�سماوية" ،التي ت�ستخدم
لتقت�صر على الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية� ،إال �أن
ممار�سة ال�سلطة التنفيذية والق�ضائية ومعها الهيئات
الإ�سالمية الر�سمية ،تذهب �إىل ما هو �أبعد يف حرمان
املنتمني لعقائد �أخرى من حقوق �أ�صيلة و�أب�سطها
الإقرار بوجودهم� ،أو ممار�سة �أحوالهم ال�شخ�صية وفق
عقائدهم �أو وفق نظام مدين غري ديني ،فال تزال �أزمة
االعتداد بزواج البهائيني عالقة حتى الآن.
ورغم احلماية الد�ستورية ملمار�سة ال�شعائر واتخاذ دور
العبادة للم�سيحيني واليهود� ،إال �إن حماولة طرح ت�شريع
يت�ضمن م�ساواة بني اجراءات بناء امل�ساجد والكنائ�س
عام  2011قوبلت برف�ض قاطع من الهيئات الإ�سالمية
الر�سمية 6مع اعرتا�ض حاد من التيار ال�سلفي قبلته
�سلطة املجل�س الع�سكري االنتقالية �آنذاك .ومت �إقرار
قانون لتنظيم بناء الكنائ�س مل يغري كثريا من الو�ضع
القائم و�أ�صبح �إقرارا قانونيا للتمييز بني امل�سلمني
7
وامل�سيحيني يف هذا ال�ش�أن.
عذر للعدوان الطائفي؟

االعتداءات على بيوت ومقرات جمعيات م�سيحية
مت ا�ستخدامها للعبادة هو �أحد �أبرز �أمناط االعتداءات
الطائفية املتكررة التي ت�شهدها م�صر ب�إيقاع متفاوت.
ورغم التكرار وات�ساع نطاق الظاهرة ،ف�إن التعامل معها
من قبل ال�شرطة والأجهزة الق�ضائية يفتح الباب �أمام
ت�سا�ؤالت �أخرى حول مدى ال�صرامة يف الت�صدي
لهذه االعتداءات.
التهاون مع التجمعات والتظاهرات التي يقوم بها
بع�ض امل�سلمني اعرتا�ضا على حتويل مبنى �إىل
كني�سة �سمة ملحوظة .ورغم الت�شدد الوا�ضح يف
التعامل مع التجمعات والتظاهرات بعد  2013التي

تهدد الأمن العام ،ف�إن هذا ال�شكل من التجمعات
الطائفية الذي يت�سم باخلطورة البالغة واملت�ضمن غالبا
للعنف والعدوان املادي على الأ�شخا�ص واملمتلكات،
ف�إن تعامل قوات الأمن والأجهزة الق�ضائية ات�سم
بالرتاخي ومل ي�سجل �أنه مت �إحالة م�شاركني يف
مثل هذه التجمعات متهمني وفق قانون التظاهر.
يف حاالت �أخرى للتوترات ذات الطابع الطائفي
بني م�سلمني وم�سيحيني ،تر�صد الدرا�سات وجود
طابع غالب على تعامل قوات ال�شرطة والنيابة معها،
حيث يتم كثريا القب�ض على عدد مماثل من امل�سلمني
وامل�سيحيني .وميكن تربير ذلك ب�أنه ي�سهل اعتبار
الواقعة نزاعا بني طرفني يجب حله بال�صلح والتنازل
عن البالغات واالتهامات .وتتدخّ ل قيادات �سيا�سية
ودينية ملحاولة �إمتام ذلك عرب "جل�سات �صلح عرفية"
تكون تو�صياتها يف كثري من الأحيان معربة عن تلك
"ال�سيادة االجتماعية" للم�سلمني ،وت�شهد كثريا
ال�ضغط على امل�سيحيني املت�ضررين للتنازل عن �أي
بالغات وتت�ضمن �أحيانا ترحيل م�سيحيني من قريتهم
�أو حيهم �إذا كانوا متهمني ب�إثارة م�شاعر امل�سلمني �سواء
عرب االنخراط يف عالقة عاطفية مع م�سلمة �أو اتهامه
ب�إهانة م�سلم يف م�شاجرة عادية �أو غري ذلك.
ورغم التكرار �شبه الدوري والدعوة املتكررة ل�ضرورة
�إنفاذ القانون ،ف�إن رد فعل ال�سلطة التنفيذية والأجهزة
الق�ضائية مب�شاركة القيادات ال�سيا�سية وال�شعبية ورموز
الهيئات الدينية الإ�سالمية ورموز الكني�سة يدعم
ب�شكل م�ستمر ا�ستمرار احللول العرفية و�إفالت
8
املتهمني باالعتداءات من املحا�سبة القانونية.
هناك حوادث �أقل تكرارا ،مثل االعتداء على �شيعي

داخل م�سجد� ،9أو التجمهر وحما�صرة منزل مدون
متهم بالإحلاد ونقد الإ�سالم .10ويف كل هذه احلاالت
التي ت�ضمنت متجمهرين "غيورين على الدين" بع�ضهم
يحملون ال�سالح واعتدوا على حرمة دور العبادة وفق
القانون �أو حرمة املنزل اخلا�ص والتهديد بال�ضرب �أو
القتل ،ف�إن هذه الق�ضايا مل تت�ضمن اتهام متجمهر واحد
ومتت �إدانة من مت العدوان عليهم ب�سبب تعبرياتهم الدينية
املختلفة بتهم "تدني�س دور العبادة" و"ازدراء الأديان".
هذه احلاالت املتنوعة تكر�س بو�ضوح ممار�سة قانونية
تعفي �سلوك بع�ض امل�سلمني املتهمني باال�شرتاك يف
مثل هذه االعتداءات بدافع مما يظنونه "الدفاع عن
الإ�سالم".
تجديد ديني أم تغيير سياسي
وقانوني؟

هذه املالمح ال�سابق تو�ضيحها التي حتيل الإ�سالم
املعا�صر ،ممتزجا باعتبارات القانون� ،إىل م�صري �إجباري
للم�سلمني ال خيار فيه ،ومظلة �إكراه ملن يودون اخلروج
منه ،و�إرث غري متجدد حتتكر التعبري عنه هيئات ر�سمية
ويتم مطاردة املختلفني عن هذه الهيئات وتوجهاتها،
و�أداة متييز وتر�سيخ �سيادة اجتماعية �ضد غري امل�سلمني،
وبع�ض الغ�ضب يف �سبيله عذر للعدوان معفي من
املحا�سبة ،لي�ست قدرا ال فكاك منه للدولة امل�صرية ،وما
�شابهها من الدول ،وال للم�سلمني املعا�صرين ب�شكل عام.
املمار�سات ال�سيا�سية والقانونية التي مت تناولها
يف هذا املقال ،املتورطة يف �إعادة الإنتاج ،بع�ضها
مت�أثر بالفقه �أو باملمار�سات التاريخية لل�سلطة
الإ�سالمية ،بعد مزجها و�صياغتها يف قوالب

من �أفكار فقهية قانونية معا�صرة حمافظة كما يف
التبني املفرط وال�سلطوي ملفهوم "النظام العام".
عملية �إعادة الإنتاج رمبا تزايد �أي�ضا على املمار�سة
التاريخية والفقهية ،كما يف حالة ت�ضييق حدود "�أهل
الذمة" ،ورمبا تخالف �أحكام الفقه الإ�سالمي متاما ،كما
يف ا�ستمرار التعامل مع املتحول عن الإ�سالم باعتباره
م�سلما رغما عنه يف بع�ض احلاالت.
املمار�سة ال�سيا�سية والقانونية املعا�صرة التي �سارت
يف اجتاه �آخر ،جنحت يف جتاوز ممار�سات ذات جذور يف
الفقه والتاريخ مثل العبودية واال�سرتقاق ،وجوانب من
حقوق املر�أة وبع�ض جوانب احلريات العامة وال�شخ�صية
وبع�ض �أحكام املعامالت االقت�صادية وغري ذلك،
وجتاوبت ت�شكالت الإ�سالم املعا�صر ب�شكل كبري مع
هذه التغريات على م�ستوى عملي و�أي�ضا على م�ستوى
نظري وفقهي.
يرى البع�ض �أن حالة الإ�سالم املعا�صر امل�أزومة يف
انتظار "جتديد ديني" �أو "ثورة دينية" من م�ؤ�س�سات
دينية هي جزء من الأزمة .ولكن هذا املقال يفرت�ض
�أن املمار�سة ال�سيا�سية والقانونية �إن اجتهت وجهة
دميقراطية منحازة للم�ساواة وت�أكيد احلقوق واحلريات،
رمبا كان لها العامل الأبرز يف وقف هذه العملية من
�إعادة الإنتاج ورمبا امل�ساهمة يف ت�شكل جديد لإ�سالم
معا�صر و�إتاحة املجال ملحاوالت االجتهاد الديني
الأكرث �أ�صالة وحيوية ومعا�صرة ،والتي ال ميكنها �أن جتد
مناخا م�ساعدا وهي حتاول نقد وجتديد ما يتم اعتباره
م�صريا �إجباريا واحتكارا و�إرثا ال مي�س بقوة القانون.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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مكانة الشريعة اإلسالمية في تشريعات المغرب في ظل الدستور الجديد:
استيعاب التناقضات في إطار التوافق وتحكيم «أمير المؤمنين»
أنس سعدون
يتميز املغرب بطابع خا�ص ي�ؤطر مكانة الدين داخل
النظام ال�سيا�سي اذ يعد امللك املتحكم الر�سمي
يف التوجيه الديني للدولة .ففي �سنة  ،1961برز
م�صطلح «�أمري امل�ؤمنني» الذي ج�سد احل�ضور القوي
للم�ؤ�س�سة امللكية يف احلقل الديني.
وقد �سبق للق�ضاء املغربي �أن كر�س هذا املفهوم
بو�ضوح يف قرار جاء فيه« :حيث �إن املغرب دولة
ذات نظام ملكي تيوقراطي ،يعترب امللك خليفة
لر�سول اهلل ،ولي�س دولة دين )..( ،واملغرب دولة
�إ�سالمية لي�ست فقط لأنها متار�س الديانة الإ�سالمية
وتت�شبث بها ،بل لكونها �أي�ضا تتحد يف هويتها مع
الإ�سالم ،الذي ي�شكل �سبب وجودها ،الأمر الذي
ينتج عنه يف املغرب ،نظرا للإحتاد التام بني املجتمع
ال�سيا�سي والفكر الذي ي�ستند �إليه� ،أن �أي م�سا�س
بالديانة الإ�سالمية يت�ضمن يف نف�س الوقت خد�شا
للنظام العام املغربي».1
ومت تقعيد م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني د�ستوريا من
خالل الف�صل  19الذي ت�ضمنته الد�ساتري الأربعة
املتعاقبة ،بو�صفه د�ستورا داخل الد�ستور ،ي�ضيف
للملك كرئي�س دولة ذي �صالحيات حمددة،
�صالحيات �أخرى وا�سعة «مطلقة» ميار�سها انطالقا
من دوره ك�أمري امل�ؤمنني.2
دستور  2011وإعادة طرح سؤال
الدين والدولة
�أتناء �إعداد د�ستور � ،2011أعيد طرح مو�ضوع عالقة

الدين بالدولة للنقا�ش العمومي ،وبرز تيار يدافع
على تكري�س ال�شكل املدين للدولة ،بكل ما يفر�ضه
ذلك من اعرتاف ب�سمو املرجعية الدولية على
القانون الداخلي ،واحرتام تام للحريات الفردية،
ومن بينها حرية املعتقد وال�ضمري ،وتقييد ل�سلطات
امللك التي كان ميار�سها خارج نطاق الد�ستور انطالقا
من م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني.3
يف مقابل تيار ثان دافع ومن منطلق اخل�صو�صية على
الإبقاء على مفهوم علو ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�سمو
امل�شروط لالتفاقيات الدولية.4
شكل الدولة معركة ربع الساعة
األخير

ظ ّلت التفاوتات يف تقدير الت�أطري الد�ستوري لق�ضية
الهوية يف عالقتها بالدين من جهة ،وباحلقوق
واحلريات الأ�سا�سية من جهة ثانية ،قائمة طيلة م�سار
�إعداد د�ستور  .20115وقد بلغت ذروتها مع ظهور
«ت�سريبات �أولية» حول االجتاه الذي تبنته اللجنة
املكلفة ب�إعداد الد�ستور ،فيما يتعلق باقرتاحها
التن�صي�ص على «الدولة املدنية» وا�ستبدال �صيغة
«املغرب دولة �إ�سالمية» ،ب�صيغة جديدة وهي
«املغرب بلد م�سلم».

فبتاريخ � 2011/06/07أ�صدرت جمموعة من
منظمات املجتمع املدين وثيقة «املرافعة من �أجل
ت�سييد جميع احلقوق» يف الد�ستور اجلديد ،دعت
�إىل التن�صي�ص على مدنية الدولة كمدخل �أ�سا�سي
ملمار�سة املواطنات واملواطنني حلقوقهم وحرياتهم مبا
ي�ضمن حرية املعتقد وممار�سة ال�شعائر ،وكتج�سيد
العتبار ال�شعب م�صدرا لل�سلطة ،وك�إطار للمجتمع
الدميقراطي احلداثي وك�صمام �أمان �ضد ا�ستغالل
�أحكام الدين وال�ضمري لتنميط جتليات ال�ش�أن العام.
وردا على هذه املبادرة ،ا�ستنكرت الأحزاب
واملنظمات ذات املرجعية الإ�سالمية ،الرتاجع عن
املقت�ضيات الد�ستورية ذات العالقة بالهوية املغربية
واملرجعية الإ�سالمية للدولة واملجتمع» .6وحذرت
من �أي «توجه نحو علمنة الدولة ،وتوهني طابعها
الإ�سالمي» ،7وهو ما اعتربته �إحدى «ارها�صات
انقالب هوياتي ومرجعي» .وقد �أعلن الأمني العام
حلزب العدالة والتنمية ب�شكل وا�ضح عن �أنه «اذا مت
امل�س بهوية املغرب ومرجعيته الإ�سالمية ،ف�سيكون
حزبه م�ضطرا للت�صويت �ضد الد�ستور».8
دستور  2011استيعاب
التناقضات في إطار التوافق

بعد جدل كبري ،مت التو�صل �إىل توافق بني االجتاهني
من خالل �صياغة مرنة وعامة للن�ص الد�ستوري
اجلديد ،حيث �أعادت ديباجته الت�أكيد على
�إ�سالمية الدولة من خالل الإقرار ب�أن املغرب
دولة �إ�سالمية؛ ومتيز الهوية املغربية بتبو�ؤ الدين
الإ�سالمي مكانة ال�صدارة فيها .ويف نف�س ال�سياق،
�أكدت الديباجة على ت�شبث ال�شعب املغربي بقيم
االنفتاح واالعتدال والت�سامح واحلوار ،والتفاهم
املتبادل بني الثقافات واحل�ضارات الإن�سانية جمعاء.
واعتربت الوثيقة الد�ستورية على حد �سواء «الدين
الإ�سالمي» و»االختيار الدميقراطي» و»املكت�سبات
يف جمال احلريات واحلقوق الأ�سا�سية» من بني الثوابت
التي مت حت�صينها من �أي مراجعة د�ستورية.
وهو ما يعني �أن الد�ستور عالج مو�ضوع مكانة ال�شريعة
الإ�سالمية �ضمن مفهوم الهوية دون �أن يت�ضمن ذلك �أية
ا�شارة �إىل علو ال�شريعة �ضمن م�صدرية الت�شريع ،حتى و�إن
كان يعتمد يف قوانينه ال�شخ�صية على الت�شريع الإ�سالمي
كا�ستثناء.
كما مت �إعادة ت�شكيل مقت�ضيات الف�صل  19من الد�ستور
ال�سابق ،وتنظيمه يف الف�صلني  41و 42من الد�ستور ،فيما
ي�شبه الف�صل بني املجالني الديني وال�سيا�سي للملك،
مع حلول �إمارة امل�ؤمنني يف املقام الأول بالن�سبة لرئا�سة
الدولة التي عادت لتحتل املقام الثاين.9
الشر يعة اإلسالمية وقوانين ما
بعد دستور 2011

بالرجوع �إىل املخطط الت�شريعي الأول الذي �أعدته
احلكومة ،يالحظ �أنه مل ي�شر ب�شكل مبا�شر �إىل موقع

امل�شاورات �أن الأغلبية ال�ساحقة من املقرتحات
تتجه �إىل الإبقاء على املقت�ضيات القانونية احلالية
التي جترم الإجها�ض ،13مع �إ�ضافة ثالث ا�ستثناءات
جديدة يكون مباحا فيها وهي تتمثل يف حاالت
احلمل الناجت عن اغت�صاب ،وزنا املحارم ،وحاالت
الت�شوهات اخللقية اخلطرية والأمرا�ض ال�صعبة التي
قد ي�صاب بها اجلنني.

ال�شريعة الإ�سالمية يف اال�صالحات الت�شريعية
املرتقبة .فهذا املخطط كان �أكّ د �أن مرجعيته �أ�سا�سا
تتمثل يف الد�ستور ،واخلطب امللكية ،وااللتزامات
الدولية للمغرب .كما ّ
ظل اخلطاب الر�سمي يلح
على التزام الدولة مبالءمة الت�شريعات اجلاري بها
العمل مع الد�ستور اجلديد ومع االتفاقيات الدولية
امل�صادق عليها .لكن �أثناء عملية التنزيل ،برز �س�ؤال
تزاحم املرجعيات مبنا�سبة ور�ش ا�صالح عدد من
الت�شريعات املرتبطة �أ�سا�سا بالأ�سرة والقانون اجلنائي االعتراف للمرأة بممارسة خطة العدالة
وحقوق املر�أة ،وهو ما ا�ستدعى تدخل امل�ؤ�س�سة بتاريخ � ،2018/01/22أعلن بالغ للديوان امللكي
�أن امللك حممد ال�ساد�س وافق يف اجتماع للمجل�س
امللكية.
الوزاري ،على ممار�سة املر�أة املغربية ملهنة «العدل»،
مدونة األسرة إصالح جزئي في انتظار البحث بعد تكليفه لوزير العدل يف توقيت �سابق لالنكباب
على درا�سة هذا املو�ضوع ،واطالعه على ر�أي
عن التوافق
ت�ضمنت مدونة الأ�سرة ال�صادرة يف �سنة  2004املجل�س العلمي الأعلى.
مادة جتيز �إثبات عقود زواج الفاحتة �أو ما يعرف وقد �أ�س�ست املبادرة امللكية ل�سابقة يف تاريخ ممار�سة
بالزواج العريف .وقد �أُعطيت هذه املادة مفعوال م�ؤقتا مهنة العدالة التي ظلت ذكورية بامتياز ا�ستنادا
(ع�شر �سنوات) وهي املدة التي قدرها وا�ضعو املدونة على خلفية دينية حمافظة ،رغم عدم وجود �أي ن�ص
�ضرورية لتجاوز الأعراف املتبعة ،وبخا�صة يف املناطق قانوين يحرم املر�أة املغربية من ممار�سة هذه املهنة.14
الريفية ،يف هذا املجال.
ومع انتهاء املدة الأ�صلية لهذه املادة ،ثار جدل كبري قانون البنوك التشاركية  ..مؤسسات بنكية
داخل قبة الربملان بني ت ّيار يرف�ض فكرة متديدها وائتمانية تحت رقابة مجلس االفتاء
التقني ،على اعتبار �أنها غالبا ما ت�ستخدم كمنفذ بعدما كانت القوانني املالية والبنكية يف املغرب
للتحايل على املقت�ضيات املتعلقة بزواج القا�صرات قوانني ذات مرجعية و�ضعية بالأ�سا�س مند فرتة
والقيود على تعدد الزوجات الواردة يف املدونة ،وتيار احلماية الفرن�سية اال�سبانية ،عرفت اال�صالحات
ي�ؤيد متديد الأجل ال�ستمرار الأ�سباب القاهرة التي الت�شريعية اجلديدة التي �أعقبت �صدور د�ستور
قد حتول دول توثيق عقود الزواج بال�شكل القانوين ،2011 .ولأول مرة «�أ�سلمة» جزء من هذا املجال
وردا على هذا اجلدل ،اعرتف وزير العدل ب�أن للمادة ب�صدور قانون البنوك الت�شاركية بعد خما�ض ع�سري.
املذكورة «ح�سا�سية مفرطة ،وقد �سبق و�أن بنيت ورغم �أن امل�شرع وجتنبا لإثارة �أي ح�سا�سية ،مل
على توافقات وعلى حتكيم ملكي ،وبالتايل ف�إن ي�ستعمل ت�سمية البنوك «الإ�سالمية» �صراحة ،فان
حذف اال�ستثناء الوارد فيها يحتاج �إىل بناء توافقات طريقة �إعداد ومناق�شة هذا القانون ،و�إحداثه لآليات
جديدة» ،10يف �إ�شارة �ضمنية اىل ا�ستمرار اعتبار جديدة غري م�ألوفة بالن�سبة لباقي البنوك وامل�ؤ�س�سات
�إ�صالح مدونة الأ�سرة جماال حم�صورا للملك ميار�سه االئتمانية� ،شكل ح�ضورا بارزا غري معهود للخطاب
يف �إطار م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني .11وعليه ،مت متديد الديني.
العمل بهذه املادة لفرتة خم�س �سنوات �إ�ضافية .12وهكذا نظمت البنوك الت�شاركية مبقت�ضى القانون
 ،10315/12وقد فتحت وكاالتها بعد م�صادقة اللجنة
لجنة ملكية مختلطة لتدارس موضوع ال�شرعية للمالية الت�شاركية التابعة للمجل�س العلمي
الأعلى ،وهي جلنة م�ستقلة عن احلكومة وعن بنك
االجهاض
يعد مو�ضوع تقنني االجها�ض امل�أمون �أحد �أكرث املغرب .ويالحظ �أن قانون البنوك الت�شاركية ارتكز
املوا�ضيع �إثارة للجدل .ففي الوقت الذي �أكدت فيه على �أ�صول الفقه الإ�سالمي وقواعده ،وانطلق يف
املعار�ضة وعدد من املنظمات احلقوقية والن�سائية على تنظيمه من حترمي التعامل بالربا «الفائدة» ،فيما �أباح
وجه اخل�صو�ص �ضرورة معاجلة املو�ضوع من وجهة �أخذ الودائع ،كما خ ّول البنوك الت�شاركية �إبرام
نظر املغرب والتزاماته الدولية ،ت�شبثت فرق الأغلبية عقود خا�صة ،16و�ألزمها برفع تقارير عن مطابقة
برف�ض رفع التجرمي من مرجعية دينية و�شرعية متنعه� .أعمالها ملقررات جلنة ال�شرعية للمالية نهاية كل �سنة
وبتاريخ  ،2015/03/16ا�ستقبل امللك حممد مالية ،للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك لأحكام
ال�ساد�س كال من وزيري العدل واحلريات والأوقاف ال�شريعة الإ�سالمية.
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ورئي�س املجل�س الوطني حلقوق
االن�سان لإطالق امل�شاورات بخ�صو�ص مراجعة مسودة القانون الجنائي وسؤال المرجعية
القوانني املنظمة لالجها�ض باملغرب على �إثر اجلدال يف �شهر مار�س  ،2015ك�شفت وزارة العدل
املحتدم بخ�صو�ص هذا املو�ضوع .وقد بينت هذه واحلريات عن م�سودة م�شروع قانون جنائي جديد
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على موقِعها الإلكرتوين ودعت املهتمني به �إىل
مناق�شته ،قبل عر�ضه على الربملان.
وقد �أدخلت  500تعديل على القانون اجلنائي
احلايل� ،شمل حذف  40مادة و�إ�ضافة  187مادة
جديدة ،وهي تعديالت ت�أتي ملُالءمة القانون اجلنائي
مع الد�ستور وتقوية احلماية القانونية والق�ضائية
للأفراد ،واملالءمة مع االتفاقيات الدولية املتع ِّلقة
بحقوق الإن�سان التي �صادق عليها املغرب،
وتو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،دون �أن ي�شمل
نطاق هذه التعديالت ما ي�ضرب �إ�سالمية الدولة
التي ير�أ�سها �أمري امل�ؤمنني.17
�شكل الإعالن عن م�سودة م�شروع القانون اجلنائي
حلظة حا�سمة لإعادة طرح �س�ؤال تزاحم املرجعيات
يف الإ�صالحات الت�شريعية املرتقبة .فالنقا�ش الذي
�أثارته الق�ضايا املُتعلقة باحلريات الفردية و�ضعت
مقت�ضيات الت�شريع بخلفيتها املحافظة يف تعار�ض
مع وعود الد�ستور الذي ي�ؤ�س�س ل�سمو املواثيق
واالتفاقيات الدولية على الت�شريعات الوطنية،
وين�ص على �ضرورة مالئمة هذه الت�شريعات مع ما
تتطلبه عملية امل�صادقة على املواثيق الدولية .وهو ما
ين�سحب على جملة من احلقوق الأ�سا�سية من قبيل
حرية ال�ضمري وجترمي العالقات اجلن�سية الر�ضائية
وت�شديد العقوبات على الإفطار العلني يف �شهر
رم�ضان.
وقد اعتربت عدد من املنظمات م�سودة القانون
اجلنائي م�ؤ�شرا على ر ّدة متنامية تطال اخلطابات
الر�سمية حول حقوق الإن�سان عامة ،واحلقوق
الإن�سانية للن�ساء ب�صفة خا�صة.18
ثنائية الكونية والخصوصية في ورش
المصادقة على االتفاقيات الدولية

�أثناء مناق�شة م�شروع قانون امل�صادقة على الربوتوكول
االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ،ا�ستح�ضر عدد من النواب
التحفظات التي �سبق للمغرب �أن �سجلها على هذه
االتفاقية من منطلق «الثوابت الدينية وال�ضمانات
الد�ستورية التي تربط امل�صادقة على االتفاقيات
الدولية بعدم تعار�ضها مع �أحكام الد�ستور» .وقد
�أكدت الوزيرة يف ردها على االنخراط التدريجي
للمغرب يف اتفاقية �سيداو ورفع جميع التحفظات
عليها ،وا لإبقاء فقط على بيانات تف�سريية لها
عالقة بالت�شريع املغربي يف عالقته مع «الثقافة
19
الدينية» ال�سائدة.

وعموماّ ،
ظل اخلطاب القانوين بعد امل�صادقة على
د�ستور  2011حمكوما بطبيعة التوافقات التي
�أنتجت الوثيقة الد�ستورية .وقد �شكل اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل للمغرب حلظة بارزة لتحديد �سقف
التغيري املرتقب حيث �أعلن وزير الدولة املكلف
بحقوق الإن�سان خالل م�شاركته يف دورة جمل�س

 - 1 .1قرار املجل�س الأعلى (حمكمة النق�ض حاليا) �صادر بتاريخ . 1960 /02 / 10
- 2 .2عز الدين العالم  :الآداب ال�سلطانية  :درا�سة يف بنية وثوابت اخلطاب ال�سيا�سي � ،سل�سلة عامل
املعرفة  ،عدد  324فرباير � ، 2006ص .121
 - 3 .3طالبت مذكرة احلزب اال�شرتاكي املوحد بتن�صي�ص الد�ستور على �أن املغرب دولة مدنية
دميقراطية حديثة ،تف�صل بني جمال القدا�سة وجمال ال�سيا�سة ،ودافعت جبهة القوى الدميقراطية
على �ضرورة تو�ضيح �ضمانات احرتام حرية العقيدة الدينية والر�أي الفل�سفي يف الدولة املغربية
التي دينها الر�سمي هو الإ�سالم ،مع التن�صي�ص على مبد�أ الت�سامح الديني الذي ي�شكل �أحد
املقومات احل�ضارية للأمة املغربية.
4 .4واعترب حزب التقدم واال�شرتاكية �أن الإ�سالم دين الدولة ،و�أن هذه الأخرية ت�ضمن حرية املعتقد
وحرية املمار�سة الدينية.
5 .5ودعت جمعية بيت احلكمة اىل التن�صي�ص على �أن املغرب "بلد م�سلم تعا�ش فيه الديانة
الإ�سالمية ب�شكل يومي ومت�سامح ومتنوع".
 - 6 .6اعترب حزب العدالة والتنمية �أن "املجتمع املغربي �أ�صيل ،يتطلع اىل دولة مدنية حديثة وحرة
ذات �سيادة" ،و�أكد على �أن املغرب دولة تعتز مبرجعيتها الإ�سالمية ،وهو ما يفر�ض عدم خمالفة
الت�شريعات لأحكام الدين الإ�سالمي.
7 .7ودعا حزب اال�ستقالل اىل التن�صي�ص يف ديباجة الد�ستور على �أن قوانني البالد يجب �أال تتعار�ض
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تو�صية قدمتها الدول املن�ضوية حتت الهيئة الأممية،
تهم �إلغاء الأحكام التمييزية املتعلقة باحل�ضانة
ّ
والو�صاية على الأطفال والزواج واملرياث وتعدد
الزوجات وجترمي العالقات اجلن�سية الر�ضائية بني
اجلن�سني ،وذلك من منطلق وجود «ثوابت جامعة

مع تعاليم الإ�سالم ،و�أن ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر �أ�سا�سي من م�صادر الت�شريع للقانون املغربي".
 - 8 .8ملزيد من التفا�صيل يراجع:
-9 .9ح�سن طارق :الربيع العربي والد�ستورانية قراءة يف جتارب املغرب تون�س وم�صر ،من�شورات املجلة
املغربية لالدارة املحلية والتنمية ،الطبعة الأوىل � ،2014ص .190
-1010رقية امل�صدق  :متاهات ال�سلطة الت�أ�سي�سية هل تتعاي�ش امللكية الد�ستورية مع د�ستور تقديري،
مطبعة النجاح اجلديدة بلدار البي�ضاء ،الطبعة االوىل � ،2016ص .153
 - 1111م�صطفى اخللفي :افتتاحية جريدة التجديد ،العدد  ،2660بتاريخ .2011 /06 /13
 - 1212بيان حركة التجديد واال�صالح بتاريخ .2011 /06 /12
 - 1313جريدة التجديد ،العدد  ،2260بتاريخ .2011 /06 /13
- 1414رقية امل�صدق  :متاهات ال�سلطة الت�أ�سي�سية هل تتعاي�ش امللكية الد�ستورية مع د�ستور تقديري،
مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البي�ضاء ،الطبعة االوىل � ،2016ص .164
 - 1515قانون رقم  102 -15يق�ضي بتعديل املادة  16من مدونة الأ�سرة �صدر باجلريدة الر�سمية عدد
 6433بتاريخ  25يناير .2016
 - 1616جتعل املادة  71من د�ستور  2011نظام الأ�سرة �ضمن جمال الربملان.
 - 1717قانون رقم  70.03مبثابة مدونة الأ�سرة ،والذي �صدر بتنفيذه ظهري رقم  1.04.22بتاريخ 03
 ،2004 /02 /من�شور باجلريدة الر�سمية عدد  ،5184بتاريخ � ،2004 /02 / 1ص.418 ،

ن�ص عليها الد�ستور».
وميز يف هذا ال�صدد بني ق�ضايا ما تزال حمل مناق�شة
من طرف املجتمع املغربي «مل يح�سم بعد فيها وتهم
النظام الأخالقي» ،وق�ضايا �أخرى «�أمرها حم�سوم
بالن�سبة لنا يف احلكومة».20

 - 1818يج ّرم القانون املغربي احلايل الإجها�ض ب�شكل كامل � ّإل يف حالة كان �ضرور ًيا لإنقاذ حياة الأم
�أو اذا ا�ستدعته �ضرورة احلفاظ على �صحتها  ،ولكن ب�شرط �أن يقوم به طبيب �أو جراح ب�شكل
علني ،و�أن يح�صل على �إذن من الزوج ،ويف حالة انعدام هذا الإذن� ،أن يتم �إ�شعار الطبيب
الرئي�س للعمالة �أو الإقليم.
 - 1919جدل باملغرب حول ت�أنيث مهنة العدول ،مقالة من�شورة مبوقع املفكرة القانونية ،بتاريخ
.2017 /08 /08
� - 2020صدر باجلريدة الر�سمية عدد  6328بتاريخ  20يناير .2015
 - 2121حددت يف �ستة �أنواع وهي املرابحة ،الإجارة ،امل�ضاربة ،ال�سلم ،اال�ست�صناع.
 - 2222كلمة وزير العدل خالل الندوة التي نظمتها وزارة العدل بالرباط حول م�سودة القانون اجلنائي
بتاريخ .2015 /04 /22
 - 2323عري�ضة االئتالف من �أجل قانون جنائي ي�ضمن احلرية والكرامة وامل�ساواة ،بتاريخ
.2015 /06 /11
 - 2424تقرير جلنة العدل والت�شريع مبجل�س النواب مناق�شة م�شروع قانون امل�صادقة على الربوتوكول
االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،دورة ابريل � ،2015ص .21
 - 2525كلمة وزير الدولة املكلف بحقوق الإن�سان امل�صطفى الرميد ،مبنا�سبة فح�ص التقرير الوطني
بر�سم اجلولة الثالثة من اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل  ،جنيف يف .2017 /05 / 02
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القانون واإلسالم في ليبيا

التشريعات الليبية والشريعة اإلسالمية:

عقود من المد والجز ر
المفكرة القانونية
فوجئ الكثريون ،من الليبيني وغريهم ،مبا جاء يف
خطاب ارجتله م�صطفى عبد اجلليل ،رئي�س املجل�س
االنتقايل الذي قاد ثورة فرباير � 2011ضد نظام
القذايف ،يف االحتفال الذي �أقيم يف � 23أكتوبر
 2011مبنا�سبة حترير ليبيا من حكم هذا النظام .لقد
�أعلن الرجل عن �أن «�أي قانون خمالف لل�شريعة
الإ�سالمية  ...موقوف فورا ،ومنها القانون الذي يحد
من تعدد الزوجات» .كان اخلطاب مفاجئا ب�شكل
خا�ص للن�سوة الالتي �ساهمن يف ثورة فرباير على
�أمل تعزيز حقوقهن لي�صدمن ب�إعالن قد يكون بادرة
على فقدان ما كن يتمتعن به فع ًال من هذه احلقوق.
الحقاً ،و�ضمن جملة اعتذارات قدمها عن فرتة حكم
املجل�س االنتقايل� ،صرح عبد اجلليل ب�أن �إعالنه ذاك
كان تنفيذاً اللتزام تعهد به نحو �إ�سالميني ،ومقابله
تعهد ه�ؤالء ب�أن يلقوا �سالحهم .لقد �أوفى هو بالتزامه
1
ونكل ه�ؤالء ،كما ذكر عبد اجلليل يف اعتذاراته.
لكن ،هل كانت ليبيا بالفعل يف قطيعة مع ال�شريعة
الإ�سالمية قبل ثورة فرباير كما يوحي �إعالن عبد
اجلليل؟ ال ،مل تكن هناك قطيعة .بل �إن البالد
�شهدت لعقود �سبقت فرباير تعزيزاً لدور ال�شريعة يف
النظام القانوين .لقد روجعت قوانني عدة ،و�أُزيل منها
ما كان خمالفاً لل�شريعة ،و�سنت �أخرى ا�ستناداً �إليها.
يف احلقيقة ،ميكن القول ب�أن دور ال�شريعة يف عهد
القذايف قد غدا �أكرب مقارنة ب�سلفه :العهد امللكي.
�سنبي حا ًال ،تعلقت
ما كانت امل�شكلة �إذن؟ كما ّ
امل�شكلة مبفهوم ال�شريعة ،واملخول بتحديده ،وتطبيقه.
الشر يعة في العهد الملكي
يف العهد امللكي ( ،)1969-1951مل ي�شر الد�ستور

�إىل ال�شريعة ،واكتفى ب�إعالن الإ�سالم ديناً للدولة،
وهو ن�ص مل يف�سر قط على �أن فيه ا�سناد دور لل�شريعة
يف النظام القانوين .من ناحية �أخرى ،كان لل�شريعة
دور مهم يف تنظيم م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،ودور
حمدود للغاية فيما عداها من م�سائل .لقد كانت
ال�شريعة ،غري املقننة وعلى مذهب الإمام مالك،
حاكمة للأوىل ،وكان الق�ضاة ال�شرعيون ،يف حماكم
م�ستقلة ،م�س�ؤولني عن الف�صل يف دعاويها 2.هذا يف
حني خ�ضعت امل�سائل الأخرى :مدنية ،جتارية ،جنائية،
�إدارية� ،...إىل قوانني م�ستقاة يف �سوادها الأعظم من
قوانني غربية .مثال هذه ،القانون املدين الذي ماثل
نظريه امل�صري ،والذي �شكل قانون نابليون م�صدر
ثالثة �أرباعه ،وفقاً ملا �صرح به ال�سنهوري �أحد وا�ضعي
القانون املدين امل�صري ووا�ضع القانون املدين الليبي.
نعم ،لقد كانت ال�شريعة م�صدراً يعود �إليه القا�ضي
�إذا مل يجد ن�صاً ت�شريعياً يعالج الدعوى املعرو�ضة
عليه ،ولكنها مل تكن �أحكام ال�شريعة ولكن مبادئها.

وقد قيدت هذه ،وفق ما �شرح ال�سنهوري ،ب�أمرين� :أن
تكون حمل اتفاق بني املذاهب ،و�أال تخالف املبادئ
وجلي �أن هذا الفهم يقيد
التي يقوم عليها القانونٌ 3.
�إىل حد بعيد من نطاق ال�شريعة .لقد كان مت�صوراً يف
العهد امللكي �أن حتوي القوانني خمالفات لل�شريعة،
وهذا بالفعل ما كانت عليه حال العديد منها ،وكانت
لهذا هدفاً للمراجعات التي بد�أها نظام القذايف يف
�سنوات حكمه الأوىل جلعلها متوافقة مع ال�شريعة.

أجرىالمؤتمر
الوطني العام
ً
تعديال على اإلعالن
الدستوريفأصبحت
الشريعة "مصدركل
ً
ُّ
تشر�يع[ ،وعد] الغيا
أي تشر�يع أو عمل أو
مادة يخالف أحكامها
ومقاصدها"،وفاخر
المؤتمرالوطني أنه
أفضل نص دستوري
في جم�يع دساتير
البلداناإلسالمية
الشر يعة في عهد القذافي

د�شنت املراجعات عهداً من �أ�سلمة القوانني ا�ستمر
طيلة فرتة حكم القذايف ( .)2011-1969ولكن
ميكن التمييز فيه بني مرحلتني بح�سب املفهوم
املتبنى لل�شريعة ،واملخول بتحديده ،وتطبيقه .يف
املرحلة الأوىل ،والتي امتدت �إىل عام  ،1977كان
املفهوم املتبنى لل�شريعة تقليدياً �إىل حد كبري:
فقد ّ
ظل مذهب الإمام مالك مرجعاً �أ�سا�سياً ،و�إن
ُ�ض ّمت �إليه مذاهب �أخرى .وكذلك ظل لعلماء

الدين دور هام يف حتديد هذا املفهوم .م�صداق هذا
جلان املراجعات .لقد �شكلت هذه اللجان من علماء
يف الدين والقانون ،وحددت مهمتها يف مراجعة
القوانني اجلنائية واملدنية والتجارية والبحرية ،وح�صر
ما حتويه من خمالفات لأحكام ال�شريعة ،واقرتاح
بدائل للن�صو�ص املخالفة 4.وبالفعل ،فقد �أدت هذه
اللجان مهامها ،و�صدرت بناء على تو�صياتها قوانني
م�ستمدة من ال�شريعة مثل تلك املتعلقة ب�إقامة احلد
على ال�سرقة واحلرابة (قانون رقم  )1972/148والزنا
(قانون رقم  )1973/70والقذف بالزنا (قانون رقم
 .)1974/52و�أخ ًريا ،تعاطي امل�شروبات الكحولية
5
(قانون رقم .)1974/89
مل ت�شمل املراجعات القواعد احلاكمة مل�سائل
الأحوال ال�شخ�صية لأن هذه كانت حتى ذاك احلني
خا�ضعة لأحكام املذهب املالكي غري املقننة 6.ولكن
تغيرياً هاماً حدث فيما يتعلق بالق�ضاة املخولني نظر
الدعاوى املتعلقة بهذه امل�سائل .لقد �أدجمت املحاكم
ال�شرعية يف املحاكم املدنية 7،وغدا من املمكن
خل ّريجي كليات القانون الت�صدي للدعاوى املتعلقة
بهذه امل�سائل .الحقاً ،غدا ه�ؤالء اخلريجني بتكوينهم
املحدود يف علوم ال�شريعة هم املت�صدين غالباً لهذه
الدعاوى .وقد كان هذا �أثر لتوجه جديد لنظام
القذايف يف التعامل مع �أ�سلمة القوانني.
طبع هذا التوجه اجلديد «حتجيم» للتف�سريات
التقليدية ،من ناحية ،وتعظيم لتف�سريات خمتلفة كان
للقذايف دور رئي�س يف الدعوة �إليها و�أحياناً ،فر�ضها.
حتقق حتجيم التف�سريات التقليدية من خالل و�سائل
عدة �أهمها جتفيف منابعها ب�إغالق جامعة حممد بن
علي ال�سنو�سي ،اجلامعة الوحيدة املخت�صة يف تدري�س
علوم ال�شريعة ،والحقاً �إغالق املعاهد الدينية ،و�إلغاء
من�صب املفتي� 8.أما تعظيم التف�سريات املغايرة ،فقد
حتقق من خالل االدعاء ب�أهلية كل م�سلم ملمار�سة
االجتهاد ،ولو مل تتحقق فيها �شروط الأهلية ال�صارمة
يف الفقه التقليدي 9،واالقت�صار على القر�آن يف ا�ستقاء
الأحكام ،وا�ستبعاد ال�س ّنة وما حوته من �أحكام
تف�صيلية .لقد كان القر�آن فقط �شريعة للمجتمع
الليبي ،وفق ما ن�ص عليه �إعالن قيام �سلطة ال�شعب
عام .1977
ولقد كان للتوجه اجلديد �أثره على دور ال�شريعة يف
النظام القانوين .للمرة الأوىل ،بد�أ تقنني القواعد
احلاكمة مل�سائل الأحوال ال�شخ�صية بعدما كانت
خا�ضعة لأحكام املذهب املالكي .ومل ت�ستمد
القواعد اجلديدة من املذهب املالكي فقط ،بل تعدته
�إىل مذاهب �أخرى ،ومثال هذا البارز قانون الزواج
والطالق رقم  .1984/10ومن الأمثلة البارزة على
القواعد غري التقليدية التي حواها تلك املقيدة لتعدد
الزوجات ،والتي علقته على وجود �أ�سباب جدية

وموافقة الزوجة الأوىل �أمام املحكمة املخت�صة� ،أو
�صدور حكم باملوافقة من املحكمة املخت�صة يف دعوى
تخت�صم فيها الزوجة .ويكون بطالن الزواج الثاين
جزاء تخلف هذه ال�شروط .وقد كان للقذايف دور
رئي�س يف و�ضع هذه القيود ،وال �أدل على ذلك من
تدخله يف جل�سة متلفزة ملنع �صدور قانون يزيل هذه
القيود 10.وتقييد تعدد الزوجات هو مثال على قواعد
عدة ت�ضمنها القانون عززت من حقوق املر�أة .ويف
الواقع ،ف�إن تعزيز مركز املر�أة طبع العديد من القوانني
التي �س ّنت يف عهد القذايف ،فقد �أ�صبح ب�إمكانها،
على �سبيل املثال ،تويل الق�ضاء قبل مثيالتها يف دول
عربية �أخرى 11.ولكن كان للتوجه اجلديد ،مبا حمله من
خمالفات لتف�سريات تقليدية� ،أثره يف جعل القوانني
امل�ستحدثة هدفاً ملراجعات ما بعد فرباير .2011
الشر يعة بعد ثورة فبراير

مل تكن ثورة فرباير ثورة الإ�سالميني ،و�إن لعبوا دوراً
هاماً فيها ،ولكن على نحو ما غدا الإ�سالم وحتكيم
ال�شريعة مميزاً لها وللمراجعات التي ا�ستهدفت
النظام القانوين .لقد �سميت الثورة «ثورة التكبري»،
وتال جناحها تعزيز لدور ال�شريعة .قد يجد هذا
الأمر تف�سريه يف �أن دعاوى مروق نظام القذايف عن
الإ�سالم قد كانت �أ�سا�سية يف تربير الثورة �ضده ،ومن
مقت�ضى جناح الثورة �إذن �أن يعزز دور الإ�سالم .من
الأمارات الدالة على هذا ما جاء يف خطاب التحرير،
كما �سبقت الإ�شارة �إليه ،ومنها �أي�ضاً الن�ص يف
الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف �أغ�سط�س  2011على
�أن ال�شريعة هي امل�صدر الرئي�س للت�شريع ،و�إحياء دار
الإفتاء بقانون ح�صن فتاواها من النقا�ش العام و�ألزم
اجلميع باحرتامها ،الفتاوى 12،و�أن �أ�صبحت الدعوة �إىل
حتكيم ال�شريعة مطلبا عاما ،مبا فيهم غري الإ�سالميني،
ومثال هذا ت�ضمني حتالف القوى الوطنية برناجمه
يف االنتخابات الت�شريعية عام  2012وعداً بجعل
13
ال�شريعة م�صدراً للت�شريع.
تعزيز دور ال�شريعة كان �أي�ضاً �أداة لإر�ضاء الغالة من
املطالبني بتحكيم ال�شريعة ،وهم جماعات جعلت
العنف نهجها يف �إقامة نظام يجعل من ال�شريعة
منهجاً .لقد كانت جهود تعزيز هذا الدور �إىل حد
كبري حماولة لإقناع ه�ؤالء ب�أن هدفهم قابل للتحقيق،
ومو�ضع للتحقيق فع ًال ،بطرق �سلمية ،وال حاجة،
من ثم ،ال�ستخدام العنف .مل تفلح هذه اجلهود يف
�إقناع بع�ض ه�ؤالء .وال �أدل على ذلك مما قام به تنظيم
الدولة الإ�سالمية الذي كفر �سلطات ما بعد فرباير،
ونبذ قوانني الدولة جميعها ،و�أقام يف مناطق حكمه
14
حماكم �شرعية ودواوين ح�سبة.
بالطبع لي�س الإ�سالميون �أمة واحدة ،فمنهم من ارت�ضى
امل�سار الدميقراطي و�شارك يف ال�سلطة الت�شريعية عام
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� ،2012أحزاباً و�أفراداً ،وجنح يف الو�صول �إىل مقاعد
�أول جمل�س ت�شريعي منتخب :امل�ؤمتر الوطني العام.
وقد كان له�ؤالء دور رئي�س يف �سن قوانني م�ستمدة
من ال�شريعة ،ومثالها البارز القانون رقم 2013/1
الذي حظر تقا�ضي الفوائد يف املعامالت كافة مبا فيها
تلك التي جتريها امل�صارف التجارية .15وقد كان لدار
الإفتاء برئا�سة ال�شيخ ال�صادق الغرياين دور كبري يف
الدفع نحو تبني هذا القانون ،وقد انتقد ب�شدة ت�أجيل
وعد هذا دلي ًال على عدم جدية
تنفيذه �إىل ّ ،2015
16
امل�ؤمتر الوطني يف حماربة الربا.
الشر يعة بعد االنقسام
المؤسسي والتشر يعي 2014

مل ت�سر جهود �أ�سلمة القوانني يف �سنوات ما بعد فرباير
على ذات الوترية .لقد �شكل االنق�سام ال�سيا�سي مذ
�أغ�سط�س  2014منعطفاً هاماً يف هذا ال�صدد .من
ناحية �أوىل ،مت�سك امل�ؤمتر الوطني العام ب�سلطة الت�شريع
يف البالد كافة ،و�إن كانت �سلطته الفعلية حمدودة
بحدود املنطقة اجلغرافية التي دانت للعملية الع�سكرية
املنا�صرة له -عملية فجر ليبيا -يف غرب البالد .ومن
ناحية �أخرى ،مت�سك جمل�س النواب الذي اتخذ من
طربق يف �أق�صى ال�شرق املجل�س الت�شريعي ال�شرعي
الوحيد .وقد كان من �أوجه التفرقة بني املجل�سني
و�صف الأول ب�أنه خا�ضع للإ�سالميني خالفاً للثاين
الذي ف�شلوا انتخابياً يف �شغل مقاعده.
وقد ي�ستند هذا الو�صف �إىل ت�صرفات املجل�سني.
من ناحيته� ،أجرى امل�ؤمتر الوطني العام تعدي ًال على
الإعالن الد�ستوري �أ�صبحت ال�شريعة مبقت�ضاه
«م�صدر كل ت�شريعُ [ ،وع ّد] الغياً �أي ت�شريع �أو عمل
�أو مادة يخالف �أحكامها ومقا�صدها» ،واعترب امل�ؤمتر
الوطني العام هذا الن�ص «�أف�ضل ن�ص د�ستوري يف
جميع د�ساتري البلدان الإ�سالمية دون ا�ستثناء» 17.كما
�شكل جلنة من علماء ال�شريعة ملراجعة الت�شريعات،
�أو غربلتها ح�سب تعبري امل�ؤمتر ،لتحديد ما بها من
خمالفات لل�شريعة ،واقرتاح معاجلات لها .وقد تبنى
و�سن عدداً من الت�شريعات
امل�ؤمتر تو�صيات اللجنة ّ
عدل القانون رقم
�أهمها القانون رقم  2015/14الذي ّ
 1984/10ب�ش�أن الأحكام اخلا�صة بالزواج والطالق،
حيث �ألغى ،من بني �أمور �أخرى ،القيود املفرو�ضة على
تعدد الزوجات .و�أي�ضً ا القانون رقم  2016/6الذي
ّ
عدل  40مادة و�ألغى � 16أخرى من القانون املدين،
ّ
مبا فيها املادة  1التي �أدرجت م�صادر القانون بالرتتيب
التايل :الت�شريع ،مبادئ ال�شريعة ،العرف وقواعد
العدالة والقانون الطبيعي .ووفقًا للمادة املعدلة ،فقد
اقت�صرت م�صادر القانون على الت�شريع �شريطة عدم
خمالفته لأحكام ال�شريعة ،وعلى �أحكام ال�شريعة.
وثمة قانون جديد �آخر هو القانون رقم 2016/20
عدل قانون العقوبات ب�إلغاء الأحكام التي
الذي ّ
تخالف ال�شريعة ،و�إ�ضافة �أحكام جديدة مبا فيها حكم
عدل
ين�ص على عقوبة الإعدام للمرتد .وباملثلّ ،
القانون رقم  2016/22القانون رقم 1973/70
ب�ش�أن �إقامة حد الزنا ب�إدخال عقوبة املوت رج ًما
18
للمرتكب املح�صن.
من ناحيته� ،سن جمل�س النواب ت�شريعات تقو�ض
من جهود الأ�سلمة الآنف ذكرها ،وثمة �أمثلة وا�ضحة

تبني ذلك .املثال الأول هو تعليق العمل بالقانون
رقم  2013/1ب�ش�أن حظر املعامالت الربوية �إىل
عام  19،2020واملثال الآخر هو �سن القانون رقم
 2014/8ب�ش�أن �إلغاء دار الإفتاء الليبية ،ونقل
�صالحياتها و�أ�صولها �إىل وزارة الأوقاف .ومن الوا�ضح
�أن هذا القانون مبثابة رد فعل على دور دار الإفتاء يف
االنق�سام ،وال�سيما رئي�سها ال�صادق الغرياين.
وينبغي �أال يفهم من ال�سرد ال�سابق �أن جهود الأ�سلمة
قد غابت عن املنطقة اخلا�ضعة لنفوذ جمل�س النواب.
خالفاً لذلك ،كانت هناك جهود مبنية على فهم
معي لل�شريعة �أثارت يف حينها كثرياً من الت�سا�ؤالت،
ّ
ومثالها قرار احلاكم الع�سكري يف هذه املنطقة حظر
�سفر الن�ساء دون حمرم .20وقد قيل يف حينها �أن
�إ�سالميني من ذوي التوجه ال�سلفي قد كانوا خلفه،
وهي دعوى عززها ترحيب ه�ؤالء بالقرار ،وح�ضهم
احلاكم الع�سكري على �إجناز وعد �أخر بحظر قيادة
الن�ساء ال�سيارات 21.وقد كان له�ؤالء �أي�ضاً نقدهم
مل�شروع الد�ستور 22.و�أي�ضا واقعة م�صادرة فريق من
ه�ؤالء كتباً يف بوابة قرب مدينة املرج بدعوى خمالفتها
23
ال�شريعة.
الشر يعة في مشر وع الدستور
الجديد

حني �أعلنت هيئة �صياغة م�شروع الد�ستور عن هذا
امل�شروع يف يوليو � ،2017أثار هذا الإعالن ردود
فعل متباينة بني مرحب ومعار�ض .وقد كان ملوقف

امل�شروع من ال�شريعة �أثره يف ذلك .لقد ن�ص على �أن
ال�شريعة م�صدر الت�شريع ،وهو ما فهم على نطاق وا�سع
ب�أنه يجعلها امل�صدر الوحيد ،ودفع العديدين �إىل نقده
لفتحه ،كما قيل ،باب تقييد احلقوق واحلريات 24.مل
يكن هذا الن�ص كافياً لآخرين ،ومنهم الإ�سالميني
�آنفي الذكر .لقد ر�أوا �أن امل�شروع حوى خمالفات
�شريعة جتعله جديراً بالرف�ض ،ومنها ،وفقاً لر�أيهم ،ن�صه
على حرية التفكري والتعبري دون قيد �شرعي ،وحرية
تكوين منظمات املجتمع املدين دون قيد ،وتقرير
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء �أمام القانون ،والن�ص
25
على حرية التظاهر.
ورغم �أن ن�ص م�شروع الد�ستور على م�صدرية ال�شريعة
على هذا النحو يعد خطوة هامة يف تعزيز دورها� ،إال
�أن الأثر الفعلي لهذا الن�ص على النظام القانوين
يتوقف على حتديد املق�صود بال�شريعة ،ومرجعية هذا
التحديد .هناك فهوم لل�شريعة حتد �إىل حد كبري من
هذا الت�أثري ،ومثالها ما تبنته املحكمة الد�ستورية يف
م�صر من فهم لها ب�أنها قطعية الثبوت قطعية الداللة،
وهو فهم يحد من ال�شريعة و�أثرها .وال �أدل على هذا
من �أن تعديل الد�ستور امل�صري عام  1980ليجعل
مبادئ ال�شريعة امل�صدر الرئي�س للت�شريع مل ي�ستتبع
�أي تغيري يف الت�شريعات القائمة 26.وميكن �أي�ضا فهم
ال�شريعة على نحو يجعل �أثرها �أبعد مدى ،ومثال ذلك
ما تبنته املحكمة العليا الليبية بعدم د�ستورية الن�ص
27
املقيد لتعدد الزوجات بدعوى خمالفته لل�شريعة.
ويف هذا ال�سياق ،ال يقدم م�شروع الد�ستور �إجابة عن

مق�صوده بال�شريعة ومن يحدده� .أو ًال ،لقد �سقط منه
ن�ص حوته م�سودات �سابقة لهيئة �صياغة الد�ستور قيد
فيه ال�شريعة مبا حتويه املذاهب واالجتهادات املعتربة
�شرعاً من غري �إلزام بر�أي فقهي معني .ثانياً ،رغم
ن�صه على جمل�س للبحوث ال�شرعية� ،ضمن الهيئات
الد�ستورية امل�ستقلة التي �أن�ش�أها� ،إال �أنه مل يجعل
ا�ست�شارته وجوبية ،ومل يجعل من م�شورته عند طلبها
�إلزامية .ثالثاً ،ورمبا الأكرث �أهمية يف هذا ال�سياق،
مل يوجب ع�ضوية املخت�صني بال�شريعة يف املحكمة
الد�ستورية ،وهي التي �ستقرر متى يكون ت�شريع ما
خمالفاً لل�شريعة ومن ثم غري د�ستوري؛ من املت�صور �أن
تقت�صر ع�ضوية هذه املحكمة على املخت�صني بالقانون.
اقت�صار ع�ضوية املحكمة الد�ستورية على القانونيني
قد يعزز من احتماالت تبني مفهوم لل�شريعة �أكرث
ا�ستيعاباً للت�شريعات القائمة .على هذا النحو ،قد
تتبنى املحكمة مفهوماً ينفي عن الت�شريعات التي
�س ّنت يف عهد النظام ال�سابق خمالفتها لل�شريعة،
ومن ثم يبقي عليها .على كل ،ال زال الوقت مبكراً
للحديث عن تطبيق ن�ص م�شروع الد�ستور املتعلق
بال�شريعة ،فامل�شروع ذاته ال زال م�شروعاً وقد ال ينال
قبول الليبيني يف اال�ستفتاء العام الذي �سيخ�ضع له،
وهي نتيجة قد ي�سهم موقفه من د�سرتة ال�شريعة يف
الو�صول �إليها.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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قوانين المرأة الليبية
في ميزان الشريعة
اإلسالمية
جازية جبريل محمد
نحاول يف هذه املقالة تقومي القوانني الليبية املت�صلة بالن�ساء
ومدى ت�أثري ال�شريعة اال�سالمية عليها .والقيام بهذه املحاولة
يفرت�ض �أوال حتديد املُعاير ،واملعيار ،والقائم بعملية املعايرة .
تحديد المعيار الشرعي

ال�شريعة الإ�سالمية لها عديد التعريفات �سواء منها الفقهية
�أم الد�ستورية ،ولي�س هناك �إجماع على داللة مفهومها.
وهذه حقيقة غالبا ما يتغا�ضى عنها املنادون بتحكيم �شرع
اهلل .ذلك �أن هناك من يفهم من ال�شريعة ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة ،وهناك من يفهمها على �أنها ت�شمل الفقه ،امل�ستمد
من الن�صو�ص واملتطور يف ظل مقا�صدها ،وثمة من يفهمها
على �أنها نظام قانوين م�ؤ�س�س على ن�صو�ص واجتهاد،
ي�ضمنها م�صادر �أخرى كالقيا�س واال�ستح�سان
وثمة من ّ
وامل�صالح املر�سلة .تف�صيال ،ثمة من مييز بني ال�شرع املن ّزل
وال�شرع امل�ؤ ّول .وال�شرع املن ّزل خمتلف عليه ،فمن قائل �إنه
القر�آن وحده� ،إىل قائل �إنه ي�شمل القر�آن وال�سنة ،وقائل
�إنه ي�شمل �أي�ضا الإجماع والقيا�س ،وقائل �إنه يقت�صر على
�آيات الأحكام .و�آيات الأحكام هي الأخرى خمتلف
عليها ،فمن قائل �إن كل �آيات القر�آن �آيات �أحكام� ،إىل
قائل بح�صرها يف � 500آية� ،إىل قائل بق�صرها على 200
�آية .وال�شرع امل�ؤ ّول بدوره خمتلف عليه ،فهو يتمثل يف
موارد االجتهاد التي تنازع فيها العلماء ،وي�شمل مذاهب
الأئمة الأربعة املختلفة فيما بينها.
من منحى �آخر ،قد ُتفهم ال�شريعة مبعنى النظام القانوين
الإ�سالمي� ،أي الأحكام الثابتة بالإجماع� ،أو امل�ستنبطة
من الن�صو�ص املت�ضافرة يف القر�آن الكرمي واحلديث
ال�شريف� ،أو ما يف حكم هذا ،وقد تفهم على �أنها منظومة
�شاملة ،تنطوي على نظرية اجتماعية-اقت�صادية�-سيا�سية.1
ولن يفوتنا الت�أكيد على �أن لل�شريعة الإ�سالمية عدة
معاين يف نظر امل�شرع الليبي .فهي تارة �ضيقة ال تعني
�سوى القر�آن الكرمي ،2و�أخرى ت�شمل ما ين�ص عليه
املذهب ال�سائد لدى �أهل البلد� ،3أو امل�شهور من �أي�سر
املذاهب .4وقد ت�شمل املبادئ الفقهية املعتربة الأكرث
مالئمة لن�صو�ص القانون امل�شري �إليها ،5و�أخرية مت�سعة
لت�شمل املذاهب واالجتهادات املعتربة �شر ًعا من غري
معي.6
�إلزام بر�أي فقهي ّ
كما �أن مكانة ال�شريعة بالن�سبة للت�سلل الهرمي للم�صادر
لي�س واحداً فهي� :شريعة املجتمع� ،أو امل�صدر الرئي�س
للت�شريع� ،أو م�صدراً رئي�ساً للت�شريع� ،أو م�صدر الت�شريع .
ماهية القوانين المعايرة

توجد عدة قوانني ليبية ذات �ش�أن ن�سوي وقف ب�ش�أنها
موقف املت�سائل عن مدى توافقها مع ال�شريعة الإ�سالمية.
وعلى �سبيل املثال ،نذكر:
قوانين ذات صبغة سياسية:

القوانني االنتخابية .7وفيها جند الن�ص على الكوتا والتي
تعمل الن�ساء على زيادتها .وهنا قد يجادلنا �صاحب

الفكر الإ�سالمي املت�شدد ب�ش�أن تويل الن�ساء لل�ش�أن العام م�ؤ�س�سة ،متثل االجتهاد اجلماعي وامل�ؤ�س�سي ال
بحديث من�سوب للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم «لن يفلح الفردي.
قوم و ّلوا �أمرهم امر�أة».8
و�إذا كانت �صحة احلديث من حيث «الرواية» م�سلما بها ،قوانين ذات صبغة اجتماعية:
ف�إن �إغفال منا�سبة ورود هذا احلديث يجعل «الدراية» من �أهمها ،املادة  11من القانون رقم  24ل�سنة  2010التي
مبعناه احلقيقي خمالفة لال�ستدالل به على حترمي والية تق ّر بحق املر�أة الليبية مبنح جن�سيتها لأطفالها من زوج غري
املر�أة للعمل العام .فمالب�سات ورود احلديث جتعله نبوءة ليبي .ويف �أبريل � ،2013أ�صدر ال�سيد املفتي فتوى طالب
�سيا�سية بزوال ملك فار�س وهي نبوءة نبوية قد حتققت فيها احلكومة مبنع الن�ساء من التزوج ب�أجانب .وتناقلت
بعد ذلك ب�سنوات� ،أكرث منه ت�شريعاً عاما يحرم والية التقارير جتميد وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لت�صاريح الزواج
للن�ساء الليبيات املتزوجات من رجال �أجانب ا�ستجابة
املر�أة للعمل ال�سيا�سي العام.
و�أمر �آخر جتدر الإ�شارة �إليه لإزالة ال�شبهة عن والية املر�أة لهذه الفتوى.10
تغي مفهوم الوالية العامة قوانني الأ�سرة :مبجرد انتهاء النزاع امل�سلح ومقتل
للعمل العام ،فهو يتمثل يف ّ
يف ع�صرنا احلديث ،وذلك بانتقاله من�« :سلطان الفرد» القذايف يف نهاية � ،2011أطلق م�صطفى عبد اجلليل
�إىل «�سلطان امل�ؤ�س�سة» ،والتي ي�شرتك فيها جمع من ذوي رئي�س ال�سلطة احلاكمة يف ذلك الوقت عبارته ال�شهرية
ال�سلطان واالخت�صا�ص.
بتاريخ � ،2011/10/23أن من حق الرجل �شرعا الزواج
كما �أن هذه القوانني تت�ضمن حكماً متكرراً يف اجلزء ب�أكرث من امر�أة ،11منتقداً تقييد احلق ب�شروط حمددة يف
املخ�ص�ص مفاده �أن حق املر�شح يف تقدمي برناجمه قانون الزواج والطالق رقم  10ل�سنة  1984وتعديالته.
االنتخابي مقيد مبا ال يخالف ال�شريعة .وهذا الأمر يدفعنا وكان النظام ال�سابق و�ضع �شروطا معينة للقبول بتعدد
ب�شكل خا�ص �إىل الت�سا�ؤل حول حق املر�شحة يف �إظهار الزوجات ،وفق ما ن�ص عليه ال�شرع احلكيم الذي ا�شرتط
�صورتها بدون غطاء لل�شعر ،حيث امل�شاهدات الواقعية العدالة لإباحته .ويف ت�أكيد ق�ضائي لذلك اخلطاب
يف بع�ض املدن الليبية ت�ؤكد التعدي على هذه ال�صور الرئا�سي ،ق�ضت املحكمة العليا الليبية يف عام 2013
بتغطيتها بلون �أ�سود قامت .ولذلك يخ�شى ا�ستخدام هذا بعدم د�ستورية تقييد حق الرجل يف الزواج الثاين على
الن�ص القانوين من قبل القائمني على ال�سلطة التنفيذية خلفية خمالفته لل�شريعة الإ�سالمية .12وهو ما ترجم �أخريا
متى كانوا حاملني لتوجهات مت�شددة.
من قبل ال�سلطة الت�شريعية يف طرابل�س «امل�ؤمتر املنتهية
واليته» ب�إ�صداره ت�شريعاً جديداً �ألغى فيه ال�شروط
بالتعدد.13
قوانين وظيفية:
املن�صو�ص عليها �سابقا للرتخي�ص ّ
على �سبيل املثال قانون رقم  8ل�سنة  1989والذي �أق ّر من الهام يف هذا الإطار �أن ن�شري �إىل قوانني ت�ساند املر�أة
بحق املر�أة بتويل الق�ضاء .وقد مت الطعن يف هذا القانون 9وت�ستند على ال�شريعة مثل القانون رقم  6ل�سنة 1959
بحجة �أنه �ضد ال�شريعة الإ�سالمية ،علما �أن هذا القانون ب�ش�أن حماية حق الن�ساء يف الإرث والذي ين�ص يف مادته
�صدر يف مناخ ت�شريعي �إ�سالمي ،حيث القر�آن الكرمي الثانية �أنه «ال يجوز االمتناع عن �أداء ما ت�ستحقه املر�أة من
حد جترمي هذا
�شريعة املجتمع ،وحيث التبني ال�صريح لت�شريعات ن�صيب يف املرياث» .وقد ذهب امل�شرع �إىل ّ
احلدود ،وهو من الطعون التي ماطلت الدائرة الد�ستورية الفعل و�إن بقيت العقوبة هزيلة :احلب�س مع احلكم للمر�أة
ب�أداء ما ت�ستحقه .كما �أن للن�ص قيد �إجرائي متمثل يف
من البت فيها �إىل يومنا هذا.
ومعلوم �أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تويل ال�شكوى .وعلينا �أن نالحظ �أن امل�شرع هنا يتناول حقها
املر�أة من�صب الق�ضاء هي اجتهادات متعددة وخمتلفة املن�صو�ص عليه يف القر�آن مبا فيها �أحكام التع�صيب للذكر
باختالف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم يف هذه امل�س�ألة .مثل حظ الأنثيني ،14فيما يغيب احلديث يف الأو�ساط
�إن الذين قا�سوا الق�ضاء على الإمامة العظمى التي هي الن�سوية الليبية متاما عن �إعمال امل�ساواة يف هذا املجال.
اخلالفة العامة على �أمة الإ�سالم ودار الإ�سالم مثل فقهاء قوانني جنائية  :تبيح املادة  14من قانون العقوبات كل
املذهب ال�شافعي قد منعوا تويل املر�أة الق�ضاء ،التفاق �سلوك يعد ممار�سة حلق من احلقوق ال�شخ�صية التي
جمهور الفقهاء با�ستثناء البع�ض على جعل «الذكورة» كفلتها ال�شريعة الإ�سالمية .ومل يطبق هذا الن�ص على
�شرطاً من �شروط اخلليفة والإمام .ويظل هذا القيا�س حد علمنا �إال ب�ش�أن ت�سويغ االعتداء الزوجي على املر�أة
قيا�ساً على ‹›حكم فقهي›› لي�س عليه �إجماع ولي�س بال�ضرب وباالغت�صاب بحجة ممار�سته حلقه ال�شخ�صي
قيا�ساً على ن�ص قطعي الداللة والثبوت .والذين �أجازوا املكفول �شرعاً �سواء يف الت�أديب� 15أو يف املعا�شرة
توليها الق�ضاء ،فيما عدا ق�ضاء ‹›الق�صا�ص واحلدود›› احلميمة.16
مثل �أبي حنيفة وفقهاء مذهبه فهم قالوا بذلك لقيا�سهم وللت�أكيد على ذلك نكتفي ب�إيراد حكمني ق�ضائيني
الق�ضاء على ال�شهادة ،ف�أجازوا ق�ضاءها فيما �أجازوا �صادرين عن املحكمة العليا الليبية� :أحدهما ب�ش�أن واقعة
�شهادتها فيه .وهناك من ذهب �إىل �أبعد من ذلك و�أجاز �ضرب زوج لزوجته بالرغم من �أن قانون العقوبات مل
للمر�أة تويل الق�ضاء حتى يف الق�صا�ص واحلدود يت�ضمن ن�صاً خا�صاً يف �ش�أن حق الزوج يف ت�أديب زوجته.
م�ؤ�س�ساً ذلك على حت ّول «الق�ضاء» من ق�ضاء القا�ضي �إال �أن املحكمة العليا �أكدت على انتفاء امل�س�ؤولية اجلنائية
الفرد �إىل ق�ضاء م�ؤ�س�سي ،ي�شرتك يف احلكم فيه عدد عن الزوج الذي ي�ضرب زوجته يف احلدود املعقولة ت�أديباً
من الق�ضاة .بل لقد �أ�صبحت م�ؤ�س�سة الت�شريع لها ا�ستناداً على ن�ص املادة  14من قانون العقوبات
والتقنني م�شاركة يف والية الق�ضاء ،بت�شريعها الليبي. 17
القوانني التي ينفذها الق�ضاة .فلم يعد قا�ضى اليوم �أما الآخر ب�ش�أن واقعة �إتيان الزوجة من الدبر :مل تذهب
ذلك الذى يجتهد يف ا�ستنباط احلكم وا�ستخال�ص فيه املحكمة �إىل تكييفه �سلوكاً �ضد حرية و�إرادة الزوجة
القانون ،و�إمنا �أ�صبح «منفذ» للقانون الذى �صاغته �أو �ضد الأخالق والعر�ض وذلك لوجود العالقة الزوجية

القانون واإلسالم في ليبيا
املبيحة حلق املعا�شرة الزوجية .ولكنها حاولت �أن تب�سط
حماية حلق الزوجة يف الكرامة وترفع عنها املهانة وتقر
بح�صول �إيذاء و�ضرر ،فلج�أت لن�ص املادة 398عقوبات
ليبي مك ّيفة الفعل على �أنه �إ�ساءة معاملة �أحد �أفراد
الأ�سرة 18علماً ب�أن امل�صلحة املحمية لي�ست واحدة
والفل�سفة الكامنة وراء التجرمي خمتلفة.
وي�ضيق املقام عن احلديث حول قبول �شهادة املر�أة يف
جناية القتل .ويلحظ �أن امل�ؤمتر الوطني �سحب مبوجب
قانون رقم  14ل�سنة  2015من املر�أة �أهلية �شهادتها على
عقد الزواج ،بالرغم من �أن كثرياً من فقهاء ال�شريعة
يج ّوزن �شهادتها على ما هو دون الق�صا�ص واحلدود.
هوية القائم بعملية المعايرة:

من الهام جداً حتديد اجلهة التي تعطي �صالحية احلكم
على قانون ما ب�أنه خمالف لل�شريعة الإ�سالمية .ويف ليبيا
�إىل وقتنا احلايل تقت�صر هذه ال�صالحية على الدائرة
الد�ستورية يف املحكمة العليا� .19إال �أن دار الإفتاء 20ال
تنفك عن �إ�صدار فتاوى حتدد من خاللها مدى �شرعية
القوانني ال�سارية يف البالد .وبرغم �أن هذه الفتاوى غري
ملزمة� ،إال �أنها ذات ت�أثري كبري على العقلية املجتمعية
الليبية وعلى القائمني بال�سلطة التنفيذية.21
ولعل من املهم الت�سا�ؤل عن التوقيت الذي يتم فيه تقييم
القانون كونه خمالفا �أم متوافقا مع ال�شريعة الإ�سالمية.
فهل يتم هذا التقييم يف فرتة �إ�صداره مبا ميكن �أن ن�سميه
رقابة �سابقة �أم بعد البدء يف تنفيذه مبا ن�سميه رقابة
الحقة؟ كل هذه الأ�سئلة جتيبنا عليها احلالة الليبية
مبا ال يدع جما ًال لل�شك ـ كما ر�أينا -ب�أن القائم على
ال�سلطة الت�شريعية والقائم على ال�سلطة التنفيذية
وحتى القائم على ال�سلطة الق�ضائية ،يف حلظة ما ،ذات
ظروف زمانية �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية
معينة ،يقوم باحلكم على القانون املزمع �إ�صداره �أو
القائم واملعمول به يف و�سط �إ�سالمي معتدل ملدة
تزيد عن الع�شرين عاماً ويقرر �أنه خمالف لل�شريعة
الإ�سالمية .وي�ساعده يف ذلك قابلية الن�ص ال�شرعي
للت�أويل مما يجعله معياراً ن�سبياً متغرياً وفق ال�سلطة
القائمة على تقنينه وتف�سريه.
علة اختالل الميزان

امل�شاهدات العملية والتطبيق التنفيذي للقوانني يفيد �أن
مع�ضلة املر�أة الليبية الأ�سا�سية ال تكمن يف القوانني� ،إمنا يف
املنظومة القيمية والثقافة املجتمعية .وهذا ما ت�ؤكده امل�سوح
البحثية ،والأحكام الق�ضائية ،والفتاوى الدينية املعربة
عن تف�سري �صاحبها للن�ص الديني القابل للت�أويل .ولن
ت�ستطيع املر�أة الليبية ك�سب معركتها والظفر بحقوقها �إال
�إذا ت�صدت ملهمة ع�سرية وهامة �أال وهي تف�سري ال�شريعة
الإ�سالمية والقراءة يف فقهها والكتابة عنه� ،سيما الفقه
الن�سوي .كما �أنه يجب �أن تتبو�أ مكانتها يف قلب ال�سلطة
الت�شريعية ويف جلانها الت�شريعية وتتمكن من مراكز �صنع
القرار يف ال�سلطة التنفيذية .كما ال يجب �أن تغيب عن
الهيئة العليا للإفتاء ،وتظل مطالبتها مبجل�س �أعلى للمر�أة
مطلباً منطقياً لأجل م�أ�س�سة كل اجلهود الرامية لتعزيز
حقوقها املكفولة يف ال�شرائع الدينية واالتفاقيات الدولية
والقوانني الوطنية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

