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سة؟
أي إمكانية إلنتاج إسالموية ُم َت ْو َن َ
دراسة في التحديات
أمرين :فأ ّما األول فرتكيبي ،مسعاه أن جيمع معطيات الواقع
يطمح هذا البحث إىل حتصيل ْ
السيايس والثقايف والدِّ يني ،وأن ينشئ بينها صالت ومعابر تساعد عىل فهم اإلسالموية
) (islamismeيف سياقها العام من ناحية ،ويف إطارها املحيل التونيس من ناحية ثانية .وأ ّما
الثاين ،فإشكايل ،هدفه أن حييط باألسئلة التي تضع املرشوع اإلسالموي التونيس أمام كتلة
من التحديات الناهضة يف وجهه.
توسل البحث يف سبيل ذلك بمقاربتني متضافرتني :مقاربة ُمقارنية ومقاربة تارخيية نقدية.
عول عىل األوىل الستحصال النتائج ممّا َيمع بني حركة النهضة التونسية وحزب العدالة
ّ
وعول عىل الثانية
والتنمية الرتكي من جهة ،وبني أتاتورك وبورقيبة من جهة أخرىّ .
وم ِ
لرصد أثر تاريخ «الدولة املدنية» َ
َاميلها القيمية يف بناء الشخصية التونسية املعارصة
واإلمكانات أو الفرضيات املتاحة أمام اإلسالموية التونسية إلحداث اخرتاقات ما يف
معقول هذه «الدولة املدنية».

بناء عىل هذا التصور ،يندرج البحث يف أفق الدراسات الفكرية ذات النزعة التفكيكية
تأويليا لإلسالم ورؤية
مرشوعا
التي حتاول أن تَظفر بام به تكون اإلسالموية التونسية
ً
ً
«ه َو ِوية» ) (vision identitaireللمجتمع .واقتىض هذا االختيار أال تغوص الدراسة يف
ُ
تكتفي باملرتكزات التأسيسية للخطاب اإلسالموي
وأن
التفصيالت عىل الرغم من أمهيتهاْ ،
َ
التونيس يف مواجهة معوقاته .وينبغي اإلشارة يف هذا املقام إىل أنه مل يكن من مقاصد هذا
نظرا إىل أن
البحث األساسية احلصول عىل إجابات مبارشة وهنائية عن األسئلة املثارةً ،
أسبا ًبا ّ
مركبة ذاتية وموضوعية جعلت أطروحات هذه اإلسالموية ال تكتمل عىل نحو
ُيمكن الدارس من ترتيب أحكام هنائية يف شأهنا؛ فقد بدا تع ّلقها بام هو خطايب إنشائي
طاغيا عىل ما هو إبستيمي تأصييل وإبداعي.
أيديولوجي
ً
* أستاذ محاضر في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،صفاقس  -تونس.
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مقدمة :إسالموية أم إسالمويات؟
ّ
بروزا الفتًا لظاهرة اإلسالم السيايس عىل امتداد العقد األول
تشهد بلدان عربية وإسالمية كثرية ً
من القرن الواحد والعرشين .والراجح أهنا مرشحة ملزيد من االنتشار .وال شك يف أن أسباب
ذلك مركّبة ،فيعرس رد األمر إىل عامل حمدد .لكن يمكن استحضار عنارص قد تكون مساعدة أكثر من
كثريا من البلدان ،والتحوالت يف
غريها عىل تنشيط هذه الظاهرة ،كاألزمات االقتصادية التي ترضب ً
اجلغرافيا السياسية العاملية بعد احلادي عرش من أيلول/سبتمرب  ،2001وصمود مقاتيل حزب اهلل يف
اجلنوب اللبناين يف وجه العدوان الصهيوين يف صائفة  ،2006والنتائج التي بدأت أمم كثرية حتصدها
من ارتباطها بالزمن املعومل ،مثل سؤال اهلوية الذي صار عىل رأس س ّلم األولويات ،وبشائر الثورات
التي تتداعى إليها شعوب عربية هنا وهناك ،مفسحة ،بالديمقراطية املوعودة ،مكانًا للتيارات الدِّ ينية يف
املنافسة عىل احلكم.
هناك إذن قلق اجتامعي وأمني وروحي وسيايس ساق أصحا َبه إىل اللجوء إىل حلول تُلقي عىل األفراد
واجلامعات رضو ًبا من السكينة واالطمئنان ،وتغري باخلالص من خالل الدعوة إىل جتريب ما عند
ً
طويل ألسباب متعددة.
املسلمني من خمزون ُأزيح من الواقع زمنًا
ووضعت
غري أن بلدانًا إسالمية قليلة نجحت فيها اجلامعات التي تتبنّى مرشوع األسلمة (،)islamisation
ْ
عىل حمك الواقع أطروحاهتاُ .ي ْذكَر يف هذا الصدد جتارب أربع هي :اإليرانية والسودانية واألفغانية
ً
عمرها
تعمر التجربتان الثانية والثالثة
طويل ،عىل خالف التجربة اإليرانية التي يزيد اليوم ُ
والرتكية .مل ّ
عىل ثالثني سنة .وتشد التجربة الرتكية إليها األنظار ،سواء من الدارسني أو من الراغبني يف اختاذها ً
دليل
عىل قدرة اإلسالم السيايس عىل إنتاج رؤية عرصية لتدبري الشأن العام.
ً
طويل يف السلطة ،وكانت
مل يستطع التيار السيايس اإلسالمي يف السودان بزعامة حسن الرتايب أن يمكث
عجلت سقوطه هي التنوع اإلثني والدِّ يني يف السودان ومتاعب احلياة اليومية وغياب تدابري
العوامل التي ّ
تنموية فعالة يف أطروحات هذا التيار وعدم اطمئنان اجلوار السوداين إىل ما يدعو إليه.
كانت «الطالبانية» يف أفغانستان ً
أنموذجا ً
مثال َ
فاشل ألسباب لعلها
آخر ملقاربة إسالموية سياسية م ّثلت
ً
أكثر تعقيدً ا من احلالة السودانية؛ ففي أفغانستان ،كانت احلرب الباردة متر من هناك مستعر ًة بني الغرب
الرأساميل الليربايل واالحتاد السوفيايت االشرتاكي .ويف أفغانستان ،كان «املجاهدون» حط ًبا لتلك احلرب
وهم حيسبون أهنم خيوضوهنا ضد الكفار .وانكشفت البالد بعد «النرص» خرا ًبا رهي ًبا حاول من بقي فيها
وهب إليها من كل حدب وصوب احلاملون بقيام «دولة
من «املجاهدين» تعمريها بـ«إقامة رشع اهلل فيها»،
َّ
اإلسالم» .ولكن حركة طالبان املتحالفة مع تنظيم القاعدة أعطت مجيع مقومات االنحراف عن سنن
التاريخ وروح األديان.
وأ ّما الثورة اإلسالمية يف إيران ،فالثابت أهنا نجحت يف إقامة دولة دينية يف إطار األيديولوجيا اجلعفرية
االثني عرشية ،ولكنها مل تكن قادرة عىل تقديم نفسها ً
بديل من األنظمة القائمة ألمر ْين عىل األقل:
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خصوصية املذهب الشيعي والعقيدة اإلمامية املرتبطة به من ناحية ،والرفض اإلقليمي والدويل للتفاعل
اإلجيايب معها من ناحية ثانية.

اإلسالموية التونسية والبحث عن األنموذج
وفكرا وسلوكًا.
متميزا من غريه خطا ًبا
عىل خالف ما ذكرنا ،يبدو أن لإلسالم السيايس يف تركيا ما جيعله
ً
ً
وقد يكون التعامل اإلجيايب معه إقليم ًيا ودول ًيا عائدً ا إىل ذلك كله .والواقع أن الدوائر الرسمية ليست
وحدَ ها فقط َمن مل يزعجها صعود التيار اإلسالمي يف تركيا إىل سدة احلكم ،بل إن ما يلفت النظر يف
هذا الشأن ،وعىل نحو خاص ،هو أن أحزا ًبا وحركات دينية يف دول مثل تونس واألردن واملغرب
أنموذجا لالقتباس ،وهذا سيؤدي إىل أمر مهم هو ضمور رأي املال
أصبحت شديدة امليل إىل اختاذه
ً
زود االجتاهات الدِّ ينية يف
الرمزي الذي كان لإلخوان املسلمني؛ فربيقهم سيخفت ،وهو الذي طاملا ّ
َ
العال اإلسالمي بملمح إخواين جامع .ويف ضوء ما تقدم ،قد يكون اخلطاب اإلسالموي منذ بداية هذا

متجها إىل شق مسار جديد نحو أنموذج جديد ،وهو األنموذج الرتكي الذي جيسده اليوم حزب
القرن
ً
(((
العدالة والتنمية (. )AKP
ال بد يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن التجارب السياسية إ ْذ تنجح يف بناء مسارات للتطور والتنمية
يكتسب هبا القائمون عليها مزيدً ا من التأييد والرشعية حمل ًيا ،فإهنا ال يمكن أن تستمر إال يف سياق إقليمي
ودويل مساند ،وهذا ما يدفع برتكيا اجلديدة إىل مد شبكة من العالقات اخلارجية ،وجذب األنصار
واملتعاطفني معها ،وإظهار إمكانية اإلفادة مما جيري داخل تركيا؛ فقد قال زعيم العدالة والتنمية ورئيس
الوزراء السابق [رئيس اجلمهورية حال ًيا] رجب طيب أردوغان إن جتربة حزبه يف احلكم يمكن أن تكون
توجه يدركه متابعو نشاط الزعامء األتراك اليوم؛ فإضافة إىل الدبلوماسية النشيطة
«مصدر إهلام»((( ،وهذا ّ
التي متيز عالقاهتم بمحيطهم اإلسالمي ،جيتهدون يف االقرتاب من وجدان الشعوب العربية واإلسالمية،
وإظهار التعاطف معهم ،والتكلم يف قضاياهم كام مل يتكلم فيها حكامهم .إن بريق حزب العدالة والتنمية
قادتا مساراهتا بنجاح كبري
نسميه اسرتاتيجية االنتشار التي يرسم ُ
يعود يف املقام األول إىل ما يمكن أن ّ
إىل حد اآلن .وعىل هذا األساس ،يمكن القول إن حضور تركيا يف ثوب إسالمي حيتاج إىل فضاء إقليمي
((( نشير في هذا اإلطار إلى أن تركيا كانت في التجربة الكمالية محط األنظار واإلعجاب ً
أيضا؛ فقد اع ُتبر مصطفى كمال عند كثير
من الزعماء العرب والمسلمين ً
مثال جيدً ا للزعيم الوطني .وال ندري إنْ كان رجب طيب أردوغان هو النسخة الثانية من الزعامة
التركية أم ال ،غير أننا نحتفظ بمالحظة أساسية وهي أن الوضعيات السياسية الكبرى ال تصير محل تقدير وإعجاب ما لم تتحول
إلى قوة مؤثرة في محيطها وإلى معطى جيوسياسي حاسم .للتوسع في الكمالية وتأثيراتها ،يمكن العودة إلىMenter Sahinler, :

Origine, influence et actualité du kémalisme, le développement dans les faits (Paris: Publisud, 1995); François Georgeon,
«Kémalisme et monde musulman (1919-1938): Quelques points de repère,» dans: Cahiers du Groupe d’études sur la
Turquie contemporaine (GETC), no. 3 (no. spécial): Kémalisme et monde musulman (Automne 1987), pp. 1-39, and Paul
Dumont, «La Turquie d’Atatürk: un modèle de développement pour le monde musulman,» Papier Presenté à: L’Occasion
des «Journées bruxelloises de la Méditerranée» (organisées par l’Institut MEDEA, Bruxelles, 23 Octobre 2003), sur le
Web: < http://turcologie.u-strasbg.fr/dumont-makale1.pdf>.

((( ً
نقل عنDorothée Schmid et Semo Marc, «Un «Modèle turc» pour les révoltes arabes?,» Politique Internationale, :
no. 131 (Printemps, 2011), p. 132.
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ودويل حتى يستقر ً
بديل يف الداخل من العلامنية الكاملية والعسكريتاريا الصلبة املتداخلة معها من ناحية،
وحتى يكون ً
مهم يف إنتاج تصور جيوسيايس الستقرار منطقة الرشق األوسط من ناحية ثانية.
عامل ً

هبذا املعنى ،يبدو أن أطروحة األنموذج ،التي ُت ْط َرح اليوم بحدة وغرام يف األوساط اإلسالموية العربية،
رأسا مسألة الرصاع يف جماالت النفوذ بني أكثر من جهة إقليمية
حتتاج إىل مقاربة عميقة ت ُْست َ
َحض فيها ً
ودولية يف منطقة الرشق األوسط .والعارفون بالدراسات االسرتاتيجية واملصالح الكربى للدول التي
كثريا ممّا تعلنه.
ترغب يف املسامهة يف تشكيل جماهلا احليوي يدركون أن ما ختفيه خطابات الود السيايس أكثر ً
ويميل هذا البحث إىل القول إن التهافت عىل املنوال الرتكي من غري أن يتمركز أصحابه يف قلب السياقات
اجليوسياسية ومشاريع إعادة تشكيل املجال الرشق األوسطي يبقى جمرد أوهام تتغذى من أحالم طوباوية
تستبطن فرضية عثمنة ( )ottomanisationثانية للزمن العريب الراهن.
وفرت لإلسالميني فرصة نادرة يف الظهور
ال شك يف أن ثورة  14كانون الثاين/يناير  2011التونسية ،التي
ْ
بعد سنوات طِوال من سياسة االستئصال والتشتيت بني السجون واملنايف ،مت ّثل املناسبة األبرز التي تُطرح
فيها مسألة املنوال الرتكي .والسبب هو أن حزب حركة النهضة فاز يف انتخابات املجلس التأسييس يوم 23
أهلتْه ألن يكون عىل رأس السلطة التنفيذية .وكانت النقاشات بني
ترشين األول/أكتوبر  2011بأغلبية ّ
مكونات الطيف السيايس واأليديولوجي املرافقة لعمليات االنتقال الديمقراطي تدور يف قسم منها حول
املرشوع الذي سيطبع مسرية تونس يف املستقبل وحول نوعية خطاب «النهضويني» وتصوراهتم للحكم.
يف هذا اإلطار إذن حيرض املنوال الرتكي يف الساحة السياسية التونسية ،فام هي الكيفية التي َيستقدم فيها
مالئم للبيئة التونسية؟
اإلسالميون هذا املنوال؟ وإىل أي مدى يمكن أن يكون استدراج تلك التجربة
ً

الوقوع عىل َو ْص ٍل ما بني الشيخ راشد الغنويش زعيم حركة
ال َي ْع ِدم الباحث يف احلركات الدِّ ينية املعارصة
َ
(((
النهضة التونسية وأعالم اإلسالم السيايس الرتكي ،وخاصة نجم الدِّ ين أربكان ()2011-1926
ورجب طيب أردوغان الذي يقدم نفسه وتقدمه اآللة الدعائية املجنَّدة للرتويج له باعتباره الوجه
املعلمن والناجح يف تركيا .هذا الوصل بينهام ال خيفيه راشد الغنويش ،بل ال نخاله إال منتش ًيا
اإلسالمي
َ
وهو يرصح به كلام ُطرح عليه السؤال عن عالقته باألتراك اجلدد .فهكذا أجاب ً
مثل عن سؤال يف حوار:
 -هل مت ّثل تركيا حزب العدالة والتنمية مرج ًعا؟

صديقي يل حتى
 «كان الوزير األول رجب طيب أردوغان ووزير الشؤون اخلارجية أمحد داود أوغلوْ
وجها آخر غري الذي قدمه بن
قبل أن يصال إىل السلطة .إننا فخورون بتجربتهم ألهنم يقدمون لإلسالم ً
الدن»(((.
((( ُيعتبر نجم الدين أربكان أحد أبرز الوجوه التي ساهمت في نشوء اإلسالم السياسي التركي؛ فقد أسس حزب النظام الوطني سنة
إسالميا
زعيما
 1971وحزب السالمة الوطني سنة  1972وحزب الرفاه سنة  .1986وكانت سنة  1996السنة التي برز فيها أربكان
ً
ً
بال منازع في دولة شديدة التطرف في َعلمانيتها الكمالية .للتوسع يمكن العودة إلىChristian Moe, «Refah Partisi (The Welfare :

Party) and Others v. Turkey,» International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 6, no. 1 (September 2003).

((( راجع نص الحوار فيAyed Christophe, «Nous n’avons aucun problème avec la présence des Tunisiennes en :
politique: Entretien avec Rached Ghannouchi,» Libération (France), 28/4/2011, sur le Web: <www.liberation.fr/
monde/01012334199>.
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ربام وجدنا يف ترصحياهتم ما يشري إىل أن كتابات الغنويش ال تل َقى الرواج يف تركيا برتمجتها إىل الرتكية فقط،
وإنام ُتتّخذ إهلا ًما إن مل ن ُقل مرج ًعا لإلسالم الرتكي اليوم((( .واحلاصل من هذا أن ما يظهر عىل «هنضويي»
تونس من انبهار باملنوال الرتكي وتداو َله بغزارة مل يذهبا بقادهتم عىل األقل إىل الرتويج له باعتباره األصل
يروجون ،حالة فكرية إسالمية هلا من الكفاءة ما جيعلها
الذي جيب استنساخه لتونس؛ ففي تونس ،كام ّ
خارج منزلة االستالب واالكتفاء بنقل جتارب اآلخرين .ومل يكن تشديد إسالميي تونس عىل أهنم يف عالقة
حمصورا باحلالة السياسية بعد  14كانون الثاين/يناير 2011؛ فاإلحلاح
تبادل اجتهادي مع األتراك اجلدد
ً
عىل أن التجربة اإلسالموية التونسية فاضت عىل حمليتها صار عامل جذب لتجارب اآلخرين والتأثري فيها
َداول يف أوساطهم قبل هذا التاريخ .يقول الغنويش يف مقالة له نرشها سنة  2009عن أدبيات حركته:
ُمت َ
«لقد كان لتلك األدبيات وال يزال تأثرياهتا عىل الصعيد املحيل وعىل امتداد اإلسالم»((( .وقد تو ّقع أن يكون
هذا التأثري أعظم لو مل تتعرض احلركة اإلسالمية يف تونس للمالحقة واالستئصال« :ومل حيد من ذلك التأثري
غري ما تعرضت له التجربة وال تزال من عمليات إجهاض واغتيال َحرم تونس ...من جتربة ثرية كانت
ذكرت يل ناشطة
ستعزز مكانتها يف العامل»((( .ومل ُي ْب ِق الغنويش إشادته بحركته م ْطلقة ،بل رضب مثلً« :لقد
ْ
(((
إسالمية مغاربية أن أدبيات النهضة املدافعة عن حقوق املرأة مثل كتاب (املرأة بني القرآن واملجتمع)
سرا لِ َما محله من دعوة للمساواة مل تكن يومئذ مستساغة يف الوسط اإلسالمي يف هناية
الذي كن يتداولنه ً
أيضا عند محادي اجلبايل ،أمني عام حركة
السبعينات والنصف األول من الثامنينات»((( .هذا طرح نجده ً
النهضة والوزير األول يف احلكومة املنبثقة عن املجلس التأسييس ،وهو يشري إىل دور إسالميي تونس يف
تطوير أطروحات اإلخوان املسلمني« :لقد سامهنا مع آخرين يف تطوير حركة اإلخوان املسلمني»(.((1
يبدو ممّا تقدم أن اإلسالميني يف تونس كانوا يعملون عىل صوغ جتربة سياسية إسالموية تُراعي أمر ْين:
متكنت تونس احلديثة من أن
كانت حتاول أن تكون قريبة يف معجم التخاطب ويف القيم التي تتبنّى ما
ْ
تفرضه نم ًطا للعيش املشرتك .وكانت بام تعتزم أن تتقدم به إىل الناس والسلطة ودوائر التأثري الدويل
ٍ
أساس من ذلك،
جتنح إىل إبراز نفسها إسالموية مدنية تَقبل بام يقبل به الضمري اإلنساين احلديث .وعىل
قال الغنويش عن وثيقة إعالن ميالد حركة االجتاه اإلسالمي« :م ّثل البيان التأسييس أول وثيقة إسالمية
حديثة عىل صعيد احلركة اإلسالمية ،وباخلصوص يف العامل العريب .وثيقة تتبنّى بوضوح وحسم اخليار
الديمقراطي دون تلعثم وال استثناء وال تردد ،وترفض مطل ًقا العنف ً
سبيل للتغيري وتعلن ...املنارصة
حلقوق النساء»(.((1
((( المصدر نفسه.
((( راشد الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي «سلف النهضة» ..السياقات واآلثار( »،الجزيرة نت ،)2009/6/12 ،على الموقع
اإللكتروني<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/6/12> :
((( المصدر نفسه.
((( لعله يعني كتابه :المرأة بين القرآن وواقع المسلمين.
((( الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».

»(10) Zied Krichen, «La Stratégie des islamistes: Entretien exclusif avec Hamadi Jebali, le Secrétaire général d’Ennahdha,
Réalités (17 Février 2011).

( ((1الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».
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كان املنوال الرتكي إذن بمثابة السياق التنفيذي العميل حتى تؤكد اإلسالموية التونسية أهنا ليست فقط منخرطة
أيضا رشيك أصيل يف إنتاجها .وها هي تركيا األردوغانية تشهد بذلك.
يف األطروحات املدنية ،وإنام هي ً
لك ْن ،هل صحيح أن اإلسالموية الرتكية متتح يف أطروحاهتا ممّا ترى اإلسالموية التونسية أهنا تنهل منه؟
ْ
فإن كان األمر كذلك ،فام الذي منع التجربة التونسية من التحول إىل صياغة جمتمعية؟ وهل النجاح الذي
أوصل حزب حركة النهضة إىل حصاد الرتبة األوىل يف انتخابات املجلس التأسييس ورئاسة احلكومة
املنبثقة عنه إنبا ٌء بأن تونس ماضية يف الطريق الذي مضت فيه اإلسالموية الرتكية؟
غريهم عىل تفتيت صخرة
ال شك يف أن إسالميي تونس ممتلئون
ً
اعتزازا بالدور االجتهادي الذي ساعد َ
ٍ
لسبب ما جيعل
العلمنة األتاتوركية الصلبة .وبقطع النظر عن قوة هذا الطرح أو ضعفه( ،((1فإن الغنويش
اإلسالميي (الرتكي والتونيس) يف عالقة تبادلية للمرجع« :يم ّثل األتراك مرج ًعا لنا ،كام نم ّثل هلم
الطر ْفي
ْ
َ
(((1
أيضا مرج ًعا»  ،وهذا مهمْ ،
وإن يف الشكل ،من جهة كون الغنويش يوحي بأن املنوال اإلسالمي
نحن ً
الناجح اليوم هو ذاك الذي اشتغل عىل بلورته االجتاهان االجتهاديان املعارصان التونيس والرتكي م ًعا.
واملقصد واضح من مثل هذا الترصيح ،إنه التنبيه عىل أن اإلسالم السيايس يف تونس إسالم حي ومنتِج
وليس جمرد خطاب دعائي واستنساخي.
ربام يكون االجتاه نحو ج ْعل التجربة الرتكية نتيج َة جهد مشرتك بني إسالميي البلد ْين حيركه هاجس
التملص من حمضنة اإلخوان املسلمني .ويمكن الظفر بقرائن كثرية؛ فالغنويش قال ،معل ًقا عىل مالحظة
صحايف يستجوبه« :كنتم يف التسعينات (من القرن املايض) شديدي القرب من السودان اإلسالمي.
أيضا بجواز سفر سوداين»( ((1يبادر ،وال نخاله إال مترب ًما ،إىل فك نفسه من ارتباط قديم يلوح
ومتتعتم ً
يف كالمه كأنه التهمة« :عىل امتداد ثالث وعرشين سنة يف املنفى ،مل أقض غري شهر واحد يف السودان يف
زرت تركيا عرشات املرات»( .((1ويف هذا الصدد نلمس نزو ًعا غري مع َلن إىل التخلص من كل
حني أنني ُ
كثريا من إسالميي تونس كانوا يرون،
ما يذكّره بالسودان وجتربة حكم حسن الرتايب عىل الرغم من أن ً
حينها ،يف التجربة السودانية فرصة جيدة لنجاح املرشوع اإلسالمي ،ومن أن بعضهم ما زال يرى يف حركة
النهضة جز ًءا من حركة اإلخوان املسلمني(.((1
هذا امليل إىل املنوال الرتكي يعكس وع ًيا بأن الفكر اإلسالموي العريب مل يستطع إنتاج رؤية لإلسالم تتحول
يف الواقع االجتامعي والسيايس املحيل والدويل إىل جتربة جديرة باالحرتام .وعىل هذا األساس ،يبدو لنا أن
( ((1تأكيد هذا يحتاج إلى دراسات .وال يوجد إلى حد اآلن ،في ما نعلم ،بحث نظر في دور إسالميي تونس في تطوير مقوالت
اإلخوان أو التأثير في أطروحات إسالميي تركيا.
( ((1الغنوشي« ،حركة االتجاه اإلسالمي».
( ((1المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه.
ً
( ((1يقول حمادي الجبالي في الحوار المشار إليه آنفا« :كنا جز ًءا من حركة اإلخوان المسلمين .وما زلنا كذلك على نحو من
ً
تحول ما في عالقة النهضة باإلخوان قد حدث،
األنحاء» .وفي قوله« :على نحو من األنحاء ) (…d’une certaine manière.إقرار بأن
ولكن كيف؟ وأين؟ هذا ً
أيضا يحتاج إلى تدقيق.
ْ
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الغنويش بمثل هذا اخلطاب كأنام يعمل عىل النأي بنفسه عن اإلسالموية العربية التي كانت منذ تبلور معامل
ِ
ومور ًدا .وقد أجاب احلبيب املكني ،أحد أبرز قيادات االجتاه اإلسالمي
اإلسالم السيايس يف تونس منب ًعا
فيم ختتلف حركة االجتاه اإلسالمي عن
(حركة النهضة اآلن) يف ثامنينيات القرن املايض عن السؤالَ :
مجاعة اإلخوان املسلمني؟ كام ييل« :نشرتك مع اإلخوان املسلمني يف مرص والسودان وسوريا يف القاعدة
اإليديولوجية .لدينا نفس الفهم لإلسالم يف املستوى النظري واإليديولوجي»(.((1
لكن ينبغي اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أمر الفت وهو أن إقرار قادة «االجتاه اإلسالمي» بأن اإلسالم
ً
استنساخا
إقرارا يذهب إىل حد تقديمه
السيايس يف تونس كان يتحرك يف املدار اإلخواين العريب مل يكن
ً
أو تقليدً ا .كان ثمة ميل إىل إسباغ بعض اخلصوصية عىل املرشوع اإلسالموي التونيس .هكذا ّبي
احلبيب املكني« :إن ما يميزنا هو التكيف مع الواقع .إننا حركة تونسية .واملجتمع التونيس خمتلف عن
املجتمع املرصي أو املجتمع السوداين .ففي السودان يتعلق املجتمع بإسالم تقليدي .واملجتمع التونيس
جمتمع فتي خترتقه تيارات غري إسالمية كثرية .وهو ُمه َّيأ للتعددية .إن حركتنا ليست حركة دينية .إهنا
متأقلم مع واقع حمدد .وإن جمرد قبولنا بالشيوعيني جيعلنا نختلف عن
حركة فتية اختارت إسال ًما فت ًيا
ً
اإلخوان يف مرص أو يف السودان»( .((1ويف حوار مع عبد الفتاح مورو ،القيادي املساهم يف تأسيس
أيضا عىل حرص شديد من اإلسالميني التونسيني عىل إظهار جتربتهم
حركة االجتاه اإلسالمي ،نقف ً
جترب ًة خاصة هبم .كان ذلك بمناسبة اإلجابة عن سؤال عن املقاييس التي ُّاتذت بموجبها اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران مرج ًعا لإلسالميني يف تونس .يقول عبد الفتاح مورو بنفي قاطع« :إهنا مل تكن لنا
مرج ًعا أبدً ا ...نحن التونسيني لنا خصوصيتنا ...إن الثورة اإليرانية غري مؤهلة بأن تقدِّ م لنا ،نحن
ً
حلول»(.((1
التونسيني،
إن َ
مثل هذا اإلحلاح عىل خصوصية الطرح التونيس إجيايب يف املطلق؛ فهو يستدعي يف اآلن نفسه
خصوصية املجتمع التونيس .لكن التحرك يف هذا االجتاه يمكن أن نجده يف خطابات إسالموية كثرية
يدّ عي أصحاهبا أهنم يامرسون أنشطتهم التأويلية حتت املظلة الوطنية ،بام فيها من طبائع وذهنيات وقيم
حملية .لذلك ،يبدو أن التشديد النظري عىل اخلصوصية يبقى جمرد شعار ما مل ينهض عىل إثباتات عينية.
فنحن ال نفهم ،عىل سبيل املثال ،داللة القول إن املجتمع التونيس «جمتمع فتي» ،فهذا خمالف للمعقول
التارخيي واجلغرايف .كام ال نفهم عىل وجه التدقيق داللة القول إن هنضويي تونس يشتغلون عىل مرشوع
صياغة «اإلسالم الفتي».
ومن دون مزيد من التوسع ،يرى هذا البحث أن بذل اجلهد من أجل إبعاد «اإلسالم التونيس» و«املجتمع
وضع مالمح غري معتادة
التونيس» عن املشرتك يف األدبيات اإلسالموية يعني من الناحية النظرية ْ
(17) Chris Kutschera, «Tunisie: Habib Mokni, le M.T.I, l’Islam et le pouvoir,» Les Cahiers de l’Orient, no. 7 (3ème
trimestre) (1987).

( ((1المصدر نفسه.

(19) Jean-Paul Chagnollaud, «Au nom des grands principes de l’Islam,» (entretien avec Abdelfattah Mourou),
Confluences Méditerranée, no. 3 (Mars 1992).
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فهم من خالهلا وجود إمكانية أخرى غري املتحققة
إلسالموية تونسية ،وهذا مبدئ ًيا عالمة إجيابية قد ُي َ
اآلن يف أكثر من بلد عريب وإسالمي .وال ريب يف أن حتقيق هذا املطلب حيتاج إىل أمر ْين عىل األقل :توفري
أنتجت إىل اليوم أغلب األدبيات اإلسالموية.
سياق لالجتهاد يف الدِّ ين خيتلف نوع ًيا عن السياقات التي
ْ
والوعي بأن إشاعة خطاب جتديدي يف اإلسالم ينبغي رضور ًة أال يكون جمرد خطة ،قد ال ترقى إىل مستوى
املنهج لتحقيق هدف مبارش منها هو جتنيب «اإلسالم التونيس» املوعود االصطدام بـ«املجتمع التونيس».
ال شك يف أن املجتمع التونيس ليس «جمتم ًعا فت ًيا»؛ فقد استطاع الفاعلون فيه منذ قرن ونصف قرن عىل
األقل أن يصوغوا له مسلكًا يف التحديث والتنوير هو عند الدارسني املتخصصني حمل إمجاع .وعمليات
االجتهاد الكربى يف مقاطع مهمة من تارخيه تؤكد أن حظوظ العلمنة فيه كبرية .وليست العلمنة انسحا ًبا
قطع ًيا من الفضاء الدِّ يني و ُن ْف َر ًة منه ،ولكنها إنتاج لوضع تأوييل جديد تتشكل بمقتضاه عالقات غري
مهم حتقق يف هذا املضامر .والتحدي الذي قد يعطل
تقليدية بني املجتمع والدِّ ين .ويبدو أن
ً
نجاحا ًّ
ترسخ األبعاد التحديثية
املرشوع اإلسالموي يف تونس اليوم يكمن يف مدى قدرة أصحابه عىل صوغ رؤية ّ
والتنويرية التي انخرط فيها املجتمع انخرا ًطا عمي ًقا .و َيصعب حتقيق ذلك من دون النجاح يف مد اجلسور
أيضا؛ فلهذه النخبة
إىل النخبة التونسية ال النخبة املعلمنة فحسب ،وإنام الشديدة التطرف يف علامنيتها ً
حضور فعال يف مواقع عالية احلساسية مثل اجلامعات واملؤسسات الثقافية واإلعالمية.
وما ينبغي تسجيله يف هذا السياق هو أن هذه النخبة التونسية تعترب نفسها حاجز املامنعة والصمود ضد
كل مرشوع يعيد النظر يف املكتسبات احلداثية ،عىل الرغم من أهنا (أي النخبة) ال حتظى بالتأييد الالزم بني
ً
تواصل سياس ًيا حيقق درجة من القبول باإلسالم السيايس
الناس .وليس املقصد من فكرة مد اجلسور إليها
بني أطياف الفعل السيايس يف تونس؛ فهذا مقصد قد يتحقق بأكثر من وسيلة ،إن ما نعنيه هو إنتاج معرفة
نصا وثقافة بعيدً ا عن مسالك االرمتاء الرباغاميت يف حداثة ليست
يف الفلسفة السياسية مؤصلة يف اإلسالم ً
بالتأكيد ً
أيضا أن الذين يدافعون يف تونس عن
أصل يف تفكري اإلسالمويني اليوم .وهذا ال يعني بالتأكيد ً
املكتسبات احلداثية هم حداثيون ح ًقا؛ فليس من املبالغة القول إن «الفكر التونيس» منذ حواىل ثالثة عقود
مروج حلداثة َ
اآلخرين
مل يامرس احلداثة ممارسة إنتاجية ومل يسع إىل تأصيلها ،بل كان يف العموم إ ّما جمرد ّ
ٍ
رتها.
وإما واق ًفا عىل أطروحات قلة من احلداثيني التونسيني جي ّ
الفريقي يتشكل سؤاالن :هل يتوافر لدى إسالمويي تونس من الكفاءة االجتهادية
أمام حالة النفور بني
ْ
واجلرأة عىل اخرتاق حصون اإلسالموية السياسية العربية ما يؤهلهم ملد تلك اجلسور من أجل التفاعل
النقدي املتبا َدل؟ وهل َي ْقبل علامنيو تونس بتديني الفضاء العمومي؟ إن اإلشكال املبارش يكمن إذن يف
املعلمن.
وجود صدام رصيح وعميق بني املرشوع اإلسالموي يف تونس وتاريخ التحديث
َ
إن قدرة اإلسالم السيايس يف تركيا عىل إثبات جدارته يف املشهد السيايس املحيل واإلقليمي والدويل وفرت
للنهضويني إمكانًا جيدً ا ل َع ْرض مرشوعهم يف احلكم عىل أساس أنه تشابك مثمر بني عقل اجتهادي
يالحظ هو أن مثل هذا اخلطاب ،يبقى يف
تونيس ورؤية تأويلية معارصة لإلسالم يف تركيا .غري أن ما َ
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الظرف الراهن ،وعىل الرغم ممّا فيه من إغراء ،جمرد منتوج خطايب سيايس يف فضاء تونيس شديد احلساسية
من مرشوع تديني احلياة السياسية التونسية.

أتاتورك وبورقيبة :التاريخ واإلسالموية
كل من الزعيمني مصطفى كامل واحلبيب بورقيبة سلك ً
يرى هذا البحث أن ًّ
سبيل خاصة به وهو يضع
بلده عىل طريق احلداثة والعلمنة .ونشري يف هذا الصدد إىل أن الفرق النوعي بينهام يكمن يف نوع التعاطي
(((2
مع اإلسالم تارخيًا وترشي ًعا؛ فإذا كان أتاتورك قطع تركيا اجلديدة عن جماهلا احلضاري والتارخيي
ومصريا ،فإن بورقيبة تز ّعم مرشو ًعا جتديد ًيا
ودفع هبا يف اجتاه «ال َغ ْر َبنَة» ( )Occidentalisationسري ًة
ً
انطال ًقا من اجتهاد «ثوري» يف اإلسالم .وبقطع النظر عن معقولية هذا املرشوع ،ظل بورقيبة «وف ًيا»
ملجاله الروحي والتارخيي ْ
وإن كان مسكونًا بحب جنوين ألوروبا عامة ولفرنسا عىل نحو خاص .وعىل
هذا األساس ،مل تقع مشكالت عويصة بينه وبني عموم الناس من جهة ،وبينه وبني النخبة ا ُمل َع ْلمنة من
جهة ثانية.
لقد نجح أتاتورك يف صناعة أمة ( )Fabrication d’une nationحتى باملعنى املبارش للعبارة( ،((2وما
أيضا توجه قريب من هذا؛ فهو حرص عىل تسويق
مل يتأت له طو ًعا أنجزه باإلكراه( .((2وكان لبورقيبة ً
األيديولوجيا الوطنية حتت عنوان «القومية التونسية» ،وظهرت يف هذا الشأن أدبيات كثرية ،بل إن
تسمى مؤسسات وهيئات قومية وليست وطنية .ولعل ذلك يعود
املؤسسات واهليئات الرسمية كانت ّ
إىل مفهوم الدولة القومية ( )Etat-nationيف أوروبا احلديثة ،ذاك الذي تأثر به بورقيبة وغريه من زعامء
حركات التحرير الوطني .غري أن الفكرة القومية يف الرؤية البورقيبية ال تنفي اشرتاك تونس مع البالد
العربية األخرى يف هذا االنتامء .ومل تكن الفكرة القومية األتاتوركية عىل هذا النحو ،بل كانت عرقية يف
األساس .ولذلك نقول إن ًّ
كل منهام بنى وطنًا غري أن أحدمها خيتلف عن اآلخر يف هوية الوطن الذي
بنى .واالختالف ال يكمن يف املنهج الذي حتقق به كل وطن كام ذهب إىل ذلك بعض الدارسني(((2؛ فأصل
االختالف يكمن يف تصور هذا الوطن.
وأتاتورك إ ْذ يستحدث لألمة التي َبنَى الوسائل كلها من أجل إبرازها وجو ًدا متربئًا من روابطه ومسؤولياته
وموقعه اجلغرا-سيايس التقليدي ،يشق طري ًقا إىل بناء وطن تركي جديد عىل أسس ثالثة مل جتتمع يف أي
( ((2اإلجراءات التي نفّذها مصطفى كمال في هذه المسألة كثيرة وتتعلق باللباس واللغة والتاريخ والفن والتعليم .راجع ،لمزيد من
التوسع في هذه اإلجراءات ،على سبيل المثال Jacques Benoist-Méchin, Le Loup et le léopard. Mustapha Kémal ou la Mort :

d’un empire (Paris : A. Michel, 1954), chap. 5: Mustapha Kemal arrache la Turquie à l’Islam 1922-1924.

( ((2تكونت إلنجاز هذه الوظيفة في سنة  1929جمعية أكاديمية (جمعية التاريخ التركي) منوط بها البحث والتنقيب في كل مادة
تاريخية تقدم ما يساهم في نحت الهوية التركية الخالصة.
ً
ً
سلوكا آخر .من ذلك ،على سبيل المثال،
سلوكا معي ًنا وتفرض عليهم
( ((2نقصد جميع القوانين والمراسيم التي تحجر على األتراك
منع غطاء الرأس الذي كان سائدً ا في الزمن العثماني واستبداله بالقبعة األوروبية.
(ِ ((2م َن الذين حصروا االختالف في المنهج الطاهر بلخوجه في مذكراته عن بورقيبةTahar Belkhodja, Les Trois décennies :
Bourguiba: Témoignage, les témoins de l’histoire (Paris: Publisud; Arcantères, 1998), p. 24.
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صياغة وطنية عربية وإسالمية :القومية والالئكية( ((2واجلمهورية .ومل يكن مصطفى كامل أ ًبا لألتراك
(أتا-تورك :Ata-turk/أي أبو األتراك)( ((2فقط ،بل كان ظله عىل شعبه ً
أيضا؛ فقد أريد له ،ذها ًبا
ثقيل ً
يف التعظيم مذه ًبا بعيدً ا ،أن يكون يف َو ْض ٍع َصنَمي يتأله به ويتنزه يف نزعة شديدة التعصب جتعل سريته
سري ًة للوطن كله(.((2

ال ريب يف أن مصطفى كامل بنى وطنًا قوم ًيا ،وو ّفر له أسباب التقدم وربطه بأوروبا ثقافة وقوانني

وسلوكًا .ولكن عملية انتزاع هذا الوطن القومي اجلديد من روابطه التارخيية كانت شبيهة بعملية انتقام
أعمى من املايض ،عرب إجراءات تبدو مصطنعة وموغلة أحيانًا يف السذاجة .نقصد عىل سبيل املثال
عمم هبا احلرف الالتيني ً
بديل من احلرف العريب .فمع أن املتخصصني الرتبويني ب ّينوا له أن
الكيفية التي ّ
جب كل
عطي ُأكله ،قرر أن تتم العملية يف ثالثة أشهر ليس أكثر .و ُأ ِ َ
هذا عمل ينبغي أن يستغرق سنوات ل ُي َ

من كانوا بني ست سنوات وأربعني سنة من العمر عىل العودة إىل املدرسة لـ«غسل» األلسن من احلرف
العريب وتعلم الرتكية بالرسم الالتيني .وال شك يف أن هذه التجربة وما يدخل يف سياقها يسهالن عىل
الضمري اجلمعي الرتكي اعتبارها تعد ًيا عىل االنتامء واهلوية كام يسهالن ختزينها لوقت احلاجة .فبقدر

ما كان لألتاتوركية من فضل يف بناء تركيا القومية والعلامنية واجلمهورية ،كانت عىل نحو من األنحاء
مستغر ًبا بعدئذ أن يظهر يف تركيا ،وقد تراخت القبضة األتاتوركية ،تيار
صادمة للثقافة والتاريخ .وليس
َ

يدعو إىل إعادة أسلمة تركيا (.)réislamisation

االجتاه العنيف نحو قطع تركيا من جماهلا احلضاري ال يربز عند بورقيبة يف تونس؛ فعالقته باللغة
ِ
الفرنسية كانت متينة من دون أن ت ِ
املستعمر ولكنها بالنسبة إليه
ُفسد عالقته بالعربية .وكان يراها لغة

رضورة ثقافية لالنفتاح عىل العامل والتحاور معه وإيصال الصوت إىل املحافل األممية .واألهم من ذلك
أنه كان يعترب الفرنسية ً
مهم من العوامل املؤهلة لصوغ مالمح شخصية وطنية تونسية وبناء ذهنية
عامل ًّ
( ((2نشير إلى أن دستور  1924نص في مادته الثانية على أن «دين الدولة التركية هو اإلسالم» ،ولكن سرعان ما وقع إلغاء هذه المادة.
كان ذلك في  10نيسان /أبريل  1928حيث تم تغييب كل إحالة مرجعية على اإلسالم ووقع التنصيص على الئكية الدولة التركية.
وهذا نادر الحدوث في مختلف دول العا َلم (قد ال يتجاوز عدد الدول التي تنص دساتيرها على الالئكية العشر دول) ،وال وجود له
في أي دولة عربية وإسالمية.
لقبا .وكان ذلك في  24تشرين الثاني/
( ((2لقب أسبغه البرلمان التركي عليه بمناسبة صدور مرسوم يفرض على كل تركي أن يحمل ً
نوفمبر  .1934ويمكن أن نستحضر في هذا السياق َش َب ًها بين مصطفى كمال وبورقيبة ،وال ندري إن كان ذلك يعود إلى رغبة في
تشريفيا
لقبا
ً
محاكاة الثاني سيرة األول أم ال؛ فلقد منح البرلمان التركي مصطفى كمال بمناسبة انتصاره الكبير على الجيش اليوناني ً
اسمه إال مسبو ًقا بعبارة «المجاهد األكبر»،
وهو «الغازي» ،وكان ذلك في  19أيلول/سبتمبر  .1921ورأينا بورقيبة بعد زمن ال ُي ْذ َكر ُ
وهذا ً
أيضا تشريف قيل إن المجلس القومي التأسيسي الذي قرر يوم  25آب/أغسطس  1957إلغاء منصب الباي وانتخاب بورقيبة
رئيسا قرر في الوقت نفسه أن يمنحه هذا اللقب( .يذكر راشد الغنوشي أن بورقيبة هو من أطلق على نفسه هذه الصفة ،في مقاله سابق
ً
الذكر« :حركة االتجاه اإلسالمي سلف النهضة ..السياقات واآلثار» ،وإنْ كنا ال نعلم على جهة اليقين إن كانت هذه العبارة من باب
رغبة مطلقيها في التشديد على أن الزعيمين متشابهان حتى في األلقاب أم ال ،فإننا نرجح ،في ضوء قراءة تحليلية لمسارهما الفكري
و َم ِ
راجعهما الثقافية ،أنهما في العمق مختلفان.
( ((2نستحضر في هذا المقام ما ُيعرف بقانون ماي [أيار]  1951الذي ُيعا َق ُب بمقتضاه كل شخص يسيء إلى ذكرى أتاتورك بالسجن
من سنة إلى ثالث سنوات.
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مجاعية عرصية( .((2وهذا ال يعني أن تكون اهلوية التونسية ممزقة بني جمالني حضاريني .املقصد عند بورقيبة
ً
مدخل إىل العامل
أيضا
هو ّأل تكون الثنائية اللغوية ( )bilinguismeاحرتا ًفا تقن ًيا فحسب ،وإنام أن تكون ً
ً
احلديث ً
وسبيل إىل الثنائية الثقافية ( .)biculturalismeوهذا موقف ينم عن وعي بأن اللغة األم
وفعل فيه
حني تكون يف جمتمع عاجز عن اإلبداع ال يمكنها أن تكون إال حمدودة بحدوده .ولذلك ،فإن إتقان لغة أمة
نظرا إىل الصلة الوثيقة بني اللغة والثقافة .والقرار بأن تكون
متطورة يساعد عىل الولوج إىل العرص احلديث ً
الفرنسية لغة ذات شأن يف تونس لن يكون قطعا عىل حساب العربية« :إن تونس ال ت ِ
ُنكر شي ًئا من تارخيها
ً
أيضا أنه بفضل ُح ْسن استخدام لغة كاللغة
الذي كانت العربية فيه وسيلة التعبري .غري أهنا تعرف جيدً ا ً
َ
العال وحياته العرصية»( .((2هذا املوقف يمكن مناقشته من حيث عدم
الفرنسية تساهم بقوة يف ثقافة
االنرصاف إىل البحث يف مرشوع تطوير العربية واختاذها لغة علم وتقدم .لكن بورقيبة ما كان عروب ًيا أو
قوم ًيا حتى تُفتَح يف شأن أطروحته من اللغة العربية قضية للنقاش ،ولكننا نعلم أنه يف هذه املسألة حتديدً ا
مل يكن أتاتورك ًيا؛ كان بورقيبة بورقيب ًيا.
حيسن التنويه ههنا بأن مرشوع إعادة األسلمة مرشوع خاص جدً ا يف تركيا ،ويندر الظفر بشبيه له يف سائر
ُ
(((2
رأسا إىل املؤسسة والقوانني والترشيعات ،وال تتهم
البالد العربية واإلسالمية ؛ فإعادة األسلمة تتجه ً
وبي أن ذهاب مصطفى كامل إىل إقحام تركيا
الناس يف دينهم .وقد انتبه بعض الدارسني إىل هذه املسألة ّ
يف علامنية موغلة يف التطرف قد جتاوز حتى املنوال الفرنيس الذي أحب أن يستنسخه( .((3كان يف أغلب
اإلجراءات التي اختذها ذا نزعة استئصالية لكل ما ُي َذكّر برتكيا العثامنية ال باعتبارها سب ًبا يف خت ّلف األتراك
أيضا يف تاريخ وثقافة وانتامء ابتعدوا هبا عن ذاتيتهم اخلاصة؛ فمرشوع إعادة
ورطتهم ً
فقط ،وإنام ألهنا ّ
األسلمة يندرج إذن يف مرشوع نقيض هو إعادة ربط تركيا بمجاهلا التارخيي والدِّ يني ،وفك االرتباط
الشديد الذي ابتدعه مصطفى كامل بني تركيا وأوروبا ،ذلك أن هذه مسألة اشتباك ثقايف حاد بني رؤيتني
متعارضتني .وما كانت البورقيبية ُمْدثة يف النسيج الثقايف اخرتاقات كربى تتطلب مرشو ًعا ينسف ما
راكمتْه .واخلزان اخلفي الذي كان َيفظ لعموم األتراك انتامءهم التارخيي اإلسالمي وروحانيتهم يف وجه
َ
العلمنة األتاتوركية املفرطة مل يكن موجو ًدا يف تونس احلديثة عىل الرغم من النزوع البورقيبي إىل بناء «أمة
تونسية» شديدة االقرتاب من أوروبا.
كان بورقيبة حيرص عىل التمييز بني اإلسالم رسال ًة وعلامء الدِّ ين املنحرفني عن فهم مقاصدها السامية.
وكان فوق ذلك عىل وعي بأن سبيله مع اإلسالم ليست سبيل أتاتورك .لقد انتقد أطروحتَه يف أنقرة
بالذات مقر أتاتورك وأمام الربملان الرتكي يف خطاب له شهري يوم  25آذار/مارس  ،1965فمام جاء
( ((2راجع هذه األطروحة في خطابه «االنفتاح المزدوج على العالم» ) (Une Double ouverture au mondeالذي ألقاه في العاصمة
الكندية في  11أيار/مايو  1968بمناسبة انعقاد قمة فرنكوفونية .راجع نص الخطاب بالفرنسية على الموقع اإللكتروني:

<www.ressources-cla.univ-fcomte.fr>.

( ((2المصدر نفسه.
َ
مين العربي واإلسالمي شديدة الشبه بتركيا الكمالية.
ل
العا
في
كانت
التي
الوحيدة
الدولة
هي
البهلوية
( ((2يبدو أن إيران
ْ
( ((3راجع في هذا الصددJean-Paul Burdy et Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» Cahiers d’études sur la :
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (Janvier-Juin 1995).
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فيه« :ينبغي أال ننسى أن اإلسالم بالنسبة إىل العرب قد سبق الدولة .أنشأ القوانني قبل أن تكون .فإىل
جانب الدولة ومعها ،ينبغي لإلسالم أن يقود (األمة) ...فهذان ركنان نحرص عىل أن يتكامال بدل أن
أيضا يف مقام االستنتاج« :ليس للدين ضلع يف ما تسبب من ختلف للمسلمني...
ومما ورد فيه ً
يتنافرا»(ّ .((3
إن رأينا يف هذه املسألة خيتلف عن هذه احللول اجلذرية»(.((3
هبذا الطرح الفكري تكتسب البورقيبية طابعها اخلاص يف العلمنة ،وتنأى عن التورط يف إثارة العداوة
مع الدِّ ين .وعىل هذا األساس يكون اجلمع العشوائي بني الكاملية والبورقيبية فاقدً ا الصدقية .ومن
األمثلة هلذا اجلمع العشوائي بينهام ما جاء عىل لسان الغنويش وهو يبحث يف أسباب االنحطاط؛ فقد
ذهب إىل أن من عوامله« :انفالتًا باجلملة من ربقة الدِّ ين بزعم إعاقته حلركة التطور .وهو ما تومهه وفعله
العلامنيون يف بالد اإلسالم كبورقيبة وأتاتورك ممن اهتموا الدِّ ين باجلمود فاستهدفوه»(َ .((3و َس ْمنا اجلمع
بينهام بالعشوائي عىل الرغم من أننا نتصور أن الغنويش ال ختذله سعة اطالعه عن الظفر بالفروق بني
الرجلي .وال شك عندنا يف أنه كان يقصد إىل أن حيرشمها يف إناء واحد قصدً ا لسببني عىل األقل :التنفري
ْ
ّ
من بورقيبة ألنه نسخة من أتاتورك الذي قىض عىل اخلالفة بام متثله لدى العامة من رمزية روحية وبام يعنيه
ذاك الفعل من عدوان عىل اإلسالم من ناحية ،وهتيئة الوجدان املنفعل ك ََمدً ا الحتضان اإلسالم العائد
بعد ضياع من ناحية أخرى( .((3فإذا كان املنتوج الثقايف الكاميل قبِ َل باإلسالم السيايس طر ًفا رئيس ًيا يف
ٍ
بمآل آخر لتونس .ولكن،
صوغ مستقبل آخر لرتكيا ،فإن املنت َظر هو أن يقبل املنتوج الثقايف البورقيبي
هل التقارب الظاهر للعيان بني املسارين هو يف العمق كذلك ح ًقا؟ وهل كان مرشوع مصطفى كامل يف
ختصيصا هو نفسه مرشوع بورقيبة؟ وهل ثمة ما يفيد بأن سياق
التحديث عمو ًما ويف علمنة املجال الثقايف
ً
استالم اإلسالم السيايس احلكم يف تركيا هو نفسه السياق الذي يتحرك فيه حزب حركة النهضة اليوم؟
وهل يكفي التقارب يف فهم مقاصد الدِّ ين ليكون الفعل يف األرض هنا وهناك متشاهبني؟ أال يمكن أن
معي وإفشاهلا يف بلد آخر؟
يكون العامالن االقتصادي واإلداري فعالني يف إنجاح جتربة يف بلد ّ

إننا نميل يف املطلق إىل أن مسألة املرجع واألنموذج واملنوال من املسائل التي يغشاها ضباب فكري
الفكر اإلصالحي العريب واإلسالمي منذ القرن التاسع عرش،
وأيديولوجي كثيف .وقد عانى بسبب منها
ُ
وما زال يتخبط فيها .ففي استدراج سياق وبيئة وذهنية إىل غري منابتها ،وزعم أهنا ممّا يمكن أن ُيقتبس،
مغالطات كثرية .إن خطا ًبا كهذاْ ،
خالصا ،لن يكون إال تعمية عىل حقائق االجتامع
إن مل يكن ادعا ًء
ً
أكدت نجاحها وقد
وجتاوزا خلصوصية األنساق الثقافية والتارخيية .فال جتربة ،يف ما نرى،
السيايس
ْ
ً
(ً ((3
نقل عن أحمد المستيري من مقدمته لكتاب:

Nazli Hafsia, Le Contrat de mariage en Tunisie jusqu’en 1956 (Carthage, Tunisie: Cartaginoiseries, 2005), p. 8.

(ً ((3
نقل عنAmor Chadli, Bourguiba tel que je l’ai connu: La Transition Bourguiba-Ben Ali (Paris: Berg Edition, :
2010).
( ((3راشد الغنوشي« ،حركة النهضة في السياق التاريخي للمشروع اإلصالحي( »،حزب حركة النهضة) ،على الموقع اإللكتروني:

<www.ennahdha.tn>.

( ((3أوحى لنا بهذه العبارة عنوان مقال لعياض بن عاشور Islam perdu, islam retrouvé. :راجع نص المقال فيYadh Ben :
Achour, «Islam perdu, Islam retrouvé,» dans : Annuaire de l’Afrique du Nord, (Paris : Editions du CNRS, 1980), pp.
65-75.
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جاءت هبا األقدار من خارج جماهلا احلميم .ويف التاريخ ركام من العرب يمكن تقليبها بيرس ليظفر الباحث
بفشل كل حل حضاري جيري اجتالبه من خارج بيئته التي نشأ فيها .نقصد :إن لكل جمتمع عبقريته
تتناسب
اخلاصة وإبداعه اخلاص ومهاراته اخلاصة ،وهي مجي ًعا تنضج داخل سياقها ووفق رشوط جمتمعية َ
وأحوال املجتمع وثقافته ودرجة وعيه.
هذا يعني مبدئ ًيا أن الرتويج لألنموذج «اإلسالمي» الرتكي ،باعتباره األنموذج األشد قر ًبا من «إسالم»
حركة النهضة التونسية ،ينبغي وضعه يف خانة املامرسة الدعائية ويف إطار اجلهد الذي يبذله «هنضويو«
تونس لتقليص مساحات التباعد بينهم وبني النخبة اليسارية والعلامنية التي تدّ عي الدفاع عن احلداثة
والقيم املدنية اللصيقة هبا ،وتقف يف عناد صلب وغري مفهوم غال ًبا ،ثقاف ًيا وحتى أيديولوج ًيا يف وجه كل
خطاب ديني مهام يكن مأتاه .وحني يتوهج «إسالم» حزب العدالة والتنمية الرتكي خمرت ًقا الطبقة الالئكية
السميكة التي طبع هبا مصطفى كامل كل مناحي احلياة ،وحني يستطيع هذا احلزب برباعة نادرة أن يتكيف
مع التشدد الالئيكي وأن يصوغ مقوالته الدِّ ينية َص ْو ًغا مدن ًيا عىل نحو فج أحيانًا ،فإن ذلك ال يمكنه أن
يكون من الناحية النفسية عىل األقل إال حلظة تارخيية مهمة للتخفيف من الضغوط املركّبة التي رزحت
حتتها حركة النهضة عقو ًدا.
مساري الدولة الكاملية والدولة
إن ما يركز عليه خطاب «النهضة» يف مسألة املرجع هو التشابه بني
ْ
البورقيبية .والتشابه أمر ال يمكن إنكاره يف الظاهر عىل األقل ،وليست «النهضة» من أدركتْه؛ فقد كان
مؤسس تونس احلديثة كام كان من قبله مصطفى كامل .ولكن ،ينبغي
بورقيبة نفسه يرغب يف إظهار نفسه
َ
احلذر حني االنخراط يف مثل هذه القراءة التارخيية؛ فالقياس يف التاريخ أمر يعرس تطبيقه .ولذلك ،فإن
املقاربة املقارنية التارخيية التي إذا مل ِ
مرهف أن ال تاريخ خارج مكان معلوم
جير فيها استحضار بوعي َ
وزمان معلوم ،ال توصل إال إىل مغالطات تارخيية ،وهذا يعني أن خطاب الرتويج لألشباه والنظائر يف
األنساق املجتمعية املتعددة يدخل أغل ُبه يف األمنيات أو األوهام التي ُتكْره التواريخ عىل أن تكون تارخيًا
توحيد ًيا .إن أطروحة األشباه والنظائر يف هذا املجال أطروحة للتزييفْ ،
وإن كنا ال ننفي ما بني املجتمعات
من تشابه يظل يف حدوده الصورية .وهو حني يتجاوز ذلك لتُبنى عليه استنتاجات غري تارخيية ينقلب إىل
سهل العثور عىل أوجه شبه كثرية بني بورقيبة وأتاتورك ،ولكن يف مداها
أيديولوجيا للتوظيف السيايسَ .ي ُ
الصوري فقط .ومؤدى هذا أن بورقيبة ال يمكن موضوع ًيا أن يذهب يف تشبهه بمصطفى كامل إىل ما
يفهمه «هنضويو» تونس اليوم.

الع ْلمنة
البورقيبية واإلسالم :اجتهاد في َ
مل حيمل بورقيبة اإلسالم مرشو ًعا سياس ًيا ،بل ما كان يرى للتحديث من طريق غري طريق بناء دولة وطنية
عىل الطراز الغريب ،وهذا أمر مل يكن خيْفيه ،بل كان شديد اإليامن به ألنه يم ّثل جوهر عقيدته الوطنية .لكن
ً
ومتصل لتحييد الفضاء الدِّ يني من ناحية
كبريا
ما ينبغي التنبيه عليه كذلك هو أن بورقيبة رصف جهدً ا ً
توجه جيب عدم إغفاله
ولالستحواذ عليه من ناحية ثانية ،من دون أن يطرح نفسه
خصم لإلسالم ،وهذا ُّ
ً
يف دراسة عالقة بورقيبة باإلسالم.
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كثريا من النقد الذي حلق ببورقيبة يف هذه املسألة حيتاج إىل مراجعة حقيقية؛ ففي عدد غري قليل من
إن ً
الدراسات خ ْلط بني موقف بورقيبة من اإلسالم وموقفه من رجال الدِّ ين الزيتونيني الذين يم ّثلون

اإلسالم يف تونس .ومن األمثلة هلذا اخللط ما جاء يف املقطع التايل« :ما كان بورقيبة ليستطيع أن يرى يف
ً
معرقل ملرشوعه السيايس .ففي رأيه مل يكن اإلسالم سوى نفي للتطور والتقدم ...وبالنسبة
اإلسالم إال
إىل املتغربنني مثله ،فإن املدينة الفاضلة التي يفاخر هبا الزيتونيون ما هي إال خرافة مىض زمنها»( .((3جمال
اخللط هو أن بورقيبة كان يناهض اإلسالم مناهضته للزيتونيني .وال نعلم عىل وجه التحديد القرائن التي
سمحت لصاحب هذا الرأي بجعل اإلسالم وعلامء الزيتونة شي ًئا واحدً ا عند بورقيبة؛ فلقد ق ّلبنا يف ُخطب
بورقيبة وآرائه الرصحية واملبارشة ومل يتسن لنا الظفر بمعطى يبيح الذهاب إىل ما ذهب إليه ذاك الرأي.
لذلك ،نلح عىل أن القراءة املوضوعية واملحايدة وحدها توصل الدارس إىل موقف علمي.
ونخال أن مثل هذه التخرجيات األيديولوجية آتية من مشكلة ثقافية وتارخيية تسكن الذهنية املتدينة
املعبين الرسميني عن تعاليم اإلسالم -أي العلامء -يتطابق علمهم مع اإلسالم،
عمو ًما ،ومفادها أن ّ
عاميل الزمان واملكان من
وهذا خطأ تارخيي جسيم سببه إسقاط ال ُبعد البرشي عن أقوال العلامء ،وإخراج
ْ
الظروف التي ُيذيع فيها العالِم رأيه.
يمكن استدعاء نوع آخر من التعاطي املغلوط مع املسألة البورقيبية والدِّ ين ،وهو الذي يقوم عىل العداء
السيايس .وال شك يف أن اإلسالمويني هم أبرز من جيسد هذه احلالة؛ فلام كان مرجع مرشوعهم السيايس
والثقايف َف ْهمهم لإلسالم والوظائف املجتمعية املوكلة إليه ،وملا كان مرجع بورقيبة يف التحديث غري
رضرا عىل األطروحات
مرشوعهم استحكم العداء بني الطرفني .وهذه مشكلة من أكثر املشكالت
ً
اإلسالموية نفسها قبل أن يلحق الرضر باإلسالم دينًا؛ فالغالب عىل االجتاهات اإلسالموية التي تُقدم
ً
نفسها ً
وتأويل .والواقع أن القضية تتجاوز اإلسالموية
فهم
بديل سياس ًيا هو نزوعها إىل احتكار اإلسالم ً
السياسية لتشمل كل توجه يتخذ من امل ْط َلقات والغيبيات سندً ا .واألديان بصفة عامة ،باعتبارها عند
وكيل عنه أو ً
املؤمنني هبا روح اهلل وكامله ومتامه ،تغري اإلنسان فر ًدا أو مجاعة بأن يكون صف ًيا هلل أو ً
ظل
رسا من أرساره .ومن هنا يترسب بقصد أو من دون قصد نوع من تل ّبس البرشي باإلهلي ،وحيدث
له أو ً
الدارس يف تاريخ املجتمعات
تداخل فوضوي بني وظائف النص الدِّ يني ووظائف املجتهد فيه .وال َي ْع ِدم
ُ
التي تبني قيمها وتصوراهتا عىل األديان أن جيد فيها صنو ًفا من االنغالق والتشددً ،
مستمرا إىل
وميل
ً
نظرا إىل شيوع االعتقاد بأن هذا الطرف أو ذاك يملك احلقيقة الربانية.
تفجري الرصاعات ً
اإلسالميون يف تونس ال يشذون عن ذلك؛ َف ُهم يف املحصلة جزء من اجلامعات املؤمنة التي تعتقد بأهنا متتلك
احلقيقة وبأن رسالتها إنام هي تنفيذ للمشيئة الربانية .وليس بالرضورة أن ِ
يفصح اخلطاب اإلسالموي عن
ظاهرا عىل سطح الوعي السيايس ،فبمجرد االندراج يف اإلسالموية مرشو ًعا
هذا الدور وال أن يكون
ً
(35) Jalel Bahri, «Le Lycée de Rakada, une filière de formation pour les arabisants d’Afrique noire en Tunisie,» dans:
René Otayek, dir., Le Radicalisme islamique au Sud du Sahara: Da’wa, arabisation et critique de l’Occident, hommes
et sociétés (Paris: Éd. Karthala; Talence: Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA), 1993), p. 79.
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يدث االلتحام اآليل بني البرشي واإلهلي .وإذ يكون األمر كذلك ،يصبح كل مرشوع جمتمعي عىل
تغيري ًيا َ ْ
غري هذا السمت انحرا ًفا عن رشع اهلل.
مهم هو أن اإلسالموية التونسية وضعت نفسها،
أمرا ًّ
إن هذا البحث ،إذ يسوق هذه املالحظات ال هيمل ً
ً
تشكل سياس ًيا ،يف إطار مدين ،وأعلنت أهنا ال متتلك اإلسالم وحدها وال تتكلم باسمه.
منذ أن تشكلت
ورد ذلك يف البيان التأسييس الذي أعلن والدة حركة االجتاه اإلسالمي« :إن حركة االجتاه اإلسالمي ال
نسب هذا اللقب إليها»(.((3
تقدم نفسها ناط ًقا رسم ًيا باسم اإلسالم يف تونس ،وال تطمع يو ًما يف أن ُي َ
ولكن ذلك ال يمنع من التنبيه عىل أن التداخل بني الدِّ يني والسيايس (وليس الدنيوي) ال يمكن أن يكون
من دون بروز نزعات استبناء الدِّ ين والظهور يف موقع الذود عن حياضه .وإ ْذ نتوقف عند هذه املسألة،
فليس من باب َمن يرفض إرشاك املتدينني يف الشأن العام؛ فمالحظاتنا تتنزل يف إطار حمدد وهو أن التاريخ
أثبت باستمرار أن الدِّ ين كان وقو ًدا سحر ًيا للنزاعات الكربى .وحني ت ِ
ُفرز الساحة السياسية مرشو ًعا
يرض التاريخ رسي ًعا وينشأ إىل جانبه السؤال املربِك :كيف يمكن لإلسالموية التونسية أن
إسالمو ًيا َ ْ
عصها فت ُْحدث خر ًقا يف املعطى التارخيي وتُنتج معرفة جديدة (وليس خطا ًبا)
تكون رائدة إلسالمويات ْ
يتساكن فيها اإلهلي والبرشي من دون أن يعتدي أحدمها عىل اآلخر؟
ال يسمح املقام هنا بتفصيل القول يف معنى الرشع وكيفيات تنفيذه؛ إذ إن له يف هذه الدراسة موض ًعا آخر،
إال أن من املفيد اإلشارة إىل أن الرغبة يف إضفاء الصبغة اإلسالمية عىل املجتمعات ،التي هي موضوع ًيا
كثريا من التساؤالت؛ فاإلسالموية ،وهي هتدف إىل األسلمة ،كأنام تتحرك يف الالمعقول
مسلمة ،تثري ً
التارخيي والثقايف .واملعنى من هذا أهنا غال ًبا ما تتعامل مع الدِّ ين باعتباره ًّ
جاهزا للتطبيق وتتغاىض
حل
ً
وكثريا ما يطغى عىل خطاهبا غموض ال يتبني املرء فيه الفروق النظرية والعملية
عن األبعاد الزمنية فيه.
ً
بني الدِّ ين والرشيعة ،بل نكاد ال نعثر عىل رؤية تفصيلية للرشيعة إجرا ًء ومقصدً ا .وينتج من هذا الغموض
االكتفاء بشعار «تطبيق الرشيعة» أو «اإلسالم هو احلل».
ال ريب يف أن رىض اإلسالموية بالتوقف عند هذه احلدود يدفعها إىل إنتاج أيديولوجيا «خالصية» من
ناحية ،وخطاب تسحب به اإلسالم من كل خطاب آخر وإن ادعى أنه يصدر عن اجتهاد يف اإلسالم ،من
ناحية ثانية .وال يكون مآل عمليات سحب اإليامن من اآلخرين اقتحا ًما ملجال التكفري ،وهو خطِر يف ذاته،
أيضا
أيضا ممارسة نوع من االعتداء عىل حرية أولئك اآلخرين الذين َي ْصدرون هم ً
فحسب ،وإنام يكون ً
عن اجتهاد يف اإلسالم .واملثال البورقيبي مثال جيد هذا السياق؛ فقد اعترب راشد الغنويش ما جاء عىل
لسان بورقيبة من دعوة الناس إىل إفطار رمضان نو ًعا من االحتيال عىل الدِّ ين باسم االجتهاد.
األهم من هذا هو أن ُيرج الغنويش بورقيبة من اإلسالم يف فتوى يبدو أن الشيخ السعودي ابن باز كان
مصدرا هلا« :بورقيبة مل يكن مؤمنًا باإلسالم ً
أصل ،بل كان يعتربه عقبة .وهذه العقبة يتم جتاوزها...
ً
باحليلة باسم االجتهاد .هبذا يدعو الناس لإلفطار يف رمضان ...وهذا ال يمكن ْ
أن يفعله مسلم...
( ((3راجع نص البيان على الموقع الرسمي لحركة النهضة<www.ennahdha.tn>. :

78

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

حتى مسلم فاسق ال يفعل هذا»( .((3واالحتيال عىل اإلسالم ما كان ليكون لو مل يكن بورقيبة «ملحدً ا».
والرغبة يف تسويق صورته باعتباره جمتهدً ا مدعاة لالستغراب« :أنا أستغرب من بعض الناس الذين أرادوا
َ
والعال عىل أنه جمتهد بينام بورقيبة ملحد معروف»( .((3ولئن كنا
أن ُيعيدوا تسويق بورقيبة للشعب التونيس
ال نعلم عىل وجه اليقني العلة التي ُطرد هبا بورقيبة من اإلسالم سوى قول الغنويش« :حتى حممد مزايل
(((3
كثريا من القلق،
يشهد بذلك ،البحث التارخيي يشهد بذلك»  ،فإن جمرد التفكري يف التكفري أمر يثري ً
خاصة إذا صدر عن شخصية إسالموية يف مقام الشيخ راشد الغنويش.
إننا نغمط الغنويش حقه إن وقفنا يف فتواه عند هذا احلد؛ فلقد قال ،يف حماولة لبيان أن تكفري الناس ليس
من مهامه« :املشكلة ليس أنه ملحد ...نحن لسنا حمكمة تفتيش نفتش يف قلوب الناس :هذا مؤمن وهذا
ملحد»( .((4وهذا قول ينم عن موقف ال يمكن إال التنويه به ألنه يعكس وع ًيا بأن اإليامن شأن خاص من
شؤون الفرد وليس من حق أو من صالحية أي جهة أن تراقب صدقه أو ضالله .وحني ت ُِشيع اإلسالموية
التونسية آراء كهذه ،فإهنا توفر يف مستوى اخلطاب املبارش عىل األقل مساحة من احلرية ال ينمو الفكر
واالجتهاد من دوهنا .ولكن ،إن مل يكن يف هذه اإلسالموية نزعة إىل «التفتيش» يف عقائد الناس ،فكيف
نفهم صدور «بطاقة تفتيش» يف عقيدة بورقيبة؟
اجلواب الذي قدمه الغنويش هو التايل« :مشكلتنا أن بورقيبة كان يريد أن يفرض إحلاده عىل الناس»(،((4
َوسع يف االفرتاض ينبغي أن يسنده دليل ،فام الذي جيعل الغنويش يقول إن بورقيبة كان «يريد
وهذا ت ٌ
أن يفرض إحلاده عىل الناس»؟ .الوقائع التارخيية ال توفر إجابة ،اللهم إال إذا اعتُرب بعض «اجتهادات»
رجا له من الدِّ ين ،وهذا يصعب التسليم به من الناحية املبدئية واألخالقية ،أو إذا وقع تَبنّي ما
بورقيبة ُم ً
ذهب إليه الغنويش وهو أن بورقيبة ومجاعته كانوا من البداية مرشو ًعا فرنس ًيا هيدف إىل إرباك عقيدة الناس
«خترج جيل تونيس اجللد فرنيس اهلوى رسعان
وإخراج الزيتونيني من مرسح معركة الكفاح والتحرير:
َ
ما متهد أمامه السبيل الفتكاك زمام احلركة الوطنية من األيدي الزيتونية املتوضئة بعد أن نجح يف خداع
الناس بام أبداه من غرية دينية مصطنعة»(.((4
ال شك يف أن صدور مثل هذه املصادرات عىل عقائد الناس ال يمكن موضوع ًيا تربيره خاصة أن
اإلسالموية تطرح نفسها طر ًفا يف املشهد السيايس التونيس ال جهة دينية رقابية .ومثل هذه «االنزالقات»
يمكن تفسريها من دون تربيرها؛ إهنا تأيت عىل األرجح يف طور ما زال فيه اإلسالمويون داخل جمال
الدعوة ومل خيرجوا إىل جمال الفكر .وليست سبيل تلك كسبيل هذه؛ فالدعوة ينهض هبا اآلمرون باملعروف
الناهون عن املنكر يف إطار من الصفوية األخالقية التي تسعى إىل حض الناس عىل املعروف واخلري.
(« ((3راشد الغنوشي ..الحركة اإلسالمية في تونس( »،حوار أجرتْه معه قناة الجزيرة ،برنامج «زيارة خاصة»،)2006/06/10 ،
على الموقع اإللكتروني.>http://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2006/6/12< :
( ((3المصدر نفسه.
( ((3المصدر نفسه.
( ((4المصدر نفسه.
( ((4المصدر نفسه.
( ((4راشد الغنوشي« ،دفاع الشيخ ابن باز عن اإلسالم وأهله في تونس »،على الموقع اإللكتروني.>www.dd-sunnah.net< :
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وهلذه السبيل مشكالت أمهها أن القائمني عليها ،وهم متطوعون ينشطون خارج كل سلطة رسمية أو
مؤسسية ،يترسب فيهم ،بطول املامرسة ،شعور كأنه اليقني بأهنم قوامون عىل احلق وبه .ولعلهم يف هذا
حيولون أنفسهم أو حيوهلم املتأثرون هبم إىل قادة جتتمع فيهم خصلتا الدِّ ين والدنيا .وال عجب حينئذ أن
يتجاوز األمر باملعروف والنهي عن املنكر حده الدعوي ليصبح آلة َ َتكم يف الناس حتى ْ
وإن كان ذلك
بطريقة غري معلنة.
تربز يف هذا الصدد مشكلة أخرى من مشكالت اإلسالموية هي حتويل رصاع االجتهادات املختلفة من
َ
عال العقل إىل عامل التأثيم واإلدانة؛ فـاجلهة التي تنتج «جملة األحوال الشخصية التونسية» عىل سبيل املثال،
تؤكد أهنا تتموقع يف دائرة اإلسالم ولكن باجتهاد معارص يراعي مقتضيات احلال .ومع ذلك ،أثارت
قلق رشائح من املؤمنني العاديني يف زمن ظهورها من دون أن ينتفض القطاع ال ُع َلامئي الزيتوين «نُرصةً»
َ
لإلسالم لو كانت ُتدد ح ًقا ثوابت هذا الدِّ ين ،أو لو كان هؤالء يامرسون إىل هذا احلني السلطة التي كانت
هلم قبل دخول البالد عىل خط التحديث العرصي .وكانت اإلسالموية الطرف األكثر ً
إقبال عىل هذه
تسفيها لِا فيها وإدانة للقائمني عليها .هكذا رآها حممد اهلادي الزمزمي ،القيادي اإلسالموي البارز:
املجلة
ً
«لعل أول إجراء اختذه بورقيبة ...يتم ّثل يف إصداره جملة األحوال الشخصية ...تلك املجلة التي َيعدها
حكام تونس مفخرة هلم حتى أضفوا عليها من القداسة مثلام أضفى اهلندوس عىل البقرة التي يعبدوهنا من
بلغت اجلرأة عىل الرشيعة اإلسالمية ما مل تبلغه
دون اهلل ...وظل بورقيبة يزدهي هبا لِ َما تضمنته من قوانني
ْ
يف أي بلد عريب أو إسالمي ...جاءت هذه املجلة بأحكام ونصوص قانونية مناقضة للرشيعة اإلسالمية
متام املناقضة»(.((4

في اختالط السبل نحو الحداثة

كان «اإلسالم السيايس» باستمرار هد ًفا مرغو ًبا فيه للتحالف املستمر ضده بني السلطة احلاكمة يف تونس
خصوصا ،وهو حتالف يمكن تفسريه بال عناء؛ فكالمها يرى نفسه
والنخبة احلداثية عمو ًما ،واليسارية
ً
ٍ
َ
وأنامط تفكري وشبك َة قيم وتارخيًا
عقالن ًيا يعمل عىل ختليص الوطن من التخلف .وكان الدِّ ين مؤسسات
هو التجسيد األبرز للتخلف .ومارس التحالف «العقالين» ضغو ًطا شديدة ومستمرة عىل كل مظهر أو
جتل لتفكري أو سلوك ذي منشأ ديني يف إطار اسرتاتيجي بعيد املدى .وليس األمر بمستغرب ،سواء يف
احللف بأنه منبع التقدم والعقالنية.
سياق معركة البناء الوطني أو يف سياق ربط تونس ثقاف ًيا بام يعتقد هذا
ُ
يالحظ يف ذينك السياقني هو أن اإلسالم مل يكن مستهدَ ًفا
لقد كان «القديم» مر ًمى للسهام احلداثية ،وما َ
متاحا وال ً
قابل للرواج .كان االستهداف الرصيح للمعتقدات
باعتباره دين الشعب ،فام كان ذلك
ً
واخلرافات والقيم التي ال تساعد عىل العمل من أجل االندراج يف مسار التنوير والتحرر .ولكن ،ينبغي
ْ
أيضا أن اإلسالم دينًا مل يكن عند ذاك احللف يف موقع يليق به؛ كان ثمة نوع من اجلفاء أو
أن نالحظ ً
التحييد أو عدم الرغبة يف إظهار االنتامء احلميمي إليه ،وهذا له ما يفرسه ثقاف ًيا :املدارس الفكرية التي
تغذى منها العقل احلداثي التونيس والصالت السياسية باخلارج التي كانت تفرض عىل تونس أن تلتزم
( ((4محمد الهادي الزمزمي ،تونس :اإلسالم الجريح ،ص .91
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رصا ًطا معلو ًما حتى ُي ْق َب َل هبا طر ًفا مستفيدً ا من ِهبات «العامل احلر» أو مكانًا َيأ َمن فيه احلاكم عىل م ْلكه
ويتمتع فيه احلداثي بالرىض والتزكية.
يف ضوء هذا التصور ،وقع تضييق شديد يف جماالت نفوذ الفضاء الديني ،ووفر ذلك إمكانات هائلة لنشوء
عالقات اجتامعية وثقافية وأخالقية خارج رقابة ذاك الفضاء ،وهو ما ساعد عىل ذيوع نمط من السلوك
التحرري .وما جتدر مالحظته يف هذا السياق هو أن التدين املجتمعي مل يكن تدينًا صدام ًيا ،فلم يكن القيام
أصحابا منزلة اجتامعية مرموقة ،أي إن املجتمع التونيس مل يكن ُم ً
هيأ لالنقسام إىل
مانحا
بالشعائر الدينية ً
َ
مجهور متدين فاضل ومجهور غري متدين مرذول .فمسألة التدين من عدمه كانت يف تونس املعارصة من
القضايا الشخصية ،وهذا أمر بالغ األمهية ،إ ْذ ال وجود يف تونس ملؤسسة حتتكر الدِّ ين وترغم الناس عىل
االصطفاف وراءها .كانت الدولة وحدها َمن يرشف عىل الفضاء الديني :أماكن عبادة ،توظيف األئمة
والوعاظ واملؤذنني ،الربامج الدينية يف وسائل اإلعالم .وكان ُيعترب خمال ًفا قوانني الدولة كل َمن يقوم
بنشاط ديني خارج الرقابة.
مل يكن األمر لِ َينجح لو مل يكن جز ًءا من مرشوع حتديثي متكامل وواضح األهداف واملقاصد وضع له
زعامء التحرير الوطني أسسه الصلبة قبل أن يبنوا الدولة؛ فقادة احلركة الوطنية مل يكونوا ،كام كان غريهم
يف بالد أخرى ،زعامء دينيني(( ((4عبد القادر اجلزائري وعمر املختار عىل سبيل املثال) ،فهم أبناء تعليم
عرصي ترمز إليه «املدرسة الصادقية» بشموخ وكربياء(.((4

واملدرسة الصادقية م ْعلم من املعامل التحديثية التي أرشف عىل إقامتها املصلح التونيس خري الدين باشا .إهنا
مؤسسة تعليمية ،لئن كان املطلب املبارش والرصيح منها د ْفع املنوال التمديني التونيس يف اجتاه حتقيق قاعدة
تعليمية عرصية تستفيد من منجزات العلوم يف أوروبا آنذاك وتوفر لإلدارة التونسية الكفاءات واملهارات،
فقد كانت ،من دون ترصيح علني ،مقط ًعا من مقاطع الرصاع ضد عنارص «التخلف» والتقليد .لذلك،
يمكن القول بال َلبس إهنا جاءت لتنافِس «الزيتونة» وشيوخها ،سواء يف الربامج التي تعتمدها أو يف اللغات
التي تُدَ رس فيها .وكان كثري من خرجييها ينتقلون إىل باريس ملواصلة الدراسة يف جامعاهتا «التنويرية»
الشهرية ،وخاصة السوربون .وألسباب كثرية ،استطاع هؤالء أن خيوضوا غامر معارك التحرير الوطني،
وأن يرسموا ألنفسهم رؤى جديدة ،وأن يذيعوا بني الناس خطا ًبا جديدً ا .واستطاعوا ،ألسباب مركّبة،
أن يسلبوا من الزعامء الزيتونيني قيادهتم للحركة الوطنية؛ فقد تم هلم بيرس ،بعد حركة انشقاقية ،تكوين
«احلزب احلر الدستوري اجلديد» ( )1934وإفراغ احلزب األم« ،احلزب احلر الدستوري» الذي أسسه
الشيخ عبد العزيز الثعالبي يف آذار/مارس  ،1920من حمتواه ومجهوره(.((4
( ((4لم ينتم الحبيب بورقيبة ،على سبيل المثال ،إلى الزيتونة ،بل تعلم في معهد كارنو الفرنسي والمدرسة الصادقية.
( ((4للتوسع انظر :أحمد عبد السالم ،المدرسة الصادقية والصادقيون ،تاريخ (قرطاج :بيت الحكمة)1994 ،؛

Mokhtar Ayachi, Ecoles et société en Tunisie, 1930-1958, cahier de CERES, Série Histoire; no. 11 (Tunis: Centre de
CERES, 2003), et Noureddine Sraï eb, Le Collège Sadiki de Tunis, 1875-1956: Enseignement et Nationalisme, monde
arabe, monde musulman (Paris: CNRS, 1995).

( ((4راجع في هذا الصدد :يوسف مناصرية ،الحزب الحر الدستوري التونسي( 1934-1919 ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
.)1988
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وهم يف أغلبهم أميون حمافظون ،إىل بورقيبة «البارييس
ال ندري عىل وجه التحديد كيف مال الناسُ ،
(((4
والسوربوين» املتنور ،وكيف هجروا حز ًبا ُيفرتض أنه بزعامئه وأدواره أقرب إليهم من غريه  .ولكن ما
عنرصا تفسري ًيا هو أن عموم التونسيني ،عىل امتداد إسالمهم إال باستثناءات نادرة
يمكن أن نطمئن إليه
ً
وغري فعالة ،مل يتشكل يف جماهلم الثقايف مرجع ديني حاسم ومغلق .ويبدو أن اإلسالم الذي أسلموا إليه
ملمحا هادئًا وبسي ًطا وبعيدً ا عن التعصب املذهبي والعقائدي .وال
أمرهم نجحوا يف ترويضه وإكسابه
ً
َع َجب حينئذ أن يكون يف بعض فرتات تاريخ تونس احلديث ُم ْفتُون كبار عىل املذهب احلنفي ومجهور
الناس عىل املالكية .وفوق ذلك كله ،ثمة معطيات تارخيية ينبغي االنتباه إليها؛ فتونس كانت واحدة من
واليات السلطنة العثامنية األكثر محاسة لإلصالح يف القرن التاسع عرش .ومتت ّبع التواصل الذي كان
مستمرا بني الباب العايل وبايات تونس بشأن اإلصالحات الالزم إجراؤها يف اإليالة التونسية يرى بال
ً
عناء قوة التيار التمديني يف هذا البلد .ويمكن االكتفاء يف هذا الصدد باإلشارة إىل «عهد األمان» ودستور
 1862ووثيقة حترير العبيد .ومل يكن النَّ َفس اإلصالحي حمل ًيا أو عثامن ًيا فقط ،بل كانت الفكرة الدستورية
املستوحاة من التجارب األوروبية حارضة بقوة .وكانت اإلعالنات االحتفالية بإصدار مثل تلك املراسيم
والترشيعات ال تنعقد إال بحضور متميز لقناصل الدول األوروبية وسفرائها .وكان الباي ُيشهد أولئك
السفراء والقناصل عليه وهو يؤدي القسم للوفاء بام يف النصوص الترشيعية.
إذن ،كان ثمة بيئة مناسبة لربوز مالمح حياة سياسية وثقافية مدنية ال تستمد مرشوعيتها من الدِّ ين ورجاالته
كثريا من مهامهتم ،فكانوا ك ََم ْن يواصل عىل
حرصا .وقد ّ
سهل ذلك عىل زعامء احلركة الوطنية «احلداثيني» ً
ً
نحو من األنحاء مسرية التمدين السابقة .وعىل هذا األساس ،كان االجتاه الغالب عىل خطاهبم الن َف َس
التجديدي الذي ُي َرغب يف احلياة ،ويدفع نحو قيم مل تكن من املقومات األصيلة يف وجدان التونسيني
ذوي الروح التقليدية املحافظة ،مثل النضال االجتامعي النقايب والنشاط الصحايف وتعليم التونسيني يف
املدارس الفرنسية .واملتأمل يف الوظيفة التحريرية ومقاومة املستعمر الفرنيس يمكنه أن ينتبه إىل أمر مهم،
وهو أن الكفاح التحريري مل يكن يف ثقافتهم واج ًبا دين ًيا يف املقام األول؛ كان عقيدة وطنية ،وهو إذ يكون
كذلك يكشف بام ال يدع ً
جمال للشك عن املقاصد الكربى التي يتحرك يف اجتاهها هؤالء الزعامء .وعبارة
بورقيبة التي يعرفها التونسيون جيدً ا «رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب» تُرتجم ذلك .صحيح
أنه اصطفاها بعقل و ّقاد ممّا ُيعرف من األحاديث النبوية ،فإنه اصطفاها ونرجح أنه يعلم أن حول هذا
احلديث شبهات .وال ندري إن كان عىل علم بام ورد ،عىل سبيل املثال ،يف فتاوى ابن تيمية« :أما احلديث
الذي يرويه بعضهم أنه قال يف غزوة تبوك :رجعنا من اجلهاد األكرب إىل اجلهاد األصغر ،فال أصل له .ومل
َي ْر ِوه أحد من أهل املعرفة بأقوال النبي»( ،((4غري أننا نرجح ِعلمه بذلك وانرصافه عنه ألن املسألة عنده
ليست دينية؛ فاجلهاد احلق بالنسبة إليه هو بناء الدولة احلديثة وبلورة احللول والتصورات التي خيرج هبا
( ((4قدم نور الدين سريب بعض التفسيرات لفهم أسباب عزوف الناس عن الزعماء المحافظين ،وهي تفسيرات يبدو أنها مقبولة في

عمومها .راجع ذلك فيNoureddine Sraï eb, « Note sur les dirigeants politiques et syndicalistes tunisiens de 1920 à 1934,» :
Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, no. 9 (1971).

( ((4أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،جمع وترتيب عبد الرحمان بن
محمد بن قاسم (المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،)2004 ،مج  ،11ص .197
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املجتمع التونيس من السلبية واالتكالية واالهنزامية إىل دنيا الفعل واإلنتاج والنامء .وهبذا ،كان استخدام
مفردة «اجلهاد» استخدا ًما ُيرجها من داللتها املعجمية الدينية إىل داللة حياتية وزمنية مبارشة.

حتدث بورقيبة َ
عابرا
أول ما حتدث إىل املغاربة عن «اجلهاد األكرب واجلهاد األصغر» .وما كان حديثه ذاك ً
اقتضته مناسبة بعينها وانقىض أ َثره بانقضائها .كان يف ما قال َيصدر عن رؤية وفلسفة ،ولذلك سنراه يعود
وبرنامج عمل إىل بلده.
باحلديث النبوي من املغرب األقىص أطروح ًة
َ
فام هو املجال الذي يستطيع من خالله زعيم دولة االستقالل حتقيق برناجمه املبني عىل تلك األطروحة؟
يذكر الشيخ كامل الدين جعيط ( )2012-1922رواية هذا نصها« :عام 1960م مجع بورقيبة يف شهر
رمضان املعظم الشيخ حممد العزيز جعيط (والد كامل الدين جعيط) والشيخ الطاهر بن عاشور ،وجلس
أحدُ مها عن يساره واآلخر عن يمينه وقال :نحن اآلن يف اجلهاد األكرب .ولذلك ال بد عىل التالميذ والعامل
واجلنود أن يفطروا رمضان»( .((4هذه رواية مهمة لسببني :األول هو اجلرأة االجتهادية التي صدرت عن
رجيل دين آنئذ عىل ما
رجل دولة يبيح لنفسه ما حيتكره الفقهاء ألنفسهم عادة .والثاين هو إ ْطالع أشهر
ْ
عزم عليه .وليس اإلخبار بام نوى مطل ًبا يف حد ذاته ،فنحن نعتقد أنه قام باستدعائهام من أجل افتكاك
مباركة منهام عىل ما ذهب إليه ،وهو إذن ليس يف مقام املستفتي الذي ينتظر جوا ًبا؛ إنه ينتزع منهام وظيفتهام
ويريدمها ظهريين له .وهو إذ ينزع إىل هذه الوجهة ،يبارش يف إنشاء جمال مل يكن من قبل موجو ًدا ،وهو
جمال هيمنة الفضاء السيايس عىل الفضاء الديني ،وهذا من املالمح األساسية للدولة الوطنية اجلديدة
ذات امليول ال َعلامنية الشديدة .وحني تكون مساحة تنفيذ مرشوع «اجلهاد األكرب» هي املساحة التي خيرتق
فيها بورقيبة املستقر من العقائد يف النصوص والقلوب ،فذاك دليل بارز عىل أن تونس تتهيأ لزمن ثقايف
وسيايس جديد.
أيضا
أمرا غري مألوف ،بل إنه يصدم الوجدان الدِّ يني اجلمعي ً
ال شك يف أن ما أقدم عليه بورقيبة ليس فقط ً
كثريا من األسئلة حول األهداف البعيدة التي يرنو إليها بورقيبة .وال شك كذلك يف أن بورقيبة
ويطرح ً
ً
مسؤول ال عن تطوير الشأن السيايس فحسب ،وإنام كذلك عن تغيري جذري يف قضايا
كان يرى نفسه
الشأن الديني ،وذلك باالجتهاد فيه .ولذلك جاء يطرح عىل الناس ما يتصور أنه حصيلة تفكريه وتدبره
يف معاين الدِّ ين ومقاصده« :نحن اليوم عىل أبواب رمضان ال يفصلنا عنه إال ثالثة أسابيع .ومسألة صوم
ً
طويل .ومن واجبي أن أبسطها هنا بكل رصاحة بحضور مفتي الديار التونسية الذي
رمضان درستُها
اجتمعت به قبل اليوم وحتادثت معه مرات متكررة بشأن هذا املوضوع»( .((5وحني ُيقحم بورقيبة مفتي
الديار التونسية( ((5يف خطابه وهو يعلم حساسية املوقف ،فهذا ّمما ينبغي التوقف عنده.
( ((4من حوار أجراه معه عبد السالم لصيلع .راجعه في جريدة الرياض ،على الموقع اإللكتروني<http://www.alriyadh.com/ :

>. article372530.tml

( ((5من خطاب صفاقس المشار إليه سابقًا.
منقحا لألمر السابق
النص
هذا
عتبر
ي
و
،1962
نيسان/أبريل
6
في
المؤرخ
107
األمر
بمقتضى
(ُ ((5أحدث منصب مفتي الجمهورية
ً
ُ
الصادر في  28شباط/فبراير  1957الذي بموجبه أحدثت خطة مفتي الديار التونسية.

دراسات وأبحاث
سة؟ دراسة في التحديات
أي إمكانية إلنتاج إسالموية ُم َتوْ َن َ

83

أدوارا تك َّلف هبا وال خترج عنها.
لتوضيح املسألة ،جتدر اإلشارة إىل أن ملؤسسة اإلفتاء الرسمية يف تونس
ً
فـ«مفتي اجلمهورية -كام يب ّينه األمر  107لسنة  -1962هو مستشار الدولة يف شؤون الرشيعة وأصول
الدِّ ين واملراسم اإلسالمية ،ويضطلع بكل ما ُيسنَد إليه من مهامت دينية أخرى»( .((5وهذه املؤسسة ،يف

اهليكلة اإلدارية التونسية ،ال تتمتع باالستقاللية؛ إهنا ختضع إلرشاف الوزارة األوىل .وهذا يعني أن خطة

املستشار التي يشغلها املفتي ال يمكنها أن تكون إلزامية ،بل قد ال تكون االستشارة يف حد ذاهتا رضورية.
واحلاصل من هذا أن مؤسسة اإلفتاء ُأريدَ هلا أن تقوم بعمل غري مؤسس الختيارات الدولة وتوجهاهتا.

املفتي
ولكن بورقيبة مع مرشوع استحواذه عىل األمر كله ،يامرس رض ًبا من «الغش» السيايس فيجعل
َ
«شاهد زور» عىل ما يقول.

البورقيبية واستنزاف رأس المال الرمزي
للمؤسسة الدينية
إن تشغيل مؤسسة اإلفتاء ملصلحة التوجهات «املتطرفة» يف التعامل مع املسائل الدِّ ينية يأيت يف سياق
هتميش الدولة الوطنية للمجال الديني الذي كان حتت سلطة «العلامء» .وحني يقول بورقيبة« :إين كمسلم
جمتهد جيوز يل أن أدعو إىل العمل والزيادة يف اإلنتاج والتقليل من اإلخالد إىل الكسل والرقاد ،وإذا لزم
األمر أن تفطر يف رمضان وتعوض إفطارك ببذل املزيد من اجلهد يف العمل» ،فإن لِا يقول داللة رصحية

ِ
أيضا للنهوض
حكرا عىل «العلامء» ،فرجل الدولة مؤهل ً
وخطرة يف اآلن نفسه ،وهو أنه مل يعد االجتهاد ً

هبذه املسؤولية.

عرف عن بورقيبة من نرجسية زائدة عن احلد ،وقد يكون
كثريا إىل تفسري هذا السلوك بام ُي َ
ال يميل بحثنا ً
يف ذلك يشء من الصحة ،لكن التفسري الذي يبدو أنه األقرب إىل استجالء َم ْ ِفي اخلطاب هو الذي
يأخذ بعني االعتبار الفلسفة السياسية التي عمل بورقيبة عىل بلورة معاملها ،نقصد عىل وجه التدقيق

علمنة املجال السيايس؛ فام ينبغي أال يغيب عن البال هو أن البالد ما زالت يف عقد االستقالل األول،
محأة
وهو طور االحتكاك الشديد بني االجتاهات العاملة يف ميادين الثقافة والدِّ ين والسياسة والغارقة يف ْ

البحث عن أفضل العالقات التي يمكن أن تقوم بني خمتلف مكونات املجتمع واملؤسسات احلاضنة له،
تقليدي ًة كانت أو مستحدثة من جهة ،وبني تونس وجماهلا اخلارجي من جهة ثانية .و َم ْن يكسب معركة
العقد األول من االستقالل هو َمن سيصوغ بنية الدولة ويرسم هلا ما يلزم من املسارات .لذلك ،يبدو
أن االندفاع القوي من جانب بورقيبة نحو إرباك املؤسسة الدينية يندرج يف هذا السياق حتديدً ا .وهبذا

املعنى َيرج بورقيبة من حده الفردي وعنفوانه الزعامايت إىل جتسيد رؤية متكاملة ملستقبل تونس كام

يتصورها.

( ((5راجع ذلك في الموقع الرسمي للوزارة األولى التونسية.<http://www.pm.gov.tn> :
وللتوسع يمكن العودة إلى :أسماء نويرة بن دعية ،مفتي الجمهورية في تونس :المؤسسة والوظيفة (تونس :دار سراس للنشر.)2001 ،

84

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

وهو حني يشري يف خطابه اآلنف الذكر إىل لقاءات مجعته مع الشيخني عبد العزيز جعيط( ((5وحممد الفاضل
توجه اجتهادي ال ُت ْقبِل عليه من تلقاء
بن عاشور( ،((5فإنه يرمي إىل «توريط» املؤسسة التي ينتميان إليها يف ّ
نفسها ،كام يرمي إىل إظهار سلبيتها وعجزها عن املسامهة اإلجيابية يف حفز اهلمم عىل العمل والتشجيع
عىل بناء تونس اجلديدة .وتبدو إشارته إىل أنه حتدث يف املوضوع إىل املفتي «مرات متكررة» موحي ًة بنوع
من التباعد بينهام يف الرأي من ناحية ،وبأن بورقيبة مل يكف عن استدراج ِ
حماوره إىل صفه من ناحية ثانية.
والظاهر من قوله ِ
«ومن واجبي أن أبسطها هنا بكل رصاحة بحضور مفتي الديار التونسية» أنه مل ينجح يف
تطويع املؤسسة الدينية فتوافقه عىل رأيه.
التحدي له؛ فـ«الرصاحة»
هنا ينفصل الزعيم السيايس بعبارة «من واجبي» عن الزعيم الدِّ يني يف ما يشبه
َ

التي يصدع هبا بـ«حضور املفتي» تعني أن ا َمل ِ
رجع يف حسم األمر يعود إىل اجلمهور الذي يستهدفه بورقيبة
بخطابه .وهذا طريف سياس ًيا وخطِر دين ًيا؛ طريف سياس ًيا ألن فيه ما يتميز به هذا الزعيم من غريه ،وهو
«كاريزما» االستحواذ عىل أفئدة قطاع واسع من الناس ،فهو إ ْذ ُيلقي القضية بني مجهوره ،وما هي بقضية
مجهور ،يعرف أنه سيكسبها وإن كانت دينية ،وإن كان هو يف عني مجهوره ليس رجل دين ،وهذا أمر مهم
زعيم عرب ًيا َعلامن ًيا و«متطر ًفا» يف تعامله العقالين
يف تاريخ تونس السيايس والديني املعارص؛ إ ْذ ال نعلم أن ً
مع الدِّ ين حاز ً
قبول وح ًّبا من أعداد كبرية من الناس كام حاز بورقيبة .وال عجب حينئذ أن يقدِّ م نفسه ال
صاحب عقل مستنري يكافح به ركود العقل الدِّ يني
أيضا
رجل دولة مهمو ًما بمستقبل وطنه فحسب ،وإنام ً
َ
ِ
وتقاعسه عن االنخراط يف مهوم الوطن .وهو خطر دين ًيا ألن بورقيبة يعلن ،وهو يتحدى بـ«الرصاحة»
َ
املفتي ،بام ال يدع ً
جمال للشك أن تونس اجلديدة ال يمكن أن يؤول أمرها إىل رجل الدِّ ين حتى وإن كان
املعي بأمر من هذه الدولة.
املفتي َّ
َ
استخدم بورقيبة عبارة الفتة هي «مفتي الديار التونسية» ،والصحيح أن املفتي مل يعد كذلك؛ إنه،
تعمد
بحسب التسمية الرسمية الصحيحة« ،مفتي اجلمهورية» .هل كان يقصد ما تل َّفظ به؟ نتوقع أنه ّ
هذا االستخدام؛ فـ«مفتي الديار التونسية» ُييل إىل زمن غري الزمن «اجلمهوري» ،وهذا يعني أن البالد
ال يمكنها ،بعد إذ صارت حمكومة بنظام سيايس مجهوري ،أن تبقى حبيسة عقل يشتغل خارج نسقها
وزمنها .فتونس اجلديدة ما عادت « ِد َي ًارا»؛ إهنا دار واحدة اسمها اجلمهورية .وهبذا يكون وجود املفتي
أيضا قو ُله« :هذا أقوله هنا بحضور
بالن ََسب الزماين املذكور وجو ًدا بال جدوى .ويلفت نظرنا يف خطابه ً
مفتي الديار التونسية الذي سيخاطبكم مبارشة يف املوضوع بعد يوم أو يومني .وأكرر القول بأنه ليس من
الدِّ ين»( .((5ولنا يف هذا املقطع مالحظتان :مفاد األوىل أن الزعيم السيايس َيظهر أمام الناس ،وهو يسبق
صاحب القول الفصل ،وال يبقى لِـ«مفتي الديار» إال أن
الزعيم الدِّ يني إىل تقرير أمر الصوم من عَدَ ِمه،
َ
خيرج إىل الناس الح ًقا للتصديق عىل «فتوى» الرئيس .ومفاد الثانية أن التأخر يف التصديق «يو ًما أو يومني»
( ((5تولى خطة مفتي الجمهورية من سنة  1957إلى سنة .1960
( ((5تولى خطة مفتي الجمهورية من سنة  1962إلى سنة .1970
( ((5الحبيب بورقيبة ،خطب (تونس :كتابة الدولة لإلعالم.)1961-1960 ،
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يأيت من باب اإلمهال ،بعد أن تكرر لقاء الرئيس باملفتي وال َن ْفع .واإلمهال َ
مدخل إىل التهديد وإن مل ُي ْع َلم
جهارا؛ فقد قال« :وأكرر القول بأنه ليس من الدِّ ين»(.((5
به
ً

املستفاد ممّا تقدَّ م هو أن عالقة زعيم دولة االستقالل بالدِّ ين مل تكن عالقة عدائية؛ فهو مل يقدم نفسه باعتباره
وض ِع تفاعل إجيايب معه ،وهذا بعض ما قد يفرس انجذاب التونسيني إليه ،وهو
يف حرب ضده ،بل إنه يف ْ
أيضا من ا َمل ِ
داخل املهمة التي تساعد عىل فهم ما يمكن أن نعتربه فرادة يف الطرح احلداثي التونيس يف الطور
ً
األول من بناء الدولة الوطنية .وعىل هذا األساس ،يمكن القول إن اجلسور التي تُقام عادة بني األتاتوركية
والبورقيبية ليست يف كل األحوال سليمة؛ فسرية أتاتورك مع الدِّ ين كانت متوترة إىل أبعد احلدود ،ولذلك
أجزنا ألنفسنا الكالم عىل «الفرادة التونسية» يف هذه املسألة حتديدً ا.
ْ
لقد شق التحديثيون األوائل يف تونس طري ًقا ُيلغي من الدِّ ين جانبه الثقايف العام و ُينتج قراءة «متمردة» عىل
ِ
ومساهة بقسط كبري من عملية صوغ «إسالم تونيس حترري» ويف سد املنافذ أمام بروز
املعهود من اآلراء
تروج إلسالم غري هذا اإلسالم .وألن هذه «القراءة احلداثية» مل تكن معزولة عن
مجاعات أو مؤسسات ّ
سياق الفكر اإلصالحي التونيس منذ القرن التاسع عرش ،مل َت ْق َو اجلهات التقليدية والزيتونية عىل تكوين
وريض بالزمن اجلديد وإن غص ًبا.
جبهة تتحدى املرشوع البورقيبي ،إذ كانت كمن فقد السيطرة عىل جماله
َ
مررنا هبا ساب ًقا ...« :فنهض
ذاك ما يمكن االنتباه إليه بوضوح يف آخر رواية الشيخ كامل الدين جعيط التي ْ
الوالد وعارض الرئيس وهو حارضِ .
فم َن الغد وقع عزهلام م ًعا (يقصد عبد العزيز جعيط وحممد الفاضل
َ
صحت الرواية ،يمكن القول إن بورقيبة قرر مرة أخرى أن يبتعد أكثر فأكثر عن
بن عاشور)»( .((5وإذا ّ
«العلامء» وما يرمزون إليه من ثقافة وتاريخ ،وأن يستمر عنيدً ا يف صوغ تصور جديد للمجتمع والدِّ ين يف
تونس اجلديدة.

ٍ
ِ ِ
إجراء أشد وهو
ض بورقيبة؛ فقد كان َي ْل َزم اختا ُذ
مل يكن ْ
عزل هذين الشيخني من منصبيهام كاف ًيا ل ُي َ
«توريطهام» أمام الناس يف مرشوعه التحديثي ،ولذلك سيجعلهام ُمتك ًَأ تنهض عليه أطروحته .ألقى
بورقيبة يف اخلامس من شباط/فرباير  1960خطا ًبا جاء فيه« :يف غمرة مشاكلنا ومعاركنا السياسية ،مل
نجد وقتًا كاف ًيا لدرس السرية النبوية بإمعان .ولقد اطلعنا عليها وعلمنا منها الكثري ولكن جوانب منها
جعنا مع فضيلة الشيخ الطاهر بن
مل هنتد إليها .وقد أرشدين فضيلة الشيخ حممد العزيز جعيط يف جملس َ َ
عاشور إىل حادثة يف حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم دلتْنا عىل رأيه واجتاهه وعىل ترصفه لو بقي صىل
اهلل عليه وسلم حتى اليوم .يقول فضيلة مفتي الديار التونسية إن رمضان أدرك املهاجرين واألنصار وهم
يسلكون طريقهم بقيادة النبي الكريم إىل فتح مكة فصام بعضهم وأفطر آخرون ،فأراد صىل اهلل عليه
وسلم أن يشجعهم فأفطر .ومع ذلك متسك البعض منهم بالصوم ،فأمرهم باإلفطار وقال هلم‹ :أفطروا
لتقووا عىل مالقاة عدوكم› ،حديث رشيف وسنّة نبوية كريمة كانت جمهولة منا ،واحلال أهنا جديرة بأن
( ((5ما يجدر ذكره في هذا السياق أن الشيخ عبد العزيز جعيط أصدر فتوى تحت عنوان« :األعذار المبيحة للفطر في رمضان»
وقد نشرت في :الصباح (تونس).1960/2/14 ،
( ((5المصدر نفسه.
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تُل َقى كل يوم مجعة يف اجلوامع واملساجد ،وأن تظفر بام هي َح ِرية به من درس وحتليل .لقد كان صىل
اهلل عليه وسلم يف حاجة إىل جنود اإلسالم ليقهر هبم أعداء الدِّ ين .وماذا ُيفيد الدِّ ين يا تُرى إذا متسكوا
بالصوم ثم اندحروا أمام قريش؟»(.((5
أن َينقل بورقيبة قصة إفطار املسلمني رمضان والرسول معهم عىل لسان املفتي ،فهذا ال ضري فيه ،وأ ّما
حيول القصة املنقولة عىل لسان املفتي إىل أرضية ترشيعية ،فذاك ممّا هو شبيه بـ«االحتيال» الفقهي الذي
أن ّ
ال َيظهر فيه بورقيبة وحيدً ا يف ما ذهب إليه؛ فها هي مؤسسة اإلفتاء التي مل يقطع معها الوصل يف العلن
تلهمه االجتهاد ،وال نخاله إال متعمدً ا ذكْر الشيخني م ًعا .إنه كمن ُيشهد أحدمها عىل اآلخر .وهكذا يفوز
بمغنمني :االستحواذ عىل سلطة الترشيع واالجتهاد وهتميش القائمني عليه ً
أصل من ناحية ،والظهور
أمام الناس يف انسجام مع مؤسسة اإلفتاء ممّا ُيبعد عنه شبهة معاداة الدِّ ين ورجاله من ناحية ثانية.
أيضا إن الفضاء الديني يف اسرتاتيجية الدولة الوطنية ينبغي أال يكون إال يف خدمة
وهكذا يمكن القول ً
األهداف «الوطنية» الكربى ،وذلك ال يتأتى إال بعملية اجتهادية تصدر من خارج أطرها التقليدية .وال
يبقى يف ضوء املسار اجلديد أمام الزيتونيني املتشبثني بأطروحاهتم إال االستقالة من املناصب التي يش َغلوهنا.
ع/توهم أن هوية الدولة الوطنية ستكون خالصة
وعىل هذا النحو َف َعل الشيخ عبد العزيز جعيط الذي تو ّق
ّ
اجتهاده؛ فقد روى عنه ابنه كامل الدين جعيط أنهَ « :قن َن الفقه املالكي والفقه احلنفي يف جملة أوجدها
لتكون ً
َ
عمل أساس ًيا أصل ًيا للجمهورية التونسية حينام كنا نعتقد بأنه سوف يقع إحلاق املحاكم التونسية
باملحاكم الرشعية ،وكذلك يف التعليم :كنا نعتقد أنه سيقع إحلاق التعليم املزدوج الفرنيس/العريب بجامع
الزيتونة .ولكن مع األسف بورقيبة -غفر اهلل له -عكَس ذلك ،فقدَّ م والدي استقالته حينام وقع إغالق
جامع الزيتونة واملحاكم الرشعية»(.((5
إن ما كان حيدث بني بورقيبة والزيتونيني أكرب من أن ُيرش يف خانة رصاع بني زعيم يريد أن يستأثر باألمر
كلهِ ،
وجهة دينية هلا رشعية تارخيية؛ فالعمل احلثيث عىل إخراج الزيتونة ثقاف ًة وتارخيًا من البديل املجتمعي
املستقبيل ليس إال جز ًءا تنفيذ ًيا من قصة تونس اجلديدة التي جاءت البورقيبية لتنسج خيوطها .ولئن كانت
حالة االبتئاس التي ظهر الشيخ عبد العزيز جعيط دالة يف املستوى الشخيص عن صدمة «نفسية» ،فهي دالة
يف مستوى اجلامعة الزيتونية عىل أن «العلامء» مل يكونوا يف وضع يسمح هلم بفهم مقاصد «النخبة».
لذلك ،يمكن الذهاب إىل أن رسعة انتصار بورقيبة عىل «العلامء» يعود يف قسم منه إىل أن الزيتونة مل تكن
تنافس بمرشوع متكامل ،ومل تكن -بحسب املعطيات التارخيية  -مؤهلة خلوض معركة تقرير املصري.
أيضا ،يمكن الذهاب إىل القول إن «احلزب احلر اجلديد» مل ينشق عن احلزب القديم من خالل
ولذلك ً
مترد «الدستوريني» الشباب عىل الشيوخ من أجل زعامة سياسية أو حتصيل منفعة عاجلة ،بل إن السبب
احلقيقي هو أن «النخبة» الشابة دخلت معرتك السياسة والتحرير بمرشوع واضح يتناقض يف اجلوهر مع
( ((5بورقيبة ،خطب.

( ((5من حوار أجراه معه عبد السالم لصيلع .راجعه في جريدة الرياض ،على الموقع اإللكتروني<http://www.alriyadh.com/:
>. article372530.tml
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عقلية «العلامء» ،وهبذا املعنى كان الدِّ ين وسيلة ق ّيضها الطرفان للنزال :طرف محل الدي َن رصيدً ا تارخي ًيا،
وطرف أخضعه لقراءة جتديدية.
يتضح ممّا تقدم أن املرشوع التحديثي يف التصور البورقيبي ال يمكنه أن حيقق أهدافه من دون التخلص
من احلضور الرمزي الذي مت ّثله الزيتونة .و َمن يتتبع مواقف بورقيبة حتى قبل االستقالل ينتبه إىل نفوره
الشديد من الزيتونيني« :املشكلة الزيتونية آخذة يف التطور نحو مسار خطري .ومسألة الطاهر بن عاشور
والفاضل بن عاشور واجلامع الكبري تقلقني»( .((6والراجح أن هذا التربم ال يعود إىل أسباب شخصية؛
عب عنه بورقيبة جيد بعض أسبابه يف تعارض مسلك التحديث مع البنية املغلقة للمؤسسة
فالقلق الذي ّ
تقرر إدخاهلا يف ُصلب اجلامعة الزيتونية مل تكن كافية
الدينية الرسمية .والثابت أن اإلصالحات التي َّ
حتى يتقاطع املرشوعان ،بل لعلها جاءت متأخرة؛ فاستحداث شعبة تعليمية ذات ن َفس حديث يف
الزيتونة سنة  ،1950بعد إرضاب للطلبة ،مل يكن إال حماولة يائسة يف ختريج طلبة ينافسون يف املهارات
طلب َة املدرسة الصادقية .كان األفق األول هلذه اخلطوة حمدود التأثري ألنه قصد متكني الزيتونة من منا َفسة
الصادقية يف الوظائف اإلدارية من دون أن تكون جز ًءا من رؤية جتديدية خترج هبا هذه املؤسسة العريقة
من مجودها وضيق أفقها .واملرشوع الرتبوي الذي صاغ معا َمله الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عىل الرغم
من اجلوانب التحليلية اجليدة التي ختللته ،كان من دون الرقي إىل منزلة الفلسفة التعليمية القادرة عىل
مزامحة الرسالة التي تعهدت هبا الصادقية( .((6وكان تعليق جالل البحري دقي ًقا عىل هذا املسعى« :مل
مها .كانت املأساة أعمق بكثري ،فلم تتوقف خطة هتميش الزيتونة ونخبتِها .كان صعود
يكن ذلك إال و ً
نخبة جديدة منافسة صقلها نظام تعليمي َعلامين وعرصي يعني هناية هيمنة جامع/جامعة الزيتونة
املجيدة»(.((6

في مقام الخاتمة
اإلسالموية التونسية وتحديات اإلرث البورقيبي

كانت عملية اإلجهاز النهائي عىل الزيتونة رؤي ًة وثقافة مع بواكري دولة االستقالل مسأل ًة متوقعة؛ فمسار
التحديث ،كام آمن به بورقيبة ،ال يمكنه أن يرى النور وإىل جانبه مسار آخر ينافسه .وهبذا املعنى جتد
نظرا إىل
كثريا من املربرات التارخيية والثقافية .وال عجب أن تؤول األمور إىل ما آلت إليه ً
«نكبة» الزيتونة ً
أن املسارين مل جيربا منذ أن التقيا التعايش واحلوار والتكامل .وم ْثل هذا التنافر مل تكن انعكاساته آنية فقط،
انترص هبا مسار واهنزم هبا آخر؛ فاملعركة كانت تتجاوز الزعامة لترضب بسهم يف وجدان الناس وثقافتهم
أيضا خزانًا
ومستقبلهم .مل تكن الزيتونة فقط م ْع ًلم دين ًيا وعلم ًيا لرشائح من املنتسبني إليها ،بل كانت ً
تارخي ًيا لشبكة من القيم والتصورات .وكانت عند البعض ملجأ ُ ْت َمى فيه العقيدة وتصان فيه اهلوية .وال
مستمرا تتوارثه أجيال ترى
وسد منابع احلياة فيها حنينًا
َ
ً
غرو أن تبقى الزيتونة بعد تعطيل أدوارها املعهودة َ
(ً ((6
نقل عنBelkhodja, p. 38.. :
( ((6انظر كتابه :محمد الطاهر بن عاشور ،أليس الصبح بقريب :التعليم العربي اإلسالمي ..دراسة تاريخية وآراء إصالحية (تونس:
دار سحنون؛ القاهرة :دار السالم.)2006 ،

(62) Bahri, p. 78.
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نفسها مظلومة ،وأن يظهر ،إسنا ًدا هلا ودفا ًعا عنها ،أكثر من صوت من حني إىل آخر .وجاءت اإلسالموية
تكوهنا ،بح ًثا عن كيفية إحياء جمد الزيتونة.
التونسية ،يف سياق من سياقات ّ

ً
واختزال ،يمكن التنصيص
ال شك يف أن مسالك كربى اختريت لتنفيذ املرشوع التمديني التونيس.
عىل ثالثة حماور بارزةً :
أول هتميش الفضاء الديني ورموزه؛ ثان ًيا إنشاء جملة األحوال الشخصية؛ ثال ًثا
إقامة تعليم عرصي قريب يف فلسفته من روح التعليم الغريب عمو ًما والفرنيس عىل نحو خاص .وال أحد
يستطيع اليوم موضوع ًيا أن ينكر النتائج النوعية التي حققتها تلك االسرتاتيجيا.

لقد استطاعت الدولة الوطنية يف تونس أن تنرش شبكة واسعة وجمانية من املدارس لنرش تعليم عرصي
وبث قيم حية بشأن اإلبداع واحلرية واملساواة .وأمكن للفتاة التونسية منذ السنوات األوىل لالستقالل
نادرا إجياد فضاءات
( )1956أن تدخل املدرسة واملعهد واجلامعة من دون حرج شديد .ومل حيدُ ث إال ً
تعليمية ،بعضها للذكور وبعضها َ
اآلخر لإلناث .كان التعليم خمتل ًطا إذن .والالفت أن املجتمع التونيس
لسببي
يف عمومه مل ُي ْب ِد مقاومة هلذا املرشوع ،ويبدو أن خت ّلف بعض العائالت عن إيفاد بناهتا للتعليم كان
ْ
ال عالقة هلام بمقاومة فكرة تعليم الفتاة :سبب مادي ،وهو ضيق ذات اليد لإلنفاق يف احلد األدنى عىل
الرغم من مبدأ املجانية ،وسبب ثقايف هو تفضيل تعليم الذكر عىل األنثى ،وال يسمح املجال ههنا بالتوسع
يف التفسري ،وهذا أمر مهم له استتباعات نفسية واجتامعية وأخالقية ستربز شي ًئا فشي ًئا ليتشكل هبا نمط
جمتمعي ُ -مت َْونَس -قد ال نعثر عىل شبيه به يف البالد العربية واإلسالمية.

عنرصا ثابتًا يف املرشوع املدين التونيس .و-جملة األحوال الشخصية ،-التي صدرت يف
كان تنظيم األرسة
ً
تبي إرصار بناة دولة االستقالل عىل صوغ معامل جديدة
 13آب/أغسطس  ،1956سنة استقالل تونسّ ،
املدنيتي،
للشخصية التونسية ،وإنتاج مرشوع جمتمعي حيتكم إىل ضوابط املؤسسة الترشيعية والقضائية
ْ
ويقطع مع القيم التقليدية يف العالقات األرسية .وال شك يف أن التعجيل هبذا اإلجراء الترشيعي ينطوي
عىل وعي حاد لدى النخبة «احلداثية» احلاكمة بخطورة بقاء تلك القيم ،والدولة الوليدة تبتغي لنفسها
أيديولوجيا اجتامعية جديدة.
مع أن بعضهم حاول أن ُيدرج هذه املجلة ضمن مرشوع تنويري لإلسالم ويقدمها باعتبارها حمصلة
اجتهاد عرصي للنصوص الدينية يف مسائل شائكة كالزواج والطالق والتبنّي والشهادة ،...فإن املوضوعية
العلمية تقتيض القول إن هذه املجلة كانت مساحة من مساحات الكفاح ضد التخلف باملعنى احلرصي
الذي ب ّيناه ساب ًقا .وهي إذ تكون كذلك تندرج رضورة ضمن األعامل -الثورية -الكربى التي ترتسم
هبا مالمح املرأة اجلديدة( ((6يف تونس عىل نحو خاص ،ومالمح البنى االجتامعية عىل نحو أوسع(.((6
وال ريب يف أن النجاح كان مؤكدً ا لدولة االستقالل وللقائمني عليها ساس ًة ومفكرين ،وهو نجاح حري
( ((6ينبغي اإلشارة ً
أيضا إلى صدور قانون في  14آذار/مارس  1957الذي يمنح المرأة التونسية حق التصويت والترشح
لالنتخابات.
(64) Ali Mezgheni, «Réflexions sur les relations du code du statut personnel avec le droit musulman classique,» Revue
tunisienne de droit (R.T.D.), no. 4 (1975).
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بالباحث أن ينتبه إليه جيدً ا ألن مقدماته كانت ذات طابع تونيس خالص من ناحية ،وألن انعكاساته عىل
الفعل السيايس والثقايف اليوم بارزة جدً ا.
هنضت
نجحت جملة «جملة األحوال الشخصية» ،فصارت عنوانًا للتحديث االجتامعي يف تونس ،وعقيدة
ْ
عليها أيديولوجيا التحرر عمو ًما وأنتجت عىل نحو خاص األيديولوجيا النسوية يف تونس كام مل تنشأ
يف أي بلد عريب وإسالمي آخر .وصار جمرد التفكري يف مراجعتها كالكفر ،تتجند ملواجهته جهات كثرية
باسم احلفاظ عىل مكاسب املجتمع .وال عجب يف أن جيد الدارس أصواتًا يف هذه اجلهات تُنزل «جملة
األحوال الشخصية» منزلة املقدس .فكام لالجتاهات الدينية فضاؤها القدايس الذي تذود عنه ،كذلك
للـ-حداثيني -فضاؤهم املقدس يقيمون قواعده بالعقل ويف األرض.
إن كل ما تقدم هو بمثابة التحديات التارخيية والترشيعية واالجتامعية والرشعية التي تنهض يف وجه
كثريا من
اإلسالموية التونسية .صحيح إن هذه اإلسالموية أ ْب ْ
دت يف مستوى اخلطاب (األيديولوجيا) ً
أيضا أن سياق تشكّلها كان مساعدً ا
املرونة،
ْ
ودافعت عن خصوصية مرشوعها املجتمعي .وصحيح ً
عىل بروز جيل من اإلسالميني املوصولني ،سلوك ًيا عىل األقل ،بالقيم املجتمعية التونسية؛ فهؤالء هم
يف العموم خرجيو املدرسة واجلامعة اللتني بنى بورقيبة رصحيهام ،ومل تنشآ يف -معازل -فكرية وتربوية.
ٍ
ِ
إسالموية تونسية حيتاج إىل ما فوق اخلطاب وما بعد سياق النشأة؛ حيتاج إىل
صياغة
ولكن اجتاههم نحو
أطروحة فكرية/فلسفية نسقية تنقل مفردات خطاهبم األيديولوجي من مستوى ا َملشاهد االحتفالية أو
الكفاحية إىل مستوى التنظري والع ْقلنة ،وهذا ما مل يتوافر إىل حد اآلن عدا كتابات حمدودة لراشد الغنويش
متمحضة للتأصيل والتدقيق العلمي.
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