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 تقریر الحرّیات الفردیة والمساواة في تونس

 وتوجهاته األیدیولوجیة مضامینه الفکریة  قراءة سوسیولوجیة نقدیة في 

 

 
 

 : صملخّ ال

أثار "تقر�ر ا�حرّ�ات الفردّية واملساواة" �� تو�س جدال فكر�ا وفقهيا نتيجة اعتماده معا�جة أحادية ��   

ي��الية  
ّ
الل الفلسفة  متونھ  ع��  هيمنت  فقد  القانونية؛  واملرجعّية  الفلسفية  الّرؤ�ة  ومقار���ا  مستوى 

"الالئ�ي"  (L’individualisme)"الفردانية" إ��    (La laïcité)وال��اد�غم  والّنظر  اإل�سان،  حقوق  ملنظومة 

بفهم   لنا  �سمح  نقدّية  علمية  قراءة  إ��  الّتقر�ر،  هذا  يحتاج  لهذا،  صرفة.  بيولوجية  نظرة  واملرأة  الّرجل 

جية ا�خفّية أو املس�وت ع��ا ال�ي �س��دف تفكيك  ا�خلفية الفكر�ة ال�ي توّجهھ، وكشف أ�عادها األيديولو 

 األ�ساق الثقافية والقيمية الّضابطة للعالقات وللّسلوكيات الفردية وا�جماعية �� ا�جتمع التو���ي. 

 .اللي��الية ــ العلمانية ــ الالئكّية ــ سوسيولوجيا القانون ــ ا�حداثة ــ الهو�ة  الفلسفة فاتيح:امل �لماتال

 

Abstract : 

The report on "Individual freedoms and Equality " in Tunisia sparked an intellectual 

and jurisprudential controversy as a result of its adoption of the unilateral philosophical 

vision and legal reference. liberal philosophy its “individualist” approach, and the 

blaming paradigm of the human rights system, and looking at men and women with a 

purely biological view, have permeated its content. 

Therefore, this report needs a critical reading and a scientific vision that allows us 

to understand the philosophical background that guides it, and to reveal its social and 

symbolic dimensions hidden or untouched, which aims to dismantle the cultural and 

value systems that govern the relations and behaviors of individual and collective 

behaviors Tunisian society. 

Key words: liberal Philosophy - Secularism - Sociology of Law – Modernity – 

Identity. 
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 : المقدمة  -1

، تجّددت األسئلة وعاد الّ�جال ب�ن الّنخبة  2011�عد األحداث السياسّية املهّمة ال�ي شهد��ا تو�س عام   

اللغو  وأسسها  التو�سية  الوطنية  هّو�تنا  مقّومات  حول  من  الّتو�سّية  العديد  حولها  شر 
ُ
و� والدينية.  ّ�ة 

مات املدنية وا�جمعيات الثقافية ال�ي تدعو إ�� إعادة  
ّ
م ف��ا كث�� من امللتقيات من قبل املنظ

ّ
ظ

ُ
الّدراسات ون

من   األّول  الفصل  مبادئ  رفض  من  هناك  أّن  ح�ى  واإلسالمية،  العر�ية  تو�س  هو�ة  مقّومات   �� الّنظر 

ودعا  2014(التو���ي  الّدستور   الّدولة"،  دين  هو  "اإلسالم  أن  ع��  د 
ّ

يؤك الذي  إ��)  بناء    �عضهم  إعادة 

مرجعياتنا القانونية ومنظوماتنا الثقافية التو�سّية ع�� أسس املقار�ة الثقافية وا�حقوقّية اللي��الية ذات  

 ) اقتداء بالّتجر�ة الفر�سية.La laïcitéاملرجعّية "الالئكّية"(

الّسياق    هذا  "و��  مشروع  يتنّ�ل  واملساواةا�جدا��،  الفردية  ا�حّر�ات  مداخلھ    "،قانون  جاءت  الذي 

ها من ا�جهاز "املفاهي�ي"(
ّ
شريعية، مستقاة �ل

ّ
) للمقار�ة  Conceptualاملن�جية، ومرجعياتھ الفلسفية والت

التشريعية الالئكية؛ ف�انت أغلب مضامينھ تدعو صراحة اللي��الّية واملرجعّية  إ�� �غليب قيم    الفلسفّية 

"الفردانية" وتفكيك �ل سلطة أخالقية واجتماعية ورمز�ة توجھ سلوك اإل�سان ــ فردا وجماعة ــ وتضبط  

عالقاتھ �� ا�جتمع تحت عناو�ن وذرائع حقوقية و��سانية. كما عا�ج هذا الّتقر�ر قضايا ا�حّر�ات وا�حقوق  

"الّنموذج الفر���ي"، وتحميل    صرف �� محاولة لالقتداء بـواملساواة ب�ن املرأة والرجل �� إطار ثقا�� ودي�ي  

ف وظلم وعدم مساواة إ�� الّدين اإلسالمي، وت��ئة أو تجاهل  
ّ
املسؤولية، �� ما �عانيھ املرأة �� تو�س من تخل

رت، �ش�ل  
ّ
بقية املؤّسسات واألفضية األخرى، وكذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال�ي أث

، �� منظومة حقوق اإل�سان �� ا�جتمع التو���ي. واعتمد هذا الّتقر�ر مبدأ "االنتقائية" �� العودة إ�� مباشر

عدد من الّنصوص التشريعية والّدينية دون غ��ها، و�� االقتداء بالّتجر�ة األورو�ية عامة والفر�سية خاصة.  

من   و��  الّرؤ�ة،  بأحادية  اإل�سان  �حقوق  مقار�تھ  تمّ��ت  نقاط  لذلك،  أهّم  نظرنا   �� �عّد  ال�ي  الّسمات 

سو�ة" السائدة منذ االستقالل ال�ي  
ّ
الّضعف ال�ي مّ��ت مشروع هذا القانون و��ّدد املنظومة ا�حقوقية "الن

 �عتقد أ�حابھ أ�ّ�م من املدافع�ن ع��ا.

الّرئي اإلش�اليت�ن  عن  باإلجابة  الّسوسيولوجية،  القراءة  ضمن  املقال،  هذا   �� نكتفي  سيت�ن  سوف 

و "الفردانية"   �� اللي��الية  الفلسفة  خصائص   �� ما  هذا    الّتاليت�ن:  مشروع  عل��ا  استند  ال�ي  "الالئكية" 

القانون ضمن معا�جتھ �حقوق اإل�سان �ش�ل عام وقضّية املساواة ب�ن املرأة والّرجل �ش�ل خاص؟ وما  

ل نتيجة  
ّ
فلسفتھ التفكيكّية لروابط ا�جمعنة  �� طبيعة األعراض االجتماعية والثقافية ال�ي سوف تتش�

َسنة �� األسرة وا�جتمع �� تو�س؟
ْ
 وقيم األ�

 

 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  لالعدد ا  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)265( 

 : في الّضوابط المنهجّیة للّدراسة  -2

االل��ام    الّسوسيولوجية،  املقار�ة  ضوء   �� ا�جتمع،   �� القانونية  واهر 
ّ
الظ ��خيص  عملية  تقت��ي 

 واملوضوعية من أهّمها:بمجموعة من الّضوابط املن�جية العلمية 

ضرورة اعتماد املقار�ة الّدينامية �� دراسة الظاهرة القانونية �� ا�جتمع، بحيث تمكننا هذه املقار�ة    .أ

ا�جتمع   ال�ي شهدها  والتحّوالت  التار�خية والتطورات  للمسارات  قّدم فهًما عميقا وعلميا 
ُ
ن أن  من 

القانونية والسياسية و  �� عالقة بمختلف م�ّونات  التو���ي ضمن �عب��اتھ  االجتماعية والثقافية، 

العر�ية   فليهوّ�تھ  و  سواإلسالمية.  "الّنمذجة"  عملية  وراء  ننساق  أن  الوجاهة  "    من  "الّتنميط 

)Standardisationأو "معاي��"  خلق  أو  عوب، 
ّ

الش �حياة  الثقا��  ل�ل   )  وثابتة  موّحدة  "مقاييس" 

أسلوب   و��  وممارسا��م  العر�ّية  تصّرفا��م  مجتمعاتنا   �� تؤّد  لم  وال�ي  وا�خاصة،  العامة  حيا��م 

 واإلسالمّية، ع�� مدى أك�� من نصف قرن، إال إ�� �شو�ھ ذاتّيتنا الثقافية وتأز�م نفسّيتنا ا�جمعّية.

شريعية من األسلوب االنتقائي واملقار�ات "الّتجز�ئية" ( .ب
ّ
  ) �� تناولها ملسألة Microتحر�ر املنظومة الت

��ا   تتأثر  ال�ي  األخرى  ا�جتمعية  أ�عادها  عن  مفصولة  ظواهر  و�أّ��ا  وا�حقوق  واملساواة  ا�حر�ات 

املقار�ة   وفق  تتم  أن  ينب��  قانونية  أو  اجتماعية  ظاهرة  ألّية  املوضوعية  فالّدراسة  ف��ا.  وتؤثر 

) املة" 
ّ

مع  Macro"الش واملتفاعلة  املتعّددة  أ�عادها  وفق  �عا�ج  أن  أي  الّسياسية  (�عضها  )، 

معا�جا��ا   من�جية  من  نخرجها  وال  والرمز�ة..)،  واالجتماعية  والثقافية  والفكر�ة  واالقتصادية 

 نظّل �عاود إنتاج املشكالت أك�� مّما نطرح من حلول.   لكيالاملوضوعية 

ها  ينب�� أن ننظر إ�� حقوق اإل�سان باعتبارها وحدة مت�املة غ�� قابلة للّتجزئة و�� ترتبط ببعض .ت

ا وثيقا، بحيث �ستحيل إعطاء أولو�ة لبعض ا�حقوق أو ا�حرّ�ات ع�� حساب األخرى. فحقوق  
ً
ارتباط

غ��   حقوق متساو�ة   �� وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  أم  أ�انت مدنية وسياسية  اإل�سان سواء 

علق بحماية  قابلة للّتجزئة؛ ف�ي م��ابطة ووثيقة الصلة ببعضها �عضا. ولهذا، ال يمكن ألّي قانون يت

حقوق املرأة أن ت�ون لھ فاعلّية واقعّية دون وجود �شريع قانو�ي يتصّدى باملثل إ�� ان��ا�ات حقوقها  

االقتصادية واالجتماعية والّسياسية. ولعّل صدور العهدين ا�خاص�ن با�حقوق املدنية والّسياسية،  

إدراك "ا�جتمع الّدو��"    من عكس م��اوا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لإل�سان �� وقت  

 لوحدة منظومة حقوق اإل�سان وعالق��ا ا�جدلّية. 

ھ   .ث
ّ
ع�� الّرغم من وجاهة طرح قضّية ا�حقوق وا�حر�ات واملساواة �� ا�جتمع، �� سياقها املطلق، فإن

 حقيقية وفاعلة  
ً
�حل  ال يمكن أن ت�ون دائًما معّ��ة عن حاجات مجتمعية راهنة، أو تطرح حلوال

ألزمات الّسياسية والثقافية البنيوّ�ة القائمة فعال �� ا�جتمع. لهذا، فمن البداهة املن�جية أن �عا�ج 

هذه املسألة وفق مقار�ة محلية (وطنية وعر�ية)، أي ينب�� علينا أن نأخذ �ع�ن االعتبار �� مجال  

التو���ي،  سياق بمجتمعنا  ا�خاصة  املتغ��ات  جميع  اآلخر  مع  "املنظومة    "املثاقفة"  أّن  خاصة 

رتھ ثورات علمية وسياسية واجتماعية مازالت  
ّ
األنوار�ة ارتبطت بنظام ا�حداثة األورو�ي، الذي أط
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العر�ي   التار�خ   �� القانون "مجّرد    ولكيال  املعاصر،غائبة عن ص��ورة األحداث،  ي�ون مشروع هذا 

 س منذ االستقالل. انخرطت ف��ا تو� " ال�يحلقة جديدة �� مسا�� الّتحديث الفو��

لهذا، وفق مقار�ة علم االجتماع القانو�ي، ينب�� علينا أن ندرس األسباب العملية والوجاهة األخالقية   

والّراهنّية ال�ي تكمن وراء وضع منظوماتنا القانونية ل�ي �ساهم �� ترشيد الّسياسة التشريعية وعْقلَن��ا من  

ن القضاء من ضبط اتجاها�� 
ّ

ھ يجب ع��    ا وتحقيق مقاصدها من ناحية ثانية.ناحية، ول�ي نمك
ّ
و�عتقد أن

املشّرع أن يل��م بقاعدة ا�ستيمّية ومن�جّية أك�� ت�املية، و�� أن ت�ون القوان�ن ذات صلة وثيقة با�حقول  

ر ��ا
ّ
ر ف��ا وتتأث

ّ
  ل�ي  ،ا�جتمعّية األخرى الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخالقية ال�ي تؤث

 تتالءم مع خصوصية هذه ا�حقول ومستوى تطورها. 

 : حقوق اإلنسان في الفلسفة الّلیبرالیة  -3

م�ّون�ن    ع��  التعرف  ب 
ّ
يتطل وممارسة،  فكًرا  اإل�سان،  �حقوق  ي��ا�� 

ّ
الل الفلسفي  املوقف  فهم  إّن 

فع�� املستوى القي�ي  أساسي�ن لهذا االتجاه، أحدهما قي�ي وأخال��، وثان��ما سيا��ي وسلو�ي �� ا�جتمع.  

وليس   باعتباره حق فردي  الطبي��"  "ا�حق  اللي��الية كما هو معلوم من مفهوم  النظر�ة  تنطلق  واألخال�� 

ْع�� من شأن مص�حة الفرد ع�� حساب مص�حة  
ُ
جما�� ضمن بنية ا�جتمع، وهو ما جعل هذه املنظومة �

تجّسدت  فقد  الّسلو�ي،  ا�جانب   �� أما  وا�جتمع.  الغر�ية    ا�جموعة  الثورات  قيام  منذ  املقار�ة  هذه 

عشر،   الثامن  القرن   �� الّدسات��  وضع  بداية  مع  عمليا  وتدّعمت  واالقتصادية)،  والثقافية  (السياسية 

فأخذت مسألة حقوق اإل�سان تتبلور شيًئا فشيًئا، وانتقلت من "فكرة فلسفّية" إ�� "نموذج سيا��ي" ثم إ��  

وس الطغيان  ضد  نضا��"  السياسّية  "برنامج  األنظمة  ظلم  أش�ال  جميع  من  واال�عتاق  التحّرر  إ��  عيا 

 واستبدادها. 

 حقوق اإلنسان بین العلمانیة والفردانیة -3-1
"املقّدس"،   امليتاف��يقي  الّنظام  من  اإل�سان  تحر�ر  أورو�ا   �� و"ا�حداثة"  الّتنو�ر  فلسفة  اس��دفت 

ا بـاسم  ا�جتمع  ع��  ��يمن  سلطة  أّية  من  تمكنت  والتحّرر  وقد  اإلل�ي".  "ا�حق  ونظر�ة  الدينية  لشرعية 

العقالنية الفلسفية والثورات العلمية من تفكيك أسس الشرعية الدينية "الكنسية" ال�ي استغلت اإل�سان  

والطبيعة ع�� امتداد قرون كث��ة، هذه "العقالنية ال تؤمن إال بدينامي��ا الذاتية ال�ي �� عبارة عن ص��ورة  

ولكن الّدعوة إ�� التحّرر املطلق باسم "العلمانية" �� الغرب، مثلما يذهب العديد من   ".��اية لها  ال بداية وال

لم يقض ع�� الّدين املسي�� و�عاليمھ ومنطلقاتھ اإل�سانية �� مختلف أ�عادها    والغر�ي�ن،الكتاب العرب  

بل مازالت قائمة وموّجهة لعديد   األخالقية واإل�سانية واالجتماعية و�� ضمائر الّناس ووجدا��م وعقولهم،

ا ووسيطا للّروابط االجتماعية وخاصة �� ا�حياة األسر�ة. 
ً
 املمارسات وضابط

ع��   �عمل  وأيديولوجية  حركة فكر�ة  إ��  العر�ية  �� مجتمعاتنا  �عضنا  تحولت عند  العلمانية  أن  بيد 

ية الدينية �� ضبط سلوكيات األفراد  استبعاد �ل االعتبارات وا�حّددات األخالقية والسلوكّية ذات املرجع

أش�ال   من  ش�ل  إ��  الواحد"  "البعد  ذات  العلمانية  هذه  تحّولت  إذ  ا�جتمع.  داخل  حيا��م  تنظيم  و�� 
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و��� حركة معادية للّدين. فالعلمانية رؤ�ة دنيو�ة منفصلة عن الّرو�� وليست لها أّية    ، "الوثنية ا�حديثة"

فك حركة  ف�ي  الدي�ي؛  بالنص  "الّدين  عالقة  توظيفات  عارضت  الدي�ي  الفكر   �� إصال��  من�ع  ذات  ر�ة 

يذهب   ومثلما  الوسطى.  القرون   �� أورو�ا  عرفتھ  الذي  الّسيا��ي  ا�جال   �� تكن    �عضهم،املسي��"  لم 

العلمانية وصفة أو صيغة جاهزة قد تختار جماعة تار�خية معينة تطبيقها أو رفضها، بل �� فلسفة ورؤ�ة  

ن املبادئ وظاهرة تار�خّية أورو�ية مخصوصة. ولم يكن فالسفة األنوار �� أورو�ا �عادون  ل�حياة وجملة م

و�خضاع �ل ��يء إ�� الّنقد بما ��    والعقالنية،الّدين املسي�� أو هدفهم رفض الّدين، و�نّما ترسيخ ا�حر�ة  

 ذلك العقائد الّدينية وممارسا��ا االجتماعية والثقافية والّسياسية. 

منطل  "الفردانية"(إّن  الفلسفة  جميع  L’individualismeق  من  وتحّرره  الفرد  استقالل  تحقيق  هو   (

خصية، ومن جميع الضغوطات ال�ي تحّد من الّتعب��  
ّ

االرتباطات االجتماعية والدينية ال�ي تقّيد إرادتھ ال�

الفردّية السلبية مثل:    لذلك، فإّن معظم معا�ي ا�حر�ة �� الفلسفة اللي��الية تركز ع�� أ�عادها  عن ذاتيتھ.

أّية   إ��  آليات هذه املمارسات  ا�حر�ة ا�جنسّية واملثلّية والتحّرر االقتصادي واملنافسة ا�حرة دون خضوع 

قانونّية   و�ضوابط  و  سماوأخالقية.  و"العلمانية"  حّولت    "ا�حداثة"  ت  اإل�سان"،  و"حقوق  "التحّرر" 

ينعم ��ا ا�جتمع    اإل�سان وذاتّيتھ و�اتت "مجّرد وهم جميل"القوان�ن إ�� أداة تبش�� وتنميط سل�� لروحية  

بال مع�ى وفاقدا ل�ل   الواق�� الذي أصبح  ها عاملھ االجتما�� واإل�سا�ي 
ّ
�� ظل الفرد  اف��اضيا؛ حيث فقد 

حمة لروابطھ االجتماعية والثقافية مع اآلخر�ن.  
ّ
 مرجعياتھ القيمّية الال

و  قيمها  وانتشرت  املعاصر،  عاملنا   �� الفردانية"  "الن�عة  وت��ة  تصاعدت  أن  معها  منذ  وتطّبع  ثقاف��ا، 

األفراد �� تدب�� حيا��م العامة وا�خاصة، تحّولت ا�جتمعات البشرّ�ة إ�� ذّرات غ�� متجا�سة وال م��ابطة،  

و�لغت    ،"تنازعيا متوّحشا ال يحتكم ألّية قيمة إ�سانّية"  وأصبحنا �عيش واقعا اجتماعيا ونفسيا متوترا و 

إ�� حد الوهم بحرّ�ة الفرد �� اختيار هو�تھ واستبدالها،    � �عضهم درجة هذه ا�حالة لدى دعا��ا مثلما �ش�

أو صنع هو�تھ وتدم��ها كيفما �شاء، أو هكذا يبدو األمر من مقاصد الفلسفة اللي��الية. فمنطق السوق  

  �� وا�حضار�ة  األخالقية  واملرجعيات  الدينية  لعقيدة  تحييدا  �عمل ع��  الفلسفة  �� هذه  الفردانية  وقيم 

ة لكرامة اإل�سان.  تأسيس
ّ
   منظومة حقوق اإل�سان واستبدالها بمرجعيات العقيدة اللي��الية ا�جديدة املذل

 :تعّدد المداخل والمقصد واحد: تھمیش دور الّدین في التّشریع القانوني التونسي -3-2
ي��الية مثلما هو معلوم ــ كتيار فكري وسيا��ي ــ �� دراس��ا لقضية ا�حر� 

ّ
ات وا�حقوق  �عتمد الفلسفة الل

إ��  ا�جتمع   �� والّتمي��  والظلم  االضطهاد  أسباب  �عزي  أي  الثقافية،  املقار�ة  ع��  ا�جتمع   �� واملساواة 

قانونية   �عتمد منظومة  أن  ألّي مجتمع  يمكن  ھ ال 
ّ
أن والعادات..). �حيح  (الدين  الثقافية فقط  العوامل 

� واالنفتاح والتأثر بمتغ��ات الّزمان وامل�ان، ولكن  جامدة وثابتة، و�نب�� أن ت�ون هذه القواعد دائمة التغ�

الرؤ�ة وارتجالية وغ�� مدروسة فسوف   �� منظومة حقوق اإل�سان أحادية  التغي��ّية  �عة 
ّ
الن عندما ت�ون 

ال�ي انخرطت ف��ا تو�س، منذ االستقالل، �انت "اصطناعّية    ت�ون لها تبعات سلبية، ألّن "الّرؤ�ة اإلصالحية" 

   ".لية املواجهة لن�ج حداثة واجهة؛ حداثة مغشوشة �عمل ع�� سطح ا�جتمعتحّركها عق
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ً
 ملش�ل قائم فعال

�
ومن أبرز األسئلة ال�ي يث��ها هذا التقر�ر هو: هل أّن مشروع هذا القانون يمثّل حال

ھ مجّرد محاولة وعملية "والدة قيصر�ة" للمجتمع التو���ي " ا�جديد"  
ّ
، أم أن

ً
و�عادة �شكيل هندستھ  وعاجال

 االجتماعية وفق املقار�ة اللي��الية واملنظومة القانونية واألخالقية للتجر�ة الالئكّية الفر�سّية؟

املن�جية  ا الهندسة  محددات  أو  للعناصر  ر�ا��  تقسيم  ع��  فيھ  �ستند  قانونيا  تمشيا  التقر�ر  عتمد 

واإلقل والدولية  الوطنية  املرجعية  النصوص  و��:  دينية  للقانون  مرجعيات  ذات  ا�حجج  عنصر  ثم  يمية، 

 وقانونية، والقسم الثالث امل�ّون لھ يتمثل �� املالحظات ثم أخ��ا نجد قسم املق��حات.

سّماها   ما  املقّدمة   �� التقر�ر  ملسألة  “بـ  حّدد  قراءتھ   �� اعتمدها  ال�ي  والدينّية"  االجتماعية  املقار�ة 

ّول جملة اس��ّل ��ا النص "ُيولد اإل�سان حًرا". ثم ر�ط هذه العبارة  ا�حقوق وا�حر�ات الفردية �� تو�س. وأ

العاملي �حقوق اإل�سان" �ش�ل مباشر بمسألة دينية   املادة األو�� من "اإلعالن  ال�ي أخذت من  ا�حقوقية 

اَء فلُيْؤِمن وَمْن   29وفقهية و�� "حر�ة املعتقد"، واستشهد بجزء من اآلية  
َ

اَء    من "سورة الكهف" "َمْن ش
َ

ش

دها اإلسالم بوضوح عندما رّ�خ حرّ�ة املعتقد"
ّ

ال ذلك الّر�ط بالقول:" إّن هذه ا�حقيقة أك
ّ
ُفْر"، معل

ْ
َيك

ْ
 .فل

ر مادة �سمح بتأصيل عدد  
ّ
كما أشار إ�� أّن اإلسالم قد تضّمن "�عض اإلشارات واألح�ام الفقهية توف

لت تفعيل هذه املبادئ    من ا�حر�ات الفردية وا�جماعية. ويستدل �� ذلك بوجود "
ّ
عديد العوامل ال�ي عط

املفاهيم   من  عدد   �� النظر  و�عادة  اإلسالمي،  الفكر   �� با�حر�ات  �س�ى  ما  "مراجعة  اليوم  استوجب 

و�دعم هذا املوقف باإلشارة إ�� أن ا�حر�ة   وا�خروج عن اإلسالم.  "الرّدة"  الكفر" و  والعبارات الرائجة مثل:

ھ يمكن أن �عت�� حر�ة املعتقد مدخال �� غاية األهمية وذلك  مقصد أص�� من مقاصد الفك
ّ
ر اإلسالمي.. و�أن

�� مجتمع عقائدي مثل ا�جتمع اإلسالمي.. و�ّن القاعدة الشرعية �انت وال تزال �عت�� أّن األصل �� األشياء  

   ".اإلباحة

لذي ينص ع�� أّن الدولة  من الدستور ا  6أما �� مسألة "حر�ة املعتقد" فقد اعتمد التقر�ر ع�� الفصل

عائر الدينية، ضامنة �حياد املساجد ودور العبادة  
ّ

راعية للدين، �افلة �حر�ة املعتقد والضم�� وممارسة الش

املادة    �� مثلما ورد  ا�حق  أهمّية هذا  يؤكد ع��  ثم  ا�حز�ي...  التوظيف  ل�حقوق    18عن  الدو��  "العهد  من 

 ". املدنية والسياسية

وع "إخضاع �حة االل��امات إ�� اعتبارات دينية" دون أية وجاهة منطقية أو موجب  لقد تم إقحام موض

روط الدينية  معر��، ح�ى يصل �� الفقرة الثانية من قسم "املق��حات" إ�� الّدعوة صراحة إ��  
ّ

حذف الش

بيع الكحول  املتعلق بتحج��    1941ماي    15الواردة �� "مجلة االل��امات والعقود"، وكذلك األمر الصادر ��  

قانون   مع  يتعارض  أنھ  بدعوى  املسلم�ن،  تجارة    1998فيفري    18للتو�سي�ن  �عاطي  بتنظيم  املتعلق 

املشرو�ات الكحولية املعّدة ل�حمل. ثم يواصل �� نفس الّسياق، إ�� الّدعوة الّصر�حة، �� قسم املق��حات،  

ق �غلق املقا�� خالل شهر رمضان
ّ
 ".إ�� "إلغاء املنشور املتعل

 يمكن أن نقف �� حدود هذا املستوى من الّدراسة ع�� مسألت�ن مهّمت�ن:   
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األو��ــ  1 املقارنة  املسألة  محاولة  و��  التقر�ر،  هذا   �� وردت  ال�ي  املن�جية  املغالطات  ضمن  تندرج   ،

الّدين  والتأكيد ع�� وجود توافق ب�ن "االعالن العاملي �حقوق اإل�سان" و��ن ا�حقوق وا�حر�ات ال�ي جاء ��ا 

اإلسالمي، و�� مغالطة مقصودة وردت �� بداية الّتقر�ر إلخفاء املقصد ا�حقيقي لهذا املشروع. إّن املبادئ  

الفكر�ة والفلسفية ا�حقوقية ال�ي وردت �� "اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان" لها خلفية حضار�ة أورو�ية  

أ�عادها  �� املستقلة خاصة  واملناقشة  املراجعة  إ��  ��    ا اإل�سانية. كم  تحتاج  إّن منظومة حقوق اإل�سان 

اإلسالم ذات خاصية جماعية، وجاءت لنفي العبثّية والفو��ى ال�ي �انت مهيمنة ع�� العالقات االجتماعية  

ع�� من قيمة الذات اإل�سانية  
ُ
أو مجموعة)    (فرًداب�ن الناس. فقد دعا اإلسالم إ�� تأسيس منظومة حقوقية �

ها.  �� إطار ا�حفاظ ع�� 
ّ
 وحدة ا�جماعة انطالقا من العائلة مرورا با�جتمع وصوال إ�� وحدة اإل�سانية �ل

، ف�ي ذات صبغة جوهر�ة ومعرفية. هناك خلط وعدم تمي�� ب�ن ا�حر�ات وا�حقوق  املسألة الثانيةــ    2

�� اخت ثانية، مع االنتقائية  الفردية وا�جماعية من ناحية  يارها وعدم  من ناحية، و��ن ا�حر�ات وا�حقوق 

"الطا�ع االنتقائي للمرجعيات ال�ي اعتمدها التقر�ر، و���    " إ��ر�طها �سياقا��ا التار�خية. وقد أشار �عضهم

"جدلية اإلظهار واالضمار أو ا�خفاء والتج��"    الن�عة التعميمية �� قراءة الواقع التو���ي، و��� ما أسماها بـ

الت السوسيوــ ثقافية ع�� أّ��ا حقائق ثابتة �ستوجب �غي�ً�ا  �� متون هذا املشروع، خاصة �� تصو�ر التحو 

�شريعًيا وقانونًيا جذرً�ا، ع�� الّرغم من �و��ا كغ��ها من الظواهر االجتماعية والثقافية تتمّ�� بالتغّ�� الّدائم  

 وفق القانون الذي يحكم اإل�سان �� أي م�ان.  

ت وأل�عادها التعر�فية واملقاصدّية، وكذلك أن �عرف  من املهّم أن نرصد الّدالالت اللغو�ة للمصط�حا 

خذت، منذ ظهورها �عد ا�حرب  
ّ
خلفيا��ا األيديولوجية والّسياسية، خاّصة وأّن منظومة حقوق اإل�سان ات

العاملية الثانية، أ�عاّدا أيديولوجية سواء �� مستوى التأو�ل أو عند التفعيل. لهذا، ينب�� علينا أن نبحث ��  

اال�ستيمية للمنظومة ا�حقوقية �� مجتمعاتنا الراهنة، وأن ننظر �� معطيا��ا الواقعية وظروفها  ا�خلفيات  

القوان�ن   أن  باعتبار  غ��ها،  دون  مجتمعات   �� وتطورها  انتشارها   �� أسهمت  ال�ي  والفكر�ة  التار�خية 

أغل ألّن  العالم،  دول  بقية  عن  بالضرورة  تختلف  العالم   �� دولة  أّية   �� تتأثر  الوضعّية  القوان�ن  هذه  ب 

تفعيل  ع��  دائما  تقم  لم  العالم   �� الديمقراطية  إّن  بل  وموروثاتھ،  وعاداتھ  ا�جتمع  بثقافة  بالضرورة 

دت عل��ا املواثيق الدولية �� مستواها ا�جّرد، 
ّ

ا�حقوق وا�حر�ات اإل�سانية املع��ف ��ا ل�ّل إ�سان مثلما أك

ما �انت "أقرب إ�� املبادئ الفكر�
ّ
، فقضية العاملية لبعض املفاهيم، مثل حقوق   .ة واألصول ا�خلقية"و�ن

ً
إذا

ــ   األورو�ي  الّسياق  من  مستوردة  تجر�ة  ال  قافات، 
ّ
الث ب�ن  إجماع  محّل  �انت  إذا  إال  ممكنة  غ��  اإل�سان، 

 ". األمر��ي

د، أّن ر�ط حقوق اإل�سان وقضية ا�حر�ات واملساواة ب�ن املرأة والّرجل �� مج 
ّ

تمعنا وحصرها  من املؤك

ل سوى أح�ام معيار�ة وانطباعية �عكس لنا رؤ�ة أحادّية "متطّرفة" من ظاهرة    �� الفلسفة "العلمانّية"
ّ
ال تمث

، وستبقى محتفظة    ،لم يقوموا بتعر�ف حدودها"
ً
 وواقعا

ً
ھ لم ولن يقتنع ��ا الّناس تصورا

ّ
وهم �عرفون أن

ال وظروفها  الّدينية  ومضامي��ا  الفكرّ�ة  للعلمانية بأسسها  ألّن  املسي��،  الغر�ي  �اث 
ّ
بال� ا�خاصة  تار�خّية 

ا �ان مصدر مشروعية أي    نظامها االجتما��، ولإلسالم نظامھ أيضا، وهما ال 
ّ
يّتفقان �� أك�� من مبدأ. ومل
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عب �� تو�س مسلم�ن، فاّن  
ّ

نظام اجتما�� أو أخال�� هو قبولھ من قبل الرأي العام، و�اعتبار أن أغلبية الش

 لهم بنظام "العلمانية" لن يتحّقق �� أك�� من وجھ. قبو 

ل العائق ا�حقيقي والوحيد أمام حقوق املرأة �� تو�س، بل إّن   
ّ
ال �عتقد أن العامل العقائدي الّدي�ي �ش�

ل أهم معيقات تحّررها من الظلم والّ��ميش مثلها  
ّ
العوامل الّسياسية واالقتصادية واالجتماعية ما زالت تمث

الّرج اآليات  مثل  عديد   �� ورد  مثلما  اإلسالمي،  الّدين  صميم  من   �� واملرأة  الّرجل  ب�ن  املساواة  وقيمة  ل. 

د ع�� وجود مساواة وجودية وجوهر�ة ب�ن ا�جنس�ن. وتدعم األحاديث النبو�ة هذه القيمة    القرآنية
ّ

ال�ي تؤك

ساء شقائق
ّ
شكيك ف��ا، مثل قول الرسول(ص) "الن

ّ
الّرجال". ومن ثّم، فإّن الواجب    ا�خالدة وغ�� القابلة للت

اليوم، هو الس�� نحو تكريس جوهر املساواة والتعب�� ع��ا �ش�ل يتناغم مع الّسياق املعاصر مثلما أسس  

 . القرآن لذلك �� سياق نزولھ وظروفھ" بحسب ما ورد �� التقر�ر

ز االنتقائية والتبعية ا�حاصلة  لهذا، ينب�� علينا أن ننظر اليھ باعتباره منتوجا فلسفيا غر�يا ل�ي "نتجاو 

النظر ف��ا، �� ضوء   الفكر، بتوسيعها و�عميق  العر�ي، و�مكننا من محاورة إش�االت هذا  الفكر  �� دائرة 

فالعلمانية �� اإلصالح الدي�ي ليست قاعدة فلسفية    .ا�خصوصيات الّسياسية والفكر�ة ذات الطا�ع ا�ح��"

إ�سا�ي عاملي م أو مخطط عقال�ي  واقعها  ثابتة  لها مثيل خارج  ليس  أورو�ية  تار�خية  بل �� ظاهرة  طلق، 

االجتما�� والثقا�� األورو�ي املمّ�� بخصوصيتھ الثقافية والدينّية وا�حضار�ة، بينما تقت��ي عاملية حقوق  

 اإل�سان وتحقيق فاعلي��ا واقعيا أن يتم تبيئ��ا �� ت�امل مع �سق القيم ا�جتمعية األخرى. 

الم لإل�سانية حق االختيار ب�ن اإليمان والكفر. ومن ثّم، يحق ل�ّل واحد �� أن �عتقد �� ما لقد ترك اإلس 

إ��  يدعو  أن  م�ّ�رات،  أو  أية �سميات  ا�حق، تحت  ليس ألحد  الّدين. ولكن،  يوم  رّ�ھ  �شاء، وحسابھ عند 

ل رابطتھ ا�جامعة واملا�عة
ّ
ال�ي تمث الدينّية،  ا��يارات نفسية    تفكيك هو�ة ا�جتمع وهدم عقيدتھ  أية  من 

وأخالقية واجتماعية وقيمية. فدعاة العلمانية ذات املرجعية الفلسفية اللي��الّية ال ��ّددون الدين اإلسالمي  

ل الّدين  
ّ
 ذاتھ، إسالمية �انت أم مسيحّية أم ��ودّية، بينما يمث

ّ
فحسب، بل �س��دفون عقيدة اإليمان با�

هوّ  مقّومات  من  أساسيا  ًما  قّل ُمقّوِ ول�ن  واألمصار.  األزمان  اختلفت  مهما  ف��ا  را 
ّ
مؤث وسيظّل  عوب 

ّ
الش �ة 

حضور الدين �� مجال العموم ا�جتم�� األورو�ي، و�ات محصورا �� مجال ا�خصوصية الفردية ـــ العبادية  

�� املمارسات  واالعتقادية ــ الذي ال نتائج اجتماعية أو سياسية فعلية لھ إال �� ما اندرج من الطقوس الدينية  

، فإّن ثقافة العلمانية كمنظومة  وا�ختان. ا�خوالتقاليد االجتماعية مثل: الزواج واألعياد والعبادات والدفن  

اجتماعية وسلوكية مجتمعية لم تكن محار�ة للّدين ومؤّسساتھ إال �� فر�سا و�� �عض "الدول الشيوعية"  

 سابقا. 

إّن الّتمايز املؤّس��ي ب�ن ا�جال الدنيوي وا�جال الدي�ي ليس بجديد عن حضارتنا العر�ية واإلسالمية،  

  �� أّن املسلم�ن أحرار  ْم"، أي 
ُ

ياك
ْ
ُدن موِر 

ُ
بأ م 

َ
أْعل ُتم 

ْ
"أن النبو�ة قول الرسول (ص)  �� أحد األحاديث  إذ ورد 

الم، شرقا وغر�ا �� ظل الفتوحات، تزايد منطق  اختيار أنظم��م السياسية واالجتماعية. ومع انتشار اإلس

التمايز ب�ن املؤسست�ن الدينية والسياسية �� ظل التجر�ة اإلسالمية األو��، وتزايد الفصل بي��ا منذ �جرة  

الّرسول إ�� املدينة ووضع ما باتت �عرف بـ "ال�حيفة". وهذه األمثلة وغ��ها تب�ن أن الفصل ب�ن املؤّسسة  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ما  الدينية عن مؤّس 
ّ
سات الّدولة واملؤسسات املدنية األخرى ليست عملية ناتجة عن ا�حداثة الغر�ية، "و�ن

بة �ش�ل من األش�ال"
ّ

لهذا، �شكك أغلب املنظرون واملهتمون    .�� عملية موجودة �� معظم ا�جتمعات املرك

سو�ة" �� نوايا ا�خطاب ا�حقو�� للفلسفة اللي��الية ال�ي استعمل“بـ  
ّ
ت القانون ذريعة للّسطو  الدراسات الن

ر �� سياقاتھ الثقافية والتار�خية.  
ّ

 ع�� ا�جتمع، و�ان خطا��ا �ونيا غ�� متجذ

 : کرونولوجیا حقوق المرأة وراهنّیتها  -4

بتعّدد   متعّددة  وعوامل  مداخل  ذات  خاصة،  املرأة  وحقوق  عاّمة،  اإل�سان  حقوق  مفهوم  جذور  إّن 

والّسيا والتار�خية  الفقهية  األحوال،  سياقا��ا:  �ل   �� ف��ا،  ي  والتق��ّ البحث  عملية  تقت��ي  لذلك،  سية. 

العودة إ�� ا�جذور التار�خية لظهور منظومة حقوق اإل�سان، وال�ي يتفق أغلب الباحث�ن أن "بذر��ا األو��"  

ا�خلوقات من  غ��ه  عن  إّياه  ومفّضلة  لإل�سان،  ُمكّرمة  جميعها  جاءت  ال�ي  السماو�ة  األديان   ��   نجدها 

�عا��:األ  قولھ   ،
ً
مثال القرآن   �� فنجد  ِمَن    خرى.  َناُهم 

ْ
ورَزق والَبْحِر  ال�ِ�ّ   �� ناُهْم 

ْ
وَحمل آَدم  َبِ�ي  ْمنا  رَّ

َ
ك ْد 

َ
"وق

"
ً
ْفِضيال

َ
لْقنا ت

َ
ْن خ ث�ِ� ِممَّ

َ
ناُهم َع�� ك

ْ
ل ضَّ

َ
ِيَبات وف

ّ
 .  الط

وامل األ�اديمية  الدراسات  فت 
ّ
تكث املا��ي،  القرن  من  سعينيات 

ّ
الت بداية  ا�خاصة  منذ  الدولية  ؤتمرات 

سو�ة" و
ّ
) واهتّمت أساًسا بالقضايا املتعلقة بتقسيم العمل ب�ن ا�جنس�ن، Le genre"ا�جْندر" (  باملسألة "الن

واملساواة �� األجر، والعنف ا�جن��ي وغ��ها من املشا�ل ضمن الّسياقات السياسّية والتار�خية املعاصرة  

رت �� تطو�ر منظومة حقوق املر 
ّ
سو�ة �� أغلب الّدول، وعقدت عديد  ال�ي أث

ّ
أة. وظهرت عديد ا�حر�ات الن

املؤتمرات الدولية حول موضوع "ا�ِجُنوسة" (ا�جْندر) ال�ي عملت ع�� تطو�ر املنظومة ا�حقوقية للمرأة �� 

العالم.    �� والدينية  الثقافية  و�املوروثات  واالجتماعية  السياسية  و�األنظمة  اليومية  باملمارسات  عالقة 

تيجة تطور ا�حراك النسوي �� العالم، �عّددت �عب��اتھ القانونية: إعالنات ومواثيق ومبادئ بالّدسات��،  ون

�� األح�ام" أو  التوطئات   �� تار�خ متعّدد األوجھ من االستمرار�ة والتغي��  ،إّما  سو�ة 
ّ
الن   .وأصبح "للنظر�ة 

بنة  
ّ
ساء �� التنمية هو "مؤتمر األمم  ولعّل من أبرز ا�حطات الدولية الّرسمية ال�ي �عّد الل

ّ
األو�� �� دمج الن

للمرأة" عام   العاملي  �� الص�ن  1995املتحدة  (بك�ن)، والذي حاول وضع مشروع عاملي مش��ك    الذي عقد 

 لتغي�� وضعية حياة املرأة �� األسرة وا�جتمع. 

التفاوتا إزالة  ع��  العمل  هو  العاملّية  سو�ة 
ّ
الن املقار�ة  أهداف  من  ا، 

ً
واالقتصادية  إذ االجتماعية  ت 

والّسياسية ب�ن الرجل واملرأة باعتبارها شرطا مسبقا لل��وض باألسرة خاصة، ولتحقيق التنمية ا�جتمعّية  

الدولية،  باالتفاقيات  وال��امها  مصادق��ا  إ��  ونظرا  املقار�ة،  هذه  وفق  الّدولة،  وأصبحت  عامة.  الشاملة 

املكرسة للّتمي�� والالمساواة ب�ن ا�جنس�ن �� ا�جتمع. ويستوجب    ملزمة بالعمل ع�� �غي�� عالقات القوة

نصفة للمرأة ال�ي تجعلها  
ُ
شريعات امل

ّ
من الّدولة، لتحقيق هذا الهدف، أن �عمل ع�� توف�� بيئة مالئمة من الت

 فاعال �� ا�جتمع شأ��ا �� ذلك شأن الّرجل.

"النّ  �سوسيولوجيا  �عرف  ال�ي  املقار�ة  هذه  وضعت  االجتما��"(كما  نطاق    ) Genreوع   �� املرأة  قضية 

العالقات االجتماعية ال�ي تحكم املرأة والّرجل ع�� املستوى ا�حياة ا�خاصة والعامة. وقد جاء هذا املدخل  
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بمجموعة من املفاهيم مثل: "املشاركة" و"التمك�ن" و"االستحقاقية" وغ��ها، وذلك ع�� قاعدة املساواة ب�ن  

لّسياسات وال��امج واملشاريع التنمو�ة ك�ل. و�ات مفهوم "املساواة" ب�ن املرأة والرجل �ع�ي  املرأة والرجل �� ا

تمتع ا�جنس�ن �� مختلف مراحل حيا��ما بنفس امل�انة داخل ا�جتمع، و�نفس ا�حظوظ �� التمّتع بجميع  

الفر  نفس  من  ويستفيدون  االجتما��،  التقدير  درجات  بنفس  و�حضون  اإل�سانية،  املتاحة  ا�حقوق  ص 

 لتحديد ا�خيارات املتعلقة بحيا��م ا�خاّصة. 

عهد  (عشر  أما �� تو�س، فقد تأّسست عدة �شريعات خاصة بحقوق اإل�سان منذ أواسط القرن التاسع  

ف�انت  1861ودستور   1857األمان االستقالل.  �عد  وا�حقوقية  القانونية  املكتسبات  هذه  تواصلت  ثم   ،(

) أّول قانون يصدر �� تو�س من أجل تنظيم األسرة وضمان حقوق املرأة،  6195"مجلة األحوال ال�خصية" ( 

عام   أهّمها  �ان  ا�جلة  هذه  ع��  التنقيحات  عديد  إجراء  �عد  ا�حقوق  هذه  تدعمت  تم  1993ثم  الذي   ،

وتراكمت هذه املنظومة ا�حقوقية لصا�ح املرأة من خالل تنقيح    .بمقتضاه تأسيس مبدأ "الشراكة الزوجية"

وغ��ها من االجراءات والّسياسات ال�ي    و�عديل "مجلة الشغل"  ،وتنقيح "ا�جلة ا�جنائية"  ،ا�جنسية""مجلة  

قة بحقوق املرأة ع��  
ّ
تمّ��ت ��ا املنظومة التشريعية �� تو�س. كما تّم رفد هذه املكتسبات التشريعية املتعل

مات الوطنية
ّ
��تّم �ش�ل خاص باملرأة و�عمل ع�� تفعيل  ال�ي    تأسيس عدد من الهيا�ل واملؤّسسات واملنظ

 مشارك��ا �� ا�حياة العامة �� تو�س.

لقد أّدت �ل هذه اإلصالحات التشريعية واملؤّسسية إ�� دعم م�انة املرأة �� األسرة وا�جتمع، و��� تفعيل 

شغيل..)، بل ساهمت �� �غّ�� م�حوظ ��  (الّتعليمدورها �� مختلف ا�جاالت  
ّ
حافزّ���ا للمشاركة    وال�ّحة والت

الث �� الّدولة
ّ
   .�� ا�حياة السياسية، و�� ز�ادة �سب حضورها الالفت �� مختلف هيا�ل الّسلط الث

، خضعت مسألة حقوق املرأة إ�� تجاذبات سياسية وأيديولوجية حاّدة ب�ن الّنخبة  2011لكن منذ عام  

ذه االختالفات ب�ن التيارات السياسية نتيجة  الفكرّ�ة والسياسية �� تو�س، ومازالت تثار من ح�ن آلخر ه

االختالف ب�ن مرجعيا��ا السياسية والثقافّية. وهذا ا�جدل القديم املتجّدد حول املرأة لم يكن الهدف منھ  

حماية الّدفاع عن حقوق املرأة وتحقيق مساوا��ا مع الّرجل مثلما يّد�� �عضهم، و�نّما هو محاولة �� إعادة  

ابت الدي�ي   الهوّ�ة"   ا�حفر �� "مسألة 
ّ
من أجل خلق مش�لة فقهية والقضاء ع�� مقول�ي االجماع الفق�ي والث

.  ال تار�خانية�� مجتمعنا التو���ي، والبقاء �� حالة من ا�جدل الب��نطي والصراع الّدائم ضمن دائرة مغلقة 

مفهوم   ب�ن  يرادف  ي�اد  التقر�ر  هذا  لنشر  املصاحب  الّدعائي  اللي��ا��  ومفهوم  فا�خطاب  "العلمانّية" 

من   للمرأة  والّسعادة  واملساواة  والعدل  ا�حر�ة  مفاهيم  و��ن  الالئكّية  ب�ن  ويساوي  ناحية،  من  "الالئكّية" 

ناحية أخرى، فجعل من �ّل ناقد لها عدًوا للتحّرر، وداعًيا إ�� االستبداد، بينما هناك من التو�سي�ن، بحسب  

لي املساواة،  ير�د  "من  الّدراسات،  املساواة�عض  بفضيلة  تام  مقتنع  ھ 
ّ
ألن ولكن  بالغرب،  مفتون  ھ 

ّ
ألن   ، س 

 و�الفلسفة العلمانية املؤّسسة �حقوق اإل�سان غ�� املعادية للنص الّدي�ي.

رت بالّنموذج األورو�ي منذ االحتالل الفر���ي، و�دت آثار هذا  
ّ
سو�ة" �� تو�س وتأث

ّ
لقد �شأت "ا�حركة الن

" تقليد   �� وجرعاتھ  �ل  الّتأث��  من  "التحّرر  حول  يدور  �عضهم  حديث  وأصبح  ت��ايد،  سو�ة" 
ّ
الن �عة 

ّ
الن

ــ بما �� ذلك التحّرر من األسرة   املنظومات الدينية والقيمية اإليمانية وا�حضار�ة والفلسفية واالجتماعية 
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ساء؟"
ّ
 "لتحر�ر" الن

ً
ــ سبيال ر�� والتار��� 

ّ
عض الفاعل�ن  بل إّن الّدعوات الّصر�حة من قبل �  ،�ش�لها الش

والشرعية   القانونية  األطر  خارج  والّزواج  ا�جنسية"  "اإلباحية  شْرعنة  إ��  الداعية  مات، 
ّ
املنظ أو  األفراد 

. و�� السياق ذاتھ، يق��ح التقر�ر أن يتم  2011الدينية قد وصلت إ�� مستوى غ�� مسبوق �� تو�س �عد  

لدستور ا�جمهور�ة التو�سية، وخاّصة للفصل�ن تنقيح جميع هذه األح�ام "التمي��ية" ال�ي أصبحت مخالفة  

جنة األممية املعنية بتأو�ل العهد  21(  ) والواحد والعشر�ن6(  الّسادس
ّ

). و�دعو إ�� العودة إ�� توصيات "ال�

)، باعتبار أّن هذه املاّدة  1993(18حول املادة  22ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية" �� �عليقها العام عدد

 ،" التوحيدية وغ�� التوحيدية واإل�حادية، وكذلك ا�حق �� عدم اعتناق أي دين أو عقيدة..""تح�ي العقائد

فهذا النص يحمل �ش�ل وا�ح    .وان��ت إ�� "إم�انية إفراغ املعتقد من جوهره �� حالة وجود ديانة ُمهيمنة"

و  وقاطًعا  ا  حاد�  
ً
شكال خذت 

ّ
ات ال�ي  الفر�سية  "الالئكية"  بصمات  العقائد  "متطّرفا   وصر�ح  مختلف  مع   "

 الّدينّية الّسماوّ�ة.

رمزي   عنف  حاالت  لھ من  تتعّرض  ما  اليوم، هو  املرأة  �عيشھ  الذي  الّتمي��  أخطر مجاالت  أّن  �عتقد 

سبة إ�� �حاياه، حيث �ش��ك فيھ ال�حية  
ّ
وثقا��؛ فهو عنف هادئ وغ�� مرئي وغ�� محسوس ح�ى بالن

  "الهيمنة الذ�ورّ�ة"   العالم واملقوالت التصنيفية نفسها، ويعت��ان مًعا أّن وجالدها �� التصّورات نفسها عن  

وابت القيمّية ال�ي ال يمكن �غي��ها. ولهذا، ينب�� علينا أن ننظر إ�� "املسألة النسوّ�ة"  
ّ
باتت من املسلمات والث

ز ع�� حقوق املرأة باعتبارها إ�سان، وليس ع�� أ�ّ 
ّ

�ا جنس(جندر)لھ فروق  وفق مقار�ة إ�سانية، أي أن نرك

بيولوجية عن الّرجل، فليس ا�جنس هو سبب الالمساواة، بل توجد ب�ى اجتماعية وممارسات ثقافية �� 

ومن ثّم، فإّن االستنجاد بالقانون وحده لتحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن لن ت�ون   .املسؤولة عن عدم املساواة

إ�� خلق مساواة وهمية غ�� قابلة للتطبيق �� ظّل إقصاء    ذات فاعلية �� �غي�� وضعية املرأة، بل قد تؤّدي 

ا�حقوقية   املنظومة  هذه   �� األبوي"  "الّنظام  وتأث��ات  واالقتصادية،  واالجتماعية  الّسياسية  العوامل 

 واملوروثات الثقافّية ا�حاضنة لها. 

وحد  القانونية  شريعات 
ّ
الت خالل  من  و"تحر�رهّن"  ساء 

ّ
للن ا�حماية  توف��  يمكن  األنظمة  ال  ظل   �� ها 

السياسية االستبدادية وغ�� العادلة، أو ال�ي تفتقد ف��ا الّدولة أل�سط مقّومات الّسيادة الوطنية؛ ففي ظل  

ذوي   ملصا�ح  املرآة  بحقوق  والّسمسرة  املساواة"  "عدم  لتبييض  أداة  سوى  القانون  ي�ون  لن  النظام  هذا 

ضد مختلف الطبقات والفئات االجتماعية وليس ضد    النفوذ الثقا�� والّسيا��ي واالقتصادي �� ا�جتمع

املرأة وحدها. ومهما تحّسنت م�انة املرأة ع�� املستوى ا�حقو�� �� مستواها التشري�� ا�جّرد، فإّن ذلك لن  

يتطابق بالضرورة مع إحداث التغي�� املماثل �� مقامها االجتما�� واالقتصادي والثقا�� والّرمزي �� واقعها  

 لذي يتعارض مع هذه ا�حقوق. ا�جتم�� ا
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 : قانون المساواة بین الُمعلن والمْسکوت عنه  -5

من أهّم مّ��رات وضع مشروع هذا القانون املتعلق بمجل�ي "ا�حر�ات الفردية واملساواة"، بحسب ما جاء  

ھ يندرج ضمن مواصلة مس��ة اإلصالح ال�ي عرف��ا تو�س منذ عهد 
ّ
البايات، وأّن هناك  �� مقدمة التقر�ر، أن

التمي�� ضد املرأة" التشري�� ع�� مقاومة  الّس�وت  ھ    ."مدة طو�لة من 
ّ
أن �� نفس السياق ع��  ثم يضيف 

مجلة اإلجراءات  “بـ  بالّرغم من االع��اف بم�انة ا�حر�ة الفردية �� التشريعات التو�سية خاصة ال�ي وردت  

)،  2016،  1999،  1987ي أحدثت عل��ا خالل الّسنوات (ا�جزائية"، وال�ي تدّعمت بالتنقيحات ا�جديدة ال�

ا أخرى، ع�� غرار ا�حق  
ً
فإّن وضع هذه ا�جلة ال�ي رأ��ا ال�جنة وج��ة �� وجود �عض الّنقائص.. وأّن حقوق

ة �شريعّية
ّ
��ا مظل

ّ
ت منسّية، ال �غط

ّ
 . �� حماية ا�حياة ا�خاّصة، ظل

من "العهد الّدو�� ل�حقوق املدنية   17واملادة  حقوق اإل�سانمن اإلعالن العاملي � 12واستنادا ع�� املادة 

جنة إ�� "وجود العديد من املقتضيات التشريعية ال�ي تناقض حماية ا�حياة ا�خاصة  
ّ

والسياسية"، تذهب ال�

من عقو�ات سالبة ل�حر�ة دون تحديد وا�ح ألر�ان األفعال   للفرد. ولعّل أهمها ما وجد �� "ا�جلة ا�جزائية"

من   226"التجاهر بفحش" مثلما ينص عل��ا الفصل  جّرمة. ويستدّل التقر�ر بمثال�ن إثن�ن: األول يتعلق بـا�

هذه ا�جلة، و�� بحسب ما ورد �� التقر�ر، " �� جر�مة غ�� محّددة األر�ان، مما سمح �عديد التجاوزات  

الثا�ي، فيتعلق بمسألة "األخالق ا�حميدة"،   املثال  أما  مكّرر من    226واستنادا ع�� الفصل  وا�خروقات". 

نفس ا�جلة، الذي يقّرر عقو�ة سالبة ل�حر�ة ل�ل " من �عتدي علنا ع�� األخالق ا�حميدة أو اآلداب العامة  

 . باإلشارة أو القول أو �عمد علنا إ�� مضايقة الغ�� بوجھ يخل با�حياء"

اعتداء ع�� "حرم �ش�ل  مازالت  القوان�ن  �عض  أن  ال�جنة  ف��ا  و�عت��  بما  لألفراد"،  ا�خاصة  ا�حياة  ة 

من "ا�جلة ا�جزائية"، الذي حّرم اللواط واملساحقة،   230عالقا��م ا�جنسية، وهو ما ينص عليھ الفصل  

أن    إذ ال دخل للدولة وا�جتمع �� ا�حياة ا�جنسية ب�ن الّرشد. وقد سبق لفقھ القضاء الدستوري املقارن 

ا� والتوجهات  ا�خيارات  بأّن  حميمية  وّ�ح  من  �عنيھ  بما  ا�خاصة،  ا�حياة  صميم  من   �� لألفراد  جنسية 

و�ذكر التقر�ر أّن "األخالق ا�حميدة" مفهوم متعّدد    .)"secret et l’intimité de la vie priveé Le(  وسر�ة 

ية، فإّ��ا  املعا�ي، وأن ا�جتمعات الديمقراطية تقوم ع�� التعّددية �� �ل ا�جاالت، بما ف��ا التعّددية األخالق

انطلقت من نفس التم��ي الّسابق، وهو تجنب �ل ا�جرائم ال�ي ال يمكن �عر�فها وتحديد أر�ا��ا بدقة، أل��ا  

 .مخالفة ملبدأ شرعية ا�جرائم والعقو�ات"

الفصل   إلغاء  إ��  التقر�ر  دعا  ل�حياة    230لذلك،  البد��ية  مخالفتھ  إ��  نظرا  ا�جزائية"  "ا�جلة  من 

بھ ل�جمهور�ة التو�سية من انتقاد من قبل الهيا�ل الدولية املعنية بحقوق اإل�سان، وع�� ا�خاصة، وملا جل

رأسها "�جنة مناهضة التعذيب التا�عة لألمم املتحدة"، ال�ي عّ��ت عن ا�شغالها ل�ون العالقات الرضائية  

الثالث، والتقر�ر  ب�ن �خص�ن من نفس ا�جنس معاقبا عل��ا �� الدولة الطرف، وذلك �� التقر�ر الدوري  

 .  "2016لسنة   21ــ  19التكمي�� عدد 

ة الدستور�ة، و�اسم حماية  
ّ
لقد عمل هذا التقر�ر ع�� دعم املقار�ة "ا�جندر�ة" �حقوق املرأة تحت املظل

ا�حياة ا�خاصة لألفراد من قبل الّدولة، و�� إطار مبدأ "االنتقائية" الذي تمّ�� �� اختيار النصوص القانونية،  
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بالفصل  وضم �ستدّل  حيث  الّدستور،  ألح�ام  ا�خاطئة  والتأو�الت  املقارنات  ضمن    24ن  سياقھ  غ��   ��

من "ا�جلة ا�جزائية") الذي ينص ع�� أن �عاقب بالّ�جن    226مقارنتھ بالتشريع القانو�ي ا�جزائي (الفصل  

بفحش"،   يتجاهر عمدا  �ل من  دينارا  وأر�عون  ثمانية  أشهر و�خطية قدرها  املقصد مدة ستة  إ��  ليصل 

من "ا�جلة ا�جزائية" املتعلق    231ا�حقيقي من وراء هذه ال��سانة من املؤ�دات إ�� املطالبة بتنقيح الفصل  

او   باإلشارة  أنفسهن  �عرضن  العمل  ��ا  ا�جاري  بال��اتيب  عل��ا  املنصوص  الصور  غ��   �� �ي 
ّ
الال ساء 

ّ
الن بـ" 

ن قسم املق��حات البديل عن النص القديم، وهو "إعادة  وتضمّ   بالقول أو يتعاط�ن ا�خناء ولو "صدفة".

العقو�ة   واستبدال  "صدفة"،  عبارة  عن  والتخ��  ا�خناء،  �عاطي  أر�ان  بتحديد  الفصل  هذا   �� الّنظر 

   .ال�جنية بخطية مالية

األحوال  من "مجلة    5أما فيما يتعلق بمسألة "املوا�ع الدينية للّزواج وامل��اث"، فقد دعا إ�� تنقيح الفصل  

فهذا املق��ح    .ال�خصية"، واستبدال عبارة "املوا�ع الشرعية" �عبارة "املوا�ع املنصوص عل��ا ��ذه ا�جلة"

يكشف ب�ل وضوح املقاصد ا�حقيقية من التعديالت ال�ي اق��ح��ا ال�جنة، واألهداف املس�وت ع��ا �� هذا  

املشروع. ومثلما سبق �� عديد املواقع من هذا التقر�ر، �ستدل بالقانون الفر���ي، الذي تم بمقتضاه �عر�ف  

 . البغاء

له املصاحب  ا�جدول  من  "املالحظات"  قسم  بالتجر�ة  و��  صر�ح،  �ش�ل  التقر�ر،  يقتدي  القانون،  ذا 

سنة   منذ  ا�حياء  ينا��  بما  الّتجاهر  جر�مة  عن  ت 
ّ
"تخل أ��ا  ��    .1994الفر�سية كيف  ورد  ما  وقياسا ع�� 

 226القانون الفر���ي وكذلك التجر�ة السويسر�ة، يدعو التقر�ر �� قسم "املق��حات" إ�� تنقيح الفصل  

دينار �ل من يأ�ي ع�� مرأى    1000و�عو�ضھ بالنص الّتا��": �عاقب بخطية قدرها    من "ا�جلة ا�جزائية"،

ة    .الغ�� عمال جنسيا أو �عمد إ�� كشف املواطن ا�حميمة من بدنھ بقصد "إيذاء الغ��"
ّ
أو "�عت�� أفعاال ُمخل

واط" ال�ي  و�دعو صراحة إ�� حذف "  . باألخالق واآلداب العاّمة التعّري وكشف العورة عمًدا وعلًنا"
ّ
جر�مة الل

د عل��ا الفصل 
ّ

 من ا�جلة ا�جزائية، و�عو�ض عقو�ة الّ�جن بخطية مالية.   230يؤك

ع�� الّرغم من حرص مهندسو هذا التقر�ر �� خطا��م التسو�قي لتمر�ره ع�� أنھ يندرج ضمن سياق  

غ�� الوطنّية  للتشريعات  جذر�ة  مراجعة  تقت��ي  ال�ي  ومجر�ا��ا  العر�ية"  الّسياق    "الثورة  مع  املن�جمة 

ھ كشف لنا مدى تأث�� التشريعات األورو�ية وخاصة الفر�سية �� صياغة أبوابھ العامة واختيار  
ّ
ا�جديد، فإن

مفرداتھ من القوان�ن الفر�سية. ومن ثمة، ال يمكن فصل مضام�ن هذا املشروع ورسائلھ عن أيديولوجية  

ل خاصّيتھ "االنتقائية" �� اختيار �عص الّنصوص  حامليھ ومهندسيھ. وتتج�� مقاصده ا�حقيقية من خال 

� �� عدم وجاهة �عض املرجعيات القانونية ال�ي استنجد إل��ا باعتبارها تتعارض مع  
ّ

دون غ��ها، كما تتج�

 قيمنا الثقافية ومنظومتنا األخالقية، أي مع خصوصية هو�تنا العر�ية واإلسالمية.  

كر واألن�ى، و��دف إ�� تحر�ر   ��دف هذا املشروع الذي يبدو �� ظاهره
ّ

قانون �� املساواة " �� اإلرث" ب�ن الذ

نمط ثقا�� دنيوي    ق"إباحية “وف  و املرأة التو�سية من "الهيمنة الذ�ورّ�ة" إ�� �شر ثقافة فردانية ترف��ية  

ْتعِوي ا�جن��ي وا�جسدي. إضافة إ�� ما �شهده ا�جتم 
ُ
ع بحسب  وسل�� تخ��ل فيھ قيمة اإل�سان �� �عده امل

" إليھ  ذهب  الوهاما  من  ب عبد  الدولة    املس��ي"  مؤسسات  ��ا  تقوم  ال�امنة  البنيو�ة    (األمنية"العلمنة 
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ة
ّ

نظام حياة اإل�سان ا�خاصة والعامة) واملؤسسات اإلعالمية؛ ف�ي    "(�غي��وال��بو�ة وغ��ها) و"قطاع اللذ

القدا نزع  إ��  واإلشهار�ة،  التلف��يونية  إعالنا��ا  ع��  اقتصادي  �س��  إ�سان  إ��  وتحولھ  اإل�سان  عن  سة 

�عد واحد" انتشر ضمن    .وجسما�ي ذي  الراهنة  والّسل�� �حقوق اإل�سان وتوظيفا��ا  املادي  البعد  وهذا 

مجموعة من الّسمات "املعوملة" ال�ي ال عالقة لها بأية منظومة قيمية، دينية �انت أو أخالقية أو إ�سانية.  

الّسياسة هذه  تجليات  لفئة    و�دأت  وخاصة  البشر�ة  للطاقة  والهدر  ا�خرائب  أش�ال   �� باب  ظاهرة 
ّ

الش

االنتحار وا�خدرات والعنف..)، و�� مختلف صنوف العذابات اإل�سانية الفردية وا�جماعية غ�� ا�حدودة  (

�عد   خاّصة  التو���ي  ا�جتمع  �عيشها  أصبح  ملق��حات  2011ال�ي  املوضو��  "املتخّصص  أّن  د 
ّ

املؤك . ومن 

من الّرؤ�ة املقاصدّية ا�جّددة املعلن ع��ا،    االعلمانّية “عندنتقر�ر ال �سعھ إال أن �عاين تحّول املقار�ة "ال

حة ومفّقرة ال م�ان ف��ا للّدين، وال للتقاليد واملوروث الثقا�� الذي يتم نبذه ب�لّيتھ"
ّ
 .إ�� رؤ�ة حداثوّ�ة مسط

�� حد �عيد، و�نب�� أن يقرأ ع�� هذا النحو، ولھ أ�عاد دينية  لقد بَدا "الّنقاش حول امل��اث نقاش معّقد إ

الّ��ائي لتحديد قانون امل��اث �� تو�س، وتحديد   وقانونية واجتماعية تتشابك جميعها �� �شكيل التقييم 

  ـبينما املقار�ة الفكر�ة ال�ي استند إل��ا هذا التقر�ر يمكننا �ع��ا ب  .افضل طر�قة لتنظيم ا�جتمع التو���ي"

ا�جنسية   ا�حر�ة  الفردية:  ا�حر�ات  ملضام�ن  الّدال��  التجر�د  منطق  عل��ا  ��يمن  ال�ي  املتطّرفة"  "الالئكّية 

والعقيدة واألخالق...ا�خ. ومن خالل الرجوع إ�� الّنصوص والقيم ا�جّردة، سواء �انت ديانية أو علمانّية، 

بال اتجاه باعتباره يت�ّون من أفراد متناثر�ن مثلهم  وسوف تجعل ا�جتمع يتحّرك  ،�عّزز امليل إ�� االستبداد"

مثل الذّرات �عيشون �� عزلة اجتماعية تامة، ويستبطنون �� سلوكيا��م اليومية وعالقا��م البينّية ضوابط  

هذا   فمشروع  بي��م.  وتجمع  توّحدهم  ال�ي  والدينّية  الثقافية  للمرجعيات  الفاقدة  املقّدسة"  "الفردانية 

،  القانون إذا ت
ً
ّم الّتصديق عليھ وتفعيلھ سوف يؤدي بالضرورة إ�� ��ديم نفسية الفرد وفقدان توازنھ أوال

ھ �س��دف تذو�ب املرجعيات االجتماعية  
ّ
و��� تفكيك روح ا�جْمعنة والتماسك االجتما�� �� ا�جتمع ثانيا، ألن

فة ل
ّ
حمة للعالقات اإل�سانية وامللط

ّ
 ها. والثقافية واألخالقية والدينية الال

و"املساواة"   وا�حر�ات"  "ا�حقوق  مثل:  ا�جذابة  للمفاهيم  التسو�ق  ع��  املشروع  هذا  أ�حاب  �عمل 

و"ا�حداثة".. و"التنو�ر"  نزع  و"العلمانية"  اإلسالمي    ا�خ، ع��  الّدين  القداسة عن  األخالقيات وروح  نظام 

���ي، وتفكيك الت�و�نات املعنو�ة  ودوره �� توجيھ الضم�� اإل�سا�ي وضبط األخالق العامة �� مجتمعنا التو 

والرمزّ�ة من ا�خيال االجتما�� لألفراد وتبخيسها (تحق��ها)، ح�ى تّتخذ قيم الفْردنة �� مستو�ا��ا الطبيعية  

وا�حّددة   للقيم  املنتجة  الوحيدة  املرجعّية  مقّدًسا، وتصبح  مفهوما  اإل�سانية  الّروح  عن  ا�جّردة  واملادية 

جة، لرؤ�ة العالم والّضا
َ

ؤْد�
ُ
بطة ألخالقيات الناس. لهذا، ينب�� علينا " التبّصر �� معا�جة هذه اإلش�اليات امل

ل    ،وتنسيب املفاهيم بر�طها �سياقات إنتاجها"
ّ
باعتبار ليس هناك أّية وجاهة �� القول بأّن الالئكّية �ش�

الّتطور للمجتم أو لتحقيق  للّتحديث  نفرد" 
ُ
امل أو "الّنموذج  يقّر بذلك    .عاتاملسار الوحيد  فالالئكّية، كما 

الّدين ورجالھ،  بإيديولوجية م�افحة ضد  الفر�سي�ن، �� استثناء فر���ي اق��ن  عدد من علماء االجتماع 

 باملدرسة وان��اء  
ً
و�انت وراء قانون الفصل ب�ن الكنسية والّدولة �� فر�سا، وطرد الّدين من ا�جال العام بدءا

أما العلمانّية ف�ي "حركة فكر�ة وفلسفية تدعو   .يال �� أي مجتمع برو�ستان�ي"بالّسياسة، مما ال نجد لھ مث 
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إ�� املساواة �� املمارسات االجتماعية و��� اعتماد العقالنية �� وضع القوان�ن ال ي�ون للمرجعية الدينية فيھ  

   .أثر يذكر"

إّن االنطالق من معرفة عالقة هذا القانون بالسياقات ا�جتمعية امللوثة بالتدخل ا�خار�� تمكننا من  

فهم أ�عاده وأهدافھ من خالل روابطھ ا�خفية ال�ي ��ج ف��ا تحت شعار الدفاع عن حقوق املرأة وحر�ا��ا  

ن أي م�ّ�ر، ح�ى بدت �لها �شبھ  ل�ي ت�ون سيدة نفسها وغ��ها من املصط�حات ال�ي تم اقحامها �� النص دو 

السياسية   ف��ا  بما  حقوقها  جميع  املرأة  اإلسالم  منح  لقد  علمية.  وجاهة  أية  من  ا�خالية  املز�فة  ا�ح�� 

واالجتماعية   والثقافية  االجتماعية  الظروف  ��يئة  يجب  ولكن  الدولة،   �� املراتب  أع��  إ��  والوصول 

ذه ا�حقوق من دون أن تصطدم باملبادئ اإلسالمية مثلما  والسياسية وتطويعها ح�ى تتمكن من ممارسة ه

هو معمول بھ �� �افة الدول اإلسالمية. فال يوجد �عارض ب�ن أن تتمتع املرأة بحقوقها وتمارس حر�ا��ا مثل  

 الّرجل مع االل��ام بالقيم واملبادئ ال�ي شرعها القرآن الكر�م. 

ة وفقهية وخلق حالة من الصدام ب�ن مقاصد الشريعة  يتن�ل هذا املشروع �� إطار افتعال معارك فكر� 

اإلسالمية الّسمحة ومنظومة حقوق اإل�سان ب�ن التو�سي�ن من أجل تحقيق أهداف سياسية استعمار�ة  

ال عالقة لها بمبادئ العدالة واإلنصاف ب�ن ا�جنس�ن، و�ّن الو�� بالشروط التار�خية وا�حضار�ة ال�ي ظهر  

أنھ �شر من أجل فتح ج��ة جديدة ملعارك مصطنعة تتعلق ��و�ة ا�جتمع وعناصر   ف��ا هذا املشروع، تؤكد

تماسكھ وقوتھ ال�ي ما ف�ئ األعداء �ستخدمون جميع ذخائرهم ــ ا�خشنة والناعمة ــ منذ القرن التاسع عشر  

 ع�� تفكيكها و�ضعافها من أجل بلوغ أهدافهم �� السيطرة ع�� أمتنا العر�ية من جديد.

 : ة الخاتم    -6

�غفل   و"املساواة"  والتحّر�ات"  "ا�حقوق  مفردات  ة 
ّ
مظل تحت  ھ 

ّ
أن الّسابقة  التار�خية  تجار�نا  كشفت 

املشرعون والسياسيون عن معا�جة قضّية الّتمي�� البنيوي �� ا�جتمع إ�� درجة تصل إ�� حالة الّتواطؤ مع  

لم" الذي ال �عود أسبابھ إ�� مصدرّ�ة دينية، و�نما 
ّ
إ�� مصادر خارج هذا ا�حقل؛ حيث تنتشر  " براد�غم الظ

العديد من ا�حاالت والظواهر التمي��ية وان��ا�ات حقوق املرأة والّرجل معا �� مجتمعنا، وال�ي تحُدث يومًيا  

دون أن يتم منعها أو ا�حّد م��ا ع�� الّرغم من وجود التشريعات الضامنة لها. لذلك، فنحن �� حاجة أكيدة  

لق��ااإل�سان عامة واالهتمام  إ�� الّدفاع عن حقوق  
ْ

�� سلوكياتنا اليومية قبل االهتمام �سن القوان�ن    بأخ

 �� صيغ��ا ا�جّردة ومعا�جا��ا االرتجالية ال�ي ال تتوافق مع السياقات الوطنية. 

خذ هذا التقر�ر من موضوع "ا�حر�ة الفردية" و"املساواة �� امل��اث " ب�ن املرأة والرّجل موضوعات
ّ
ھ  لقد ات

ا�حور�ة �� محاولة منھ لتفكيك أحد أهم أعمدة وقّوة نظامنا االجتما�� وهو�تنا الوطنّية. ورغم كثافة أبوابھ  

سمت �عديد الّتأو�الت غ�� الوج��ة وا�خاطئة  
ّ
ومداخلھ القانونية واالجتماعية والفقهية، فإّن مضامينھ ا�

بامل  عالق��ا   �� اإل�سان"  حقوق  "منظومة  �ش�ل  تار�خية  هذه  حول  تنحصر  وال  تو�س.   �� الدينية  رجعية 

�عة التأو�لية املعيارّ�ة واملقارنة غ�� الوج��ة مع اإلسالم �� مستوى �عدها البسيط �� الفصل ب�ن الّدين 
ّ
الن

والّسياسة، أو �� مستوى التحّرر من إسار املنظور الّدي�ي �� أنظمتنا القانونّية، بل أيضا �� فصل الّدين عن  
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قافية األخرى وتمييع دوره �� الّضبط القي�ي واألخال�� والرمزي للعالقات األسر�ة  ا�حقول االج
ّ
تماعية والث

 واالجتماعية �� ا�جتمع التو���ي. 

وسياسة   أيديولوجية  دعوة  �انت  التقر�ر،  لهذا  املوجهة  اللي��الية  الفلسفة  وفق  الفردّية  ا�حر�ة  إّن 

االجتما�  الّضبط  مرجعيات  �ل  من  الفرد  وسبًبا  �خالص  عابثة  حر�ة  إ��  لتتحّول  واإل�سا�ي،  واألخال��   �

وال   األخالقية،  واال��يارات  النفسية  واألزمات  االجتماعية  "األنوميا"  من  املظاهر  عديد  خلق   �� مباشرا 

�س��دف �� �ل األحوال تحقيق تحّرره من سياسات القهر واالستغالل االقتصادي، واإلذالل املادي واملعنوي  

 . )Genre. ا�خ ال�ي ال تمّ�� ب�ن �حاياها ع�� أساس "ا�َجْندر"(.الجتما�� واالستبداد السيا��يوال��ميش ا
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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