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 مقدمـــــة: 

خالل   من  يبدو  إذ  املغار�ية،  املنطقة   �� والسلطة  الفرد  ب�ن  العالقة  طبيعة  ا�جديدة  املغار�ية  الدسات��  �عكس 

استقراء مضامي��ا مدى تأث�� منطق "ا�جماعة" وهاجس حماية اال��جام االجتما�� ع�� حساب ما يحفظ "للفرد" 

 .، وسياسيا..ا�خ)استقالليتھ وحر�تھ �� اختياراتھ وأذواقھ (اجتماعيا، ثقافيا

وقد يبدو ذلك م��را مع استفحال مظاهر الهيمنة ا�جماعية ��ذه ا�جتمعات، ال�ي تمارسها املؤسسات التقليدية 

ا�حتكرة للسلطة دون أن تتمكن املؤسسات ا�ْحدثة �� سياق محاوالت بناء الدولة ا�حديثة، من إضعافها أو ع��  

التداول  يضمن  ما  أفق   �� عقلت��ا  املساواة   األقل  أساس  ع��  املواطن�ن  ل�ل  السياسية  واملشاركة  السلطة  ع�� 

 و�دون تمي��. 

لكن مع توا�� السنوات أصبح را�خا صعو�ة بل واستحالة انجاز خطوات فعلية للتحول نحو الديمقراطية. مما 

تصنيفه يمكن  وال�ي  باملنطقة،  السياسية  القوى  �عض  تتبناه  الذي  اإلصال��  ا�خطاب  لت�خم  ثالثة  أدى  إ��  ا 

التيار  يمثلھ  والثالث  (ا�حافظ)،  التقليدا�ي  التيار  يمثلھ  والثا�ي  (التقدمي)،  ا�حدا�ي  التيار  يمثلھ  األول  تيارات: 

 التوفيقي.

"الدولة  أهمها  لعل  الدستوري أوجھ، حيث ظهرت مفاهيم جديدة،  ا�جدل  بلوغ  العر�ي"  "الر�يع  وقد عرفت ف��ة 

تأجي  �� الفردية، املدنية"؛ �ش�ل ساهم  تتعلق بتوسيع مجال ا�حر�ات  النقاش ا�جتم�� حول قضايا حساسة  ج 

املعتقد   حر�ة  بأن  السياسية،  القوى  �عض  فيھ  تتمسك  الذي  الوقت   �� إذ  املعتقد".  "حر�ة  مقدم��ا  شرط و�� 

للتحول  اجتما��   أسا��ي  �عاقد  لبناء   
ً
فقا

ُ
وا بل  باملنطقة،  املواطن-الديمقراطي  أساسھ  جديد،  ال�املة، سيا��ي  ة 

عّ��ت القوى ا�حافظة واألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية عن رفضها االع��اف الدستوري والقانو�ي بحر�ة املعتقد 

 وذلك بمصوغات مختلفة، و�� مقدم��ا الدفع بأولو�ة حماية األمن الرو�� للمجتمع وضمان استقراره. 
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  �� ا�جدليات  هذه  دراسة   �� ا�خوض  أهمية  تتج��   
ً
األحداث وعموما �عد  باملنطقة  برزت  ال�ي  التحوالت  طبيعة 

 بــ:و�تعلق األمر  ،1املوسومة بـ "الر�يع العر�ي"

للمجتمعات إقرار   - القيمية  املنظومة  �عرفها  ال�ي  بالدينامية  سوسيولوجية  وأبحاث  دراسات  عدة 

 ".الفردانية "، نحو نموذج ا�جتمعات "التحول املغار�ية، وال�ي �عيش حالة من "

 صعود التيارات السياسية بمرجعية إسالمية للمشاركة �� ا�ح�ومات ا�جديدة.  -

املتع اإلش�الية  معا�جة  الورقة  املغار�ية، تحاول  باملنطقة  والتشريعية  الدستور�ة  اإلصالحات  فعالية  بمدى  لقة 

 ". الدولة املدنية املتعلقة بـــ"حر�ة املعتقد" وجدلية الدولة والدين، �� االرتقاء بم�انة الفرد وتجسيد مفهوم "

 و�املوازاة مع ذلك سنقوم باإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

جدلية  • مظاهر  أبرز   �� التعاقدات   ما  عرف��ا  ال�ي  ��ا  املرتبطة  وا�جداليات  و"ا�َجمِعية"،  "الفردانية" 

الكب��؟   املغرب  بمنطقة  العر�ي"  "الر�يع  �عد  ملا  ا�جديدة  والسياسية  من    و��� الدستور�ة  تمكنت  حد  أي 

مبدأ عدم تكريس املبادئ الدستور�ة املؤِسسة ملفهوم "الدولة املدنية" من قبيل حر�ة واستقاللية الفرد،  

 التمي��، واملساواة أمام القانون؟ 

 ما �� أهم التغي��ات ال�ي عرف��ا جدلية الوصل والفصل �� عالقة الدولة بالدين باملنطقة املغار�ية؟  •

مع  • التعامل   �� واالزدواجية  االلتباس  حالة  من  العر�ي  الر�يع  �عد  ملا  الدستور�ة  الوثائق  تخلصت  هل 

اإل�س �حقوق  ال�ونية  ا�خصوصية املرجعية  ع��  ال�ونية  املرجعية  أولو�ة  ملبدأ  اح��امها  مدى  وما  ان، 

 الوطنية �� مجال حقوق اإل�سان؟ 

 ما تأث�� طبيعة العالقة ب�ن الدولة والدين ع�� حقوق املواطنة بالنسبة للمتحول�ن دينيا باملنطقة؟  •

 
الديمقر   -1 "الر�يع  املنطقة ب  ال�ي عاش��ا  الدارس�ن توصيف االحتجاجات  بدل  لإلشارة يفضل �عض  العر�ي" لشمولية املصط�ح،  "الر�يع  اطي" عوض 

لمنطقة؛ كما  حصره �� م�ون هو�ا�ي واحد دون غ��ه، ف�ل امل�ونات االجتماعية "الهو�اتية" شاركت ��  ال�حظة السياسية الفارقة �� التار�خ السيا��ي ل

حر�ة واال�عتاق من االستبداد وتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية أنھ �عب�� �عكس جوهر املطالب ال�ي رفعت خالل هذه الف��ة، وتتمثل أساسا �� ا�

 �ش�ل يضمن التحول الفع�� نحو النظام الديمقراطي.
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 لإلجابة ع�� أسئلة الورقة، سنحاول دحض أو تأكيد الفرضية التالية: 

ا�جهود  • من  بالرغم  َ�عد  تنُ�ج  لم  املغار�ية  باملنطقة  املدنية"  "الدولة  بناء  ومقومات  شروط  أن  يبدو 

 ع�� مستوى خطاب الفاعل�ن دون  
ً
املبذولة �� هذا ا�جال (دستور�ا و�شريعيا)، إذ ظل هذا املفهوم حاضرا

 تفعيل ع�� مستوى املمارسة. 

 : التأكد من هذه الفرضية أو دحضها، وذلك وفق التصميم التا��  سنعتمد ع�� ممكنات "املن�ج املقارن" من أجل

 املبحث األول: ثنائية "الفرَدانية" و"ا�َجمعية" �� الدسات�� املغار�ية ا�جديدة 

 َحرج املواطنة بدول املغرب الكب��: املبحث الثا�ي 
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 الدسات�� ا�جديدةالفردانية" و"ا�جمعية" �� "املبحث األول: ثنائية 

� عّ�ِ
ُ
سيا��ي � �عاقد  عن  العر�ي"  بـ"الر�يع  املوسومة  السياسية  املرحلة  أنتج��ا  ال�ي  املغار�ية  الدسات��  -مختلف 

املنطقة، لشعوب  السيا��ي  التار�خ   �� حاسمة  و�حظة  جديد،  استبدادي  اجتما��  نمط  من  لعقود  عانت  وال�ي 

سيحتل "اإلصالح الدستوري" أولو�ة املطالب ال�ي رفع��ا الديناميات و�سلطي �� عالق��ا بالسلطة، �� هذا السياق  

االحتجاجية بالفضاءات العمومية �� هذه الف��ة، بل ستش�ل األفق املنشود الستعادة الشعوب لكرام��ا وحقوقها  

 �� التوزيع العادل لل��وة و�ناء دولة مدنية تقوم ع�� قيم املواطنة وحقوق اإل�سان. 

� أنھ  واقتصاديا، ومعلوم  (سياسيا،  الفردية  ا�حر�ة  قيمة  إحالل  ع��  إقباال  أك��  السلطوي  النسق  �ان  لما 

ا�حر�ة والديمقراطية   وهامش واجتماعيا) م�ان القيم "ا�َجمعية" التقليدية، �لما �انت فرص اإلقالع االقتصادي  

 
ً
 . 2كب��ا

املواطن الذي   -إنتاج السلطو�ة و�عيق بروز الفرداآلليات ال�ي �ساهم �� إعادة    املطلب األول)لذلك سنتناول �� (

لتوضيح التداعيات السلبية الشتغال   املطلب الثا�ي)�عت�� حجر الزاو�ة �� بناء الدولة املدنية، ع�� أن نخصص (

املغرب   حال�ي  ع��  ال��ك��  مع  الفردية  ا�حر�ات  بتعز�ز  يتعلق  فيما  للتشريع  الوطنية  الدينامية  ع��  اآلليات  هذه 

 �س.وتو 

 املطلب األول: مظاهر ديمومة السلطو�ة �� الدسات�� املغار�ية 

باملنطقة املغار�ية، �سبب تباين األ�ساق االجتماعية والسياسية ال�ي انفجر   3قد اختلفت مآالت "الر�يع العر�ي" ل

ا التفاعل مع املطالب االحتجاجية، أومن حيث املضمون   �� لذي ان��ت ف��ا، سواء ع�� مستوى من�جية �ل دولة 

 . 4إليھ التعديالت الدستور�ة 

 
2-See Renald Inglehar and Christian Welzel   ،Roberto Foa  ،Christopher Peterson, « Development, freedom, and rising happiness a 

global perspective (1981-2007) » in Perspectives on Psychological Science, Volume 3-Number 4, (2014), p 264-285. 
املغرب،-3  �� استثنائي  نموذج  بلورة   �� ساهم  وليبيا، فقد  ومصر  تو�س  من  ب�ل  السياسية  األنظمة  سقوط   �� �سبب  قد  العر�ي"  "ا�حراك  �ان  إذ    إذا 

املطالب  مع  التجاوب  تم  ما  �حركة    سرعان  حول    20االحتجاجية  الدارسون  اختلف  ودستور�ة؛  سياسية  إصالحات  عدة  عن  اإلعالن  خالل  من  ف��اير 

 فعالي��ا �� التأسيس ملرحلة جديدة �� عالقة السلطة با�جتمع. 
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باملتناقضات، حيث تلتقي مفاهيم  وهكذا صيغت الوثائق الدستور�ة باملغرب وفق مقار�ة توفيقية، جعل��ا ُمثقلة  

وقيم الدولة املدنية مع أخرى، تنت�ي ل�حقل الدال�� واملعياري للدولة الدينية. أثمرت مقتضيات دستور�ة متضار�ة 

بمي�ان��مات  السلطو�ة  استدامة  أجل  من  الدستور�ة"  "ال�وابح  بدور  القيام  وظيف��ا  ت�ون  الواحد  النص  داخل 

 الشرعية الدستور�ة. 

 قرة األو��: العالقة امللتبسة ب�ن الدولة والدينالف

الدستور�ة،  الوثيقة  صلب   �� مجتمعا��ا  ب�ن  يجمع  الذي  املش��ك  القاسم  ترجمة  ع��  املغار�ية  األنظمة  حرصت 

 و�تعلق األمر باالنتماء للدين اإلسالمي، األمر الذي يضعھ �� دائرة الصراع السيا��ي حول السلطة.  

قة ب�ن الدولة والدين ومنذ ف��ة االستقالل، قضية مث��ة ل�جدل، ازدادت حّدتھ �عد ظهور  وقد ظلت طبيعة العال

الدين اإلسالمي �جالها ا�حفوظ   املغار�ية لضم  األنظمة  ببعض  السيا��ي؛ مما دفع  ضمن   و�دراجھقوى اإلسالم 

ا�ح  مأسسة  السياسة  هذه  نتائج  من  �ان  وقد  (املغرب)؛  السلطو�ة  مشروعي��ا  ع��  مقومات  والهيمنة  الدي�ي  قل 

 . 5القرار الدي�ي �ش�ل عام

القوى  ب�ن  محتدم  جدل  من  العر�ي"  "الر�يع  زمن   �� الدستور�ة،  املراجعة  ف��ة  عرفتھ  ما  للمالحظة  املث��  لكن 

السياسية املتصارعة، حيث طالبت القوى العلمانية بإعادة النظر �� طبيعة العالقة ب�ن الدولة والدين، �� اتجاه 

املقابل تح و��  السياسية؛  األحزاب  ب�ن  السيا��ي  الصراع  ساحة  عن  الدين  و��عاد  الدين،   �� الدولة  دور  ييد 

 
العر�ي رضا صيداوي (محررون)، امال�ي، محمد، "قراءة �� الدسات�� ا�جديدة لدول "الر�يع العر�ي"، ��: أحمد فرحات، حس�ن قبي��ي ورفيف  انظر  -4 لتقر�ر 

-189ص  ،  )  2014، مؤسسة الفكر العر�ي، الطبعة األو��،  تنسيق و�شراف هن�ي العو�ط، (ب��وتلعرب ب�ن مآ��ي ا�حاضر وأحالم التغي��، أر�ع سنوات من "الر�يع العر�ي"،  ا  :السا�ع للتنمية الثقافية

200. 
"، مؤلف جما��، الدين والدولة �� الوطن العر�ي، بحوث بلقز�ز (عبد اإللھ)، "الدين والدولة �-5

ً
� االجتماع العر�ي املعاصر: نظر�ا، تار�خيا واستشرافيا

مها مركز دراسات الوحدة العر�ية بالتعاون مع املعهد السو�دي باإلسكندر�ة، 
ّ
، ص 2013الطبعة األو��، ب��وت ف��اير   ومناقشات الندوة الفكر�ة ال�ي نظ

 وما �عدها.-39
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تمسكت التيارات اإلسالمية بموقفها من م�انة الدين �� الفضاء العام، وتأكيد مسؤولية الدولة �� حمايتھ كرصيد 

 .6هو�ا�ي للمجتمع وضامن الستقراره وا��جام م�وناتھ

ال ذي ا�عكس ع�� توجهات املشرع أثناء صياغة الدسات�� ا�جديدة، وخصوصا فيما يتعلق بدس��ة القضايا األمر 

املناسبة  الصيغة  إليجاد  التوفيقية،  املن�جية  إ��  احتكم  حيث  بالدين،  الدولة  وعالقة  الهو�ة  بجدليات  املتعلقة 

للمجت الهو�اتية  األ�عاد  املتعلقة بحماية مختلف  ا�خيارات  إقرار  الستيعاب  الوقت، ع��  �� نفس  ا�حرص،  مع مع 

 مقومات الدولة املدنية ا�حديثة. 

، إذ نجد ضمن نص الديباجة،  2014ف��اير    10من خالل الدستور املعتمد بتار�خ    التو�سية وقد برزت �� ا�حالة  

تمس النص،  نفس   �� نقرأ  ذلك،  جانب  و���  التو���ي،  ا�جتمع  �� هو�ة  أسا��ي  كم�ون  بالقيم  اإلشارة لإلسالم   
ً
�ا

(العلمانية  املتصارعة  السياسية  القوى  مختلف  تتبناها  ال�ي  املطالب  ب�ن  للتوفيق  محاولة   �� وال�ونية،  املدنية 

) الفقرة   �� أشار  وهكذا  التوطئة2واإلسالمية).  من   (7  " التو���ي  الشعب  تمسك  ومقاصده  إ��  اإلسالم  بتعاليم 

واالعتدال بالتفتح  ليضيفاملتسمة  ال�ونية   "  اإل�سان  حقوق  ومبادئ  اإل�سانية  و�القيم   (...)  " الفقرة  نفس   ��

السامية (...)". مما �ع�ي أن املشرع الدستوري لم �ستطع التخلص من الهيمنة الدينية السائدة (اجتماعيا)، بل أنھ 

نية صر�حة، ال تخلو من رمز�ة ودالالت مستوحاة من الو�� ا�جم�� (املهيمن)، جاء فضل ختم التوطئة بصيغة دي

 8: " فإننا باسم الشعب نرسم ع�� بركة هللا هذا الدستور". � ما ي�ف��ا 

األول  الفصل�ن  مستوى  ع��  باملتناقضات،  املثقل  التوفيقي،  من�جھ  الدستوري  املشرع  سيعزز  لذلك،  باإلضافة 

الهو�ا�ي لتو�س كدولة "حرة مستقلة، ذات سيادة، اإلسالم دي��ا،   والثا�ي؛ ففي الفصل البعد  األول سيؤكد ع�� 

والعر�ية لغ��ا، وا�جمهور�ة نظامها"، ويعود �� الفصل الثا�ي للتذك�� بالبعد املد�ي واملواطنا�ي، حيث �عت�� تو�س 

 
ل-6 �ار�ن��  ملركز  االلك��و�ي  املوقع  ع��  منشورة  دراسة  الدي�ي،  ا�جال  ع��  التنافس  العر�ي:  العالم   �� الرس�ي  اإلسالم  (ناتان)،  األوسط،  براون  لشرق 

 ). 2017غشت  22(تار�خ الز�ارة  http://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094: 2017ماي  11بتار�خ 
الثا�ي    10ا�جمهور�ة التو�سية، منشور بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية، عدد خاص بتار�خ االثن�ن  دستور  -7 ، السنة 2014فيفري    10-1435ر�يع 

157. 
 من الدستور التو���ي "جزءا ال يتجزأ من الدستور". 145لإلشارة �عت�� التوطئة حسب منطوق الفصل - 8
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نف القانون"،  وعلو�ة  الشعب،  و�رادة  املواطنة،  ع��  تقوم  مدنية،  الفصل "دولة  منطوق   �� نلمسها  املالحظة  س 

�� الفقرة األو�� منھ أن الدولة "راعية للدين، �افلة  العامة، حيث أكد  باملبادئ  الباب األول املتعلق  السادس من 

التوظيف ا�حز�ي"،   العبادة عن  الدينية، ضامنة �حياد املساجد ودور  املعتقد والضم�� وممارسة الشعائر  �حر�ة 

ل��ضية و�شر "قيم االعتدا أفقا  ت��جم  النيل م��ا" ليضيف �عد ذلك، فقرة  ل والتسامح وحماية املقدسات ومنع 

 الطرف العلما�ي، تتعهد من خاللها الدولة بـ "منع دعوات التكف�� والتحر�ض ع�� الكراهية والعنف والتصدي لها". 

ا�جال دسات��  با��  مع  مقارنة  ثوري  نص  بمثابة  التو���ي  الدستور  ي�ون  إقراره   وهكذا  �عد  اإلسالمي،  العر�ي 

يخص  فيما  �ع��يھ  الذي  الغموض  حول  مالحظات  من  إبداؤه  يمكن  ما  رغم  واملعتقد،  الضم��  بحر�ة  الصر�ح 

 
ً
 . 9وضعية األقليات الدينية غ�� دينية غ�� املع��ف ��ا قانونيا

بالنسبة   الشأن  املغر�ية،  كذلك  الدل�حالة  ديباجة   �� الدستوري  املشرع  أشار  الدين فقد  أن  ا�جديد  ستور 

واالعتدال   االنفتاح  بقيم  املغر�ي  "الشعب  �شبث  وأكد  املغر�ية،  الهو�ة   �� الصدارة"  "م�انة  يحتل  اإلسالمي 

"تضمن ل�ل واحد   -أي الدولة-) أكد أن "اإلسالم دين الدولة" وأ��ا3والتسامح وا�حوار"، و�� موقع آخر (الفصل  

صياغة قد تفيد بأن األمر يتعلق بضمان ا�حر�ة ملعتنقي الديانات السماو�ة    ا�حق �� ممارسة شؤونھ الدينية"، و�� 

األخرى، ال�ي تتعا�ش فوق ال��اب الوط�ي مع اإلسالم، و�تعلق األمر بالديانة املسيحية وال��ودية، لكن من الصعب 

ظاهر�ا–ا�جزم األقل  األجا  -ع��  غ��  من  الدينية  وغ��  الدينية  األقليات  أيضا  �شمل  الذين أ��ا  املغار�ة  أي  نب، 

�عت��   اإلسالمي  الدين  وأن  خصوصا  دين،  بدون  البقاء  أو  أخرى  ديانات  واعتناق  اإلسالم  عن  التحول  يختارون 

دستور�ا من الثوابت الرا�خة لألمة ال�ي ال يقبل تجاوزها. و�� املسوغات ال�ي تتمسك ��ا �عض القوى ا�حافظة ��  

 
وحر�ة  -9 الوهاب،"الدين  عبد  حفيظ  الضم��  بن  وحر�ة  الدينية  ا�حالة  تقر�ر   :�� الك��ى"،  التحوالت  منعرج  الهرما��ي 2015الضم��:  اللطيف  عبد   ،

 .27و 13(تنسيق عل�ي)، منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية، تو�س، ص
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لدعوات تح الرافض  ا�ِحجا��  يتعلق  خطا��ا  فيما  واملهيمن  للمألوف  ا�خالفة  وا�جماعية  الفردية  املمارسات  ر�ر 

 10بحر�ة املعتقد والدين 

فاملالحظ إذن، أن الدين اإلسالمي حافظ ع�� م�انتھ ا�جوهر�ة �� النسق السيا��ي واالجتما�� املغار�ي ( تو�س و 

ع�� اح��ام مبادئ حقوق اإل�سان ال�ونية وقيم  املغرب) إذ بالرغم من التوجھ العام نحو إقامة دولة مدنية، تقوم  

  �� الدولة  الدين واملعتقد..ا�خ)، وتحييد تدخل  التمي�� ع�� أساس  القانون، عدم  أمام  ال�املة (املساواة  املواطنة 

الهو�اتية  املقومات  ضمن  اإلسالمية  املرجعية  سمو  حماية  ع��  الدستوري  املشرع  حرص  فقد  الدي�ي،  الشأن 

 مع (ديباجة الدستور املغر�ي).للدولة وا�جت

 الفقرة الثانية: االلتفاف ع�� مبدأ فصل السلطات 

السياسية،  املشاركة  وضعف  جماعية،  أو  فردية  مبادرة  ل�ل  ا�خانقة  بالسلطو�ة  موسوم  سيا��ي  مناخ  ظل   ��

امل��ايدة االجتماعية  للمطالب  االستجابة  ع��  قادرة  نخب  إفراز   �� االنتخابية  العملية  التغي��  وفشل  ش�ل  فقد   .

الشعوب  حاجة  �عكس  وال�ي  املغار�ية،  باملنطقة  الثائرة  ا�حر�ات  لدى  االحتجاجية  املطالب  جوهر  السيا��ي 

 الستعادة حر���ا وكرام��ا، من خالل إعادة النظر �� بنية النظام السيا��ي القائم. 

ة، وا�حد من مظاهر تبعية ا�ح�ومة، وهكذا أصبح تن�يل مبدأ الفصل ب�ن السلطات، وتنظيم انتخابات حرة ونز��

وتفعيل مبدأ ر�ط املسؤولية با�حاسبة، من الرهانات األساسية لإلصالح الدستوري املنشود �عد أحداث "الر�يع  

 
ال-10 ا�جلس  إصدار  حول  الوطنية  اإلعالم  وسائل  تداولتھ  ما  عقب  تفجر  الذي  ا�جدل  إ��  السياق  هذه   �� املرتد  �ش��  قتل  تج��  لفتوى  األع��  عل�ي 

)، لكن وز�ر األوقاف والشؤون اإلسالمية و�� جوابھ  2012-2004تضم��ا كتاب يضم مجموعة من الفتاوى ال�ي أصدر��ا املؤسسة �� الف��ة املمتدة ب�ن (

بتار�خ   النواب،  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  وحزب  االش��ا�ي  الفر�ق  أسئلة  اعت�� 2013ماي    6عن  هذا ،   �� محاججا  "فتوى"،  وليس  عل�ي  رأي  مجرد  ه 

املؤمن�ن،   أم��  مؤسسة  اختصاص  مجال   �� ا�خوض  لها  يمكن  ال  كما  العقو�ات"  مجال   �� "االشتغال  لها  يمكن  ال  العلمية  املؤسسة  بأن  ف�ي  السياق 

أن ع��  مؤكدا  واستقرارها،  األمة  مص�حة  يحفظ  بما  الدين  أح�ام  تن�يل  صالحية  حصر�ا  "مسألة   ا�خولة  التدين  حر�ة  بأن  تامة  دراية  ع��  العلماء 

(البقرة،   الدين"   �� إكراه  �عا��: "ال  �� قولھ  �� مثل  الكر�م، كما ورد  القرآن  آيات كث��ة من   �� ملا جاء  بالنظر  إدراكهم255قطعية"  حسب -)؛ فضال عن 

مو�حا أنھ من واجب العلماء تقديم رأ��م �� مسألة "ا�حد" وعدم ترك بأن ا�حديث الشر�ف املتعلق بحد قتل املرتد فيھ خالف ب�ن العلماء؛    -جوابھ

خرج عن هذا  مسألة حر�ة التدين أو "الردة" دون قيود خصوصا عندما يتعلق األمر "بمحار�ة جماعية ��دد كيان األمة"؛ واملالحظ أن الرأي الرس�ي لم ي

الع املؤسسة  "تراجع  إعالمي حول  تفجر جدل  �عدما  سيما  األع�� تحث اإلطار،  العل�ي  ا�جلس  عن  صادرة  وثيقة  املرتد" تضمن��ا  قتل  فتوى  عن  لمية 

كم قتل عنوان: "سبيل العلماء" (لم تنشر)؛ أنظر:  بخصوص جواب وز�ر األوقاف والشؤون اإلسالمية حول "مال�سات فتوى ا�جلس العل�ي األع�� �� ح

 . 2013ماي  6، منشور بتار�خ االثن�ن <http://www.habous.gov.ma>لشؤون اإلسالمية املرتد"، أنظر : املوقع اإللك��و�ي لوزارة األوقاف وا
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، لذلك ركزت مختلف التعديالت الدستور�ة املق��حة ع�� تحجيم الصالحيات املمنوحة دستور�ا لرئيس  11العر�ي" 

ذلك، ع�� توسيع صالحيات رئيس ا�ح�ومة وتقو�ة وضعية ح�ومتھ ضمن بنية السلطة   الدولة، والعمل �� مقابل 

 . السياسية، �� أفق ترسيخ معالم نظام حكم برملا�ي

�� تفاعلھ من املطالب ،  12بالنسبة للنظام السيا��ي املغر�ي، فاملالحظ أنھ تب�ى خيار "التغي�� �� إطار االستمرار�ة 

"حركة   ظهور  عقب  تبلورت  ال�ي  النظام ،  ف��اير"  20االحتجاجية  مقومات  نفس  ع��  ا�حفاظ  خالل  من  وذلك 

بنية    �� العميق  التغي��  إحداث  ملستوى  ترق  لم  وال�ي  الش�لية،  التعديالت  �عض  إدخال  مع  القائم،  الدستوري 

قع املهيمن ع�� رأس الهرم املؤسسا�ي للدولة سواء �� عالقتھ السلطة، إذ حافظت املؤسسة امللكية ع�� نفس املو 

باملؤسسات الدستور�ة األساسية : ا�ح�ومة، وال��ملان، أو با�� املؤسسات ذات الطا�ع االستشاري: ا�جلس الوط�ي 

 �حقوق اإل�سان، الوسيط، ا�جلس االقتصادي واالجتما�� .. .

ن تراجعھ عن �عض الصالحيات ذات الطا�ع السيا��ي (املمثل السامي ، فبالرغم م2011ذلك ما نقرأه  �� دستور   

ا�حقل  دائرة  عن  املبعدة  أو  املدمجة  سواء  السياسية،  القوى  ب�ن  املتجدد  ل�جدل  مجاال  �انت  ال�ي  مثال)  لألمة 

و�تج�� السيا��ي، إال أنھ بدال من ذلك، أقر صالحيات جديدة �عيد إنتاج �سق الهيمنة لفائدة املؤسسة امللكية،  

 ذلك من خالل �ونھ: 

 ا�حكم ب�ن املؤسسات.  - 1

 الساهر ع�� ُحسن س�� املؤسسات واح��ام التعهدات الدولية للمملكة.  - 2

 
ور�ة املغر�ية لعام ملز�د من التفاصيل حول قضايا الهو�ة واملواطنة، الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، النظام الرئا��ي وال��ملا�ي..) �� الوثيقة الدست-11

: قراءات �� تجارب املغرب وتو�س ومصر"، املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسيات، ب��وت، 2011ة ما �عد  ، انظر: طارق، حسن، "دستوراني2011

 .204-73، ص 2016الطبعة األو��، يونيو 
قافّية  -2011املال�ي، أحمد: قراءة �� الهندسة العاّمة للّدستور املغر�ّي ا�جديد -12

ّ
ن للّدراسات الفكرّ�ة والث  23-22؛ ص 2013ر�يع  -4العدد  -تب�ُّ

بتار�خ   منشور  تحلي��  مقال  املراوحة؟،  من  مز�د  أم  حقيقي  �غي��  ا�جديد:  املغر�ي  الدستور  (مار�نا)  ملركز   2011يونيو    23أوتاوي  االلك��و�ي  باملوقع 

 �ارني�� للشرق األوسط: 

 http://carnegie-mec.org/2011/06/23/ar-pub-44791 ).2017غشت  22(تار�خ املرور:     
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 13صيانة ا�خيار الديمقراطي -3

املؤسسة   ُسمو  واقع   �� �غي��  أي  يحدث  لم  األول"  "الوز�ر  منصب  بدل  ا�ح�ومة  رئيس  مؤسسة  إحداث  أن  كما 

ا� وتبعية  ا�خطوط امللكية  عن  قرارا��ا   �� ا�خروج  تملك  ال  وأ��ا  خصوصا  يرأسھ،  الذي  الوزاري  للمجلس  ح�ومة 

اإلس��اتيجية ال�ي يحددها هذا ا�جلس؛ و�نفس املقار�ة املكرسة للهيمنة ع�� املؤسسات، تمت دس��ة املؤسسات  

مطلب التأسيس الدستوري   الوطنية لل��وض بحقوق اإل�سان ال�ي منح لها صالحيات استشار�ة فقط. وهكذا بقي

لنظام "ملكية برملانية" مجرد خطاب سيا��ي متداول �� حدود ضيقة ب�ن �عض الفاعل�ن السياسي�ن، من الصعب 

 .14تجسيده فعليا �� ا�حياة السياسية والدستور�ة الوطنية

ب�ن الصراع  جوهر  تو�س،   �� برملا�ي)  أم  (رئا��ي  السيا��ي  النظام  طبيعة  حول  ا�خالف  ش�ل  حركة   لقد  حزب 

التنفيذية  الّسلطة  ع��  ا�جمهور�ة  رئيس  هيمنة  تكرس  السابقة  الدسات��  �انت  إذ  النيابية،  الكتل  و�ا��  ال��ضة 

قام املشرع التو���ي بتوسيع مجال السلطة التشريعية وخص املعارضة ،  لكن وع�� غرار املشرع الدستوري املغر�ي

ال تدخل رئيس الّدولة، وعزز صالحيات رئيس ا�ح�ومة، إال أن  بالئحة من ا�حقوق لتقو�ة أدوارها. كما حّدد مج

رئيس   استحواذ  ظل   �� الصالحيات،  ��ذه  االضطالع  عن  ا�ح�ومة  رئيس  �جز  املمارسة،  مستوى  ع��  املالحظ 

 ا�جمهور�ة �سلطة اتخاذ القرار �� القضايا اإلس��اتيجية ل�جمهور�ة. 

 
) تم �عو�ضھ بمنطوق الفصل 3(الفصل    1996�عت�� الباحث "محمد مد�ي" إن نزع القداسة عن �خص امللك املشار إليھ �� الدستور املغر�ي لعام  - 13

وضعف   ) الذي ينص ع�� أن "للملك واجب= =التوق�� واالح��ام"، أنظر: املد�ي محمد، "الدستور ا�جديد: ترك�� السلطة2011) من النص ا�حا�� (46(

 .104)، ص 2011(الر�اط: دفاتر وجهة نظر،  24الضمانات"، �� : الدستور ا�جديد ووهم التغي��، تنسيق عمر بندورو، دفاتر وجهة نظر، 
؛ إال أننا  ، اجتماعية"برملانيةبالرغم من أن الفصل األول من الدستور املغر�ي ينص ع�� أن: "نظام ا�حكم باملغرب نظام ملكية دستور�ة، ديمقراطية، - 14

ال��ملانية، ح امللكية   عن تأسيس نظام 
ً
بأنھ ال زال �عيدا البحث األ�ادي�ي ترى  الدستوري من زاو�ة  للنص  املنجزة  القراءات  �� �عض  �� نجد  يث تطرق 

وتبعية الوزراء لھ، وتمتعھ   تحليلھ للنص الدستوري لعدة نقائص تتج�� �� "استمرار تحكم امللك �� مسار السلطة التنفيذية، وتراكم الرئاسيات لديھ،

�� النص، و�قاء   بصالحيات دستور�ة جديدة، والتنصيص ع�� ا�حقوق مع إرفاق ذلك �شروط ��دم جوهر هذه ا�حقوق، ووجود تناقضات و�ياضات 

انظر: السا��ي محمد،  إش�االت بدون حلول، وغموض عدد من املقتضيات، وتجاهل مطالب إس��اتيجية للمجتمع املد�ي، ووجود عيوب �� الصياغة"،  

لـ   ونص الدستور ا�جديد"، �� الدستور ا�جديد ووهم التغي��، تنسيق   2011يونيو    17"امللك يقدم الدستور: قراءة �� العالقة ب�ن نص ا�خطاب املل�ي 

 24)، ص 2011(الر�اط: دفاتر وجهة نظر،   24عمر بندورو، دفاتر وجهة نظر، 
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ا�جزائري  السيا��ي  النظام  االس،  أما  منذ  ظل  مور�تانيا  فقد  غرار  ع��  العسكر�ة  النخبة  لنفوذ   
ً
خاضعا تقالل 

با��  15وليبيا ع��  للهيمنة  أهلتھ  واسعة  صالحيات  ا�جمهور�ة  لرئيس  منحت  الدستور�ة  الوثيقة  أن  واملالحظ   ،

نحو محاصرة مؤسسة رئيس ا�جمهور�ة ��   2016املؤسسات، لذلك ستتجھ املق��حات الدستور�ة �� ا�جزائر  عام  

كريس فع�� ملبدأ الفصل ب�ن السلطات، لكن مرة أخرى ستخلف ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة موعدها مع التحول اتجاه ت 

لم   السلط  فصل  مبدأ  �عز�ز  مستوى  فع��   ، اعتمد��ا  ال�ي  الدستور�ة  التعديالت  ملستوى  بالنظر  الديمقراطي، 

التن الثنائي للسلطة  فيذية واستمرار هيمنة مؤسسة  تتمكن من ضمان فصل فع�� للسلط أمام استمرار الطا�ع 

 رئيس ا�جمهور�ة ع�� الصالحيات ا�ح�ومية وهشاشة وضعها إزاء املساءلة ال��ملانية. 

حول   استفتاء شع�ي  إجراء  املور�تانية  ا�جمهور�ة  فيھ  عرفت  الذي  الوقت  املغار�ية، ففي  األنظمة  لبا��  و�النسبة 

تنجح   لم  وال�ي  الدستور،  و��  الش�لية  التعديالت  ال�ي تكرسها هيمنة مؤسسة  �عض  السلطو�ة  البنية  �� خ�خلة 

العلم   ع��  التعديالت  �عض  و�جراء  جهو�ة،  مجالس  و�قامة  الشيوخ  مجلس  إلغاء  أهمها  من  ا�جمهور�ة،  رئيس 

اإلسالمي   ا�جلس  مع  واملظالم  للفتوى  األع��  ا�جلس  بدمج  األمر  (يتعلق  الهيئات  �عض  ودمج  الوط�ي،  والنشيد 

ومؤسسة ا�جمهور�ة    األع��  زالت  ال  ا�جمهور�ة)  بـ   الليبية وسيط  الباحثون  يصفها  مأزومة  وضعية   �� �عيش 

 "الالدولة". 

 الفقرة الثالثة: االزدواج املرج�� �� ا�حماية الدستور�ة �حقوق اإل�سان 

الدسات��   من  جديد  جيل  ميالد  عرفت  املغار�ية،  األنظمة  أن   �� جدال  أبرز    انفجارات �عدال  من  العر�ي،  الر�يع 

التعذيب،  ومنع  ا�جسدية  والسالمة  واألمن  ا�حياة،   �� (ا�حق  أجيالها  بمختلف  اإل�سان  حقوق  دس��ة  سما��ا 

يتضمن   �عضها  أن  املالحظ  لكن   .(.. التعب��  حر�ة  القسري،  واالختفاء  التعسفي  االعتقال  منع  ال��اءة،  وقر�نة 

�ي من شأ��ا إفراغ هذه ا�حقوق من جوهرها أو عرقلة تفعيلها، نذكر من ذلك  مجموعة من الشروط املسطر�ة ال 

 
التطورات الدستور�ة وا-15 العر�ية  للمز�د حول  املغار�ية، أنظر تقر�ر حالة األمة  إ�� تفكيك  2015-2014لسياسية بالدول  النظم  : اإلعصار، من �غي�� 

 .270-185، ص 2015الدول، مركز دراسات الوحدة العر�ية، الطبعة األو�� 
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، أشار لها الدستور   16االتفاقيات الدولية �حقوق اإل�سان ع�� القوان�ن الوطنية  سموالشروط املرتبطة بتفعيل  

الدولية، كما    املغر�ي االتفاقيات  ..جعل   " الديباجة:  و�� نطاق  صادق عل��ا املغرب��  الدستور أح�ا،  وقوان�ن ،  م 

،  اململكة �سمو  الرا�خة،  الوطنية  وهو���ا  �شرها،  هذه   فور  مالءمة  ع��  والعمل  الوطنية،  التشريعات  ع�� 

: "املعاهدات املوافق عل��ا من قبل التو���ي ) من الدستور    20التشريعات مع ما تتطلبھ تلك املصادقة"، والفصل (

:" ا�جزائري ) من الدستور  150القوان�ن وأد�ي من الدستور"، والفصل (   ا�جلس النيا�ي واملصادق عل��ا، أع�� من

، �سمو ع�� القانون"،  الشروط املنصوص عل��ا �� الدستور املعاهدات ال�ي يصادق عل��ا رئيس ا�جمهور�ة، حسب  

لك، سلطة أع��  : "... للمعاهدات أو االتفاقيات املصدقة أو املوافق عل��ا كذاملور�تا�يمن الدستور     )80واملادة (

 من سلطة القوان�ن فور �شرها..". 

ل�حالة   السياق  هذا   �� و�ش��  ا�جديدة،  املؤسساتية  للضمانات  بالنسبة  املالحظات  قام املغر�ية نفس  حيث   ،

، إال أ��ا تبقى بدون فعالية بالنظر ل�خلل البنيوي الذي �عيق وظيف��ا، ف�ي تخضع  17بدس��ة مجموعة من الهيئات

مؤسسا مهامها  لهيمنة  تبقى  كما  وا�ح�ومة)،  امللكية  (تجاه  استقاللي��ا  من  تحد  املهام    استشار�ة،تية  �شمل  وال 

 .18الشبھ قضائية 

كما تطرح القيود املفروضة ع�� ممارسة ا�حقوق وا�حر�ات الدستور�ة عدة مالحظات، إذ عكس الن�ج الذي تبناه  

املعاي�� اعتمد  الذي  بتو�س  التأسي��ي"  الوط�ي  تحديدها  "ا�جلس   �� املغر�ي 19الدولية  املشرع  ،استعمل 

 
16- 

ً
نموذجا اإل�سان  حقوق  اتفاقيات  املغر�ي:  الداخ��  والقانون  الدولية  االتفاقيات  �عيمة،  العدد  البا��  والتنمية،  ا�حلية  لإلدارة  املغر�ية  ا�جلة   ،75 

 .54-53 ، ص:2007غشت -يوليوز 
(الفصل  -17 اإل�سان  �حقوق  الوط�ي  ا�جلس  ��ا،  وال��وض  اإل�سان  حقوق  حماية  بمؤسسات  األمر  (الفصل  161يتعلق  الوسيط  مؤسسة   ،(162  ،(

 ).164فة بالت�افؤ ومحار�ة جميع أش�ال التمي�� (الفصل  )، الهيئة امل�ل163مجلس ا�جالية املغر�ية با�خارج (الفصل 
املن��ئ لهيئة املناصفة وم�افحة �افة أش�ال التمي�� ضد املرأة،    79-14�ش�� �� هذا اإلطار ل�جدل الكب�� الذي أث�� بخصوص مشروع القانون رقم  -18

والبي النسائية وا�حقوقية وا�جلس االقتصادي واالجتما��  ا�جمعيات  الهيئة من صالحيات شبھ قضائية فيما  انتقدتھ  الذي أو��ى بضرورة تمك�ن  ئي 

يتعلق ��يئة املناصفة   79.14يتعلق بالولوج إ�� املعلومة والبحث والتحقيق، أنظر: رأي ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان بخصوص مشروع القانون رقم  

 وم�افحة التمي��، متاح ع�� الرابط التا��: 

<https://www.cndh.ma/sites/default/files/documents/caroussel/lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_ry_stshry_hwl_hyy_lmnsf.pdf> 
ق اإل�سان،  واملالحظ أ��ا تتطابق مع املعاي�� الدولية املعمول ��ا �� هذا الشأن، ومن�جمة مع توصيات واج��ادات الهيئات األممية اإلقليمية �حقو -19

من الدستور التو���ي ع�� ما ي��: "يحدد القانون الضوابط املتعلقة با�حقوق وا�حر�ات املضمونة ��ذا الدستور وممارس��ا بما ال ينال    49فصل  ينص ال
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تنت�ي  فضفاضةمصط�حات   أن  ا�حتمل  ومن  متباينة،  لقراءات  ا�جال  تفتح  ال�ي  الرا�خة"  "الهو�ة  قبيل  من   ،

الساحة   �� ا�حافظ  التيار  نفوذ  �عاظم  مع   
ً
خصوصا جوهرها،  من  الدستور�ة  وا�حر�ات  ا�حقوق  بإفراغ 

يجعل   الذي  األمر  ا�جدل السياسية،  ولعل  العام،  ا�جال   �� القوى  مواز�ن  باتجاهات   
ً
رهينا تفعيلها  مسألة 

  20املصاحب للمشروع املتعلق بتعديل القانون ا�جنائي املغر�ي، خ�� مثال نقدمھ �� هذا الصدد. 

لبا�� الدسات��   بالنسبة  ، حيث أشار اإلعالن الدستوري الصادر عن ا�جلس  -موضوع الدراسة –ونفس املالحظة 

بتار�خ   اللي�ي  االنتقا��  املادة    2011غشت    3الوط�ي  األساسية   7��  وحر�اتھ  اإل�سان  حقوق  الدولة  "تصون  أن 

و�س�� إ�� االنضمام لإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية ال�ي تح�ي هذه ا�حقوق وا�حر�ات، و�عمل ع�� إصدار  

وك  األرض"،   �� هللا  كخليفة  اإل�سان  تكرم  جديدة  تحمل  مواثيق  الذي  املور�تا�ي  للدستور  بالنسبة  الشأن  ذلك 

ا�حنيف  اإلسالمي  بالدين  املور�تا�ي  الشعب  "تمسك  عن  أعلن  فبعدما  متناقضة،  مصط�حات  عدة  ديباجتھ 

، وامليثاق  1948دجن��    10و�مبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها �� اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان الصادر بتار�خ  

�حقو  بتار�خ  اإلفر�قي  الصادر  والشعوب  اإل�سان  عل��ا  1981يونيو    28ق  وافقت  ال�ي  الدولية  واالتفاقيات   ،

مور�تانيا"، أضاف بأنھ حر�ص ع��:" خلق الظروف الثابتة لنمو اجتما�� من�جم، يح��م أح�ام الدين اإلسالمي،  

 املصدر الوحيد للقانون، و�تالءم ومتطلبات العالم ا�حديث". 

، �� اإلحالة للمعاي�� ال�ونية و�� نفس الوقت التشبث با�خصوصية ا�حلية 21" االزدواج املرج��لذلك �عتقد بأن "

(دينيا وثقافيا) من شأنھ إر�اك األجهزة امل�لفة باإلعمال الوط�ي �حقوق اإل�سان (ع�� مستوى التشريع والسياسات 

 
ا  أو  العام،  الغ��، أو ملقتضيات األمن  دفاع لمن جوهرها، وال توضع هذه الضوابط إال لضرورة تقتض��ا دولة مدنية ديمقراطية و��دف حماية حقوق 

ا بحماية  القضائية  الهيئات  وتتكفل  وموجبا��ا،  الضوابط  هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع  وذلك  العامة،  اآلداب  أو  العامة،  ال�حة  أو  �حقوق  الوط�ي، 

 وا�حر�ات من أي ان��اك" 
الش  20 أطلق مجموعة من  املغر�ي،  ا�جنائي  القانون  �� مسودة مشروع  ال�ي جاءت  ا�حافظة  املقتضيات  التواصل ملواجهة  باب حملة وطنية ع�� موقع 

 "القانون ا�جنائي لن يمر"، متاح ع�� الرابط التا��: �عنوان:" ملنع تمر�ر هذا النص،  Facebookاالجتما�� "

 https://www.facebook.com/NonAuProjetDeCodePenalMarocain  
"دس��ة توصي-21 �عنوان:  �� دراستھ  النو���ي"  العز�ز  "عبد  الباحث  �� انت�ي  ل�حقوق  واملؤسساتية  املعيار�ة  الضمانات  واملصا�حة:  ات هيئة اإلنصاف 

أنظر:   غموض،  أي  فيھ  وليس  لبس  و�دون   
ً
وا�حا �ان  إذا  فيما  تتج��  =الدستوري  النص=  أهمية  أن  مفادها  خالصة  إ��  ا�جديد"  الدستور  مشروع 

 .144-143الدستور ا�جديد ووهم التغي��، املرجع السابق، ص: 
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وو  شعارات  مجرد  اإل�سان  �حقوق  الدستور�ة  املنظومة  وجعل  بالنظر العمومية)،  محليا،  توطي��ا  يتعذر  عود 

للقراءات املتباينة �شأ��ا، وعمق التناقض اإليديولو�� الذي يم�� مرجعيات القوى السياسية الوطنية (تقدمية، 

، والذي  ؛ كما  22محافظة..ا�خ)
ً
الذي �ان سائدا املنطق السلطوي  الدستور�ة األخ��ة، كرست نفس  أن املراجعات 

الفرد  اختيارات  توجيھ  ع��  والعمل  جهة،  من  "ا�َجمعية"  القيم  حماية  ع��  تقوم  أساسية،  وظيفة  للدولة  يمنح 

 ن جهة أخرى.وأذواقھ لتتما�� مع القيم والذوق "ا�جم��" املهيمن �ش�ل يضمن انصهاره �� ا�جماعة م

 �� �عض األقطار مثل ليبيا، ومور�تانيا ال�ي �عا�ي من ت�خم �� ا�خطاب الدي�ي ا�حافظ، بل 
ً
وتزداد األمور �عقيدا

وسلطو�ة خانقة، ال �سمح بحر�ة التعب�� إال �� حدود ضيقة، يصعب معها طرح قضايا ا�حر�ات الفردية للنقاش 

 العمومي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) �عد �شره (بتار�خ 2015دجن��    23� هذا السياق حالة املدون املور�تا�ي "محمد امخيضر" الذي حوكم ب��مة الردة و�هانة الن�ي محمد (بتار�خ  تدخل �-22

استمرار   ) ملدونة تحدث ف��ا عن ممارسة العبودية والتمي��؛ إذ رصدت منظمة العفو الدولية االن��ا�ات ال�ي �عرض لها، وأبدت قلقها من2014دجن��  

عن قرار إعدامھ   2017نوفم��    9احتجازه وتقاعس السلطات األمنية عن إطالق سراحھ، بالرغم من صدور حكم ت��اجع فيھ محكمة االستئناف بتار�خ  

 وا�حكم عليھ بال�جن ملدة سنت�ن، انظر:

 <https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/mauritania-blogger-still-detained-one-year-after-court-decision/>. (8 /11/ 

2018). 
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 ريعية �� مجال ا�حر�ات الفردية املطلب الثا�ي: الدينامية التش

املغار�ية،  الديمقراطية  املمارسة   �� العر�ي" ملفاهيم ديمقراطية جديدة  "الر�يع  ملا �عد  املغار�ية  الدسات��  أسست 

تتو�� �عز�ز املشاركة الفاعلة للمواطن�ن �� تدب�� الشأن العام، �عدما أثبتت آليات الديمقراطية التمثيلية فشلها  

االضطالع   استمرار ��  مثل  الديمقراطية،  املمارسة   �� السلبية  املظاهر  استفحال  ظل   �� خصوصا  الدور،  ��ذا 

االقتصادي  األداء  من  االجتما��  واإلحباط  التذمر  حالة  وتزايد  للمواطن�ن،  االنتخابية  املشاركة  �سبة  تراجع 

السلم االجتما ��دد �ش�ل مستمر  الذي  املغار�ية، األمر  ل�ح�ومات  تنامي  واالجتما��  بل وتزداد معھ مخاطر   ،��

 خطابات الكراهية والتطرف الدي�ي العابر ل�حدود. 

درجت �� الدسات�� املغار�ية مقتضيات جديدة تتعلق بتعز�ز الديمقراطية التشاركية من خالل  
ُ
أ �� هذا السياق، 

لعرائض إ�� السلطات دس��ة عدد من اآلليات مثل: ا�حق �� تقديم ملتمسات شعبية للتشريع، وا�حق �� تقديم ا

العمومية؛ وال�ي من شأن تفعيلها ضمان مشاركة فعلية للمجتمع املد�ي واملواطن�ن �� مسلسل بلورة وتتبع وتقييم  

ا�جتمعية   القضايا   �� وخصوصا  القانونية،  القواعد  إنتاج  مسطرة   �� أيضا  واملشاركة  العمومية،  السياسات 

 ؟ ردية ال�ي أثارت ا�جدل ب�ن الفاعل�ن �� ا�جال العام املغار�يفما�� أبرز قضايا ا�حر�ات الفا�خالفية، 

 الفقرة األو��: ا�جدل التشري�� حول ا�حر�ات الفردية 

القانونية القواعد  إنتاج  ع�� مستوى  غ�� مسبوقة  دينامية  املغار�ية  املنطقة  العملية أصبحت 23شهدت  أن  مع   ،

دس محددات  وجود  �سبب  وذلك  سبق،  مما   
ً
�عقيدا لصيغة أك��  للتوصل  بي��ا  التوفيق  ينب��  متناقضة،  تور�ة 

�شريعية مقبولة، و�تعلق األمر بضرورة حماية املرجعية اإلسالمية من جهة، والوفاء باالل��امات الدولية �� مجال 

 
امل-23 للتمتع  أساسية  وضمانة  باملنطقة،  التشاركية  للديمقراطية  رافعة  �عت��  مهمة،  ملقتضيات  الديمقراطي  الر�يع  دسات��  �ش��  الصدد  هذا  ت�ا�� �� 

لق األمر هنا بحق "�ل مواطن �� الدفع �عدم دستور�ة قانون يرى �� با�حقوق وا�حر�ات األساسية وحماية املواطن�ن من �عسفات محتملة للمشرع، و�تع

) الفصل  انظر:  الدستور�ة"  �حقوقھ   
ً
ان��ا�ا والفصل  133تطبيقھ  املغر�ي،  الدستور  من   (188  ) والفصل  ا�جزائري،  الدستور  الدستور 120من  من   (

 التو���ي.
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تن�يل 24حقوق اإل�سان من جهة أخرى  إيقاع جدٍل واسع، ��م  ، األمر الذي جعل ا�جتمعات املغار�ية �عيش ع�� 

�عديل املق أو  جديدة  �شريعات  إعداد  إما  تتطلب  وال�ي  الفردية،  با�حر�ات  الصلة  ذات  الدستور�ة  تضيات 

 التشريعات السار�ة. وغالبا ما ي��كز حول القضايا التالية: 

 املساواة ب�ن الرجال والنساء -1

السياسية املتصارعة التيارات  ب�ن مختلف  تماس  ا�جنس�ن نقطة  ب�ن  املساواة  املغار�ية.   �عت�� مسألة  املنطقة   ��

ا�جدل  زال  ال  ..؛  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  ا�جاالت   �� ا�جنس�ن  ب�ن  املساواة  مجال   �� تحقق  ما  فرغم 

ملراجعة  دعوات  والسياسية  وا�حقوقية  الفكر�ة  الساحة   �� ظهرت  إذ  اإلرث،  مجال   �� تفعيلھ  حول  مستمرا 

اإل  بتوزيع  املتعلقة  التشريعية  القوى املنظومة  اعت��تھ  الذي  األمر  واملرأة،  الرجل  ب�ن  املساواة  تحقيق  أفق   �� رث 

 ا�حافظة تطاوال ع�� األح�ام النصية ذات الصلة، و��ديدا للهو�ة ا�جمعية للمجتمع.

�� تو�س و�الرغم من �و��ا تتصدر قائمة الدول ال�ي تفعل مبدأ املساواة ب�ن ا�جنس�ن باملنطقة املغار�ية والشرق 

(املرتبة  األ  أصل    117وسط  املنتدى    144من  عن  الصادر  ا�جنس�ن"،  ب�ن  "الفجوة  العاملي  التقر�ر  حسب  دولة) 

، أذكتھ دعوات مراجعة 2017االقتصادي العاملي سنة  
ً
، فا�جدل حول تفعيل املساواة ب�ن ا�جنس�ن ال زال مستمرا

وصا �عد تصر�حات الرئيس التو���ي بمناسبة أح�ام اإلرث، والسماح للمرأة املسلمة بالزواج من غ�� املسلم، خص 

من   وطلب  اإلرث،   �� والرجال  النساء  ب�ن  املساواة  موضوع  مراجعة  بضرورة  صرح  الذي  للمرأة،  الوط�ي  اليوم 

الذي يمنع زواج التو�سيات املسلمات من غ�� املسلم�ن. األمر الذي خلف جدال    1973ا�ح�ومة �حب منشور عام  

 
املغار�-24 بالدول  بالدين  الدولة  لعالقة  الثالثة  النماذج  مؤلف حول  املغار�ية،  للدول  الدستور�ة  الوثيقة   �� الدين  الزهراء)،  (فاطمة  ه��ات  انظر:  ية 

الشباب   للباحث�ن  الثا�ي  املغار�ي  امللتقى  أعمال  املغار�ية،  الدول   �� واالجتماعية  السياسية  التحول  ومسارات  الدينية  املسألة  العلوم  جما��،   ��

 219-218، ص 2017)، الطبعة األو��، ب��وت 11م)، دراسات فكر�ة ( 2015كتو�ر أ 18-17-16االجتماعية واإل�سانية (الر�اط 
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العام   الفضاء   ��  
ً
بالشأن صاخبا واملهتم�ن  التو�سي�ن  الفقهاء  �عض  اعت��  حيث  ومعارض،  مؤ�د  ب�ن  التو���ي، 

 25الدي�ي أن هذه الدعوات "خط��ة" ع�� ا�جتمع التو���ي.

وضعية "كذلك الشأن بالنسبة للمغرب بمناسبة إصدار ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان لتقر�ر موضوعا�ي حول  

أو��ى فيھ بتعديل ،  2015سنة  "،  املساواة وحقوق اإل�سان باملغرب، صون و�عمال غايات وأهداف الدستور 

اإلرث،   مجال   �� الرجل  مع  متساو�ة   
ً
حقوقا للمرأة  يضمن  �ش�ل  األسرة  وف�خھ، مدونة  الزواج  ا�عقاد  وشروط 

اإلسالمية  القوى  طرف  من  خصوصا  ومتصادمة،  متباينة  فعل  ردود  خلف  الذي  األمر  األطفال.  وحضانة 

 ألح�ام الدستور".  "وا�حافظة، فقد اعت��ها حزب العدالة والتنمية 
ً
 سافرا

ً
 دعوة غ�� مسؤولة، وخرقا

 تقن�ن اإلجهاض   -2

ا ..) شكال �عت�� تجر�م اإلجهاض، لدى �عض  املغار�ي (تو�س، املغرب  ملنظمات ا�حقوقية والنسو�ة ع�� الصعيد 

من أش�ال التمي�� الذي تتعرض لھ املرأة، ألنھ �سل��ا حقها �� تقر�ر مص��ها، والتصرف �� جسدها. لكنھ باملقابل 

الم، نحو محاصرة  رأي ال يحظى باإلجماع املأمول، حيث �س�� القوى ا�حافظة، كما هو الشأن بمختلف دول الع

والعمل ع�� قلب املعادلة الصعبة �� هذه القضية، فما تراه القوى املدافعة عن ا�حق �� اإلجهاض،  هذا التوجھ،

شرطا أساسيا لتفعيل ا�حر�ة الفردية للمرأة وحقها �� التحكم بجسدها، تواجهھ القوى املناهضة، ب�ونھ ممارسة 

 تن��ك حق الطفل �� ا�حياة.

آخ  سياق  "حر�ة  و��  ليس  باعتباره  "اإلجهاض"  تقن�ن  حول  التوافق  ضرورة  العاملي،  العام  الرأي  لدى  تر�خ  ر، 

فردية" و�نما إجراء ط�ي �حماية ال�حة ا�جنسية واإلنجابية للمرأة، لذلك يمكن أن يفتح باب "االستثناء" للسماح 

ايد عدد النساء اللوا�ي ي�جأن لإلجهاض للمرأة باإلجهاض �� �عض ا�حاالت. فقد أشارت منظمة ال�حة العاملية ل�� 

 
العزة   تؤكد �� نفس السياق، األستاذة  بجامعة الز�تونة شقوت فاطمة أن �عديل �شريعات امل��اث �أنھ �شكيك" �� حكمة املو��، و�أننا نقول لرب-25

عادل مع املرأة"، للمز�د انظر: شيماء رحومة، "املساواة �� امل��اث تلفت األنظار إ�� م�انة املرأة   إنك أخطأت �� التقسيم..و�أننا نحكم ع�� هللا بأنھ غ��

 ، متاح ع�� الرابط التا��:20/08/2017التو�سية"، مقال منشور با�جر�دة االلك��ونية العرب، بتار�خ 

http://www.alarab.co.uk/article/ 
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. و�� املسوغات ال�ي دفعت �� سياق ما �عد الر�يع 26�� ظروف غ�� �حية وغ�� آمنة، ��دد حيا��ن وحياة أطفالهن 

العر�ي، القوى ا�حداثية والتيارات السياسية للدفاع عن ا�حر�ة الفردية للمرأة، نحو إعادة فتح النقاش العمومي 

اإل  تقن�ن  القوى حول  تبقى مرفوضة من طرف  لك��ا مع ذلك  توسيع حاالت االستثناء،  جهاض، �ش�ل �سمح من 

ا�حافظة �ش�ل مطلق، بالنظر لتعارضها مع أح�ام الشريعة اإلسالمية، ال�ي تمنح األولو�ة �حق الطفل �� ا�حياة، 

حالة ال�ي ت�ون ف��ا �حة األم �� وال تبيح ال�جوء لإلجهاض كحق من ا�حقوق ال�حية واإلنجابية للمرأة إال �� ا� 

 خطر؛ وهو التوجھ الذي تتبناه معظم التشريعات الوضعية باملنطقة وتحيطھ بمجموعة من القيود املسطر�ة. 

و�ذا �انت املعاي�� الدولية �حقوق اإل�سان تقر باإلجهاض باعتباره من حقوق ال�حة اإلنجابية للمرأة، فإن عملية  

�� القوان�ن الوطن بالدول ذات األغلبية املسلمة،  تقنينھ  ية، ال زالت قضية جدالية �� العديد من دول وخصوصا 

أصناف:  ثالثة  إ��  تصنيفها  يمكن  وعموما  كب��.  بحذر  املشرع  عا�جها  محافظة،  بن�عة  قوان�ن  صاغت  فمعظمها 

�� خطر، والصنف الثا�ي الصنف األول يضم الدول ال�ي ال �سمح باإلجهاض إال �� ا�حالة ال�ي ت�ون ف��ا حياة األم  

أو  ا�جسدية،  �ح��ا  أو  خطر،   �� األم  حياة  ت�ون  عندما  التالية:  ا�حاالت   �� باإلجهاض  �سمح  ال�ي  الدول  يضم 

النفسية؛ و�� حاالت : زنا ا�حارم، االغتصاب، التشوهات ا�خلقية. والصنف الثالث يضم التشريعات ال�ي �سمح  

 27باإلجهاض ألسباب اجتماعية واقتصادية. 

وا�جدير باملالحظة �� السياق املغار�ي، أن التشريع التو���ي فيما يتعلق بتقن�ن اإلجهاض �عت�� لي��اليا مقارنة مع 

نظ��ه املغر�ي، الذي صيغ وفق مقار�ة محافظة، بحيث ال يبيح اإلجهاض إال �� حاالت استثنائية وضيقة، عندما  

 
. وحسب وزارة ال�حة  % 13و   % 8يتسبب اإلجهاض غ�� اآلمن ع�� العالم �� وفيات األمهات بنسبة ت��اوح ب�ن  )2011حسب املنظمة العاملية لل�حة (-26

عملية إجهاض   8إ��    5؛ وحسب معطيات إحصائية توصلت لها ا�جمعية املغر�ية لتنظيم األسرة تقام ما ب�ن  %  4,2باملغرب فهذه النسبة تصل �حوا��  

 عملية �� اليوم)، أنظر:  200إ��  100ألف حالة إجهاض (بمعدل  80ألف إ��  50سنة)، أي ما �عادل  44-15اب (امرأة �� سن اإلنج 1000ل�ل 

Etude Documentaire et Analytique sur l’Avortement à Risque au Maroc, (Association Marocaine de Planification Familiale, 

consultable sur le site : < http://www.ampf.org.ma/index.php/94-info-flash/225-infopub1-4>. 
27-See Religious Fundamentalism and Access to safe Abortion services in Morocco, National Report: Morocco, Moroccan family 

planning Association (MFPA) and Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW), 2016, P 16 
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األمر الذي انتقدتھ املنظمات النسائية وا�حقوقية، وطنيا  ت�ون �حة األم �� خطر ووفق شروط مسطر�ة معقدة،  

 ودوليا، خصوصا فيما يتعلق بتجاهل املشرع للمضاعفات النفسية واالجتماعية ال�ي قد تواجهها املرأة ا�حامل.

 تجر�م ا�حر�ة ا�جنسية الغ��ية واملثلية ب�ن �خص�ن بالغ�ن -3

بد العالم،  ع��  الفردية  ا�حر�ات  خطاب  تنامي  الديمقراطية مع   �� العر�قة  بالدول  األمر  �علق  استثناء، سواء  ون 

للدول  بالنسبة  ا�حال  هو  كما  والديمقراطية،  التحديث  بقضايا  العهد  ا�حديثة  الدول  أو  اإل�سان،  وحقوق 

املغار�ية، ال�ي ال زالت �عا�ي من معضلة ا�حكم السلطوي وضيق هامش ا�حر�ات وا�حقوق األساسية، ظهرت ��  

ت املغار�ية مجموعة من الديناميات الشبابية، تدعو إلخراج �عض املمارسات الفردية من دائرة ا�حظور الفضاءا

ا�ح�ومات  وتطالب  بالغ�ن،  �خص�ن  ب�ن  املثلية  أو  الغ��ية  ا�جنسية  العالقات  مثل  قانونيا،  وا�جرم  اجتماعيا، 

 بال��اجع عن املقار�ة الزجر�ة املعتمدة �� تنظيم هذه ا�حر�ات.

، دينامية شبابية انتقلت بأ�شط��ا من العالم االف��ا��ي إ�� 2011قد ظهرت باملغرب، قبل ا�حراك العر�ي لعام  ف

)، و�س�ى "ا�حركة البديلة من أجل ا�حر�ات الفردية باملغرب"، تدعو ملراجعة عدة فصول من  2009امليدان (سنة  

الفصل   أح�ام  وم��ا  ا�جنائي  ن489القانون  بفتح  إل��ا ، حيث طالبت  انضم  ا�جنسية،  ا�حر�ة  قاش عمومي حول 

 بمناسبة فتح ا�ح�ومة املغر�ية 
ً
عدد من املثقف�ن وجمعيات ا�جتمع املد�ي. وقد لقيت هذه الدعوات صدى كب��ا

يتعلق   فيما  خصوصا  واسعا،  جداال  عرفت  حيث  ا�جنائي،  القانون  مشروع  مسودة  حول  عمومي  لنقاش 

 عقو�ة اإلعدام، ا�حر�ات الفردية..).  (إلغاءبالقضايا ا�جتمعية ا�خالفية  باملقتضيات التشريعية ذات الصلة

سنة  تأسست  �عدما  خصوصا  واسع،  جدل  رافقها  مماثلة،  دعوات  بدورها  عرفت  فقد  التو�سية  ا�جمهور�ة  أما 

�م  �ش�ل قانو�ي، جمعية �س�ى "شمس" هدفها الدفاع عن حقوق األقليات ا�جنسية، والدعوة لرفع التجر   2015

. وعكس اململكة املغر�ية فقد انضم للدعوات املدنية املطالبة بمراجعة املنظومة 28عن العالقات ا�جنسية املثلية

 
 http://www.thearabweekly.com/?id=735للمز�د حول جدل تأسيس جمعية "شمس"، انظر املوقع اإلخباري:  -28
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هزار ا�جهيناوي، ا�جنائية ال�ي تحد من هامش ا�حر�ة ا�جنسية بتو�س �عض األحزاب السياسية، مثل تصر�حات  

 .29رئيسة ا�جلس التو���ي للعلمانية 

، تلك الدعوات املتعلقة بمراجعة القوان�ن ذات الصلة 
ً
ومن ب�ن أعوص القضايا املتعلقة با�حر�ات الفردية أيضا

 بتنظيم ا�حق �� حر�ة املعتقد أو الدين، والسماح باإلفطار العل�ي �� رمضان.

 الفقرة الثانية: النقاش العمومي حول ا�حر�ات الفردية بتو�س واملغرب: مالحظات مقارنة

السياسية املتصارعة، � التيارات  ب�ن  املث��ة ل�جدل  القضايا ا�جتمعية،  العمومي حول مختلف  النقاش  عت�� فتح 

واملتضار�ة إيديولوجيا، محطة أساسية ع�� درب ترسيخ قيم ا�جتمع الديمقراطي، حيث التفاعل التواص�� متاح  

لبنا أرحب  أفق  مالمح  برسم  �سمح  مما  التيارات،  هذه  مختلف  و�م�انية ب�ن  بالقبول  تحظى  قانونية،  قواعد  ء 

 التطبيق الفع��، �عد استنفاذها ل�ل املراحل املسطر�ة لدورة حياة القاعدة القانونية. 

 
ً
�عدا أخد  الذي  العمومي،  النقاش  بخصائص  يتعلق  فيما  واملغر�ية،  التو�سية  التجر�ة  ب�ن  التمي��  يمكن  لذلك 

، حول قضايا املساواة ب�ن ا�جنس
ً
 �ن ومناهضة التمي�� ضد املرأة، من خالل مستو��ن أساسي�ن:جداليا

 ع�� مستوى املن�جية: •

فقد الحظنا بالنسبة للتجر�ة التو�سية، أن املبادرة �انت من طرف رئيس السلطة التنفيذية من أجل فتح النقاش 

ي �حقوق اإل�سان، وليس العمومي حول املساواة �� اإلرث، �� ح�ن �انت املبادرة باملغرب، من طرف ا�جلس الوط�

، تضمن توصية تدعو إلعادة 30املؤسسة امللكية، حيث أنجز أول تقر�ر حول "وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"

 النظر �� نظام توزيع املوار�ث بالقانون املغر�ي، من أجل ضمان املساواة التامة ب�ن ا�جنس�ن.

 

 
ظر مقال �عنوان"هزار ا�جهيناوي الناطقة باسم ا�حزب الديمقراطي التو���ي تطالب بإلغاء تجر�م العالقات املثلية للمز�د حول هذه التصر�حات، ان-29

 .2017أكتو�ر  22ا�حميمية"، أضيف بتار�خ 
�حق-30 الوط�ي  ا�جلس  تنفيذي،  م�خص  الدستور"،  وأهداف  غايات  و�عمال  صون  باملغرب،  واملناصفة  املساواة  "وضعية  تقر�ر  اإل�سان،  أنظر:  وق 

 ، متاح ع�� املوقع التا��:5، ص 2015

<https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf>. 
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 ع�� مستوى املضمون:   •

املن�جي العمومي، خصوصا ما فكما الحظنا، حول  النقاش  القضايا ا�خالفية ع�� طاولة  ال�ي احُتكم ف��ا لطرح  ة 

يتعلق باملساواة ب�ن ا�جنس�ن �� اإلرث، حيث حظيت هذه القضية إ�� جانب مسألة السماح للمسلمة بالزواج �غ�� 

وج باعتماد نصو 
ُ
ص قانونية �� املوضوع. مسلم، بح�� هام �� النقاش العمومي بتو�س، شارك فيھ �ل الفاعل�ن، وت

النصوص  �عض  إعداد  مسطرة  عرفتھ  الذي  التأخر  جانب  فإ��  متوازن،  وغ��  محدودا  ظل  باملغرب،  أنھ  غ�� 

باملناصفة  امل�لفة  بالهيئة  ا�خاص  والقانون  املغر�ية،  املرأة  العنف ضد  بم�افحة  املتعلق  القانون  (مثل  القانونية 

الت أثارت  املرأة)؛  ضد  التمي��  "وضعية وم�افحة  حول  اإل�سان  �حقوق  الوط�ي  ا�جلس  تقر�ر   �� الواردة  وصية 

) باملغرب"  واملناصفة  (السياسية، 2015املساواة  ا�جاالت  مختلف  من  الفاعل�ن  ب�ن  متباينة،  فعل  ردود   (

النقاش  مسار  ع��  سلبا  ا�عكس  محتدم،  إعالمي  جدل  انفجار   �� �سببت   ،(.. الثقافية  الدينية،  ا�حقوقية، 

ي، حيث بقي حبيس �عض ا�جرائد وال��امج التلفز�ة دون أن يتحول لقضية أساسية �� النقاش العمومي العموم

 املؤسسا�ي ع�� غرار التجر�ة التو�سية.  

قضية  عرفت  اإلرث،   �� ا�جنس�ن  ب�ن  باملساواة  املتعلقة  القضايا  عكس  أنھ  السياق،  هذا   �� باملالحظة  وا�جدير 

باملغرب، السري  اإلجهاض  املشاورات   تقن�ن  نتائج  خلصت  حيث  مستمرا،  حولها  النقاش  زال  ال  محتدما،  جدال 

املوسعة، ال�ي شارك ف��ا �ل من ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان، ووز�ر العدل، وز�ر األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ت استثنائية، �انت  مع مختلف الفاعل�ن املعني�ن، إ�� ضرورة االستمرار �� اعتبار اإلجهاض جر�مة، ماعدا �� حاال 

 ومن املنتظر أن يتم إدماجها صمن التعديالت ا�جديدة للقانون ا�جنائي.31موضوع هذا النقاش املوسع،

 
ا�حار -31 زنا  أو  اغتصاب  عن  الناتج  ا�حمل  حاالت   �� �ح��ا؛  ع��  أو  األم  حياة  ع��  خطرا  ا�حمل  �ش�ل  عندما  التالية:  بـا�حاالت  حاالت و�تعلق   �� م؛ 

 التشوهات ا�خلقية ا�خط��ة واألمراض الصعبة ال�ي قد يصاب ��ا ا�جن�ن؛ حول نتائج االستشارات املوسعة حول اإلجهاض، أنظر:

 <https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/tqdym-khlst-lstshrt-lmws-hwl-ljhd-ljll-lmlk>. 
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لكن �� املقابل، لم �عرف تو�س نقاشا مماثال، ور�ما أل��ا �انت سباقة لتقنينھ وفق محددات قانونية متوافقة إ�� 

حيث تبيحھ �لما �ان فيھ خطر ع�� �حة املرأة سواء م��وجة أو غ��  حد ما مع املعاي�� الدولية �حقوق اإل�سان،  

 32م��وجة، �شرط أن يتم �� غضون الثالثة أشهر األو�� من ا�حمل و�� مستشفى عمومي

  

 
  Religious Fundamentalismغلبية املسلمة ال�ي �سمح بھ ألسباب اقتصادية واجتماعية، أنظر:  مما يجعلها �� الصنف الثالث من الدول ذات األ -32

and Access to safe Abortion services in Morocco, op. cit,  P 16   
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 املبحث الثا�ي: 
ً
 َحرج املواطنة بدول املغرب الكب��: املتحولون دينيا نموذجا

أقرت التقار�ر الدولية املنجزة من طرف منظمات ح�ومية وغ�� ح�ومية وجود ان��ا�ات متنوعة �حقوق املواطنة 

. وتز�د من تأز�م وضعي��م، ا�خ 33ضد األفراد ا�ختلف�ن
ً
طابات ، عقائديا وفكر�ا عن االتجاهات املهيمنة اجتماعيا

 املتداولة من طرف التيارات ا�حافظة والنافذة داخل األجهزة التنفيذية والتشريعية واإلعالمية.

سنحاول من خالل املطلب�ن التالي�ن، تحليل الوضع القانو�ي ل�حق �� �غي�� املعتقد �� التشريعات ا�حلية مقارنة 

املطلب ة املواطنة لدى املتحول�ن دينيا �� املغرب الكب�� ()، والتوقف عند معالم أزماملطلب األول باملعاي�� ال�ونية (

 ) الثا�ي

 املطلب األول: ا�حق �� �غي�� املعتقد ب�ن املرجعية الكونية والقانون الوط�ي 

 بتعز�ز الضمانات القانونية املتعلقة بحماية حر�ة املعتقد، باعتبارها أساس ا�جتمعات 
ً
اهتم ا�جتمع الدو�� مبكرا

"الديمقراطي أ��ا  كما  ا�حر�اتة،  ف�ل أم  وا�جماعات،  لألفراد  والعقائدي  الوجدا�ي  بالشأن  الرتباطها  بالنظر   "

 مساس ��ا ي��تب عنھ ��ديد لبا�� ا�حقوق وا�حر�ات األساسية. 

 ا�حق �� �غي�� املعتقد من منظور القانون الدو�� �حقوق اإل�سانالفقرة األو��: 

املادة   الفكر   18�ش��  حر�ة   �� ا�حق  إ�سان  "ل�ل  أن  إ��  والسياسية  املدنية  با�حقوق  ا�خاص  الدو��  العهد  من 

حر�تھ والوجدان والدين، ويشمل ذلك حر�تھ �� أن يدين بدين ما، وحر�تھ �� اعتناق أي دين أو معتقد يختاره،  و 

أو ع��   املأل  وأمام  أو مع جماعة،  بمفرده  والتعليم،  واملمارسة  الشعائر  و�قامة  بالتعبد  أو معتقده  دينھ  إظهار   ��

 حدة." 

) فقد تم إسقاط حق الفرد �� "�غي�� معتقده" 18(املادة    1948ومقارنة مع اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان لعام  

املادة   ل�ح   18من مضمون  الدو��  ا�جدل للعهد   �� الباحث�ن  ي��ره حسب  ما  لذلك  املدنية والسياسية، ور�ما  قوق 

 
 ملعتقد أو الضم��:  للمز�د حول أش�ال االن��ا�ات املتعلقة بحر�ة املعتقد، انظر املوقع االلك��و�ي للمقرر ا�خاص املع�ي بحر�ة ا-33

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx 

متاح ع�� الرابط:     2014يوليو    4�جاالت الهو�ة وحقوق املواطنة أنظر طارق (حسن)، الهو�ة واملواطنة �� دسات�� الر�يع العر�ي، مقال منشور بتار�خ  

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/7/4/   2017غشت  12(تار�خ املرور.( 
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الدينية والثقافية،   الدول اإلسالمية بخصوصيا��ا  الدو��، حيث حاَجَجت �عض  العهد  الذي عرفتھ ف��ة صياغة 

)  22م رقم (ولتجاوز هذه البياضات قامت ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان، بتداركها بمناسبة إعدادها التعليق العا

، حيث اعت��ت أن حر�ة املعتقد �شمل "ا�حق �� التحول من دين أو معتقد إ�� آخر أو �� اعتناق آراء إ�حادية، 34

 فضال عن حق املرء �� االحتفاظ بدينھ أو معتقده". 

نية بحقوق ووفقا للمقرر ا�خاص املع�ي بحر�ة املعتقد أو الدين، الذي أكد بدوره مضمون التعليق العام ل�جنة املع

اإل�سان، فاالل��امات املفروضة ع�� الدول �� مجال ضمان "حق التحول الدي�ي" �أحد األ�عاد األساسية لضمان 

 :35حماية فعلية �حر�ة املعتقد أو الدين �شمل

أو أوال الدين  حر�ـة  إطـار   �� الـضم��  محاكمة  عنصر  باعتباره  التحول   �� حق  من  إ�سان  ل�ل  ما  الدول  اح��ام   :

العقبات امل و�زالة  املتحول�ن  املفروضـة علـى  العقو�ـات  بإلغـاء  ذلـك ب  تفعـل  أن  يمكنـها  املثـال،  عتقد؛ وعلـى سـبيل 

 اإلدار�ة. 

أو ثانيا العنـف  الثالثـة، مـن قبيـل  اعتـداءات يمكـن أن تحـدث مـن قبـل األطـراف  التحـول مـن أي   �� : حماية ا�حق 

 ل�ن من جانب طوائفهم السابقة أو بيئتـهم االجتماعيـة. التحـرش املوجه�ن إ�� املتحو 

و�منجاة من  ثالثا عـام دون خـوف  بوجـھ  املتحولـون  فيـھ  �عـيش  أن  يمكـن   
ً
 مجتمعيـا

ً
مناخـا الـدول  �عـزز  أن  ينبغـي   :

 .التمي��

ذا باعتبارهم  األفراد  تخاطب  املعتقد  بحر�ة  املتعلقة  الدولية  املعاي��  أن  باملالحظة  حر�ة  جدير  لها  مستقلة،  ت 

�� املعتقد الذي تر�ده (املادة   لها  18االختيار  بانتما��م �جموعات وأقليات  )، وكذلك باعتبارهم أفرادا  مستقل�ن 

الدو��   العهد   �� أضاف  عندما  الدو��  املشرع  لھ  انتبھ  ما  وهو  املهيمنة،  ا�جماعة  مع  مقارنة  الدينية  خصوصي��ا 

ال يجوز �� الدول ال�ي توجد ف��ا أقليات اثنية أو دينية أو لغو�ة،  : "27سية، املادة ا�خاص با�حقوق املدنية والسيا

 
 .207الصفحة ، GEN/1// HRI Rev.9(Vol.1))، انظر وثائق األمم املتحدة: 1993اعتمد هذا التعليق �� الدورة الثامنة واألر�عون لعام (-34
 .2012غشت  13) بتار�خ  A/67/303لدين، املقدم ل�جمعية العامة (للمز�د انظر تقر�ر املقرر ا�خاص املع�ي بحر�ة املعتقد أو ا- 35
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بدي��م  ا�جاهرة  أو  ا�خاصة  بثقاف��م  التمتع  حق  من  املذكورة  األقليات  إ��  املنتسبون  األ�خاص  يحرم  أن 

�قامة شعائره أو استخدام لغ��م، باالش��اك مع األعضاء اآلخر�ن �� جماع��م".  و

 تفاعلت التشريعات املغار�ية مع توجهات ا�جتمع الدو�� فيما يخص إقرار ا�حق �� �غي�� املعتقد؟  فكيف 

 الفقرة الثانية: مقار�ة القوان�ن الوطنية ل�حق �� حر�ة �غي�� املعتقد

ع��  تكرس التشريعات ا�جنائية املغار�ية منطق حماية حقوق ا�جماعة مقابل تقييد حر�ة الفرد، و�� مقار�ة تقوم  

قد  ال�ي  ا�جماعية  أو  الفردية  السلو�ات  �ل  ا�جتم�� من  اال��جام  حماية  ع��  �� األصل  الدولة مؤتمنة  اعتبار 

��دد االستقرار االجتما��، ولذلك ما ي��ره �� طبيعة العالقة ا�جدلية ب�ن ا�جتمع والدين باملنطقة، والذي �عت�� ��  

 نفس الوقت الدين الرس�ي للدولة. 

ن القول، أن املشرع ا�جنائي توجھ عملھ التشري��، محددات هو�اتية تقوم من جهة ع�� حماية الدين  وهكذا يمك 

اإلسالمي وضمان حر�ة املعتقد لألغلبية ال�ي �عتنقھ، ومن جهة أخرى ضمان حر�ة العبادة لألقليات األجنبية، ��  

 ر�ة ع�� مستو��ن:حدود ما يتطلبھ ا�حفاظ ع�� استقرار النظام العام. وتبدو هذه املقا

األول  األمر    املستوى  أم معتقد مع�ن وهو  دين  اختيار  اإلكراه ع��  ال�خ��ي ومنع  بحماية حر�ة االختيار  يتعلق 

الذي �عت��ه املدافعون عن حر�ة املعتقد، إكراها من طرف الدولة ال�ي �عت�� مواطن��ا مسلم�ن و�ف��ض ف��م البقاء 

هذه ا�حماية لتشمل أيضا، األجانب من غ�� املسلم�ن املتواجدين فوق تراب   ع�� دين اإلسالم مدى ا�حياة. وتمتد

 الدولة بصفة قانونية. 

با�حبس من ستة  من القانون ا�جنائي املغر�ي، الذي �عاقب "  220يدخل ضمن هذا املستوى ما جاء �� الفصل   

ال��ديد إلكراه �خص أو أك��   درهم �ل من استعمل العنف أو   500أشهر إ�� ثالث سنوات وغرامة من مئت�ن إ��  

ع�� مباشرة عبادة ما أو ع�� حضورها، أو ملنعهم من ذلك، أو استعمل وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو 
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أو  التعليم  مؤسسات  استغالل  أو  املساعدة  إ��  حاجتھ  أو  ضعفھ  باستغالل  وذلك  أخرى،  ديانة  إ��  تحو�لھ 

 36.ال�حة أو املال�� أو املياتم"

يتعلق بحماية البعد ا�خار�� �حر�ة املعتقد، حيث تناط بالتشريعات ا�جنائية حماية املمارسات   املستوى الثا�ي

الفصل     �� املغر�ي ينص  ما جعل املشرع  ا�جماعية، وهو  قوسية 
ُ
والط "  221التعبدية  �ل من عطل  ع�� معاقبة 

عمد �سبب  أو  الدينية،  ا�حفالت  أو  العبادات،  إحدى  مباشرة  شأنھ اإلخالل عمدا  من  اضطراب  إحداث   �� ا 

��  با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات وغرامة من مائت�ن إ�� خمسمائة درهم"، "��دو��ا ووقارها ". و�فرد 

، عقو�ات حبسية ت��اوح ب�ن شهر وستة أشهر، وغرامة مالية من اث�ي عشر إ�� مائة وعشر�ن درهما،  223الفصل  

أو  أي ��يء مما �ستخدم �� عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثھ ل�ل من �عمد إتالف بنايات  " ��  أو آثار  ". كما أكد 

 .37من القانون ا�جنائي ع�� تجر�م ومعاقبة اإلفطار العل�ي �� شهر رمضان  222الفصل 

-28املؤرخ ��    03  -06األمر رقم   نفس املقار�ة نجدها �� التشريع�ن التو���ي وا�جزائري، هذا األخ�� يمنع بمقت��ى  

باستعمال   02-2006 دينھ  من  املسلم  إخراج  املسلم�ن،  لغ��  الدينية  الشعائر  ممارسة  وقواعد  �شروط  املتعلق 

وسائل اإلغراء ا�ختلفة، كما يمنع استعمال املؤسسات التعليمية والعالجية واالجتماعية والثقافية والت�و�نية �� 

 .38الدعوة إ�� النصرانية

ا�ي و�خالف التشريعات املغار�ية األخرى، اعتمد مقار�ة زجر�ة أك�� صرامة، الذي قام واملالحظ أن التشريع املور�ت 

بمواءم��ا مع النصوص الفقهية ال�ي تقر بتوقيع عقو�ة القتل �� حق �ل مسلم تحول عن دين اإلسالم، �عد تبوث 

أن �ل مسلم (ذكر أو أن�ى)   من مدونة ا�جنايات  306فشل محاوالت إقناعھ بالعدول عن اختياره، إذ ورد �� املادة  

 
) ، املتعلق باملصادقة ع�� القانون ا�جنائي املغر�ي، ا�جر�دة 1962نون��    26(  1382جمادي الثانية    28صادر ��    1.59.413انظر الظه�� الشر�ف رقم  -36

 . 1253،  )، ص1963يونيو  15( 1383محرم   12مكرر بتار�خ  2640الرسمية عدد 
من القانون ا�جنائي املغر�ي:"�ل من عرف باعتناقھ الدين اإلسالمي، وتجاهر باإلفطار �� ��ار رمضان، �� م�ان عمومي، دون عذر   222ينص الفصل  -37

 شر��، �عاقب با�حبس من شهر إ�� ستة أشهر وغرامة من اث�ي عشر إ�� مائة وعشر�ن درهما". 
 ع�� معاقبة �ل من: 11تنص املادة -38

أو -" االستشفائية  أو  التعليمية  املؤسسات  ذلك  اجل  من  �ستعمل  أو  دينھ  �غي��  ع��  املسلم  �حمل  إغراء  وسائل  �ستعمل  أو  يضغط  أو  يحرض 

 االجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات الت�و�ن أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما.
 ق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصر�ة أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان املسلم"يقوم بإنتاج أو تخز�ن أو توزيع وثائ -



 ُعسر بناء الدولة المدنیة بالمغرب الكبیر:  
 دراسة في جدلیة الدولة والدین وحریة المعتقد

 

 
2021 يونیو  19   28 الصفحة     

بالقتل، وتصادر   �عاقب  �� هذا األجل  يتب  لم  و�ن  أيام،  ثالثة  �� أجل  �ستتاب  أو فعال  الردة قوال  بجر�مة  مدان 

من   تلتمس  أن  العامة  للنيابة  يمكن  ا�حكم  تنفيذ  قبل  تاب  و�ن  املسلم�ن"،  مال  "بيت  لصا�ح  ممتل�اتھ  جميع 

 39تو�تھ �سقط عنھ العقو�ة "ا�حد" ويستعيد مالھ.  ا�حكمة العليا و�� حالة ثبوت صدق

وهكذا يبدو أن التشريعات املغار�ية �� عمومها، �غفل ضمان الشروط املوضوعية والش�لية ال�ي تضمن ل�ل فرد 

عن وضعية ا�حر�ة �� �غي�� معتقده األص��، كما �ش�� لذلك االتفاقيات الدولية �حقوق اإل�سان. لذلك نتساءل  

 ؟طنة بالنسبة لهؤالءحقوق املوا

  

 
 .112)، ص: 28/02/1984(بتار�خ  609-608املن��ئ للقانون ا�جنائي، ا�جر�دة الرسمية عدد  83يوليو  09الصادر بتار�خ  162-83أنظر األمر القانو�ي  39
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 املطلب الثا�ي: أزمة املواطنة عند املتحول�ن عن دين األغلبية  

رحبا للتمتع ال�امل واملت�ا�� بحقوقھ �عت�� رابطة املواطنة شرط الزم لبناء دولة مدنية، يجد ف��ا �ل مواطن مجاال  

اختيارا��م   �� تحوالت  األفراد  حياة   �� تطرأ  أن  يحدث  لكن  الوطنية،  والقوان�ن  الدستور   �� عل��ا  املنصوص 

ع��   �سهر  الذي  ا�جتم��  اال��جام   �� بنيوي  �غي��  بحدوث  ينذر  الذي  األمر  االجتماعية،  وسلو�ا��م  وأذواقهم 

التقليد املؤسسات  الدينية ضمانھ  االختيارات  نجد  التحوالت  هذه  أبرز  من  والسياسية.  االجتماعية  للتنشئة  ية 

الدينية   الدينية وغ��  العقود األخ��ة بروز متنامي لعدد من ا�جموعات   �� لألفراد، حيث عرفت املنطقة املغار�ية 

أو غ��ها من االختيارات العقائدية  م�ونة من أفراد أعلنوا تحولهم عن دين اإلسالم، إما نحو املسيحية أو اإل�حاد،  

واملذهبية، وتتوجھ ل�ح�ومات بطلب االع��اف ��ا �أقليات دينية لها ا�حق �� حر�ة املعتقد و�ا�� ا�حقوق وا�حر�ات 

الدي�ي..ا�خ).   التعليم  تأسيس جمعيات، حر�ة  ��ا (حق  باملنطقة  املرتبطة  دينيا  املتحول�ن  فأي ضمانات �حماية 

 � وضعي��م املواطناتية؟ املغار�ية؟ وما �

 الفقرة األو��: حماية املتحول�ن دينيا من التمي�� ع�� أساس الدين أو املعتقد

ل�ل  القانون  أمام  املساواة  وضمان  الدي�ي..ا�خ)  ا�جن��ي،  االث�ي،  اللغوي،  (العر��،  أش�الھ  ب�ل  التمي��  رفع  إن 

سوب الديمقراطية واح��ام حقوق اإل�سان �� أي نظام  املواطن�ن واملواطنات، من أهم املعاي�� املعتمدة لقياس من

 سيا��ي. 

تحظى  ال�ي  اإل�سان  �حقوق  ا�جسيمة  االن��ا�ات  مظاهر  أبرز  من  الدي�ي  املعتقد  أساس  ع��  التمي��  �عت��  كما 

وخصوصا فيما يتعلق بحقوق األقليات الدينية ال�ي  ،  40باهتمام متنامي لدى هيئات األمم املتحدة �حقوق اإل�سان

 . 41�عيش �� بلدا��ا األصلية، وال�ي �عا�ي أزمة مواطنة �سبب تحولها عن دين األغلبية املهيمنة 

 
  ملعتقد، انظر املنصة االلك��ونية ملفوضية األمم املتحدة:م�افحة التمي�� القائم ع�� الدين أو ا- 40

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_religious.aspx  2017غشت  01(تار�خ املرور.( 
مسي�� من املغار�ة واألجانب،   6000و   2000ب ما ب�ن  ، أعداد املسيحي�ن باملغر 2016يقدر مثال تقر�ر ا�خارجية األمر�كية حول ا�حر�ة الدينية لعام  - 41

بـ   ال��ودية يقدر  للطائفة  ب�ن    4000إ��    3000واملنتم�ن  ما  الشيعة  يبلغ عدد  أن   400و   350��ودي، كما  املغر�ية  �� ح�ن سبق �جر�دة الصباح  شي��. 

 ألف مغر�ي للمسيحية.  20صرحت حسب نتائج دراسة ميدانية باعتناق أز�د من 
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واملالحظ �� السياق املغار�ي، وجود تباين ب�ن الدسات�� فيما يتعلق بحماية األقليات الدينية من التمي�� القائم ع��  

الد ��  املعتقد  جاء  كما  األقليات،  ضد  التمي��  عدم  مبدأ  ع��  صر�ح  بنص  الدسات��  �عض  تؤكد  وهكذا  ي�ي، 

(الديباجة) الذي أكد ع��: "حظر وم�افحة �ل أش�ال التمي��، �سبب ا�جنس أو اللون أو املعتقد املغر�ي  الدستور  

اللغة أو اإلعاقة أو أي و  أو  الثقافة أو االنتماء االجتما�� أو ا�جهوي  ضع �خ��ي، مهما �ان" و كذلك الشأن أو 

 ) "منع التمي�� بي��م �سبب الدين أو املذهب..). 6، �� (املادة اللي�يبالنسبة لإلعالن الدستوري 

أسباب  لبا��  إشارتھ  رغم  الدين  أساس  ع��  التمي��  حظر  ع��  املور�تا�ي  الدستور  نص  عدم  الحظنا  املقابل   ��

تضمن ل�افة املواطن�ن املساواة أمام القانون دون تمي�� ��  ستور ما ي��:"  من الد  1التمي��، حيث جاء �� املادة  

 .42األصل والعرق وا�جنس وامل�انة االجتماعية، �عاقب القانون �ل دعاية إقليمية ذات طا�ع عنصري أو عر��"

أمام القانون �ل املواطن�ن سواسية  أن:"    43  32وكذلك الشأن بالنسبة للدستور ا�جزائري الذي أشار �� مادتھ  

وال يمكن أن ُيتذّرع بأّي تمي�� �عود سببھ إ�� املوِلد، أو الِعرق، أو ا�ِجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، 

أو اجتما�� امل��تبة عن  �خ��ّي  االل��امات  العاملية، وخصوصا  التوجهات  يجعلها مقتضيات متضار�ة مع  ". مما 

واملادة  2املادة   واملادة  18،  ا  27،  اإلعالن  من   �� لها  املشار  واملقتضيات  والسياسية،  املدنية  ل�حقوق  الدو��  لعهد 

 .198144املتعلق بالقضاء ع�� جميع أش�ال التعصب والتمي�� القائم�ن ع�� أساس الدين أو املعتقد لعام 

 الفقرة الثانية: معضلة التمي�� ضد املتحول�ن دينيا باملغرب الكب�� 

 
لألنباء:    نص- 42 املور�تانية  الو�الة  رابط  ع��  متاح  املور�تا�ي  املرور:    Constitution1-http://www.ami.mr/Mauritanieالدستور  غشت   20(تار�خ 

2017 .( 
 تا��:، متاح ع�� الرابط ال2016مارس  7املؤرخ ��  14دستور ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية، منشور با�جر�دة الرسمية رقم -43

 https://www.joradp.dz/TRV/Acons.pdf 
 . 1981نوفم��   25املؤرخ ��  55/36قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة -44
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املنجز  التقار�ر  مختلف  إ��  تؤكد  اإلسالم  من  امل��ايد  التحول  واقع  الكب��،  املغرب  بدول  الدينية  ا�حالة  حول  ة 

وم��ا التقار�ر املنجزة من طرف وزارة ا�خارجية األمر�كية حول ا�حر�ة  ديانات أخرى وع�� رأسها الديانة املسيحية،

 .45الدينية بالعالم

التعب  �� الفردانية  الن�وعات  تنامي  هو  للمالحظة  ال�ي  واملث��  الشباب،  لدى  خصوصا  الدي�ي  التحول  عن   ��

من   مجموعة  إلثارة  أدى  مما  واملعتقد؛  الدين   �� توجها��ا  عن  اإلعالن  أجل  من  الرقمية،  الطفرة  استثمرت 

معتقدا��م  �غي��  �عد  وا�جتمع  القانون  إزاء  وضعي��م  بخصوص  الفئة 46اإلش�اليات  هذه  تتعرض  من  غالبا  إذ   .

ل و�ختلف أش�ال "اإل�عاد االجتما��"، من ذلك فقدانھ ل�حق �� الزواج واإلرث �سبب سقوط للتمي�� والكراهية، ب

شرط االنتماء لإلسالم. قد تختلف درجة هذا "اإل�عاد" من دولة ألخرى لكن النتيجة تبقى واحدة، و�� االنتقاص 

 الرسمية واملهيمنة اجتماعيا. من حقوق املواطنة ل�ل فرد تجلت حر�تھ الفردية �� اعتناق ديانية غ�� الديانة

املواطنة،   دائرة  خارج  وضعي��م  األغلبية،  دين  عن  ا�جزئي  أو  الك��  التحول  اختاروا  الذين  املواطنون  يجد  إذ 

 47ومحروم�ن من ا�حقوق األساسية ال�ي �انوا يتمتعون ��ا، قبل تحولهم عن انتما��م ل�جماعة الدينية املهيمنة. 

أقلية من املسلم�ن املغار�ي�ن املتحول�ن عن اإلسالم من ا�حصول ع�� االع��اف القانو�ي واملالحظ أنھ لم تنجح أي  

وسائل  ع��  وجودها  عن  اإلعالن  الدينية  األقليات  �عض  تفضل  كث��ة،  حاالت  و��  لذلك  السلطة،  طرف  من 

والسلطة؛ ا�جتمع  مع  التواصل  ��دف  االجتما��،  ظهرت   التواصل  املغرب،وهكذا  التواصل   ��  مواقع  ع�� 

املسيحية الديانة  اعتنقوا  مغار�ة  "اف��اضية" تضم  اليوتوب) مجموعات  (الفاسبوك،  عن    48االجتما��  لإلفصاح 

 
 انظر تقار�ر وزارة ا�خارجية األمر�كية حول ا�حر�ة الدينية بالعالم : -45

 <https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report>. 
مؤمنون بال   انظر، أبالل عياد، ا�جهل املركب: الدين والتدين و�ش�الية �غي�� املعتقد الدي�ي �� العالم العر�ي، مقار�ة سوسيو أن��بولوجية، مؤسسة-46

 ) انظر: = 2010-1960فراد من خلفية إسالمية نحو املسيحية ما ب�ن (، حول أسباب تحول األ 821-296، ص 2018حدود، ب��وت، الطبعة األو��، 

=Duane Alexendre Miller and Patrick Johnstone, Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census, in: Interdisciplinary Journal of 

Research on Religion, Vol. 11 (2015), p. 9-10, Downloadable:  

<https://www.academia.edu/16338087/Believers_in_Christ_from_a_Muslim_Background_A_Global_Censu> 
 )،  2018مارس  22انظر، تصر�ح مغر�ي مسي�� "محمد ا�شيكة" �جر�دة أصوات مغار�ية (-47

<https://www.maghrebvoices.com/a/426156.html>    
 "، مسي�� مغر�يي لقناة "انظر املوقع االلك��و�-48
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معتقدها ا�جديد، كما أ�شأت قناة تلفز�ة تحت عنوان: "مغر�ي ومسي��"، لتبث ف��ا سلسلة من األشرطة املصورة  

الدينية ا�جديدة و  ��و���ا  إ�� املسيحية، تحاول من خاللها، �عرف من خاللها  الدين اإلسالمي  انتقالها من  أسباب 

إقناع السلطة وا�جتمع بأن �غي�� معتقدها واختيارها للمسيحية كدين جديد ال �غ�� أو ينتقص من قوة ارتباطها 

 بالوطن (املغرب).

ية، أصبحت تحظى باهتمام إعالمي  و�بدو أن التمي�� واالضطهاد ضد املتحول�ن دينيا، ظاهرة ناشئة بالدول املغار�

وحقو�� متنامي �عد ا�حراك العر�ي؛ فقد رصدت ا�جمعية التو�سية للدفاع عن ا�حر�ات الفردية �� تقر�رها حول  

عام   الصادر  بتو�س"  الدينية  ذلك، 201549"ا�حر�ات  ومن  الدينية،  األقليات  ضد  تمي��ية  ممارسات  عدة   ،

ل اإلعالم عند تناولها لبعض حاالت التحول الدي�ي �� تو�س، حيث لم تتمكن ا�خروقات ال�ي ارتكب��ا مختلف وسائ

 من تجاوز ا�حس العام والتح�� بمبادئ ا�حياد وا�حرفية واح��ام حر�ة االختيار لألفراد. 

  

 
 https://www.youtube.com/channel/UC117bsAjyw-1v0FmJb2_HmQ  مع حوار  أيضا،  راجع  باسم ،  الرس�ي  الناطق  السو��ي،  مصطفى 

حول: املسيحي�ن  املغار�ة  لـ"  تنسيقية  عل�ي  خروج  املغار�ة "أول  املسيحي�ن  التا��تنسيقية  املواقع  ع��  متاح   ،" :

https://www.maghrebvoices.com/a/378433.html  2017غشت  13(تار�خ املرور.( 
 انظر تقار�ر "ا�جمعية التو�سية للدفاع عن ا�حر�ات الفردية" ع�� املوقع االلك��و�ي التا��:  -49

http://www.adlitn.org 
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 : خــــــاتمة 

"ا               �عد  ما  لف��ة  املغار�ية،  البلدان  عاش��ا  ال�ي  والتشريعية  الدستور�ة  الدينامية  خالل  من  لر�يع  يبدو 

الوثيقة  صلب   �� امتيازا��ا  ع��  حافظت  التقليدية  السلطو�ة  البنية  أن  ا�جديدة،  الدسات��  واعتماد  العر�ي" 

الذي   ا�جمود  ع��  فعالوة  باملنطقة.  السياسية  املمارسة  مجر�ات  ع��  لتسيطر  تداعيا��ا  وامتدت  الدستور�ة، 

هيمنة   واستمرار  والدين،  الدولة  ب�ن  العالقة  جدلية  الحظنا عرفتھ  املؤسسات،  با��  ع��  الدولة  رئيس  مؤسسة 

 إصرارا ع�� �غليب مصا�ح ا�جماعة املهيمنة ع�� حساب حر�ة الفرد واستقالليتھ.

واالزدواجية   والدين  الدولة  جدلية  �عرفھ  الذي  ا�جمود  حالة  تفس��  معالم و�مكن  �شكيل   �� والدينية  املدنية 

الدولة ا�حديثة باملنطقة، بجموح التيار السلطوي الستدامة مصادر سلطتھ، وم��ا املرجعية الدينية. وهكذا تبدو 

اآلليات الدستور�ة إلعادة إنتاج السلطو�ة التقليدية قابلة لالشتغال �لما استعد��ا ال�حظات السياسية ا�حرجة،  

 ية ا�جمود الذي �عرفھ العملية التشريعية املتعلقة بتوسيع مجال ا�حر�ات الفردية. وذلك ما تؤكده وضع

كما �عت�� أدوات فعالة للمقاومة الثقافية ل�ل الدعوات ا�حقوقية واملدنية ل��سيخ مفاهيم الدولة املدنية وحقوق 

 ..ا�خ). اإل�سان ( املساواة ب�ن ا�جنس�ن، ا�حر�ة الفردية، التعا�ش، ا�حق �� االختالف.

وعموما، يتوفر النظام التو���ي واملغر�ي ع�� فرص كب��ة ل��سيخ معالم دولة مدنية، �� ظل ا�خصائص ال�ي تم�� 

استمرار  أو  العسكر�ة  املؤسسة  إما �سطوة  امل��كة  املغار�ية،  األنظمة  ببا��  مقارنة  واالجتما��  السيا��ي  �سقهما 

والعش��ة) �� أداء ادوار طالئعية �� النسق السيا��ي (التمثي�� والنيا�ي).  امل�ونات الهو�اتية ملا قبل الدولة (القبيلة  

فالتجر�تان �ع��ان عن أنظمة مدنية صاعدة باملنطقة، بحكم ما تتوفر لد��ا من حصيلة إيجابية �� مجال املساواة 

كب�� للمجال العام ع�� ب�ن ا�جنس�ن وحقوق املرأة، إذ لوحظ خالل ف��ة ما �عد اعتماد الدسات�� ا�جديدة، انفتاح  

 قضايا حساسة، مثل : تحر�ر اإلجهاض، املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� اإلرث، ا�حر�ة ا�جنسية...ا�خ. 
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بــ" �سمي��ا  يمكن  املنطقة،   �� فر�دة  مي�ان��مات  وفق  �شتغالن  واملغر�ي  التو���ي  النظام�ن  أن  األبو�ة  و�بدو 

من  50"املستن��ة التو�سية  التجر�ة   �� ونقرأها  وا�حر�ات ،  للمساواة  �جنة  بتعي�ن  التو���ي  الرئيس  قرار  خالل 

الذي   املسلم،  غ��  من  بالزواج  للتو�سية  والسماح  اإلرث   �� باملساواة  ا�خاصة  القوان�ن  مراجعة  ودعوتھ  الفردية 

عة  وضع قضايا املرأة ع�� طاولة النقاش العمومي. و�� التجر�ة املغر�ية، من خالل تدخل امللك بتعي�ن �جنة موس

طي   ظلت  قضايا  حول  ا�جتم��  النقاش  دائرة  من  وسع  الذي  األمر  اإلجهاض.  تقن�ن  قضية   �� النظر  إلعادة 

 الكتمان وا�حظور �� ف��ات سابقة.  

ومع ذلك فبدون تتو�ج النقاش ا�جتم�� باعتماد إجراءات عملية ( قوان�ن، سياسيات عمومية) �ساهم �� إحداث 

. �غي�� بنيوي �� الو�� ا�جم�� 
ً
 إزاء دور الفرد وحقوقھ، سيبقى مسار بناء الدولة املدنية متع��ا

  

 
ش�الية تخلف ا�جتمع العر�ي"، مركز دراسات للمز�د حول معضلة األبو�ة وتخلف ا�جتمعات العر�ية، راجع مؤلف هشام شرا�ي "النظام األبوي و�  50

 . 1993الوحدة العر�ية، ب��وت لبنان، الطبعة الثانية 
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