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 تقديم:

ض عنھ "الر�يع العر�ي" من نتائج،  
ّ

  وما،  وليبيا  وتو�س�� البالد ال�ي سار ف��ا إ�� من��اه مثل مصر    وخاصةما تمخ

ها أحداث متسارعة أعادت 2011مارس    9عقب ا�خطاب املل�ي ل    وسياسيةعرفھ املغرب من تحّوالت دستور�ة  
ّ
، �ل

 .واملد�يجال�ن السيا�ىي إ�� الواجهة، أك�� من أي وقت م�ىى، سؤال العالقة ب�ن ا�

عفو�ة    ،املغرب  � �  بطر�قة  الناس  حياة   �� حاضرا  الدين   ونجده .  ومجتمعية أخالقية    وكقيم�إيمان    وعاديةنجد 

السلوك    �� حاضرا  من  نالسياسي�  وا�خطابأيضا  كث��  �شو��ا  بالدين  عالق��ا  أن  يبدو  ال�ي  الدولة  عند  سواء   ،

التار���   ال�ي  أو    ،السيا�ىي  واللبس الضغط  السياسية  األحزاب  باليس��ة  عند  ليست  مّدة  منذ  �ستحضره بدأت 

مؤتمرا��ا    �� متفاوتة  ا�حر�ات االنتخابية  وحمال��ا  و�عالمهابدرجات  �عض  عند  ا�حضور  �امل  نجده  كما   ،

 ال�ي دخلت ا�حلبة السياسية باسم املرجعية الدينية.   وا�جماعات

  
ّ
ل الظاهرة "اإلسالمية" موضوعا لدراسات متعددة املشارب. وليس غر�با أيضا أن يصبح  ليس غر�با إذن، أن �ش�

كھ واحت�اره، أو  
ّ
"الدين" فضاء يفرض نفسھ ع�� �ل الفاعل�ن السياسي�ن واملدني�ن، سواء بالصراع من أجل تمل

 ل موقع ما وتقاسمھ مع اآلخر�ن أو، وهذا ليس بال�ىيء اليس��، إبداء الرأي فيھ والتحذير من ولوج مسالكھ. احتال

النظر �� كتابات هشام جعيط، وعبد هللا   (يكفياملوجز،    ا العرضاّدعاء القول الفصل �� هذ  املبالغةو�ذا �ان من   

ورضوان   ا�جابري  وعابد  أر�ون  ومحمد  العظمة  وعز�ز  االعروي  �عمق  لنحّس  وغ��هم  ال  إلش�االسيد  فإننا  ل)، 

 نطمح إ�� أك�� من إبداء �عض املالحظات عن العالقة ب�ن اإلسالم والسياسة �� املغرب. 

"امللكية" بوصفها جامعة ب�ن الدين   وتحديداإ�� الدولة    غالبا  �لما طرحت املسألة الدينية للمناقشة يتّجھ التفك��

ال�ي أصبح �عت��ها البعض تقليدا ذي جذور عميقة ��    ""البيعةدي�ي، تار�خيا باسم  للفضاء ال  ومحتكرة  والسياسة

املغر�ي، السيا�ىي  "  وقانونيا  الزمن  املؤمن�ن"  باسم  مجموعإمارة   �� عل��ا  عرفها  �  �تاالدس  املنصوص   املغربال�ي 

دستور   منذ  ��    1962ا�حديث  ا�جديد  الدستور  غاية  تلقا2011إ��  التفك��  يتجھ  كما  نحو  .  السيا�ىي ئيا  املوقع 

ت تلّوح ب"املرجعية اإلسالمية" و �شعار "اإلسالم هو ا�حل"�حر�ات اإلسالمية"  ل"
ّ

أنھ يتم   �ع�ي  ...و هذاال�ي ما انفك

 أداتيھ. األحوال من وجهة عملية سياسية  الدينية غالبالتفك�� �� املسألة 

ب العالقة  سؤال  نناقش  أن  العرض  هذا   �� سنحاول  ذلك،  الدين  مقابل  ثالث    والسياسة�ن  خالل  من  املغرب   ��

مع��ك  إ��  دخل  من  �ّل  يرّددها  انفّك  ما  ال�ي  اإلسالمية"  "الّدولة  بمفهوم  األّول  ا�حور  ق 
ّ
يتعل أساسية.  محاور 

ع��   اإلسالم  ي�ون  بمقتضاها  الّنقاش،  تقبل  ال  مة 
ّ
مسل غذى  الذي  القول  ��افت  م��ز�ن  الدين،  باسم  السياسة 

ديا  �ّل  دينا  خالف  املعمور  الشريعة    ودولةنات  ب�ن  املمكنة  العالقة  فيھ  فنناقش  الثا�ي  ا�حور  أّما  اآلن.  نفس   ��

��   وهومحاول�ن إبراز مدى ا�خلط ا�حاصل �� تحديد مجال �ّل واحدة م��ما.    والسياسة الّتحديد الذي سنج��د 

السيا�ىي   �� وجه��ا  الّدولة  ا�حديث عن أجهزة  الثالث   وأخ��ا.  والدي�يإبرازه وا�حا من خالل  سنخّصص ا�حور 

 للبحث �� نفس القضايا املذ�ورة �� عالق��ا بالدستور املغر�ي ا�جديد.
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 الدولة "اإلسالمية"  -1

 
ّ
املسل من  عدد  ال�ي  هناك  الزمن  �عيشها    أصبحنامات  مرور  النقاش  باعتبارهامع  تقبل  ال  مقدسة  و��   .حقائق 

ماتمقدم
ّ
املسل هذه  العالقة    ة  اإل تلك   �� نرى  جعلتنا  ال�ي  والسياسة  الدين  ب�ن  �ل امللتبسة  خالف  ع��  سالم 

ب�ن  والتصورات،  الوقائع  ب�ن  فضيعا  خلطا  و�تضمن  برهان،  إ��  يحتاج  إقرار  وهذا  ودولة.  دينا  املعمور    ديانات 

ذا الصدد: "إن عبارة كما جرى بالفعل و��ن "املثال" كما تم بناؤه �� الذهن. يقول د عبد هللا العروي �� ه  "التار�خ"

�� ا�حقيقة �� ا�خالفة. عبارة دولة شرعية أ�ح، لكن تتسبب   اإلسالميةدولة إسالمية مرفوضة، مادامت الدولة  

أو دولة املسلم�ن،    اإلسالم�� التباس كب�� ألن القارئ العادي ال يفرق ب�ن الدولة الشرعية وا�خالفة. إذا قلنا دولة  

�ع� ال  مادمنا  مقبول  شعائر  فالقول  فيھ  تقام  نظاما  فقط  بل  إسالميا  نظاما  مسلمون اإلسالمي  فيھ  ويعيش   ،

 .مؤمنون، لكن االلتباس ال يرتفع. تبقى عبارة دولة سلطانية، و�� ال�ي اخ��ناها، األقرب إ�� الواقع واألقل التباسا"

بالذات، أي أل��ا مثل أع��  . لهذا السبب  اإلسالميثم يضيف �� م�ان آخر: "إن ا�خالفة �� طو�ى الفكر السيا�ىي  

. إن هذه العبارة متناقضة �� ذا��ا إذا أخرجناها من عالم املعقوالت اإلسالمية��ا الدولة  إوتخيل، ال يحوز أن نقول  

إسالمية) ��   -إ�� مستوى آخر. �ستقيم العبارة (دولة   اإلسالمإ�� عالم ا�حسوسات. �ش�� الدولة إ�� مستوى ويش�� 

طبيعية غ��  يصبح    ظروف  فتتحول    اإل�سانغ��    اإل�سانحيث  البشري  للسلوك  العامة  القواعد  تتغ��  وحيث 

الدولة إ�� ال دولة و�ذوب هدفها ا�حدود �� الغاية العظ�ى لألمة جمعاء. أما �� الظروف العادية فتبقى الدولة �� 

با�خ��ات، فال يمكن أن تتحول تلقائيا إ�� أداة تتو�� تحقيق م�ارم   واالستئثارنطاق ا�حيوانية غاي��ا الغلبة والقهر  

 1األخالق. 

أن   مثال  يؤكدون  عندما  ومستشرقون  سلفيون  الكث��،  يرتكبھ  الذي  ا�خلط  يت�ح  السياق،  هذا   ��

" وأن  فقط،  دين  املع اإلسالم"النصرانية"  �عنون  فإ��م  دين  النصرانية  يقولون:  "عندما  فهم،  ودولة،  دين  تقد  " 

. لو عنوا بالنصرانية حضارة محددة لوجب اإلسالميةدين ودولة فإ��م �عنون ا�حضارة    اإلسالموعندما يقولون:  

بابو�ة   و�دارة،  دين ودولة، كنيسة  بأ��ا  االع��اف  إنھ و�م��اطور�ةعل��م  القول  املعتقد لوجب  باإلسالم  ولو عنوا   ،

 2دين فوق الدولة وما سواها ".

�ع�ي    الدولة"  عبارة  ال  جوهرها  الدولة    أّن إذن  "إسالم  أّن ��  ذلك  وغ��  "  دينية.  أبدا،  توجد  لم   " الدينية  الدولة 

موجودة اآلن، ولن توجد قط إال بم�جزة ر�انية لسبب �سيط هو أن ا�جال السيا�ىي بالتحديد هو مجال صراع 

 �شري دنيوي ومجال تناقض املصا�ح وا�حاجات.  

ي�ون علينا،      إذا �ان   ونحن رّ�ما  لن�ى فيما  أن نحّدد مدلول "اإلسالم"  ا�حّساس،  نتحّدث هنا عن هذا املوضوع 

التدين   مجا��  ب�ن  يمّ��  أم  يجمع  الدين  املسلم�ن   ولنبدأ.  والسياسةهذا  �افة  إليھ  يحتكم  الذي  األع��  باملرجع 

أحزابھ  ولنتساءل امتداد  ع��  الكر�م  القرآن   �� يوجد  هل  واحدة  وسوره:  قرآنية  الدولة    آية  طبيعة   وآليات تحّدد 

بمنطوق النصوص، و�اع��اف أغلب الباحث�ن هو "ال".   وا�جوابمن أجهزة سياسية و غ��ها؟    ھا�حكم و ما يصاحب

 
  1981المركز الثقافي العربي  120عبد هللا العروي. مفھوم الدولة ص  1
 123-122نفسھ ص  2
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املطلق أن يتحّول إ�� مشّرع دستوري ليحّدد لعباده نظاما سياسيا محّددا   وهوجميع األحوال، تنّ�ه هللا �عا��،    و�� 

بسالن ترحمھ �سبية التار�خ. أما لو استقصينا ا�حديث النبوي فإّن األمر يزداد �عقيدا  
ُ
سب لرسول   ول

ُ
لك��ة ما �

 هللا من أقوال أغل��ا مش�وك �� عنعنتھ.  

إ    تماما.  فمردود  ب"الشورى"  االحتجاج  �ع�ي  أّما  يكن  لم  إن  بيننا،  "شورى"  السياسة  أمر  ي�ون  أن  مع�ى  ما  ذ 

�عدي  باتفاق  قواعده   �� التّدبر  أمر  علينا  ي�ون  سيا�ىي  نظام  ألي  قب��  تحديد  �ل  من  الدينية  األوامر  ا��حاب 

بيننا.    وتوافق مع�  وأّما الحق  فال  الشرعية"  "السياسة  بمقولة  استحض   ىاالحتجاج  ما  إذا  السياق  هذا   �� رنا،  لھ 

مجاالت حياتھ اليومية من عبادات    و�� ما يتغافل عنھ الكث��، طبيعة ا�جاالت ال�ي تنظمها من حياة املسلم،    وهذا

 مدنية (إن جاز استعمال هذا املفهوم ا�حديث) يحرص ا�ح�ومون قبل ا�حاكم�ن ع�� مراعا��ا. ومعامالتدينية 

 أن �ست�جب مما  من    وعددو حّ�ى لو عدنا لبعض ما كتبھ الفقهاء     
ّ
مفكري السياسة املسلم�ن، ال يمكن للمرء إال

ُينسب اليوم للفكر السيا�ىي اإلسالمي. ففي كتابھ "أدب الدنيا والدين"، يم�� أبو ا�حسن املاوردي قا�ىي القضاة 

الثا�ي فقهاء السياسة ب�ن "أدب الشريعة" و"أدب السياسة"، ويع�ي باألول �ل "ما أدى إ�� قضاء الفرض" و�  وكب��

ب�ن   الطرطو�ىي  بكر  أبو  األندل�ىي  املغر�ي  الفقيھ  يم��  امللوك"،  "سراج  ل  مقدمتھ  و��  األرض".  عّمر  "ما  �ل 

ق  
ّ
"األح�ام" و"السياسات". ويع�ي باألح�ام �ل ما �علق ب"ا�حالل وا�حرام..."، و�قصد ب "السياسات" �ل ما �عل

النفيس �� سياسة ب"تدب�� ا�حروب وأمن السبل وحفظ األموال وصون األعر  اض..." و�� مقدمة كتابھ "ا�جوهر 

هللا   ھالرئيس" يرى ابن ا�حداد أن السياسة نوعان متمايزان: "سياسة دين" و"سياسة دنيا". تتعلق األو�� بما فرض

 3الثانية ب�ل ما يقوم بھ هؤالء العباد من أجل عمارة األرض.  وتتعلقع�� عباده، 

السي    وأدب  �ىيء،  الشريعة  �ىيء،  أدب  الدين  وسياسة  آخر.  �ىيء  والسياسات  �ىيء،  واألح�ام  آخر.  �ىيء  اسة 

وسياسة الدنيا �ىيء آخر. ال يتعلق األمر هنا فقط بنصوص وا�حة تمّ�� ب�ن ا�جال�ن السيا�ىي والدي�ي، بل نجد 

بالشأن يتعلق  أنھ  أساس  ع��  السيا�ىي  ا�جال  إ��  الفقهاء  املؤلفون  هؤالء  يول��ا  األولو�ة  من  أو   نوعا  العام 

ا�حاصل عن هذا  الضرر  يتعدى  يلوم نفسھ، وال  الدين  اليوم. فمن خرج عن قواعد  نقول  العامة كما  باملص�حة 

ا�خروج صاحب الفعل نفسھ كتارك الصالة مثال، �� ح�ن أن خرق قواعد السياسة يؤدي إ�� تخر�ب عمارة األرض  

للعموم،   الضرر  وحصول  الناس  من    وهذاوظلم  أك��  يجوز.  حد  ال  إ��  مقارنا��م   �� الفقهاء  هؤالء  يصل  ذلك، 

"الدي�ي"  ا�حكم  ع��  السياسة  لقواعد  واملرا��  العام  الصا�ح  ع��  ا�حافظ  "الدنيوي"  ل�حكم  الصر�ح  التفضيل 

لشروط  ال�افر"ا�حافظ  ا�حاكم  أن  ع��  ا�جميع  يتفق  هكذا  السياسة.  لقواعد  واملهمل  العام  للصا�ح  املضّيع 

االصطالحية لك السياسة 
ُ
امل أن  ع��  أخرى  مرة  يتفقون  كما  لقواعدها،  املضيع  املؤمن  ا�حاكم  من  وأقوى  أبقى   "

   4يدوم ويستمر ح�ى ولو �ان قائما ع�� "الكفر"، بينما ي��ار إن قام ع�� "الظلم" مهما �انت طبيعة ا�حاكم.

 
 1979دار إحیاء الثرات العربي  114ص  والدنیاالماوردیز أدب الدین  3
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فقها      بإجماع  اإلسالم،  عن  السابقة  األمم  اتبع��ا  ال�ي  "األح�ام"  �انت  عليھ و�ذا  اصط�حوا  "أمرا  اإلسالم،  ء 

أّن ما اتبعھ �عض هذه   وال�عقولهم ليس ع�� �ىيء منھ برهان   أنزل هللا بھ من سلطان" فإ��م يّتفقون أيضا ع�� 

�ىيء يمنع األمة اإلسالمية من االستفادة من ال��اث السيا�ىي لهذه األمم   وال اإلمم من سياسات "ال ينا�� العقول..."  

 امها؟ أح�"ا�جاهلية" ��  

ر فيھ غ��هم، بل     
ّ

قواعد سياس��م. االعتقاد   واقتباسلم يكن أسالفنا �� أغل��م يتحّرجون من االستئناس بما فك

االستفادة من سياسات وتجارب األمم السابقة، هذا بالضبط هو ما عّ�� عنھ بصر�ح   وضرورة�� تالقح الثقافات  

، وهو ما ع��  5العبارة ابن املقفع الذي ينطلق �� أف�اره من "مبدأ تماثل التجر�ة التار�خية للمجتمعات البشر�ة" 

لروم وغ��هما، إذ ال وجود  عنھ الطرطو�ىي �� مقدمة كتابھ ح�ن أقر بضرورة االستفادة من سياسات أم�ي فارس وا

 .7وهو أيضا ما ع�� عنھ املاوردي بإشاراتھ املتكّررة إ�� "�شابھ أحوال األمم" 6مل��ر "عق��" يحول دون ذلك،

ب�ن   التمي��  فكرة  أن  القول  يمكن  بل  اإلسالمي،  الفكر  داخل  أهمي��م  رغم  املؤلف�ن  ��ؤالء  فقط  األمر  يتعلق  ال 

خذت أش�اال أخرى.
ّ
 "الدين" و"السياسة" نجدها حاضرة �� الكث�� من األدبيات السياسية اإلسالمية، و�ن ات

غ�� أن هذا ال . أكيد أّن ل�ل طرف مجالھ،  السياسةو ال �ع�ي هذا الّتمي�� بأي حال فصال وا�حا ب�ن فضائي الدين  

وصيانة  السياسية  كينون��ا  ع��  ل�حفاظ  الدين،  غ��  �ستعمل  قد  كما  الدين،  استعمال  من  طبعا  الدولة  يمنع 

 غّ��تماد��ا ا�جتمعية. و��ذا املع�ى يمكن القول أن عالقة الدولة بالدين �� املغرب، لم تتغ�� بني��ا منذ قرون و�ن �

 عض عناصرها.�

 N Eliasكما شرحها بإسهاب ن. إلياس    interdépendanceيبدو أن عالقة الدولة بالدين تحكمها ا�حاجة املتبادلة  

أوجزها �� صورة    الذيلشاعر ابن املع��  ا  عّ�� عن ذلككما  تماما    La société de cour،8�� كتابھ " مجتمع البالط "  

ة
ّ
ـلكح�ن  دال

ُ
  يقوى والـديـن بالـديـن  قال: امل

ُ
 ىبقـلك يبامل

ال   دنيوي،  �ائن  حقيق��ا   �� ��ذا تالدولة  �سبب من مساوئ.  أو  منافع  تجلب من  ما  زاو�ة  إال من  األشياء  إ��  نظر 

وظيفيا   �عامال  الدين  مع  الدولة  تتعامل  واألمن  إذ    براغماتيا،املع�ى  الوحدة  لضمان  وسيلة  أحسن  فيھ  ترى 

أد وأرفع  االجتما�� ا�جتم��،  ال��اص  لصيانة  أو   .اة  حاجة  و��  ا�حاجة،  حسب  إال  الدين  الدولة  �ستعمل  ال 

الذي ال �ستقيم   االقتصادأ��ا �� تضاؤل مستمر مقارنة مع حاجات  اليوم أك�� من أي وقت م�ىى  حاجات يبدو  

للدين   الدولة  أن حاجة  بقيامھ. ذلك  إال  ما  الدولة 
ّ
تتمإن لم  �و��ا   �� نقطة ضعفها  �عد  ت��ز  الّدولة كن  ع�� غرار 

القيم. وهو ضعف ال �عود حصرا  ا�حديثة   �� حد ذا��ا عما عداها من  من أن تجعل من نفسها "قيمة" مستقلة 

 . الدولة إن لم تكن صورة ا�جتمع وروحھ ت�ون ما �سميھ بـ" ا�جتمع املد�ي "؛ إذ من  �ّم أيضا بل � ،للدولة وحدها 

الدولة    أّن إذن  الواقع      الدولة،  عالقة  ضعف  عن  جوهرها   �� �عّ��  اليوم  تحقيق   وعدمبالدين  ع��  قدر��ا 

ذلك،   ومع ضعف تار��� ال يخصها وحدها بما أنھ يبطن �� نفس اآلن ضعف مجالها االجتما��.    وهواستقاللي��ا،  

 
 1999. دار الطلیعة 64كمال عبد اللطیف في تشریح أصول االستبداد. قراءة في نظام اآلداب السلطانیة ص  5
 .51س. ص  –الطرطوشي. م  6
 1988فؤاد عبد المنعم أحمد مؤسسة شباب الجامعة  ودراسةوما یلیھا.. تحقیق  85نصیحة الملوك. ص  الماوردي: 7

8 Voir à ce propos Nobert Elias La société de cour/ Flammarion 1985 Paris  
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املؤمن�ن"    ومهما "إمارة  عن  ا�حديث  "  وديباجةك��  ع��  تنص  ال�ي  فإنھ  اإل دولة  الالدستور  ا�خطأ سالمية"،  من 

رغم �ل املظاهر، سلوك دنيوي تحكمھ    ،فسلوكها  .دولة دينية  ة املغر�يةدول الالقانو�ي أن نرى ��    والوهمالتار���  

ا�جتمع   باتحاجات 
ّ
أرادت االستمرار  ومتطل إن  �� ذلك  لها  الوجود   والبقاء  االقتصاد، وال خيار  �ان من    و�ذا.  �� 

استعماال للدين من قبل الدولة كما �ان األمر �� حضارات الشرق البائد، بل ور�ما ننا �عيش  إ  قول الصعب اليوم ال

بادية آثاره  �عض  الزالت  والذي  منا  القر�ب  السلطانية  الدولة  زمن  االدّ   ،ح�ى  يصعب  باملقابل،  أن فإنھ  أيضا  عاء 

 ر�خ أور�ا ا�حديث! سمت بال�امل �� اتجاه الدولة ا�حديثة كما لو أننا عشنا تا عالقة الدين بالدولة ُح 

ذلك أن الدولة   .ومع ذلك، تنب�� اإلشارة هنا إ�� أن هذا التوظيف للدين يتجاوز بكث�� البعد اإليديولو�� الضيق

�� حاالت كث��ة،   الفقهاء، بل �ان يكف��ا،  أمام شرع  الدين، وال وقفت حجر ع��ة  ا�حياد ما دام موقف  لم تخلق 

 ن. �دا��م م��مكن و�� عبا�الناس ملعامال��م محافظ

 استبعاد ا�خالفة وتقر�ب الشرع  -2

"الطو�ي" (ع�� حد  التار�خ، واندحار هذه  إن �انت "خالفة" ومع ص��ورة  أو تصبح كذلك  الدولة إسالمية،  ت�ون 

دائرة   �� لتدخل  الشرع  ملبادئ  الدولة  الفقهاء مكتف�ن �شرط مراعاة  الكث�� من  العروي)، �ساهل  هللا  �عب�� عبد 

 . اإلسالم

والدين  وطبيعتھ  لإل�سان  واملدرك�ن  و�أسھ،  والسلطان  وأهوالها  بالسياسية  العارف�ن  الفقهاء،  من  العديد  �ان 

والتار�خ  منالھ  و�عد  "املثال"  صعو�ة  أيضا  واملدرك�ن  وفسادها،  والرعية  ودسائسها  للبالطات  وا�جّر��ن  وحدوده، 

 يتغافلون عن موضوع ا�خالفة و�تجاهلونھ.  وحقيقتھ... �انوا، ب�ل �ساطة، وأيضا ب�ل حّس تار���،

ال ينبس املرادي، فقيھ الدولة املرابطية، ب�لمة حول مسألة ا�خالفة، إذ حقائق السياسة عنده أهم من مظهر لم 

لھ". عملية  بإيجاز    9�عد حينئذ سوى مظهر شك�� ال قيمة  ع��ا  با�حديث  ابن رضوان  املر�ني�ن  فقيھ  يكتفي  كما 

باعتبارها   موضوع شديد  الغزا��  اإلسالم  حّجة  أهمل  جهتھ  ومن  اإلسالمية.  الّتآليف  �عض  عليھ  سارت  تقليدا 

وصفاتھ  ووظائفھ  السلطان  واجبات  بذكر  مكتفيا  امللوك"،  نصيحة   �� املسبوك  "الت��  كتابھ    �� ا�خالفة 

يذكر   10ا�خلقية...  أن  املالك"  "سلوك  كتابھ   �� الر�يع  أ�ي  البن  كيف  الباحث�ن  أحد  يتساءل  السياق  نفس   �� و 

العباسية".  الدولة  �� ظل  املؤلف كتب كتابھ  أن  إذا علمنا  ا�خلفاء، "ال سيما  باحث آخر   11امللوك دون  و�الحظ 

القل�� الذي �ان   يكفيھ وجوب نصب "اإلمام" كيف أن موضوع ا�خالفة لم �ستحق أك�� من سطر ونصف عند 

وشرائطھ".   "أوصافھ   �� الفقهاء  اختالفات  إ��  العادة  جرت  كما  �ش��  أن  حّ�ى  و  بل  ينشغل،  أن  وأخ��ا،   12دون 

يقدم الباحث رضوان السيد مجمل اإلنتاج الفكري السيا�ىي للماوردي حيث "يتوارى البعد القانو�ي أو التشري��  

 
 .34ص تدبیر اإلمارة اإلشارة في انظر مقدمة تحقیق سامي النشار لكتاب المرادي  9

 1987محمد أحمد دمج. بیروت  وتحقیقدراسة  23التبر المسبوك في نص�حة الملوك ص  الغزالي. 10
 1987ناجي التكر�تي. بیروت  وتحقیقدراسة  27سلوك المالك في تدبیر الممالك ص  الر��ع.ابن أبي  11
 1981األردن  المنار. 66 ص.الس�اسة  وترتیبتهذیب الر�اسة  القلعي. 12
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قية تؤكد ع�� الدين �� املبدأ لك��ا �س��شد بالواقع وظروف العصر بالدرجة إ�� حد ما ليف�ح ا�جال لن�عة أخال

 األو��...  

والتصق  املسلم  دنيا  الذي طبع  "الشرع"  ولنتحدث عن  السماء عن األرض،  �عد  املنال،  البعيدة  "ا�خالفة"  لن��ك 

 بالرعايا �� حيا��م ا�جتمعية، إن لم نقل اليومية. 

 الشرع؟ ب�ن السياست�ن، الشرعية والسلطانية؟ وهل وجود السلطان �ع�ي انتفاء هل ي�ح القول بوجود تناقض 

ل�ي يت�ح ا�جواب، يجذر بدءا أن ننظر �� موضوع السياست�ن الذي ال يبدو متطابقا أو متماثال تماما. فما �شغل 

د تقاطعات عدة بال مؤلفي "السياسة الشرعية" ليس هو ما �شغل بال مؤلفي "السياسة السلطانية". �عم قد نج

ولكن الفرق يظل قائما، فأغلب اهتمامات األول تخّص ا�جانب "املد�ي" من حياة املسلم   13ب�ن هذين ا�جال�ن،  

وحدود،   حقوق  أش�ال   14من  ومختلف  وجند  وظائف  من  للدولة  السيا�ىي  ا�جانب  ��م  الثا�ي  مواضيع  وأغلب 

 الرعايا...  وحكم"التدب�� السيا�ىي" 

ود انفصام ب�ن "الشرع" و"السلطان" إذ ال �ستبعد الواحد م��ما اآلخر وال ينفر منھ. و�ال كيف  يصعب اإلقرار بوج

  �� ليتحول  أو ما تصوره كذلك،  الشريعة،  بھ  أمرت  ما  الصباح   �� يدّون  أن  بالدين وعلومھ  لفقيھ متشبع  يحدث 

السابقة   إياه عن تجارب األمم  السلطان محدثا  أديب �سامر  إ��  السلطا�ي؟   اتومقتضي املساء  السيا�ىي  التدب�� 

هل �ان فقهاء اإلسالم �عيشون انفصاما �� �خصي��م، أم �انوا ��ضمون ازدواجي��م متساكن�ن مع طرف��ا �ش�ل 

وأال يقوم الكث�� من املعاصر�ن، و�� هذه النقطة بالذات، �عمليات  تناقض؟ال �ستشعرون معھ أي �شاز و�األحرى 

ا�حالية ع�� ف ال�ي ير�د إسقاط همومهم  "السك��وفر�نيا"  ��ذه  لم ي�ونوا مر�ىى  أ��م  قهاء، تؤكد معطيات عدة، 

 البعض إلصاقها ��م. 

ب�ن  ا�جمع  من  نفسھ  السلطان  يمنع  �ان  �ىيء  فال  والسلطا�ي،  الشر��  التصور�ن  ب�ن  ال�اتب  نفس  يجمع  وكما 

  �� الشرع  اّمحاء  ادعاء  يمكنھ  أحد  فال  السلطا�ي،  والتدب��  الشر��  السلطان األمر  اإلسالمية:  التوار�خ  مختلف 

واحد يجد �� األخر ضالتھ. فكما أن إقامة الشرع تتطلب وجود السلطان، فإّن   و�تساكنان، �لوالشرع يت�امالن  

خ��ل �� �عد إيديولو�
ُ
 � وجود هذا األخ�� واستمراره �ستلزم حضور الشرع. بل إن تطبيقات الشرع �� أك�� من أن ت

ان انتظام الرعايا �� حيا��م "املدنية" ومعامال��م وفض منازعا��م واستقرارهم اإلجتما��... إذ �انت تحّقق للسلط

  15و�لها شروط أولية لوجود أي سلطة سياسية... "إن السلطان يخدم الشريعة ظاهرا أل��ا تخدمھ باطنا"، 

 
مییــز بــین واجهتــي ال ننسى أن أغلب األد�اء السلطانین فقهاء، وأن منهم من ن�غ في هذین النوعین مــن التــأل�ف وهــذا �ســتدعي، �مــا �قــول عبــد هللا العــروي الت  13

 الشخص�ة
لطرق الحكم�ة" لنستنتج ما �ـان  �كفي تصفح فهرس، �تاب ابن ت�م�ة في "الس�اسة الشرع�ة" أو �تاب تلمیذه ابن الق�م الجوز�ة في "ا  14

الدولــة وتوا�عهــا، فــإن "الس�اســة الشــرع�ة" تهــتم �األســاس �شــغل �ــال مــؤلفي الس�اســات الشــرع�ة فــإذا �ــان الفكــر الس�اســي یهــتم مبــدئ�ا �موضــوع  
والزانــي وشــارب الخمــر... إلــخ وقــد �حــتج  �موضــوع الحــدود والحقــوق المفروضــة علــى المســلم لتنظــ�م البیوعــات واإلجــارات واألنكحــة والطــالق أو عقو�ــات الســارق 

د �تــاب "ابــن تم�ــة" فــي الس�اســة �كون األدب�ات الشرع�ة خصصت فصوال بل وأنها غال�ا مــا تبــدأ �موضــوع "الوالیلــت" وهــو موضــوع "س�اســي" ولكــن، لنأخــ   ال�عض
مــوجز عــن "الوال�ــات" واللغــة المدققــة والمفصــلة التــي تط�ــع �ــاقي الفصــول رع�ة، وهــو األكثــر تــداوال، ولنقــارن بــین اللغــة العامــة واألخالق�ــة التــي تط�ــع حدیثــه الالش

 لنتأكد مما �شغل فعال �ال مؤلفي الس�اسات الشرع�ة.
 107عبد هللا العروي، مفھوم الدولة ص  15
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ال يفقد  لم  هذا،  من  أك��  مقاسھ.  سلطان  ول�ل  جدا،  واسعا  الشرع  جلباب  أصبح  ليشتّد لقد  الدي�ي  �عده  شرع 

�عده الدنيوي و�صبح مجرد آلة ينتظم ��ا س�� ا�جتمع، بل غدا مرادفا للسياسة ح�ن يؤكد فقيھ ما أّن �ل ما هو 

السند  هذا  �عذر  و�ن  شر��...  سند  سيا�ىي  سلوك  ل�ل  يصبح  هكذا  شرعيا...  ي�ون  دنيو�ا  ونافع  سياسيا  صا�ح 

 فيجب خلقھ وهذه مهمة الفقهاء.

ذل الدين  ومع  ومجاالت  الدنيو�ة  السياسة  مجاالت  ب�ن  خلط  أي  أبدا  �ع�ي  ال  والشرع  السلطان  �ساكن  فإن  ك 

 ما يوّ�حھ البحث �� جهاز الدولة ال�ي ننع��ا ب"اإلسالمية".  وهذاالتشريعية، 

ب�ن "وظائف سياسية دنيو�ة" و "وظائف يمّ��ون    وأدبائھفقهاء اإلسالم    �ان�� حدي��م عن جهاز الدولة اإلسالمية،  

الوزارة   وظائف  ب�ن  كتمي��هم  دينية"،  جهة    والشرطةوالكتابة    وا�حجابةخالفية  واإلفتاء   طوخط من    القضاء 

الذين  .وا�حسبة األدباء  و  الفقهاء  �عض  عند  األقل،  ع��  الش�ل  ناحية  من  وضوحا،  أك��  التمي��  هذا  و�بدو   ..

 "املراتب السياسية الدنيو�ة".   ل مستقلة ع�� غرارلدينية" بفصو وا موضوع "تولية ا�خطط اخصّ 

   أّي 
ّ
لع ع�� النصوص السياسية اإلسالمية الوف��ة ال�ي تتحّدث عن جهاز الدولة �� اإلسالم، يمكنھ أن �ستنتج  مط

. مثيل��ا "الدينية"عام أن هذه النصوص السياسية �انت أك�� اهتماما بأجهزة الدولة "الدنيو�ة" مقارنة مع    �ش�ل

ولر�ّ  تناولها،   �� توجز  أ��ا  و�ما  �لية،  ��ملها  �انت  أ��ا  ��ّم فإما  ما  �ون   �� م��راتھ  من  �عضا  اإلهمال  هذا  يجد   ما 

الرعية،   أمور  تضبط  "وزارة"  من  واستمرارها،  الدولة  بقوة  مباشر  مساس  لها  ال�ي  األجهزة  هو  السيا�ىي  التدب�� 

الدولة جبايات  تحفظ  األقا�ىي   و"كتابة"   �� جّد  بما  ا�حاكم  يخ��  و"بر�د"  املدينة  أمن  ع��  �سهر  و"شرطة" 

 
ّ
 ر املال... والنوا�� و"عامل" يوف

وع�� الرغم من هذا اإلهمال النس�ي، يبقى �عامل الفكر السيا�ىي اإلسالمي مع "ا�خطط الدينية" مماثال ملا يتعامل 

عالق  �� "ا�خطة"  يطرح  فهو  الدنيو�ة"،  "الوظائف  مع  ثم  بھ  عزال،  أو  تقليدا  السلطان،  أو  امللك  أو  با�خليفة  ��ا 

تختلف �� مجملها  ال  �سهب �� ذكر الشروط والصفات ا�خلقية الالزمة فيمن يتوالها، و�� شروط وصفات ت�اد  

تخص "الوظائف الدنيو�ة"، إال بإضافة شرط "العلم" (بمفهومھ الدي�ي طبعا). كما    وشروطعما ي�حقھ من صفات  

ضرور  أ�حا��ا  يؤكد  وجرايات  أرزاق  �سديد  نظرا��م   و�خضاعهمة  ع��  املفروضة  السلطانية  املراقبة  نفس  إ�� 

واملتمثلة �� تفقد أحوال القضاة واختبارهم للتأكد من سالمة طو���م واستقامة سلوكهم و "عزل من ��  ، الدنيو��ن

س يدرّسونھ،  وما  "املدّرس�ن"  أحوال  عن  "االستخبار"  أو  مفسدة"،  التا�عة بقائھ  الك��ى"  "املساجد   �� �انوا  واء 

للدين وحفاظا   أو محلة، وذلك حفظا  "العامة" ا�خاصة بقوم  �� مساجد  أو  أو ملن ينوب عنھ،  مباشرة للسلطان 

 ع�� "ا�جماعة"... 

الدول  والواقع يتمايزان إال من حيث "االختصاص"ةأن وج�ي جهاز  الدي�ي والدنيوي، ال  نا، 
ّ
إن أما  .  م  �� واقع األمر 

تصور "وظيفي" لهذه "ا�خطط" يطبعها، رغم ظاهر األشياء، بطا�ع دنيوي، تحكمھ غايات عملية ونفعية. و�� من  

هذا الباب ال تختلف �� �ىيء عن "الوظائف السياسية"، إذ كالهما �ساهم �� تنظيم وتوجيھ عمل الدولة وعالقا��ا 

السلطان لقوة  �عمل  السياسية  األجهزة  �انت  فإذا  لسلط��ا،  با�جتمع.  الرعايا سوى موضوعا  �� مجمع  ترى  وال   ،
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وال ترى ��    –إن جاز التعب��    –فإن األجهزة الدينية �عمل باألساس ع�� تنظيم شؤون الرعايا اليومية و "املدنية"  

 السلطان سوى شرطي يضمن الس�� العادي لهذه الشؤون دون ف�ن وال اضطرابات. 

هناك   خلطإذنهل  االعتقاد،  شاع  وكما  الدين    ،  ب�ن    والسياسة؟ب�ن  االختصاص   �� تنازع  يحدث  أن  يمكن  هل 

األوامر   ومنفذي  السياسية  السلطة  ع��    الشرعية؟صاحب  ��يمن  السلطت�ن    من؟من  بفصل  األمر  يتعلق  هل 

السلطان  والدينية؟السياسية   يطمح  طا�ع    �ن حافظ  مابوصفهحاليا    وامللكسابقا    وهل  إ�� إضفاء  الدين  لشرائع 

أ�� أم  السياسية،  الوظائف  ع��  �عمال مادي�ي  ذلك،  من  العكس  ع��  ا�خطط   ن،  ع��  دنيوي  طا�ع  إضفاء  ع�� 

 الدينية؟ 

حاء �ل �عارض  ع�� أسئلة من هذا ا�حجم، ولكن يبدو، وع�� خالف ما �عتقده البعض، اّم   ا قاطعاال ند�� جواب

 م يكن ومقتضيا��ا. ذلك أن عمل "املوظف�ن" الديني�ن ع�� تطبيق مقتضيات الشرع لب�ن الدين وأوامره والسياسة  

كما أن عمل "الوظائف السياسية" وال هو ل�� مقتضيات السياسة الّراهنة.  يل�� ا�حياة السياسية السلطانية،  ل

من إمام يتقدم الناس دون تطبيقات الشرع ومبادئھ. كيف للسلطان وأعوانھ أن ين��جوا    ، سابقا أو راهنا،لم يحل

��    ، أو مؤذن ينادي من أع�� صومعتھ؟ وملاذا سين��جون من محتسب يراقب األسواق  ،للصالة أو قا�ىي يفصل 

ع�� العكس من ذلك تماما، يبدو السلطان �� حاجة لهذه "ا�خطط" ال�ي �غطي عن استبداده   .الرعايا؟ .. منازعات  

شرو  وتقيھ  والدي�ي،  الرمزي  ببعدها  من    رالسيا�ىي  يتضمنھ  بما  الدين  يتجاوز  السياق  هذا   �� ا�جتم��.  النظام 

أوامر وشرائع �ونھ أداة "أد�جة" أو وسيلة هيمنة، ليصبح باألساس وراء انتظام الرعايا �� حيا��م اليومية واملدنية.  

لشرائع نفسها  يحتاج السلطان إ�� هذا االنتظام الذي تحققھ شرائع الدين ومن �عمل ع�� تطبيقها، وتحتاج هذه ا

 بر�ائزها.  تخّل قد إ�� سلطان يحم��ا من �ل بدعة 

إجرائيا   يبدو  بي��ما  اختالف  إ��  الوظائف،  هذه   �� والدنيوي  الدي�ي  ب�ن  نقارن  ونحن  اإلشارة،  تجب  ذلك،  ومع 

اإلسالمية   السياسية  األدبيات  تبديھ  الذي  الشروط  �شّدد  فمقابل  داللتھ.   �� عميق  لكنھ  ظاهره،   �� �� و�سيطا 

م��ا  ا�حلية  وتحديدا  الدينية  ا�خطط  أ�حاب  مع  التساهل  من  نوعا  نالحظ  الدنيو�ة،  الوظائف  أ�حاب  تولية 

حيث ُي��ك أمر �عيي��م إ�� أهل املنطقة أو ا�حلة أنفسهم. بل إن الفق���ن، ابن رضوان وابن األزرق يذهبان إ�� حد  

ا، و�ن لم �ستطع، فمن واجب السلطان إرسال إمام لهم..."، مطالبة السلطان "إلزام �ل محلة أن تو�� لنفسها إمام

 ... 16و�� ا�حالت�ن معا ي�ون أمر إعالة "إمام امل�جد" و "مؤدنھ" من واجب هؤالء القوم أنفسھ  

املغرب   عن  ننفي  أن  الصعب  من  �ان  إذا  الراهن؟  املغر�ي  با�حاضر  السلطا�ي  املا�ىي  هذا  �ّل  عالقة  ما  ولكن، 

ھ، دولة ومجتمعا، قد حسم �� عالقة الدين بالدولة ال�ي يبدو أّ��ا ال تزال    تطّوره التار���،
ّ
فمن األصعب القول أن

م ف��ا رمن الدولة السلطانية الفائت. 
ّ

 �� الكث�� من أوجهها أس��ة لنفس البنية ال�ي �انت تتحك

 دالسلطة امللكية والدستور ا�جدي -3

د مركز�ة السلطة امللكية �� النظام السيا�ىي املغر�ي. يّت�ح ذلك �� عدد    
ّ

�ل املعطيات التار�خية والسياسية تؤك

التقليدي   بالنظام  األمر  �علق  سواء  لها،  موضوعا  املغر�ي  السيا�ىي  النظام  من  جعلت  ال�ي  الدراسات  من  كب�� 

 
 1984.تحقیق علي سامي النشار الدارالبیضاء 322ص  النافعة،ابن رضوان: الشھب الالمعة في السیاسة    16
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�عد ما  السيا�ىي  النظام  أو  ا�حماية،  قبل  ما  الراهن،  17االستقالل   "السلطا�ي"  املغرب   �� اليوم  ذلك  و�ت�ح   .

 قانونيا من خالل منطوق الدستور، وعمليا من خالل النفوذ القوي لهذه السلطة ع�� مجموع املشهد السيا�ىي. 

د ملك املغرب ع�� خمس ثوابت ال مجال لتعديل أسسها بقولھ: " (...) ولنا ��  2011مارس    9�� خطاب يوم     
ّ

، أك

ابتنا، ال�ي �� محط إجماع وط�ي، و�� اإلسالم كدين للدولة، الضامنة �حر�ة ممارسة الشعائر الدينية،  قدسية ثو 

و�مارة املؤمن�ن، والنظام املل�ي، والوحدة الوطنية، وا�خيار الديموقراطي، الضمان القوي، واألساس املت�ن لتوافق 

ل ميثاقا جديدا ب�ن العرش والشعب". 
ّ
 تار��� �ش�

�� حّد إذا �ان     ل 
ّ
املل�ي" ال �ش� "النظام  و�ذا �ان  ف��ا لالختيار،  تار�خية ال مجال  الديموقراطي" ضرورة  "ا�خيار 

ذاتھ عائقا أمام هذه الضرورة، و�ذا �ان "الوطن" هو ما يجمع املغار�ة، فإّن الثابت�ن املتبقي�ن، وهما "اإلسالم دين  

ثبا��ما. ذلك أّن الدولة ا�حديثة ال دين لها، أو لنقل لها �ّل األديان الدولة"، و "إمارة املؤمن�ن"، ليسا باملطلق�ن ��  

دون أن ي�ون لها أي دين بالتحديد ألّن ما يجمعها بمواطن��ا هو القانون واملؤسسات، وألّن إدخال دين محّدد �� 

أّما   دين.  بأي  يدين  ال  أو  أخر  لدين  ينت�ي  الذي  املواطن  حقوق  إهدار  شأنھ  من  الدستور  ع��  صلب  التنصيص 

بل  ذلك،   �� ض��  فال  الدين  شؤون   �� ينحصر  مجالها  �ان  فإن  االستفسار.  من  شيئا  ب 
ّ
فتتطل املؤمن�ن"،  "إمارة 

ال   ألسباب  سابقة  مراحل   �� حدث  كما  السيا�ىي،  ا�جال  ع��  ظاللها  �عكس  وأن  أّما  وأشمل،  أعم  فائد��ا  ت�ون 

 مجال للتفصيل ف��ا، فذاك شأن آخر... 

ھ    ترى "السلطة
ّ
امللكية" نفسها جامعة ب�ن الدين والدنيا، و�لغة الفقهاء ب�ن "حراسة الدين وسياسة الدنيا"، وألن

�ستحيل، ودائما بلغة الفقهاء، أن يجتمع �� بلد واحد "رئيسان" �� الدين، تحّرم هذه السلطة، بل وتجّرم ا�جمع  

 الم" أو فقيھ مفرد.  ب�ن الدين والسياسة ع�� أّي فاعل سيا�ىي أو مد�ي، بل وحّ�ى "ع 

الدينية،       املسألة  موضوعها  ي�ون  ال�ي  الفقرات  �عض  عند  الوقوف  وحاولنا  امللكية،  ا�خطب  استعرضنا  لو 

املسأل  تصّور  تحكم  ال�ي  ا�حّددات  إدراك  أجل  من  االستشهادات  حدود  املل�ي،    ةوتجاوزنا  ا�خطاب   �� الدينية 

 ألمكننا ا�حديث عن أر�ع محّددات. 

    
ّ
ل بامتياز أداة �حمة اجتماعية. فهو يقّدم للدولة خدمة اجتماعية كب��ة،  يتمث

ّ
ل ا�حّدد األول �� �ون الدين �ش�

مجاالت  من  لعدد  بتنظيمھ  االجتما��،  والتالحم  األمن  من  لنوع  تحقيقھ  بفضل  ولكن  اإليديولو��،  باملع�ى  ليس 

تا،  حياة الناس اليومية، و�توحيده لعدد من القيم السائدة أخالق
ّ
يا وسلوكيا. ليس غر�با إذن أن ي�ون الدين مؤت

�ّل   �� الطقو�ىي  حضوره  زائدا  شيئا  وليس  امللكية،  والرسائل  وال�لمات  ا�خطب  من  لعدد  األحوال،  حسب 

� وا�حة �� اعتبار ملك املغرب "أم��ا للمؤمن�ن". 
ّ

 املناسبات الدينية. إّ��ا ب�ّل �ساطة الصورة ال�ي تتج�

 
17  Voir à ce propos : -Bernard CUBERTAFOND. Le systéme politique marocain. L’Harmattan. 1997. 

- Omar Bendourou. Le régime politique marocain. Dar AL Qalam. 2000 
- Mohamed Tozy. Monarchie et islam politique au maroc Presses de Sciences Po. 1999. 
- Mohamed Galaoui. Le Maroc politique à l’aube du troisieme millenaire (1990-2006).AN Najah AL Jadida. 

Casablanca. 2007 
- Pierre Vermeren. Le Maroc en transition. La Découverte. Paris 2001.  



 الدي�ي والدنيوي �� الّدولة املغر�ية

 

 

 
2021 دجنبر 22   11 الصفحة     

د الثا�ي �� عالقة االحتياج املتبادلة ب�ن الدين والدولة: للدين حاجة ماّسة لسلطة سياسية تضمن  و�كمن ا�حّد      

من   بھ  بأس  ال  جزء  شر  يكف��ا  بدين  حاجة  وللدولة  تبديل،  وال  خرق  دونما  أمان   �� �شعائرهم  قيامهم  للناس 

بتق للناس  �سمح  وروحيا  معنو�ا  أمانا  لفائد��ا  و�حّقق  االجتما��،  ا�خدمة التنظيم  هذه  حيا��م.  تقلّبات  ّبل 

املتبادلة تجعل من الدولة حارسة للدين وحر�صة عليھ، تماما كما تجعل من الدين أقوى ضمان لتساكن اجتما��  

 يفيد بنتائجھ السلطة السياسية. 

ق بالسياق السيا�ىي الذي يحكم العالقة ب�ن "الفقيھ العالم" و "امللك ا�   
ّ
حاكم". فإذا �ان أّما ا�حّدد الثالث فيتعل

د، وخاصة �� عقد السبعينيات، وألسباب سياسية ال مجال لذكرها هنا، أّن دور 
ّ

امللك الراحل ا�حسن الثا�ي يؤك

مشا�ل   ع��  لينفتح  الغسل"  وموجبات  الوضوء  "نواقض  حدود  يتجاوز  أن  يجب  العلمية"  "ا�جالس  و  الفقهاء 

أّن الن�ي عن    ئ ، ما ف�ا�� خطابات الثمانينيات وما تالهالناس، بل و�واجھ "الغزو ا�خار��"، فإنھ، وخاصة   د 
ّ

يؤك

"املنكر" يجب أن ال يتجاوز "حدود القلب"، و أّن مجال الفقهاء ينحصر �� العبادات دونما إقحام "علمهم" فيما  

معاملها   واتخذت  السادس،  محمد  امللك  م��ء  مع  دت 
ّ

تأك ال�ي  الدينية  السياسة  و��  هللا.  بيوت  خارج  يجري 

 الوا�حة فيما �عرف ب"إعادة هي�لة ا�حقل الدي�ي". 

و�كمن ا�حّدد األخ�� �� ا�حاولة الدءو�ة للسلطة امللكية املزاوجة، دونما تناقضات، ب�ن الدين والسياسة، ب�ن     

 مبدأ البيعة التقليدي والتعاقد السيا�ىي ا�حديث، ب�ن األح�ام الشرعية والنصوص القانونية الوطنية والدولية. 

ومع ذلك، ال �ع�ي هذه املزاوجة أي خلط ب�ن أح�ام الدين وضرورات التدب�� السيا�ىي بقدر ما تفيد العمل ع��  

ف�ي   دينية"،  "دولة  ت�ون  أن  عن  ت�ون  ما  أ�عد  املغر�ية،  فالدولة  السيا�ىي.  والفضاء  الدي�ي  الفضاء  ب�ن  الّتمي�� 

انتظ وأّن  دنيوي،  مجال  السيا�ىي  ا�جال  أّن  جّيدا  وأّن  تدرك  واقتصادية،  عملية  إجراءات  ب 
ّ
تتطل ا�جتمع  ارات 

تحر�ر أوضاع املرأة ضرورة حداثية ال يمكن أن يقف ضّدها نصوص تراثية. والواقع أّن هذه "املزاوجة"، الصعبة ��  

ا�ي" تدب��ها، ال �ع�ي شيئا آخر غ�� العمل ع�� تكييف تراثنا "الشر��" وتأو�لھ بما يخدم "املشروع الدمقراطي ا�حد

 18الذي تنادي بھ السلطة امللكية نفسها. 

�اء الدولة االضطراري ع�� عصا الدين بضعف �� ص��ورة املغرب التار�خية،   وأخ��ا   
ّ
إذا �ان باإلم�ان أن نفّسر ات

مسار   إ��  االجتما��...أمر مو�ول  والعقد  البيعة  عقد  ب�ن  واملعاصرة،  األصالة  ب�ن  ا�جمع  امتحان   �� النجاح  فإّن 

نھ املغرب و ال يزال �عيش أطوار 
ّ

 ه اليوم، وخاصة �عد اإلعالن الدستوري األخ�� التحديث السيا�ىي الذي دش

أّول  يتضّمن الدستور ا�جديد إ�� الدين يمكن تصنيفها �� ثالث مستو�ات  �� انتما��م   ر�ةااملغ  ها ��ّم عشر إحاالت 

ق  ثالث ال  ال�ي �شرف وتوّجھ الفعل الدي�ي. أما  أجهزة الّدولةيخّص    وثان��ا  وهو ي��م،
ّ
ا  نفسه  املؤسسة امللكيةب  فيتعل

املستو�ات   وا�حال.  كمنظومة سياسية �� مجموع  املنطق  بنفس  الدين  �� سؤال  الّتفك��  لنا فعال  يحّق  هذه، هل 

   ؟املذ�ورةالثالث 

 
جامعــة –ملكیة وعالقتھا بالدین، یمكن الرجوع إلى القسم األول من أطروحة "الــدین وز السیاســة فــي المغــرب" للمزید من التّفصیل في موضوع الخطب ال  18

 2008 - 2007القاضي عیاض كلیة الحقوق مراكش 
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الدستور).   (ديباجة  هو���م  من  جزء  فهو  اإلسالمي.  بالدين  املغار�ة  تر�ط  ال�ي  العالقة  إ��  الدستور    وهم �ش�� 

ثابتا من ثواب� أّن األسرة،  �ستندون عليھ باعتباره  ا�جامعة (الفصل األّول). كما  ا�خلية األساس تقوم ع��    و�� �م 

 ).32الّزواج الشر�� (الفصل 

واقع   إقرار  وصف،  بمثابة   �� باإلسالم  املغار�ة  عالقة  عن  تتحّدث  ال�ي  اإلشارات  هذه  حاصل.    وتحصيل�ّل 

 اليومية.  وحيا��م وعادا��م وثقاف��م، هم مسلمون بتار�خهم وهذا ليس اختيارفاملغار�ة، 

هذه، هل يوجد أصال مع�ى ما إلقحام الهو�ة "اإلسالمية" �� مجال سيا�ىي دستوري؟ تصّب الهو�ة نظر�ا ��   وا�حال

قد يمّ�� هذا ا�جنس عن ذاك. هذا دون أن نتحّدث عن نتائجها العملية ال�ي ليست شيئا    ومامجال ا�خصوصيات،  

 األصل.  وطهارة والعنصر�ةأحسن األحوال، التلّبس بلباس الشوفينية  و�� آخر غ�� الدوران حول الذات، 

ھ ليس بال�امل لنا، ولنا    
ّ
ھ من م�ّونات هو�تنا وأخّص خصائصنا، يبدو أن

ّ
وحدنا با�حصر والتحديد.    ما قيل عنھ أن

فاإلسالم، نتقاسمھ مع ما يفوق املليار من املسلم�ن. ليس اإلسالم م��ة املغار�ة، وال هو يخّصهم وحدهم دون سائر 

تمّ��  قد  خصوصية  إ��  يتحّول  أن  لھ  ليس  تّم  ومن  للعامل�ن،  كدين  أصال  نفسھ  يقّدم  لدين  انتماء  ھ 
ّ
إن املسلم�ن. 

عن  �شر�ة  مجموعة  أو  سمعأخرى.    شعبا  أن  غر�با  ليس  السياق،  هذا  أثناء  نا��  ال�ي   ناقشاتامل،  وال�جاالت 

البلد املسلم"، و الفارق كب��    الدستور ا�جديد، من يطالب باستبدال عبارة "الّدولة اإلسالمية" ب"  صاحبت إعداد

 ب�ن العبارت�ن. 

املستوى  ل في��ز  الثا�ي    أّما  أو  الدي�ي.  العمل  لتوجيھ  الدولة  ل 
ّ

للدولة تدخ الدينية  السياسة  ص 
ّ

ي�خ ھ 
ّ
إن عنھ  نقل 

اإلسالمي،   انتما��ا  �عز�ز  ع��  �عمل  ف�ي  الدستور)،   والاملغر�ية.  (ديباجة  الدي�ي  املعتقد  �سبب  الّتمي��  تقبل 

كما    وتضمن  الثالث).  (الفصل  الدينية  الشؤون  ممارسة  إحداثحر�ة  ع��  الدستور  أع��   نّص  عل�ي  مجلس 

اإل  الدين  باسم  (الفصل  يتحّدث  الدي�ي  املوضوع  ذات  القضايا  �ّل   �� أّن 41سالمي  للدولة  ). كما  العام  ال   الّنظام 

سمح ألي برملا�ي با�جادلة �� أمور الدين (الفصل  �  والقبل بتأسيس أي حزب ع�� أساس دي�ي (الفصل السا�ع)،  ي

ھ ال 64
ّ
 ).175مي (الفصل قبل أي مراجعة أو �عديل دستوري يمّس أح�ام الدين اإلسال ي)، كما أن

قة �سياسات الدين مالحظت�ن  هذه  لبة ما�عة. تث�� مجموع  اس  وأخرى   آمرة  إذن فصول موجبة  � �
ّ
الفصول املتعل

ال األمن  ع��  ا�حفاظ  تروم  أّ��ا  أّولهما  ؤون   عاماثنت�ن. 
ّ

الش ممارسة  حر�ة  بضما��ا  دي�ي،  حزب  أي  ظهور  بمنعها 

 
ّ
يتو� بتأسيسها مجلسا علميا أع��  الدينية عندما الدينية،  ا�حّر�ة  الثانية فت��ز حدود  أّما املالحظة  الدين.  � أمور 

تمنع ع�� ال��ملا�ي إبداء رأيھ �� قضايا الدين، أو عندما تحول دون أي مراجعة أو �عديل دستوري تمّس حكما من  

 أح�ام الدين اإلسالمي. 

يطالب  أن  بإم�انھ  ي�ون  املد�ي مثال؟ هل  للزواج  شريع 
ّ
بالت فيھ  يطالب  قانونا  يق��ح  أن  ما  ل��ملا�ي  اليوم  يحّق  هل 

أن   لھ  مشروع  هل  ر��؟ 
ّ

الش ا�حكم  عليھ  نّص  ما  ع��  الّتحايل  بدل  الزوجات  �عّدد  باتا  منعا  يمنع  صر�ح  بقانون 

 الذكر الواحد
ّ
�� اإلرث؟ هل يحّق لفر�ق برملا�ي أن يق��ح �� إطار ما تنّص   يق��ح قانونا يضمن لألن�ى الواحدة حظ

 هو سيا�ىي؟  وماعليھ القوان�ن، �عديال دستور�ا يفصل بالوا�ح ب�ن ما هو دي�ي 
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الفصل   بمنطوق  "ال"  هو  طبعا  األسرة،   32ا�جواب  عليھ  تقوم  الذي  األساس  الشر��"  "الّزواج  من  يجعل  الذي 

عن  64الفصل    و�منطوق  يمنع  اإلسالمي،    الذي  الدين   �� "ا�جادلة"  يمنع    175الفصل    و�منطوق ال��ملا�ي  الذي 

قة بالدين اإلسالمي". 
ّ
 "مراجعة األح�ام املتعل

العمل    وأّن املساواة �� اإلرث.    و�قّر "لنتصّور أن إدارة ا�حماية فرضت علينا قانون أسرة يمنع �عّدد الّزوجات    ،ولكن 

ا�جتمع   عليھ  �عّود  حّ�ى  القانون طال  الدستور   وأصبحت��ذا  أن  الظن  أك��  بتطبيقھ.  الكث��ين مرتبطة  مصا�ح 

ع�� ما نقول هو ا�حاصل اليوم �� ا�جمهور�ات اإلسالمية   والدليلاملل�ي �ان يحافظ ع�� األمر الواقع بتخر�جة ما.  

 19." ..حات البالشفةالسوفياتية سابقا. لم يحصل ف��ا تراجع عن إصال 

أّي مش�ل؟ من مّنا يتحّدث اليوم عن حدود   ودونماأال يوجد الكث�� من األح�ام الشرعية ال�ي تّم إهمالها �� صمت  

قطع يد السارق أو جلد الّزا�ي ال�ي ��ّج ��ا كتب السياسات الشرعية؟ من مّنا يتحّدث اليوم عن أح�ام الّرق ال�ي ال  

قة بھ؟ ملاذا إذن "ال نقول إّن أح�اما شرعية أخرى يجوز إهمالها إذا لم �عد فائد��ا وا�حة نزال نرّدد اآليات املت
ّ
عل

مستقبال، فليس فيھ ما يدّل   وال(...) �عليق حكم شر�� من طرف ال��ملان، ال �ع�ي ا�حكم ببطالنھ مطلقا، ال ماضيا  

  20ع�� تكذيب أو �سفيھ أو مروق أو عقوق."

  تن�ئ، رغم ظاهر األشياء، ال    تور�ة ال�ي �ش�� إ�� إسالم املغار�ة و��� السياسة الدينية للّدولةفصول الّدسال  تإذا �ان

إن    ، عن دنيا الدين،تحّدث عن واقع إسالم "مد�ي"ت  و�� بما أّن األ   ،لدولة املغر�يةيمّس "دنيو�ة"  عن أي طا�ع دي�ي  

الثالث هو    ستوى من أوجھ حياة املغار�ة، فإّن امل تحّدث عن سياسات عمومية ��ّم وجها  ت  والثانية جازت العبارة،  

ُيقال.   كما  القصيد  ا�جديد  فبيت  الّدستور)،  ينّص  الدستور  (ديباجة  دولة إسالمية  املغر�ية  اململكة  أّن   وأّن ع�� 

ة و الدين (الفصل    وحامي)، كما أّن ملك املغرب هو أم�� املؤمن�ن  3اإلسالم هو دين الّدولة (الفصل  
ّ
. )41ح�ى املل

د جاللة    2011مارس    9املل�ي بتار�خ  خطاب  ا�نفس الّتأكيدات ال�ي أعل��ا    و�� 
ّ

قبل إعداد الدستور نفسھ ح�ن أك

امللك ع�� خمس ثوابت ال مجال لتعديل أسسها بقولھ: " (...) و لنا �� قدسية ثوابتنا، ال�ي �� محط إجماع وط�ي، و  

لشعائر الدينية، و إمارة املؤمن�ن، و النظام املل�ي، و الوحدة  �� اإلسالم كدين للدولة، الضامنة �حر�ة ممارسة ا

ل ميثاقا جديدا ب�ن العرش  
ّ
الوطنية، و ا�خيار الديموقراطي، الضمان القوي، و األساس املت�ن لتوافق تار��� �ش�

 و الشعب". 

يمكن لدولة تقول عن نفسها أّ��ا حديثة أن ي�ون لها دين ما؟   وهلهل هناك مع�ى ما لعبارة "الّدولة اإلسالمية"؟  

 مع�ى إلمارة املؤمن�ن ال�ي �� الّتجسيد الفع�� إلسالمية الّدولة املغر�ية؟  وأّي 

و�مارة   املغر�ية  الّدولة  إسالمية  ع��  ينّص  القديمة)  الّدسات��  (مثل  ا�جديد  الدستور  أّن  إ��  اإلشارة  تجب  بدءا 

اوي وراء �ّل هذه الّنعوت الدينية ليس شيئا آخر غ�� ما �عرفھ جميعا  رئيسها دون تفصي
ّ
ل. والّتفصيل األساس الث

 تحت اسم البيعة. 
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التار�خ،  لم تكن   الدولة ا�حديثة،   البيعة حسب وقائع  الذي يمكن أن يتالءم مع أسس  باملع�ى  �عاقدا اجتماعيا 

ا�حديثة �� أساسها "ال دينية". أال يظّل الفارق ب�ن النظام   والدولة البيعة جوهرها الدي�ي،    نز�ل عن لنا أن  كيف  

التقليدي   قائما،    والنظامالسلطا�ي  ا�حديث  "تحر�م    والتعارضالسيا�ىي  مبدأ  ب�ن  نوافق  كيف  موجودا؟  بي��ما 

عن   السلطانية،  طاعة  ا�خروج"  الدولة  أساس   �� املوجود  عليھ   ومبدأالسلطان  أّسس  الذي  املقاومة"   �� "ا�حق 

اجتما��،  "جو  �عاقد  التار�خ  ع��  نفسها  أكدت  كما  ا�حديثة  الدولة  السيا�ىي؟  عقده  لوك"  املغر�ية   والدولةن 

التقليدية كما قّدمها لنا تار�خها استبداد سيا�ىي. لتعاقد الدولة ا�حديثة مرجعھ النظري املتمثل أساسا �� �ون 

الدولة التقليدية مرجعھ النظري أو    والستبداد.)،  الشعب.السلطة هو ا�جتمع (األمة،    ومصدرمستودع السيادة  

ل �� البيعة.  باألحرى مسّوغھ الشر�� 
ّ
 املتمث

 ، كما ترّدد األلسن بال �لل، دين كسائر األديان، إ�� دولة ما؟ وهل �حيح  وهو،  إذن  ما ا�حكمة �� �سب اإلسالم  

دين   اإلسالم  غ��ها؟    وكيف؟  ودولةأّن  عن  تمنعھ  ما  لنفسها  الدولة  للدين    احتياج  ّن إ�سمح  نقطة ي��ز  الدولة 

�و��ا    �� ع ضعفها  الدينية  عاجزة  املساحيق  �ّل  عن  عار�ة  مواطن��ا  أمام  تتقّدم  أن  من واألخالقيةن  تجعل  أن   ،

ال �عود حصرا لها وحدها كدولة بل   �جز  مستقلة �� حد ذا��ا عّما عداها من القيم. وهو  Valeurنفسها "قيمة"  

أيضا موضوع  �سري  وهذا  املد�ي  آخر،،  بـا�جتمع  �سميھ  ما  مْجمع   ع��  من  الّتحّول  مخاض  بدوره  �عيش  الذي 

 الّرعايا إ�� ُمفرد املواطنة. 

للدين مّما   أقل �جوءا  و�� اليوم، رّ�ماهو اإلقالع االقتصادي واإلصالح االجتما��،    أك�� هاجس يملك الدولةإّن  

تار���   فلضعف  بالدين،  االستنجاد  إ��  �جأت  إن  وح�ى  ا�جماعات.  �عض  يمكن    وهو.  �سك��اتفعلھ  ال  ضعف 

الدين    . فبقدر ما تتأّسس دولةي ب�ن عشية و�حاهاتجاوزه بقرار سيا�ى العام بقدر ما سيخبو استعمال  ال�ىيء 

بقدر ما سيجد �� الدولة ا�حديثة صورتھ، و�صبح    من أّي جهة �انت. و�قدر ما يتبلور مجتمع مد�ي مستقل بذاتھ

 الشأن الدي�ي مسالة �خصية. 

ا�جديد    والواقع الدستور  مأّن  الوسط،  من  ا�حبل  نأخذ 
ّ

الصراع،    ادش عتبتھ.    وواقفابداية    �شّبث من  فعند 

ما   لھ  �ان  للدولة  دينا  ذلك،    أراد  ومن ،  نوى باإلسالم  لھ  �ان  سبيال  ال��ملا�ي  للنظام  يفتح  �سمو   ومن أن  طالب 

رع �ان لھ ما أراد  ومنلھ ذلك،    قّرر القوان�ن الدولية ت
ّ

طالب بح�ومة   ومن   ،ظّل يحتاط من �عارضها مع أح�ام الش

 ذلك...   تحّقق لھتحكم �ان لھ ذلك، و من لم ير عن سلطات امللك بديال  

املفكر   إضافة  جلية  تبدو  بالذات،  النقطة  هذه  أك   عبد   واملؤرخ��  العروي.  يخّص هللا  لم  ھ 
ّ
أن بكتاب   وضوعامل  يد 

ھ  
ّ
ماذا قال؟ أوال، ال خوف   ولكن ثنايا تحليالتھ ل��اث اإلسالم.    و�� �� عدد من حواراتھ    اظل حاضر يمستقل، غ�� أن

الدين   ا�حداثة    وعقائدهع��  �خصية  وا�ع�اسا��امن  مسألة  مثل   والدليل(  باعتباره  بلد   �� التدين  مستوى 

األمر�كي املتحدة  ثانيا،  21ة)الواليات  لل��اث    والعميقالصر�ح    و�رفضھ.  التأو�الت   والتقليدلالنصياع  �ل  يرفض 

ع�� ا�حاجة إ�� "الدولة" كقيمة مستقلة يندرج تفك��ه �� العلمانية �ش�ل   و���ك��ه، وأخ��اامل��افتة ل��اثنا اإلسالمي. 

 مضمر عند الذين يتضايقون من تفك��ه.  و�ش�لصر�ح عند الذين يفهمونھ، 
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لها.           ال�ي ما أحوجنا  الدولة" ا�حديثة  �� قلب "نظر�ة  ال�ي أخفق ف��ا   و�� تقع أهمية هذا املستوى  "النظر�ة" 

لر�طه الدينية  أسالفنا  بالقيم  للدولة  املستمر  نتيجة   و�� األخالقية،    واألوامرم  اليوم  ما �ستع�ىي تحقيقھ  أيضا 

شؤو��ا.   �عض  تدب��   �� الدين  ع��  الدولة  ضعفها   ولكن ات�اء  يبطن  الدين  ع��  االضطراري  �اءها 
ّ
ات أّن  الوا�ح 

انتظار أن تتأّسس،  الضعف الذ  وهوالتار���، الذي يبطن، هو بدوره، ضعف محيطها االجتما��.    �� ي يجعلها، 

، كقيمة مستقلة تكفي ذا��ا بذا��ا دونما حاجة ألي وكفىعاجزة ع�� الظهور أمامنا عار�ة ك "�ىيء عام"، كدولة  

 مساحيق أخالقية أو دينية، ت��ر ��ا وجودها.  

 

 

 

 

 


