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ي��ز أّن سؤال العالقة ب�ن الدين و الدولة،   ،ما عاشھ املغرب و الرقعة العر�ية عامة �� السنوات القليلة املاضية 

عموما السياسة  و  الدين  امتالك    ،ب�ن  نّد��  ال  قا. 
ّ
معل يزال  الوقائعال  و  املعطيات  تثبت  سؤال  عن  �جز   جواب 

�ّل ما �س�� إليھ باملقابل هو تفريع هذا و  التار�خ السيا��ي و ا�حركية ا�جتمعية نفسها عن تقديم جواب حاسم.  

نا نالمس من خاللها �عض عناصر ا�جواب :  زي إ�� مجموعة من األسئلةالسؤال املرك 
ّ
 عل

 اإلسالم، و ع�� خالف �ّل ديانات املعمور، دين و دولة �� نفس اآلن؟  -1
ّ

 هل �حيح أن

ف  التار�خ أن يظّل اإلسالم، و نحن �� القرن الواحد و العشر�ن، الدين الوحيد الذي يقحم نفسھ، ع�� خال   شاء

واحد. آن   �� دولة  و  دين  ھ 
ّ
أن ذلك   �� ا�حّجة  و  السيا��ي،  املع��ك   �� العاملية  الديانات  �عض   هذا   أك��  تّدعيھ  ما 

�شعارا��ا ب�ّل أطيافها  ما تّدعيھ ا�حر�ات اإلسالمية    دي بتعاليمھ و تطبيق أح�امھ، و هذاالدول ال�ي تقول أّ��ا ��ت

ت ع�� امتداد ال��اث مالي�ن الصفحا  . و هذا أيضا ما دّونتھ".. هو ا�حل  ماإلسال "  و  "مرجعية إسالمية"ا�ختلفة من  

 . و هو أخ��ا ما ا�غرس �� ال و�� غالبية املؤمن�ن ��ذا الدين.املكتوب اإلسالمي

عالقتھ من عدمها بالدولة؟ قد يبدو هذا السؤال بد��يا إن لم أقل تافها.   ماذا �ع�ي باإلسالم حّ�ى نضبطو لكن،     

التأّم  قليال من  أّن  ا�جواب،غ��  احتماالت   �� أمام    ل  ا 
ّ
أن الدين   "إسالمات"ي��ز  بالضرورة من هذا   متعّددة تجعل 

ا و  امل�ان  حسب  متناهية  ال  األلوانتأو�الت  مختلف  إذن  لن��ك  اإلسال   لزمان.  خذها 
ّ
ات ع��  ال�ي  تار�خھم  ال   مّر  و 

 هللا و كالم رسولھ. كالم  ، و أقصد بذلك �ّل هذه الّتأو�الت، بل و �افة املسلم�ن ، و لنستق��ي ما تتوّحد حولھيزال

انتمائھ املذه�ي،  ال �شّك مسلم، قديما و حديثا،     �� اعتبار القرآن الكر�م السلطة املرجعية و �غّض النظر عن 

�ا �افة املسلم�ن. فلنطرح إذن سؤاال �سيطا: هل يوجد �� النّص القرآ�ي، ع�� امتداد أحزابھ  األع�� ال�ي يحتكم إل�

ذلك من   �ّل  ما يصاحب  و  ا�حكم  آليات  و  الدولة  بعھ طبيعة 
ّ
ات ملن  تحّدد  آية واحدة  و  و سوره،  أجهزة سياسية 

جميع    . و �� 1عو��ن) هو الّنفيالّد   ا�جواب بمنطوق النصوص، و�اع��اف أغلب الباحث�ن (و ال أقول   إدار�ة و غ��ها؟

إ�� مشّرع    ،�� ذاتھ و بذاتھ  و هو "املطلق"  األحوال، كيف يمكن � �عا��، ل"دستور"، قد نحتاج يوما أن يتحّول 

 ! لن ترحمھ "�سبية" التار�خ �عينھ أن يحّدد لعباده نظاما سياسيا  و كيف لھ ! لتعديلھ

ديد ال يحّدد هذا التح  غ�� أّن هذا االحتجاج مردود، ذلك أّن   الشورى"."نظام  لقد جرت العادة أن يحتّج البعض ب

�� شأن نظام   همتفاوضهم و  ع اجتمب�ن املسلم�ن، إن لم �ع�ي ا  شورى  ما مع�ى أن ي�ون األمرف�� واقع األمر شيئا.  

 إكراه أو فرض؟  �عيدا عن �ّل   د��م�ا بمحض إرا اعد سياسية يرتضو�سيا��ي مقبل غ�� محّدد مسبقا، تحكمھ قو 

د قب�� ألي نظام إن لم يكن �ع�ي ا��حاب األوامر الدينية من �ل تحدي  السياسة "شورى"ما مع�ى أن ي�ون أمر  

أال �ع�ي ذلك �� ��اية املطاف أّن أمر الدولة   .ر �� قواعده باتفاق و �عاقد بي��مأمر التّدب  سيا��ي ي�ون ع�� املعني�ن

 أمر دنيوي ال دخل للدين فيھ؟ 

 
و ما یلیھا . المؤسسة العربیة   116الخصوص حول ھذه النقطة: علي عبد الرازق . اإلسالم و أصول الحكم. دراسة و تحقیق د محمد عمارة ص أنظر على  1

 . بیروت.2000للدراسات و النشر 
  Abdou Filali- Ansary : L’Islam est-il hostile à la laïcité . Ed Le Fennec 1999و انظر أیضا مناقشة مھمة للموضوع في:  
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ُ
ل و  �عقيدا  يزداد  فإّن األمر  أع�� سلطة مرجعية،  ثا�ي  النبوي، و هو  ا�حديث  لو استقصينا  ما و  بسا ل�خامة 

سب لن�ي اإلسالم من أقوال، و إلكثار "إ�ي هر�رة" من أحاديث، أغل��ا مش�وك �� عنعناتھ. هذا دون أن �ش�� إ��  
ُ
�

عُ  القائل:  ما  هو  و  املؤمن�ن،  دنيا  شؤون   �� ل 
ّ

تدخ �ّل  اتّجاه  تحّرج  من  الرسول  عن  �شؤون "رف  أدرى  أنتم 

 .."، و باألحرى شؤون سياساتكم. دنياكم

مع� فال  الشرعية"،  "السياسة  بمقولة  االستشهاد  أّما  عنھ    ىو  يتغافل  ما  هذا  و  استحضرنا،  ما  إذا  لھ،  سيا��ي 

اس و جزء من معامال��م اليومية، علما أّن  الكث��، طبيعة ا�جاالت ال�ي تنظمها، و �� مجاالت تخّص عبادات النّ 

�ا  و لرّ�ما لهذا السبب، مّ�� �عض فقهاء اإلسالم الكبار تمي�.  2هؤالء الناس أك�� حرصا عل��ا من حاكم��م أنفسهم 

ع�� أساس أّن األو�� ��ّم من جهة أخرى  و مجال السياسة    الدينية من جهة  صر�حا ب�ن مجال الشريعة و األح�ام

األرض. �عمارة  الثانية  تختّص  بينما  الدينية  السيا��ي   الفروض  ا�جال�ن  ب�ن  بالتمي��  فقط  هنا  األمر  ق 
ّ
يتعل ال  و 

ال السيا��ي باعتباره "شأنا عاما". فمن خرج عن قواعد الدين  �ج يضا بإضفاء نوع من األفضلية ع�� اوالدي�ي، بل أ

) صاحب الفعل نفسھ كتارك الصالة مثال، �� ح�ن أن  !يلوم نفسھ، وال يتعدى الضرر ا�حاصل (إن �ان هناك ضرر 

و من هنا ذاك القول   .حصول الضرر للعمومخرق قواعد السياسة يؤدي إ�� تخر�ب عمارة األرض وظلم الناس و 

ي   املأثور  أّن  الذي  ع��  السياسة  "نّص  لشروط  ا�حافظ  ال�افر  السلطان االصطالحية  السلطان  من  أقوى  و  أبقى 

  .3"املؤمن املضّيع لهذه الشروط

يبدو هذه،  ا�حال  ل  و  �ستقيم  ال  إسالمية"  "دولة  عبارة  ب�ن   �ا �تضّم أّن  والتصورات،  الوقائع  ب�ن  فضيعا    خلطا 

ر عبد هللا العروي بتأكيده "املثال" كما تم بناؤه �� الذهن   كما جرى بالفعل و��ن  "التار�خ"
ّ

، و هو ما انتبھ إليھ املفك

الدولة    ّن أ"  ع��  مادامت  مرفوضة،  إسالمية  دولة  شرعية   اإلسالميةعبارة  دولة  عبارة  ا�خالفة.   �� ا�حقيقة   ��

 اإلسالملكن تتسبب �� التباس كب�� ألن القارئ العادي ال يفرق ب�ن الدولة الشرعية وا�خالفة. إذا قلنا دولة    أ�ح،

، ويعيش اإلسالمأو دولة املسلم�ن، فالقول مقبول مادمنا ال �ع�ي نظاما إسالميا بل فقط نظاما تقام فيھ شعائر  

تبقى عبا الواقع  فيھ مسلمون مؤمنون، لكن االلتباس ال يرتفع.  إ��  ال�ي اخ��ناها، األقرب  رة دولة سلطانية، و�� 

�� هذا السياق، يت�ح ا�خلط الذي يرتكبھ الكث��، سلفيون ومستشرقون عندما يؤكدون مثال   .4واألقل التباسا"

" وأن  فقط،  دين  "النصرانية"  ودولة اإلسالمأن  دين  أّ��م"  ذلك  �عنون   .  فإ��م  دين  النصرانية  يقولون:  "عندما 

. لو عنوا بالنصرانية حضارة محددة اإلسالميةدين ودولة فإ��م �عنون ا�حضارة    اإلسالمعتقد وعندما يقولون:  امل

 
لنستنتج ما كان یشغل    2 الحكمیة"  الجوزیة في "الطرق  القیم  ابن  تلمیذه  أو كتاب  الشرعیة"،  "السیاسة  تیمیة في  ابن  بال مؤلفي یكفي تصفح فھرس، كتاب 

"السیاسة   الدولة وتوابعھا، فإن  السیاسي یھتم مبدئیا بموضوع  الفكر  فإذا كان  الشرعیة.  الحدود والحقوق السیاسات  باألساس بموضوع  تھتم  الشرعیة" 
البعض یحتج  وقد  إلخ  الخمر...  وشارب  والزاني  السارق  عقوبات  أو  والطالق  واألنكحة  واإلجارات  البیوعات  لتنظیم  المسلم  على  بكون   المفروضة 

"سیاسي "الوالیلت" وھو موضوع  بموضوع  تبدأ  ما  غالبا  وأنھا  بل  الشرعیة خصصت فصوال  السیاسة  األدبیات  في  تمیة"  "ابن  كتاب  لنأخد  ولكن،   "
المدققة والمفصلة   التي تطبع حدیثھ الموجز عن "الوالیات" واللغة  العامة واألخالقیة  اللغة  التي تطبع باقي الشرعیة، وھو األكثر تداوال، ولنقارن بین 

 . الفصول لنتأكد مما یشغل فعال بال مؤلفي السیاسات الشرعیة
 د من التفصیل حول ھذا التمییز إلى  :یمكن الرجوع لمزی 3
 1979دار إحیاء التراث العربي.   114أبو الحسن الماوردي : أدب الدنیا و الدین ص  - 
 1983. تحقیق و دراسة د رضوان السید. دار الطلیعة بیروت  62 – 61ابن الحداد : الجوھر النفیس في سیاسة الرئیس ص  - 
 .1990.  تحقیق د جعفر البیاتي. ریاض الرایس لندن  51 – 50لوك ص  أبو بكر الطرطوشي . سراج الم - 
 1981المركز الثقافي العربي .   120عبد هللا العروي . مفھوم الدولة ص  4
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، ولو عنوا باإلسالم املعتقد لوجب القول و�م��اطور�ةلوجب عل��م االع��اف بأ��ا دين ودولة، كنيسة و�دارة، بابو�ة  

 5"إنھ دين فوق الدولة وما سواها 

االستبداد    -2 �ان  و   
ّ
إال واحد  كيان   �� الدولة  و  الدين  اجتمع  ما  ھ 

ّ
ان تثبت  ال�ي  التار�خ  معطيات  نفّسر  كيف 

 السيا��ي ثال��ما؟ 

ق األمر هنا بحكم قيمة، و ال�� مختلف أوجهھ   لم ينتج عن ا�جمع ب�ن الدين و الدولة غ�� االستبداد    
ّ
 . وال يتعل

د وقا بموقف إيديولو��. يكفي أن نقرأ
ّ

 من صدقية هذا املعطى. ئع التار�خ ا�حضاري العاملي لنتأك

     �� ذلك  يّت�ح  ثال��ما.  االستبداد  �ان  و   
ّ
إال بالدولة  الدين  اجتمع  ما  ھ 

ّ
أن حديثا،  و  قديما  الوقائع،  هذه  تثبت 

�شّقي الوسيط،  العصر  ات 
ّ
محط مختلف   �� ذلك  يّت�ح  و  السن�ن.  آالف  عّمرت  ال�ي  القديم  الشرق  ھ حضارات 

اإلسالمي. كما تبدو حاضرة �ّل عالمات االستبداد السيا��ي �� �عض األنظمة ال�ي تحكم  -املسي�� و العر�ي-الغر�ي

 اليوم باسم اإلسالم، و تّد�� تطبيق �عاليمھ. 

ع��    لم يكن "فراعنة" مصر القديمة ليكتفوا با�حكم باسم دين أو إلھ ما، بل �انوا �عت��ون أنفسهم آلهة �س��    

�عدهم  وجھ و  االدّ األرض.  هذا  من  بابل"  "أباطرة  خّفف  الفّج  ،  قا�ع�نباأللوهيةعاء  اآللهة ب�و   ،  أبناء  ��    .6��م  و 

ّ��م يحكمون بمشيئة هللا و �عون منھ. و �� الفكرة ال�ي ستجد امتدادا إ  القول ب  مرحلة الحقة، اكتفى ملوك فارس

 .7الدولة اإلسالمية ملوك -لها عند خلفاءطبيعيا 

ملوك     أو  بابل  أباطرة  أو  مصر  بفراعنة  األمر  ق 
ّ
�عل سواء  القديم،  الشرق  أنظمة  مختلف  ب�ن  املش��ك  العامل 

فارس، هو ا�جمع ب�ن السلطة السياسية و األمر الدي�ي. و ال نتيجة ملثل هذا ا�جمع غ�� ت��ير االستبداد السيا��ي 

أن ُ�عقل  كيف  إذ  إ  الشامل,  نفسھ  يقّدم  أوامر من  ع��ى 
ُ
�؟  لها�

ّ
تج� قد  أمر  و   �

ّ
يتو� ُيطاع من  ال  كيف  الّناس   و 

لإللھ؟ ابنا  السيا��   بصفتھ  حكمھ  ي�ون  من  أمام  ا�ح�ومون  ينح�ي  ال  كيف  منھ؟و  مشيئة  و  هللا  من  بإرادة   ي 

 !�� �ّل هذه ا�حاالت ال �ع�ي شيئا غ�� عصيان هللا�حاكم عصيان 

كث�� م     أكّد  بالتار�لقد  املهتم�ن  الباحث�ن  ا�حاكم   خن  و  الواحد األحد  ب�ن هللا  املماثلة  السيا��ي اإلسالمي، مبدأ 

   أّن ا�حاكم "اإلسالمي" �ان ينتقل �سهولة من   الذي ال شر�ك لھ. و الحظوا كيف
ّ
قولھ �عا��: " لو �ان ف��ما آلهة إال

 8أّن ا�حكم ال �ستقيم أبدا بالشر�اء. القول بهللا لفسدتا" إ�� 

مان بن عّفان، و هو يتحّدث عن ا�خالفة أّ��ا قميص ألبسھ إّياه هللا. فكيف ي�ون إذن من حّق  و �� البدء قال عث    

بارتدائھ. و كيف ي�ون من حّق الرعية املؤمنة أن   فھ هللالعبد أن ين�ع عن "ثالث" ا�خلفاء الراشدين قميصا شرّ 

 
 123 - 122س ص  –عبد هللا العروي . م  5
، و  J Ellulحول ھذه النقطة، یمكن الرجوع إلــى العدیــد مــن المراجــع المتخّصصــة فــي تــاریخ المؤسســات و الوقــائع االجتماعیــة، و علــى رأســھا كتــابي  6

 Histoire des institutions et des faits sociauxو اللذان یحمالن نفس العنوان :   Raymond Monierأیضا
: "و اعلموا أّن الملك و الدین أخوان توأمان، ال قوام ألحدھما إالّ بصاحبھ، ألّن الدین أّس الملك و عماده، ثــّم صــار الملــك   یقول "أردشیر" أحد ملوك فارس  7

. 1967تحقیق د. إحسان عبّاس. دار صادر بیــروت    53بعد ذلك حارس الدین، فال بّد للملك من أّسھ، و ال بّد للدین من حارسھ..." أنظر "عھد أردشیر" ص  
مــدى تــأثیر النّظــرة  تجب اإلشارة ھنا إلى أنّھ قلّما یخلو كتاب سیاسي إسالمي من االستشھاد بالعدید من فقرات كتاب أو وصیة "أردشیر" السیاسیة مّما یبیّن  و

 الفارسیة للعالقة بین الدین و الدولة في الفكر السیاسي اإلسالمي و خاصة منھ ما ُعرف تحت مصطلح "اآلداب السلطانیة".
 .1990. المركز الثقافي العربي 382أذكر منھم على الخصوص محمد عابد الجابري في كتابھ : العقل السیاسي العربي ص  8
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ل"   اء تنت�ي ألقا��م بذكر هللا كما �ان عليھ حال خلفاءتنازع �� حكم خلف
ّ
ب�ي العباس من "معتصم" با�، و "متو�

 ...دي" با� "مهت ع�� هللا و

الحقا    االستبداد   ،و  أّن  إ��  الرازق،  عبد  ع��  و  ال�واك�ي  رأسهم  ع��  و  العر�ية،  ال��ضة  ري 
ّ

مفك �عض  انتبھ 

 و   السيا��ي و استغالل الدين صنوان ال يف��قان. و اليوم، ما �غّ�� �� األمر شيئا، فما اجتمع
ّ
االثنان �� دولة ما، إال

أْسر  تّم  اإلسالم  باسم  و  السن�ن.  آلالف  �عود  إ�سانية  آثارا  "طالبان"  دولة  هّدمت  الدين  فباسم  االستبداد.  ساد 

باسم   و  حديد.  من  لباس   �� الفقيھ"النساء  ع   الدولةتّتخذ    "والية  غيبة   �� باسم  قرارا��ا  و  مواطن��ا.  إقامة ن 

قطع    "ا�حدود"
ُ
ت و  الناس  الرؤوسُيجلد  و  النساء من ممارسة حقوق،  األيادي  حرم 

ُ
ت األخالق اإلسالمية  و�اسم     .

 أدناها سياقة سيارا��ّن... 

 للفعل  -3
ّ
 ؟ السيا��ي أن �س��شد باألمر الدي�يهل يمكن حقا

التعاليم       هذه  �جعل  �س��  أّ��ا  اإلسالمية  ا�حر�ات  تّد��  كما  اإلسالم،  �عاليم  تطّبق  أّ��ا  الدول  �عض  تّد�� 

 . و لكن ما �� تحديدا هذه التعاليم الدينية ال�ي �سعون إ�� ترجم��ا فعليا ع�� أرض الواقع؟واقعة حقيقة 

التشريعية اآليات  عدد  أّن  أر�ون  محمد  أصا�ع    الحظ  يتجاوز  �عض ال  و  الزواج  و  اإلرث  ��ّم  آيات   �� و  اليد، 

 ع�� م�ارم األخالق، و ع��  منظومة قيم،  ا�حدود. أّما البا��، و ي�اد ي�ون مجمل القرآن، فهو  
ّ

وعد و وعيد، و حث

اعت�� ما 9ملن  أّما  ا�حقوق.  و  ا�حدود  بتلك  االل��ام  القرآنية  لآليات  الفعلية  ال��جمة  تتجاوز  ال  املنظور  هذا  من   .

 دينيا، ال تحديد مادي لھ.  -عن �ّل تفعيل باعتباره كالما أخالقيا فيستع��ىتبّقى، و هو مجمل القرآن، 

تقولھ اإلسالمية  ما  بھ    ا�حر�ات  تفوه  ما  و  برامجها،  و  أدبيا��ا  تظاهرا��ا،��  و  خطابا��ا  ي�ون   ��  أن  �عدو  ال 

لنشر دعوة سياسية،  العدل..)  املساواة، األخوة،  اإليثار،  (الصدق،  �� جوهرها  دينية، أخالقية  بآيات  استشهادا 

جوهرها.  �� املآرب  التشريعية    دنيو�ة  باآليات  ق 
ّ
�عل ما  الطالق أّما  و  األنكحة  بأح�ام  قة 

ّ
باستثناء    املتعل  ) اإلرث  و 

دود املرسومة للسرقة و الزنا ال�ي  أصبحت �� حكم املا��ي بابتالعها من طرف القوان�ن ا�جنائية ألغلب الدول ا�ح 

فنجدها �� الغالب األعّم مطّبقة، ليس بأمر الّدولة أو حرصا م��ا ع�� �عاليم اإلسالم، و ال    العر�ية و اإلسالمية)،

ما ألّن ا
ّ
 �جتمع نفسھ استبط��ا كحياة و عادات و ثقافة. بمجهود بذلتھ ا�حر�ات اإلسالمية، و إن

السيا��ي       العمل  �ان  إذا  مطروحا:  السؤال  يظّل  ذلك  مع  ا�حديث  و  أو  بمفهومھ  كمعارضة  سواء  كح�ومة، ، 

ھ ذو مرجعية إسالمية؟  بطبيعتھ دنيوي، فكيف ي�ون 
ّ
 األمر بالنسبة �حزب يقول عن نفسھ أن

� الدين أثناء ممارسة ا�حزب للمعارضة السياسية،   "حزب العدالة و التنمية" املغر�ي:لنسق هنا مثاال ��ّم   
ّ

أين تج�

 العمل ا�ح�ومي؟ اليوم  ر حضوره و ا�حزب يمارسو كيف نتصوّ 

لفر�ق     ال��ملا�ي  العمل  إ��  التنمية"لوعدنا  و     " العدالة 
ّ
أن ببساطة  الستنتجنا  ال��ملان  سيا��ي داخل  فر�ق  أمام  نا 

�� عمل   و مع ذلك �ان يحضر الدين و �غيبات العامة من منطلق براغما�ي مثل سائر األحزاب.  يناقش السياس

ق األمر بمناقشة قضايا تخّص �عض ا�جوانب االجتماع 
ّ
ھ يحضر ببساطة حينما يتعل

ّ
ية و ال��بو�ة و هذا الفر�ق. إن

 
ق ب"نظریــة القــیم القرآنیــة". م  9 ركــز اإلنمــاء لمزید من التفصیل یمكن مراجعة كتاب محمد أركون : "اإلسالم، األخالق و السیاسة"، و خاصة الفصل المتعلــّ

 .1990روت العربي بی
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، و ال��امج التعليمية، و السياسة اإلعالمية، و األخال�� األخالقية، و ع�� رأسها محار�ة انتشار ا�خمور، و الفساد  

 10املهرجانات الفّنية... 

لتظهر    قضية  أد�ى  الستغالل  امل�ّ�رات  من  يكفي  ما  ال��ملانية  للمعارضة  ي�ون  للعمل  قد  الشديد  املراقب  بمظهر 

ا�خطيب    ي.ا�ح�وم ب�ن  الفارق  أّن  نو��.املن��ي  غ��  فارق  العام  للشأن  املدّبر  الوز�ر  و  جوهر    املعارض  هنا  و 

سي�ون   كيف  ا�حزب  �عامل  السؤال:  هل هذا  باملغرب؟  اإلعالم  وجھ  سيتغّ��  هل  الذكر؟  السالفة  القضايا  مع 

ملبدعون و الكّتاب أنفسهم أمام رقابة  ؟ أيجد اهد املغرب مهرجانات محتجبة ستنغلق املدرسة ع�� ذا��ا؟ هل سيش

 من نوع آخر؟  

ھ 
ّ
أن با�� األحزاب   الواقع  العثور ع�� أي فارق مع  لتعذر علينا  �� حدود منطوق تصر�حات قادة ا�حزب،  بقينا  لو 

ال�ي تتقاسم املشهد السيا��ي املغر�ي. بل و قد يبدو لنا أّن عنوان "املرجعية اإلسالمية" غالبا ما ي�ون مقحما ��  

سيا��ي. ب   كالم  من  حذفنا  لو  الدينية،  قشرتھ  ا�حزب  عن  أزلنا  إحاالتھ لو  برامجھ  و  تقار�ره  و  بالغاتھ  و  ياناتھ 

الدينية و األخالقية ال�ي تطفو ع�� السطح من ح�ن آلخر، ملا تبقى لنا غ�� خطاب سيا��ي درجت عليھ �ّل األحزاب. 

الس إذا �ان األمر كذلك، فما  نفّسر   رو لكن،  و آخر؟ كيف  ب�ن ح�ن  السطح  ال�ي تطفو ع��  �� الزمة "اإلسالم" 

شبع بالروح الدينية؟  الدي�ي �� العمل ال��ملا�ياجس  حضور اله
ُ
ي�ون ا�حزب   كيف؟ بم نفّسر املكتوب ال�حفي امل

ق    "رجل سياسة" عندما
ّ
كيف �غدو "رجل وعظ و و مناقشة "م��انية" ما، و  األمر �عقد تحالفات سياسية، أيتعل

ق األمر بمخاطبة ا�جمهور العر�ض أو مناقشة قضايا  إرشاد" 
ّ
 من األخالق وسلوك الناس اليومي؟   بتق�� حينما يتعل

مز�ة "براجماتية" ب   يحظى�� �ون ا�جمع ب�ن العمل السيا��ي و اإلحاالت الدينية    يجد هذا "ا�جسد املزدوج" م�ّ�ره

يحصد �عاطفا    هر، و ع��هاصورة الرجل املؤمن الطايخلق لنفسھ    فبواسط��ا�ستنفع م��ا ا�حزب، و لو إ�� ح�ن.  

��ة، مّما ي��ز فعالية ا�خطابات امل�حونة بجرعات دينية ��  لفئات االجتماعية املتوّسطة و الفقمن ا  لدى العديد

 �عا�ي قطاعات مهمة منھ من الفقر و العوز.  بلد

 ما العالقة ال�ي يمكن أن تجمع ب�ن القواعد القانونية و األح�ام الدينية؟ -4

ال   اليوم �� ا�حياة  القا  سياسية  ��    نون الدستوريقوان�ن عامة، و ع�� رأسها  الفاعل�ن  الذي يحتكم لھ مختلف 

وفاتھ. كيف يمكن ح�ن  إ��    تطال الفرد منذ والدتھاملع��ك السيا��ي. و ا�حياة املدنية اليوم تحكمها قوان�ن وضعية  

 بي��ا؟ إذن و ا�حال هذه أن يتعا�ش األمر الدي�ي بإطالقيتھ مع القاعدة القانونية �� �س

تطرح العالقة ب�ن الدين و القانون أك�� من سؤال، و يتبّ�ن معها الفارق بي��ما من حيث طبيع��ما، و خاصة من    

ب عن خرق  ح
ّ
، و ا�جزاء حقوق اإل�سان" ��يء آخرو "  من مباد��ما. ف"حقوق هللا" ��يء  مبدأيث "ا�جزاء" امل��ت

مبدأ من   ية، عامة �انت أم خاصة،القانونالقواعد  ستو��  �   �عم، قد  األخروي ��يء و ا�جزاء الدنيوي ��يء آخر.  

صياغ��  �� األديان  مواده  امبادئ  اإل�سانية  البعض  املبادئ  ببعض  االستئناس  ب�ن  قائما  يظّل  الفارق  لكن  و   ،

 ا�خالدة و ب�ن تحو�ل القول الدي�ي اإلل�ي إ�� قانون دنيوي �شري.

 
لوالیــة لمزید من التفصیل، یمكن الرجوع  علــى ســبیل المثــال : "فریــق العدالــة و التنمیــة بمجلــس النــواب. حصــیلة الســنوات الخمــس. التــزام و عطــاء ، ا  10

 2002.  السنة 5و ما یلیھا ( سلسلة العدالة و التنمیة رقم  26ص   2002 – 1997التشریعیة 
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إذا �ان اإل�سان �عمل ع�� تحس�ن أوضاعھ و �سهيل سبل معاشھ، و هو أمر ال يمكن بأي حال من األحوال أن    

�ن طر�� هذه املعادلة،  ينا�� ا�حكمة الثاو�ة من وراء األديان (أو هذا هو املفروض)، فإن االختيار �� حال التعارض ب

 أو  قطع يد السارق كن اآلن  و ا�جمود العقدي القاتل. فهل يم تحةيقود حتما نحو التمي�� ب�ن الن�عة اإل�سانية املنف

أن   �حياة؟ هل ي�ون من حّق أحد اليوم�� ظل وجود "قوان�ن" تنظم هذه ا�جاالت حسب مستجدات ا  جلد الزا�ي

ل لنا
ّ
 11؟ ، أو يحّرم علينا باسم الدين ما �سمح بھ القانون القانون  اسم الدين ما يمنعھب يحل

إ    العمل  و ما  الدين اإلسالمي،  مبادئ  ب�ن مبدأ من  واقع فعال،  و هو  تناقض،  يقع  أو  التعا�ش،  ينعدم  ذن ح�ن 

ال�ي يقوم عل��ا ا�جتمع ا�حديث؟ هل ننحاز لقواعد ا�جتمع ا�حديث رافض�ن  القانونية  القاعدة  رك��ة من ر�ائز 

أو ا�حفاظ ع�� أصالة مزعومة. أليس  خرق حقوق اإل�سان، أو االستبداد بحياتھ باسم التشّبث ��و�ة مف��ضة،  

 األصل هو اإل�سان و حقوقھ �إ�سان و كفرد، و ماعدا ذلك  مجّرد تفاصيل؟  

إ�� أي حّد يمكن آللية االج��اد هذه، أن و لكن،  يحت�ي البعض وراء مبدأ "االج��اد" إليجاد حّل ل�ّل مش�ل مرتقب.  

سع �خلق مساحات التعا�ش املمكنة ب�ن مبادئ الدي
ّ
 قواعد القانون ا�حديث؟ سالمي، و ن اإل تت

ما هو   :أ�ساءل كباحثهنا    و أنالست فق��ا و ال عاملا شرعيا ألخوض �� تقنيات "االج��اد" و آلياتھ ال�ي �شتغل ��ا.    

من �ّ�    املع�ى العم�� لالج��اد؟ الكث�� مّمن يّد�� "االج��اد" �� موضوع من املواضيع املطروحة للنقاش، ال يفعل أك�� 

و استعمال " النصوص،  ال�ي دأب عل��ا �عض فقهائا�حيعنق  الفقهية"،  ت��يرا  لسلوك  طارئ فرضھ ل  ليجد  نا، 

ھ يجد مسّوغا شرعيا �عّزز بھ موقفھ ...  الوقت، أو ليقيس ما يقع اآلن بما وقع األمس
ّ
 ، عل

" الديمقراطية �ّ�ر أّن "؟  ملاذا ن�ون ملزم�ن بأن نل هذا العناء الّتأو��� �   جدوى طرح التساؤل عن  اليوم  من املشروع  

" الديمقراطيةعرف فيھ جيدا أن "... و هذا �� الوقت الذي �مثال، ال تتعارض مع "اإلسالم" بدليل مبدأ "الشورى"

باسم "االج��اد"، أّن اإلسالم ال يتعارض مع أي  ؟ ملاذا نقبل القول  كدين   لھ باإلسالم  حديث ال عالقةسيا��ي  مفهوم  

الي املتداولة  اإل�سان"  "حقوق  من  نحق  نحن  و  املهضوموم،  ا�حقوق  عشرات  هناك  أن  جيدا  ثّم    ةدرك  باسمھ؟ 

ا النص �سيطا و وا�حا ��  . ما العمل إذن  ح�ن ي�ون هذمع وجود نص" د"ال اج��ا :علينا أن ال نن��ى القول الشه��

؟ هل نلوي عنقھ إ�� حّد تبديد شمل حروفھ، متوّهم�ن فيھ أشياء �عيدة مقراطيةالديو �عارضھ مع ألفباء القانون  

لوكنا و حاجاتنا و مقتضيات  نجاهد و نج��د، لن�ّ�ر سأن    وملاذا ي�ون علينا �� �ل مّرة  رض؟عنھ �عد السماء عن األ 

 عصرنا ؟  

خاّصة و أّن مجمل الدسات��، و من ضم��ا     و حر�ة و كرامة...حّق مجموع القيم ال�ونية من  هو    املبدأ و املنطلق  

  ق اإل�سان" كما هو ُمتعارف عل��ا عامليا.الدستور املغر�ي، �ع��ف ب"حقو 

 ما وضع الدين �� الدستور املغر�ي ا�جديد؟ -5

من إحصاء ما ال يقّل   لتّمكننا   لدين،عّما يحيل �ش�ل مباشر إ�� ا  بحثا  12املغر�ي ا�جديدنص الدستور    تصّفحنالو  

األمة  استناد  و  املغار�ة،  �� هو�ة  الصدارة  تبّوء اإلسالم م�انة  و  املغر�ية،  اململكة  ��ّم إسالمية  إحاالت  عن عشر 

 
ذا المجال تلك الفتاوى الصادرة عن فقیھین مغربیین ھما أحمد المغــراوي الــذي أحــل باســم الــدین نكــاح القاصــر ذات التســع من أغرب ما یمكن ذكره في ھ  11

  !! سنوات، و عبد الباري الزمزمي الذي ال یرى مانعا في مجامعة الزوج زوجتھ و ھي جثّة ھامدة
 2011بیة" نشر األمانة العامة للحكومة. أنظر النص الكامل للدستور في سلسلة "الوثائق القانونیة المغر 12
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الدولة املغر�ية باإلسالم، و منع تأسيس أي حزب ع�� أساس دي�ي، و   املغر�ية �� حيا��ا العامة ع�� اإلسالم، و تدّين 

يتحّدث  أع��  عل�ي  مجلس  تأسيس  و  للمؤمن�ن،  أم��ا  امللك  اعتبار  و  الشر��،  الزواج  ع��  املغر�ية  األسرة  ارت�از 

برملا�ي   أي  منع  و  الدين،  يمّس من  باسم  دستوري  �عديل  أي  منع  و  الدين،  أح�ام  من  حكم   �� بالدين    ا�جادلة 

 اإلسالمي. 

و ثانيا   كنظام سيا��ي،  �� إذن عشر إحاالت إ�� الدين يمكن تصنيفها �� ثالث مستو�ات ��ّم أّوال السلطة امللكية

أّما املستوى الثالث،  أجهزة الّدولة فيخّص املغار�ة �� انتظامهم   أو ما يمكن �سميتھ �سياسات الدين العمومية، 

يا�جتم�  رّ�ما  هذه،  ا�حال  و  مطّبة�.  من  حذر�ن  ن�ون  أن  علينا  ��   �ون  املنطق  بنفس  الدين  سؤال   �� الّتفك�� 

  جموع املستو�ات الثالث املذ�ورة.م

هم  و  الدستور).  (ديباجة  هو���م  من  جزء  فهو  اإلسالمي.  بالدين  املغار�ة  تر�ط  ال�ي  العالقة  إ��  الدستور  �ش�� 

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

 ).32الّزواج الشر�� (الفصل 

إقرار واقع و تحصيل حاصل. فاملغار�ة، أرادوا أم كرهوا، هم مسلمون بتار�خهم و ثقاف��م و عادا��م   نحن هنا أمام

ملواطن" �� حياتھ اليومية ويعيشھ �ش�ل ي�اد و حيا��م اليومية.. واملقصود هنا ذاك اإلسالم الذي يالزم الفرد أو "ا

ي�ون �� مجملھ "ال شعور�ا"، و ا�حال هذه، هل يوجد أصال مع�ى ما إلقحام الهو�ة "اإلسالمية" �� مجال سيا��ي 

 دستوري؟  

ھ دي
ّ
ھ انتماء لدين يقول عن نفسھ أن

ّ
ن ليس اإلسالم م��ة املغار�ة، و ال هو يخّصهم وحدهم دون سائر املسلم�ن. إن

 العامل�ن، و من تّم ليس لھ أن يصبح خصوصية تمّ�� شعبا عن آخر. 

أ نقل  لم  إن  أّي مش�ل،  باملغار�ة ال تطرح  عالقة اإلسالم  أّن  الواقع  فيھ. فاإلسالم و  لها  الّدولة كدولة ال دخل  ّن 

الّدولة، ع��  �عقد    سابق   
ّ
إال املغار�ة  ي��ّوج  فهل  نفسها.  الّدولة  من  عليھ  أحرص  الّناس    و 

ّ
إال يرثون  هل  و  ن�اح، 

بحصة للذكر �عادل حّصة األنثي�ن؟ فماذا لو صمت الّدستور عن هذا ا�جانب؟ هل سيتغّ�� ��يء من واقع إسالم 

باستبدال عبارة "الّدولة   مناقشات الدستور ا�جديدأثناء    ذا السياق، ليس غر�با أن نجد من طالباملغار�ة؟ �� ه

 ارق كب�� ب�ن العبارت�ن.اإلسالمية" ب"البلد املسلم"، و الف

ص السياسة الدينية للدولة املغر�ية. ف�ي �عمل ع�� �عز�ز انتما��ا اإلسالمي، و ال تقبل ف  ،املستوى الثا�ي  أّما
ّ

ي�خ

ون الدينية (الفصل الثالث). كما  الّتمي�� �سبب املعتقد الدي�ي (ديباجة الدستور)، و تضمن حر�ة ممارسة الشؤ 

). كما أّ��ا ال 41�� �ّل القضايا ذات املوضوع الدي�ي (الفصل    أع�� يتحّدث باسم اإلسالممجلس عل�ي    تنّص ع�� 

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

 ).175فصل )، و ال تقبل أي مراجعة أو �عديل دستوري يمّس أح�ام الدين اإلسالمي (ال64

وا أمرا  يقّرر  و  بلد مسلم  حالة  باعتباره يصف  األسئلة  الكث�� من  األّول ال يطرح  املستوى  �ان  �ان إذا  إذا  و  قعا، 

نقّر  أن  املغر�ية    بإم�اننا  الّدولة  ��    بأّن  ا�حافظ  املغر�ي  ا�جتمع  يبديھ  قد  مّما  تقّدما  أك��  مواقف  أحيانا  تبدي 
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أيضا   مجال  فال  ثقافتھ،  و  ��  طبعھ  حسمت  إّ��ا  بماللقول  أح�امھ  و  الدين  بأوامر  من    عالق��ا  الكث��  تبدي  أّ��ا 

 �� هذا ا�جال.  ال��ّدد

السيا��ي  األمن  ع��  ا�حفاظ  تروم  أّ��ا  أّولهما  اثنت�ن.  مالحظت�ن  الدين  �سياسات  قة 
ّ
املتعل الفصول  مجموع  تث�� 

ؤونو  بمنعها ظهور أي حزب دي�ي،  
ّ

� أمور و  الدينية،    بضما��ا حر�ة ممارسة الش
ّ
بتأسيسها مجلسا علميا أع�� يتو�

املواطن   باألحرى  (و  ال��ملا�ي  ع��  تمنع  عندما  العامة  و  الفردية  ا�حّر�ات  حدود  فت��ز  الثانية  املالحظة  أّما  الدين. 

�ام مّس حكما من أحن أي مراجعة أو �عديل دستوري ي) إبداء رأيھ �� قضايا الدين، أو عندما تحول دو ! العادي

 الدين اإلسالمي.

(املستوى   و إ�� السياسة الدينية للّدولة(املستوى األّول)  فصول الّدستور�ة ال�ي �ش�� إ�� إسالم املغار�ة  ال  تإذا �ان

األشياء،ال  الثا�ي)   ظاهر  رغم  املغر�ية  تن�ئ،  للدولة  دي�ي  طا�ع  أي  األ   ،عن  أّن  إسالم ت  و�� بما  واقع  عن  تحّدث 

الدي"مد�ي" دنيا  عن  الثاني  ن،،  و  العبارة،  جازت  حياةت  ة إن  أوجھ  من  وجها  ��ّم  عمومية  سياسات  عن   تحّدث 

ُيقال كما  القصيد  بيت  فإّن  ل  املغار�ة، 
ّ
ع�نّص  ��    يتمث (ديباجة    � الدستور  إسالمية  دولة  املغر�ية  اململكة  أّن 

(الفصل   الّدولة  أّن اإلسالم هو دين  و  و 3الّدستور)،  ة 
ّ
املل أم�� املؤمن�ن و حامي ح�ى  أّن ملك املغرب هو  )، كما 

 ). 41الدين (الفصل 

افق ب�ن "إسالم الدولة" الذي ينص عليھ ما  -6   ؟ الدستور و ب�ن إسالم املواطن�ن حدود التو

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

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

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

اوي وراء �ّل هذه الّنعوت الدينية ليس شيئا آخر غ�
ّ
� ما �عرفھ جميعا  رئيسها دون تفصيل. و الّتفصيل األساس الث

 ال�ي ال �ش�� إل��ا الدستور صراحة. 13"البيعة"تحت اسم 

، و هو دين كسائر األديان، إ�� دولة ما؟ و كيف �سمح الدولة لنفسها ما تمنعھ إذن  ما ا�حكمة �� �سب اإلسالم  

ن أن تتقّدم أمام مواطن��ا عار�ة عن �ّل عاجزة ع نقطة ضعفها �� �و��ا  ي��ز  الدولة للدين    احتياج  إّن عن غ��ها؟  

الدينية   "قيمةاملساحيق  نفسها  تجعل من  أن  األخالقية،  ذا��  Valeur"  و  حد   �� القيم. مستقلة  عداها من  عّما  ا 

لها وحدها كدولة بل �سري أيضا  �جز   وهو بـا�جتمع املد�ي   ، و هذا موضوع آخر،ال �عود حصرا   ع�� ما �سميھ 

 الذي �عيش بدوره مخاض الّتحّول من مْجمع الّرعايا إ�� ُمفرد املواطنة. 

ابت  الدولة، و إمارة املؤمن�ن، ليس  يةإسالم  ّتنصيص ع�� إّن ال
ّ
طلق. ذلك أّن الدولة ا�حديثة ال دين لها، أو امل  بالث

الدستور   صلب   �� محّدد  دين  إدخال  ألّن  بالتحديد  دين  أي  لها  ي�ون  أن  دون  األديان  �ّل  لها  مع  لنقل  يتناقض 

ب شيئا من االستفسار. فإن �ان مجالها ينحصر �� شؤون عمومي��ا.  
ّ
التنصيص ع�� "إمارة املؤمن�ن"، فتتطل أّما 

 
 حول موضوع البیعة، و خاصة بیعة الملك الحالي محمد السادس، یمكن الرجوع إلى  13

- M. Tozy.Monarchie et islam politique au Maroc. p 289 Paris 1999. 
. M.Galaoui.Le Maroc politique à l’aube du troisième millenaire (1990-2006) p 22-23 Casablanca 2007.  

 ر، انظر:و ھنا تجب اإلشارة إلى أّن البحث في طقوس الحكم و شكلیاتھ لیس أمرا زائدا، بل تحمل معھا أكثر من داللة. و لألطالع على الموضوع أكث 
Nobert Ilias. La Société de cour. Flammarion. Paris 1985 
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(تماما كما هو حال وضع الكنيسة �� الكث�� من دول أورو�ا   �� ذلك، بل ت�ون فائد��ا أعم و أشمل،  الدين فال ض��

  14فذاك شأن آخر...  ،أّما و أن �عكس ظاللها ع�� ا�جال السيا��ي الغر�ية).

�ونھ     �� م�ّ�ره  بالدين  الدولة  �شّبث  لها  أداة  يجد  يقّدم  فهو  اجتماعية.  با  �حمة  ليس  كب��ة،  ملع�ى خدمة 

عّدة من حياة الناس اليومية، و    �جاالت  وع من التالحم االجتما��، و تأثيثھاإليديولو��، و لكن بفضل تحقيقھ لن

عدد ليس غر�با إذن أن ي�ون الدين حاضرا حسب األحوال ��  توحيده لعدد من القيم السائدة أخالقيا و سلوكيا.  

من ا�خطب و ال�لمات و الرسائل امللكية، و ليس شيئا زائدا حضوره الطقو��ي �� �ّل املناسبات الدينية. إّ��ا ب�ّل 

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

 �ساطة الصورة ال�ي تتج�

للمؤمن�ن قيامهم �شعائرهم   متبادل ب�ن الدين و الدولة: للدين حاجة ماّسة لسلطة تضمن هناك إذن احتياج       

هذه  االجتما��.  التنظيم  من  بھ  بأس  ال  جزء  شّر  يكف��ا  بدين  حاجة  للدولة  و  تبديل،  ال  و  خرق  دونما  أمان،   ��

لتساكن  ضمان  أقوى  الدين  من  تجعل  كما  عليھ،  حر�صة  و  للدين  حارسة  الدولة  من  تجعل  املتبادلة  ا�خدمة 

 .15ة اجتما��، يفيد بنتائجھ السلطة السياسي 

ا�جديد   الدستور  أّن  الواقع  مو  الوسط،  من  ا�حبل  نأخذ 
ّ

و   ا دش و  الصراع،  عتبتھ.    اقفابداية   �شّبثمن  فعند 

ما   لھ  �ان  للدولة  دينا  تنوى باإلسالم  الدولية  القوان�ن  �سمو  طالب  من  و  من    قّرر ،  يحتاط  ظّل  من  و  ذلك،  لھ 

رع �ان لھ ما أراد... 
ّ

 �عارضها مع أح�ام الش

 ي إقحام األح�ام الدينية �� القواعد القانونية إ�� املّس با�حقوق و ا�حر�ات؟ أال يؤدّ  -7

نا  
ّ
قوااليوم  �عاين    �ل �ّل  مثل  مثلها  املغر�ية،  القوان�ن  للمغرب  أّن  وضعية.  قوان�ن  العالم،  دستور�ة  ن�ن  قوان�ن 

ريعة"    لهاية يحتكم  قوان�ن مدن  ن، �سّ�� ا�جال السيا��ي. و لھاسُتف�ي ف��ا املواطنو 
ّ

عموم الّناس. و رجوعا إ�� "الش

خصية" ت�اد تصبح ا�حقل 
ّ

�� عالق��ا بالقوان�ن، يّت�ح أّن مجالها بدأ منذ زمان �� االنحسار، و أّن "األحوال ال�

لم يبق �� منأى عن إخضاعھ لتعديالت يفرضها   الدي�ي. و حّ�ى هذا ا�جالالوحيد الذي �ستلهم تقنيناتھ من األمر  

 أك�� دليلالّتطو 
ّ
 .16ر االجتما��، و ما "مدّونة األسرة" األخ��ة �� املغرب إال

أّن ال��ملان، أّي برملان، ال �ستطيع أن يقّر أّن هللا   �� كتابھ "من ديوان السياسة"، يقول عبدهللا العروي: "مفهوم 

العلم الفلسفة،  الدين،  ا�خ.  متناه،  غ��  أو  متناه  ال�ون  أّن  موجود،  غ��  أو  خارج موجود  ذلك  �ّل  الذوق،   ،

ما   لكن  ل�ح�ومة.  تحقيقها  طرق  تحديد  مهمة  موكال  العامة،  املص�حة  ��خيص  اختصاصھ  ال��ملان.  اختصاص 

ھ يمنع من الّتعرض ملسائل مص�حية وا�حة تّم الفصل ف��ا مسّبقا."
ّ
    17يمّ�� الدستور املل�ي هو أن

 
المجال رّد فعل الملك الراحل الحسن الثــاني بصــفتھ "أمیــر المــؤمنین" علــى إثــر انســحاب برلمــانیي "االتّحــاد االشــتراكي للقــوات   من األمثلة الدالة في ھذا  14

ا الدیني طبعــا مــع مــ الشعبیة" من البرلمان احتجاجا على قرار تمدید والیتھ لسنتین إضافیتین، حیث اعتُبر ھذا االنسحاب بمثابة خروج عن "الجماعة" بالمعنى 
 یستتبع ذلك من الناحیة السیاسیة. 

مــن كتــاب  یبدو أن عالقة الدولة بالدین في مغرب الیوم ھي امتداد لماضیھ السیاســي الســلطاني. و لتــدقیق ھــذه النقطــة یمكــن الرجــوع إلــى الفصــل الرابــع  15
 . الكویت.2006المعرفة. فبرایر  دراسة في بنیة و ثوابت الخطاب السیاسي" منشورات عالم –عزالدین العالم "اآلداب السلطانیة 

ة الوطنیــة  16 إلدمــاج  نتیجة النضال النسوي الجمعوي المتواصل من أجل تعدیل قوانین األحــوال الشخصــیة المجحفــة فــي حــّق المــرأة، تــّم أّوال وضــع "الخطــّ
األحكام. ھكذا تّم التشدید في إجراءات الطالق، و تعّدد الزوجات و الرفع من المرأة"، و الحقا "مدّونة األسرة" الجدیدة التي عملت على تأویل منفتح للكثیر من 

 .2004فبرایر  5. بتاریخ 5184سّن الزواج... (أنظر نّص المدونة في الجریدة الرسمیة عدد 
 2009المركز الثقافي العربي,  123عبد الھ العروي : من دیوان السیاسة, ص  17
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يطالب ف قانونا  يق��ح  أن  ما  ل��ملا�ي  اليوم  يحّق  يطالب هل  أن  بإم�انھ  ي�ون  املد�ي مثال؟ هل  للزواج  شريع 
ّ
بالت يھ 

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

 عليھ القوان�ن، �عديال دستور�ا يفصل بالوا�ح ب�ن ما هو دي�ي و ما هو سيا��ي؟ 

الذي يجعل من "الّزواج الشر��" األساس الذي تقوم عليھ األسرة، و    32ا�جواب طبعا هو "ال" بمنطوق الفصل  

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

قة بالدين اإلسالمي". 
ّ
 "مراجعة األح�ام املتعل

؟ من مّنا يتحّدث اليوم إهمالها �� صمت و دونما أّي �جيج  أال يوجد الكث�� من األح�ام الشرعية ال�ي تّم و لكن،  

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

�عد  لم  إذا  إهمالها  أح�اما شرعية أخرى يجوز  إّن  نقول  "ال  إذن  ملاذا  بھ؟  قة 
ّ
املتعل اآليات  نرّدد  نزال  ال�ي ال  الّرق 

فائد��ا وا�حة (...) �عليق حكم شر�� من طرف ال��ملان، ال �ع�ي ا�حكم ببطالنھ مطلقا، ال ماضيا و ال مستقبال، 

  18تكذيب أو �سفيھ أو مروق أو عقوق." فليس فيھ ما يدّل ع�� 

 

 

ھ إش�ال تار��� مزمن؟  -8
ّ
 هل يكون سؤال الدين مجّرد مش�ل سيا��ي مؤّسسا�ي، أم أن

ما قد ُيتخّيل ا�جديدة، بقدر  بقدر ما �ان الدين �� مركز املناقشات و ال�جاالت �� �حظة بناء الدسات�� العر�ية  

مؤّسساتية. و الواقع  -سياسية -ال �عدو أن ت�ون مش�لة دستور�ةللبعض أن مش�لة العالقة ب�ن الدين و الدولة  

القانونية،   القاعدة  انتقاص من قيمة  أّي  دونما  و  ھ، 
ّ
العر�يإش�ال  أن التار�خ  �� عمق  اإلسالمي،    -يضرب بجذوره 

 تصدار فصل دستوري أو قرار سيا��ي. مجّرد اساخ��الھ �� بكث��   اتجاوز م

التقليدية العر�ية  "للدولة  تحليلھ  خاتمة  العر�ي��  الفكر  بأّن  القول  إ��  العروي  هللا  عبد  يخلص  اإلسالمي    -"، 

ة عن �ّل يتضّمن "أخالقيات" و "اجتماعيات"، و لك
ّ
ن عبثا تبحث فيھ عن "نظر�ة الدولة" باعتبارها "قيمة" مستقل

الدينية  و  األخالقية  الفكر   . 19القيم  يخّص  واحدا  مثاال  هنا  لنسق  و  بالذات.  النقطة  هذه   �� يكمن  اإلش�ال  �ّل 

الغر�ية   "مرايا األمراء"  مثيل��ا،  �� مقابل  اإلسالمية  –العر�ية    " "نصائح امللوك  ، و تحديدااإلسالمي  -السيا��ي العر�ي

  .20املسيحية 

 
 124ص عبد هللا العروي. نفس المرجع  18
 أنظر الفصل الرابع من "مفھوم الدولة" 19
ن أوجھ التشابھ. و ھي أّي مّطلع على ھذا النوع من الكتابة السیاسیة في شقّیھا اإلسالمي و المسیحي، سوف یالحظ، على األقّل من النّاحیة الشكلیة، العدید م  20

. كما تشمل "عناوین" تآلیفھم التي تفید نفس المدلول و إن اختلفت  Clergé"إیكلیروس"تشابھات تخّص أّوال طبیعة مؤلّفیھا، و ھم في الحالتین معا فقھاء و  
بھا و "الّرذائل" دوالھ. كما تخّص "فھارس" ھذه الكتابات التي تتمحور في غالبھا حول الحدیث عن "فضائل" األخالق الالزم على السلطان أو الملك التّحلي  

تخّصص فصوال مستقّلة للحدیث عن عالقة الحاكم بالمحكوم، و عالقتھ برجال دولتھ و مع أعدائھ، إضافة لكونھا ُمصاغة بضمیر  التي علیھ اجتنابھا. كما أنّھا  
نسبة  میالدي بال  9القرن  المخاَطب الذي یُفید أّن الملك أو األمیر ھو المعني األّول بقراءتھا، ھذا دون أن ننسى أنّھا عاصرت نفس الفترة التاریخیة (بدءا من  

 لمرایا األمراء، و بدءا من القرن الثالث الھجري بالنسبة لنصائح الملوك). 
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��ّمن املقارنة، بقدر ما  �� تفاصيل هذه  الدخول  الذي نحن   اال ��دف طبعا  ��ّم املوضوع  إ�� نقطة واحدة  اإلشارة 

  بصدده، و هو العالقة ب�ن الدين و الدولة. 

، و نظرنا �� Carolingienneُ�عرف بالف��ة "ال�ارولنجية"ل"مرايا األمراء" ال�ي �عود ملا  األو��    لو استقصينا النماذج

فوها ل�حديث عن العالقة ب�ن السلطت�ن الدينية و الدنيو�ة 
ّ
، ملا وجدنا فارقا بنيو�ا  21الفصول ال�ي يخّصصها مؤل

ألم�� هو خليفة مقارنة مع ما دّونتھ "نصائح امللوك" اإلسالمية. فاالثنان معا يذهبان، �ّل بطر�قتھ، إ�� أّن امللك أو ا

من   يتصّوران مسار �ّل ممالك األرضهللا �� أرضھ. و هما معا ي�ّ�ران طغيان ا�حاكم ب�ونھ عقابا إلهيا، و هما معا  

خالل اإلرادة اإللهية. و أخ��ا، و هذا ما ��ّمنا، �انا هما معا عاجز�ن عن تصّور الدولة ككيان سيا��ي مستقل عن  

و�التا��، فإ��ا ال �عدو أن ت�ون أداة حاملة للقيم املذ�ورة    د ذا��ا، تكفي ذا��ا بذا��ا" �� ح، ك"قيمةاألوامر الدينية

، هو بالذات اعتبارها "قيمة مستقلة" �� غ��  La théorie de l’Etat... بيد أن الشرط األسا��ي لبناء "نظر�ة الدولة"  

"مستودعا" ل�ل القيم، فتتوحد هكذا "القيمة مع ما حاجة لقيم أخرى �ستقي م��ا م��ر كينون��ا، بل إ��ا تصبح  

 . 22التار�خ واألخالق مع الدولة"

ّن السؤال املطروح هو كيف حدث أن تطّورت "املرايا املسيحية" بدءا من أواسط القرن الثالث عشر  و مع ذلك فإ 

األخالقية األوامر  و  املقّدسة"  ب"الكتابات  االستشهاد  عن  التدر���  الّتخ��  جاه 
ّ
ات نوعلتالدينية     -��  من    اتبّ�ي 

السياسية استنساخ  23العقالنية  حدث   مقابل  كيف  عشر؟  التاسع  القرن  أواخر  إ��  اإلسالمية"  نفس"النصائح 

أخالقيا سلو�ا  م��ا  أك��  دنيو�ة  تقنيات  السياسة   �� يرى  إصال��  جاه 
ّ
ات  �� تطّورت  أن  املسيحية"  دينيا   -"للمرايا 

 إسالمية"، ظّل الالحق يكّرر ما قالھ السابق ع��ا؟  يل��م بھ امللوك مقابل "نصائح 

قاطعا   جوابا  نملك  الغر�يةال  األمراء"  ل"مرايا  سمحت  ال�ي  األسباب  م  -عن  نوع  بتحقيق  الّتطور  املسيحية  ن 

األو�� للدولة إ�� تحقيق ��يء من الّتالؤم مع العقالنية السياسية، و الّتمهيد بالتا�� لبناء األسس    الّتدر��� أّدى ��ا

ي�ون اإلش�ال   الكتاب.هل  ت �ستن�خ نفس 
ّ
"آداب سلطانية" ظل �� مقابل  �� ا�حديثة  ل 

ّ
يتمث "املرايا    معرفيا  تبّ�ي 

ل  اليونانية، و خاصة أرسطواملسيحية"  � مع ،  ، مقابل غيا��المرجعية 
ّ

الك� "النصائح   إن لم نقل �عارضها  كتابات 

لة اإلسالمية"؟  
ّ
أ�عود األمر إ�� بروز سلطة جديدة ب�ن سلطة امللك و الكنيسة، سلطة "العلم" املسي�� ا�جديد ممث

    ؟ تلك أسئلة تتجاوز مجال هذه الدراسة.  24�� ا�جامعات

 لبناء الدولة ا�حديثة؟أال يكون نقد الفكر الدي�ي هو املدخل األو��  -9

األمم  تقدم  عل��ا  قام  ال�ي  األسس  ب�ن  من  أن  ع��  البشر�ة  تار�خ  لتب�ن    ،�شهد  و�كفي  الدي�ي.  الفكر  نقد 

اليسار الهيغ��" (�سبة إ�� الفيلسوف الشه�� �سا "عصر األنوار" إ�� أملانيا "، بدءا من فر ر�خ أور�ااذلك أن نتصفح ت

 
ndex par : Le métier de roi Traduction, notes et i Jonas D’Orléansمن كتــاب  8و  7و  2و  1أنظر على سبیل المثال الفصول  21

Alain Dubreeucq Ed  CERF 1995 Paris   
 س -في كتاب "سراج الملوك"  م 7و  6و  4"جوناس دورلیون" مع ما كتبھ أبو بكر الطرطوشي في األبواب  و بالمقابل قارن ما یقولھ

 124عبد هللا العروي م س. ص  22
 . و حول ھذا التطور یمكن الرجوع إلى :  Du gouvernement des princesفي كتابھ  Giles De Romeمن أھّم النماذج ھنا یمكن ذكر  23

Jacques Krynen : L’empire du roi …P 167- 239  Ed Gallimard 1993 
24 Voir à titre d’exemple Alain Boureau : Le prince médiéval et la science politique in Le savoir du prince du 
moyen âge aux lumières P 25- 50 . Fayard 2002  
Voir aussi : Jacques Le Goff  Les intellectuels au moyen âge  . Collection Microcosme n 3 1976  
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F.W.Hegel" مهما اختلفت توجهاتھ    وهو نقد   .ي" ومقومات الفكر السيا��ي ا�حديثالدي�  اإلصالح) مرورا بحر�ات

و�ض الر�ائز العتيقة ال�ي يقوم عل��ا النظام القديم، و�حالل مبدأ العقل قوتباينت مرجعياتھ، س�� باألساس إ�� ت

 �ة وسلطة التار�خ ال�ي ال مراد لها.وحكم التجر 

ج  ، Voltaireفولت��    لقد صّب   ونصف  قرن�ن  عن  تقل  الت  ّم منذ مدة ال  ع��  ونادى  غضبھ  الدي�ي،  عصب 

ب�ن   "الكذبةبالتمي��  الدين  "  "رجال  وتحّم والدين  هللا.  روح  �عكس  مرآة  العالم  نظام   �� يرى  الذي  س الطبي��" 

�قية وترتكز ع�� مقومات دنيو�ة �" تتجاوز األسس امليتافلتأسيس   "أخالق جديدة  Helvetiusمعاصره هلفسيوس  

العامة. و�ان دولباخ   املنفعة  �عارض مع  الفرد وسعادتھ دون  'املسيحية    D'holbachتحقق منفعة  صاحب كتاب 

ل أن ا�جهل وا�خوف هما األساس الذي يب�ي عليھ أك��هم جرأة، وهو القائ  Le christianisme dévoiléاملكشوفة " '

 رجال الدين قو��م املوهومة، ويعطي ل�ح�ام حر�ة ال حدود لها �� اضطهاد رعاياهم باسم هللا واملقدس. 

غ�� أن نقد الدين، والفكر الدي�ي �ش�ل أك�� عمقا هو ما شهدتھ أملانيا �� النصف األول من القرن التاسع عشر  

ذلك ع��  تدل  فو�ر�اخ    كما  باور    Straussوش��اوس    Feuerbachكتابات  ماركس    Bauerو  �عرف   Marxو  ما    أو 

م��زا   اإلنجيلفلقد قام ش��اوس �� كتابھ عن "حياة املسيح" بنقد تار��� لنصوص  .    ب "اليسار الهيغ��"    عموما

"، باع��اف أغلب مؤر�� الفكر الفلسفي، و�ان معاصره "فو�ر�اخ  .طا�عها "األسطوري"ل �ا  تناقضا��ا العديدة ومن�ّ 

،    l'aliénation religieuseأك�� ناقد للدين والفكر الدي�ي بوضعھ اليد ع�� مفهوم مركزي هو: "االستالب الدي�ي"  

امتداد سيجد  الذي  املفهوم  لھوهو  مفك  ا  ماركسعند  �ارل  م��م  وخاصة  آخر�ن  ال  .ر�ن  ي�ون   فالدين  أن  �عدو 

ى القيام �عملية أمام هذا ال�جز سو   ھخيار ل  �� ا�حياة الدنيا، وال  إ�سانيتھع�� تحقيق    ساناإل��عب��ا عن �جز  

 االستالب إسقاط" ماهيتھ نفسها ع�� �ائن �امل ومكتمل. وال سبيل إ�� تجاوز هذا  ا�جميلة و "  ه"تصعيد" ل�ل صور 

صدى ��    لغ��ه، وتلك قصة سوف تجدفسھ وأودعها  إ�سانيتھ ال�ي سل��ا هو من ن  اإل�ساناملركزي إال باس��جاع  

 .25األملانية" ل�ات��ما �ارل ماركس يديولوجيااإل " أو"1844بات أخرى مثل "مخطوطات كتا

أساس      وضعتا  اللتان  واألملانية،  الفر�سية  الثقافيتان،  ا�حركتان  هاتان  عدا  يمكن ا�حديث،    اإل�سانوفيما 

ورجاال ومؤسسات، يوجد �� عمق الفكر السيا��ي ا�حديث منذ �شأتھ مع ماكياف��    ن "نقد الدين" فكراإالقول  

Machiavel  ومساره الصاعد مع بودانBodin  وهو�زHobbes  ولوكLocke  وروسوRousseau  من تالهم.و.. 

حية  ب�ن مسي  �سبب خراب إيطاليا، كما م�ّ   عا للكنيسة ال�ي رأى ف��اذماكياف�� نقدا ال   ""أم��  قد تضمنف 

والُف  التجزئة  ع��  �عتاش  الوط"جبانة"  "رقة  ومسيحية  للنعرات،  بإذ�ا��ا  مقومات نية  مع  تتعارض  ال  حقيقية" 

نفسها   تكفي  ذا��ا،  �� حد  "قيمة مستقلة"  م��ا  وال�ي جعل  أجلها،  يناضل من  ماكياف��  �ان  ال�ي  ا�حديثة  الدولة 

  . 26بنفسها، دونما حاجة لقيم أخالقية أو دينية ت��ر وجودها

"و   ج  السيا��ي  املفكر  أقام  جهتھ  ع��    J Bodin   بودان"من  للدولة  للسيادةأ تصوره  مفهوم   ساس 

Souverainté   يحّد ال  مطلقا  �ائنا  م��ا  واليجعل  الهوت،  �ع�ّ   ه  بذلك  و�ان  دي�ي،  انتماء  فيھ  موقف يؤثر  عن   �

 
 .المؤلفات التي تعرض للفكر الفلسفي الحدیثبیمكن االستئناس  و موقفھا من المسألة الدینیة، فكرة عن تصورات الیسار الھیغلي الفلسفیة   آلخذ 25
 في كتابھ الشھیر "األمیر"  دورھا في الحیاة السیاسیة اإلیطالیةانظر على سبیل المثال الفصول التي یتحدث فیھا ماكیافلي عن الكنیسة و    26
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"السياسي�ن"   �� خضم    Les Politiquesجماعة تد�� ب  العظهرت   �� ال�ي عرف��ا فر�سا  الدينية  قود التطاحنات 

و�انت هذه ا�جماعة ترى أن وحدة األمة تقت��ي وضع االعتبار "السيا��ي" فوق   .األخ��ة من الفرن السادس عشر

اعتبار وحدة   ،�ل   " من  أهم  املطاف  ��اية   ��  �� األمة"  "وحدة  أن  ترى  �انت  كما  الدينية،  االعتبارات  خاصة   و 

الدي�ي،   تّم   ومن   ،الدين" باالختالف  االع��اف  بضرورة  ينادون  بودان،  ج  ضم��م  ومن  "السياسيون"  هؤالء  �ان 

 .27واعتباره أمرا واقعا يتطلب التسامح مع اآلخر بدل التطاحن الذي الينت�ي

أو لوك    Hobbesبمختلف أش�الها عند هو�ز    Le contrat socialكما ش�لت نظر�ات "العقد االجتما��"   

Locke  والسياسة ��ح��ا  ن الدين  ب�ن مجا��  خلط  ل�ل  حاسما  تنظ�� ال قدا  عن �ل  الدولة البساط  هو�ي ملسألة 

 نتيجة "العقد االجتما��" �ائنا اصطناعيا ومخلوقا �شر�ا..  أصبحتال�ي 

بالرجوع  تفاصيلها  ع��  االطالع  يمكن  استشهادات   �� لالس��سال  هنا  دا��  األور�ي    ال  الفكر  تار�خ  إ�� 

فلنب�ّ   .ا�حديث االستئناس،  سبيل  ع��  �عضها  إ��  أشرنا  كنا  الزم  و�ذا  الذي  الضعف  مدى  باملقابل  يزال)  ن  (وال 

 املطلو�ة منھ.  ر�ي ا�حديث �� جوابھ عن املهمات التار�خيةالفكر الع

 النخبة املثقفة أمام سؤال الدين؟  ما السّر �� ��اون  -10

��  قد �عتقد البعض أن البحث �� سؤال "الدين"      داخل "ا�خطاب املعر��" مجّرد ترف زائد أمام أهمية البحث 

جميع   �� يبقى،  مجتمع  أي  أفق  أّن   �� ل 
ّ
يتمث �سيط  لسبب  مغلوط  االعتقاد  هذا  مثل  و  السياسية.  تفاعالتھ 

 األحوال، ره�ن أفق مثقفيھ و نخبتھ املفكرة. 

ت ثقافية تحديثية و�صالحية دينية... �عم، �ان م يقدم لنا تار�خ العرب ا�حديث، و�درجة أقل، تار�خ املغرب، حر�ا ل

ولطفي  وال�واك�ي  عبده،  أمثال محمد  مأثورون  ونبغ أ�خاص  ال��ضة"  �سميتھ ب "عصر  ع��  ما اصط�ح  هناك 

ر�ن املسيحي�ن مثل  السيد وقاسم أم�ن وخ�� الدين التو���ي، بل وأيضا  
ّ

شب�� شميل وفرح أنطوان عدد من املفك

بيد أن ما يجري هنا واآلن دليل ع�� اج��ار "سؤال ال��ضة" وفشل حرك��ا ال�ي لم تصل،   ويعقوب صروف وغ��هم...

لعوامل عدة، إ�� أن تصبح عالمة ع�� حركة ثقافية لها امتدادات مجتمعية وت��جم حاجات تار�خية، فظلت بالتا��  

ش عن  �ان  ذعبارة  "فردية"  واج��ادات  معزولة  اإل رات  والتيھمص��ها  محي  رت�اس  التخلف ��  �عوامل  مشبع  ط 

فهل    نالتار���. 
ّ

املتحرر ذك أم�ن  قاسم  بمحار�ة  هنا  التجديد   ،ا�حتشم""  ر  من  املغرب  فقهاء  أغلب  بمواقف  أو 

 
ّ

نذك أم  "املدنية"  الرازق، وطھ حس�ن  وسبل تحقيق  العظم  ر بمحاكمات ع�� عبد  الدين....  و صادق جالل  باسم 

 لال�ساع. والالئحة تطول إن لم تكن مر�حة 

قارن، وأن ل�ل مجتمع ثقافتھ ا�حلية وعوائده ا�خاصة، وأن ما  ننا نقارن ماال يُ إالبعض و�قول    يحتجقد   

من هذا    رخآ  كالم" و هم، وألن لنا "خصوصيتنا  يجري ع�� أور�ا، بل ور�ما ع�� العالم �لھ، ال يجري علينا ألننا لسنا

 القبيل.

فاإل�سان أوال هو   .ھ وقائع التار�خ ال�ي ال ترتفعتطى بدي�ي أثبتمن يحتج باسم "ا�خصوصية" �غفل عن مع 

�ان.  �ان  كيفما  اإل�سان، أينما  �   و  إن  اللهم  مثل  ان..  ليس  أناسا  أن    همالعرب  ع��  �شهد  التار�خ  إن  ثم  أناس! 

 
 PUF 1971 –. P 286  : Histoire des idées politiques T. I J Touchard .292راجع على سبیل المثال .  27
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�و�يمقوّ  طا�ع  ذات  أصبحت  البشر�ة،  عرف��ا  ال�ي  ا�حضارات  با��  خالف  ع��  ا�حديثة،  ا�حضارة    �ّم و�  ،مات 

ال يمكن إلصاقها مقراطية وا�حق والفرد... �ع�ي البشر�ة ك�ل، و يمفاهيم العقل والعلم والد  ، وأّن إ�سان�   اإل�سان

أمم   .بأمة دون أخرى  أو "عقل" عر�ي بقدر ما هناك مشاركة  " ديمقراطية" فر�سية  أو  ليس هناك "علم" أمر��ي 

 .. �ع.مفاهيم �� �� أصلها "إ�سانية" الطا أغناءمتعددة �� 

ھ   
ّ
أن األّ�ح  (و  العر�ي"  "الر�يع  ُعرف تحت اسم  �عدما  و خاّصة  العر�ية حاليا،  املنطقة  �عيشھ  ما  أن  يحّس  نا 

ّ
�ل

الغيب... ضّد  للعلم  االنتصار  و  ا�خرافة،  ضّد  العقل  عن  الدفاع  �ستلزم  إسالمي)  وقد    خر�ف  يحدث،  أنھ  غ�� 

و خاّصة حينما   ة، محتشما إ�� أق��ى ا�حدود،وألسباب عّد   ،مع هذه املهماتالنخب  حدث فعال، أن ي�ون �عامل  

ق األمر �سؤال الدين و
ّ
 ! "ة الردّ قضاياه، و ع�� رأسها ما ُ�سّ�ى ب" يتعل

أمام هذا املوضوع �حسابات س  قد     يل��م الصمت  ت��ير �خطاب سيا��ي  ألف  و  نجد  و غ��ها.  انتخابية  و  ياسية 

و حملة  أنفسهم مثقف�ن  �عت��ون  تنت�ي ملن  ال�ي ال  املداهنات  و  املطبق،  الّصمت  وراء  السر  ي�ون  ما عساه  لكن 

و   التوفيق،  فيھ  يجوز  ال  ما  ب�ن  قا 
ّ
موف كالمھ،   �� يداهن  و  رأسھ  يح�ي  أن  املثقف  و  للباحث  يحدث  كيف  فكر؟ 

�� اال  لھ  بما ال محّل  املعر�� مل��ات عّدة �سمح  �حاملھ بمسافة   28ستشهاد؟ مستشهدا  أال يكفي امتالك ا�خطاب 

صھ من تبعية التقليد و ضغط اإليديولوجيا؟ ...تلك أسئلة، يظل ا�جواب ع��ا مرهونا بضم�� املثقف و 
ّ
نقدية تخل

 مدى جرأتھ... 
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ؤكد أیضا أّن "حقوق حین یؤكد مثال أّن الفصل بین الدین و الدولة لیست مشكلتنا، و أّن "العلمانیة" ال تعنینا كمسلمین، و الواقع یؤكد عكس ذلك. أو حین ی
لما أّن ھناك عشرات اآلیات التي یستحیل التوفیق بینھا و بین الحقوق و الحریات اللھم إالّ بلي اإلنسان" و إعالناتھا المختلفة متجّدرة في الخطاب القرآني ع

حین انتھاء الفقھاء من عنق النصوص. أو حین یذھب أیضا، و ھذا ما یھّمنا، إلى أّن مسألة "الرّدة" و الحكم على "المرتد" تظل معلّقة بین الحیاة و الموت إلى  
 و في ذلك رھن لحیاة البشر ال یجوز عقال و ال أخالقا...(أنظر كتابھ عن "الدیموقراطیة و حقوق اإلنسان").  !! صیاغة "اجتھاداتھم"

 

 


