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 واج��ب النس��ان الح��ر�، الن"زي��ه، والص���ادق، ه��و أن يق��ول الحقيق��ة
 كاملة، أو أن يخرس. فإم�ا أن نمل��ك الج��رأة الض��رورية للجه��ر بالحقيق��ة،
 وإم���ا أن ننح��رف نح��و الل"��ف ف��ي الكلم، أو المراوغ��ة، أو المغالط��ة، أو

التضليل، أو الرتباك، أو الديماغوجية، أو الكذب، أو الن"فاق. 
هناك حقائق يلزم أن نقولها بنزاهة كاملة، وبكل� وضوح : 

 ) ك��ل� ش��عب ل يفص��ل بي��ن ال��د�ين والسياس��ة، وبي��ن ال��د�ين1
 والدولة، سيكون مصيره هو التخل�ف، والنحطاط. ب��ل م��ن المحتم��ل
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 أن يصبح هذا الشعب مسودا، أو مقهورا، أو محتل، من طرف ال���دول
التي تعتمد هذا الفصل بشكل منهجي، وكامل، ودائم.

 ) م���ا دام���ت الش���عوب العربي���ة تFخEض���Cع الدول���ة والسياس���ة2
ك��ثر  والقتص��اد والثقاف��ة لل��د�ين، ف��إن ه��ذه الش��عوب س��تبقى ه��ي ال

 تOخOل�فا من بين شعوب العالم.
ك��ثر) وي�مكن لكل ملحظ موض��وعي أن ي��رى : 3  أن الش��عوب ال

 تقدما عبر العالم، ه��ي بالض��بط تل��ك ال��تي قطع��ت أك��ثر الش��واط ف��ي
مجال فصل الد�ين عن الدولة، وعن السياسة.

 أهم المناقشات السياسية في الظرف الح��الي ب��المغرب، ه��ي تل��ك
 التي تتناول قض��ية تغيي��ر الدس��تور، وت��دور ح��ول م��ا ينبغ��ي تس��جيله ف��ي
 الدس��تور المنش��ود، وح��ول م��ا يل��زم ح��ذفه م��ن الدس��تور الق��ديم، وح��ول

مبررات تلك التعديلت الدستورية. 
 ، ون��ادت بإس��قاط» ف��براير20حرك��ة «، إن��دلعت 2011ف��ي ف��براير 

 9عليها الملك محمد السادس في خط���اب الفساد والستبداد. ثم أجاب 
 . وفي إطار جلسات الستماع الجارية بي��ن اللجن��ة الملكي��ة2011مارس 

  م��ن جه��ة،2011المعي�نة، المكل"فة بإعداد مشروع دستور للمغرب لسنة 
 ومن جهة أخرى القوى السياسية، طرحت بع��ض الح��زاب، (مث��ل ح��زب
 الس��تقلل، وح��زب الحرك��ة الش��عبية، وح��زب العدال��ة والتنمي��ة، وح��زب
 تجمع الحرار، وح��زب الص��الة والمعاص��رة، وح��زب الب��ديل الحض��اري)،
 طرحت العديد من هذه الحزاب أنها تريد الحفاظ على "إمارة المؤمنين".
 وتظه��ر ه��ذه الح��زاب "ملكي��ة أك��ثر م��ن المل��ك"، أو مهووس��ة بض��رورة
 تغليب الدين على السياسة، ول��و ف��ي المظ��اهر. وبه��ذا الص��دد، يج��ب أن

 كل حزب، أو ك��ل ش��عب، يقب��ل إخض��اعنقول الحقيقة بصراحة تام�ة : 
 الدولة أو السياسة للدين، فإنه لن يستطيع أن يكون ديمقراطيا.
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إخضاع الدولة للد�ين ي%لغي العقل
 الدولة السليمة، أو الحZكامZة الجي�دة، هي تلك ال��تي تFخEض��Cعلن 

 ت��دبير المجتم��ع للعق��ل وح��ده، أي للمنط��ق، وللع\ل��وم، وللت�ش��اور،
  بينما إخضاع الدولة أو السياسة للد"ين، يoغnل"ب المoق���nد"س،.وللديمقراطية

 ويoبخس العقل، ويoلغي الش"ورى، ويدوس الديمقراطية، ويتجاه��ل العoل��وم،
 ويoس��ه�ل النح��راف نح��و الس��تبداد السياس��ي (والقتص��ادي، والعلم��ي،

 فل يمكن تحقي��ق الديمقراطي��ة إل ع��بر الفص��ل بي��ن ال��دينوالثقافي). 
 . والحزاب التي تنادي بالحفاظ على "إمارة المؤمنين"، أو علىوالسياسة

  المنبوذ، تع��وق انتق��ال الش��عب م��ن)1(1996 من دستور سنة 19الفصل 
الستبداد إلى الديمقراطية، ولو أنها ل تعي ذلك.

 يمك���ن لvلxمwل���vك أن يك���ون مwلvك���ا، دون الحاج���ة إل���ى لق���ب "أمي���ر
 المؤمنين". ويمكن لvلnقnب "ملك" أن ينتج عن تواف��ق ت��اريخي بي��ن الش��عب

 قيام ملكية برلمانية، مقابل«والملك، وأن يكون مضمون هذا التوافق هو 
 . أما إذا تعن"ت الن"ظام السياسي القائم في اس��تبداده،»تحقيق الديمقراطية

  ديمقراطي��ة، فق��د يص��بح»ملكي��ة برلماني��ة«واستمر� في رفض تح��وzله إل��ى 
 هو الحل� الوحيد.»الجمهورية البرلمانية«شعار 

  : لم��اذا ه��ي» ض��روريةإم//ارة الم//ؤمنين«ونس��أل م��ن ي��دعي أن 
 ل يوج��د ول��و م��برر واح��د معق��ول، ل ف��يضرورية ؟ ما هي حoجwجoك��م ؟ 

  وحتى القرآن ل.المنطق، ول في الدين، يبرر مؤسسة "إمارة المؤمنين"
 ي��دعو إل��ى إقام��ة "إم��ارة الم��ؤمنين". إن "إم��ارة الم��ؤمنين" ه��ي اس��تغلل

  ي%عب"ر عن جوهر النظام الملكي القائم في المغرب،1996 من دستور المغرب لسنة 19الفصل    1
  وض44امن دوام الدول44ة، ورمز وحدتها، والممثل السمى للمة، أمير المؤمنين،: « الملك ويقول

  والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات،واستمرارها، وهو حامي حمى الدين
  ف44ي دائرة، وح44وزة المملك44ة، والهيئات. وهو الضامن لستقلل البلد، والجماعات،المواطنين
 ، فإن مضمون هذا الفصل لم يلغى، وإنما ع%ب"ر2011وفي دستور المغرب لسنة ». الحق<ةحدودها 

 ، هل ه44و ديمقراط44ي أم2011عنه بعبارات مخالفة. أنظر ''وثيقة تحليل دستور المغرب لسنة 
استبدادي''، للكاتب عبد الرحمان النوضة.
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 للد"ين في السياسة. هل ك�و�ن�نا م��ؤمنين يoجبرن��ا بالض��رورة عل��ى أن نك��ون
تحت "إمارة" ملك مستبد مثل الحسن الثاني ؟

هل السلم يوصي ب "إمارة المؤمنين" ؟
 وهل السلم يwفxر�ض على الش��عوب المoس��لمة أن تخض��ع لملكي��ة
 مستبدة، مثل المwلnكvي�ات التي حكمت الشعب المغرب��ي خلل ع��دة ق��رون،
 وأبقته في الت"خل�ف ؟ عل��ى عك��س تل��ك الد�ع��اءات، أل توج��د ف��ي الق��رآن

 إن المل��وك إذا«تnقي�يم��wات س��لبية للنظ��ام الملك��ي (مث��ل الي��ة القائل��ة : 
  (س��ورة»دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا ا�عvز�ة أهلها ا�ذ�ل"��ة، وك��ذلك يفعل��ون

  مج��رد اس��تغلل»إم��ارة الم��ؤمنين«) ؟ أليست 34، آية 27النمل، سورة 
ام  للدين في السياسة ؟ وح��تى إذا م��ا وج��د بع��ض الفقه��اء، م��ن بي��ن خ���د"

 ، أو ي��برر»إمارة الم��ؤمنين«الس�لطان، تأويل� لية مwا، أو لحديث ما، يبرر 
 ملكي��ة مس��تبدة، فإنن��ا - ف��ي ه��ذه الحال��ة - سن�فnض���vل الديمقراطي��ة عل��ى
 الد"ين. لن اله��دف ه��و تحري��ر النس��ان، ولي��س حماي��ة ال��د"ين. ولن الل��ه
 كاف وحده لكي يحمي دينه. وإذا لم يحم الله دين��ه، فل أح��د غي��ره يمك��ن

أن يحميه.
  ه��ي مج��رد ب�دxع��wة، أو حvيل��ة سياس��ية، ت�مwك���vن»إمارة الم��ؤمنين«إن 

 الحاكم وأتباعه من استغلل قداسة الدين، به��دف إض��فاء الش��رعية عل��ى
 نظ��ام سياس��ي مس��تبد. ومث��ل ه��ذه الحvي��wل ل��م تع��د تnنxطnل��ي س��وى عل��ى

الجماهير غير المتعل"مة، أو ال�م�vيwة، أو الجاهلة. 
  دائم��ا موج��ودة ع��بر التاري��خ. وف��ي م��ا»إم��ارة الم��ؤمنين«لم تك��ن 

 يخص المغرب، أشار بعض الملحظين، أن علل الفاس��ي، وعب��د الكري��م
  على الملك الحسن»إمارة المؤمنين«الخطيب، هما اللذان اقترحا دwس�تnرwة 

 الثاني المoستبد. فوجد فيها الحسن الثاني حيلة سياسة قوية، وسجلها في
  ف��ي99دستوره الممنوح، وأنج��ح ه��ذا الدس��تور باس��تفتاء م��oزwوzر (بنس��بة 

  ه��و ت��برير»إم��ارة الم��ؤمنين«المئة). وك��ان ه��دف الحس��ن الث��اني م��ن 
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 . وك��ان الحس��ن الث��اني يس���تnغل� "إم��ارة)2(استبداده، واحتكاره لكل الس���لnط
 المؤمنين" لفرض "قداس��ته"، ولتعلي��ل نزوات��ه الس��تبدادية، ولت��برير قم��ع

 ف���OدFعZاتالمعارض���ين السياس���يين، دون أن يل���تزم بمب���اديء الس���لم. 
  ل يأخ��ذون م��ن الس��لم إل م��ا يخ��دم مص��الحهم»إم��ارة الم��ؤمنين«

  يري��دون أن يس��تمدوا ش��رعية الح��اكم م��ن ال��د"ين، ولي��س م��ن.الخاص��ة
 الش��عب. ث��م يwح�رoم��ون الش��عب م��ن حق��ه ف��ي اختي��ار نvظ��ام الحoك���م، وم��ن

اختيار الحoك�ام الذين يoدب�رون شؤون المجتمع.
 ، يص��بح ممنوع��ا عل��ى الش��عب أن»إم��ارة الم��ؤمنين«وتحت نظام 

 وCل//يB«وك@ل�م//ا رف//ض ش//خص أو جماع//ة سياس//ة يط��الب بالديمقراطي��ة. 
 ، يص//بح ذل//ك الش//خص (أو»أمي//ر الم//ؤمنين«، أو عارض حك//م »المر

 الجماع//ة) متهم//ا ب//أنه يرف//ض ال//دين نفس//ه. في%قO//د�م ذل//ك الص//راع
  واله��دف الخف��ي ه��و تحري��ض الجم��اهيرالسياسي على أنه صراع دXين//ي.

 ال//د�ين بريء م//نالجاهلة ضد المعارضين التقدميين. بينما في الحقيق��ة، 
 ، وبريء م//ن»إم//ارة الم//ؤمنين«ا̀د_Xع̂اءات الحاكم، وبريء من مؤسسة 

. »إمارة المؤمنين«الفقهاء المدافعين عن 
 هل ي%مكن، أو هل ي%عقل، أن ي^منح ال//دين (أو الل//ه)لنتساءل : 

  م��ن ي��wد"عي ذل��ك، إنم��ا ه��والشرعية لحاكم ما، أو لنظام سياس//ي م//ا ؟
 مoخطئ، أو كذ"اب. مثل ه��ذه الد�ع��اءات مرفوض��ة. إنه��ا مج��رد خ�راف��ات

 ، وذل��ك به��دف ت��بريرللت�حايل على ع%ق//ول الجم//اهير الجاهل//ةتستعمل 
إخضاعها لنظام سياسي مoستبد. 

  وراث��ي، ومق��د"س، ومoس��wي�طvر عل��ى»أمي��ر م��ؤمنين«هل الخضوع ل 
 جميع السلط، وغير قابل للمساءلة، وغير خاضع لية مoحاسبة، ه��ل ه��ذا

الحال يتماشى مع الديمقراطية ؟ 
  

 ,A. Nouda, Le politique : ( الكتاب  أنظر تحليل متكامل لنظام الملك الحسن الثاني في 2

Chapitre ‘Le pouvoir .(’
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   !الحكم باسم الدين يؤد_ي دائما إلى الستبداد 
  أنه��ا تقب��ل حق��وقتO//د�عيوبعض الفراد أو الجماعات ''الس��لمية'' 

 ولك��ن بش��رط أن ل«وتض���يف : النس��ان، وتل��تزم بمب��ادئ الديمقراطي��ة، 
 ل يقبل//ون أل يعني كلمه��م ه��ذا أنه��م  !»تتعارض مع الشريعة السلمية

  وهل يمك��ن لم��ن يwش��ترط ف��ي ؟»الشريعة السلمية«في الحقيقة سوى 
 قبوله لمب��ادئ الديمقراطي��ة، أو حق��وق النس��ان، أن تك��ون مoنس��جمة م��ع

 هل يمكن له أن يكون ديموقراطي�ا ؟ ،»الشريعة السلمية«
 ، يص//بح»أمي//رgا للم//ؤمنين«إن كل من يقب//ل ب//أن يك//ون المل//ك 

 م%كjب_ل في كثير من المجالت، وخاصة منها المج//ال السياس//ي. حي//ث
 ، أو نق//اش ص//لحياته، أو»أمي//ر الم//ؤمنين«يصبح ممنوع//ا علي//ه نق//د 

 نق//د ت//دبيره للحك//م. لن//ه عن//د إن//دلع ك//ل خلف، أو أزم//ة سياس//ية
 خليف//ة«، وأنه »الملك م%قOد�س« على أن »إمارة المؤمنين«حاد_ة، تqوpوBل 

 ش//رعيته م%س//تمد�ة م//ن«، أي أن//ه ف//وق البش//ر، وأن »الل//ه ف//ي الرض
 ، وأن آراءه ه//ي الحقيق//ة المطلق//ة، وأن ممارس//ته ه//ي الفض//يلة»الل//ه

 المwثالي//ة. وبالت//الي ل يح//ق لي م//واطن، ول لي//ة مؤسس//ة، ول لي//ة
 جماع//ة، ول//و ك//انت ه//ي الغلبي//ة المطلق//ة م//ن الش//عب، أن تخ//الف

 ، أو أن تنتقده، أو أن تحاسبه، أو أن تستبدله بغيره،»أمير المؤمنين«
  فتص��بحأو أن تعب_ر عن الرغبة في تغيير نوعية النظام السياسي القائم.

  هي المبرر القوى للس��تبداد السياس��ي، والقتص��ادي،»إمارة المؤمنين«
 والعلمي، والثقافي. بينم��ا ف��ي النظم��ة الديمقراطي��ة (مث��ل الملكي��ة ف��ي
 إنجلترا، أو الملكية ف��ي بلجيك��ا، أو الملكي��ة ف��ي إس��بانيا، أو الملكي��ة ف��ي
 الدانمرك، أو الملكية في اليابان، إلى آخ��ره)، ل��م يwع��oد المل��ك فيه��ا مoنnز�ه��ا
 من الن"قد، ومن المoس��اءلة، وم��ن المoحاس��بة، إل¡ بع��دما تnو ق"��ف نهائي��ا ع��ن
 الت��دخ"ل ف��ي الدول��ة، وف��ي السياس��ة، وف��ي القتص��اد، وف��ي العلم، وف��ي

الثقافة. 
 فكkل� حاكم (سواءf ك��ان أمي��رfا، أو س��لطانhا، أو ملك��gا، أو رئيس��fا
 للجمهوري��ة) يZحك��م باس��م الل��ه، أو نياب��ةh عن��ه، أو ب��دعوى أن��ه يطب���ق
 إرادة الله، فإنه ينتهي حتمfا إلى تحريم م\عارضته، أو إلى منع نقده، أو
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 إلى إلغاء م\حاسبته، أو إل��ى ح��ذف م\راقبت��ه، أو إل��ى تجري��م منافس��ته.
 وبالت���الي، ف��إنه يتح��وtل، آجل أم ع��اجلr، إل��ى ط��اغوت، أو م\س��تبد�، أو

ديكتاتور. 

هل يعقل إخضاع الدولة لشريعة دينية ؟
 متعص�بة، أو المفرطة في الحماسبعض أفراد الجماعات الدينية ال

 خض//ع المجتم//عتqنرفض الديمقراطية، لنه//ا تqيصر�حون : «نحن الد"يني، 
 ، ال��ذي يتجل��ى ف��ي الش��ريعةلحكم البشر، بدل من إخضاعه لحكم الل//ه

 وإذا قبلنا بهذا المنهج، فإن الش��خاص الوحي��دين الم��ؤه�لينالسلمية». 
 لحكم المجتمع، هم طبع�ا أفراد هذه الجماعات الدينية المتعص�بة. لنه��م،
 حسب زعمهم، هم المواطنون الوحي��دون ال��ذين يعرف��ون أو يفهم��ون حق¥��ا

 انتهازي//ة،ف��ي العم��ق، ه��ي «الش��ريعة الس��لمية». وبالت"��الي، فغ��ايتهم، 
  (مثل ف��ي أفغانس��تانالتج//اربوكما أثبتت العدي��د م��ن . وليست دينية

   (ال��ذي يري��د      النه��ج  ه��ذاطالبان، والصومال، والسودان، إلى آخره)، فإن 
   إل��ى الت�كفي��ر،  بالضرورة   يؤدي   إخضاع المجتمع للشريعة السلمية)،  

   والس��تبداد، والفاش��ية (  وإل��ى الغتي��الت،  وإل��ى الره��اب الفك��ري، 
Fascism   للعديد من السباب. لماذا ؟.   )، والخراب، والنحطاط 
 بي//ن ال//دينوف�//ق ي، لن ه��ذا المنه��ج يظ��ن� أن��ه بمق��دوره أن أوBل
 . وهذا العتقاد ه��و وه��م ق��ديم، متك��ر�ر،، أو بين الد"ين والدولةوالسياسة
 ،ح��اول تط��بيقهس��بق أن ك��ل م��ن فيه جاهل، وعقيم. وقد فشل سطحي، 
اللف من الس�نين الماضية عبر تاريخ البشر. و  أمئات خلل ال
 الل//ه ل يت//دخل، ول يري//د أن، لن هذا المنهج ل ي��درك أن ثانياو

 . أل��م ي��رد ف��ي الق��رآن : «وأمره��ميت//دخل، ف//ي ت//دبير ش//ؤون المجتم//ع
  !؟ وعلى من يعتق��د عك��س ذل��ك أن يثب��ت، ف��ي الواق��ع،)3(شورى بينهم»

 وليس في النصوص، أنه كلما طلب مواطن من الل��ه أن يت��دخ"ل لص��الحه
 في مجال ترتيب شؤون المجتمع، فإن الل��ه يل��بي طلب��ه. وف��ي الواق��ع، ل
 يمكن أن ينوب عن البشر، في مجال تدبير شؤون المجتمع، أي خ��الق أو

.38، آية 42سورة الشورى، سورة   3
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 مخلوق آخر. ول يمكن أن يعالج شؤون البشر، سوى البش��ر ه��م أنفس��هم.
 منهج العم//ل العقلن//ي، لتدبير شؤون المجتمع هو اتباع أحسن الس_بلو

 والجتهاد، والتقييم، والنقد المتب//ادل، والتق//ويم، والع//دل، والب//داع،
 . وهذا المنهجوالتعاون، والتكامل فيما بين مجمل مكوBنات المجتمع

«الديمقراطية».هو ما نقصده من خلل مفهوم 
 ت//دبير ش//ؤون المجتم//ع ل يمك//ن أن يك//ون س//ليما،، لن ثالثاو

 وللن�///قد، وللص//لح المتواص//ل،وفع_ال�، وعادل�، إل� إذا خضع للعق//ل، 
 ون��ذك�ر هن��ا ب��الفرق الج��وهري الموج��ود بي��ن.  الدقيق//ةلعل//ومنت//ائج اول

 العلوم الدقيق��ة وال��د"يانات. ف��العلوم الدقيق��ة تنبن��ي عل��ى العق��ل. والعق��ل
 يس���توجب الملحظ���ة، والنق���د، والمراجع���ة، والمحاس���بة، والتحس���ينات
 المتواصلة. والعق��ل يوص��ل أيض��ا إل��ى الجدلي��ة. وك��ل ش��خص يفت���قد إل��ى
 الحس� النقدي يفقد شرعية انتس��ابه إل��ى العل��وم الدقيق��ة. أم��ا ال��ديانات،

  الدقيقة.لعلوملنتائج اووللنقد، وللصلح، عقل، فإنها ترفض الخضوع لل
 وكل الديان تستوجب من مناصريها الت��وف"ر عل��ى اليم��ان. ويش��ترط ف��ي
 هذا اليمان أن يكون مoسبقا، كامل، مطلقا، ودائما. وكل ش��خص يح��اول
 التفكير في دين معي�ن بواسطة العقل، ت�نتزع منه شرعية انتسابه إلى ه��ذا

الد"ين. 
  ض��من الحري��ات الفردي��ة، ي��دخلن ، لن ال��د"ين والت��دي�نرابعg//او

 لهموم روحانية. بينما تدبير شؤون المجتم��علغاية نفسية، أو  انويستجيب
 المص���الحالحق���وق أو الحاجي���ات العمومي���ة، أو ض���من ي���دخل ض���من 

 يطم��ح ت��دبير ش��ؤون المجتم��ع إل��ى و. لعموم مكوzنات المجتمع،المoش��تركة
  له��ذا نج��د أنعقلني لهذه المص��الح المش��تركة والمتناقض��ة.بلوغ تسيير 

 الديمقراطي///ة تف///ترض بالض///رورة ف///ي أساس///ها الفص///ل بي///ن ال///دين
 ، دون أن يعن��ي ه��ذا الفص��ل، ل إلغ��اءوالدولة، وبي//ن ال//د�ين والسياس//ة

 الد"ين، ول التقليص من قيمت��ه، ول المس��اس بحري��ة العقي��دة، ول بحري��ة
  العبادة.  
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هل يمكن أن تلتزم الدولة بالد�ين ؟
 أو«الديمقراطي��ة»، ، أو »الحداث��ة«يخ��اف البع��ض م��ن أن ت��ؤدي 

 ، إل��ى إض��عاف ال��د"ين. فيط��رح ه��ؤلء البع��ض أن��ه»نم��ط الحي��اة الغرب��ي«
 يجب أن يكون دين الدولة ه��و«، أو أنه »يجب أن تكون الدولة إسلمية«

. وه���ذا الط"���رح ه���و مج���رد ن���nز�و ة إيديولوجي���ة، أو دoغxمwائvي���ة (»الس���لم
dogmatique .  فلم توج��د، ول��ن توج��د أب��دhا، ول��و دول��ة واح��دة ع��بر)

 hراء على أنها حقيقةZبFأو»دول��ة إس��لمية«العالم، يمكن أن يجمع الخ ، 
  فه��ل ح��دث، ول��و م��رة، الى آخ��ره.»دولة يهودية«، أو »دولة مسيحية«

 واحدة عبر التاريخ، أن كانت في المغرب الدولة إس��لمية حقيق��ة» ؟ وه��ل
 حقيقة الدولة إسلمية في السعودية، أو في إيران ؟ وهل الدولة مس��يحية
 في إيطاليا، أو هندوسية في الهند، أو يهودية في إس��رائيل، أو شvنxط�وس��vي�ة

)shintoïsteف��ي الياب��ان ؟ ل، ل يمك��ن أن يجم��ع الخ��براء عل��ى ه��ذا ( 
 الدع��اء المغ��رور. ه��ذه مج��رد إد�ع��اءات إيديولوجي��ة زائف��ة. وحwت"��ى دول��ة
 الفاتيك��ان ف��ي رoوم��ا، ل��م تك��ن أب��دا حقيق��ة» مس��يحية. ورج��ال ال��د"ين،
 والقساوسة، والكليروس، ف��ي دول��ة الفاتك��ان، يعيش��ون ف��ي ش��به ملكي��ة
 رفاهي��ة ومطلق��ة. والخط��اء ال��تي ارتكبته��ا مثل دول��ة الفاتيك��ان، عل��ى
 امت���داد الق���رون، ال���ى ج���انب أنظم���ة سياس���ية أوروبي���ة إقطاعي���ة، ث���م
 استعمارية، ثم فاشية، الى آخره، ت�ثب�ت أن المسيح والمسيحية بريئان كل
 ال��براءة م��ن دول��ة الفاتيك��ان. كم��ا أن ال��دين اليه��ودي بريء م��ن الكي��ان
 الص���هيوني الس���تعماري ف���ي إس���رائيل (ول���و أن "الكنيس���ت"، برلم���ان

 ). كم��ا أن»دول��ة يهودي��ة«إسرائيل، أصدر قانونا يزع��م في��ه أن إس��رائيل 
السلم بريء من دولة السعودية المoحافظة، والت"بwعvي�ة للمبريالية.

 في حvرص بعض ''السلميين'' على أن ين��ص الدس��تور عل��ىالس_wر� و
 ، ه��و أن ه��ؤلء ''الس��لميين'' يري��دون فيم��ا»دين الدولة ه��و الس��لم«أن 

 بع��د، اس��تغلل ه��ذه الس���ند الدس��توري لمن��ع، أو لتجري��م، ك��ل فك��ر، أو
 الش����ريعة«ممارس����ة، أو ق����انون، أو مش����روع، يعت����برونه خارج����ا ع����ن 

 . وف��ي ه��ذه الحال��ة، ف��إن الديمقراطي��ة، وحق��وق النس��ان، ه��ي»السلمية
 بالضبط المoستهدفة والمoهد"دة. حيث أن ع��ددا م��ن مب��ادئ الديمقراطي��ة،
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 الش��ريعة«أو حق��وق النس��ان، تختل��ف  ص��رwاحة» ع��ن، أو تتن��اقض م��ع، 
. »السلمية

- ما هي نتائج الدولة الدينية ؟ 
 وف��ي حال��ة إذا م��ا نج��ح القط��ب المoح��افظ ف��ي المغ��رب ف��ي ف��رض

 ، فهل تعرفون ماذا سwيwقnع ؟ هاكم بعض المثل��ة المعب���رة»دولة إسلمية«
من بين آلف : 

  ف��براير20 : حينم��ا ص��wرwخ المoتظ��اهرون ف��ي "حرك��ة المث//ال الول
 ، ا�ص���دnر م��ا يoس��م�ى»الشعب يريد إسقاط الفساد«" بالمغرب بشعار 2011

 «فقهي» ولي��س «علم��ي»)،، (وهو في الواقع »المجلس العلمي العلى«ب 
 ، أص��در بيان��ا2011 م��ارس 31ت��ابع ل��وزارة الوق��اف الس��لمية، ف��ي و

 الد"عوة ال��ى إلغ��اء الفس��اد (...) ل ب��د أن تك��ون«يoصر�ح فيه ما يلي : عند 
  وبعب��ارة أوض��ح، يق��ول ه��ؤلء! »(ال��دعوة) ش��املة ت�ط��nال الفس��اد العvق��xد�ي

 الفقهاء : إذا أردتم إزال��ة الفس��اد السياس��ي أو القتص��ادي، فيج��ب، قب��ل
 ذلك، أن نزيل الفساد في اليمان، وف��ي العب��ادة، وف��ي العwقvي��دة ! وا�ض��اف

 للغلبية الحق ف��ي تبن��ي الق��وانين ال��تي ت�ج��wر�م«هؤلء الفقهاء في بيانهم : 
 . وبعبارة أوضح، يزعم هؤلء الفقه��اء أن��ه م��ن ح��ق»هذا الفساد (العقدي)

 الغلبية من المواطنين أن تضع قوانين تحكم على كل فساد، أو خلل، أو
 نقص، في العقيدة الدينية بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. الشيء ال��ذي

 Inquisition«مح��اكم التف��تيش الديني��ة» (يؤدي بن��ا مباش��رة إل��ى إقام��ة 
ecclésiastique( ��، دت ف��ي أوروب��ا بي��ن الق��رن��� 15 والق��رن 12ال��تي وج

 الميلديين،حيث كانت هذه المحاكم ت�حwق"ق ف��ي ج��ودة إيم��ان الم��واطنين،
 وتحك��م بالتع��ذيب، أو بالع��دام، عل��ى ال��ذين تnت"ه�مه��م الكنيس��ة بس��وء

. اليمان
 ، حكمت محاكم الدولة المغربي��ة2003 : في مارس المثال الثاني

hard شاب�ا مغربيا من هoواة موس��يقى "ال��روك" (14بالسجن على   rock،( 
 القيام بأفعال من شأنها زعزعة إيم��ان«، و»عvبادة الشيطان«وذلك بتهمة 

 ،»تزعزع إيمان المس��لمين« !؟ كأن موسيقى "الروك" »المسلمين المغاربة
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 بينم��ا ''مهرج��ان م��وازين'' للموس��يقى (ال��ذي تنظم��ه أو ترع��اه الدول��ة) ل
 يزعزع إيمان المoسلمين ! (رغم م��ا يص��احب ذل��ك المهرج��ان م��ن خم��ر،
 ورقص، وهلوسة). ولم�ا خرج هؤلء الشبان من الس��جن، ف��nر� بعض��هم ال��ى
خارج المغرب، وطلبوا اللجوء السياسي، وحصلوا على جنسيات أجنبية. 

 ، نش��رت الج��رائد2013 أبريل 16الثلثاء يوم  : في المثال الثالث
 المغربي���ة، والمواق���ع اللكتروني���ة، أن م���ا يس���م�ى ب «المجل���س العلم���ي
 العلى»، التابع ل��وزارة الش��ؤون الس��لمية ب��المغرب، أص��در فت��وى ي��بر�ر

 أل تعت��بر. )4( ع��ن دي��ن الس��لمد"ويجيز فيها قتل أي مغربي مس��لم إرت��د"
 هذه الفتوى تحريض�ا رسميا لممارسة التكفير، والرهاب، والقتل ضد كل
 من يكون إيمانه، أو عقيدته، مشكوكÁا في سلمتها ؟ أل��م يقت��ل المناض��ل

  بال��دار البيض��اء)1975 دجن��بر 18المع��ارض الب��ارز عم��ر بنجل��ون (ف��ي 
بالضبط بحجة إتهامه باللحاد ؟ 

 أليس��ت ه��ذه التص��ر�فات اس��تبداد�ا ؟ أل ي��ؤدي ه��ذا الن��وع م��ن
 Inquisition إلى إقامة م��ا يش��به "مح��اكم الت"فxتvي��ش" (»الدولة السلمية«

ecclésiastique؟ (
 أليس ه��ذا الن��وع م��ن "الدول��ة الس��لمية" ه��و ال��ذي يري��ده ه��ؤلء
 الفقهاء المحافظين ؟ وهل يمكن أن يكون النق��اش السياس��ي مoج���د�يا م��ع

 ألي//س الح//ل_ الوحي//د المعق//ول ه//و فص//ل ال//دين ع//نهؤلء الفقه��اء ؟ 
  الدولة ؟

- هل يمكن أن يكون للدولة دين ؟ 
 وفي الحقيق��ة، ف��إن الد�ول��ة لي��س له��ا دي��ن. ول يمك��ن أب��دا أن
 يك���ون له���ا دي���ن (س���واء تعل���ق الم���ر بالس���لم، أم بالمس���يحية، أم

  فل يمك��ن للدول��ة أن تم��ارس ه��ذا.باليهودية، أم بغيرها م��ن الدي��ان)

الفتوى على الصفحات    4 العلمي291 – 285وردت هذه  الذي أصدره «المجلس  الكتاب    من 
 ».2012 - 2004العلى»، والذي يحمل عنوان : «فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالفتاء، فترة 

 وقد قد"مت هذه الفتاوى في إطار الستجابة لطلب44ات تق44دمت به44ا وزارة الوق44اف والش44ؤون
 السلمية.
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 الد"ين، ول أن تnتقي�د بمبادئه. لماذا ؟ لن الدولة هي مؤسسات، وأجه��زة،
 وآلي��ات، وم��وازين ق��وى، وإج��راءات، وق��وانين، وعلق��ات، وص��راعات،
 وت��دابير، وحvي���ل، وغ��ش، ونvف��اق، وخvيان��ات، إل��ى آخ��ره. ول يوج��د مك��ان
 ض����vم�نw مoك�وzن����nات الدول����ة ل لليم����ان، ول للقداس����ة، ول للعب����ادة، ول
 للر�وحانيات، ول للخلق المoجردة. وحتى إذا تnخnل"لت تلك الدولة طق��وس
 ديني��ة، ف��إن تل��ك الطق��وس تك��ون مج��رد مظ��اهر مoض��ل"لة، أو "د�يك��ور"

مoخادع. ومن يد"عي عكس ذلك، إنما يoغالط الناس. 
 ، ف��ي أجهزته��اجميع دول الع//الم متش//ابهةوليس غريب�ا أن تكون 

 وآلياته��ا، ف��ي سياس��اتها وف��ي قوانينه��ا، ف��ي تص��رفاتها وانحرافاته��ا، ف��ي
 إيجابياتها وفي سلبياتها، وذلك بدرجات متفاوتة، سواء كان سكان تل��ك
 البلدان مسلمين، أو مس��يحيين، أو يه��ود، أو ب��وديين، أو هندوس��يين، أو

بدون دين، إلى آخره.

لwنOح�ذOر الحwي̂ل السياسية
 . وهذه مجرد حيلة سياسية،»إستثناء«البعض يwد"عoون أن المغرب 

 وي��oراد  منه��ا إيه��ام الجم��اهير أن مب��ادئ الديمقراطي��ة ال��تي تnنxطnب���ق عل��ى
 مجم��ل بل��دان الع��الم، ل يقب��ل أن تnنxطnب���ق عل��ى المغ��رب. وه��ذا إدع��اء

 لن القوانين الموضوعية ال��تي تحك��م مجتمع��ات س��ائر بل��دانخاطئ. 
  ول.العالم تOنEطOبyق ك��ذلك وبالض���رورة عل��ى بلد المغ��رب، وعل��ى غي��ره

 يoس�تnثنnى أي بلد في العالم من ضرورة الخضوع لهذه القوانين الموض��وعية.
 والظواهر السياسية والقتصادية والجتماعي��ة والثقافي��ة، ال��تي توج��د
 ف��ي س��ائر بل��دان الع��الم، توج��د ك��ذلك ف��ي المغ��رب، ول��و ب��درجات

.مختلفة
 وهناك م��ن ي��د"عي أن ك��ل الم��واطنين ب��المغرب مoلxزwم��oون ب��احترام

 . ويد"عون»مقد"سات«، ول� »خطوط حمراء«، وبالخضوع ل »ثوابت المة«
 ، أو أن يط��الب»الث��وابت«أنه ممن��وع عل��ى ك��ل م��واطن أن ين��اقش ه��ذه 

 إن ك//ل م//ن يتكل//م ع//نبتغييره��ا. وه��ذه مج��رد حيل��ة سياس��ية أخ��رى. 
 ، إنم//ا يقص//د أن»مقد�سات«، أو عن »خطوط حمراء«، أو عن »ثوابت«
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 هناك إجراءات، أو مؤسسات، أو قوانين سياس//ية، ل ي%س//مح للش//عب
 ب//أن ي%ح//اول نق//دها، أو م%راجعته//ا، أو تغييره//ا. وه//ذا ه//و الس//تبداد

 من بينما في الحقيقة، الس�لطة تنبع من الشعب وحده. بمعنى أنه بعينه.
 حق الشعب أن ي\غOي�ر كل ما يZمZس� حياته السياسية، أو القتص��ادية، أو

  ب��ل الق��انون الع��ام.الجتماعي��ة، أو العلمي��ة، أو الديني��ة، أو الثقافي��ة
 ال��ذي يحك��م الك��ون كل��ه، ه��و أن ك��ل ش��يء، ومهم��ا ك��ان، يwتط��nوzر ويتغnي���ر
 باستمرار، وذلك حسب الظروف التاريخية، وحس��ب م��وازين الق��وى بي��ن
 الط��راف المجتمعي��ة المoتنافس��ة. ب��ل ح��تى ال��د"ين، وك��ذلك علق��ة ال��دين

 والمح//افظون،بالدولة، وعلقات البشر بالد"ين، كل"ها تتغير عبر التاري��خ. 
 الم%ستفيدون م//ن امتي//ازات م%فرط//ة ف//ي الوض//اع القائم//ة، ه//م ال//ذين

  لنه��م.»خط//وط حم//راء«، أو »مقدس//ات«، أو »ث//وابت«يري//دون إقام//ة 
 يري��دون من��ع الش��عب م��ن الع��تراض عل��ى اس��تمرار تل��ك المتي��ازات

الجائرة. ويهدفون إلى منع الشعب من التفكير في تغييرها أو إلغائها.
 ، ت��ارة»إجم��اع وطن��ي«والبعض يد"عي أيضا أنه يوجد ف��ي المغ��رب 

 ، وت��ارة»إم��ارة الم��ؤمنين«، وتارة حول »البwي�عwة«حول الملكية، وتارة حول 
 ، وت��ارة ح��ول الص��حراء، إل��ى آخ��ره . وه��ذه»المoسلسل ال��ديمقراطي«حول 

 خرافة أيضا. بل هي مجرد حيلة سياسية يoرwاد منها تخوي��ف، أو ترهي��ب،
 الجماهير التي لها مواق��ف مخالف��ة لمواق��ف الحoك��م الق��ائم، وذل��ك به��دف
 إس��كات المعارض��ين، وبه��دف منعه��م م��ن التع��بير الح��ر ع��ن قناع��اتهم

  في بلد ما، سوى الحoك�ام»إجماع سياسي«المتمي�زة. فل يتكلم عن وجود 
 المستبدون، وأتباعهم الذين ل يع��ترفون لمعارض��يهم بمش��روعية ال��دفاع

 ف//ي ك//ل جماع//ة،عن اختياراتهم المخالفة. بل الحقيق��ة العام��ة، ه��ي أن��ه 
 وفي ك//ل مجتم//ع م%ح//دد، توج//د بالض//رورة أفك//ار متفاوت//ة، ومواق//ف
 م%ختلف///ة، واختي///ارات متناقض///ة، س///واء ف///ي مي///دان السياس///ة، أو
 القتصاد، أو الد�ين، أو الفكر، أو الثقافة، إلى آخ//ره. والح//ل الوحي//د،
 المعقول، للفصل في ما بين هذه الخلفات، وللت�ع//اي%ش الس_//لمي، ه//و
 الحتك//ام إل//ى الش//عب، والحتك//ام لمب//ادئ الديمقراطي//ة، كم//ا ه//ي

 متعارف عليها عالميا.
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 إننا نحترم كل دي��ن، ونح��ترم ك��ل المoت��nدnي�نين، ونح��ترم أيض��ا غي��ر
 المتدينين، أينما كانوا. وندافع عن حرية العقيدة، وحري��ة العب��ادة، وحري��ة
 عدم العبادة. لكننا لن نقب��ل أب��دا ب��أن يف��رض علين��ا أي� ك��ان، إج��راءات

 ، أو»مقد"س��ة«سياس��ية اس��تبدادية، أو غي��ر عادل��ة، وذل��ك ب��دعوى أنه��ا 
 خصوص���ية وطني���ة«، أو بحج���ة أنه���ا ناتج���ة ع���ن »نابع���ة م���ن ال���د"ين«

 تقالي��دنا«، أو أنه��ا مoس��تمدة م��ن »إجم��اع وطن��ي«، أو ع��ن »اس��تثنائية
، إلى غير ذلك من الحvيwل السياسية الس�خيفة. »العريقة

الحل_ هو فصل الد�ين عن الد�ولة
 لخ�ين عن الدولة، من جهة أولى، أن ل تتدخ�د�و يعني فصل الد�
 لخ�ين. ويعن//ي م//ن جه//ة ثاني//ة، أن ل يت//دخ�د�الدول//ة ف//ي ش//ؤون ال//د�

 ين (أو الفقهاء) ف//ي ش//ؤون الدول//ة. وكلم//ا ح//اولت الدول//ة ض//بطد�الد�
 عقي///دة الم///واطنين، أو الت�ح̂ك�///م ف///ي عب///اداتهم، فإنه///ا تص///بح دول///ة
 م%س//تبدة. وكلم//ا ح//اول بع//ض رج//ال ال//دين أن يفرض//وا عل//ى الدول//ة
 تص//وراتهم، أو توجيه//اتهم الديني//ة، ف//إنهم يص//بحون حزب//ا سياس//يا

 م%ستبدا.
 إن الد"ين قائم بذاته، ومحترم ف��ي ك��ل البل��دان، ول يحت��اج ال��ى أن

 لO//هوإذا لم ي̂ح�م ال كما ل يحتاج إلى أن تحميه الدولة. .تعترف به الدولة
  ف//ي حماي//ة ه//ذا اللO//هدينه، فلن تستطيع أي//ة مؤسس//ة أن تن//وب ع//ن

 (فإذا لم يقدر الله على حماية دينه، فكيف يمكن لدولة من صنع الد�ين.
البشر أن تفعل أكثر أو أحسن من الله ؟). 

 حر�ي��ة بالض��رورة، تOس|تOو}جyبZان التعبيروإن حري�ة التفكير، وحرية 
  وه��ي كله��ا. العب��ادة، وك��ذلك حري��ة ع��دم العب��ادةوحري��ة العقي��دة، 

� مoس��wط"رة ضمن حقوق النسان (كما هي متعارف عليها عالميا). ومن ح��ق
 كل مواطن أن يمارسها، وم��ن حق"��ه أيض��ا أن ل يمارس��ها، وذل��ك حس��ب
 قن��اعته الش"خص��ية، بش��رط واح��د فق��ط، ه��و أن ل يس��يء إل��ى الحق��وق

 وك��ل دول��ة تح��اول الت~حZك{��م ف��ي عقي��دةالمش��روعة لم��واطنين آخري��ن. 
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 المواطن، أو تحاول فرض عبادات معينة عليه، أو تح��اول منع��ه م��ن
 .ممارسة العبادة التي يريد، تصبح هذه الدولة م\ستبدة

 ول نقبل بتاتا أن تOح�ص%ر الدولة مرجعيتنا الفكرية، أو القانونية،
 أو السياس//ية، أو الثقافي//ة، فق//ط ف//ي ال//دين، أو ف//ي الس//لم، أو ف//ي

  عل��ى عك��س ذل��ك، نري��د أن تك��ون مرجعياتن��ا''الش�//ريعة الس//لمية''.
 مoتعددة، مفتوحة، بل حدود، لك��ي تش��مل ك��ل الت���راث النس��اني الع��المي.
 فم��ن م��ن حق"ن��ا، وم��ن واجبن��ا، أن نس��تفيد م��ن ك��ل الث"قاف��ات، القريب��ة
 والبعيدة، الجديدة والقديمة، الشرقية والغربية، المoتnدnي�ن��ة وغي��ر المتدين��ة،

 وم̂ه�م//اوخاص�ة منها تلك التي أثبت��ت فعاليته��ا، أو ع��دالتها، أو ص��wو ابها. 
 كانت أية مرجعية مشروعة أو مألوف//ة، فإنن//ا ل//ن نقب//ل ش//يئا منه//ا إل

 فمقي//اس قب//ول المرجعي//ات الفكري//ةإذا كان معقول�، وعادل، وفعال. 
 ، رفض//ناه،هو العقلنية، وليس شيء آخ//ر. وك//ل م//ا ل//م يك//ن عقلني//ا
مهما كان مصدره، سواء كان هذا المصدر دنيويا أو دينيا.

  ه���ي أن "إم���ارة الم���ؤمنين" تتن���اقض م���ع الس���لم،)5(ةخلص���الو
 ، وبي��نالدول��ة وال��د�ينالفص��ل بي��ن وتتن��اقض م��ع الديمقراطي��ة؛ وأن 

 وإذا ل��م نفص��لالديمقراطي��ة؛ ئ ، هو من صلب مب��ادوالد�ينلسياسة ا
 بين الد�ين والدولة، فإن تحقي��ق الديمقراطي��ة، أو الحري��ة، أو العدال��ة

المجتمعية، أو حقوق النسان، تبقى كل�ها مستحيلة التحقيق. 
)6(عبد الرحمان النوضة 

)7()2011 أبريل 4(حرر في الثنين 

 Leهذا المقال مكون من مقتطفات مأخوذة من فصل "الدين والسياس44ة"، م44ن كت44اب "   5

Politique" : للكاتب عبد الرحمان النوضة، وهو كتاب منشور عل44ى الموق44ع اللك44تروني ،" 
https://livreschauds.wordpress.com." 

 مهندس، كاتب، معتقل سياسي سابق، محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة المس بأمن النظام   6
 سنة إبان حكم الملك  الحسن الثاني.18الملكي، سجن خلل 

 ، بعث الكاتب هذا المقال عدة مرات إلى جرائد2011 ملحظة : خلل شهري أبريل وماي   7
 و"الصباح"، وطلب منها نشر ه44ذا و"المساء"، مغربية مثل : "أخبار اليوم"، و"الحداث المغربية"،

 المقال، سواء في صيغته الكاملة، أو على شكل مقتطفات منه، أو على ش44كل ملخ<44ص. حي44ث
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 رخ<ص الكاتب لهذه الجرائد بأن تحذف الجمل أو الفقرات التي ل ترضيها. لك44ن ه44ذه الج44رائد
 إم44ارة«رفضت نشر هذا المقال. وكانت تنشر في نفس الوقت عشرات الن<صوص ال44تي تeمdج"44د 

 ).»الدولة السلمية«، أو تدافع عن »المؤمنين
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