
 :22، رحمان النوضة، الصيغة "أيّة عالقة بين الدِّين والقانون؟"غِـلَاف كِتاب 
 

 145  من  1.              صفحة  22كتاب 'أية عالقة بين الّدين والقانون'، رحمان النوضة، صيغة 



ِكـــــــــــــــــَتـــــــــــــــاب

َرْحمان الُنوَضة

 َأ�يَّة َعلَاقة بَين
َألدِّين وَألقَانُون؟

 نِـَقاش َحْول بـعض ُبــُنـود الَقاُنون الـِجَنائِـي
يَـات الـُمَتــَعّلــقة  ِبالـَدولة   وِبالـُحرِّ

(.22)الصِّيغة 
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؟  ين والَقانُون أَيَّة َعاََلَقة بين الدِّ "معلومات حول كتاب:  "
 رَحْمَان النُوضَة.الكاتب:

 ا4يَّة عَلَاقة بين الدِّين والقانُون.  عنوان الكتاب:
  ِنـقَاش حول بعض بُنُود القانون الجِنَاِئِــي المُتعلِّــقة بالدَّوْلـةالعنوان الفرعي للكتاب: 

وبالحُرِّيَات.  
(. Essai مقالة نظرية سياسية )الصّنـف:
 من اPبْدَاـع الكاتب. الغالف:

 .  2020 يُولْيُوز تاريخ النَشْر األول على األنترنيت:
.22  )أي رقم آخر مُراجعة للكتاب( :رقم الصِّيغَة

 نشره الكاتب رحمان النوضة على األنترنيت.الناشر:
.978-9920-39-853-4(: ISBN  )الرقم الدولي المعياري للكتاب )ردمك(:

)ة ان للنَّاِشرين:ُرخَصْ  بالمجِّ
 يمنح مؤلــف هــذا الكتــاب، رحمــان النوضــة، إلى أي ناشــر مهتم بهــذا الكتــاب، في أي

ا مجانيًـا، وغـير  رِيمكان في العالم، َترْخِيصـً  ، وغـير قابـل للتحويـل. ويسـمح هـذاحَصـْ
 الترخيص للناشر بنشر هذا الكتاب، أو ترجمته إلى اللغة الــتي يختارهــا، أو توزيعــه، أو

 من الناشــر الــذي ينشــر هــذاالكاتب  يَطلبحتى بيعه )في حالة طبعه على الورق(. وال 
ا ماليًّا للمؤلــف. وشــروط    على هــذا الــترخيص هيالحُصــولالكتــاب أن ُيــو�دِّيَ تعويضــً

  على الناشر تعديل محتـوى هـذا الكتـاب، مـا لم يحصـل على تفـويض ُيمْنَعُ(1التالية: 
  هـذا الـترخيص الحـالي،يُمْنَحُ(ـ 2مكتوب من المؤلف يحدد التعديالت المسـموح بهـا. 

 في نفس الوقت، لجميع الناشرين في العــالم )أي أنــه يُمْنَـعُ تحويـل هـذا الــترخيص إلى
 ( في حالـة طبــع هــذا الكتــاب على الــورق، يجب أن3 بِنَاشِر واحد(. َخاصّ َحصْرِي حَقّ

 ( في حالة عرض هذا الكتاب للتنزيل على4. مُمكن مُستوى بيعه عند أدنى سِعريكون 
 ( في بداية كل نسخة منشورة من هــذا5. مَجَّانِيًااإلنترنت، يجب أن يكون هذا التنزيل 

ــة ــرة الحالي ــزم استنســاخ هــذه الفق ــترنت(، يل ــورق أم على اإلن ــاب )ســواء على ال  الكت
  للناشرين"(. والغرض من هذا الترخيص هو المساهمة في نشر الثقافة، وليسرُخْصَة)"

 تحقيق أرباح تجارية. وال يعني هـذا الــترخيص تنـازل المؤلـف )رحمن النوضــة( عن أي
 حق من حقوق النشر، أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة به. ويحتفظ المؤلف في الوقت

ه، )إعــادة إنتــاج هــذا الكتــاب، وتعديلــه، ونقلــه، ونشــره، حُقوقهنفســه بجميــع   وعَرْضــِ
 ، وبيعه، وتسويقه، بأي شكل كان، وبأي وسيلة كانت(.وَتَوْزِيعِه
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 ، نشـــرت وزارة العـــدل بـــالمغرب2015في بدايـــة شـــهر أبريـــل 
ــائي'' ــ ــانون الجن ــ ــروع الق ــ ــودّة مش ــ ــ 16.10 رقم ''مس ــ ــا، ــ  على موقعه

  مـادّة، مكتوبــة على600اإللكتروني. وتتكــوّن هـذه ''المســودة'' من قرابــة 
  صــفحة من الحجم الكبــير. وطلبت الــوزارة من الفــاعلين المُهْتَمِّين288

 أن يُبلّغوها مُالحظاتهم أو اقتراحاتهم. وكان من المُحتمل أن تكون هذه
  )مع الــوزارة( مُبــادرةً إيجابيــة، وأنتـفاعل تَشارُكيالدّعوة الرّسمية إلى 

ــدما ــو أنــه، بع ــه. لكن المُؤســف ه  تَســتحقّ التَشــجيع والتـــقدير والتَنوي
ــقادات المُعَبَّر عنهــا من طــرف الجمعيــات والشخصــيات  تكــاثرت االنتـ
دّ ”مُســودّة القــانون الجنــاِئي“،  المناضــلة في مجــال حقــوق اإلنســان، ضــِ
 صرّح وزير العدل مصطفى الرَّمِيـد )وهـو عُضـو في قيّـادة حـزب إسـالمي
وى مـع  ا صُولِي(، أمام مجلس النوّاب، أن وزارتـه »لَنْ تــقبل التعامـل سـِ

 «. بمعــنى أن وزارة العــدل غــير(1)مالحظــات المؤسّــــسات الدّســتورية
 مُلزمة باعتبــار االنتـــقادات المُعَبَّر عنهــا من طــرف الجمعيــات المهتمــة
ــه  بحقوق اإلنسان. وهذا تراجع عن ذلك »التـفاعل التَشَارُكِي« المُصرّح ب
 في البداية. وتجدرُ اإلشارة إلى أن مصطفى الرَّمِيد، كان هو نـفسه يَنشــط
لَامِيَة لِحُقــوق اإلنســان قَبــل أن  كَحَرَكِي إسالمي ا صُولي في جمعيــات اPســْ

يُوصِلَه حِزْبُه إلى منصب وزير العدل.          
ــوع، لب المَوضــ ــُ ــدُخول في صــ ــ ــل ال ــ ــذكير ببعضوقب ــ ــزم الت ــ   يل

 المُعطيــات الــتي قـد تُســاعد القـارئ على فهم الطريقــة الـتي تـــفاعل بهــا
المُجتمع مع ''مُسودة مشروع القانون الجناِئي''.        

   أب------رز المؤّس-------سات- الدس------تورية الَمْعِنَي------ة هي: البرلم------ان، والمجلس االستش------اري لحق------وق1
اإلنسان، ومؤّس-سة الوسيط، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 
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 حيث تُوجــد. يَـكْتَسِي مَشروع القانون الجِناِئي أهمية سياسية كبيرة
ــادِلًا. عالقــة عَمِيقــة بين القــانون والمُجتمع ــاPذا كــان القــانون القــاِئم عَ  فَ

 وإذا كـان القـانون. وَحَكِيمًـا، فإنـه يُســاعد على خِدْمَـة المُجتمـع وتَــقَدُّمه
ادِيًا، فَاPنَّ تِبْدَ  .يَزِيــد في تَكْبِيــل المُجتمـع، أو في اPعَاقَــة تَــقَدُّمِهه القـاِئم اِسـْ

ــع أرقى قِيَمِ ــة م ــه بالمقارن وحًا في تَخَلُّفِ ــُ ــاِئم مَفْض ــانون الق ــان الق  وإذا ك
 عَصْره، يُصبح مُتَجَاوَزًا إلى دَرجة أنه لَا ا4حــد يَجْــرُو° على تطبيقــه بِــاعْتِزَاز

. كَامِل
 وبعد إقرار مَشروع القانون الجناِئي، ستعمل به المَحاكم خالل عدّة
 عُقود مُتوالية. وال تُمكن إعادة مُناقشته أو مُراجعته بســهولة بعــد بضــعة

 . وهــذا1962ســنوات وجــيزة. فالقــانون الجنــاِئي القــديم يعــود إلى ســنة 
 القــانون الجنــاِئي الجديــد )باإلضــافة إلى قــانون المِســطرة الجِناِئيــة( هــو
 الذي سَيُحدّد القواعد واآلليات التي سيُعَاقَبُ بها، ليس فقط المُجرمـون
 العاديون، بل أيضا المُناضــلون، والمُعارضــون السياســيون، والنـــقابيون،
 والمحتجّون، والمتظاهرون، والمفكّــرون، والكتّــاب، والنُـــقَّاد، والفنّــانون،
 والصـــــحافيون، والناشـــــرون على الـــــوَرق وعلى مواقـــــع األنـــــترنيت،
ــرؤون، ــا يق ــذين يُعلّقــون على م ــبر شــبكة األنــترنيت ال ــون ع  والمُتَجَوِّلُ

والعاملون في االقتصاد، والمسئولون في أجهزة الدولة، إلى آخره. 
 ، نظّمت َجمعيــات وهَيئــات من2015وخالل شَهري أبريل ومــاي 

  أكثر من عشرة نَدَوَات لِلتَشَاُور حول مشروع القــانون“المُجتمع المدني”
 الجنــاِئي. وقــد شــارك في هــذه النــدوات أفــرادٌ ومناضــلون من األحــزاب
ــسات في هــذه النــدوات  التـقدمية. لكن أحزاب اليسار لم تُشــارك كَمُو�سَـّ
 بالقدر المطلوب أو الممكن. وإنما شارك بعض مناضلي أحــزاب اليســار
 كأشخاص في النقاشات التي دارت حول مشروع القانون الجناِئي. وذَكَّرَ
 غياب أحزاب اليسار باألزمــة المُركّبــة الــتي تعيش فيهـا هـذه األحــزاب.
وى بمــا كَّدَ غِيَاب أحزاب اليمين من هذه الندوات أنهــا ال تهتم ســِ  كَمَا ا4
 قد يعود عليها بنـفع مادي مباشر وسريع. وا4كَّدَ التـفاعل السّريع لبعض
 الجَمعيات مع مشروع القانون الجناِئي ظاهرةً سياســية جديــدة، وهي أن
ــدِّ هــذه اللحظــة[ أكــثر حيويــة، وأكــثر تــأثيرا،  الجمعيــات غــدت ]إلى حَ

وفعالية، من األحزاب التـقليدية.     
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 ونظّمت وزارة العــدل نَــدوة كبــيرة حــول هــذا المشــروع، بمدينــة
 ، بهــدف االســتماع لمالحظــات القضــاة، والمحــامين، وغــيرهم.(2)الربــاط

  شــخص )معظمهم من400 و 300وحضــر هــذه النــدوة مــا يــتراوح بين 
 المُحترفين في مجال القانون(. وخالل هذه النــدوة، فرضــت وزارة العــدل
 بأن تـفتتح هذه النــدوة بِتِالوة آيــات من القــرآن، دون أن يُــدرك أحــدٌ مــا
ــفسير ــاِئي. والتـ ــانون الجن ــول الق ــدوة ح ــرآن خالل ن ــبرّر تِالوة الق ــو م  ه
 المُحتمل هو أن وزير العـدل هــو عضـو في قيـادة حــزب إســالمي أصـولي

 ، كــان وزيــر«مُجاهدًا إسالميا»)هو »حزب العدالة والتنمية«(. وبِاعتباره 
 العدل اإلسالمي يُريد نشر، أو ترسيخ، هذه الطقوس الدّينيــة. وقــد هَيْمن
 وزير العدل على حوار هذه النّدوة. واحتكــر الـوزير ومســاعده المِكْرُوفُــونَ
ــنى أن وزارة العـــدل ــدوة. ِبمعـ ــثر ِمن نصـــف مجمـــل وقت النـ  خالل أكـ
يْق  تَكَلَّمَت أكثر مِمَّا استمعت إلى الحاضــرين. ولم يُحِس الــوزير بــأي ضــَ

 في الصــراع الــدّاِئر حــولطَرَفًــا وَحَكَمًــا من أن يكون، في نـــفس الـوقت، 
 هذه ''المسودة''. وهو ما يَفضح العَقْلِيَة المُستبدّة التي تعــاملت بهــا وزارة

العدل مع "مُسودّة مشروع القانون الجِنَاِئِي".
 وجود صراع حادّ( ن الجناِئيوبَيَّنَ هذا النـقاش )حول مُسودّة القانو

  هو توجّه مُحافظ وساِئد،التيار األول. بين تيّارين رِئيسيين في المجتمع
 يأخذ مفاهيمه، أو اختياراته، من تـقاليد مُجتمعية قَدِيمة، أو ِمن مَراجــع

 ''مَخْزَنِيَة''عَتِيقة، أو من رَغبة في ِخدمة أهداف ( إسالمية أصولية)دينية 
م النظــام السياســي المُحافــظ القــاِئم في) ــزَن“، وهــو اِســْ  نســبةً إلى ”المَخْ

 ويَستعمل النظــام السياســي في المغــرب الحركــات اإلســالمية(. المغرب
ة أو اليســارية  ويتميّــز التيـار. بهدف اPضْعَاف أو مُحاربـة القِـوَى المُعَارِضــَ

تِه للدّيمقراطية ــة، أو بِمُعَارَضــَ اثَ ــه للحَدَ  ، أواإلســالمي المُحافــظ بمقاوِمت
 ويهدف هذا التيار المُحافظ إلى تـغليب الدّين على. بمناهضته للعَقْلَانيَة

 ويَرمي إلى صِيانة، أو إعــادة إنتــاج، التـــقاليد، أو المُعتـــقدات،. كلّ شيء
 وفي ندوة وزارة العــدل، ناصــرت أغلبيــة القُضــاة. أو المُكتسبات القديمة

 الـذي)وكـان وزيــر العـدل . والمحـامين الحاضـرين هـذا التوجّــه المُحافظ
 يتحــدث''( حــزب العدالــة والتنمية''ينتمي إلى حزب إســالمي أصــولي هــو 

. كأنه الناطق الرَّسْمِي باسم هذا التوجه المُحافظ
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 ويتميّــز بالــدفاع عن قيّم الحداثــة،.  هو توجّه تـــقدّميوالتيار الثاني
ــقافة حقــوق اإلنســان، ويطمح إلى مالءمــة ــفعيل ثـ  ويناضــل من أجــل تـ

 كمــا يهــدف هــذا التيــار. القوانين الوطنية مع  المواثيق الحقوقية الدولية
ــقاليد، أو ــغيير التـ ــقِيفِه، أو تـ ــل المــواطن، أو تَثـ ــقدمي إلى تحريــر عَقْ  التـ

 تَعُـــوق حُرّياتـــه، أو تَكْبُتُالمُعتــــقدات، الـــتي تُكبّـــل فِكـــر المُـــواطن، أو 
طُموحاته.     

 وقـال وزيـر العـدل أن »هـذا المشـروع دُرس من طـرف خـبراء، هم
 من كبار المتخصّصين في مجال القانون والقضاء«. وأن »هذه ''المســودة''
ــذين ــة األشــخاص ال عة«. لكن أغلبي ــدّدة وموســّ  خضــعت لحــوارات متع
 ساهموا في إعداد، أو تطوير، هذه ''المســودة''، هم في الحقيقــة مَــاÂجُورُون
 لـــدى الدولـــة، أو مُحـــافظون، أو مُوَالُـــون للنظـــام السياســـي القـــاِئم، أو
اِئد، ســواءً داخــل  مُتعــاطفون مــع تيــار ''اإلســالم السياســي األصــولي'' الســّ
 الحكومة، أم داخــل المُجتمــع. وفي حالــة عــرض هــذا المشــروع للقــانون
 الجناِئي على البرلمان، فإن االحتمال األكبر هو أن يوافــق البرلمــان على
 هذا المشــروع. ألن أغلبيــة هـذا البرلمــان هي أيضـا مُحافظــة، ومُناصــرة

لِتِيَار اإلسالم السياسي األصولي.   
  حـــول ''مســـودّة مشـــروعنَـــدَوَاتومن بين الهيئـــات الـــتي نَظَّمَت 

القانون الجناِئي''، نجد مثالً : 
؛ (3)- ''الجمعية المغربية لحقوق االنسان'' )نَظَّمَتْ سِتّة نَدَوَات(1
ــة(،2  - ''ربيع الكرامة'' )وهو اِئتالف مكوّن من عدة جمعيات حُقوقي

 و''الجمعية المغربية للدفاع عن حقــوق النســاء''، و''الجمعيــة الديمقراطيــة
؛ (4)لنساء المغرب'' )نَظَّمُوا ثالثة نَدَوَات(

: (5)- ''االPْئÇتِلَاف المغربي لهَيْآت حقوق اإلنسان'' )نَظَّمَ نَدْوَة(3

 نظمت ''الجمعي---ة المغربي---ة لحق---وق اإلنس---ان'' ن---دوة أولى في مدين---ة الرب---اط، خالل3
  أبري--ل. ون--دوة ثالث--ة في مدين--ة28 أبري--ل. ون--دوة ثاني--ة خالل ي--وم الثالث--اء 15ي--وم األربع--اء 

يْْمََة خالل ي------وم األح------د   . كم------ا نّظمت ''الجمعي------ة المغربي------ة لحق------وق2015 أبري------ل 12الُحس------َََ
 اإلنسان'' ندوة في الرباط حول ''مدى دس--تورية ق--وانين الس--لطة القض--ائية''، وذل--ك خالل ي-وم

، في نادي هيئة المحامين بالرباط.2016 مارس 4الجمعة 
 . وندوة2015 أبريل  17ندوة أولى في مدينة الدار البيضاء، خالل يوم الجمعة- 4

  . ون--دوة ثالث--ة في الرب--اط خالل ي--وم2015 أبري--ل 28ثاني--ة في الرب--اط خالل ي--وم الثالث--اء 
.2015 ماي 8الجمعة 
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؛ (6)- ''المَركز المغربي لحقوق اإلنسان'' )نظم ندوة(4
؛ (7)- ''الهَيئة المغربية لحقوق اإلنسان'' )نظمت ندوة(5
- ''المُنْتَدَى المغربي للحقيقة واإلنصاف'' )نَظَّمَ ندوة(؛ 6
 -  و''مَحكمة االستئناف بمدينة الرباط'' )نَظَّمَتْ ندوة(، و''مَحكمة7

؛ (8)االستئناف بمدينة الدار البيضاء'' )نَظَّمت ندوة(
ــابع للدولــة[8  - و''المَجلس االستشــاري لحقــوق اإلنســان'' ]وهــو َت

؛ (9))نظّم ندوة واحدة دَاخلية وَمُغلقة(
 - اِْئÇتِلَاف بين عــدّة جَمعيــات، يحمــل اســم ''الدّيناميــة الجَمْعَوِيــة9

 من أجل قانون جناِئي ملـتزم بحقـوق اإلنسـان بمضــمونها الكَـوني'' )نظّم
  جَمعيـــة150 موقّعـــة من طـــرف قرابـــة عريضةنـــدوة صـــحفية، وقـــدّم 

؛ (10)حقوقية(
ــاِئي جــدير10 ــانون جن  - اِْئÇتِلَاف ومَوقــع إلكــتروني يحمــل اســم ''ق

؛ (11)بالقرن الواحد والعشرون''، )نظّم ندوة(
ــدار ــاط، وال ــدوات هي الرب ــتي نُظّمت فيهــا هــذه الن  وأهم المــدن ال

البيضاء، والحُسَيْمَة، وطنجة، واتْمَارَة.
 واتـفق عدد هام من الجَمعيات المُناصرة لحقوق اإلنسان على نشر

ــانونعريضة ــودّة مشــروع الق ــع، بهــدف مُعارضــة ''مُس   مطروحــة للتوقي
 بِنَــاءً على مقاربــة... مُراجعتها بشــكل جَــذري، »الجناِئي''، والمطالبة بِ 

 تشــاركية، واعتمــادًا على مرجعيــة تســتند إلى المواثيــق الدوليــة لحقــوق
   «.اإلنسان

»      كما نّظمت كلّ واحدة من القَنــاتين التَلْفَــزِيَتَيْن العُموميــتين، 
2M»(12)و ،«Medi1»برنامجــا حــول هــذه ''المســودة''. لكن الشخصــيات ، 

.2015 ماي 9ندوة في مدينة تمارة خالل يوم السبت 6
.2015 ماي 5ندوة في مدينة الرباط، خالل يوم 7
.2015 ماي 13ندوة في مدينة الدار البيضاء خالل يوم األربعاء 8
.2015 يونيو 15ندوة خالل يوم االثنين 9

 . وتوجد العريضة المذكورة2016 يناير 14ندوة صحفية في مدينة الرباط، في 10
في ُملحقة موضوعة في آخر هذا الكتاب. 

م----ة له----ذه2016 ين----اير 22ن----دوة في مدين----ة الرب----اط، في 11  . وق----الت الَفَعاِليَ----ات الُمَنظِّ
 الن--دوة أنه--ا طلبت من بعض أط--ر ''ح--زب العدال--ة والتنمي--ة'' )وه--و أغلبي--ة في الحكوم--ة( أن
 يساهموا في الن--دوة، وأن ي--دافعوا عن ''مس-وّدة الق--انون الجن--ائي''، وأن ي-رّدوا على منت---قديهم،

لكن هؤالء رفضوا الحضور. 
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 المَدعوّة لِهذين البرنامجين، كانت، وكالعَــادة، إمّــا من اليَمين السياســي،
 أو من الوســـط، ولم تكن تُعبّـــر بتـــوازن عن كـــل التّيـــارات السياســـية

المتواجدة في المجتمع، وخاصة منها التّيارات التـقدمية أو اليسارية.  
ــاتذة الــذين كــانوا ســبّاقين إلى التعبــير عن انتـــقادات  وأبــرزُ األس
 مُعمّقة ومُفيدة حول هذه ''المُسـودة'' )حســب علمي( هم على الخصـوص:

 ، والنـقيب عبد الرحيم الجَامِعِي، والنـــقيب عبــد(13)القاضي محمد الهِينِي
ــانِي،  الرحمن بنعمرو، والمحامي سعيد بنحماني، والمحامية خديجة الرُّوكَ
ــر أشــخاص آخــرون كثــيرون عن  والمحــامي محمــد طيّب عمــر. كمــا عبّ

. (14 )انتـقادات جديرة باالهتمام حول ''مُسودة القانون الجناِئي''
 وقــد استـــفدتُ شخصــيا من تحاليــل وانتـــقادات مجمــل هــؤالء
 األســـاتذة. وأضـــفتُ إلى انتــــقاداتهم على الخصـــوص مالحظـــات تخصّ

 العالقة بين الدّين والقانون، والعالقة بين الدّين والدولة.
ــه القــارئ إلى أن مضــمون الكتــاب وء تـــفاهم، أنبّ ــفَادِي أي ســُ  وَلِتَـ
 الحالي يعبّر عن آراِئي الشخصية، وال يُعبّر بالضرورة عن آراء أي شخص
 غــيري. والحــوار المســتعمل داخــل هــذا الكتــاب هــو أســلوب أدبي، من
 ابتكــاري، وليس بالضــرورة صــورة لحــوار ســبق أن حــدث في الواقــع.
 وأتحمّل وحدي مسئولية كل ما ورد في هذا الكتاب. وهذا النص الحالي

  من االنتـقادات الــتي تســتوجبها ''مســودة القــانونجزء فقطيحتوي على 
 الجناِئي''. ألن هذه ''المسودة''  تتضــمن إشــكاالت عديــدة جــدا. وال يُمكن
ــل ــابٌ واحــدٌ. ب ــالٌ واحــدٌ، أو كت ــقد هــذه ''المســودة'' مق تَوعِبَ نـ ــْ  أن يَس
 يتطلّب نـقدها تحرير عِدّة كُتب. ألن التعليــق على كــل مــادة مكتوبــة في
ــاج إلى صــفحة، أو إلى عــدّة صــفحات، لتوضــيح  خمســة ســطور قــد يحت

 600عيــوب تلــك المــادة. بينمــا تحتــوي هــذه ''المســودة'' على أزيــد من 
 مادة إذا حسبنا مجمل المواد المُتَـفَرِّعَة(. 800مادة )أو على قرابة 

 لرابط----ة المغربي---ة للمواطن----ة”ا، نش----ر المكتب التن-----فيذي ِل 2015 يوني---و 24    في ي---وم 13
 اإلقص--اء التعس--في للقاض--ي محم--د الهي--ني من الترقي--ة» بالغ--ا ين--ّدد في--ه ِب “وحق--وق اإلنس--ان

 «.، رغم حّق---ه في ه---ذه الترقي---ة كح---ق ال يج---وز المس---اس به2015المهني---ة في ج---دول س---نة 
 َك---- "س---يف" ُمس---ّلط على مجموع---ة من القض---اة بقص---دواعت---بر البالغ أن ه---ذا الحرم---ان ه---و »

«. المس باست-قالليتهم
 ومن بين األش--خاص ال--ذين س--اهموا في ن---قد ''مس--وّدة الق--انون الجن--ائي'': عب--د العزي--ز   14

ِري، يد، وربيع---ة الناص---ِ ي، وعب---د الص---مد ال---ّدَياْلِمي، وأحم---د َعص---ِ اس---ِِ ي، ومحم---د السََ يض---ِِ  النََوِِ
 وعاطفة ِتيْمَجْرِدين، وسميرة ِبيَكْرَدْن، وليلى الّناجي، وخديجة الرياضي، وآخرون.
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ُ
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ْ
 القانون اجلنائي؟ نـك

 ا ولَى االنتــــقادات الـــتي وَجَّهَهَـــا التــــقدّميون إلى ''مســـودة مشـــروع
حالقـــانون الجنـــاِئي'' هي أنهـــا »تـفتــــقد إلى مُقدّمـــة، أو   دِيبَاجَـــة، تُوضـــِّ

«. الفلسفة القانونية، أو الجنائية، التي تَنْبَنِي على أساسها
 وأجـــابت وزارة العــدل أن »''المســودة'' ال تحمـــل عـــادةً ديباجـــة«.
 وأضافت وزارة العدل أنه »حينما ستتحوّل هذه ''المسـودة'' إلى ''مشـروع''

قَانُون مُقَدَّم إلى البرلمان، فإن الوزارة ستضع لها ديباجة«.          
 وردّ التـقدّميون المُنتـقدون: »هذا التّبرير غير معقول. ألن الدِيبَاجَة
 ليست مثل ''طُرْبُوش''، يمكن أن نضعه، مــتى أردنــا، فــوق رأس القــانون
 الجناِئي، سواءً خالل بداية تحريره، أم بعد االنتهاء من كتابة جميـع بنـود
 هذا القانون. حيث يَفْرِضُ المَنطــقُ أن نبــدأ بتحديــد االختيــارات العامّــة
 الكــبرى، والمراجــع األساســية، في ديباجــة القــانون، قبــل أن نــدخل في
ــقاش ''مُســودة ــفاصيل الصــغيرة لهــذا القــانون. والعُنصــر األهم في نـ  التـ
 القانون الجنــاِئي''، ليس هــو فقــط الكالم التـــقني عن كــل بُنْــدٍ مُنْـــفَرِد، أو
ــه العــام ــقَاش التوجّ ــة من ''المُســودة''، وإنمــا هــو نِـ  عن كــل مــادّة معزول
ــفة ــا هي الفلس ــوح، م ــرف بوض ــد أن نع ــا نري ــانون. أي أنن ــروع الق  لمش
 القانونيـــة، أو الجِناِئيـــة، الـــتي اختارتهـــا وزارة العـــدل، والـــتي تُحـــدّد

االختيارات التَـفْصِيلية في مُختلف بُنود مُجمل ''المُسودة''«. 
 »السّر في عدم وضــع ديباجــة على رأسوأضاف بعض التـقدّميين: 

 مُسودة القانون الجناِئي، هو أن الوزارة التي أشرفت على هذا المشــروع،
ات نزعــة سياســية إســالمية أصــولية. وهي تُريــد تَلَافِيَ كتابــة هــذه  هي ذَ
 الديباجة لكي ال تضطرّ إلى اإلشارة إلى المواثيق الدولية المتعلّقة بحقــوق
 اإلنسان، وتَرغبُ وزارة العـدل في تعـويض هـذه المَوَاثِيـق الدُوَلِيَـة بِرُوÍيَـة

إسالمية أصولية مُخالفة لحقوق اإلنسان«.
ــقَاة من طــرف»وتســاءل التـــقدميون:   هــل الفلســفة الجناِئيــة المٌنْتَـ

ــة  وزارة العدل تريد حقًّا االلتزام بحقوق اإلنسان، أم أنها تضعها في مرتب
 الــدّفاع عن أمن”ثانوية بعــد اختيــارات أخــرى، مثــل إعطــاء األولويــة لِ 
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 “، أو ”الــدفاع عن هَيمنــة الــدّين اإلســالمي“ علىالنظــام السياســي القـاِئم
  ؟«المُجتمع

ــقدّميون أن  ــ ــقَّاد التَـ ــ ــدد من النُـ ــ ــبر ع ــ ــي فيال»واعت ــ  عيب الرِئيس
ة بتحديــد الجــراِئم، والعقوبــات،  ''مُســودة'' وزارة العــدل هــو أنهــا مَهُْووســَ

 كـان يَنْبَغيضــافة أخــرى جديــدة إليهــا. بينمــا وتوسيعها، وتشــديدها، وإ
 على مُعِدِّي مَشروع القانون الجنائي )والمِســطرة الجِنائيــة( أن يُعْطُــوا

  ألنــه ال يجــوز تجــريمأهميــة أكــبر لصــيانة الحرّيــات، وللــدّفاع عنهــا.
 األصــل فيأفعال عادية، أو أفعال تــدخل ضــمن الحريــات العامــة. وألن 

ع في تحديــد  وظيفــة القــانون، هــو حمايــة الحرّيــات، وليس التوســّ
«. الجرائم، أو التّكثير منها، بدون مبرّر معقول
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ــل  دَافع بعض المُحافظين عن هذه ''المسودّة'' قاِئلين: »كل من يُحلّ
ــيرًا من   . حيثاإليجابيــاتهــذه المســودة بموضــوعية، ســيجد فيهــا كث

 جاءت بكثير من االجتهادات الجديدة، مثل العقوبــات البديلــة، والعمــل
 ألجـــل المَنْــــفعة العامـــة، وفـــرض تـــدابير عِالجيـــة أو تَاÂهِيليـــة، وعالج
فَقَات  اإلدمـــان، وتجـــريم الغش في االمتحانـــات، والمشـــاركة في الصـــَّ
 العُموميــة، وجــراِئم الحــرب، وجــراِئم اإلبــادة، والجــراِئم ضــد اإلنســانية،
ــذه  والرشوة، واستـغالل النـفوذ، واإلثراء غير المشروع، وغيرها كثير. وه

المكاسب الكثيرة تُبرّر ضرورة االعتزاز بهذه المُسودة ومُساندتها«. 
 وردّ بعض التـقدّميين: »تجرّنا وزارة العدل إلى تركــيز النـــقاش على
 ”المُســتجدّات“ الــوَاردة في هــذه ''المُســودة''. وهــذا مَنهج مَرْفُــوض، ألنــه
 يَهــدف إلى إخفــاء قضــايا أخــرى. وإذا احتــوت مســودة مشــروع القــانون

ــاِئي على  ــدة، فهــذا أمــر ضــروري، وطــبيعي. وهــذهإيجابيــاتالجن   جدي
ــات ــادات أشــخاصاإليجابي ــتراكم اجته ــاعي، ول ــل جم   هي نتيجــة لعم

 كثــيرين )منــذ أيــام وزراء ســابقين في وزارة العــدل، مثــل الــوزير محمــد
 بُوزُوبَع، والوزير محمد الطيب الناصري، إلى آخره(. وإذا لم تحتوي هــذه

  فإنهــا ستصـبح غــير جـديرة بالنــقاش. لكنإيجابيـة،المســودة على أيّـة 
 بِِمَنْطِــق فحص التّــوازن بينمَنهج تحليــل مُســودة القــانون الجنــاِئي، 
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  هو منهج غير مقبول، وغير ســليم. ألنــه يمكناإليجابيات والسلبيات،
  في المئــة من البنــود اإليجابيــة، لكن99أن يوجد قانون جنــاِئي يتضــمّن 

  في المئــة الباقيــة، يمكن أن تُلغي مُعظم الحُرّيــات1البنود األخــرى، أي 
 األساسية، فيصبح هذا القانون الجناِئي خطــيرا على المجتمــع، ومرفوضــا

 نهتم بتـفاصيل السـلبيات بنــفس القـدر الـذيبشكل كلّي. لذلك نحن 
 نعتني به بتـفاصيل اإليجابيــات. ألن ســلبية واحــدة يمكن أن تـــقضي

على كل اإليجابيات«.
 في أي تـَقْيِيم للقانون، يَلــزم أن نَعتمــد»وأضاف بعض التـقدّميين: 

ــفاقيات ــدل، والتّالَو°م مــع اتـ ــاق العَ ــايِيس واضــحة، أبرزهــا اPحْقَ  على مَقَ
رعية الدوليــة”األمم المتّحــدة المتعلّقــة بحقــوق اإلنســان. وعمادهــا   الشــّ

  )في“اإلعالن العــالمي لحقــوق اإلنســان” وتتكــوّن من .“لحقــوق اإلنســان
  و“،العَهْد الدولي الخاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية”(، و 1948سنة 

  )في ســنة“العَهْــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعية”
. «(، والبْرُوتُكُولَين المُلْحَقَيْن بها1966

 وطرح بعض التـقدّميين: »الحظنا خالل بعض النـقاشات العُمومية
 أنه كلّما بــرز خالف هــامّ بين اإلســالميين األصــوليين والعَقْلَانِيِّين، يلجــأ
غط على مُخــالفيهم، أو  هؤالء اإلسالميين إلى استعمال حُجج دينيــة للضــّ
ــقييم وتحليــل مثــل هــذه ــد تَـ ــفكّر عنــدما نري ــا4يِّ مَنهج نُـ ــرْهِيبِهِم. فَبِ  لِتَ
 القضايا المطروحة للنـقاش؟ يــزعم بعض النــاس أن الســبيل لِلْفَــرز بين
 ما هو جيّد، وما هو سيّئ، هو االِلتزام بتعاليم الدّين اإلســالمي. وآخــرون
 يقولون أن هذا السبيل هو التَشبّث بالتَـقاليد الحَسنة، أو مُســايرة التيــار
 العام، أو الخضوع لإلجماع الوطني. أما نحن فنستعمل منهجــا مختلفــا.
 لمـاذا؟ ألن التجربـة المَلْمُوسـة، )سـواءً كـانت شخصــية، أم جماعيـة، أم
 تاريخية، أم كَوْنِيَة(، تُعلّمنــا داِئمــا أن الســبيل الوحيــد للفــرز بين مــا هــو
اِئِب، ومــا هـــو خــاطئ، هـــو العَقْـــل، والمَنطـــق، والعِلم، والتَجْـــرِيب،  صـــَ
 والتَـقْيِيم، والنَـقْد، والمُراجعة، والتَـــقْوِيم. ويَــزعم اإلسـالميون األصـوليون
 أنه ينبغي على العقــل أن يخضــع للــدّين، بينمــا نحن نــزعم عكس ذلــك.
 بل نخضع كل شيء، بما فيه التيار العــام، والتـــقاليد، والــدّين، إلى منهج

العقل، والمنطق، والعلم«.
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ــولي ــالمي أصـ ــر إسـ ــها وزيـ  ((15)ا4قْحَمَت وزارة العـــدل )الـــتي يرأسـ
ــقدات، ــسة على مُعتـ  »مُسودّة مشروع القانون الجناِئي« بِعدّة بُنود، مُؤسّـ
ــنين، ــود على المواطـ ــذه البُنـ ــفرض هـ ــالمية(. وَتَــ ــة )إسـ ــقاليد دِينـ  أو تــ
 الخُضوع لِنَزوات تيارات إسالمية أصولية مُتَـعَصِّبَة. وتــرمي هــذه البنــود
 إلى تجريم آراء، أو معتـقدات، أو ســلوكيات شخصــية، وليس إلى تجــريم

أفعال جُرميّة، متميّزة بإحداث ضَرر َملموس للغير. 
ــار في رمضــان“ )حســب المــادّة  وأبــرز هــذه البُنــود مــا يلي: ”االPفْطَ

 (؛ و ”ازْدِرَاء1-220(؛ و”زَعْزَعَــة عَقيــدة مُســلم“ )حســب المــادة 222
بّ اإللــه“، و”االســتهزاء باإللــه“، و219األديــان“ )حســب المــادة   (؛ و ”ســَ

 (؛ و219”اإلســاءة إلى اللــه، أو إلى األنبيــاء، أو الرُّســل“ )حســب المــادة 
ــادة  ”تَمْزِيق أو تَدْنِيس أحد الكتب السَماوية، أو أي مِمّا يُســتخدم في عِب

ــادة  ــب الم ــا“ )حس ــادات، أو الحفالت223مَ ــدى العِب ــل إح  (؛ و ”تَعْطِي
ذُوذ(221المادة )حسب  أو وَقَارِهَا“ الدّينية، أو اإلخالل بهدوِئها ــُ  ؛ و ”الش

 ؛ و ”االتصــال الجنســي غــير الشــرعي بين(489المــادة )حســب الجِنســي“ 
(. 490المادة )حسب رجل وامرأة“ ولو كان بالتَّرَاضِي 

 ومثل هذه البنود الواردة في »مسودّة مشروع القانون الجنــاِئي« مــا
ــانون“ ) لَمَة القـ ــْ ــة ”ا4سـ islamisation duهي إالّ بدايـ  droitلَمَة ــْ  (، و”ا4سـ

ــة  الدولة“. ألن الحركات اإلسالمية األصولية المُتعصّبة تُريد تحويل الدّول
 المدنية إلى دولة دينية إسـالموية )مثـل دولـة ”طَالِبَـان“ في أفغانسـتان،
 أو دولة »دَاعِشْ« في سوريا والعراق، أو دولة جمهورية إيــران الشــيعية(.
ــقنع ــدلّ على أن الحركــات اإلســالمية األصــولية ال تـ رات ت  وكــلّ المُؤشــّ
لَمَة“  بــالوقوف عنــد هــذا الحــدّ. بــل هي عازمــة على توســيع هــذه ”اال×ســْ
 القَسْرِيَة في المستـقبل لكي تَشمل مُجمل مرافق المجتمع. الشــيء الــذي

يُجسّم خطرا دَاهِمًا على مستـقبل الشعب، وعلى حُرّياته.  
 العالقــة بين الــدّين والقــانون.ومُجمل هذه البُنود تَطرح إشــكالية 

ــة المُواطــنين؟دور القــانون؟فمــا هــو  ــة الــدِّين، أم حِمَايَ   هــل هــو حِمَايَ

    ي----رأس ”وزارة الع----دل والحّري----ات“ ال----وزير مص----طفى الّرمي----د، وه----و عض----و في قي----ادة15
حزب إسالمي أصولي هو »حزب العدالة والتنمية«.
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 وَكَيف يجب أن تكون العالقة بين الدّين والقانون؟ هل يلــزم أن يخضــع
 القانونُ للدّين؟ أم هل يجب أن يخضع الدينُ للقانون؟ أم هل الحَل هو

  وإذا كان اإلله عاجزًا عن حِماية دِينِــه منالفصل بين الدّين والقانون؟
 التَلَاشِي، أو مِن االِنْدِثَار، فلماذا نُجْبِرُ الدولة على أن تَنُوبَ عن اإللــه في
 مجال ِحماية الدِّين؟ وهل الدولة ُمو�هَّلَة لِفَهْم الدِّين؟ وهل الدولــة مُحِقَّة
 فِعلًا في فَرْض الخُضوع للدِّين؟ وهل الــدِّين يُريــد اPكْــراهَ المُواطــنين على
 التَدَيُّن؟ ومَن المُستـفيد من إجبار المواطنين على التَـقَيُّد بِـقَوَاعد الدّين،
ــها ــة أغراضــ ــ ــدّين لخدم ــ ــتغلّ ال ــ ــة تَس ــ ــه، أم فَِئØات مُجتمعي ــ ــل اإلل ــ  ه

الخُصُوصِيَة؟ 
 قضــية هــو أنهــا العالقــة بين الــدّين والقــانونالجَوهر في إشكالية 

 وكــل(. ، أو قانونيــة، أو مَنطقيةوليســت مســألة دِينية) سياسية بامتياز
ــذا المجــال،  ــار، في ه ــوهره موقفــيبقى موقــف، أو اختي  ،ا سياسيافي ج

  .موقفا مَنطقيا، أو عِلميا، أو دِينيابالضرورة وليس 
  إذا لم نـــفهمالدّين والقــانون، السّليمة بين العالقةويستحيل فهم 

.  كل واحد منهماطبيعة
موليةهــو منظومــة  الــدّينفمــا هــو الــدّين؟   ، من المُعتـــقداتشــُ

 تُحَدّدها كُتب دينيةوالطُّقُوس، والسُّلُوكِيَات،  والرُّوحَانِيَات، ،والعبادات
. وتهدف إلى تحصيل رضا اإلله، أو جزاِئه، بعد الموتمُقدّسة، 

عية، هو منظومة من القواعـد واألحكــام القانونبينما    يضـعهاالوَضـْ
ــدّدةعبر مؤسّـسات مُعيّنة، وطِبْقًاويُعدّلها مُشرّعون بَشَر،   . لِمَســاطر مُح

  التي تحدث بين األفــرادالمُـنازعاتوتهدف هذه األحكام إلى الفَصل في 
  كمـــا تهـــدف إلى إصـــدار عقوبـــات ضـــدّوالمؤسّــــسات.والجماعـــات 

. المخالفات والجراِئم التي تُرتكب داخل المجتمع
 . فال يحــقّ طبيعة الدّين عن طبيعة القــانونتختلف جوهرياوعليه، 

لمنطق الدين أن يتدخّل في منطق القانون. 
مولي، ومُقــدّسالدّينو  . وهــذا يتجلّى في إيمان شخصي، مُطلق، شــُ

 اإليمان، وكذلك ما يترتّب عنــه من مُعتـــقدات، وعِبــادات، وطُقــوس، ال
ــقاش، وال للنَـــقد، وال للتَّعــديل، وال للتَـــقْوِيم.  يخضــعون للعَقــل، وال للنِـّ

 . ومبادئ حقوق اإلنسان )كمــاوالعِبادة تدخل ضِمن الحُرّيات الشخصية
 كل مواطنهي مُسجّلة في َمواثيق األمم المتّحدة( تنصّ بوضوح على أن 
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ا في أن هو حرّ في أن  ــرّ أيضــً  الأن يَعبــد أو يؤمن أو أن ال يؤمن، وهــو حُ
. يَعبد

ر، حَســب هــو إنتــاج بَشــري، القــانونبينمــا   يضــعه مُشــرّعون بَشــَ
 مَســاطر تشــريعية، وتنظيميــة، وإجــراءات مُحَــدَّدَة. ويُفــترض في هــذا
 القــانون أن يكــون عــادالً. وبعــد تصــويت البرلمــان على القــانون، وبعــد

ــانون كلّهللمُجتمع نشره، يصبح هذا القانون ُملْزِمًا  . وعِندَ تطبيق هذا الق
 ضِدَّ أيّ شخص مُحَدَّد، لَا يُشْتَرَطُ في هذا الشخص أن يكون ُمؤمنا بهذا

ــانون، ــيا به القـ ــه، أو رَاضـ ــا عليـ ــات. أو مُوافقـ ــلّ ُمكوّنـ ــترض أن كـ  ويُفـ
 وتسـتمر صـالحية القـانون القـاِئم .القـانونالمُجتمع تبقى متسـاوية أمـام 

ــدَّدة.  اطر مُحَ ــا لمَســَ  وعلى خِالف الكتب الدّينيــةإلى أن يتمّ تعديلــه طبقً
ــإن نُصــوص  ــة(، ف ــتي تبقى مُقدّســة، وجَامــدة، وأبَدي ــانون )ال  تخضــعالق

 وللتَـــغيير، وللنَـــقْد، وللمُراجعــة، المُجتمعي،للعَقــل البشــري، وللنِـــقاش 
راعاتوذلك طبقا لحاجيات البشر، وطبقا لتطور مجتمعهم، وطبقا   للصــّ

 َمــوَازِينالقــاِئم  . ويعكس داِئما القانونالسياسية الجارية داخل المجتمع
  المَعــني. فال يبقى القــانون في هــذا المجتمع المَوجــودةالسياســيةالقِوى 

 جَامدا عبر الزمان، وإنما يتـغيّر في ارتباط بتطــوّر المُجتمــع، وفي عالقــة
. بِخُصوصيات كلّ فترة تاريخية مُحَدَّدة

 يحوّل بالضــرورة هــذاســ، إخضــاع القــانون للــدّينمن يريــد وكــلّ 
لَفًا الــواردة الدّينيــة،  للتّوصــيات ،تِكـــرارتَــــقليد، أو القــانون إلى   فيســـَ

 . وسيغدو القانون في هذه الحالــة شــبه مــرآة، أو نســخةالنصوص الدّينية
لَفًا في الــدّين.   مُثـــقَالالقــانون شــيئا وسيصــبح زاِئدة، لمــا هــو َموجــود ســَ

 بالدّين، وبالمُقدّس، وغــير قابـل للنِـــقَاش، أو للمُراجعــة، أو لِلتَطْـوِير، أو
ــيلة. للعَقلنة ــدّين إلى وسـ ــانون إلى الـ ــة إخضـــاع القـ ــوَّلُ عمليـ  فَتَتَحَـ

ــدّين بواجبــات إلزاميــة، ــا في ال ــتِرة، تســتبدل مــا كــان اختياري  مُسْتَـ
  وســواءً كــان المُواطنــون متــديّنين أم غــيرمَفروضــة باســم القــانون.

ــوَّة هــذا القــانون، إلى تطــبيق  متــديّنين، سيصــبحون كلّهم مُضــطرّين، وبِقُ
لَمَة القـانون“،  تَعاليم ذلك الدّين. بينما يُفْتَرَضُ في اإلسالم أنـه ضـدّ ”ا4ســْ

 اإلكراه في الدّين.وضدّ ”ا4سْلَمَة الدولة“، ألنه يَبْغَضُ 
  في اإلســالم، ومنهــااإلكــراهوتوجــد عــدّة آيــات قرآنيــة تَمْقُتُ هــذا 

ــداهم،256مثالً: »الَ إكــراه في الــدّين« )البقــرة،   (؛ واآليــة »ليس عليــك هُ
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 (؛ واآليــة: »فمن شــاء فليــؤمن،4ولكن اللــه يهــدي من يشــاء« )إبــراهيم، 
ــة29ًومن شاء فليكفر« )الكهف،   (؛ واآلية: »لو شاء ربّك لجعل الناسَ أم

 (؛ واآليــة: »ولــو شــاء ربّــك آلمن من في األرض كلّهم118واحــدة« )هــود، 
 (؛ واآليــة:99جميعا، ا4فَـا4نْتَ تَـكره الناسَ حتى يكونــوا مؤمــنين« )يــونس، 

 (؛ واآلية: »وإن كان53»وما أكثر الناس وَلَوْ حَرِصْتَ بمؤمنين« )يوسف، 
 كَبُر عليك إعراضُهم، فإن استطعتَ أن تبتـغي نـفقًا في األرض، أو سُلّمًا
 في السّماء، فتأتيهم بآية، ولو شاء اللــهُ لجمعهم على الهُــدى، َفال تكــوننّ

ــاهِلين« )األنعــام،  ــذَكّر، إنّمــا أنت ُمــذكّر، لســت35َمن الجَ  (؛ واآليــة: »فَ
 (. واالحتمـال األكــبر، حســب هــذه22، و21عليهم بِمُسَيْطر« )الغاشــية، 

ل  رُ أحــرارًا فياآليات القرآنية المذكورة، هو أن الله فضــّ  أن يكــون البَشــَ
  وإذا كان الله قد منـع على رسـوله أن يُكـره النـاساختياراتهم الدّينية.

 على اإليمــان، أو على العبــادة، فكيــف يحــقّ اليــوم للحركــات اإلســالمية
األصولية أن تُبيح لنـفسها هذا اإلكراه ؟ 

ــالمية ــات اإلس ــنا اآلن أن الحرك ــبق، إذا افترض ــا س  وعلى عكس م
ــد فعالً من أنصــاره أن ــه يري نَا أن الل  األصــولية على حــق، أي إذا اِفْتَرَضــْ
 يُجْبِرُوا غيرَهم على اإليمان، وعلى العِبادة. وأن الله يقبــل اســتعمال كــل
 الوساِئل المُتاحة، مثل الحِيلة، واإلكراه، والضّغط، والعُنـــف، والتّــرهيب،
 بما فيهــا اســتعمال آلِيَــات الدولــة، والقــانون، واألجهــزة القمعيــة للدولــة،
ريعة اإلســالمية،  إلرغام عامّة الناس على الخضوع لدين اإلســالم، وللشــَّ
 وللطُّقوس الدينيـة، فمعـنى ذلـك سـيكون هـو أن هـذا اإللـه ال يقـدر على
يَات عَنيفــة ومُســتبدة، وعــبر ــْ  تحقيــق رغباتــه ســوى عــبر تجنيــد مِيلِش
 ترهيب الناس وقهرهم. وسيعني ذلك أن هذا اإللــه ال يقــدر على التــأثير
 المُباشــر على عقــول البشــر، بواســطة قُــوّة المَنطــق، وجَــودة البَــرَاهِين
 العقالنية، فيلجأ هـذا اإللـه إلى اسـتعمال مَنطـق القُـوّة، وبَــراهين العُنـــف
 المُدَمِّرَة. وفي هذه الحالة، فإن هذا اإلله سيكون إالهــا ضــعيفا، أو زاِئفــا.
ــدَوْلتهم، وال لِجُيوشـــهم، وال  ألن اإللـــه الحقيقي ال يحتـــاج للبشـــر، وال لِـ
يَاتِهِم، وال ألســـلحتهم، وال لِحِيَلِهم، وال لِعُنْــــفِهم، وال إلرهـــابهم. ــْ  لِمِيلِشـ
 وإنمــا اإللــه الحقيقي، إن أراد شــيئا، يقــول لــه كُنْ، فَيَكُــون. وقــد جــاء في
 اآليـة القرآنيـة: »إنّمــا قولنـا لشـيء، إذا أردنــاه، أن نــقول لـه كُن فَيَكُـون«
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 (! وعليه، فاإلله بريء من كلّ هــؤالء اإلســالميّين األصــوليين40)النحل، 
الذين يزعمون تحقيق إرادته بواسطة القوّة والعنـف. 

ــاب، في لطة العق ــقل ســُ ــدّين، ستنتـ ــانون لل ــة إخضــاع الق  وفي حال
 الدّين، مِن اإلله إلى محاكم بَشَرِيَة، أو إلى مُؤسّـسات مُسَيَّـسَة. والخطــير
 في حالة إخضاع القانون للدّين، هو أن الحُكّام في البالد، سيتحوّلون إلى
 ُوكَلَاء لِلْاPلَه، يَنُوبُون عن االPلَه، ويتحدّثون باســمه، ويحكمــون نِيَابَــةً عنــه.
رورة كــلّ معارضــة لِحَــاكِم سياســي، أو  وفي مثل هذا اإلطار، تُــو�وَّل بالضــّ
 لِبُنْد قانوني مُلْهَمٍ من طــرف الــدّين، على أنهــا معارضــة لِلــدِّين المُقــدّس

ــه.  ــة إلى صــراعاتبِرُمّت ــات السياســية العادي  فتتحــوّل هكــذا الخالف
ــة. ــة تناحُريـ ب ”مَحـــاكمدينيـ ــّ ــين. وَسَتُنَصـ ــير المُعارضـ ــيظهر تَكْفِـ   وسـ

tribunaux)التَـفْتِيش“   d'inquisitionلمراقبة إيمان ضماِئر األشــخاص ) 
  فَتَاوَى تُبيح قتل المعارضين السياسيين، واغتيــالالمُخالفين. وستتكاثر

المثـقّفين العلمانيين، أو غير المُتـديّنين. 
 المعاصــرة الــتيبمــا فيهــا التجــارب )ومجمــل التجــارب التاريخيــة 

ومال، والســـودان،حـــدثت ــّ   في أفغانســـتان، وباكســـتان، وإيـــران، والصـ
  أن كلّهاتــبيّن( وســوريا، والســعودية، وليبيــا، واليمن، إلى آخــرهوالعراق، 

وق إلى استــــغالل الـــدّين في  محاولـــة إخضـــاع القـــانون للـــدّين، تَســـُ
 إلى تـــأجيج الخالفـــات السياســـية، وإلىميـــادين السياســـة، وتــؤدّي 

 االســتبدادترســيخ إلى احتــدام التناقضـات األيديولوجيـة. كمــا تـؤدّي 
 الخــراب،ينتشر  الحرب األهلية آجالً أم عاجالً. وفَتشتعل  وتشديده.

 .كل عَقل سليم وهذا هو ما ال يقبله . المُجتمعي الشّاملثم االنحطاط
ــد  ــ ــوض. حيث أن من يري ــ ا مرف ــً ــ ــدّينوالعكس أيض ــ ــاع ال ــ  إخض

 ، كَمَن يريـــد إخضـــاع اإليمـــان، أو العبـــادة، أو المقدّســـات، أوللقـــانون
ــو. التعاليم اإللَهية، إلى ما هو بشري، وعقالني  الشيء الذي ال يستـقيم ه

. أيضا
ــه من غــير ــانون. كمــا أن ــدّين والق ــق بين ال ــه يســتحيل التوفي  وعلي

ليم،بــل . المعقول أن نخضــع الواحــد منهمــا لآلخر  الحــل الوحيــد، الســّ
نِّ قَــوانين تضــمن .والــواقعي، هــو الفصــل بين الــدّين والقــانون  َمــعَ ســَ

. حرّية العَقِيدَة، وحرّية العِبادة، وحرّية عَدَم العبادة
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  هو جــزء من اإلجــراءات الــتي تهــدف إلى تنظيم المجتمــعالقانونو
ــدبيره ــاور فيمــا بين. وت ــل، وللتّش ــدبير للمجتمــع يخضــع للعَق  وهــذا الت

 المواطنين، ويخضــع للصــراع السياســي، وذلــك طبقــا لمســاطر تطمح إلى
 أن تكـون عادلـة، وديمقراطيـة، ومنســجمة مـع حقـوق اإلنسـان، كمـا هي

  يــؤدّي داِئمــا، وفي آخــرالدّينبينما الحُكم باسم . متعارف عليها عالميّا
(. السياسي، واالقتصادي، والثـقافي، والفكري)المطاف، إلى االستبداد 

 وال تســـتطيع الدولـــة أن. دِينوال يمكن للدولـــة أن يكـــون لهـــا 
  ألن الدّولــة هيتكون دينية. وال تـقدر الدولــة على االلــتزام بــأيّ دين.

ــدة.  فال يمكن للدولــة أن تكــون، ال يهوديــة، وال شــبه آلــة مُجتمعيــة مُعقّ
يخية  ألن طبيعــة الدولــة. مســيحية، وال إســالمية، وال هندوســية، وال ســِ

ــوِّنِين ــدّين، وتختلــف عن طبيعــة األشــخاص المُكَ  تختلــف جــذريا عن ال
 الدولـــة هي مؤسّــــسات، وســـلطات، وإدارات، ومواقـــعبـــل . للمُجتمع

 تَرَاتُبِيَــــة، وصــــراعات متواصــــلة، ومنظومــــة معقّــــدة من العالقــــات
ــد، وال. االقتصادية، والسياسية، واأليديولوجية ــوÍمِن، وال تَعْبُ  فالدولــة ال تُ

وم، وال تَثُـوب، وال تَـرْحَم، وال تَسْتَـــغْفِر، إلى آخــره لِّي، وال تَصـُ  وإنمــا. تُصـَ
الحيات، لطات، والصــَّ ــسات، والســُّ ــدة من المُؤسّـ  الدولــة هي شــبكة مُعقّ
 والوَظاِئف، واألدوار، والمُنافسات، والمُناورات، والصِّراعات، التي تــدّعي

 سياســي مجتمعي(ــ contrat)رسميًا أنها تُدَبِّرُ حياة المجتمع، طبقًــا لِعَقْــد 
 فال يمكن أن يكـون تـدبير. ، وطبقًـا لقـوانين وضـعية(َمكْتُوب، أو ضِمْنِي)

لِيما، أو وَاقِعِيًّا، أو مُنتجــا، أو فَعّــاال،( عبر الدولة، والقــانون)المجتمع   ســَ
 فرديًا أم)سواءً كان هذا العقل إالّ إذا َخضع هذا التّدبير إلى العَقل وحده 

 . كمـا يَتَـوَجَّبُ على هـذا التَـدْبِير الدَّوْلَتِـــي للمُجتمـع أن يخضـع(مُجتمعيا
ــوث ــاِئج بُح ــل، ولنت ــالح المُتواص ــاقض، ولإلص ــاور المُتن ــقد، وللتَش  للنَـ

  العُلُوم الّدقيقة.
ــا أن الطبقــات»وَقَال المَارْكْسِيُّون:   يجب أن نـكون واضحين. طَالَمَ

ة  المُجتمعية موجودة داخل المُجتمع، فإن الدولة ستكون جِهَــازًا ِلمُمَارَســَ
اِئِدة، أيْ طِهَاد الطبقي، من طــرف الطبقــة الســَّ يَادَة الطبقيــة، أواالِضــْ  الســِّ
تَغَلَّة. وسـواءً ودَة، أو المُســْ تَغِلِّين الكبـار، على الطبقـات المَسـُ  طبقة المُسـْ
الح طَبَقــة  عَمَلِيَة وَضْع القــوانين، أم تطبيقهــا، ســتكون بالضــرورة في  صــَ
 المُسْتَغِلِّين الكبار، وليس في صــالح طبقــة المُسْتَـــغَلِّين. وكــلّ من يَــدَّعِي
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 أنه بِإمكان القانون، في مُجتمع طبقي، أن يكون مُحَايِدًا، أو عادلًا، أو في
     .«مصلحة طبقة المُسْتَـغَلِّين، فهو   إمّا مِثَالِيّ، أو جَاهِل، أو مُخَادع

ــانون، ــدّين والق ــل بين ال ــبرّر والفص ــدّين، وال ي ــاء ال ــني إلغ  ال يع
 . كما أنه ال يعني تَبْخِيس القانون،اِزْدِرَاء الدّين، وال إهانته، وال ُمضايقته

ــقاره.  ــه، والَ احتــ ــتمرّ فيوالَ تجاهلـ ــانون يسـ ــدّين والقـ ــل من الـ ــل كـ  بـ
. استحقاق الوَقَار، والتَـقدير، كلٌّ واحد منهما في مَجَاله الخاص به

 وكل شخص يريد فرض خضوع العالقات فيمــا بين المواطــنين إلى
ــانون  وال. تَعَالِيم أو وَصَايَا دِينِيَة، ال يفهم، ال طبيعة الدّين، وال طبيعة الق
 بــل. يُدرك أنه هكذا يُسيء، في نـــفس الــوقت، إلى الــدّين، وإلى المُجتمع

ــدري، المُجتمــع نحــو االســتبداد، والتَخَلُّف، ونحــو ــدفع، من حيث ال ي  ي
.الحرب األهلية، بما فيها مِن خَرَاب، وَانْحِطَاط

اهل جيوز للقانون اجلنائي َأن يفرض ( 5
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 في ''مســودة مشــروع القــانون الجنــاِئي''، المُعــدّة من طــرف وزارة
 حمــاس جديـدالعدل )التي يرأسها وزير من حزب إسالمي أصولي(، برز 

 . ويطغى على هــذا الحمــاسمُفــرط، يُريــد الــدّفاع عن الــدّين اإلســالمي
  وَيَنْتُج هذااإلسالم السياسي األصولي أو السّلفي.مُيُولٌ واضح نحو تيّار 

 (“حــزب العدالــة والتنمية”المُيول عن وجود حزب إســالمي أصــولي )هــو 
 في موقـــع األغلبيـــة داخـــل الحكومـــة الحاليـــة. حيث وردت في هـــذه
 ''المسودّة'' عدّة بنــود تُجــرّم أفعــاال لم تكن من قبــل مُجرّمــة، أو تزيــد في
 حَجم عُقوبـات َجــراِئم قديمـة كـان منصـوص عليهــا في القـانون الجنـاِئي

(. 1962السّابق )الموضوع في سنة 
  أشهر6 بالحبس من 222المادة وقال بعض التـقدّميين: »تُعاقب 

 ، كــلّ من)!(ألــف درهم 20، وبغرامة يمكن أن تصــل إلى إلى سنتين )!(
ــام بِ ــذر: ”ق ــومي، دون عُ ــان عُم ــان، في مك ــار رَمض ــار في نَهَ  اال�فْطَ
رْعِي) ــقل !(“. شــَ ــذر”وتَجــذر المالحظــة إلى أن هــذه المــادة لم تـ  دون عُ

ي ا“قَانوني”، أو “طِبِـّ بَةً“دون عذر شرعي”: ، وإنما قالت عَمْدً ــْ  ، وذلــك نِس
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رِيعَة اإلســـالمية“  كَـــأنّ المَرجـــع القـــانوني الـــذي يحتكم إليـــه! إلى ”الشـــَّ
رِيعَة اإلســالمية“ عِي، وإنمــا هــو ”الشــَّ  .المُجتمــع، ليس هــو القــانون الَوضــْ

ــير ــه خط ــذا توجّ ــوليين، ومن .وه ــالميين األص ــون اإلس  وعلى خالف ظُن
 ، فـإن األكـل خالل نهـار رمضـان، ولـو في مكـانالدولـة المَدنيةمِنْظَار 

 عُمومي، ال يشكّل جَريمة، ألنه ال يَضــرّ بــأي ُمــواطن. وتجريمــه يتعــارض
  بــل تتنــاقض هــذهحُرّيــة العَقِيــدة.مع العَدل، ومع حقوق اإلنسان، ومع 

  من نــــفس ''المُســـودة'' القانونيـــة220الم			ادة  حـــتى مـــع 222الم			ادة 
ــف، أو” كــلّ 220الم		ادة الحاليــة. حيث تجــرّم هــذه   مَن اســتعمل العُنـ

 الم		ادة. وهــذه “التهديد، إلكراه شــخص أو أكــثر على مباشــرة عِبَــادَة َما
 220الم		ادة  هي بُنْد جَيِّد وضــروري. لكن المشــكل هــو: هــل هــذه 220

ادقة، ومُلزمــة فعالً للدولــة، أم أنهــا ا دْرِجَت داخــل نصّ القــانون  هي صــَ
ــل صــورة المغــرب، أو ــون، أو لِتَجْمِي ــاد في العُي ــدَرِّ الرَّمَ ــاِئي فقــط لِ  الجن

  ؟لتـغليط المُراقبين األجانب«
 للجمعيـــة”في بالغ المكتب المركـــزي » وذكـــر بعض التقـــدّميّين:

ــو�رَّخ، “المغربية لحقوق اإلنسان بــالمغرب  ، عبّــر2017 يونيــو 10 ب المُ
غَالِه”هذا المكتب عن:  ابَّة ُمحاصــرة من اِنْشــِ كَّرِي مُصــابة شــَ  ،بــداء الســُ

ربها، بســبب 2017 يونيــو 3، يوم والضّربّ  والسبللشّتموتعريضها   شــُ
 ! كمــا“مدينــة الــدار البيضــاءفي  أثنــاء رمضــان،،  داخــل ســيارتهاالمــاء

ام عَناصر” اِسْتنــــكرت هـــذه الجمعية اوَمَة ا4مْن اPقْـــدَ  الطُرُقِيَة المَحَطَّة مُدَ
 على اعتـقال مُســافِرَيْن،ــ 2017 ماي 30صباح يوم في بمدينة مراكش، 

 المَحَطَّة داخــل  الســجائريــدخّنان، كانــا العُيُــونْ البعيــدةنحــو مدينــة 
  الطُرُقِيَة«!

ــقدّميّين ــال بعض التــ ــود: »ال وقـ ــبةدُنْيَوِيَة ُعقوبة لِا×يَّـة ُوجـ   بالنسـ
لَاة لِتَــارِك احِف، ســواء في الصــَّ حَاح القــرآن، أو مَصــَ نَّة صــِ  ، أو أخبــارالســُ
  أوجَهرًا ، رمضانِلمُفْطِر بالنسبة دُنْيَوِيَة عُقوبة... كما لن نجد أية السِّيرَة
ــدًا ــ ــرآن، وال في عَم ــ نَة... ال في الق ــُّ يرَة، وال في الســ ــِّ ــوِّضلم و... الســ ــ  يُفَ

 الشعاِئر الدينيــة، ســواءيَتْرُك شَخص ُمعاقبة في الحَقاإلسالم ألية جهة 
ــرَك ــا في األخــيرتَ ــا... غايتن ــان أن ، بعضــها أو كله عَائر بي ــةالشــَّ   الديني

وم واضح أن ، وغير إلزامية.تَطَوُّعِيَة عِيرة الصــَّ   حســب النّصتَطوّعية شــَ
 قــوانين جعلوها في األخير شعيرة إلزاميــة. غــير أن الفُقهاءالقرآني، لكن 
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  صــريحة لصــريح النّص القــرآني؛ إذمُخَالَفَة تُعــدّ رمضــان مُفْطِرِيمعاقبة 
 كُتبتـقول اآلية الكريمة ”يــا أيهــا الــذين آمنــوا كُتب عليكم الصــيام كمــا 

قُون لعلّكم قَبلكمعلى الذين من    أيامًا معدودات ... فمن تطــوّع خــيرًاتَتَـّ
ــذه.(184 ،فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون“ )البقرة   ه

عِيرَة ــقول: تَطَوُّعِيَة شــَ ــة. نـ ــدّين، ال اPمَّا، وليســت إلزامي ــراه في ال  وَاPمَّا إك
. (16)«إكراه في الدّين

 وأجاب بعض المُحافظين: »ليست الدولة في المغرب دولة َمدنية،
 حرّيــة”. و 2011، بِمــوجب نَصّ دســتور ســنة دولــة إســالميةوإنمــا هي 

ــد اللطيــف“العقيــدة ــوانين المغــرب. ورغم أن لجنــة عب ــد في ق   ال توج
  بإعــداد مشــروع الدســتور،2011المَــانُونِي، الــتي َكلّفهــا الملــك في ســنة 

 ، فــإن األحــزاب اإلســالمية رفضــت”حُرية العقيــدة“أوردت داخله عبارة 
 ”حرّية العقيدة“، وهدّدت السلطةَ السياســيةَ بإيقــاف البالدبشكل ُمطلق 

 . فــتراجعكلّها إن لم تُسْحب عبارة ”حرّية العقيدة“ من مشروع الدســتور
 الملك، واستجاب لطلب اإلسالميين. فخرج نصّ الدستور الــذي عُــرض

 .”حريـــة العقيـــدة“ عبـــارة ( فارغـــا من2011على االستــــفتاء )في ســـنة 
 األكــل خالل  رمضــان، في مكــان عُمــومي، جريمــة، ألنــهوعليــه، أصــبح 

  «.    المسلمين الصّاِئمينيُسيء إلى َمشَاعِر
 على عكس ظنـون اإلسـالميين األصـوليينوردّ بعض التــقدميين: »

ــرِدْ عِبــارة ”حُرِّيــة العَقِيــدَة“ في دســتور ســنة  المتشــدّدين، وحــتى إذا لم تَ
ــ 2011 ــرّة !، ــة إالّ حُ ــدَة الدّيني ــل، أن تكــون العَقِي ــل، وال يُقب  فال يُعق

 ”حُرّيــة العقيــدة“ فيوحينما يرفض اإلسالميون األصـوليون إدراج عبــارة 
 الدستور، فذلك يعني أنهم يريدون أن تكون ”العَقيدة اإلسالمية إجبارية“

 العَقيدة الدّينيــة إجباريـة، فإنهـا ستـــفقد وهذه حَمَاقَة ! ألنه كلّما كانت !
 صفة العَقيدة، وستتحوّل إلى مُجرّد إكراه استبدادي، يتناقض مع المــادة

 وال يمكن ألي إيمـــان أن يكـــون ســـليما، إالّ إذا كـــان حُـــرّا،.ـــ 220
  أمّا إذا غَدت العَقيدةوَطَوْعِيًّا، وبدون أي إكراه، أو ضَغط، أو تَرهيب.

 الدّينية مفروضة بالضّغط، أو بــاإلكراه، أو بــالقوّة، أو بالحِيلــة، فــإن هــذه
ــة. وإذا لم تكن  ــة، أو عَبَثِيَ ــبح زاِئف ــدة ستص ــرّة“، فإنهاالعَقي ــدة حُ  ”العَقي

يد، جري--دة ''آخ--ر س--اعة''، الع--دد   16  ،2017 ش--تنبر 29، لي--وم 551المص--در: س--عيد نََاش--ِِ
.10ص 
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 تتحوّل”عَقيدة دينية مفروضــة“ ســستـفقد صفة اإليمان الطَّوْعِي. ألن كل 
 إلى مظهـــر من بين مظـــاهر اإلكـــراه، أو االســـتبداد، أو االضـــطهاد، أو

. «االنحطاط

 حتّى إذا وردت في مُــــقَدِّمَة دســـتور»وأضـــاف بعض التــــقدّميين: 
 ، فـإن هـذه العبــارة“المملكة المغربية دولة إسـالمية” عبارة: 2011سنة 

 تبقى حَمقـــاء، وبال مَعـــنى، ومُخالفـــة لِـــرُوح القـــانون، ومُنافيـــة للعَقـــل،
ــه  ــقبالً من الدســتور. ألن ــرّ من إزالتهــا مُستـ ــدل. وال مَف  الومُناقضــة للعَ

لِيم هـويُعقل، وال ُيقبل، أن تتـقـيّد الدولة بـأيّ دِين.   وألن الوضــع الســَّ
ــون  ــلّأن تك ــقلّة عن ك ــدة، ومُستـ ــة، ومُحاي ــة، وعَقالني ــة َمدني  الدول
خَّرَة لِخدمــة كــل ُمكوّنـــات الشـــعب، بمــا فيهـــا فئـــاتاألديـــان،   ومُســـَ

 المُتديّنين )من مختلـف األديــان(، وفئــات غـير المُتــديّنين. وألن الدولـة
 مُلَزَمَة بأن تعمل بدون أيّ تَحَيُّز أو تَمْيِيز )سواءً على المســتوى الــدّيني،
ــذهبي، أم الطــــاِئفي، أم العــــرقي، أم اللغــــوي، أم الجنســــي، أم ــ  أم الم
 الجهوي، إلى آخره(. أما إذا أرادت الدولــة أن تكــون دينيــة، أي مُســخّرة

تُحوّل المجتمـــع إلى نَـــوع من  ةلخدمـــة دِين مُحـــدّد، فإنهـــا ســـَ  ”الكَنِيســـَ
وفية“ ــة صــُ ــانِي“، أو ”زَاوِيّ  وإذا أرادت الدولــة أن. البَابَويــة“، أو ”دِِيــر رُهْبَ

 تكون دِينية )إسالمية(، فإن النظام السياسي القاِئم سيصــبح حتمًـا مثـل
مُولِيًّا،الــدّين. أي أن هــذا النظــام  ســيغدو بالضــرورة   نظامًــا سياســيا شــُ

 (. وكــل اختالف في اآلراء، أوabsolutisteوكُلِّيَانِيًا، وتَحَـكُّمِيًا، واPطْلَاقِيًا )
 في السُّلُوكِيَات، أو في الطُّمُوحات، سيصبح َممنوعــا، ومُجَرَّمًــا، وَمُعَاقَبًــا
 عليه بالتَهْمِيش، أو بِالقَهر. وسـيكون مـآل المجتمـع في هـذه الحالـة هـو
 االنحطاط، وربّما الحرب األهلية، مثلما أثبتت التجــارب الحديثــة ذلــك،
ومال، وســـوريا، ودان، والصـــّ  مـــرارًا وتكـــرارًا، في كـــلّ من لُبنـــان، والســـّ
 والعراق، ومصر، واليمن، وليبيا، والجزاِئر، وأفغانســتان، وباكســتان، إلى

 ومن المستحيل التوفيق بين الدّين والدولة. ألن منطق الدولةآخره. 
 يتعارض مع مَنطق الدّين. وأساس الدولــة هــو العَقــل، بينمــا أســاس
وص دينيـة ُمقدّسـة،  الدّين هو اإليمان المُطلق، والخُضـوع التَّام ِلنُصـُ

 وا�طْلَاقِيَة، وجَامدة، وغير قابلة ال لِلنَـقْد، وال ِللتَّطْوِير«.
ــقدّميين:  ــقسم األشــخاص إلى نــوعين، وذلــكوطــرح بعض التـ  »ينـ

 حســب تكــوينهم الفكــري أو الثـــقافي. نــوع أول يعطي األســبقية للعقــل،
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 وللعدل، على حساب الدّين. ونوع ثان يمنح األسبقية المُطلقة، وفي كــل
 تزويج الفتياتالميادين، للدّين. هذا هو عُمق الخِالف. فمثالً في مجال 

ــات.القاصــرات، ــؤالء الفتي ــه يظلم ه ا، ألن ــون مرفوضــً ــبره العقالني   يعت
رَات إلى نـوع من التَـرْخِيص  ”لِلْوَلَـعٍ وَتَتحوَّل اPبَاحَة تزويج الفَتيـات القَاصـِ

ي باألطفـــال“ نف ِمن pédophilie )الجِنْســـِ  ”الوَلَـــع(. ويُصـــبح هـــذا الصـــِّ
ــالطِّفْلَات“ ــي ب ــلالجِنس ــبر مُجم ــكَالِيفه. ويعت ــقْدِرُ على تَـ ــا ِلمَن يَـ   مُباحً

رات“ اإلسالميّين األصوليّين   مشــروعا، فقــط ألنــه”تَزْوِيج الفَتيات القَاصــِ
ابِع الميالدي، وألنــه كــان مباحًــا في الــّدين،  كان َشاِئِعًا خالل القــرن الســَّ

ولو أنه يَتَسَبَّبُ في مُعاناة حادّة وداِئمة لتلك الفتيات«. 
 »لقــد دخــل بلــدنا المغــرب فيوَاحْتَجّ بعض التقــدّميّين قــاِئلين: 

ــدأنا نعيش تحتَ حُكْم  ــ ــد ب ــ ــا نحن ق ــ ــاوية. وه ــ ــة مأس ــ ــاكممرحل  َمحــ
 باعتنــاق وَاتُّهِمَ، البَلْدِي المغربي محمد الشّاب اُعْتـقل حيث التـفْتِيش.

ــومتَاوْنَاتْ لمدينة المُجاورة'' عِيشَة عِينْ بقرية ''الدّين المسيحي،  . وفي ي
  عليه مَحكمة االســتئناف )الدرجــةحَـكمت،ــ 2013 أكتوبر 10الخميس 

  ماليةوغَرامة، نافذًا(، بإدانته بِسنتين ونصف حبسًا فَاسالثانية بمدينة 
 .« درهم5000قدرها 

 وأضاف بعض التـقدميين: »على المُســتوى الــدّيني، مجتمعنــا ليس
  نحن نعــترف أنمُجتمــع ُمتنــوّع ومُتعــدّد.مجتمعــا مُســلما، وإنمــا هــو 

ا على  نسبة المواطنين المسلمين هي األكبر. لكن مجتمعنا يحتــوي أيضــً
ــنين ال ــ ــنين يَتَعَبَّدُون، وعلى ُمؤم ــ ــيحيين، وعلى ُمؤم ــ ــود، وعلى مس ــ  يه
 يَتعبّدون، وعلى مواطنين غير مُتديّنين. وكلّهم يستحقّون أن يَسْتَمْتِعُون
 بِحُرِّيــاتهم. ومعظمهم يَــرفض الخَلــط بين الــدّين والسياســة، وال يتحمّــل

استـغالل الدّين في السياسة«. 
 ، صــرّح2016 فــبراير 7وطــرح بعض التـــقدّميين: »في يــوم األحــد 

ــو في قِيــادة ”حِــزب العدالــة ــو عُض ــطفى الرَّمِيــد )وه ــدل مص  وزيــر الع
ــاكم(،  ــ ــالمي الح ــ ــة“  اإلس ــ ــة”والتنمي ــ ــتور ينصّ على أن الدول ــ  أن الدس

ــة،  بالمغرب إسالمية، وأن القضايا التي تُوجد حَولها ُنصُوص دينية قَطْعِيَ
ــةَهي قضايا غير مَطروحة لِلنـقاش«! وهذا تَصريح هَام، ألنه يَفضح   نَوْعِيَ

 العالقــة بين الــدّين والقــانون، وبين الــدّين والدّولــة، الــتي تُريــد األحــزاب
ها على الشــعب. ونُالحــظ أن الجُــزء األول من  اإلســالمية األصــولية فَرْضــَ
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 الجُملة )التي صَرّح بها مصطفى الرّميد( هو َتاÂوِيــل شخصــي لِمــا جــاء في
ــز بين  ــ ــنا على الدِقَّة، وَجَبَ أن نُميّـ ــ ــتور. وإذا حَرصـ ــ ــة«الدسـ ــ  »المَمْلَكَـ

ارَتِه: »المَملكـــةو»الدَّولـــة«. حيث  دَ  ناُلحـــظ أن الدســـتور قـــال في صـــَ
 المغربيــة دولــة إســالمية«. وعلى خالف تأويــل مصــطفى الرّميــد، يقصــد
 الدستور أن المَملكة القاِئمة في المغرب، كنظــام سياســي، وليس كدولــة،
 هي َمملكة إسالمية. أي أنهــا مبنيــة على أســاس تَصــوّر مُحَــدَّد لإلســالم

 “، والــتي تَعــني أن المَلِــك هــواPمَارَة المُــوÍمِنِين”)تُوجد في مِحْوَره أطروحة 
ا  ر، وال“ا4مِـير المُـوÍمِنِين”أيضــً  (. أمّـا الدولـة، فهي ليســت من جِنْس البَشــَ

 تَــــقدر على أن تكـــون مُتَدَيِّنَـــة، وال أن تكـــون دِينِيَـــة )أي يهوديـــة، أو
يخِيَة، إلى آخـره(. ألن الدولـة يَة، أو سـِ يحِيَة، أو إسـالمية، أو هِنْدُوسـِ  مَسـِ
ــسات، ومن ــدة من المُؤسـ ــة مُعقّ ــا هي تَرْكِيبَ ــريّا، وإنم ــا بَش  ليســت كاِئن
 اإلدارات، والوظاِئف، والتَّرَاتُبِيات، والمَساطر، والصَلَاحيات، والعَالقات،
 والتناقضــات، إلى آخــره. ويســتحيل أن يكــون للدولــة إيمــان دِينِي، أو
 عِبَادَات، لكي تتحوّل إلى كيـان مُتـديّن أو دِيـني. بينمـا الجـزء الثـاني من
 الجُملـة في تصــريح مصــطفى الرّميــد )وهــو: »القضـايا الــتي تُوجــد حَولهــا
ــقَاش«( هــو اســتنتاج  نُصوص دِينية قَطْعِيَة، هي قضايا غير مَطروحة ِللنِـ
ــا ــ ــة بكونه ــ ــف الدول ــاذا ؟ ألن وصــ ــ ــوض. لم ــ ــاطئ، ومرف ــ ــي، خ  شخصــ
 »إســالمية«، ال يعــني، وال يــبرّر، اعتبــار القضــايا السياســية المُخْتَلَــف
 حَولهــا، والــتي تُوجــد ِبصــددها نُصــوص دينيــة واضــحة، أنهــا قضــايا
بَقًا، وإجباريـة، وأن النـــقاش حَولهــا مُنْتَــهٍ، أو مَرفـوض، أو  مَحسومة مُسـْ

 »المَمْنُــوع. وعلى خالف بعض القواعــد الفِقهيــة المُحافظــة الــتي تَــدَّعِي: 
ــا، ــاد يبقى مُباحًـ ــة، أن االجتهـ ــد بِقناعـ ــه نصّ«، نُؤكّـ ــا فيـ ــاد فيمـ  اجتهـ

 ومنع االجتهاد، في أيّ ميــدانومَشروعا، في كلّ الميادين، وَبِلَا ُحدود. 
 وحـــتى إذا كــان، يَقتــل العَقــل، ويُلغي التَعـــدّد في األفكــار أو اآلراء.

  فهذا الكالم ال يعني،،»دولة إسالمية« هي اِفْتَرَضْنَا أن المَملكة بالمغرب
 وال يبرّر، إجبار المُجتمع على الخُضوع للنُّصُوص الدِّينية، أو لِـ »الشريعة
 اإلسالمية« المُتخلّفــة ! وَدِيبَاجَــة الدُســتور )الــتي حــاول مصــطفى الرّميــد
 تأويلها( تـقول هي نـفسها: »المَملكة المغربية دولة إسالمية )...( كما أن
ارة فيهــا، وذلــك  الهوية المغربية تَتَمَيَّزُ بِتَبَوُّء الدّين اإلسالمي َمكَانَةَ الصَّدَ
امُح،  في ظل تَشــبّث الشــعب المغــربي بِقِيَم االِنْـــفِتَاح، واالِعْتِـدَال، والتَســَ
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 والحِـــوَار، والتَــــفَاهُم المُتَبَـــادَل بين الثَــــقافات، والحَضـــارات اإلنســـانية
 ”إســالمية الدولــة“، ورفضجَمعاء« ! فمصطفى الرّميد أخذ من الدســتور 

 ”تشبّت الشعب المغربي بقيم االنـفتاح، واالعتدال، والتســامح، والحــوار،
  وكعادتهم، يقبل اإلسالميون األصوليون ما يُعجبهموالتـفاهم المتبادل“.

ــتي ال ــة ال ــرآن، ويتجــاهلون البَقِيّ  في الدســتور، أو في القــانون، أو في القُ
ــة: ــايا التّاليـ ــالمية“ من القضـ ريعة اإلسـ ــّ ــف ”الشـ ــيهم. فمثال مَواقـ  تُرضـ
رات، أو ــزويج الفَتيــات القاصــِ ــرَاض من البُنــوك مُقابــل فَواِئــد، أو تَ  االِقْتِ
دية ة االPنَـــاث في االPرْث، أو العُقوبـــات الجَســـَ  تَعـــدّد الزَّوجـــات، أو حِصـــَّ
 )المَنصوص عليها في ”الشريعة اإلسالمية“(، أو إنــزال عُقوبـة المَـوت بِ
 »المُرْتَدِّين«، وما شَابهها من القَضايا، تُوجــد بِصــددها نُصــوص إســالمية
 قَطْعِيَّة واضحة، ورغم ذلك، يوافق القــانون على أن يكــون النـــقاش حــول
قبل غالبيــة المُجتمــع في هــذه القضــايا اPعطــاءَ  هــذه القضــايا مُباحًــا. وتـــَ
وص  اال×سبقية إلى تَحكيم العَقل )وتَرْفُض االِلْتِزَام بِــالمَعنى الحــرفي لِلنُّصــُ
 الدّينية(. بل تُـقِرُّ عَمَلِيًّا غالبية المُواطنين بِرَفض تلك اإلجراءات الوَاردة

 ألن القــانونفي "الشَّرِيعة اإلسالمية" حول هذه القضايا المذكورة ســابقًا. 
وص الدّينيــة.  الوَضْعِي غَيْر ُملْزَم بالخضــوع المُطلــق للــدّين، أو للنُصــُ
انَة من ريعة اإلســالمية“ هي تَرْســَ  واإلسالم هو نـــفسه لم يقــل أن ”الشــّ
ــا إذا كــان القــانون الوَضــعي  القــوانين تَصــلح لكــلّ زمــان ومكــان. أمّ
 مُجبرا على الخُضوع لِلنُّصوص الدّينية )مثلما يريد بعض اإلسالميين
 األصوليين(، فَمِنْ األحسن في هذه الحالة أن َنحذف القانون الوَضعي
 كلّيًا، وأن نـكتـفي بالنصوص الدّينية وحدها بِمَثَابَــة قَــوانين دُنْيَوِيَــة،
ــة )من وجهــة نظــر ــة. حيث ال يَجــوز، في هــذه الحال ــاهِزة، وا�بَدِيَ  وَجَ
ريعة  اإلســـالميين األصـــوليين(، ُوجـــود قـــانون وَضـــعي مُخـــالف للشـــّ
جِم كلّيًــا مــع عَت الدولــة قانونًــا يَنْســَ  اإلســالمية. وحتّى إذا مــا وَضــَ
 الشــريعة اإلســالمية، فســيكون من األحســن أن نحــذف هــذا القــانون
 الوَضعي، ألنه ال ُيعقــل أن نـــكون ُمجــبرين على أن نـــكَرِّر في القــانون
وص الدّينيـة. وهكـذا، في جميــع بق أن جَــاء في النُصـُ  الوَضـعي مـا سـَ
خِيفَة، أو اع القــانون للــدِّين إلى وَضــعية ســَ  الحــاالت، يــؤدّي ا�خْضــَ
 حَمقــاء، تَتَمَيَّزُ ِبِتهميش أو إلغــاء القــانون الوَضــعي. لمــاذا ذلــك؟ ألن
 الدّين يَخضع لإليمان وَحده، بينما القــانون الوَضــعي )المُســتعمل في
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 تدبير المُجتمع( يَخضع ِللْعَقل وحده. أمّا العَقيدة، والعِبادة، وكذلك
 عَدَم العِبَادَة، فَتدخل ضِمن الحُريــات الشخصــية. وتَــدْبِير المُجتمــع،
 وَسَنّ القوانين المُنَظِّمَة َله، هي قضايا يُفْتَرَضُ فيها أنها تَخضــع فقــط

  ومــاللعَقل المُجتمعي، ولِلتَشَاُور الديموقراطي فيمــا بين المواطــنين.
ــة هـــو آراء المُواطـــنين المَعْنِيِّين، ــ  يَهُمُّنـــا في هـــذه القضـــايا المُجتمعي
 والحَاضـــرين اليـــوم معنـــا في المُجتمـــع، وليس اآلراء الـــتي وردت في

رْمَدِيّة ــة قديمــة، وســَ ــدة. ويُمكن لكــل(17)نُصــوص دٍيني ــة، وجَامِ  ، ومُطلق
تَاÂنِسَ بِــرُوح مــا جــاء في النُصــوص  مواطن مُتَدَيِّن، إن أراد ذلــك، أن يَســْ
 الدّينيــة لِتَــاÂطِير آراِئــه الشخصــية. لكنــه ليس من حــقّ أيّ مُــواطن، أو
 مَجموعة، أو ُمؤسّـسة، أن تُحــاول إخضــاع مُجمــل المُواطــنين، بِمــا فيهم
 المُواطنين غَير المُتَدَيِّنين، إلى َتطبيق حَرْفِي، أو آلِي، للنّصــوص الدّينيــة.
ب،  فَكالم وزير العدل مصطفى الرّميد هو تصريح إسالمي أصــولي مُتعصــّ
مَّن تَحَـــايُلًا على القـــانون، في حَرفـــه، وفي رُوحـــه. ويكتســـي كَلَام  ويَتَضـــَ
ــطفى الرّمِيــد خُطــورةً اســتراتيجية على الديمقراطيــة، وعلى حقــوق  مص
 اإلنســان، وعلى مَصــير الشــعب. وفي حالــة إذا مــا طُبّــق مُبْتَغَى مصــطفى
يَة، ثمّ  الرّميد، فإنه سيؤدّي حَتْمًا، وباسم الدّين، إلى االستبداد، ثمّ الفَاشــِ

الحرب األهلية«.     
 وأضـــاف بعض التــــقدّميين: »الرســـالة الـــتي أراد "حـــزب العدالـــة
 والتنمية" اإلسالمي تَبْلِيغهــا )على لِســان وزيــر العــدل مصــطفى الرميــد(،
ــتي تُوجــد ــك التصــريح المــذكور ســابقًا، هي أن ”القضــايا ال  من خالل ذل
 حولهــا نُصــوص دِينيــة َقطعيــة، هي قضــايا غــير مطروحــة للنـــقاش“.
ــ ”حــزب العدالــة والتنميــة“ اإلســالمي  وبــدعوى هــذا التأويــل الخــاص لِِـ
 األصولي، تتحوّل فجأةً القضايا التي تُوجد َحولها خِالفات داخل المُجتمــع
 إلى َقضايا مَحْسُومَة مُسْبَقًا، ومَفروضة على كل المُواطنين، بِقُوّة القانون،
 وبِمُوجب الدستور. وال يقبل فيها ”حزب العدالة والتنمية“ اإلســالمي أيّ

ــل في ــوار. وال يَقب ــقاش، وال أيّ حِ ــاور، وال أيّ نِـ ــا تش ــةه ــزب العدال  ”ح

ْرَمِدّي  ج---اء في 17 ٌل: )اس---م(قَ---اُموس "المع---اني" اإللك---تروني: س---َ ْرَمِد. َعَم--- وٌب إَلى الس---َّ   َمْنس---ُ
ْرَمٌد : )اس---م( ال---دائُم ْرَمِدّيًا )األفغ---اِني(. س---َ َذابًا، ُثمَّ َفَن---اًء س---َ . َأْوَرَثُهْم عَ--- ْرَمِديٌّ : َداِئٌم، َأَب---ِديٌّ  س---َ
ف( م---ا ال أّول ل--ه وال آخ---ر. فه---و خ--ارج عن مقول---ة ع. )وفي الفلس---فة والتص--وُّ  ال--ذي ال ينقِط--

الّزمان، وموجود بال بدء وال نهاية. 
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 ورية، وال إلى استشارة الشــعبإلى المَحكمة الدُستوالتنمية“ حتّى اللُّجوء 
يَادَة  ! الشيء الذي يَعْنِي أن ”حزب العدالة والتنمية“ يُريــد أن تكــون الســِّ
 السياسية المُطلقة لِِـ ”النُصوص الدِينية القَطعية“، وليس للشعب. بينمــا

ــل  ــرة2الفصــ ها مُباشــ ــُ ــ يَادَة لِلْاíمَّة، تُمَارِس ــِّ ــ ــول: ”الس ــ ــتور يق   من الدســ
فَة غَــير مُباشــرة بواســطة مُمثليهــا“. وحســب هــذه  بِاالِسْتِـــفْتَاء، وبِصــِ
ــ ”حــزب العدالــة والتنميــة“، ة لِِـ  التــأويالت اإلســالمية األصــولية المُغْرِضــَ
رِيعَة  أصبح فَجــأةً كــل المواطــنين مُـــكرَهين على الخُضــوع المُطلــق »لِلشــَّ
ــا لهــذا التَحايــل في تَاÂوِيــل الدســتور )الــذي قــام بهــا  اإلســالمية«! وطبقً
ريعة  مصطفى الرميد(، غَدَى المغرب بَغْتَةً دولــة إســالمية خاضــعة »للشــّ
 اإلسالمية« المُتخلّفة، مثلما هو الحال في دولة ”طَالِبَان“ في أفغانستان،

امَة بَن لَادِن،  أو في إمـــارة ــَ ــ  أو في دولـــة”القَاعِـــدَة“ الـــتي تَزَعَّمَهَـــا ا س
بَ ير”الشــَّ ــِ ــر البَش ــرَال عُمَ ــة الجِنِ ومال، أو في دول  اب“ اإلســالمي في الصــُّ

ــالمية في ــة اإلسـ ــة ”دَاعِشْ“ )الدولـ ودان، أو في دولـ ــّ ــالمي في السـ  اإلسـ
ادِي، إلى آخــره. وهــذه ”الــدول  العراق والشّام( التي تَزَعَّمَهَا ا4بُو بَكْر البَغْــدَ
ــذاب، ــرَاب، والعَ ــرب األهليــة، والخَ  اإلســالمية“ لم تنتج كلّهــا ســوى الحَ
 والمَـــوت، واالِنْحِطَـــاط. وهكـــذا يحتـــوي تصـــريح مصـــطفى الرّميـــد على
ــق إلقامــة ــاِئق، ومُغالطــة للشــعب، ويُمَهِّد الطري ــف للحق ــدْلِيس، وتَزْيِي  تَ

. «االستبداد باسم الدّين
 »على مصــطفى الرميــد وأصــحابه أنعض التـــقدّميين: وأضــاف ب

 عبارة ”المَملكة المغربية دولة إسالمية“ قــد وَرَدَتإذا كانت يُدركوا أنه، 
 ، فإن العبارة األخرى الــتي صــرّح بهــا2011فِعْالً في مُقدمة دستور سنة 

 مصطفى الرّميـد )وهي ”القضـايا الـتي تُوجـد حولهــا نُصـوص قَطْعِيَـة، هي
 قضايا غير َمطروحة للنـقاش“(، هي مجــرد ا مْنِيَــة ذاتيـة لحــزب إســالمي
ب. وال توجــد هــذه األطروحــة في دســتور المغــرب لِســنة  أصــولي مُتعصــّ

ــة2011 ــادق المحكمـ ــر. وال يمكن أن تُصـ ــانوني آخـ  ، وال في أيّ نص قـ
الدستورية على هذا التأويل إن كانت عادلة، ومُحايدة، وعَقالنية«.  

وىوطرح بعض اإلســالميين االîصــوليين:   »ال يُعــارض حُكم اللــه ســِ
وى الخَـــارجون عن المِلّـــة، ريعة اللـــه ســـِ  المُلْحِـــدُون. وال يَـــرفض شـــَ

ــة. و ــه المُقدّسـ ــالِيم اإللـ ــاوِْئïون لِتَعَـ ــلمة،أغلبيةوالمُنَـ كّان البالد مُسـ ــُ   سـ
  المُتبقّيـــة من الســـكّان أن تحـــترم تـــديّناال�قَلِّيَةومُتَعَبِّدَة. ومن وَاجب 
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  وأن تَخضع إلرادتها. فَبِلَاد المغرب مُسلمة، والدولة المغربيــةاألغلبية،
  المتبقيــــة من الســــكان أن تَلْتَــــزِماألقليــــاتإســــالمية، ومن واجب 

ــدّين ــاليم الـ ــل تَعَـ ــق مُجمـ ــالمية، وأن تُطبّـ ــة اإلسـ ــقدات الدينيـ  بالمُعتــ
 اإلسالمي، التي جاءت في كَالم الله، والتي تُوجد بصددها آيات قَطعية«.
 وأجــــــاب بعض التـــــــقدميين: »من الغَــــــريب أن يَســــــمح بعض
 اإلسالميين األصوليين ألنـفسهم بالتَحدّث باسم ا4غلبية المُواطــنين. هــل
 سَبق ألغلبية الشعب أن مَنحت اِمْتِيَاز ”النَاطِق الرَّسْمِي بِاســم الشــعب“
 إلى هؤالء اإلسالميين األصوليين ؟ هذا اغتصاب لِامْتِيَاز ال يَســتحقّونه !
ــلمة ــرب مُس ــا في المغ ــكان هي حالي ــة الس نَا أن أغلبي ــْ  وحتّى إذا اِفْتَرَض
ــالميين ــا أن كلّفت اإلســ ــ ــبق له ــة لم يســ ــ ــذه األغلبي ــ ــإن ه ــ  ومُتَعَبِّدَة، ف

األصوليين بأن يَتحدّثوا، أو أن يُشَرِّعُوا، بِاسْمِهَا« !
 المُجتمع يَعمل بِِـوأضاف بعض التـقدميين: »يجب التّنبيه إلى أن 

 ”مَنطــق خُضــوع األقليــة الختيــارات األغلبيــة“ في ميــدان السياســة،
 عنــدما يحتــاج الفــاعلون المعــنيون إلى الحســم في الخالفــات السياســية
ــساتها، أو تنظيم  المَوجودة في مَجال تَدبير الحُكومة، أو الدولــة، أو مُؤسّـ
 األنشــطة الدُّنْيَوِيَــة في المُجتمــع. أمــا في الميــادين األخــرى، الــتي ترتبــط
ــون أن  بالحُرّيات الشخصية، مثل االختيارات الدّينية، فسيكون من الجُن
 نريد إخضاعها هي أيضــا لمنطــق األغلبيــة واألقليــة. فال يُعقــل أن نـــقول
 مثالً لمواطن غير متديّن: ”بما أن أغلبية البالد مســلمة، يتــوجّب عليــك
ا، وخاضعا لِ ''الشــريعة اإلســالمية''،  أن تُصبح أنت أيضًا مُسلما، ومتعبّدً
 وقابال بالمعتـقدات الدّينية، وخَاضعا للطّقوس اإلســالمية، ومُطَبِّقًــا لكــل
ــرآن أو ــا في القـ ــوص عليهـ ــات، المَنصـ ــرُوض، والواجبـ ــادات، والفُـ  العِبـ

ــاف مــع مَبــادئ!الحــديث“ ــاطئ، وَمُتَنَ   مثــل هــذا المَنْهَج في التـــفكير خَ
ــو  الديمقراطية، ومع حقوق اإلنسان. وطَرْحُه يُمكن أن يَدفع المُجتمــع نَح

ــة.  ــوّرات وَخِيمَ ــا،تط ــدَيُّن إجباري ــون التَ ــل، أن يَك ــل، وال يُقب  فال يُعق
  بــل التــديّن، وكــذلك عــدمنتيجــةً إلخضــاع األقليــة لســيطرة األغلبيــة.

 التديّن، يدخالن معًا ضمن الحُريات الشخصية. فال يَحق أليّ شــخص أو
 مُؤسّسة أن يَفرض على غيره مُعتـقدات، أو عِبــادات، أو طُقــوس دِينيــة.
كان أي بلــد، ليس هــو االنتمــاء إلى دِين مُحَــدَّد )ولــو كــان  وما يَجمع ســُ
 هذا الدّين مُشتركا بين نسبة هامّة من السّكان(، وإنما تَجمعهم العُضـوية
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ــدَّدًا. ــا مُحَ ــا وَطني غطّي تُراب ــُ ــتي تـ ــة ال ــفس الدول ــفس البلــد، وفي نـ  في نـ
 واألســاس الــذي يَنبــني عليــه المجتمــع، وتنبــني عليــه الدولــة، ليس هــو
 الدّين )ولو كـان هـذا الـدّين مشـتركا لـدى أغلبيـة ضـخمة من السـكان(،
عِيَة القاِئمـــة، أو العَقْـــد  وإنمـــا األســـاس هـــو المَنْظُومَـــة القانونيـــة الوَضـــْ

 (، سواءً كان مَكْتُوبًا أو ُمضْمَرًا. ولكي تَحظىcontrat socialالمُجتمعي )
 هذه القوانين الوَضعية بالشّرعية، يلزم أن تُوضع، وأن تُراجــع، من طــرف
ــة، ــ ــة، وعادل ــ ــفّافة، ونزيه ــ ــرُق ش ــ ــبر طُ ــ ــعب، المُنْتَخَبِين ع  ممثلي الشــ

وديمقراطية«.
احقة مناألغلبيةوأضـــاف بعض اإلســـالميين األصـــوليين: »   الســـَّ

ــدة. ومن واجب الدولــة أن  المواطنين في بالدنا مُسلمة، ومُتديّنة، ومُتعبّ
 تـفرض احترام إرادة ومشاعر هذه األغلبية المُسلمة على اال×قَلِّيَة البَاقِيَة.

اثِي، أو الغَـــربي، علىلألقليةوال يحـــق    أن تــــفرض نَمَـــطَ حياتهـــا الحَـــدَ
  السكان المُسلمة والمُتديّنة. بل األغلبية المُسـلمة هي الـتي يَحـقّأغلبية

لها أن تـَفرض تديّنًا إسالميا على األقلية الباقية«. 
 وردّ بعض التــــقدميين: »نحن نحـــترم كـــل األديــان، ونحـــترم كــل
 المتـــديّنين، مثلمــا نحــترم َمن هم غـــير متــديّنين. لكن ِحمايــة الدولــة

ــةلألغلبية ــرض نَوعي ــبرّر، فَ ــني، وال تُ ــلمة من ســكان البالد، ال تَع   المُس
 تَــدَيُّن األغلبيــة على األقليــات المُتبقيــة من الســكان. وإذا كــان بعض

فرض دِين  كانأغلبيةالمُحافظين يَعتـقدون أن دَور الدولة هو أن تـــَ   الســّ
 ُمهمّــة المُتَبَـــقِّيَة منهم، فيلــزمهم أن يُراجعــوا أنـــفسهم. ألن األقليةعلى 

ــه ــ ــذي تَحمي ب ــ ــدْر ال ــ ــفس القَ ــ ــات، بنـ ــ ــة هي أن تَحمي األقلي ــ  الدول
 مُساواة المواطنين أمــام ومن واجب الدولة أن تَلتزم بِمبدأ األغلبيات.

 ، الحَــقُّ في العِبَــادَة“حَــقَّ العِِبَــادَة” ويجب بالضّرورة أن يُلَازِمَ القانون.
لَ“الحَقُّ في عَدم العِبادة”بِشكل مُخالف، وكذلك   . وَلَا يُعْقَل أن نَفْصــِ

 حرّيـة”وإالّ، فـإن غِيـاب ”حَـقّ العِبَـادَة“، و”الحَـقّ في عَـدَم العِبَـادَة“. بين 
 ! وكلّمــا أصــبحت”اPجْبَارِيَــة عِبَــادة مُحَــدَّدَة“ ســيعني وجــود “عدم العبادة

 ، فإنهـــا تتحـــوّل بالضـــرورة إلى عَبَث عَقِيم، أو مُـــزَاح“العِبَـــادَة اPجْبَارِيَة”
وى َلــدَى األشــخاص الــذين خِيف. وكــلّ دِين ليس لــه من َجــدوى ســِ  ســَ

 وَوَاجب الدولــة هــو أن تكــون عَادِلَــة، ومُحَايِــدَة، أييؤمنــون حَقًّا بــه. 
ــازَة أليّ دِين، ــة فِكريـــة، وال ألي حـــزبغـــير مُنْحَـ ــة ا4يْدِيُولُوجِيَـ   وال أليّـ
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 سياســي، وال أليــة فَِئØة مُجتمعيــة، وَلَــوْ كــانت هــذه الفَِئØة هي األغلبيــة
الكُبرى من المُواطنين«. 

ــدّميّين: » اف بعض التق ــَ ــاتوأض ــةَ على األقلي  إذا هَيْمَنَت األغلبي
  المَوجودة في المجتمع، أو إذا ا4نـكَرَت بعض حُقوقها األساسية،المُخَالفة

افِر من طَــرف  فــإن هــذه الغَلَبَــة ســتَتَجَلَّى في تَعْــرِيض األقليــات ِلظُلم ســَ
يَانة  هذه األغلبية القَاهرة. وعليــه، إذا كُنَّا نَــرغب في اPقَامــة العَدالــة، وصــِ
ــدف ــة، به ــوق األغلبي ــدُّ من حق ــا الحَ ــة، فســيكون من واجبن  الديمقراطي
تِمْتَاع األفـراد واألقليـات بالمُسـاواة في حُقـوق المُواطنـة )بمـا  ضمان اِسـْ
 فيها الحُقوق السياســية، واالقتصــادية، والدّينيــة، واللُّغويــة، و الثـــقافية(.
 وإذا لم تَكُن األقليات مَحْمِيَة من هَيْمَنَة األغلبيــة، ومن احْتكارهــا لِعَــدَد
ــاة. ألن حقــوق ــة، أو ُملْغَ  من االمتيازات، فإن الديمقراطية سَتصبح مُغَيَّبَ
ــوق ــكران حُق ــبرّر نُـ ــة، ال تُ ــوق األغلبي ــة، أو حق ــوق األم  الشــعب، أو حق
ار حُقـــوق األقليـــات. وألن كـــل شـــعب يتكـــوّن  األفـــراد، وَلَا تُجِِـــيزُ اPهْـــدَ
ــدَة ــ ــفَاوِتَة. والقَاعِ ــ ــات مُتَـ ــ ــراد مُتَمَيِّزِين، ومن جَماع ــ رورة ِمن أف ــّ  بالضــ
 المَوْضُوعية هي أن كـل جماعــة في المُجتمـع قَـدْ تَكُـون تَـارَةً أقلّيـة، وقـد
 تتحوّل تــارةً ا خــرى إلى أغلبيــة. وال تُوجــد أغلبيــة ثَابِتَــة أو ا4بَدِيَــة في أيّ
 مَيدان كان. واألصل في اال×خالق الحَمِيدة، هو أن نُرِيد لِغَيْرِنَــا، َمــا نُريــده

ألنـفسنا«.   
 وَتَـــدَخّل بعض المُالحظين قـــاِئلًا: »مَـــا دَامت الشـــعوب المُســـلمة

  لصالحاالنتخاباتمُسْتَلَبَة بالدِّين، فإنها تَمِيل تِلْقَاِئِيًّا إلى التصويت في 
 «. وَهــذهإســالميةاألشــخاص، واألحــزاب، والحركــات، الــتي تَــدَّعِي أنهــا »

 على اِسْتِــــغْلَالالحركـــات اإلســـالمية الظـــاهرة هي الـــتي تــــفَسِّرُ حِـــرْص 
 مَشاعر المُسلمين تُجاه الدّين. وَتَحْصُد هكذا الحركات اإلسالمية غالبيــة

 أنهــافي العَلَن،  هذه الحركــات اإلســالمية األصوات المُعَبَّر عنها. وَتُصَرِّح
ــقبل العمــل  رِّ المبــادئ الــتي،بالديمقراطيةتـ ــرفض في الســِ ــوْ أنهــا تَ   ولَ

 تَتَضَمَّنُهَا الديموقراطية، مثل مبدأ حرّية العَقِيدَة، وحرّية العِبَــادَة، وحُرِّيَــة
ــقرير ــدأ حــق الشــعب في تـ يَّادَة الشــعب، ومب ــدأ ســِ ــادة، ومب ــدَم العِبَ  عَ
 مصــيره، وحــقّ الشــعب في اختيــار السياســيّين المُرشــحين على أســاس

ــة. ــاءَاتِهِم الدِّينِيَـ ــة، وليس على أســـاس اِدِّعَـ ــرامجهم الدُّنْيَوِيَـ رُ بـ ــُ  وتَحْصـ
ــالمية ــات اإلسـ ــوم الحركـ ــط. في الديمقراطية مفهـ ــويت فقـ ــة التصـ  آلِيَـ
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رُوعيةاألغلبية في االنتخابات وتعتمد على هذا التصويت ب  إلعطاء المَشــْ
ــة إلى ” ــوّل الدول ــة. ثم تُح ــزة الدول يْطَرَة اإلســالميّين على أجه ــَ ــةلِس  دول

اعإسالمية  “. وَتَدَّعِي الحركات اإلسالمية أن انتخابها يُعطيهــا َحــقّ اPخْضــَ
ــ » ــع لِــ ــنين والمُجتمـ ــالميةالمُواطـ ريعة اإلسـ ــّ ــة. ثُمَّ تُلغيالشـ  « المُتخلّفـ
ــوق  ــات الحركــات اإلســالمية حق ــقد. الموجــودة في المُجتمعاألقلي  وتعتـ

الحالحركــات اإلســالمية أن   تصــويت أغلبيــة نســبية من الســكّان لِصــَ
 مُرشّحين إسالميّين، يُعطيهم حــقّ إلغــاء كــلّ الحُقُــوق والحُرِّيَــات الــتي لَا

ولي الوَهَّابِي. تُوجــد في  ــاول اإلســالميون اإلســالم اال�صــُ  كــلإجبــار وَيُحَ
 اإلسالمية األصولية. التام لِنَزَوَاتِهِم الخُضوععلى المُخالفة لَهم  األقليات

  في بلــدًأقلّيةاألصـوليّون المســلمون أصبح هـؤالء وفي نـفس الوقت، إذا 
ــفسّرو. مُســلمة أغلبيــة غــير لِحُكْمالخضــوع يَرفضــون محــدّد، فــإنهم   تـ

  بِكـون الســيادة“الدولــة اإلســالمية”الحركات اإلسالمية األصولية مفهــوم 
ــة ِللنُصُوصالسياسية، ال ترجع إلى الشعب، وإنما ترجع   .المُقَدَّسة الدّيني

 ، وأبدية، على كلّ المجتمــع. وهــذاوَكُلِّيَانِيَة، ُمطلقة سُلطةوتعطي للدّين 
 االســتبداد حتمًــا إلى فســاد. فال تســتطيعثم يتطــوّر هو االستبداد بعينه. 

 إالّ عبر إنـــكار حقــوقاألصولي الحركات اإلسالمية أن تدافع عن اإلسالم 
  سحق الشعب، وإلغـاء حرّياتــه. وفي الواقــع، ال يمكن أليوَعَبْرَالمواطن، 

 ، أن يكــون حقيقــةً ديمقراطيــا إذا لمًردًا أم جماعةكــان فــشخص، ســواءً 
 ، لكل أصــناف األقليــاتوَوَاجِباتها المُواطنة في حقوق بالمُساواةيعترف 

.   «)الجهوية، والدّينية، واإلثنية، والعرقية، واللغوية، والثـقافية(
ــاِئلًا: » افَ مُعَلِّقٌ آخــر ق ــادةً وا4ضــَ ــظَاهَر عَ  الحركــات اإلســالميةتَتَـ

ــولية ــقبل األصـ ــا تــ ــة. بأنهـ ــا أن منـــاهجالديمقراطيـ   بـــل تـــزعم أحيانًـ
ــع يعـــرف أن ــودة في الـــتراث اإلســـالمي. لكن الجميـ ــة مَوْجُـ  الديمقراطيـ
 اإلسالم لم يكن يتضمّن ال الديمقراطية، وال حقــوق األقليــات، وال حقــوق
ح، ولم  اإلنسان. حيث لم تظهر مفاهيم الديمقراطيــة الحديثــة، ولم تَتَوَضَـّ
وَى بعــد انتهــاء  تُطبّق نِسبيًّا، عبر التاريخ، في بعض البلــدان الغربيــة، ســِ

 . أي بعــد انتصــار الحلفــاء على1945”الحرب العالمية الثانية“ في سنة 
     .   النَازِيَة )وعلى الفَاشِيَة( في أوروبا«
  الحركــات اإلســالمية أنتُــدركلماذا ال وَتَدَخَّلَ ماُلحظ آخر قاِئلًا: »

ــدة” ــة العقي ــادة“، و”حرّي ــة العب ــادة“، و”حرّي ــة عــدم العب ــقَوِّي“، حرّي  تُـ
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  الحركات اإلسالميةتَعتبر أيضًا ؟ ولماذا الدِّين تُعَزِّز بَل، الوَطنية الوَحدة
  ال يشــكّلونتَطبيقــه، دُون ،لإلســالموَلَاْئØهُم  الــذين يُعلنــون المُواطنينأن 
 يَرفضونالذين اإلسالمية المُواطنين  هذه الحركات تَعتبر بينما خَطر.ّ أي
 ،جِــدِّي على اإلســالم والمســلمين ؟ هــذا خــوف غــير خَطــيرين تَــدَيُّنّ أي

 حرّيــة. فكـأن هـذه الحركـات اإلسـالمية تبــالغ في خوفهـا من مُبَرَّر وغَير
ــديّن. ــدم التـ ــة عـ ــديّن، ومن حرّيـ ــقد  التـ ــل أن تَعتــ ــاتويُحْتَمَـ  الحركـ

ابًا ســيكون مُتَــدَيِّنِين مواطــنين غــير ُوجــود مُجــرّداإلســالمية أن    إلىجَــذَّ
  من المســلمين ســتلتحق بهـذا النمـوذج. وهــذامُتزايــدةدرجة أن أفواجــا 

ب  ، وعــدم ِللــدِّينالتصــوّر مبــالغ فيــه، وغــير واقعي. وخلفيتــه هي التعصــّ
. التَسَامُح«

ــقاش؟ قَضــية  وقال بعض المُحافظين: »لماذا هــذا التَصــعيد في النِـّ
ــرِيم األكــل خالل نهــار رمضــان هي قضــية بســيطة، بــل ثانويــة. وال  تَجْ
 تحــدث إالّ نــادرًا. وتســتهدف فقــط بعض األشــخاص المُتهــوّرين الــذين

ا  «.  المُسلميناال�سَاءَة إلى َمشاعريريدون عَمْدً
 وردّ بعض التـــقدّميين: »قضــية تجــريم األكــل خالل رمضــان هي
قاش التَصــوّرات المُختلفــة  قضــية مبــادئ أساســية، وتُــتيح لنــا فُرصــة نـــِ
 المَوجودة داخل المُجتمع، حَول الدولــة، وحــول النظــام السياســي القــاِئم.
 وإذا تعاملنا مع تجريم األكل خالل رمضان بِاسْتِخْفَاف، يمكن أن يؤدّي
 التســاهل مــع هــذا التَجــريم إلى إلغــاء الكثــير من الحُقــوق والحُرّيــات
 الديمقراطية. فاإلسالميون األصوليون يُريدون تجــريم األكــل العَلــني، في

اعِرالفَضـاء العُمـومي، خِالل أيـام رمضـان، بِـدَعْوَى أنـه  يءُ إلى مَشـَ  ”يُســِ
ائمين“. اءة إلى المَشــاعر ومفهــوم ”المســلمين الصــّ  “، هــو مفهــوماال�ســَ

 غَامض، ومُلتبس، وغــير مُبَــرْهَن عليــه. وال يُعقــل، وال يُقبــل، أن يعمــل
ــاءة إلى ــة. ألن ”اإلسـ ــاهيم الغامضـ ــذه المفـ ــل هـ ــاِئي بمثـ ــانون الجنـ  القـ
ة، وال ــَ د جَريمـــة َملْمُوسـ ــِّ ــاعر“، ال يمكن تحديـــدها بِدِقَّة، وال تُجَسـ  المَشـ
 تَستوجب عِقابًا قانونيا. ألن ”اإلساءة إلى المشـاعر“ هي مُجـرّد إحسـاس
 ذَاتِي، وغير َقابل لِلْاPثْبَات. و”اإلساءة إلى المشــاعر“ هي مثــل اإلحســاس
ــر. لوك الغَيْـ ــُ ى عن سـ ــَ ــدَم الرِّضـ ــالْغِيرَة، أو بِعَـ ــالْحِيرَة، أو بِـ ــالْقَلَق، أو بِـ  بِـ
 و”اإلســاءة إلى المشــاعر“ ليســت فِعْلًا َمادِّيًــا، وال اعتــداءً على الغَــير، وال
ا. و ليســـت ”اإلســـاءة إلى المشـــاعر“ قَابِلَـــة للماُلحظـــة، رَرًا َملْمُوســـً  ضـــَ
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 وليست خَاضِعَة ِللْقِـيَّاس. وواجب القــانون هــو أن يَحمي حُرّيــة المُــواطن
 الذي يُريد أن يَصُوم، وأن يَحمي، بِنَـفْس الدَرَجَة، حُرّية المواطن الــذي ال
 يَرغب في أن يَصوم أثنــاء رمضــان. وال يَجــوز للدولــة أن تَمنــع المُـواطن
ــرَ المــواطن على  من القِيام بالصّيام الدّيني، مثلما ال يحقّ للدولــة أن تُجْبِ
 أن يَصوم ضدّ إرادته، سواءً في أماكن خاصّة أم عُمُومِيَّة. وتنــاول األكــل
 المن طـرف بعض المواطـنين، خالل رمضـان، ولـو في أمـاكن عُموميـة، 

 يَضُرُّ نِهائيا بالمواطنين الصّائمين، وال ُيو�ثِّرُ على صِيّامهم، وال يُشــكّل
  وإذا رأى مـواطنٌ صـاِئمٌ مواطنًـا آخــراعتداءً عليهم، وال على حرّيـاتهم.

 يأكل خالل رمضان، وا4حَسَّ المواطنُ الصّاِئمُ بِمَشَاعِر سَيَِّئØة، أو مُزعجــة،
 أو مُقلقة، أو مُستـفِـزّة، فذاك اإلحســاس هــو من مســئولية هــذا المــواطن
اِئم أيــة مســئولية في تولّــد ذلــك اِئم. وال يتحمّــل المــواطن غــير الصــّ  الصــّ
 اإلحساس لدى المواطن الصّاِئم. ويُفترض في كلّ مواطن أنه يَبذل جُهــدا
ــه أن  متواصال لِلتَحَكُّم في ا4حَاسِيسِه، وفي غَراِئزه الشخصية، وال يُقبل من
ة. وحتّى إذا كــانت، خالل ــزه الخاصــّ  يحــاول إخضــاع ســلوك غــيره لِغَراِئ
 رمضــان، رؤيــة مــواطن يأكــل في مكــان عمــومي، تُثــير لــدى المواطــنين

ــزعج، أو مُستـــفز،”شُعُور سَيِّئ“، أو مُقلــق، أو الصّاِئمين اإلحساس بِ   مُ
ــنين ــ ــة، وال ِللمواط ــ ــقّ، ال ِللدول ــ ــاس ال يَعطي أيّ ح ــذا اإلحســ ــ ــإن ه ــ  ف

 ير المُتديّنين على أن يَصــوموا، ضــدّ  غَالصّاِئمين، لكي يُجبروا المواطنين
خْمَة  إرادتهم. وال يحقّ لِلمواطنين الصَاِئمين، ولو كانوا هم األغلبيــة الضــَ
وْمَ أثنــاء من الســكّان، أن يَفرضــوا على األقليــات غــير المُتديّنــة الصــَّ  ضــِ

. «تواجدها في األماكن العمومية
اثِيُون، يبقى األكـــلوعقّب بعض المُحـــافظين:   »مهمـــا قـــال الحَـــدَ

ــة،  ــاكن عُموميـ ــان، في أمـ اءَةخالل رمضـ ــَ ــلمين،ا�سـ اعِر المسـ ــَ   إلى مَشـ
ــاقِبَ هــذا اإلفطــار في.لهمواستـــفزازا    وعليــه، يجب على الدولــة أن تُعَ

ــة  رمضان، بالغرامة المالية، وبالحبس في السّجن، لكي تكون هذه العقوب
 عِبْرَةً لكل من تُسَوِّلُ له نـفسه الرَّغبة في األكل خالل رمضان«.

ــقدّميين:  ــزعم اإلســالميون األصــوليون أن األكــلوردّ بعض التـ  »ي
  للمســـلمين”استــــفزازًا“خالل رمضـــان، في مكـــان عمـــومي، يُشـــكّل 

اِئمين. لكن مــا معــنى   هنــا؟ نالحــظ في الواقــع أن بعضاالستـــفزاز الصــّ
 اإلســـالميين األصـــوليين يميلـــون، ودون وعي، إلى اعتبـــار كـــل مـــواطن
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ــه  ــة أن اتِهم الّديني ــقَدَ ــالف لِمُعْتَـ ــفزّهم يتصــرّف بشــكل مُخَ   كــأنهم!يستـ
ــا لِمُعتـــقداتنا”يجب عليك أيقولون لكل مواطن:   ن تَتَصَرَّفَ مِثْلَنَا، وَطِبْقً

ــك  ــا أنــ ــة، وإلّا اعتبرنـ ــفِزُّنَاالدّينيـ ــق“ !تَسْتَــ ــة بمنطـ ــإذا قبلت الدولـ   فـ
  هذا، فإننا سنصبح مُجبرين على تَجريم ومُعاقبة كل مواطن”االستـفزاز“

 يطــرح أفكــارًا، أو يقــوم بتصــرّفات، تختلــف عمّــا يظنــه اإلســالميون
ليم  ــّ ــدّيني الس ــلوك ال ــو الس ــه ه ــنى أن !األصــوليون أن ــالميين بِمع  اإلس

لوكهم الخَــاص بِهِم كَمَرْجِــع نَمُــوذَجِي يب ســُ  األصــوليين يُريــدون تَنْصــِ
 وإجباريّ في المجتمع. ويُريد اإلسالميون األصــوليون مَنــع، وتَجــريم،
 وقَمع كل اِخْتِلَاف معهم في األفكار، وفي السُّلُوك، وفي المُعتــقدات.
ــفَاصِيلِه. ــ ــلّ تَـ ــ ــع، والتَحَكُّم في ك ــ يْطَرَة على المجتم ــَّ ــ ــدون الس ــ  إنهم يري
ــانُون، على كــل المواطــنين. وهــذا ــوَّة القَ ــدَيُّن، بِقُ  ويرغبــون في َفــرض التَ
 مُيُولٌ قَوِيّ نَحــو االســتبداد، والطُّغْيَــان. وهــو نُــزُوع مُنَــاف لِــرُوح العَــدل،

.«ومُناقض للقانون، ومُعاكس للديموقراطية، ومُضاد لِحُقوق اإلنسان
 »يريــد بعض اإلســالميين األصــوليينوأضــاف بعض التـــقدميين: 

 فَرْضَ صِيَّام مُمَاثل لِصِيَامهم على المواطنين غير المُتــديّنين. ويحــاولون
  المزعومة لمشاعرهم الشخصــية الداخليــة، لكي”اإلساءة“استـغالل تلك 

ــنِين.يُقْحِمُوا الدولة في  ــر ُمتَدَيِـّ ــدَيِّنِين وَغَيْ رصِراع ُمفتعل بين ُمتَ   والســِّ
 الذي يُفَسِّرُ هذه القضــية، هــو أن هــؤالء اإلســالميين األصــوليين يُريــدون

اعِرِهِم الشخصــية،”اإلســاءة“استعمال حِيلَة التّشَكِّي من    المَزعومــة ِلمَشــَ
 لكي يَفْرِضُوا الصّيام الدّيني على مُجمــل المواطــنين الــذين ال يرغبــون في

 اإلسـالميين األصـوليين يقولـون داخـليام ! كـأن هـؤالء القيـام بهــذا الصّ
ــفسهم:   ”األشــخاص الــذين يــأكلون خالل رمضــان في مكــان عُمــوميأنـ

لُوكَهُم  يشكّلون خَطــرا على دَوَام الـدّين اإلسـالمي في هـذه البالد، ألن سـُ
 يُجسّد تَجاوزا لِفَــرَاِئِض اإلســالم، وألن تصــرّفهم يُشــجّع بَــاقي المواطــنين
 على التحرّر من واجبات اإلسالم. والتَخَلُّص من فَرَاِئِض الدِّين هــو مثــل
 عَدْوَى سَهْلَة االنتشار. والحَل لفرض اِسْتِمْرَارِيَة هَيْمَنَـة الـدّين اإلسـالمي
لوك ال يَخضــع لِفَــرَاِئِض  على المجتمع يستلزم وضع قوانين تُجرّم كــل ســُ

 !اإلسالم وواجباته“«
 وقــال بعض التـــقدّميين: »من الممكن أيضــا أن بعض المواطــنين
ــرَة ــوع من الغَيْ ون بِنَ ــُّ  المُناصــرين للجَماعــات اإلســالمية األصــولية يُحِس
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ــأكلون خالل رمضــان في مكــان عمــومي، ا آخــرين ي ــرون أناســً ــدما ي  عن
وْمُنَا”ستنجاد بالدولة، كأنهم يقولون لها: فيريدون اال  ا4نْـقِذِينَا يَا دَولة! صــَ

 كـل هي قَوِيَّة مثلمـا لـدى غيرنـا! وَقَنَاعَاتُنَـاصَعْبٌ علينا! وَرَغْبَتُنَا في األ
ــا! فَنَرْجُــوك  هَشَّة! وَمَشَاعِرُنَا مُتَذَبْذِبَــة! وال نَـــقدر على التَحَكُّم في غَرَاِئِزِنَ
 يا دولة أن تُجْبِرِي كلّ الناس المَوجودين في مُحِيطِنَا على الصَّوْم مِثْلَنَــا،

 !«“خالل رمضان، لكي نُحِسَّ بِطُمَاÂنِينَة مُرِيحَة
 »مشــكل هــذا الخالف بــالمغرب حــولوأضــاف بعض التـــقدّميين: 

ه  اإلفطار خالل رمضان في أماكن عُمومية، يُذكّر بِمُشــكل مماثــل، عَاشــَ
 المُهاجرون من بلدان مُسلمة إلى بُلــدان أوروبــا الغربيــة. ومن المَعــروف
ل بين الــدّين  أن مُجمــل بلــدان أوروبــا الغربيــة ُتمــارس نِظــام ”الفَصــْ
 والدولة“. وكان المَاÂلُوف لدى األوروبيين، هو اPفْرَاغ الفَضَاء العُمــومي من
تَنْتِي، أو اليَهــــودي(. لكن  مظــــاهر التَــــدَيُّن )الكَــــاثُولِيكِي، أو البْرُوتِســــْ
ــوُّل في ــوا التَجَ ــلمة( ا4لِفُ ــدان مُس ــاجرات )اآلتين من بل ــاجرين والمه  المه
هِم الدّينيــة اإلســالمية.  الفضــاء العمــومي بعــاداتهم، وألبســتهم، وطُقُوســِ
لوكيات إســالمية في  وكــان بعض المُهــاجرين المُســلمين يُريــد فَــرض ســُ
ــداء ــل ارت ــلمين، مث ــلمات والمُس  الفَضــاء العُمــومي األوروبّي، على المُس
الة في الشـارع العــام، أو  الحِجَـاب، أو البُرْكَــة، أو إطالق اللحيــة، أو الصَـّ
وت مَــآذِن وامع عَاليــة، ومُكبّــرات صــَ  المُطالبة بِبناء مساجد كثــيرة، وصــَ
ــود ون بوج ــزء من األوروبيّين يُحســّ ــان ج ــوÍذِي االîذُنين، إلى آخــره. وك  تُ
 مظاهر التَدَيُّن اإلسالمي في الفضاء العام كَنَوْع من اإلحراج، أو اإلزعاج،
ــيس، أو ــذه األحاسـ ــل هـ ــانت مثـ ــدِّينِي. وكـ ــزْو الـ ــفزاز، أو الغَـ  أو االستــ
 التأويالت، باإلضافة إلى اشــتداد تــأثيرات األزمــة االقتصــادية على ذوي
 الدّخل المتواضع، وزيادةً على مفعول النتاِئج الكارثية التي كانت تحدثها
ــبانيا، ــالميين )في إسـ ــابيين إسـ ــرف إرهـ ــة من طـ ــفجيرات المرتكبـ  التــ

ة بين ســنتي  ــا، وفرنســا، خاصــّ ــا2016 و 2008وبلجيك   م(، كــانت كلّه
 تُـــغَدِّي َتصــاعد الكَراهيــة، أو العُنصــرية، ضــدّ المُســلمين. فأصــبح مُعظم
غط، أو  المُهـــاجرين )من أصـــل مُســـلم( يَشـــتكون ِمن تَعرّضـــهم للضـــّ
 لإلقصاء، أو للتهميش، أو للكَراهية. وتكاثرت نِسبيا مَظــاهر العُنصــرية،

لَامُوفُوبْيَا“ )  ( ]بِمعــنى الخَــوف من اإلســالم[ فيislamophobieأو ”االPســْ
 البلدان األوروبية. ولَاحــظ المُهــاجرون المُســلمون بِاسْتِـــغراب أن فئــات
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ــامن معهم، أو بَّاقَة إلى تَــــفَهُّمِهِم، أو التضـ ــَ ــانت سـ ــتي كـ  األوروبـــيين الـ
 مُساندتهم، هي فئات العَلْمَانِيّين، والشُيُوعِيِّين، واليَسَارِيِّين، حيث كانت
 تُدافع على مبدأ المُساواة بين البشــر، بغضّ النظــر عن الــدّين، أو اللغــة،

 أو الجِنس. وفي ِكالَ المثـــــــالين(،  أو الجِهَوِيَـــــــة، ethnieأو اإلثنيـــــــة )
ــلّ  السّابقين، سواءً في البلدان المُسلمة، أم في البلدان الغَربية، فــإن الحَ
 األنسب هو الفَصْل بين الدّين والدولة، والتزام جميــع مكوّنــات المجتمــع

 signesبـــإفراغ األمـــاكن العموميـــة من عالمـــات التَــــفَاخُر بِالـــدِّين )
religieux  ostentatoiresوَمِن التَنَــــــافُس بين الــــــدِيَانَات، ومن ،) 

«.السُلوكيات الديّنية التي تَنْـقُصُ من حُرّيات مُواطنين آخرين
ــقدّميين:  ــ ــر»وزاد بعض التـ ــة، الَ أن تُناصــ ــ ــق الدول  ليس من حــ

  بــلالمواطنين المُتديّنين، والَ أن تُناصــر المُواطــنين غــير المُتــديّنين.
 حُرّية العَقيــدة، وحُرّيــةيجب على الدولة أن تَلْتَزِم بِالحِيَّاد، وأن تَضمن 

بين الــذينالعِبادة، وحُرّية عَدم العِبــادة.   أمّــا بعض المتــديّنين المتعصــّ
 “اإلحســاس )المزعــوم( بمشــاعر مُزعجة”يريــدون عمــدًا استـــغالل هــذا 

 )عند رُؤية إفطار خالل رمضـان في مكـان عُمــومي(، فـإن هـدفهم الخَفِيّ
وم، أو التّـــديّن، على كـــلّ غط على الدولـــة لكي تَــــفرض الصـــّ  هـــو الضـــّ
 المواطــنين، أو لكي تُجــبرهم على القِيــام بِعِبَــادَات، أو طُقُــوس دِينيــة،
 وذلك بقوّة القانون، وتحت التهديد بعقوبة السجن! وهذا السّلوك يشــكّل
 انحرافًا نحو ممارسة ”اإلكراه في الدّين“. وإذا ما تواطأت الدولة مع هذه
 الرغبات الدّينية المُتعصّبة، فإنها ستصــبح ظَالمــة، ومُخِلّــة بالعَــدل. ألن
 الدولة سَتَـغْدُو في هذه الحالة شَرِيكة في مُحاولة فرض التَــدَيُّن بِــاإلكراه،

 مهمّـة القـانون الجنـائي، ليسـتوتحت التهديد بعقوبـة السـجن. بينمـا 
ل ــا هي الفَصــْ ــدّين، وإنم ــذا ال ــان ه ــا ك ــدّين، مهم ــدّفاع عن ال  هي ال
 العَادل في التَّظَلُّمَات والنِّزَاعَات التي تحدث فيما بين المواطنين، أو
 تـقع فيما بين المؤسسات داخــل المجتمــع. ووظيفــة الدولــة، ليسـت
 هي خِدمة أي دين، وإنما هي تَدْبِير شُؤون المُجتمع بِمَنَــاهِج عَقْلَانِيَـة

«. وَدِيمُقراطية
 وأضاف بعض التـقدميين: »يظهر لدى اإلسالميين المتعصّبين، أن

يام في رمضــان،  ــات الصــّ ــل خالل أوق ــام،األك ــذيفي فضــاء ع ــو ال   ه
 في فضاء خُصوصــي،يزعجهم. بينما األكل الذي يحدث بشكل مستتر، 
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 فإنــه ال يُقلقهم. وقــد يكــون معــنى ذلــك هــو أن اإلســالميين المُتشــدّدين
اء العُمــومي لِلطُّقُــوس الدِينِيَــة، رِيعَةيريــدون إخضــاع الفَضــَ   أو لِلشــَّ

 اإلســالمية، ولــو أن مــا يُمــارس في الخفــاء هــو منــاقض لتلــك التعــاليم
ــة، دق اإليمــان، أو العِبــادة الَطوْعِيَ  الدّينيــة. كــأن مــا يهمّهم ليس هــو صــِ
رِيَة. فهـل يُعقـل أن اع المُجتمـع كلّـه ِلمَظَـاهر دِينيـة قَسـْ  وإنمـا هـو اPخْضـَ
ــو أن هــؤالء ــادة محــدّدة، ول ــة المواطــنين على ممارســة عب  تجــبر الدول

المواطنين ال ُيؤمنون بها، أو ال يُريدون تطبيقها«؟ 
 وعقّب بعض المحافظين: »تجريم اإلفطار في رمضان كان موجــودا
 في القـــانون الجنـــاِئي القـــديم، قبـــل استــــقالل المغـــرب عن االســـتعمار

؟          «. فلماذا هذه المُبالغة في النـقاش1956الفرنسي في سنة 
 وأجــاب بعض التـــقدّميين: »أن يكــون تجــريم اإلفطــار في رمضــان
 قديما، أو جديدا، أو معموالً به في بلدان أخرى، ال يشكّل حجّة مقبولــة،

 وال يأتي ببرهان جديد في الجِدَال الحَالي«.
«!وأضاف المحافظون: »لكن واجب الدولة هو حماية دين الدولة

 وردّ التـقدّميون: »ال يقدر على حماية الّدين سوى اإلله وحــده. وإذا
ــوبَ عن ــقْدِرَ أيــة مُؤسّـــسة بشــرية على أن تَنُ ــه، فَلَنْ تَـ  لم يَحْمِ اإللــه دِينَ

 ُمهمّة القانون الجِنائي، أو مُهمّة الدولة،اإلله في مجال حِماية الدّين. و
 هي حماية حُريات المواطنين، وليست هي الــدّفاع عن دِين معيّن، أو

رَ نَــفسها في قضـايا الـدِّيَانَات،حِمايته  . وليس من مهام الدولة أن تَحْشــُ
عف. اهِب الدِّينية، أو أن تُحاول مُعالجة ما قَدْ يُوجد فيها من ضــُ  أو المَذَ
 وال يحق للقانون الجناِئي، أن يفرض أيّ تَدَيُّن مُحَدَّد، وَلَوْ عَبر طُرق غير

«.         وعَدم تَدَيُّن أيّ مُواطن مُعَيَّن، ال يُشكّل جَريمةمُباشرة. 
 وعقّب المحافظون: »هذا تأويل مبالغ فيه. وتجريم األكل في نهــار

رمضان هو إجراء عادي وبسيط، وال يستحق كل هذا االهتمام«.
 جريمــة ”اإلفطــار في رمضـان“إذا كانت حقيقةً »وقال التـقدّميون: 

 لكن. ثانويــة، وال تســتحق االهتمــام، فيجب حـذفها من القــانون الجنــاِئي
ــفِزُّ”إذا قبلنــا بتجــريم األكــل في رمضــان، بــدعوى أن هــذا األكــل   يَسْتَـ

 وبنـــفس، فيجب، في هــذه الحالــة، “مَشاعر بعض المواطنين المُســلمين
  أن نُجــرّم أيضــا ســلوكيات أخــرى كثــيرة جــدًّا، بــل ال تُعَــدُّ والالمَنطــق،

 تُحصــى، ومنهــا مثالً تَجــريم تواجــد النســاء في األمــاكن العموميــة خالل
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 رمضـان، وتجـريم المواطـنين الـذين ال يُؤمنـون، أو الـذين ال يَعبـدون، أو
ــة، أو  الذين ال يُصلّون، أو الذين ال يذهبون إلى المسجد خالل يوم الجمع

ا أن نُجــرّموبنـفس المَنطق،الذين ال يقومون بفريضة الحجّ.    يجب أيضــً
ــة'' خالل ــ ــراءة ''الفَاتِحَ ــ ــاركة في ق ــ ــون المش ــ ــذين ال يقبل ــ ــخاص ال ــ  األش
وت المزعجــة الموضــوعة  التجمّعــات، أو الــذين يُعارضــون مكبّــرات الصــّ
ــاجئ لــبرامج ــاف المُف وَامِع المســاجد، أو الــذين يُعارضــون االPيقَ  فــوق صــَ
 قنوات التلفزة العمومية عنــد حلــول وقت آذان كــلّ صــالة من الصــلوات

  أن نُجرّم كلّ الــذينوبنـفس المنطق،الخمس اليومية. كما يجب أيضا، 
ــل ــاِئعة داخ ــة الش ــوس الدّيني ــقاليد أو الطق ــاركة في التـ ــون المش  يرفض

ــفس المَنطــق،المجتمــع.  ــع النســاء من لبــاسوبنـ   يجب أيضــا أن نَمن
عرهنّ. كمــا يجب أن نجــرّم  ''السّرْوَال'' )بَنْطَلُون(، ومن كَشْف أو تَعْرِيَة شــَ

ــرأة ــزات شــكل جســم الم ــوحي بِمُمَيّ ــاس نســاِئي ي ــل لب ــفْس. (18)ك  وَبِنَـ
  يجب أيضا أن نُجرّم كلّ الريّاضات، واأللعاب، واألنشطة، الــتيالمنطق،

ــوَى، والتِنِسْ،  تكون فيها المرأة بِلِبَاس قصير أو خفيف )مثل ألعــاب القِ
ــاس(modeوستكون النّتيجة هي فَرض مُوضَة )والسباحة، إلى آخره(.    لِبَ

عودي“، أو كَــة“، أو ٍ”اللّبــاس الســّ ادُورْ“، أو ”البُرْ  مُتَــزَمِّت، مثــل ”التْشــَ
  وذلــك كلّــه بــدعوى أن”اللّبــاس اال×فْغَــانِي“، على كــلّ النســاء، إلى آخــره.

ا، »  سْتَـــفِزُّ مَشـاعريَعدم الخُضـوع لهـذه الطُّقُـوس، أو التَــقاليد، هـو أيضـً
لفية، المُتشــدّدة(،!المُسلمين«   وهذه النَزْعَة )اإلسالمية األصولية، أو الســّ

 . وستــؤدّي بنـا(19)يمكن أن تذهب بنـا بعيـدًا، وال يوجـد حَـدّ لِطُمُوحَاتِهَا
ــالِف المُعتـــقدات أو التَـــقاليد ا هــذه النزعــة إلى تَـــكْفِير كــل من يُخَ  أيضــً

خب، وط----البوا18 وا ِبص----َ     س----بق لبرلم----انّيي ''ح----زب العدال----ة والتنمي----ة'' اإلس----المي أن احتّج----
ِري بطرد صحافية  كانت ُتَصّور من داخ-ل قاع-ة البرلم-ان، وذل--ك ِب-دعوى أن »لباس--ها الَعص--ْ

ُيسيء إلى مشاعرهم كمسلمين«! 
 ، في مدينة ''إنزك-ان'' في جن-وب المغ-رب، ق-ام أش-خاص2015   وفي بداية شهر يونيو 19

 ( قص--يرة ش---يئا م---ا.jupeمجهول--ون بتح--ّرش جنس--ي ض---ّد ش--ابتين كانت---ا ترت--ديان ''تّن--ورات'' )
 ولّما رفضت الشابتين االستجابة لهم، هاجم هؤالء األشخاص هاتين الفت--اتين، وذل--ك ب--دعوى
 أنهم---ا تست----فّزان الرج---ال ِب ''لباس---هن الفاض---ح''. وت---دخلت ق---وات األمن، واعت----قلت الش---ابتين

  س--اعة. ثم أطلقت س--راحهن، م--ع مت--ابعتهن أم--ام المحكم--ة بتهم--ة ''اإلخالل بالحي--اء24خالل 
 الع--ام''. وفي مدين--ة ف--اس، ه--اجمت جماع--ة من المتش--ّددين ش--اّبا مّتهم--ا ب "المثلي--ة"، وَأْهَلُك--وُه
ابَّْين، ثّم اقتحمت دت جماع------ة من اإلس------الميين ش------َ ل، ترص------ّ  بالض------رب. وفي مدين------ة َبِني َمالَّ
 منزلهم----ا، وأش----بعتهما ض----ربا، وأخرجتهم----ا ع----اريين إلى الش----ارع، ب----دعوى أنهم----ا يمارس----ان

الشذوذ الجنسي.
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ــقودنا أيضــا إلى إقامــة  مائر“اإلســالمية. وستـ ــفْتِيش الضــَ ــاكِم تَـ  )”مَحَ
tribunaux d’inquisitionكُّد من ساَلمة إيمان   وهذا هو المواطنين.( ِللتَا4

 االستبداد بِعَيْنِه. وفي النهاية، ستؤدّي بنــا هــذه الطريقــة في التـــفكير إلى
  مثلما حدثحرب أهلية،االنحطاط المُجتمعي. وقد تؤدّي بنا أيضا إلى 

ــنوات  ــ ومال،2015 و 1995)بين سـ ــّ ــ ــان، والصـ ــ ــلّ من لبنـ ــ   م(، في كـ
 والســـودان، وســـوريا، والعـــراق، واليمن، ومصـــر، وليبيـــا، وأفغانســـتان،

 ألن نــــفس األســـباب، وفي ظُـــروف مُجتمعيــةوباكســـتان، إلى آخـــره. 
«.  مُماثلة، تُؤدّي إلى نَـفس النتائج

 وقــال المُحــافظون: »نَـــقْدُكُم هــذا يحمــل موقفــا ســلبيا مُســبقًا من
الحركات اإلسالمية. فلماذا هذا التَحامل ضدّ الحركات اإلسالمية«؟

ــقدّميون: »بــدالً من أن يُناصــر هــذا   القــانون الجنــائيوأجــاب التـ
 التيــارات اإلســالمية األصــولية، كــان يجب عليــه، على عكس ذلــك، أن
ب، أو تَشــدّد، هــذه التيــارات  يَحمي عُمــوم المواطــنين من غُلُــوِّ، أو تَعَصــُّ
 اإلسالمية األصولية، والتي تَتَوَالَدُ، وَتَتكــاثر، وتتنــوّع، وتســتعمل اإلكــراه،

 وتُريـــد ُممارســـة التَّكْفِـــير. ومن المَعلـــوم أن أو التَهديـــد، أو التَـــرهيب.
ــاملين في  ــ ــة الع ــ ــوميغالبي ــ ــةالتعليم العم ــ ــالمغرب( هُم ذَوِي نَزْعَ ــ   )ب

  م على1990 و1980إسالمية أصولية. وقــد عَمِلُــوا ســرّا خالل ســنوات 
لَمَة )  ( مُجمـــل أســـالك التعليم )االبتـــداِئي، والثـــانوي،islamisationا4ســـْ

 والجامعي(. وحوّلوا التعليم العمومي إلى جهاز ُيــروّج الدّعايــة السياســية.
اجَة األطفال والشُبَّان لكي  ويستـغلّ كثيرون من العاملين في التعليم سَذَ
رِين مُعتـــقدات اال×يْدِيُولُوجِيَـة  يَنـقُشُوا ويُرَسُّخُوا في أدمغـة األطفـال القَاصـِ

 (. والنتيجة هي حُصول تَـقَهْقُر فَضِيع في المُســتوى20اإلسالمية األصولية)
ــوين ــقَارُهُم لِتَكْ  الفِكري والثـقافي لدى خِرِّجِي المدارس والجامعات. وافْتِـ
 كَافٍ يَسْتَجيب لِمُتَطَلَّبَات المناصب المعروضة في سُوق الشُّغْل. مع مــا
 ينتج عن ذلك من انتشار للجهل، وَتَـفَاقُم في البِطالة. بينمــا كــان ينبغي

طَّات، خالل20 ة ال-دار البيض-اء – س-َ      في امتح-ان الس-نة أولى بالبَكاُلوري-ا ب-المغرب، ِبِجَه-
 ، وفي موض---وع امتح---ان "التربي---ة اإلس---المية"، ُطِلَب من التالمي---ذ الُمْمَتَحِنين أن2018س---نة 

ض على َنبْ---ِذ االختالف والَتس---امح. وق---د َطَلب ه---ذا النّص من التالمي---ذ، ا ُيح---رِّ  يش---رحوا َنص---ًّ
ُفوا اد«، وأن َيص-----ِ ُدوا حقيق-----ة »اإِلْلَح----- دِّ َبق َموج-----ود داخ-----ل ه-----ذا الَنّص، أن  ُيَح-----  وبتوجي-----ه ُمس-----ْ
َهَوات«. )المص--در: بي--ان "الجمعي--ة المغربي--ة َوة الش--َ ْطِحَية الفكرية«، َو»ِبُحْظ--  الُملحدين ِب- »السَّ

ادر في  لة في ه---ذا2018 يوني---و 9لحق---وق االنس---ان"، الص---ّ ودة الُن----قطة الُمَحص---َّ  (. وَتكُ---ون جَ---
د ِضدَّ »اإِلْلَحاد«!         االمتحان حسب درجة الَتَشدُّ
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 أن تَظلّ المدارس والجامعات خَالية من أيّ تَكوين دِينِي، ومُستـقلة عن
 السلطة السياسية، ومُحايدة تُجاه كل األديان، وكلّ األيــديولوجيات. ألن
 دور التعليم العمــــومي، ليس هــــو تعليم الــــدِّين، أو تعليم ا4يْدِيُولُوجِيَــــة
 سِياسية مُعَيَّنَة. وإنما هو تَلْقِين القراءة، والكتابـة، والحسـاب، والمنطـق،
 والفلسفة، والعلوم، والثـقافة الكَوْنِيَة. ويمكن للعــاِئالت الــتي تُريــد تعليم
ــقِلَّة، ــية، مُسْتَــ ــدارس خُصوصـ جِّلَهُم في مـ ــَ ــا أن تُسـ ــدَّد ألبناِئهـ  دِين مُحَـ
 ومُخْتَصَّة في تعليم الــدِّين. ويُمكن أن تكــون هــذه المــدارس الدِّينيــة إمّــا
 بالمَجَّان، أو باألداء. وبعد ا4سْلَمَة التعليم، تريد اآلن التيــارات اإلســالمية
لَمَة القــانون. وتريــد قهــر كــل من ــة، وا4ســْ لَمَة الدول  األصــولية فــرض ا4ســْ
 يعارض ا4سْلَمَة المجتمع. وتريد اضطهاد كل من يخالفها في المعتـقدات،
لوكِيّات. وفي نــــفس الـــوقت،  أو في اآلراء، أو في القناعـــات، أو في الســـّ

تشتكي التيارات اإلسالمية األصولية من أنها مظلومة«.   
لَمَة الدولـــة“؟ ولمـــاذا   وســـأل المحـــافظون: »ومـــا هـــو عيب ”ا4ســـْ

تعارضون ”ا4سْلَمَة المجتمع“؟ أليس الشعب مُسلمًا«؟           
ــارات اإلســالمية ــقدّميون: »المــيزة المشــتركة لمجمــل التي  وردّ التـ
ــوان ــ ــا تنظيم ”اإلخ ــ ــا فيه ــ ــدّدة، بم بة، أو المتشــ ــّ ــولية، أو المتعصــ  األصــ
 المســلمين“، و”تنظيم القَاعِـدَة“، و”دَاعِشْ )الدولــة اإلســالمية في العــراق

رَة“،”جُنْد الله“، ووالشام(“، و”حِزب الله“، و”ا4نْصَار الله“، و ــة النُصــْ  ”جَبْهَ
وا ــُ رعية لكي يَفْرِضــ ــَّ ــ ــه مَنحهم الش ــ ــون أن اإلل ــ ــره، هي أنهم يظنّ ــ  إلى آخ

 ( الدولة والمجمع، وبِــالقُوَّة. ويَعتـــقدون أن الحَــلislamisationّ”ا4سْلَمَة“ )
رِيَة. بينمــا  الوحيد ِلمُعالجة كل مشاكل المجتمع هو هذه ”اال×سْلَمَة“ القَســْ

 ”األســلمة“ اإلجباريــة تــؤدّي دائمــا إلى االســتبداد، وإلى الحــربهــذه 
  والغريب هو أن مجمل مُعتنـــقي ديّانــات الشــرق األوســط )بمــااألهلية.

ون داِئمــا أن دينهم مُهَــدَّد  فيها اليهوديــة، والمســيحية، واإلســالم(، يُحســّ
ع الـدّيني، والهَيمنـة الدّينيـة.  بِاالِنْهِيَـار، وَيِمِيلُـون داِئمـا إلى فَـرض التوسـّ
 فإذا كان هدف المُسلم هو أن يَعبد بِحُرّية، فله ذلك. كما أن من ال يُريد
ــادة. لكن إذا كــان هــدف ــدم العِب ــة عَ ــتحق هــو أيضــا حُرّي ــد، يَس  أن يَعب
 المسلم هو أن يُجْبِر كل من يُوجد في مُحيطــه المجتمعي على أن ُيصــبح
ا مِثلـــه، فَلْيَعْلَم هـــذا المســـلم أن شـــعوب العـــالم كلـــه  مُســـلما ومُتعبّـــدً
 ستتحالف حتمًا لمواجهته. ألن شعوب العالم لن تَـقبل أبدًا بأن يَتَطَــاوَل
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 أحد على حرّياتها. ومصير النظام النّــازي في ألمانيــة يشــكل عــبرة لكــل
 من يحلم بفــرض نزواتــه على شــعوب العــالم. وحــتى جمهوريــة إيــران
ــة، إذا عُودِيَة الَوهَّابِيَ ــَ ــالموية، أو الس ــا اإلس كْيَ يعِيَة، أو تُرْ ــِ  اإلســالمية الش
ــدين، فإنهــا ــو باســم ال ــة، ول عية، أو الهَيمني ــادَت في أطماعهــا التَوســّ  تَمَ

 ستنتهي حتمًا إلى الخَرَاب والزَوَال«!

عقل ( 6
ُ
جريمهل ي

ََ
اءة ت

َ
  إىل اهلل َأو األنبياء؟اِإِلس

  من ''مُسودة مشروع القانون الجناِئي'' بالحبس219المادة تُعَاقِبُ 
ــل إلى 5 إلى 1من  ــ ــة يمكن أن تصـ ــ ــنوات)!(، وبغرامـ ــ  200 000 سـ

ــام بِ : ــل من ق ــة النشــاط المهــني)!(، ك  درهم)!(، وبــالمنع من ممارس
بّ، أو القَــذْف، أو االســتهزاء، أو اإلســاءة إلىأو اِزْدِرَاء اال�دْيَــان، »  الســَ

 الخُطب، أو»سواءً كانت تلك األفعــال بِ «. الله، أو األنبياء، أو الرّسل
 الصّياح، أو المكتوبات، أو المطبوعــات، أو الوســاِئل الســمعية البصــرية،
ــوير، أو ــاتور، أو التصـ ــم، أو الكاريكـ ــة، أو بالرّسـ ــاِئل اإللكترونيـ  أو الوسـ

  «!أو أي وسيلة أخرىالغناء، أو التمثيل، أو اإليماء، 
ــع من  وقال بعض التـقدّميين: »هدف الدولة من خالل عُقوبــة ”المَن

 و أحريـة الصـحافة،مُمارسة النشاط المِهــني“ هي تســهيل اإلجهـاز على 
  كأن المُشرّع يهيّئ هنا التَرَبُّصَ بحرية اإلعالماإلعالم، أو حرية التعبير.

 صـافناإللكتروني. فهذا القـانون بعيـد عن مضـامين ”توصـيات هيئـة اإل
والمصالحة“ )الرسمية(«.    

 وأضاف بعض التـــقدّميين: »نعــرف من خالل التجربــة أن الضــحايا
ــذه  ــ ــون219الم				ادة المُحتملين له ــ ــوا هم المجرم ــ ــتبدادية، ليس ــ   االس

 العـــاديون، وإنّمـــا هم: الكتّـــاب، والمفكّـــرون، والمثــــقفون، والفالســـفة،
امون،  والعلمـــــاء، والصـــــحافيون، والناشـــــرون، والفنّـــــانون، والرســـــّ

والمصوّرون، والمدوّنون، والمُغَنِّيون، والممثّلون، ومن شابههم«.
ئل وزيــر العـدل مصـطفى الرّميـد»وأوضح بعض التـقدميين:   لمّا سـُ

 عن سبب وجود هذه البنود الغريبة في مشروع القـانون الجنــاِئي، أجـاب
 Charlie)بِمَا معناه(: »سبق للصحيفة الفرنسية السّاخرة ''شَارْلِي هِبْدُو'' )
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Hebdo يناير7( أن نشرت رُسُومًا كَارِيكَاتُورِيَة، تُسيء إلى اإلسالم. وفي  
 ، هجم شخصان إسالميّان على مقرّ هذه الصحيفة، أثنــاء اجتمــاع2015

 هيئـــة تحريرهـــا. وأطلـــق المهاجمـــان اإلســـالميّان نـــيران بنـــدقيّات
اما. ولمّــا إلتـــقيتُ مــع نظــيري17”كَالَشْنِيكُوفْ“، وقتال    صــحفيا أو رســّ

 وزيرة العدل الفرنســية، طلبتُ من الســلطات الفرنســية بــأن تُجَــرِّمَ نشــر
 رســـوم أو كاريكـــاتور تســـيء إلى األديـــان. فالحظنـــا أنّ، الَ فرنســـا، والَ
 المغرب، يتوفّران على قانون يُجرّم الرّسوم أو الكاريكاتور. لِذا فكّرنــا في

 في مشروع القانون الجناِئي«! 219إضافة هذا البُند رقم 
ــقدّميين:  ــبرّر»فعقّب بعض التـ ــني أن المُ ــدل يع ــر الع ــيح وزي  توض

 رَدَّة فِعل ذاتية، أو مِزاجية، علىاألصلي لكتابة هذه البنود الجناِئية هو 
  وقعت في بلد أجنبي )هو فرنســا(، وليس في داخــلأحداث استثنائية،

 المغرب، أو داخل بلد مُسلم. واألكثر غرابــةً هــو أن وزارة العــدل أرادت
Charlieاالستـفادة من أحداث نشــر صــحيفة ''شــارلي هيبــدو'' )ِ  Hebdo) 

 لكاريكاتور سِلْمِي في فرنسا، لكنها تجاهلت، أو رفضت، االستـــفادةَ من
 ، الجارية حاليا، ومنذالحروب األهليةأحداث هي أكثر كارثية. وأبرزها 

  بلــدان مُســلمة، مثــل مصــر، وســوريا،8 ســنوات، في قُرابــة 4قرابــة 
ودان، والصـومال، ولبنــان، وأفغانســتان،  والعــراق، واليمن، وليبيــا، والســّ

 “ هــو وجــود صــراعات”الحــرب األهليةوباكســتان، إلى آخــره... ومعــنى 
 عنيفة، تُستعمل فيها كل األســلحة المتاحــة، فيمــا بين فئــات مجتمعيــة

  هي ناتجة، على الخصوص، عنالحروب األهليةعريضة. ورغم أن هذه 
بة،،تيّارات إســالمية أصــولية، أو ســلفية، أو تكفيريةأفعال    أو متعصــّ

  كاريكاتوريــةرســومفلمــاذا تـــفاعلت وزارة العــدل مــع   !أو متشــدّدة
ــان، بينمــا ــزدري األدي لًمِية، منشــورة في فرنســا، ومُتّهمــة بكونهــا  ت  ســِ

ــفاعل مع ــوقت، التـ ــفس ال ــدل، في نـ كَبَات  تالفت وزارة الع ــَ ــروبنـ  حُ
ــة أهلية ــا داخـــل قرابـ ــتعلة حاليًـ ــذه8 مُشـ ــلمة، رغم أن هـ ــدان مُسـ   بلـ

ــذه ــير اإلســـالميين، ورغم أن هـ ب والتَكْفِـ ــُّ ــة عن التَعَصـ ــروب ناتجـ  الحـ
امل، ومئـــات اآلالف من القتلى،  الحـــروب تتســـبّب في الخـــراب الشـــّ

ــازحين ــرحى والن ــر أن ازدراء!وماليين من الج ــدل اِعْتَبَ ــر الع ــأن وزي  ؟ ك
 األديــان المزعــوم )في كاريكــاتور( هــو أولى وأخطــر من الحــرب األهليــة

 بلدان مُسلمة، والناتجة عن حركات اإلســالم 8المُلتهبة حاليًّا في قرابة 
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ــير ــدّمار الشـــامل إلدراك! األصـــولي، وعن التَكْفِـ ــذا الـ  أال يكفي كـــل هـ
ب على المجتمــع؟  خطورة الفكر السياسي اإلسالمي األصولي المُتعصــّ
 أالَ يكفي هذا الخراب إلدراك الضّرورة المُستعجلة لِحماية المواطنين
ــدّدة، أو ــولية، أو المتشــ ــالمية األصــ ــارات اإلســ ــ ــع من التي ــ  والمُجتم

ــة؟ ــرّم  التَكْفِيرِيَ ــدل أن تُج ــيركُنَّا ننتظــر من وزارة الع ــاد، والتّكف  الجه
  لِلْقِتَـــال إلى جـــانباإلرهـــابي، والدّعايـــة إلى الهجـــرة، وإلى الجهـــاد،

 تحطيم اآلثارحركات دينية مسلّحة. وكنّا ننتظر من وزارة العدل تجريم 
ــا ننتظــر من الدولــة أن تحمي المجتمــعَ من. أو التماثيــل التاريخية  وكنّ

ــدَيُّن” ــاوالت “،اإلكــراه على التَ لَمَة الدولة ومن مُح  من أخطــار“، و”ا�ســْ
ــة. وبــدالً من ذلــك، نالحــظ بة، أو التَّكْفِيرِيَ ــارات اإلســالمية المُتعصــّ  التّي
ــود ــاِئي بِبُن ــانون الجن ــدل أقحمت مشــروعَ الق ــغراب، أن وزارة الع  باستـ
 جديدة، تـفرض على المواطنين، وعلى المجتمــع، الخضــوع لــنزوات هــذه

ــقدات،تجريمالتيارات اإلسالمية األصولية المتعصّبة، عبر    آراء، أو معتـ
ــار في رمضــان“ ”أو ســلوكيات، مثــل:  ــة(222المــادّة )االPفْطَ  ، أو ”زَعْزَعَ

 ، أو(219المـادة )،أو ”ازْدِرَاء األديــان“ (1-220المـادة )عَقِيــدَة مُســلم“ 
اءَة إلى اللــه، أو اال×نْبِيَــاء، أو  ”سَبّ اإلله“، أو ”االِسْتِهْزَاء بِاالPلَــه“، أو ”االPســَ

 ، أو ”تمزيـق أو تـدنيس أحـد الكتب السـماوية، أو(219المــادة )الرُّسُل“ 
 ، أو ”تعطيـــل إحـــدى(223المـــادة )أي ِممّـــا يُســـتخدم في عبـــادة مَـــا“ 

 المــادة)العِبــادات، أو الحفالت الدّينيــة، أو اإلخالل بهــدوِئها و وقارهــا“ 
ي“ (221  ، أو ”االتصــال الجنســي غــير(489المــادة )، أو ”الشُذُوذ الجِنْســِ

ــو كــان بالتّراضــي  ــرأة“ ول رْعِي بين رجــل وام ــادة )الشــَّ   وهــذا(!490الم
السلوك لوزارة العدل هو بعيد عن أن يكون مسئوالً، أو حكيمًا«! 

 وردّ بعض المحافظين: »قد تكون استـــفادتنا من الحــروب األهليــة
ــدُ، ولكن األحـــداث ــج بعـ ــلمة لم تنضـ ــدان المسـ ــة في بعض البلـ  الجاريـ
 المستجدة تـفرض مواجهة تصاعد األفعال التي تَزْدَرِي األديــان، وخاصــة

الدّين اإلسالمي«.
ــانون ــدة في مشــروع الق ــود الجدي ــقدّميين: »البن  وأجــاب بعض التـ

  سَتـــفتح جِــداالت حاميــة، وقضــايا“،ازدراء األديــان”الجناِئي التي تُجرّم 
 فلسفية مثيرة. خاصّة وأن تُهَمَ، أو مَفَاهِيمَ، ''ازدراء األديان''، أو ''اإلساءة
 إلى الله، أو األنبياء، أو الرّسل''، هي مصطلحات غَامضة، وَمُبهمة، وغير
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 ، وليس إلى مُعاقبة أفعال جُرمية(21)مُحدّدة عَمَليّا. وتهدف إلى قمع آراء
لط طَط في اســـتعمال الســـّ  حقيقيـــة. وتــــفتح هـــذه البنـــود المجـــال ِللشـــَّ
ــة، أو ــدا للدول ــود ســالحا جدي  القضــاِئية أو السياســية. وتُعطي هــذه البُن
 للتّيارات اإلســالمية األصــولية، لكي تُحــارب بــه كــل مــواطن يخالفهــا في
 الرّأي. حيث سَتَـــتَّهِمُه، ليس بِحمــل رأي مُخــالف، وإنمــا سَتـــتّهمه زورًا
 بِ ”االPسَاءَة“ إلى اإلسالم. كما تُعطيها هــذه البُنــود وَســيلة قانونيــة لقمــع
 كلّ من يحاول التحرّر من التـــقاليد أو الطقــوس الدّينيــة الســاِئدة داخــل
 المجتمع. وبهذه البنود، يمكن للدولة، أو للتيارات اإلسالمية المتعصّبة،
 أن تضطهد كلّ مواطن ال يخضع للدّين بالقدر الذي تريده هذه التيارات
 اإلسالمية األصولية المتشدّدة. وتنحــاز هــذه القــوانين إلى مفهــوم أصــولي
ب لِـــ ''الشــريعة اإلســالمية'' المُتخلّفــة. وتتــدخّل هــذه القــوانين في  متعصــّ
 العالقــة الحميميــة بين الفــرد واإللــه. وتتعــارض هــذه القــوانين مـع حريــة
ــنين. وال تنســـجم مـــع ــدُّ من حرّيـــات المواطـ ــية. وتَحُـ ــدة الشخصـ  العَقيـ

لَمَةالمواثيق الحقوقية الدولية. وغاية هذه البنود المذكورة هي فرض   ا�س		ْ
، بقوة القانون«. أسلمة المجتمع، والدولة

ماح بنشـــر رســـوم  وأجـــاب بعض المحـــافظين: »لن نــــقبل الســـّ
 كاريكاتورية تسيء إلى األديان أو األنبيــاء، ســواءً داخــل المغــرب، أم في

 أي بلد آخر من العالم. هذه مقدّساتنا، ولن نتساهل مع من يزدريها«.
 ، عَقلية التَّهديــد والوَعيــد، تَتنــافى مــعأوّالوردّ بعض التـقدميين: » 

ــوّة ــام إلى قُـ ــانون. والمَطلـــوب من كـــل المُواطـــنين هـــو االِحْتِكَـ  رُوح القـ
  في البلدان الغربيــة الديمقراطيــة،ثانيا،المَنطق، وليس إلى مَنطق القُوّة. 

ــة  يدخل فَنّ الكَارِيكَاتُور ِضمن حُرّية التَـفكير، وضمن حرّية التَعبير، وحرّي
 اإلبداع الفنّي. ولن تـقبل أبدًا شــعوب هــذه البلــدان )في كــلّ من أوروبّــا،
ــة، أو أن ــقَيِّد هــذه الحرّي ــأن تُـ ــا( ب  وأمريكــا، وآســيا، وأســتراليا، وأفريقي

اءَةمفهــوم ''ثالثًــا، تَمنعهــا.   '' إلى األديــان أو األنبيــاء هــو مفهــوماال�ســَ
 ''اإلســاءةغــامِض، ومُبهم، وغــير قَابِــل ال ِللْقِيَــاس، وال لِلْاPثْبَــات. وهــذه ''

ــدَّد، ــوظ، مَلمــوس، مُحَ د في أيّ شــيء واضــح، َملْحُ  المَزعومــة ال تَتجســّ
ــاِئيرابعًا،وقَابل لِلقيّاس المَوضوعي.    ال يُعقل أن نعمل في القانون الجِن

عودية، وفي 21 اعر2015 نّون---بر 19 في الس---ّ  ، حكمت- المحكم---ة باإلع---دام على الش---ّ
الفلسطيني الّشاب أشرف فياض، بتهمة الترويج لإللحاد، وسّب الذات اإللهية!
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ا،بجراِئم مُبهمة، أو بِمَفاهيم غامضة، أو خاضعة للمِــزاج الــذّاتي.   خامســً
بة ال تُعــادي فقــط الرُســوم  الحقيقــة هي أن الحركــات اإلســالمية المُتعصــّ

 تُعــادي كــلّ الفُنــون الجَميلــة، بمــا فيهــا الغِنــاء،والكاريكــاتور، وإنمــا 
ا  والمُوسيقى، والرَّقص، والنَّحت، والتَماثيل، والسِّينما. وتُعادي أيضــً
 األدب، والفلســـفة، والثــــقافة، والعُلـــوم الدَقِيقـــة. وتُريـــد تَحويـــل
 المجتمع إلى صحراء قاحلة، وخالية من كلّ تَعْبِير فَنِّي، أو ثـقافي، أو

  وهذا العَداء للفُنون، وللثـقافة، وللعُلـوم الدّقيقـة، ال يُوجـد فقـطإنساني.
 في اإلســالم، وإنمــا يوجــد أيضــا، ولــو بــدرجات مُتـــفاوتة، في مُجمــل

ا،ديانات الشرق األوسط، بما فيها اليهودية، والمسيحية.     وعلىسادســً
 عكس ما يُردّده كثير من األشخاص، وبعض وســاِئل اإلعالم العربيــة، ال
ام  يُمكن أليّ رَسم، أو كَارِيكَاتُور، أو خَرْبَشَة، يَرســمها طِفــل هنــا، أو رَســّ
 هناك، أن تُسيء إلى الدّين، أو إلى اإللــه، أو إلى األنبيــاء. وتَبقى الرُّســوم،

ات على الـــوَرق، و ــَ ــرد خَرْبَشـ ــاتور، مُجـ  يَســـتحيل على هـــذهأو الكاريكـ
  أو إلى اإللــه، أو إلى األنبيــاء. ألن هــذهالرّســوم أن تُســيء إلى األديــان،

 المُقدّســات الدّينيــة هي مَحمولــة في قُلــوب المُؤمــنين، وتَبقى بَعيــدة عن
ات، ومُستـــقلّة عنهــا، ومُترفّعــة عنهــا.  مُتناول تلــك الرّســوم، أو الخَرْبَشــَ

اءة إلى”وعليه، فإن رَغبة الحركات اإلسالمية األصــولية في تَجْــرِيم   اال�ســَ
ل ــُ ــاء، أو الرُّسـ ــه، أو إلى األنبيـ ــان، أو إلى اإللـ ــر ِمن  “،األديـ  هي مَظهـ

مِن نَـقْد الدِّين اإلسالمي، أو ِمن اِنْهِيَارِه«.   مَظاهر هَلْوَسَة الرُّعْب 
ــاِئي هي ــود في القــانون الجِن  وأجــاب بعض المحــافظين: »هــذه البُن

  الــذي يقــول أن دِين الدولــة هــو2011امتــداد طــبيعي لدســتور ســنة 
 اإلســالم. والغَالبيــة العُظمى من شــعب المغــرب تريــد إقامــة مثــل هــذه
ريعة اإلسـالمية. ومـا  القوانين المُنسجمة مع اإلسالم. وتُريـد تَطــبيق الشــَ

على األقلية القليلة المُعارضة إالّ أن تَنضبط لألغلبية السّاحقة«. 
 ، يمكن لِا×غلبيـة اليـوم أن تُصـبح ا4قليـة غـدًا.أوالًوردّ التــقدميون: »

ــا ا4تَتْ ــة، كلّمـ ــغيّر الحكومـ ــيكون من العَبَث أن تُــ ــة، سـ ــذه الحالـ  وفي هـ
 االنتخابات بأغلبية حُكوميــة جديــدة، القــانونَ الجِِنــاِئيَ لكي يَتماشــى مــع

 ، هذا التَجريم المذكور سابقًا )فيثانيًا”الشّريعة اإلسالمية“؟  رأيها حول 
 مشــروع القــانون الجنــاِئي(، يتنــاقض مــع المَواثِيــق الدُوليــة الــتي صــادق
 المغرب عليها. الشيء الذي يَطــرح تَســاؤالت حــول َمــدى جِدِّيَــة الدَولــة
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اقِيَتِهَا، والتِزَامها بما تُوقّع عليه.    قضــايا اإليمــان، ثالثًاالمغربية، ومِصْدَ
ــرَا©ي ــ ــري، أو ال ــ ــف الفِك ــ ــدَيُّن، أو المَوق ــ ــادة، أو التَ ــ ــدِّيني، أو العِب ــ  ال
واءً تُجـاه اإلسـالم، أم تُجـاه أيّ  الفَلسـفي، أو الرُّوªيَـة اال�يْدِيُولُوجِيَـة، سـَ
 دِين آخر مِن بين اال�دْيَان، تَدخل كلّها ضِمن الحُرّيات الشَخصية، وال

ــائي. ــانون الجِن ــقبل إخضــاعها للق ــرفض إخضــاعها لمَنطــق نَـ ــا نَ  كم
ــدة، أو رأي، مُجــرّد فِكــر،األغلبيــة واألقليــة. ــر، أو عَقِي   ومــا دَام أيّ فِك

المة شــخص آخــر، فــإن ــل هُجــومي يَعتــدي على ســَ ــه إلى فِع  دُون تَحوّل
 التَعبير عن هذا الفِكر يَبقى مَشْرُوعا، ومُباحــا، حتّى وَلَــوْ كــان هــذا الفِكــر
ــا. ــا، أو ثَوريّ  مُلْحِدًا، أو كَافِرًا، أو يَساريا، أو يَمِينِيًا، أو عُنصــريّا، أو رِجْعيّ
 يَكفي أن ال يَـدعو هـذا الفِكــر المُعبّــر عنـه إلى الكَراهيـة، أو إلى الجَريمـة.

رِّع، وال للقـــانون، أن يكـــون مُتحيّـــزًا ِلصـــالح تِيَّاررابعًا  ، ال يَحـــق للمُشـــَ
 ا4يْدِيُولُوجِي ضِدّ آخر، ولو تَعلّــق األمــر بِتِيَّار إســالمي أصــولي يُريــد تَطــبيق

''الشريعة اإلسالمية''«.      
  الذي2011فأجاب بعض المحافظين: »يجب تـفعيل دستور سنة 

ــا ــبّث بِهَوِيَتِنَـ ــا التَشـ ــو اإلســـالم. ومِن واجبنـ ــة هـ ــأن دِين الدولـ ــول بـ  يقـ
 اإلسالمية. ويُوجد إجماع َلدى الشعب المغــربي كلّـه على ضــرورة العمــل
 بِ ”الشـــريعة اإلســـالمية“. ونحن غـــير مُجـــبرين على اال×خـــذ بـــالرّأي
 المُخالف الذي تُعبّر عنه أقلية قليلة، تُعَدُّ بِِبضعة أفراد فقط! و”الشــريعة
 اإلســالمية“ هي من ثوابتنــا المُقدســة. وهــذه خُطــوط حمــراء، وال نســمح
ــدِّين ــدافع عن ال ــة أن تُ ــه، فمن واجب الدول ــأن يَتخطّاهــا. وعلي  ألحــد ب

اإلسالمي، وأن تحميّه بِقُوَّة القانون«.  
 وَعَقَّبَ بعض التـقدميين: »تـــقول بأنــه من واجب الدولــة أن تــدافع
 عن الـــدّين اإلســـالمي. لكن هـــل تُوجـــد ولـــو جُملـــة واحـــدة، في الكُتب
ــوراة، أو التّلمــود، أو اإلنجيــل، أو الزّبــور، أو القــرآن،  المقدّســة، مثــل التّ

 وإذا لَمْ َيحْمِ الِْإ�لَــهُ دِينَــه، هُــويَطلب فيهــا االPلَــهُ من الدولــة أن تَحميــه؟ 
رِيَة، أن َتحمي هـذا  بِنَـفْسِه، هَلْ تَستطيع أيَـة جَماعـة، أو مُؤسّسـة بَشـَ

  وهــل يَحتــاج اإللــهُ حَقًّا إلى حِمَايَتِــه ِمن طَــرفالدّين، نِيَابَــةً عَن الِْإ�لَــه؟
 الدولة وا4جْهِزَتِها القَمْعِيَة؟ وهل يَحتاج اإللــهُ إلى دُوَل، أو إلى ا4حــزاب، أو

يَات ) ــقَوِّيَهُ؟ milicesمِيلِشــْ  وإذا كــان اإللــهُ يَحتــاج(، أو ا4ســلحة، ِلكَيْ تُـ
ــني ُوجــود هــذه ــة، أو إلى ُمســاعدتها، أالَ يَع ــة الدول ــةً إلى حِماي  حقيق
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عيفا، أالَالحِماية أن هذا اإلله هو ا�لَِإهٌ ضَعِيف؟   وإذا كــان هــذا اإللــه ضــِ
بق  يَعني هذا الضُعف، أن هذا اإلله، ليس هُو اإلله الحَقيقي؟ معنى مــا ســَ
 هو أن الدِّين ال يَحتــاج إلى ِحمايــة الدولــة، وأن كُــلّ دولــة تُحــاول ِحمايــة

الدِّين سَتَرْتَكِبُ حَماقات«! 
ــقدّميون آخــرون: »هــل يَجــوز أليــة دولــة، أو أليــة جماعــة  وقــال تـ
 بَشرية، أن تَحْتَكِرَ هي وَحدها، ودُون غيرها، فَهْمَ الدّين، أو الغِيرَة عَليه؟
بُ ــسة، أو جماعــة بَشــرية، وتُنَصــِّ ــاÂتِي اليــوم دولــة، أو ُمؤسّـ ــقّ تَ  وبــأي حَ
ــةً ــا وَكَالَـ ــه مَنحهـ ــه؟ هـــل اإللـ ــدّين، أو عَن اإللَـ ــة عن الـ  نــــفسها ُمدافعـ
 لِحِمَايته؟ هل اإلله كَلَّفَ هذه الدولة بِمهمة حِماية اإلله، أو بِفَرْضِ دِينــه،
ر لكي يُبَلِّغَ ا4مَانِيَّه،  أو بِتَحقيق إرادته؟ وهل اإللــه يَحتـاج إلى ُوسـطاء بَشــَ
ــرَارًا، أن كــل  أو وَصَايَاه، إلى جماهير البَشر؟ ألم يُبَيِّنْ التاريخ، ِمــرارًا وتِكْ
ــدافعون عن ــه، إنمـــا يُـ ــدّين، أو عن اإللـ ــون الـــدّفاع عن الـ  الـــذين يَزعمـ
 مَصالحهم الخاصّة؟ ألم يُبَيِّن تَعَاقُب أحداث التاريخ أن كلّ الــذين كــانوا
ــدّين  يزعمون مُناصرة الدِّين، أو نَشره، أو ِحمايته، إنما كانوا يَستـغلون ال
لَط اذَجَة، بِهـــدف فَـــرض هَيْمَنَتِهِم على الســـُّ  لِمُغالطـــة الجمـــاهير الســـَّ
 السياسـية، وعلى الثَـروات المادّيـة؟ ومَـا الفَاِئـدة من فَـرض تَـدَيُّن مُعَيَّن
 بِقُوَّة القانون، أو بالحِيلة؟ وما الفاِئدة من عِبـادة مَفروضـة بـالقوّة؟ وهـل
ــاع ــدَالً من اســتعمال االPقْنَ ــالقُوّة، بَ  يُعقل أن يَقبل اإلله بأن يُفْرَضَ دِينُه بِ
 السِّلْمِي، أو الطَّوْعِي، المُطلق الحرّية؟ ما معنى هذه التَسَاو°لَات؟ معناهــا

لَمَة الدولـــة،أن دُخـــول الحُكومـــة الحاليـــة في مُحاولـــة   أســـلمة أو ا�ســـْ
ــوّة القــانون، المُجتمع، تُو�دِّي حَتْمًا بواسطة قُ   إلى انحرافــات خطــيرة،ســَ

تان، وباكِســتان،حَــرب أهليــة،وقد تــؤدّي إلى    مثلمــا حَــدث في ا4فْغَانِســْ
 ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، والصُّومَال، ولِيبْيَا،
 إلى آخره. ألن نـفس األسباب، تؤدّي إلى نـــفس النتــاِئج. فهــل يُعقــل أن
بة عَــاجزة على االستـــفادة  تَبقى التّيارات اإلسالمية األصــولية أو المُتعصــّ
تَعِلة في قُرابــة عشــرة بَلــد مُســلم )من ــروب األهليــة المُشــْ  من هــذه الحُ

 والحَلّ الوَحيــد لِتَلَافِي خطــر تَطــوّرمجموع قرابة عشرين بلدًا مسلمًا(؟ 
ل بَين الــدّين والدّولــة“.   وينتجالمجتمع نحو حرب أهلية، هــو ”الفَصــْ
ل الـدّين عن الدولــة“ تَـدابير أخــرى، منهـا  لكذلك عن مبدأ ”فَصــَ  الفَصــْ

 بين الــدّين والسياســة، والفصــل بين الــدّين والقــانون، والفصــل بين
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نُّ حُرّيـة العَقِيـدَة، وحرّيـة العِبـادة، وحُرّيـة عَـدم  الـدّين والفُنـون، وَسـَ
ــل. وألن ــدِّين والعَق ــق بين ال ــتحيل التَوْفِي ــه يَس ــاذا؟ ألن ــادة. لم  العِب
اُور ــة، والقــانون، يَخضــعون كُلّهم للعَقــل، وللتَّشــَ ــة، والسياس  الدول
ــط ــدِّين يَخضــع فق ــا ال ــع. بينم ــوّر المجتم ــط بِتَط  المُجتمعي، في تَراب
ــة، جَامــدة،  إليمان مُطلق، ولِنُصوص ومُعتـقدات دِينية ُمقدّســة، ثَابِتَ
 ومُطلقــة. باإلضــافة إلى أن أيّــة قِــراءة لهــذه النُّصــوص المُقدســة تَبْقَى

     شخصية، أو ذَاتِيَة، أو بَعيدة عَن المَوضوعية«.
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ــالحبس من1-220المادة في ''مُسودة'' القانون الجِناِئي، تُعاقب    ب
  درهم، كــلّ من قــام20.000 أشهر إلى سنتين، وبغرامة قد تصــل إلى 6

ا أوزَعْزَعَة عَقِيدَة ُمسـلم،بِـ : ٍ»   تَحويلـه إلى دِيَانَــة ا خــرى«! وتُجَــرِّم أيضـً
ا أو مُباشرةً اPحْدَى 221المادة  «!        العِبادات كل من »عَطَّلَ عَمْدً

وَّرزَعزعــة عَقيــدة ُمســلموقــال بعض التـــقدميين: »حــول ”  “، لِنَتَصــَ
 مثالً حُدوث حِوار فِكري، أو َفلْسَفِي، حَول مَوضوع خَلق الكَاِئِنَات الحَيَّة.
 ومن المعلـــوم أن مُجمـــل الـــدِّيَانات، بمـــا فيهـــا اليَهوديـــة والمَســـيحية
يخِيَة، إلى آخــره، تَعتـــقد أن اإللــه خَلــق الكاِئنــات الحَيَّة،  واإلســالم والســِ
 دَفْعَةً واحــدة، في أشــكالها، وبِمُمَيِّزَاتِهَــا، الــتي نَراهــا اليــوم. بينمــا نظريــة

 (، التي أسّـسها العالم ”شَارْلThéorie de l'évolution”تطوّر األجناس“ )
Charlesدَارْوِين“ )  Darwin)(22)،ــة ح أن مُجمــل المَخلوقــات الحَيّ  ، تُوضــِّ

 تَنْحَدِرُ من ا4سْلَاف مُشـتركة. وطــرح ”شـارل داروين“ أن هـذه اال×نْمَـاط أو
 sélectionاألجنــاس تَنتج عن عَمليــة وَصــفها بِِـــ ”اَلْاِنْتِـــقَاء الطَــبيعي“ )

naturelleــة مِن أجــل راع الكَاِئنــات الحَيّ  (. وطرح ”شارل داروين“ أن صــِ
 البَقاء في الحياة، له تأثير مُشابه لالختيار الذي يَقوم به اإلنسان لِانْتِـقَاء
 أحسن الحيوانات اال×لِيفَة أو المُدَجَّنَة، لكي تتوالد وتتكاثر. وَتَنبــني نظريـة
 ”شارل داروين“ على جَمع وتَرتيب المَعلومات عن األجناس، وعلى عِلم

ــة ) ــ ــار القديم ــ ــرات )archéologieاآلث ــ  (،paléontologie(، وعلم المتحجّ
 (، إلى آخـــره. وتُـــبيّن أن الكاِئنـــات الحيّـــةbiologieوعلى عِلم اال×حْيَـــاء )

22 ِCharles Darwin, 'De l'origine des espèces', publié en 1859. 
 145  من  49.              صفحة  22كتاب 'أية عالقة بين الّدين والقانون'، رحمان النوضة، صيغة 



 الحالية لَمْ تُخْلَــق دَفعــة واحــدة )مثلمــا تـــقول األديــان(. أي أنهــا لم تكن
ــدِرُ من ــا تَنْحَ ــوم. وإنم ــه الي ــذي هي علي كل ال ــّ ــودة على الش ــا موج  داِئم
ا، في آخــر المَطـاف، من حَيـوان  حيوانات أخــرى، والــتي تنحــدر هي أيضــً
ــبر ــوّر ع ــان يَتط ــة( ك ــات الحيّ ــل جِنْس )من الكاِئن ــترك. وكُ لِي مُش ــْ  ا4ص
ة، ُمــو�ثِّرَة في  الزّمان، خالل مَاليين السّنين. وكلّمــا تَـوفّرت ظُــروف خاصــّ

 (، يُمكن أن يَتحوّل جِنس مُعيّن، حيث يَتَـفَـــرَّعgènesُالجِينَات الوِرَاثِيَة )
 إلى  جِنسين مُتميّزين أو أكثر. فَيُصبح كـل جِنس يتـوفر على أشـكال، أو
 صِفات، تُميّــزه عن مُجمــل األجنـاس األخــرى الســابقة. وَلِنَـــفْتَرِض اآلن،
ــف، داخــل أقســام ــة أو فَلســفية، من هــذا الصّنـ ــوارات فِكري ــدوث حِ  حُ
 المدارس، أو الجامعات، أو في المقاهي، أو في مَقْصُورَات القطـارات، أو
ــة ”شــارل ــار نظري ــفترض أن أنص ــة. ولنـ ــات العُمومي ــرَف الحَمَامَ  في غُ
ــذه ــيرين به ــوا مواطــنين كث ــة، وأقنع ــة قَوي ــرَاهِين عِلمي ــدَّمُوا بَ  داروين“ َق
 النظرية. ولنـفترض أن هذا الحوار الفكري، أو اإلقناع النظــري، أدّى إلى
ــفترض أن ــدة أو إيمــان“ بعض المواطــنين المســلمين. ولنـ  ”زعزعــة عَقِي
ــة، ــات الحيّ ــق الكَاِئِن ــدِّيني لِخَلْ ــفْسِير ال  بعض المواطــنين، المُقْتَنِعِين بِالتَـ
رين لنظريـــة ”شـــارل تَكَوا إلى الدولـــة )أو إلى القضـــاء(، ضـــدّ مُنَاصـــِ  اشـــْ

ــة عَقِيــدة مُســلمين“ داروين“، واتّهموهم بِجَرَاِئِم: ” -220)الم��ادة زَعْزَعَ
 اال�سَاءَة إلى مَشَاعِر  المُسلمين“، أو ”اِزْدِرَاء الدِّين اإلســالمي“،(، أو ”1

ل“  ــاء، أو الرُّســُ ــه، أو األنبي اءَة إلى الل تِهْزَاء، أو اال�ســَ  )الم��ادةأو ”االِســْ
  ماذا يجب على الدولة، أو القضاء، أن يَفعال في هذه الحالة؟ هل!(219

 يُعقل أن يُجرّم القانون الجناِئي المواطنين الذين يشرحون نظرية ”شــارل
 داروين“؟ وفي هذه الحالــة، ولكي نـــكون مَنْطِقِيِّين مــع أنـــفسنا، لمــاذا ال

sciencesنُجَرِّم تَعليم أو نَشر كل العُلوم الدَقِيقَة )  exactesباعتبارهــا ،) 
ا، في مَنطقهــا، وفي تَعاليمهــا، مــع المُعتـــقدات  تَختلــف جَــذريا، هي أيضــً
بب حَــذف تَــدريس نظريــة تَطــوّر األجنــاس من  الدِّينِيَة؟ وهل هذا هو ســَ
 مَــواد التعليم العُمــومي؟ وهــل يُعقــل أن نَحكم على هــؤالء المواطــنين

 5)المُرَوِّجِين لِنظريات العُلوم الدقيقة( بِحَبْس يَتراوح بين سنة واحدة و 
  درهم؟200.000 درهم وَ 20.000سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 

نَا أن ” ــان“ بعض المُواطــنين المســلمينوحتّى إذا اِفْتَرَضــْ  عَقِيــدة“ أو ”اPيمَ
بَبُ هــذه  أصبحت فعالً ”مُتَزَعْزَعَة“، نَتيجةً لِقُوَّة هــذه النظريــات، هــل ســَ
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معوه من أفكـــار )علميـــة أو فلســـفية( في  ”الزعزعـــة“ يرجـــع إلى مـــا ســـَ
ــانهم، أو ــدَّدَة في اPيمَ ة مُحَ  مُحيطهم المُجتمعي، أم هــل يَرجــع إلى هَشَاشــَ

يَرجع إلى ضُعف مَا هو مَوجود في ذلك الدِّين المَعْنِي«؟ 
 »ولماذا الَ؟ يجب فعالً تجريم ومعاقبــة كــلوردّ بعض المحافظين: 

 ما يؤدّي إلى زَعْزَعَة عَقـيدة المُســلمين! واجب الدولــة هــو حِمايــة الــدِّين
وصِيَانَتِه بِجميع الوساِئل«! 

 مــا هــو هَــدف»في هــذه الحالــة، قُولــوا لنــا فقال بعض التـــقدّميين: 
 التّيار السياسي اإلسالمي الذي صَاغَ ''مُسودة مشـروع القـانون الجنـاِئي''،

 مَنْـعِ تَنْـوِير الشـعب، أم هُـوعَقيدة المُسلمين“ عَبر هل َهدفه هو صِيَّانَة ”
ــقِيف ــو تَجــريم تَثْـ يَانَة حُقــوق المُواطــنين؟ هــل هَــدف اإلســالميّين هُ  صــِ
 الشعب، أم هو خِدمة الشعب؟ هل يجـوز حقّـا للدولـة أن تَحْفَـظَ عَقيــدة
 المسلمين، عبر منع حرّية التـفكير، وحرّية التعبير، وعبر َفــرض الجَهــل،

 ومــا أو تَـقْدِيسِه؟ هل يَحِقُّ للدولة أن تَــترك الشــعب في جَهــل مُقــدّس؟
يَانَة القانون الجنـاِئي؟هو هَدف   هـل هَـدف القـانون الجِنــاِئي هـو حَقًّا صــِ

 ”عَقيدة المسلمين“، أو مَنْــع ”زَعْزَعَتِهَــا“؟ هــل دَوْر القــانون الجنــاِئي هــو
لَمَة الدولـة والمُجتمـع“، بِقُـوَّة القـانون؟ الَ، هـذا تَوَجُّه مُتَحَيِّز،فَـرْض   ”ا4سـْ

ليم. ألن   دَوْرَ القــانون الجِنــائي ليس هــو الــدِفَاع عن الــدِّين،وغــير ســَ
ــدث بين ــتي تَحـ ــات الـ ــات أو التَظَلُّمَـ لُ في النِّزَاعَـ ــْ ــو الفَصـ ــا هـ  وإنمـ

سَات، بَّب ِلمُواطــنينالمُواطنين والمُو�سَـّ ــَ   ومُعاقبة السُّلُوكِيَات التي تَتَس
 الـدِّين، أومُحَدَّدِين في أضرار مَلحوظة، ومَلموسة، وقَابلة ِللْقِيَـاس. أمّـا 

 العَقِيـــدَة، أو العِبَـــادة، أو عَـــدم العِبـــادة، فال يَحِـــق الَ للدولـــة، والَ
«.للقانون، أن يَتَدَخَّلَا فيها. ألنها َتدْخُلُ ضِمْن الحُريات الشخصية

ــر وزارة العــدل: »إنـــكم تبــالغون في أحكــامكم. بــل  وقــال بعض ا طُ
 زَعْزَعَة عَقيــدة التي تُجرّم ”1-220المادة هناك سوء تـفاهم بيننا. ألن 

  تحويله إلى ديانـة أخــرى“، تسـتهدف فقــط البَعَثَـات اال×جْنَبِيَــةأو مُسلم،
ر المســيحية، وتَستـــغلّ فَقــر بعض  المُبَشِّرَة، الــتي تـأتي إلى المغــرب لِنَشــْ
 المواطــنين، وتُـــقدم لهم مُســاعدات مادّيــة مُتنوّعــة، بِهَــدف إغــراِئهم، أو

جَذْبِهِم إلى المسيحية«. 
دُكم، فــاكتبوه  وردّ عليهم بعض التـقدميين: »إذا كان هــذا هــو قَصــْ
ــات األجنبيــة وح في هــذه المــادة. اكتبــوا مثال أنــه يُمنــع على البَعَثَ  بُِوضــُ
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 استعمال إغــراءات ماديــة لتحويــل المواطــنين إلى عقاِئــد دينيــة مُخالفــة
 لِعَقَاِئِدِهِم األصـــلية. لكن واجبنـــا نحن، هـــو أن نــــقرأ مشـــروع القـــانون
ــو�وِّلُهُ وزارة العــدل. ألن ــا، وليس كمــا تُـ ــاِئي كمــا هــو مكتــوب حَرفيً  الجِن
ــا في القــانون،  القُضــاة ســيحكمون في المستـــقبل بمــا هــو مكتــوب حَرفيّ

وليس بما هو مُضْمَر أو مُفْتَرَض فيه«! 
 وأضاف بعض التـقدميين: »يمكن لكل مواطن أن يختار بحريــة مــا
 هو نوع القانون الجناِئي الذي يتمناه، هل قانون خاضع للدّين، أم قانون
 مُنـفصل عن الدّين. لكن علي هذا المــواطن أن يتحمــل مُســبقًا مســئولية

ــارِيخ اختياراته السياسية أو المُجتمعية. حيث   !ال يُعْذَرُ ا�حَدٌ بِجَهْلِهِ ِللتَ
 وحيث أن التجـــارب التاريخيـــة، لمُجمـــل شـــعوب العـــالم، أثبتت أن
ــة، ثم إلى ــرب األهلي ــا إلى الحَ ــؤدّي حَتْمً ــدِّين، يُ ــانون لِل ــاع الق  إخض

  وهذا بالضبط هو مــا يَحــدث حاليــا في كــلّاالِنْحِطَاط، ثم إلى الخَراب.
ــر، واليمن، ــ ــراق، ومصـ ــ ــوريا، والعـ ــ ــتان، وسـ ــ ــتان، وباكسـ ــ  من أفغانسـ
 والصومال، والسودان، وليبيا، ولبنان، إلى آخــره. وبُلــدان مُســلمة أخــرى
 هي مُرَشَّحَة ِلمَصِير مُشابه، ومنهــا مثالً المغــرب، والجزاِئــر، وموريتانيـا،

 القانون َيستوجب العَقــل،والسعودية، واإلمارات، إلى آخره. لماذا؟ ألن 
ل َبين وألن الحَلَّ الوَحيد المَعقــول، هــو بينما الدِّين يُلْغِي العَقل.  الفَصــْ

            الفَصْل بَين الدِّين والقَانون«. وتبعًا لذلك، الدِّين والدولة،
ل بين الـدِين والدولـة تُـؤدي  وقال بعض المحافظين: »مسألة الفَصـْ
 بنا إلى تَـغيير النظام السياسي القاِئم. وهذا التــغيير ممنـوع كلّيًـا، وذلـك

بالضبط بِقُوَّة عِدَّة مَواد من القانون الجناِئي، ومِن الدُستور«. 
 وردّ بعض التـقدميين: »غَاية المُجتمع، وغاية الدولة، هي اإلنسان؛
يلَة، وليس غَايَـةً في حَـدِّ ذَاتِهَــا. فَلَا  أمّا النظام السياسي القاِئم، فهــو وَســِ

يَجوز تَجريم طُموح اإلنسان إلى تَـغيير النظام السياسي القاِئم«!      
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الّ كل»:ــ 490الم		ادة تَـــقول  ي اِتِصــَ رعي غَــير جِنْســِ  ، بين رجــلشــَ
ــوِّن، زَوجية عَالقة ال تربــط بينهمــا ،وامــرأة ــاقَب، الفَســاد جَريمة تُكَ  ويُعَ

  إلى2 000عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشــهر، وغرامــة من 
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  بــالحبس من ســتةبيُعاقو. العُقوبتيندر هم، أو إحدى هاتين  20 000
 ارْتُكِبَتْدرهم إذا  20 000إلى  2 000أشــهر إلى ســنتين، وغرامــة من 

«. نَوعه كيفما كان بِمُقَابِلهذه الجريمة 
 جَريمـــة” 490الم			ادة وعلّـــق بعض التــــقدّميين قـــاِئالً: »تُعـــرّف 

رعي بين رجــل وامــرأة،كُل اِتِصَال” بِكونها هي: “الفَساد    جِنْسِي غير شــَ
 . وهــذا التعريــف هــو غــير دقيــق. وال يمكن“ال تربط بينهما عالقة زوجية

اوِسُ تَبِدُّ داخــل عَقلــه وَســَ ــْ ــقبل بــه. فكــأن كــاتب هــذه المــادة تَس  أن نـ
 الجِنْس المُستلَب. فإن كان كاتب هذه المادة يقصد ”النِـكَاحَ“، فَعَلَيْه أن

ييكتبها صراحةً. ألن عِبَارَة ”  “، لَا تَعْنِي شـيَئýا في اللُّغَـة. والاِتِصَال جِنْسـِ
 تعني بالضرورة ”النِـكَاحَ“. وَإذا عَمِلْنَا بهذا البُنْد كمــا هــو َمكتــوب حَاليــا،
ال ــَ ــة ”اِتِّصـ اقِ تُهمـ ــَ ــاِئية إلى اPلْصـ ــرطة القضـ ــل الشـ  فَمِن المُمكن أن تَميـ
الً، بين رجــل وامــرأة، وَلَـوْ االً، أو تَوَاصــُ مَّنُ اِتِّصــَ لُوك يَتَضــَ  جِنسي“ لِكلّ ســُ
اكَرَة، أو مُرَافَقَــة، أو  عَــبر مُجَــرّد تَـــقارب، أو كَلَام، أو مُجَــاوَرَة، أو مُــذَ
ــة، أو ة، أو قُبْلَ ــة، أو مُلَامَســَ اعَبَ اقَة، أو ُمدَ دَ احَبَة، أو صــَ ــارُف، أو ُمصــَ  تَعَ

 . وحتى إذا شَكَكْنَا أن نِـكَاحًا مُحتمالً قــد َحــدث بَين الشخصــين(23)عِنَاق
 ؟ هل بِأربعة شُهود )مثلما جاء في القرآن(، أم(24)المَعْنِيَين، فَكَيف نُثْبِتُهُ

ابّ عُو هـذا القـانون أن يَعتـــقل البُـوليس كـل شـَ  بِمَـاذا؟ وهـل يُريـد وَاضـِ
ــال، أو ــان خَ ــرَافِقَيْنِ، أو في مك ــدَا مُتَ ــرأة، ُوجِ ابَّة، أو كــلّ رجــل وام  وَشــَ

   كانت الَق-ِقيَهة اإلسالمية األصولية فاطمة- النجار، في دروس-ها ح-ول اإلس-الم، الُموجه-ة23
َرة ]بينYouTubeإلى الفتي-----ات، والموض-----وعة على الُيوْت------ُيوب )  (، تش-----رح أن »ُمج-----رد الَنظْ-----

َنى«. وُتضيف أن »التلميذ الذي يراف-ق جارت-ه أو رفيقت-ه التلمي-ذة  الفتاة والَفَتى[ هي ِبَدايةِ للزِّ
َوة''، والُخْل-َوة هي بداي-ة ال-زنى، وال-ّزنى في جهّنم«!  من المنزل إلى المدرسة، يقومان ِب--- ''ُخْل-
ر َبْن َواج، م-ع الفقي-ه ُعَم- َها، فيم-ا بع-د، في عالق-ة جنس-ية خ-ارج إط-ار ال-زَّ َلْت هي َنْفس-ُ  َوَحص-َ

اْحَماد.  
َنات»    وعن ُحجج اإلثب----ات، ت-----قول اآلي----ة: 24 ِة َوالَِّذيَن َيْرُم----وَن الُمْحص----َ  ُثمَّ َلْم َي----َْأُتوا ِبََأْرَبَع----

ُقوَن ِئَك ُهُم اْلَفاس--ِ َهاَدًة َأَب-ًدا َوُأولَٰ َدًة َواَل ت---قَبُلوا َلُهْم ش-َ اِنيَن َجْل-  (.4« )الن-ور، ُشَهَداَء َفاْجِل--ُدوُهْم َثَم--
 وُيعت---بر اإلتي---ان بَأربع---ة ش---هود على ح---دوث ن----كاح ش---يئا ش---به مس---تحيل. ألن الِنَك---اح ِبطبيعت---ه

اِفاَلِت اْلُمْؤِمَن-اِت ُلِعُن-وا»َيح--دُث في ُخْل-َوة. وفي آي--ة أخ-رى:  َنات اْلَغ--  ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُم-وَن الُمْحص--َ
ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم (.  23 )النور، «ِفي الدُّ
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 ، وأن يحكم(25)مَعـــزول، إذا لم تكن تَربـــط بينهمـــا عَالقـــة زَواج قَـــانوني
 ألف درهم؟ 20 أشهر حبسًا وغرامة 3عليهما القاضي بِـ 

 وقال بعض التقدّميّين : »النِكاح خــارج الــزواج القــانوني هــو قضــية
ــل في المُجتمعــات القديمــة، لَا اِئل مَنــع الحَمْ  نِســبية. حيثُ لم تكن وَســَ
 مَعروفــة، ولَا مُتَــوَفّرة. وعنــدما طَــرَحَ المُشــرّع القــديم ”مَنــع مُمارســة
 الجنس، بين ذكر وا نْثَى، خارج إطار الزواج القانوني“، كان الهَمُّ األساسي
 للمُشَرِّع هو مَنع إنجاب األطفال خارج إطار زواج قــانوني، قَــار، ومُلــتزم
رُورة مَنْــع رِّع القَــديم هــو بالضــَّ  بِتَبِعَات هذا اإلنجــاب. ولَم يَكُن هَمُّ المُشــَ
ــو�دِّي آلِيًّا إلى ــي تُـ ــة الجنس  في الماضـ ــانت ُممارسـ  الجِنْس كَجِنْس. وكـ
تَوجِبُ إنجـاب األطفـال االلـتزامَ يب، وإلى إنجـاب األطفـال. وَيَسـْ  التَخْصـِ

ــايَتِهم، خالل  ا20 أو 16بــتربيّتهم، وَبِحِمَ ــً ــة، ويتطلّب أيض   ســنة مُتوالي
ــاء. ــاء إلى األبنـ ــة( من اآلبـ ــات الخاصـ ــر اإلرث )أو المُمتلكـ  تنظيم تَمْرِيـ
 ومعنى ذلك أن المُبَرِّر األساسي في مَنع مُمارسة الجِنس بين ذَكــر وا نْثَى
ــاب األطفــال. ــرْص على تَلَافِي اPنْجَ  خــارج الــزّواج القــانوني، كــان هــو الحِ
 وكانت هذه العالقة شبه الحَتمية بين مُمَارسة الجِنس وإنجــاب األطفــال

بِيًّا قبــل ســنوات    م. لكن بعــد انتشــار وســاِئل طِبِّيَــة1950صــحيحة نِســْ
ــو�مِّنُ تَلَافِيَ الحَمــل، وبأثمــان زهيــدة، أصــبح يب، وتُ مَنُ مَنْــع التَخْصــِ  تَضــْ
تِمْتَاع ــْ ــل االس ي من أج ــِ ــة الجنس بِالتَرَاض ــيز بين ُممارس رُوريًّا التمي ــَ  ض
 المُشترك في إطار عالقة جنسية مُؤقّتة أو عَـابرة، وبين ممارسـة الجنس
 بهــدف إنجــاب أطفــال في إطــار زواج قــانوني، مســؤول، وَثَــابِت. ويُمكن
 ألي شـــخص أن يَمْتَنِـــعَ عَن ممارســـة الجنس خـــارج الـــزواج، وذلـــك
ــاالعتراف ــزم ب ــع مل ه، لكن الجمي ــُّ ــة تَخُص ــقْلِيدِية أو دِينِيَ ــارات تَـ  العتب
ــل ــ ــط من أج ــ ي فق ــِ ة الجنس بِالتَرَاضــ ــَ ــ ــرق كَيْفِي بين ُممَارَس ــ ــود ف ــ  بُِوجُ
 االستمتاع بالحياة، وبين ممارسة الجنس بهدف إنجاب أبناء. وَيَتَـوَجَّب
تَوْعِب هــذا التَمْيِــيز، وأن يَـتَـبَـنََّـــى نَتاِئجــه، وَتَبِعَاتِــه.  على القانون أن يَســْ

اد25 ر َبْن اْحَم-     هذا بالّضبط ما ح-دث في فض--يحة اعت--قال الَف---قيه اإلس-المي األص-ولي ُعَم-
 )ول-----ه أوالد عدي-----دين(، والَف------ِقيهة اإلس-----المية األص-----ولية فاطم-----ة النج-----ار )أرمل-----ة وله-----ا أبن-----اء

ابعة ص--باًحا، حيث فاجَأتهم--ا-2016 غش--ت 20كث--يرين(، في ي--وم الس--بت   ، على الس--اعة الس--ّ
ة الِجنس، في وض---عية جنس---ية  فرق---ة الش---رطة القض---ائية، واعت----قلتهما في حال---ة تلّبس ُمَماَرس---َ
وِرَية''، إض---افة يِديس"، على ش---اطئ مدين---ة ''الَمْنص---ُ  مفض---وحة، داخ---ل س---يارة من ن--وع "ِميْرس---ِ

يَحةhttps://livreschauds.wordpress.com/2016/09/14إلى محاول----ة إرش----اء الش----رطة. ]  /َفض----ِ
[.ِجنسية بين ِقيَّاِديَّْين ِإْساَلميَّين/
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 فَمِن المُمكن أن يَحدث في المستقبل تَغيير في تَجــريم النكــاح بين ذكــر
ي، مــع  وأنــثى، خــارج إطــار الــزواج، إذا مُــورس هــذا النكــاح ِبالتَرَاضــِ

«.(26)استعمال وساِئل طِبِّيَة تَضمن عدم االPخْصَاب، أو عدم االPنْجَاب
ــادة رقم عُو هــذه الم ــد وَاضــِ ــاذا يُري ــقدّميّين: »م  وأضــاف بعض التـ

 ؟ هل يريدون أن ال يَحدث في المُجتمع كلّه أي تَـقارب، أو تَجَاُور،490
ال بين اإلنـــاث والـــذُكورأو    )الـــذين ال تَربـــط بينهم عَالقـــة زَواجاِتِصـــَ

ل جِنســي مُطلققانوني(؟ هل يَهدف وَاضِعُو هذا القانون إلى   فَرْض فَصــْ
لَ بَين  بين نساء ورجال المُجتمع؟ هل وَاضِعُو هذا القانون يُريدون الفَصــْ

  هــل يريــدون مٌعاقبــةجِدَار عَــازِل غَــير مَــرئي؟االPنَاث والذُكُور، بواسطة 
 كل مواطن يَتخطّى هذا الجِدار العَازل غَير المَرِئي؟ وفي الواقع، فإن هذا
 الجــدار العــازل غــير المــرِئي، هــو مَوْجُــود أصــالً في مُجمــل المجتمعــات
 اإلسالمية، ويَدُوم منذ قــرون عَديــدة. وبعض أشــكال الثِيَــاب المفروضــة
 على النســـاء، مثـــل ”الحِجَـــاب“، و”الخِمَـــار“، و”البُرْقُـــع“، و”البُرْكَـــة“،
 وأمثالها، هي أجزاء من ذلك ”الجِِدار العَازل غَير المَرِئي“، المَفروض بين
 اإلناث والذكور. ومن واجبنا، في العصر الحديث، العمــل على إزالــة هــذا

الجِدار، وليس تكْرِيس وجوده بِقوّة القانون الجِناِئي«. 
 وأضاف بعض التـقدميين: »لماذا ال يفهم اإلسالميون الذين وَضعوا
ــه(، يُحَطِّم ــدافعون عنـ ــذي يُـ ــمالي )الـ ــام الرأسـ ــانون، أن النظـ ــذا القـ  هـ
 بالضرورة كل الحَواجز القَديمة، التي كانت َموجودة فيما بين األفــراد، في
مَالِي؟ لمــاذا ال ــاج الرَاÂســَ ــطُ االPنْتَ  المُجتمعــات الــتي لم يكتســحها بعــد نَمَ
 يُــدركون أن الرأســمالية تُحــرر بالضــرورة كــل فَــرد، وتُحوّلــه إلى كَــاِئن

 ؟       مُجتمعي )بالمَعنى الشّامل للكلمة(«
 وقــال تـــقدّميون آخــرون: »مِن المَعلــوم أن الحَركــات اإلســالمية
ــا تَصــوّر خــاص لإلســالم، وللشــريعة اإلســالمية. ومن بين ولية له  االîصــُ

ل بينأهداف هذه الحركات اإلسالمية األصولية أنهــا تُريـد فَــرض   الفَصــْ
بطاإلناث والذكور   في مُجمل مَرافــق المُجتمــع. وهــذا التوجّــه هــو بالضــّ

 الذي يُدافع عنه أنصار الحركات اإلسالمية األصولية. ومِن المَعروف عن

ج" )1969   عن--دما كنُت ش--ابًّا في س--نة 26 َدرَّ  (، وهيAmphi،  َنش--رُت على ص--فحات "الُم--
ة ِبطلب--ة "المدرس--ة الُمحمدي--ة- ِللمهندس--ين" بمدين--ة الرب--اط، أّول َمق--ال ُي--دافع َعَلِنيًَّة  مجل--ة خاص--ّ
بَّان ِبحّقهم في ُممارس--ة- الِجنس خ--ارج إط--ار ال--زواج. وك--ان ُعن--وان المق--ال  عن  ُمطالب--ة الش--ُ

هو "الديموقراطية الِجْنِسَية". َواْسَتْحَسَن كثيرون من طلبة جامعة- الرباط هذا المقال. 
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لًا واضــحًا بين  مُظــاهرات الحركــات اإلســالمية أن قياداتهــا تَفــرض فَصــْ
 تجــريم كــلالمُتظــاهرات اإلنــاث، والمُتظــاهرين الــذُكُور. إنهم يريــدون 

كر وَاµنْثَى ال تربط بينهما عالقة زواج قــانوني. ــاتَوَاصُل بين ذَ   وإذا قَبِلْنَ
عة، وال اعِيَات مُجتمعيــة مُتوســّ ــدَ  بهــذا المَنطــق، فإنــه ســيؤدّي بنــا إلى تَ
ــكون في البدايــة، مثالً ُملــزمين على  مُنتهيــة، وغــير عَقالنيــة. حيث سَنـ
ل بين التِّلْميــذات اإلنــاث والتالميــذ الــذّكور في أقســام المــدارس  الفَصــْ
 الثانوية. ثم سَنضطر إلى تَخصيص ا سْتاذات إناث لألقســام المكونــة من
 تلميذات إناث. وإذا لم نَستطع تَوفير أســتاذات اPنَــاث لإلقســام المُكوّنــة
لُ  من ِتلميذات إناث، فإننا سنضــطر إلى اPغْلَاق هــذه األقســام. وقــد نَصــِ
ــه حركـــات ارس مثلمـــا تَفرضـ ــدَ ــاث من الـــذهاب إلى المَـ ــع االPنَـ  إلى مَنـ
ــذا  "طَالِبَان" في ا4فْغَانستان بِقُوَّة الكَلَاشْنِيكُوف والمُتَفَجِّرَات. وسَنَحْرُم هك
ــدن ــدة من الفتيــات من التعليم، خاصــة في البــوادي، والمُ  أعــدادا مُتزاي
 الصّغيرة. ثم سَنُجْبَرُ على تَعميم مثل هــذه اإلجــراءات إلى كــلّ المــدارس

لاالبتداِئية، ثم إلى كل المؤسّسات واإلدارات التَعليمية.   وَبِمَنطق الفَصــْ
 ، سَنصــبح أيضــا مُضــطرّين إلى تَخصــيص أســواقبين اإلنــاث والــذكور

 لإلناث، وأسواق للذكور )مثلما هو الحال في السعودية(. ثُمّ سَنُجْبَر على
 مَنـع مُعالجــة النسـاء المريضـات من طــرف أطبــاء ذُكــور. كمـا سَنضـطرّ
 فيمــا بعــد إلى تخصــيص كتب للنســاء وكتب للرجــال، وألعــاب لإلنــاث
 وألعـــاب للـــذكور. ثم ســـنطبّق نــــفس المَنطـــق على مَرافـــق أخـــرى من
ــقل الجمــاعي،  المُجتمع، مثل خَدمات األمن، والقَضاء، والحَافالت، والنَـ
ــاءات، ووَســاِئل ــدوات، واللِّقَ  والمَســارح، واإلدارات، والمُحاضــرات، والنَ
ــفس ــره. وَبِنَــ ــفاالت، إلى آخـ وارع، واالحتــ ــَ ــرُونِي، والشـ ل االPلِكْتْـ ــُ  التَوَاصـ
ــذَكّر ــر مُ  المَنطق، سَنُـصبح مُجبرين على مَنع اِلْتِـقَاء مُجرّد نَظَر ا نْثَى بِنَظَ
 )ال تربطهمـــا عالقـــة زواج قـــانوني(. ألن بعض اإلســـالميين األصـــوليين

ــبرون أن  ــظَر“يعت يّةً من اللَّمْس”النَـّ ــِ ــأثيرًا وَحَسَاس ــوى َت ــو ا4ق ــالعَيْن ه   بِ
ــذكور أن هــذا ــاث وال ل بين اإلن ــدافعون عن الفَصــْ ــدرك المُ ــد. وال يُ  بِاليَ
بَّانًا مُنْطَـــوِِين على أنــــفسهم، ومُتـــأزّمين، وعَـــنيفين، ل يُنتج شـــُ  الفَصـــْ
ل بين اإلنــاث  وحَــاملين لِعُقَــد نَـــفسية مُزمنــة، ومُركّبــة. كمــا يُنتج الفَصــْ
فُونَهَا.  والذكور رجاال يَخشون النساء، أو يَحتـقرونها، أو يَكرهونها، أو يُعَنِـّ
 بَينما النُشــوء في مُجتمــع يَعْمَــل بِــاخْتِلَاط مُتَــوَازِن بين اإلنــاث والــذكور،
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 يُساعد على اPنتاج ُمواطنين مُتوازنين، مُبــدعين، ومُنشــرحين. فال يُــدرك
 أنصار الفَصْل بين اإلناث والــذكور األضــرارَ المُــدَمِّرَةَ الــتي يَتســبّب فيهــا
 هذا الفَصْل في عُقول أجيال مُتعاقبة من أبناء الشعب. وهذا الفَصل هــو
اِئد حاليـــا في بلـــدان العـــالم بط من بين أســـباب االِنْحِطَـــاط الســـّ  بالضـــّ

اإلسالمي«. 
 ، قـام2017 مــاي 18وَحَكَى بعض التقــدّميّين : »في يــوم الخميس 

ابّ، لِمُجَــرَّد أنهم ارع العــام، بِجَلْــدِ شــَ  أربعــة أشــخاص ُملْتَحِين، في الشــّ
 وَجدوه رُفقــة فَتــاة. وحــدث هــذا االعتــداء قُــرب مســجد ”تَــاوْرِيرْتْ“، في
 منطقة ”اPمْزِيلَنْ“، بمدينة تِينْغِيرْ. وأكّدت جريدة ”آخــر ســاعة“ أن الفتــاة
 كانت من عاِئلة الشاب، وأن هذا الشاب كان يُســلّمها بعض األغــراض،
ـــي هــؤالء المُلْتَحُــون أنـــفسهم ب »هَيَْئØة األمـــر  وكتبـــا مدرســية. وَيُسَمِـّ
اء يَات َقضــَ كان بِـــ »مِيلِشــْ  بالمَعروف والنّهي عن المُنـكر«. ويسمّيهم الســّ
 الشّارع«، أو »الشُّرطة الدّينية«. وقـد تــقدّم الشـاب الضـحية بشـكاية في
راح الجُنــاة دون أيّ عِِقــاب.  الموضوع لَدَى مركز شرطة األمن. وَا طْلِقَ سـَ
غوط المُمارســة  ثم قام الشاب الضــحية بالتنــازل في القضــية نتيجــة للضــّ
 عليه. وقد ظهرت مثل هذه األحداث إبّان حكومة عبــد اإللــه بن كــيران،
ــا من قيــادة "حــزب العدالــة  ثمّ حكومــة ســعد الــدّين العثمــاني. وهُمــا مَعً
 والتنمية" اإلسالمي األصولي الذي يُقــود الحُكومـة الحاليــة. وَيَعتـبر أفــراد
 »مِيلِشْيَات َقضَاء الشّارع« أن ”المَرجعيــة اإلســالمية“ لِـــ "حــزب العدالــة
ا شَرْعِيًّا لهم. ويعتبرها جَمْعَوِيُّون حُقُوقِيُون  والتنمية" الحَاكم تُشَكِّل سَنَدً
 »إرهابًا فِكريا يُقــوِّض الحُرّيــات الشخصــية«. وَدَعَــا حقوقيـون الدولـةَ إلى

.  (27)القيام بواجبها، ومنع انتشار أنظمة قانونية ُموَازِيَة تَسْتـغِل الدّين«
عِي هــذه    أن490الم		ادة وقال بعض التـــقدميين: »يجب على وَاضــِ

 يُـدركوا، أن مُعظم الـدول الدّيمقراطيـة في العـالم، تَعتــبر كـلّ عَالقــة بين
 رجل وامرأة، إذا كانا رَاشِدَيْنِ، وغَير مُرتبطين بِزواج قانوني، وإذا كــانت
 عَالقتهما سِلْمية، وَبِالتّراضي المُتبادل، وإذا لم تكن هــذه العالقــة تشــمل
تَكِِ منهـا أيّ طَـرف ثَـالث )مثلمـا  قاصــرًا، وال معوّقًـا ذهنيــا، وإذا لم يَشـْ

 هــذه العالقــة اليحدث في حالة ”الخِيَانة الزَوجية“ المُشْتَكَى مِنها(، فإن 
  ولو تَخلّلتها عالقــة جنســية )خــارج الــزواج القــانوني(. والتُعتبر جريمةً،
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 يَحقّ أن يتــدخّل في هــذه العَالقــة، ال الدولــة، وال أي طَــرف آخــر، وال أن
دّ  يُعَــاقَب عليهــا ! وَزَمَــان التَحَكُّم المُطلــق في المــرأة، وفي جِســمها، وَضــِ
ى! وكــل من يَــدعو إلى عَكس ذلــك، فهــو في حاجــة إلى  إرادتها، قَــد َمضــَ
 مُراجعة أفكاره، أو إلى تَحْيِينِهَا، ِللتَّكَيُّفِ مع وَاقــع البشــرية ورَغباتهــا في
 العَصر الحَديث. وإالّ، فإن هـذه الـدَّعوة إلى تَجــريم كــلّ عَالقــة بين رجــل
ــدَافِع ــوٌّ في األخالق، بِ  وامرأة ال تَربط بَينهما عَالقــة زَواج قــانوني، هي غُلُ
ــة ــفسها إلى جَريم ــدَّعوة هي نَـ ــذه ال ب. وَتَتحــوّل ه ولي مُتعصــّ ــني ا صــُ  دِِي
 حقيقية. ألنها تَعتدي على الحُريات الشَخصــية للمواطــنين. وألنهــا تُريــد

مَنع المُواطنين من التَوَاصُل بِحرّية فيما بَينهم«. 
 »هـــؤالء الحَـــداثيين، الـــذينوقـــال بعض اإلســـالميين األصــوليين: 

مُّون الــزِّنَى عَالقــة جِِنســية  يُريــدون تَـــقليد البلــدان الغَربيــة المَارِقَــة، يُســَ
 مُتراضية، بين امرأة ورجل، ال تَربــط بَينهمــا عَالقــة زَوجيــة. هـذا تَحَايُــل
 في استعمال الكَلمات. ألن هذه العَالقة هي زِنَى. ويجب أن تُطبّق عليها

عُقوبات الزِّنَى الواردة في الشّريعة اإلسالمية«. 
 »كثيرون من الناس ال يفهمون كيف يَعملوقال بعض التـقدّميين: 

 المُجتمع. فهم يَنطلقون من أخالق دِينية مِثَالِيَة، ويُريدون فرض الفَصْل
ي بين  المُطلــق بين اإلنــاث والــذكور، ومنــع العالقــات الجنســية بِالتَرَاضــِ
 رَاشِدَيْن، ويريدون منع الّدعارة، فإذا طبقنا هذا المَنطــق، تكــون النتيجــة
 المُجتمعيـــة هي عكس مـــا يُريـــدون، أي تَكَـــاثُر مَظـــاهر مِثـــل المِثْلِيَـــة،
 واالغتصـــاب، واالعتـــداءات الجِنســـية على األطفـــال، ومُختلـــف أنـــواع

االنحرافات الجِنسية األخرى«. 
 وقـــالت بعض التَــــقَدُّمِيَّات : »إن الغُلُـــوَّ في الفَصـــل بين اإلنـــاث
 والــذُكور، واإلفــراط في الكَبْت الجِنســي، يُــو�دِّي إلى عَكْس مُبْتَغَــاه. حيث
 يُنْتِجُ هذا التَشَدُّدُ في الكَبْت الجِنسـي مَظـاهر االغتصـاب، أو المِثْلِيَـة، أو
ــة ــ ــدَمَ أربع ــ ــة وَقَعَت فعلًا. ا4قْ ــ ــي، الخ. أحكي لكم ا4مثل ــرُّش الجِنســ ــ  التَحَ

ي عَـنيفمُراهقين على ُممارسـة    على فَتـاة، داخـل حافلـةتَحَـرُّش جِنْسـِ
 لنـقل الرّكّاب، بمدينــة الــدار البيضــاء. ولم يتحــرّك أحــد من بين ركّــاب
 الحافلة إلنـقاذ الفتـاة. وخِلَال فَتْــرَة هـذه الوَاقعــة، لم تَحـدث أيّــة مُتابعــة
 ضدّ المُعتدين، رغم ُوجود عِدَّة كَامِيرَات لِلْمُرَاقَبَة مُثَبَّتَة داخــل الحافلــة.
 وبعد مُرور قُرابة ثالثة أشهر على تاريخ هذا االعتداء، نشر مَجهول ُصوّر
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وّرها بهاتفــه المَنْقُــول.  فِيــدِيُو هــذا االعتــداء على األنــترنيت، كــان قَــد صــَ
طُرَّ  فَحَدثت مَوْجَة شعبية واسعة من االستـنـكار ضِدّ هــذه الجريمــة. فَاضــْ
رت جريــدة  جِهاز األمن للتدخّل. فاعتـقل الجُناة وقدّمهم للقضــاء.  ونَشــَ
ــذَكِّر فيهــا بِِمَجموعــة من االعتــداءات حَفِيَة تُ ــاطِرَة ِلصــَ  ”آخــر ســاعة“ خَ
 الجِنســية على فَتَيَــات. واسْتَنـــكَرَت َكاتبــةُ هــذه الخَــاطِرَة ظَــاهرة تَـــقَالِيد
 الذُّكُورِيَة التي تَتحمّل هذه االعتــداءات، أو تُهَادِنُهَــا، بــل تـَتَـفَنَّـــنُ ا4حْيَانًــا
 في إنتـــاج مٌبَـــرِّرَات لهـــا. الحَادثـــة األولى هي حالـــة فَتَـــاتَيْن ِمن َمدينـــة

ايَتِهِمَا( ) ــَ ــا )صـ رِ تَنُّورَتَيْهِمَـ ــَ ــبب قِصـ ــقالهما بِِسَــ  (.jupeاPنْزَكَّانْ، تَمَّ اعتــ
ــاتَيْن. ثم ــاسَ الفَتَ ــكَرُوا لِبَ ــرِهِم“، واسْتَنْـ ــفَضَ رجــالٌ ”عَقْلُهُم فِي حِجْ  وانْتَـ
دَيْهِمَا في الفضـاء العــام. ثم خــرج هــؤالء الرجــال للتنديـد  اســتباحوا جَســَ
ــة اPنْزَكَّانْ، ــ ــيْنِ مِن مدين ــ ــاتَيْن الفَتَاتَـ ــ ــوا عن هَ ــ بَّان دَافَعُ ــُ ــ ابَّات وَش ــَ ــ  بِش
ــي“!... الحادثــة الثانيــة هي حالــة ــي حُرِّيَتِـ ــ ”أصــحاب صَايَتِـ فُوهُم بـ  وَوَصــَ
يَة، تَدْرَجَ طَالباتـه إلشـباع رَغَبَاتـه المَرَضــِ بق لـه أن اِسـْ  ا ســتاذ جـامعي سـَ

 . ومن بعـد، بَـرَّر زُمالء هـذا األســتاذ”النُقَط مُقَابِل الجِنْس“فِيمَا سُمِّيَ بِـ 
نَا َمالِئكــة“!... والحادثــة الثالثــة هي حالــة الفَنّــان  فِعله بقــولهم ”نحن لَســْ
ــاب. ــعَ في قضــية اغتص ــد تُوبِ ــاهِيري. وَقَ عْد المْجَــرَّدْ الجَمَ ــَ  المُســمّى س
 وجمهــوره يُنظم مظـاهرات تضـامنية معـه... والحادثــة الرّابعــة هي حالـة
 أشخاص آخرين، اِغتصبوا فَتاةً في عُقْر بيتها بمدينة َفاس، وأمـام مــرأى
 أهلهــا. ولم يتــدخّل أيّ أحــد كــان. ثم راحــوا يُخَمِّنُــون إلعطــاء تــبريرات
 قَاِئلين: »وَمَنْ يَعلم ماذا فَعلت لهم هذه الفتــاة«؟... والحادثــة الخامســة
 هي حالة شَريط فِيدِيُو ُمصوّر اِنتشر على األنترنيت. وَيُو�رِّخُ هــذا الشــريط
 لَحظة اغتصاب جماعي لفتاة داخل حافلة للنـــقل العمــومي، في واضــحة
ــوف عن ــرم. وغــاب الخَ  النهــار. وال أحــد من الرّاكــبين أخجلــه هــذا الجُ
 الشَّرَف خَلْفَ قَوْلَة »سِرْهَا هِيَ اللِّي عَرْيَانَـة«. بَينمـا كــانت الفتـاة تَصـرخ
مت والتّــبرير كلّمـا ودُ الصـّ  مُتألّمة من عَبَث األيـادي على جَسـدها. وَيَسـُ
ــة“، ــ ”اللَّحْمَـ ــاءه بِــ ــف نِسـ ــع يَصـ ــثى، في مُجتمـ ــد ا نـ ــر بِجَسـ ــق األمـ  تعلّـ

 «!؟(28)وَ”الطَّرْفْ“... مع هذا الصَّمْت، والكَبْت، فِينْ َماشْيِينْ بِهذا الحَال
 وأضاف بعض التـــقدّميين: »أالَ يعــرف كـاتبو مشــروع هـذا القـانون
ــا، ــالم )في أمريكــا، وأوروب ــقدّمة في الع ــدول المُتـ ــاِئي أن مُجمــل ال  الجن
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يَا، الخ( تَعمــل بِمنهج االختالط بين اإلنــاث والــذكور، في  وا سْتْرَالْيَا، وآســْ
 مُجمـــل مَرافـــق المُجتمـــع )ليس فقـــط في اإلدارات، والمُستشـــفيات،
رطة، والجَيش، إلى  والجامعات، والمَزَارِع، والمَعامــل، بَــل أيضــا في الشــُ
وَى المَنـافع. أالَ يُــدرك  آخره(؟ وال يَجــني المُجتمــع من هــذا االختالط ســِ
دَّد في مَنـع أو مُعاقبـة  وَاضِعُو هذا القانون أن البلدان المُسلمة الـتي تَتَشـَ
فر  العالقات الجنسية )الخارجة عن الــزواج(، تكـون النتيجــة فيهـا هي سـَ
 جُزء هام من ُمواطنيها األثرياء إلى البلــدان الغربيــة، حيث يجــدون فيهــا

 وفَتياتمَا يَحتاجُونه ِمن حُرّيات جِنسية، ومَلَاهِي لَيلية، وأحياء دَعارة، 
 الماليين من الدوالرات«. في هذه البلدانحِسَان؟ وَيُنْـفِقُون بِسَخَاء 

 وأضاف بعض التـقدّميين: »هل مَصلحة الشــعب تَكْمُن في تحقيــق
ل المُطلـق  االندماج بين اإلنــاث والــذكور، أم أنهــا تكمن في فَــرض الفَصــْ
 بينهما؟ هل َمصــلحة المواطــنين تكمن في االختالط بين الجِنســين، وفي
ــاث؟ أال دَّ االPنَ اِئِي ضــِ ــيز االPقْصــَ ــا، أم في التَمْيِ ــاون والتكامــل بينهم  التّع
ــقّ ــاث من حَ ــان اإلن ــذكور إلى حِرم ــاث وال ل بين اإلن ــذا الفَصــْ ــو�دِّي ه  يُ
ــذا الفَصــل الجنســي إلى ــؤدي ه ــع؟ أال يُ ــة داخــل المُجتم ــوّل بِحُرّي  التَج
 حِرمــان اإلنــاث من تَجــارب مُجتمعيــة غَنيــة بالمعــارف والخــبرات؟ أال
 يُو�دِّي هذا الفَصل إلى الحُكم على اإلناث بالبَقاء داخل بُيوتهنّ، وتَحويــل
ة بالنســاء؟ أال يُشــكّل هــذا الفَصــل بين جون خَاصــّ  هــذه البُيــوت إلى ســُ
دّ النســاء؟ أال يُــؤدي هــذا الفَصــل إلى ــا ضــِ  اإلنــاث والــذكور تَميــيزًا عَنيفً
 تَكريس وتَعميق دُونِيَة المرأة أو تَخلّفها؟ وهل يُجوز للقانون الجِناِئي أن
لمية،  يَتــدخّل في كــل عَالقــة بين رجــل وامــرأة رَاشــدين، ولــو كــانت ســِ

وبالتّراضي المُتبادل«؟ 
ــد التـــــقدّميون تَعْمِيم االختالط بين: »وردّ بعض المحــــافظين ــ  يري

 وهذا االختالط يؤدي حتمًا إلى اإلباحية. الذكور واإلناث في المجتمع كلّه
ــية ــزِّنَى،. الجنسـ ــاد، والـ ــوى الفَسـ ــية ال تُنتج سـ ــة الجنسـ ــذه اإلباحيـ  وهـ

اء، والرَّذِيلَـة   وهـل يُعقــل أن يَرضــى الشـخص بِعالقـة جِنســية،! والفَحْشـَ
 خارج إطار الزواج، لِبِنْتِه، أو ا خته، أو أمّه، أو خَطيبته؟ فــالجِنس خــارج

«!     والزِنَا مُحرّم في اإلسالم. الزَواج هو زِنَا
  إذا كــانت، مِثلمــا قُلتَ، بِنْتِي، أوأوّالً،وَعَقَّبَ بعض التـــقدّميين: »

ــا، فســيكون من ــتي، راشــدة، وســليمة في عقله  أخــتي، أو أمّي، أو خطيب
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 حقها، كمواطنة، أن تتصرّف بحرّية في جســمها، وفي حياتهــا الشخصــية.
 بل سيكون من حقها حتّى أن تدخل في عالقة جنسية خارج الــزواج، إن
ــيري، أن  كانت هذه العالقة ناتجة عن إرادتها الحُرّة. وال يحق لي، وال لِغَ
ايَتَه، أو وِلَايَتَـــه، أو هَيْمَنَتَـــه. فهي أدرى  يَفـــرض عليهـــا ا4بَوِيَّتَـــه، أو وِِصـــَ

  وعلى ِخالف ظُنـــون األشـــخاصوثانيًـــا،بمصـــالحها أكـــثر من غيرهـــا. 
لْمِيَة بين ذكــر  المَهُْوسين بِالذُكُورِيَــة، أو بِــالجِنس، فــإن ُوجُــود عَالقــة ســِ
 وأنثى، رَاشِدَين، الَ تُؤدّي بالضرورة إلى عَالقة جِنسية. وسيكون من باب
يَة بْه آلـة جِنْسـِ  االحتـقار أن نُـقَلِّصَ، أو أن نَختصر، كَيْنُونَة اإلنسان في شـِ
ل المُطلــق بين اإلنــاث بْط النَـــفْس. لكن أنصــار الفَصــْ  غــير قابلــة لِضــَ
ــر وَا نْثَى، ال تَربــط بينهمــا عَالقــة  والــذكور، يَظنّــون أن أيَّة عالقــة بين ذَكَ
رعية. كــأنّ البَشــر  زَواج قانوني، سَتُو�دِّي حَتْمًا إلى عَالقة جِنســية غَــير شــَ

ة بِمُمَارســة الجِنس.robotsهم مُجــرد آلَات، أو ”رُبُوطَــات“ )  (، مَهُْووســَ
 وحتّى إذا كان المُيُول نحو االستمتاع بالجنس من طبيعة البشــر، فلمــاذا
 ال نَتِـقُ في ذَكاء البَشر لكي يُدَبِّرَ عَالقاتــه الجنســية طِبْقًــا لِعَقْــل مُجتمعي
ــه ليس من حَقّهم ــوليون أنـ ــالميون األصـ ــيدرك اإلسـ ــتى سـ ليم؟ ومـ ــَ  سـ

التدخّل في الحياة الشخصية الحَمِيمِيَة لِغَيرهم من المُواطنين«؟ 
ــقِين:  ــا مَمْنُوعــة، ألنهــا»وقــال بعض المُعَلِـّ ي، كــانت الزِّنَ  في المَاضــِ

ــع ــفْهَم من هــذا المَن اب. ويُمْكِنُ أن نَـ ــَ ــانت تَتســبّب في اِخْتِلَاط اال×نْس  ك
 )بسبب رفض اختالط األنساب(، أنه يُمكن تَرْخِيص الزِنَا ِلمَن يَحتاجها،
ــدْوَى اب، أو الحَمـــل، أو العَـ ــَ ــوَفُّر وَ عَـــدم حُـــدوث االPخْصـ مَنْنَا تَـ ــَ  إذا ضـ
 بِا4مراض جِنسية. وذلك هو َما تعمل به بعض بلــدان شــمال أوروبّــا منــذ

.«عشرات السِنِين، دون أن يُحدث ذلك أيّ ضَرَر لِلْمُجتمع
ــالميين ــ ــه بعض اإلس ــ ــا ال ُيدرك ــ ــقدميين: »م ــ ــاف بعض التـ ــ  وأض
ــذكور ــق بين ال ل المُطل ــدافعون عن الفَصــْ  األصــوليين هــو أنهم، حينمــا يُ
ــة، أو ال العِفّ ــاث، يتظــاهرون في مجــال العالقــات الجنســية بِخِصــَ  واإلن
 الطّهـــارة، أو الـــوَرَع، أو  التَــــقْوَى. لكنهم حينمـــا يُـــدافعون عن تَعـــدّد

  سنوات إلى9الزّوجات، وعن تَزْوِيج الفَتيات القاصرات )ابتداءً من سنّ 
ين بالــدّفاع عن إباحــة17سنّ    سنة(، فإنهم يَظهرون كَأشــخاص مَهُْووســِ

 االســتمتاع بِلــذّة مُمارســة الجِنس، وَلَــوْ كــان ذلــك عــبر تعــدّد الزوجــات
لْعَة جِِنسـية َقابلـة ِللتَمَلُّك، ولِلتَـرَاكُم، أو عـبر  الـذي يُحـوّل المـرأة إلى سـِ
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 تزويج الفتيات القاصرات الذي هو تَرْسِيم مُقَنَّع لِلْـوَلَع بممارســة الجنس
 الشيء األساسي عندهم هو ُوجود عَقْــد(. كأن pédophilieمع األطفال )

ــق األمــر بــالزَواج بأربعــة ــوْ َتعلّ ــوب على الــوَرَق، وَلَ رعي مَكْتُ  زَواج شــَ
رات. ــِ ــا زِلْنَ طِفالت قَاصــ ــ ــاث مَ ــ ــالزّواج بإن ــ ــاث، أو ب ــ ــانإن ــ ــوْ ك ــ   وَلَ

 اإلسالميون األصـوليون يتّصــفون حقيقــةً بالعِفّــة، أو ِبالتَـــقوى، في مجـال
ــوا على مَنــع تــزويج  العالقات الجنسية، لَعَارضوا تَعــدّد الزوجــات، وَلَوَافَقُ
ال  الفتيات القاصِرات. فما هو الشيء األكثر سَلبيةً، هل هو حدوث اِتِّصــَ
 أو عَالقة بين رجل وامرأة، رَاشِدَيْن، وبِالتّراضــي، وخــارج الــزواج، أم هــو
لَا يَتَحَــوَّل تَعــدّد الزوجــات إلى رَات؟ ا4  تعدد الزوجــات، أو الــزَّوَاج بالقَاصــِ
ــزويج لَا يُصــبح تَ ــة؟ ا4 ــدًا، أو حَيوانــات ا4لِيفَ ــأنهُنّ عَبِي  تَمَلُّك لِلزوجــات وكَ

الفتيات القاصرات كَا4نَّه ترسيم ِللْوَلَع بِمُمَارَسَة الجِنْس مع األطفال«؟ 
ال" تُجــرّم 490المادة وأضاف بعض التـقدميين: »هذه   كــل "اِتِصــَ

 يَحدث بين رجل وامرأة، إذا حَدث خــارج عالقــة الــزواج القــانوني. فهــل
 هذا "االتصال" يُشكّل حقيقةً جريمةً مُصَنَّـــفَة؟ الجــواب هــو ”لَا“ ! لمــاذا؟

 الجريمــة، في المَنطــق األصــلي لِلقــانون، الَ تُعتــبر جَريمــة، إالّ إذاألن 
رر مَلْمُــوس، وَقَابِــل ِللْمُالحظــة، د في اعتــداء، مُنتج لِضــَ  كانت تَتَجَســَّ

دَيْن،ومُشْتَكَى منه.   بينما كل عَالقة تَـفَاعُل مُجتمعي بين ُموَاطِنَيْن رَاشــِ
 وَلَوْ تَخَلَّلَتْهَا عَالقـة جِنســية، )وسـواءً كـان هـذان المُواطنـان من جنسـين
ل مَبْنِي على أســـاس ــل تَوَاصـــُ ــ ــفس الجنس(، أو ك ــ  مختلفين، أم من نـ

تَكَى منــه،التَـفَاهُم رَر مُشــْ اث ضــَ  ، والقَبُول، والتَّرَاضِي المُتبادل، دون اPحْدَ
 ودَوْرال يحق للدولة أن تتدخّل في هذه العالقة، فبــاألحرى أن تُجرّمهــا. 

ــو ــا ه ــالِيم دِين مُعَيَّن، وإنم ــوع لِتَعَ ــرض الخُض ــو َف ــانون، ليس ه  الق
 تحديـــد الجَـــرائم والعُقوبـــات الماُلئمـــة لهـــا. وَلَِإ تَكْمُن الجَريمـــة في
رَر اث ضــَ ــدَ ريعة دِين مُعيّن، وإنمــا تَكْمُن الجَريمــة في ا�حْ  مُخالفــة شــَ

  وبشــكل عــامّ، ال يَحــقّ للدولــة أن تَتــدخّل في العَالقــاتمَلْمُوس لِلْغَيْر.
 الجِِنسية التي تَحدثُ بِالتَرَاضِي المُتَبَادَل بين ُموَاطِنَيْن. بينمــا يجب على
ــدَاء،  الدولة أن تَتَدَخَّل في حَالَات ُممَارسَات الْجِنْس التي يُوجد فيها اِعْتِ
تِعْبَادِهِم. ر، أو اِســْ ــرَاه، أو مُخادعــة، أو اإلتّجــار في البَشــَ  أو عُنـــف، أو اPكْ

  )من هـــذا المشـــروع للقـــانون491الم			ادة ويجب التنبيـــه هنـــا إلى أن 
  ال تُعتــبر جريمــةً،الخِيانــة الزَوجيــة،الجناِئي( تَنُصُّ هي نَـــفسها على أن 
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ــد اشــتكت”إالّ إذا  ــه إذا لم ُيوج ــزوج“. أيْ أن ــة أو ال ــا الزوج رط منه  شــَ
  ضِدَّ الخِيانة الزّوجية، فإنها الَ تُعتبر جَريمة. وهذا موقف سَليم.الشِّكَايَة

«!  491 مَع المادة 490فَيَجِب تَـكْيِيف المَادّة 
 وقال بعض المُحافظين: »نحن دولــة مُســلمة. ونَــرفض كــل اPبَاحِيَــة
يُؤدّي إلى ــزَّاب ســَ  جنسية. والدعوة إلى تحرير العالقات الجنســية بين العُ
 فَوضى جنسية. والعالقــات الجنســية الخارجــة عن إطــار الــزواج هي زِنَــا.
ــرَّجم ــا هــو ال ــرتكب الزِّنَ ــة مُ ــبرى. وعُقوب ــا هــو من المُحرّمــات الك  والزّن
 بالحجـــارة حتّى المُـــوت. وعاقبـــة الـــزِّانِي خالل يـــوم القِيَامـــة هي جَهَنَّم.
هوات،  وسبب العالقات الجنسية الخارجة عن الــزواج هــو الخُضــوع للشــّ
 واالبتعاد عن الدِّين. وهــذه العالقــات الجِنســية هي مُحرّمــة في اإلسـالم.
 والنُصوص الدّينية الشَرعية ال تَـقبل التَّاÂوِيل أو االِجْتِهَاد. وتَـتَسَبَّب الزِّنَا
 في انتشار األمراض المَنْـقُولة جِنسيا. والدِّين هو الوحيد القادر على رَدْعِ
نَّة رَبَّانِيَــة. ومُؤسّــسة  اال×هْوَاء والشَهَوَات. والـزَوَاج هـو نِعمــة حَكِيمَـة، وسـُ
لَالَات. ــُّ ــقَاء الس ــة، وتَضــمن نَـ حَة العُمومي ون الصــِ ــتي تَصــُ ــزَواج هي ال  ال
ــة، وتُــؤدّي إلى خَــراب األســرة  والدَّعوة إلى اPبَاحَة الزِّنَا، تُشجّع على الرَذِيلَ

واألمّة«! 
ــقدّميين: » ــال بعض التـ ــد بعض اإلســالميين األصــوليين أنوق  يري

ــانون  يُخْضِعُوا العَلَاقات بين المواطنين إلى ”الشَّرِيعَة اإلسالمية“. كأن الق
 الذي يَحكم المُجتمع هو ”الشَّرِيعَة اإلسالمية“. وهذا الزّعْم مَرفــوض. َفالَ
 يَجوز أليّ طَرَف كَان أن يَفرض على المُجتمع ا4حْكَامًا مُعيّنة، بِحُجَّة أنهــا
 مَوجودة في النُصوص الدِينِيَة المُقدّسة. ومَهمــا كــان احترامنــا وتَـــقديرنا

ى أن   المَرجــع القَضــائي الــذي يَحكم العالقــاتللدّين، ال يَجوز أن نَنْســَ
ين داخــل مُجتمــع مُشــترك، ليس هــو  فيما بين المُواطنين، المُتَعَايَشــِ
عِي لَامِيَة"، وإنمـا هـو القَـانون الوَضـْ رِيعَة اال�سـْ  الــدِّين، َولَيْسَ هُـو "الشــَ

  ويُمكن أن يَلتـقي القـانون الوضـعي مـع الـدّين في بعض األشـياء،وَحده.
 كما يُمكنه أن يَختلف عنــه في الكثــير من القَضـايا. وال يُمكن أن يَتحــوّل
 أيّ حُـكْم، أو اعتبار، أو قَرار، أو عُقوبة، إلى مَرْتَبَة قَانون مَشْرُوع، إالّ إذا
وص عليهــا  مَرَّ عَبر مِسطرة قانونية مُحدّدة، وعبر إجراءات دقيقة، مَنْصــُ
 في العَقْـــد المُجتمعي، أيْ في الدّســـتور. ويُفـــترض في هـــذا الدُســـتور أن
رْعِيًّا للدولــة، أو لِلنظــام ا شــَ عَ بِمَنْهَج دِيمقــراطي، لكي يصــبح أساســً  يُوضــَ
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 السياسي القَاِئم. وكل قَانون يُفْرَض على الشعب بِمَنْهَج غَير دِيمقــراطي،
ــو تَلَاءُم ــانون، ليس ه رعية أيّ ق ــَ ــاس ش رْعِيَة. ومِقْيَ ــَّ ــدًا ِللش  يُصــبح فَاقِ
 مَضمون هذا القانون مع تَعاليم دِين مُحدَّد، وإنما هــو تَبَنّي هــذا القــانون
ــة، ــادئ الّديمقراطي ــترم مَب ــدَّدَة، تَح ــة ومُحَ ــة، مَعروف طَرَة دَقيق ــْ ــبر مِس  عَ

وحُقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا«. 
 وقال بعض التـقدّميين: »تُريـد الحكومـة ''اإلسـالمية'' الحاليـة )الـتي
ولِي( تَجْــرِيم العالقــات  يرأسها ”حــزب العدالــة والتنميــة“ اإلســالمي االîصــُ
 الجنسية التي تَحدث خارج الزواج. فَتَظْهَر هــذه الحكومــة كأنهــا مُتحلّيــة
 باألخالق الحميدة، وبالعِفّة، والطّهــارة. بينمــا نحن الــذين نَــرفض تَجــريم
يّين، نَظْهَـــر كأننـــا اPبَـــاحِيُّون، أو دَيْن مُتَرَاضـــِ  العالقـــة الجِنســـية بين رَاشـــِ
 مُدَنَّسُون، أو فَاسِقُون، أو َفاجِرُون. لكن التَعَمُّق في تحليل واقع المُجتمع

ــون.  ــذه الظُن ــد يَفضــح عَكس ه ــةق ــة الحالي ــدَالً من أن تَنْهَجَ الحكوم  فَبَ
 استراتيجية تَنْمَوية تُراهن على جَودة التعليم، وعلى تَكوين االîطُــر الكُفُـا4ة،
 وعلى الصّناعات المُصَنِّعَة، نرى هذه الحكومة تُرَكِّز على سياحة األفواج

امِيل هَاِئلــة ِللْمُســاعدة على تشــييدالغفــيرة. ــرت الحكومــة رَســَ   وقــد وفّ
 بِنيات تَحتية سِياحية، ومَنحت امتيازات ضَخمة لفاِئدة شَركات عَالمية
تِيعَاب أكــثر من عشــرة ماليين  قادرة على بناء فَنادق فَخمة، بِهَــدف اســْ

 20ســاِئح في الســنة، ومن جميــع األصــناف. وتَطمح الحكومــة إلى بلــوغ 
 . وتزعم الحكومة أن هذه السياحة تَاÂتِي2020مليون ساِئح في أفق سنة 

ــتراتيجية ــذه االسـ ــبيق هـ ــد تطـ عْبَة. وبعـ ــَّ ــارات من العُمُلَات الصـ  بالمليـ
  ســـنة، ناُلحـــظ أنهـــا لم تُحقّـــق التَنْمِيَـــة20الســـياحية، منـــذ أزيـــد من 

ــقْضِ على البِطَالــة. وإنمــا ــر، ولم تَـ ــزِل الفَقْ ودة، ولم تُ  االقتصــادية المَنْشــُ
ــة صــناعة ــد. ومنهــا بالضــبط تَنْمِيَ ــوع جدي ــاكل من نَ ــدة مَش  جــاءت بِع
بَكَات المُخَــدِّرَات ي، وشــَ ذُوذ الجِنْســِ  الخَدَمَات الجِنْسِية، والدَّعَارَة، والشــُ
خامة  المتنوعـــة. حيث نَــــكتشف أن مَنـــاطق المغـــرب الـــتي تَتميّـــز بِضـــَ
 السياحة فيها، مثل منـاطق مُـدن ''أگــادِير''، ومُــرَاكُش، وفَـاسْ، وطَنْجَــة،
 والدَار البَيْضَاء، هي بالضبط المَنــاطق الــتي تَكْثُــر فيهــا أعــداد المُصــابين
يدَا(، وأعــداد الشــبّان والشــابّات ب'' )الســِّ ان المَنَاعَــة المُكْتَســَ  بــداء ''فُقْــدَ
 المتعاطين للدّعارة، أو الشذوذ الجنسي. ورغم حُسن النّوايا، ال تـَقدر أية
ل أنشــطة الســياحة عن أنشــطة الجِنْس. ألن  حكومة في العــالم على فَصــْ
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رورة تِجــارة  تنامي السياحة داخل بلد مُتميّز بالبِطَالة والفَقــر، يُنْتِجُ بالضــّ
 الجِنس. وكلّما الْتَـقَى سُيَّاح أجانب مَيْسُورون، مع سكان مَحَلّيين فُقراء
ة ــال تُصــبح حَتْمِيَّة. خاصــّ ــة الجِنس بِالمَ ــوَاهِر مُبَادَلَ ــاطلين، فــإن ظَ  أو عَ
كان المَحَلِّيِّين هي ــة الســُّ ابات في بِنْيَ بان والشــَ ــبة الشــُّ  حينمــا تكــون نِس
ذُوذ الجِنســي، أو المِثْلِيَــة، غُوفِين بــالجِنس، أو بالشــُ  الغَالبة. ومُجمل الشــَّ
ــا، يقولــون أن المغــرب هــو من بين جَنَّات الجِنس  المَوجُــودون في أوروبّ
 الرَخِيص في العــالم. وَلَــوْ أن المغــرب هــو يَــاÂتِي في مَرْتَبَــة ا4قَــلّ، مِن بَعــد
 بُلدان مثل طَايْلَانْد، والفِلِيبِين، والبَرَازِيل، وبُلدان أخــرى. وكُــل ســياحة
ــة ــدافع عَن تَنْمِيَ ــلّ مَن يُ يَة. وكُ ــِ ــا ســياحة جِنْس ــرة إالّ وَتَخْفِي دَاخله  غزي
نَاعة الجِنس. ثم تَخلــق افِعُ ِمن حيثُ لَا يَدْرِي عن تَنْمِيَة صــِ  السِيَاحَة، يُدَ
يف. وقــد ياحة الجِنس تَـــقَالِيد جِنســية جَديــدة داخــل البَلَــد المُضــِ  ســِ
 تَـتَوَاصَل مَظاهر هـذه التـــقاليد الجنسـية خالل زمن طويـل. ومهمـا كـان
 القانون زَجْرِيًا، أو َقمْعِيًا، فإنه ال يقدر على مَحْـو هـذه التَـــقَالِيد الجِنسـية

 بِسرعة«.
ادم، على قنــاة ــاِئِلًا : »بَعــد بَثِّ تحقيــق ُمصــوّر وصــَ حَفِيٌ َق  وَا4كَّدَ صــَ

ــة ”إيطاليـــة  ــرَّاكُش1تِلِيفِزْيُونِيَـ رين“ بِمدينـــة مُـ ــِ ــارَة القَاصـ  “، حـــول ”دَعَـ
يَاحِيَة، أقــدمت المحكمــة االبتداِئيــة بمدينــة مــراكش، خالل يــوم  الســِ

  شــهور حبســا نافــذا،10، على إصدار حُكم بِ 2017 ماي 25الخميس 
ــا ــني، كان ــقَّاشَة“، وعلى رجــل أربعي ــرأة ”نَـ ــة، على ام ــات مالي ــع غرام  م
ــارة يطَيْن في دَع ــِ ــرَّاكُش، َكوَس ــة مُ ــا“ بِمدين ــامِعْ الفْنَ احة ”جَ ــَ  يَعمالن بِس
يَاحِيَة. وكــان هـذان الشّخصــان قــد ظهــرا في رين في مــراكش الســِ  القَاصــِ
 صُوَّر الفِيلم المَذكور. كما أدانتهما المحكمة بِتُهم تَتَعَلَّق بِِـــ »الوَســاطة في
 الــدَّعارة، وأخــذ نَصــيب مِمَّا يَحصــل عليــه الغــير من البَغــاء، وتحــريض
ــاهد مْنَ مَش ــِ ــة ض ــامِيرا خَفيّ ــد صــوّرتهما كَ ــدَّعارة«. وق ــرين على ال  قاص
ــق اإليطــالي،  التحقيق في ساحة ”جامع الفنا“. وقدّمت ”النـــقَّاشَة“ للمُحَقِـّ

  ســنوات. ثم تَهَــافَتَ العديــد10بساحة ”جامع الفنا“، طِفْلة يبلغ عمرهــا 
نُّ بعض هــؤالء طَاء إلحضــار أطفــال آخــرين، ذُكُــورًا وَاPنَاثًــا. وَســِ  من الُوســَ

ــدّى  ــال ال يتع ــوَادَة“. وخَلُص14َاألطف ــة ”القُ ــل عُمُولَ ــك مُقاب   ســنة. وذل
ــال في مــراكش. راء كــل شــيء بالمَ ــه يُمكن شــِ ــق اإليطــالي إلى أن  المُحقّ

  ساعة، أن ينـقل صُورا48واستطاع الّطاقم الصَحَافِي المُحَقِّق، في ظرف 
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يَاحِيَة. وقــد رين بمدينــة ُمــراكش الســِ  كافية، وفَاضِحَة، عن دَعــارة القَاصــِ
حفي الــذي كــان يُنجــز التحقيــق. وكــان ــاقم الصــَّ  أوقفت قــوى األمن الطّ
ا“. وحجــزت الشـرطة مُعدّاتـه. وبعــد  الصحفي المُحَقِّق هو ”لْوِيجِي بِيلَاتْســَ
 ليلة في مقـر الشـرطة، قـامت السـلطات المغربيـة بإبعـاد الطَـاقم خَـارج

.  «(29)المغرب، ومنعته من دخول المغرب لمدّة خمس سنوات
 أثنــاء الشــباب، حينمــا تَكُــون القُــدْرَة علىوقــال ا4حَــد المُلَاحظين: »

 مُمارسة الجِنْس قَوِيَة أو كَامِلَــة، يَمْنَــع المُجتمــع على الشــخص مُمَارســة
نِّ ــزَوَاج في ســِ ــدُث ال ــدَمَا يَحْ ــانوني. وبَع ــزَوَاج الق  الجِنس خــارج إطــار ال

ــد قٍَُرَابَــة  ــا4خِّر )عِن ــدْرَة على ُممارســة30مُتَ ا  القُ ــدَمَا تَبْــدَ   ســنة(، ا4يْ بَعْ
ة الجِنسفي النُالجِنس   قْصَان أو االنْــدِثَار، آنَــذاك يُبِيحُ المُجتمــع مُمَارَســَ

ــهولة  داخل إطار الزَّواج القانوني. فَتظهر مَشاكل مُوÍسِفَة. ِلمَاذَا نَمِيل بس
 إلى َقلْبِ األمور على رأسها؟ لماذا نَمْنَــع مُمارســة الجنس حينمــا تكــون
يَة؟ ثم نَنْــدِمُ على مَـا  مُمْكِنَة، ونُبيحهــا حينمـا تُصـبح مُتَعَـذِّرَة، أو مُتَلَاشــِ

   !«ا4صَابَنَا مِن سَهْوٍ، أو غَفْلَة، أو غَبَاوَة، خِالل النِصْف األوّل ِمن حَياتنا
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ــود  وتُوجد في القانون الجِناِئي المغربي بُنُود تُجَرِّمُ المِثْلِيَةَ، مثل البُنُ
ــات491، و 490، و 489رقم  ــرِّم العَالقـ ــتي تُجَـ ــود الـ ا البُنُـ ــً  . وهي أيضـ

الجنسية الرِّضَاِئِيَة، بين رَاشِدَيْن، َخارج إطار الزّواج.
ــاِئِي : 489الم		ادة تـــقول   »دُون االPخْلَال من مشــروع القــانون الجِنَ

تّة أش		هر إلى ثالثبِالمُقْتَضَيَات الجِناِئية األشدّ، يُعَاقَبُ بِالحَبس من   س		ِ
ــة من س				نوات، ــ   درهم، من ارتكب فِعْلًا مِن20000 إلى 2000 وغرام

 مع شخص من جنسه« !الشُذُوذ الجِنْسِيا4فْعَال 
 . ورغم أن غامضة489الم		ادة تَبقى هذه وقال بعض التـقدّميين: »

 القانون يَستوجب الدِّقَة والُوضوح، فإن هذه المادة تَكَلَّمَت عن ”اِرْتِكَــاب
ذوذ”لم تُحَدِّد ما هي فِعل من بَيْن ا4فْعَال الشُذوذ الجِنْسِي“. و  ا�فْعَال الش		ُ

ــاق، أم القُبُلَات، أم“.الجنسي ــ ات، أم العِنَ ــَ ــ ــل هي المَحَبَّة، أم اللَّمَس ــ   ه
 المُعاشرة، أم المُسَاكَنَة، أم اللِّوَاط، أم الجِِمَاع، أم النِـكَاح؟ وكَيف يُمكن

.2، الصفحة 2017 ماي 27، ليوم السبت 451 عن جريدة ”آخر ساعة“، العدد 29
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 لِلقَاضِي أن يحكم، في اPطَار مثل هذا الغُمُوض في المَفَاهِيم؟ وإذا كــانت
ــال ــك األفع ــان من بين تل ــد هي أيّ ك ــذا البُنْ ودة في ه ــُ ــة المَقْص  الجَرِيمَ

؟ «المَذْكُورة، فَيَجِب ذِكْرُهَا كُلّها بِا4سْمَاِئِهَا الحَقِيقِيَة في نَصِّ القانون
ــقدّميين ــال بعض التــ ــذه : »وقـ ــل 489الم			ادة هـ ــة، بـ  هي مُقْلِقَـ

ليم! مَرفوضة  وألن مُعظم الـــدول. ألنهـــا تَتنـــاقض مـــع المَنطـــق الســـَّ
 المُتـقدمة في العالم، الَ تُجَرِّم الشُذوذ الجنسي، والَ تُعاقب عليه، إذا كان

 وتَجريم ”الشذوذ. بالتّراضي، وال يَحْدُثُ بين شخص بَالِغ وشخص قَاصِر
 الجنســـي“ هـــو غُلُـــوٌّ في األخالق. وَيَنْتُج عن طُغيـــان ا4يْدِيُولُوجِيَـــة دِينِيَـــة

ــذه  ــو أن ه ــريب ه ــدّدة. والغ ولية ومُتش ــُ ــع489الم		ادة ا ص ــاقَض م   تَتَنَ
 :الدســتور م. حيث جاء في مقدّمة 2011 المغرب لِسنة دستورديباجة 

ــا يلي: ...  ــة بم ــة المغربي ــزِم المَملك ــكال”تَلْتَ ــل أش ــة كُ ــر ومُكَافَحَ  حَظْ
 ، أو اللَّون، أو المُعتـــقد، أو الثـــقافة، أو االنتمــاءالتَمْيِيز، بِسبب الجِنْس

 االجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو أي وَضْع شَخْصِي، مهمــا
 كان... ويُشــكل هــذا التصــدير جــزءا ال يتجــزأ من هــذا الدســتور“ )انتهى
ــة، أو الشــذوذ ــريم المِثْلِيّ ــف من الدســتور(. ومن الواضــح أن تج  المُقْتَطَ

الجنسي، هو نوع من التمييز السلبي بسبب الجِنْس« ! 
ــة، ذُوذ الجِنســي، أو المِثْلِيَ اف بعض التقــدّميّين : »قضــية الشــُ  وا4ضــَ
وعِيَة. الجـانب األول هــو ة، لكنهــا كُلهــا مَوضــُ  فيها ثَلَاثة َجوَانِب مُتَنَاقِضــَ
 أننا ال نُحبّ المِثلية، وال نُمارسها، ولَا نَدْعُو اPلَيْهَا، وال نُشجِّع عليها، وال
بَاب المُحْتَمَلَـة  نُريد حتى أن نَرَاهَا. والجانب الثاني هـو أننـا نَتَـــفَهَّمُ اال×سـْ
ــة، أو ــة، أو مُجتمعي وِيَة، أو وِرَاثي ــْ ــانت عُض وَاءً ك ــَ ــة، س ــة ِللْمِثْلِيَ  والمُرَكَّبَ
ى تِثْنَاِئِيَة. والجــانب الثــالث هــو أننــا لَا نَرْضــَ  ثقافيــة، أو شخصــية، أو اِســْ
هِِير بهم، وَلَا ازْدِرَاءَهُم، ــْ طِهَادَهم، ولَا التَش ــل اِضــْ ــع المِثْلِيِّين، وال نَقْبَ  بِقَمْ
 ولَا رَمْيَهُم في السجن بِسَبَب مُيُولِهم الجِنْسي. بَل قَمع المِثْلِيِّين هو ظُلْم

تَعَسُّفِي، واضطهاد مَرْفُوض، واPسَاءَة في استخدام السُّلطة«.
 وعلّق بعض التـــقدّميين قـاِئالً: »تَتَطَلَّب مُعالجـة القضـايا الجنسـية
 تناولهـا بوضـوح تـامّ، بعيــدًا عن أي حَيَـاء ُمصـطنع، أو غــير مُفيــد. ومن
 المَعروف أن المِثْلِيِّين يوجدون في كــلّ المُجتمعــات البَشــرية. ويُشــكّلون
 داِئمًــا أقلّيــة قليلــة. لنتســاءل إذن: هــل الشــذوذ الجنســي الــذي يحــدث
 بالتّراضي، بين شخصين رَاشِدين، هل يُشــكّل جريمــةً؟ وإذا كــان يشــكّل
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رر المُحْــدَث؟ حيث ال  جريمة، فمــا هــو في هــذه الحالــة االعتــداء أو الضــّ
 يُعقل أن نتحدّث عن ُوجود جَريمة إذا لم يُوجد ضَررٌ مَلمــوس وَمُشْتَـــكَى
دّ هــذا  منــه. ومن هــو الشــخص المُتضــرّر الــذي اشــتكى إلى القَضــاء ضــِ
ــقِيسُه؟ وفي ــف نَـ رر؟ وكَي ــذا الضــّ ــود ه ــد من ُوج ــف نتأكّ رر؟ وكي  الضــّ
ــاذة أو مِثْلِيَــة بين شخصــين  الواقــع، حينمــا تحــدث عالقــة جنســية ش
ي، ولم يَتضــرّر منهــا  رَاشِدَين، وإذا كانت هذه العالقة مَسْتُورَة، وبِالتَّرَاضــِ
 أيُّ طَرَف ثَالِث، فإنها ال تُشكل جَريمـة، وال يَحـق لِلدولـة أن تَتـدخّل في

هذه العالقة«.
  أنصــار حقــوق اإلنســانطــرححينمــا يوأضاف بعض التـقدّميين: »

 أنه ال يحقّ تجريم الشذوذ الجنسي، فهذا الموقــف ال يعــني بتاتًــا أنهم
  أو أنهم يُشـجّعون عليــه. وإنمــا هَـدفهميدافعون عن الشذوذ الجنسـي،

ادق بمبـادئ القـانون. ويهـدف هـذا الموقــف إلى إحقــاق  هو االلتزام الصـَ
  ألن مُعاقبــة المِثْلِيِّين بالســجن، أو بالغرامــة.العَــدل، ويُقــاوم االضــطهاد

افِرًا. ويجب التــذكير،  ــا ســَ   بــأن المِثْلِيِّين همأوّالً،الماليــة، ســتكون ظُلْمً
 بَشَر، ومن حقّهم أن يعيشـوا حُرّيــاتهم الشخصــية مِثـل بـاقي المواطـنين.

ــا،و ــي، بينثانيً ــتورة، وبِالتّراض ــون مَس ــتي تَك ــية ال ــة الجِنس ــأن العَالق   ب
ــتكي منهــا أي من ررا ألحــد، وال يَش دَين، وال تُحــدث ضــَ  شخصــين رَاشــِ
 المُشاركين فيها، فـإن هـذه العالقـة الجِنسـية ال تُعتـبر جريمـة، وال يحـقّ

للدولة أن تَتدخّل فيها، فَبِالْا×حْرَى أن تُعاقب عليها«. 
ــة المِثليّينوزاد بعض التـقدّميّين:   »األشخاص الذين يريدون مُعاقب

 (، وال يُــدركون أنpsychologieيتميّزون بكونهم يَجهلون عِلْمَ النَـــفْس )
 الشـخص المِثْلِي لم يَخـتر بِحُرِّيَـة أن يَكـون مِثْلِيًـا، وإنمـا تَرْكِيبَـة جِسـمه
 )جِينَاتِــه(، وَبِيَئØتــه المُجتمعيــة، وتَكْــوِين عَقْلِــه، وَبِنْيَــة نَـــفْسِيَّتِه، وتَاريخُــه
ــتي جَعلتــه يَتصــرّف كَمِثْلِي. فكيــف يُعقــل أن ــل ال  الشَّخْصــي، هي العَوَامِ

نُجَرّم وأن نُعاقب مُواطنا على َما هُو عُضْوِيّ فيه«؟
ــاتِبُو هــذه  ــد كَ ــقدميين: »يُري ــع489الم		ادة وأضــاف بعض التـ   مَن

ذوذ الجِنســي من ممارســة الجِنس؟ طَيِّب ! لكن مــا هــو  المُصــابين بالشــُ
ــي؟ الَ ذوذ الجنس ــُ ــابين بالش ــه إلى المُص ــذي يُقدّمون ــي ال ــديل الجِنس  البَ
 شــيء ! أليس الشــذوذ الجِنســي، في كَثــير من الحــاالت، مُعْطَى بَيُولُــوجِي
 قَاهِر؟ أليس الشُذوذ الجنسي فِطْرِيٌّ، أو طَبِيعِي، أو غَرِيزِي، أو نَاتِج عن
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خْصDNA,RNAخُصوصــية في التَرْكِيبَــة الجِِينِيَّة، أوِ الوِرَاثِيَــة ) ــَ  (، لِلش
دَّ ذوذ الجنســي أن يَفعــل ضــِ  المَعني؟ وما عَسَى الشــخص المُصــاب بِالشــُ
ــا عن مُمارســة ــع ُكلّي ــدُورِه حَقًّا أن َيمْتَنِ ــدية؟ هــل في مَقْ ــه الجَس  تَرْكِيبَتِ
 الشذوذ الجنســي مــع مَثِيلــه؟ أليس هــذا نُـــكْرَان لِحَقَــاِئق طِبِّيَــة، قَديمــة،

عِلمية، مَعروفة، مَوضوعية، وَقَاهِرَة«؟    
 وأجاب بعض المحافظين: »هذه اعتبارات سَخيفة، تُريــد تَــبرير مــا
 ال يُبَرَّر. وهذه التَـفْسِيرات مَرفوضة ُمطلقًا. والمُهم لَدَيْنَا، هو فقط تَجريم
ماع كــل رْعِي. ونَــرفض ســَ  كل عَالقــة جِنســية تَحــدث خَــارج الــزَوَاج الشــَ

.(30)القَضايا األخرى، وال نَـقبلها، وال تَهُمُّنَا«
  هم489الم		ادة وأضاف بعض التـقدميين: »يظهــر أن َكــاتِبِي هــذه 

ب. وهم ال ولي، أو مَتَعَصــِّ  مُصابون بِِغُلُوّ في األخالق، بٍــدَافِع دِينِي، أو ا صــُ
ــرض  ليفهمــون أن غُلــوّهم هــذا هــو الــذي يَحَثُّهم على مُحاولــة فَ  الفَصــْ

ــذكور، ــاث وال ــق، بين اإلن ــع  المُطل ــل المُجتم ــا في مُجم  للم		ادة)طِبْقً
رِي، والمُـــزْمِن، بين اإلنـــاث490  (. وال يُـــدركون أن هـــذا الفَصـــل القَســـْ

تََّى أنـواع بط الـذي يُنتج شـَ  والذكور، في المُجتمعات اإلسالمية، هو بالضـّ
ــة، أو الشـــذوذ بط مَظـــاهر المِثليّـ ــّ  االنحرافـــات الجنســـية. ومنهـــا بالضـ
ذوذ الجنســي. اPنَهُم كَمَنْ يَبِيــعُ  الجنســي. وبعــد ذلــك يريــدون تَجــريم الشــُ

القِردَ، ثم يَضْحَك على من اشتراه«. 
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 ، في مدين----ة2016 يوني----و 13  كمث----ال على َكراهي----ة الِمْثِليِّين، ح----دث خالل ي----وم األح----د 30
 (“ بالواليات المّتحدة األمريكي-ة، أن مواطن-ا أمريكي--ا ُمس-لما- ُي--دعى عم--رOrlandoٍ”أورالندو )

ا ي---راوده الِمْثِلّي---ون، وأطل---ق  م---تين )من أص---ل عائل---ة مه---اجرة من أفغانس---تان(،- ه---اجم َمْرَقص---ً
اش، فقت--ل قراب--ة    آخ--رين. وق--الت53 شخص--ا، وج--رح قراب--ة 50عليهم ن--يران س--الحه الرش--ّ

 بعض وس---ائل اإلعالم أن عم---ر م---تين ك---ان إس---الميا متش---ّدًدا ومناص---ًرا ِل ”دول---ة اإلس---الم في
 الع---راق والش---ام )َداِعْش(“. وخ---رجت ع---ّدة مظ---اهرات للّتندي---د به---ذا الهج---وم في بعض الم---دن

 ، وق--ع هج--وم مماث--ل2007الغربي--ة مث--ل ب--اريس، وب--رلين، َوِوليْنُت--ون، إلى آخ--ره. وفي س--نة 
 شخًصا. 32في مدينة ”فيرجينيا“ في الواليات المتحدة األمريكية، وُقتل فيه 
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 : »مَوضــوع العالقــات بين الــدِّينالتــــقدّميين قــاِئلًا وعلّـــق بعض 
ــايا ــذه القضـ ــاورين. وهـ هية المُتَحَـ ــَ ــا شـ ــير داِئمـ ــانون والجِنس، يُثِـ  والقـ
طحية لألشــياء. قَاش، تَســتحقّ مُحاولــة تَجــاُوز الرُوÍيَــة الســَ  المَطروحة ِللنِـّ
 والمَطلوب من كل مُتـدخّل في هـذا الحِـوار، هـو أن يُحـاول تحليـل هـذه

  ثـــقافة كَـاتِبِيالعالقات بِعُمْق، وَبِنزاهـة، وبصـراحة. فَيَظهـر أن مَحْدُودِيَة
 تلك المواد )المذكورة سابقًا في مشروع القانون الجناِئي حــول العالقــات

 بِقَـدْرِ مَـا يَكـون أيّ مُجتمـع مُتشـدّداالجنسية( تَجعلهم ال يَفهمون أنه، 
ــاث ــق بين اإلن ــل المُطل ــرض الفَص بًا في فَ ــّ  في كَبْت الجنس، ومُتعص
 والذكور، وفي منع العالقات الجِنسية الخارجة عن الزواج، بقــدر مــا
ــواع االنحرافــات الجنســية ــير من أن  تَنتشــر داخــل هــذا الشــعب الكث
 )ومنها بالضّبط االِسْتِمْنَاء بِالْيَد، والشُذوذ الجِنســي، والمِثْلِيّــة الجنســية،

ــارِم ) ــكَاح المَحَ ــع بالعالقــات الجنســية مــع األطفــال، ونِـ  ،(incesteوالوَلَ
تَخْدَمِين أو ــْ ــ ــع المُس ــ ــية م ــ ــات الجِنس ــ ــف، والعالق ــ اب العَنِي ــَ ــ  واالِغْتِص
ين، والعَالقـات الجِنسـية مـع الحَيَوَانَـات األليفـة،  المَاÂجُورِين أو المَرْو°وسـِ
 والجَرَاِئم العنيفة المَقْرُونَة بِهَوَس ال يُقاوم نَحو الجِنس، إلى آخره(. وعلى
امُح مـــع العالقـــات الجِنســـية ــَ ــفَهُّم، أو التَسـ  عكس المظـــاهر، فـــإن التَــ
رَرًا للمُجتمــع ــلُّ ضــَ ــزّاب، هــو ا4قَ ــدى العُ ة ل ــزواج، خاصــّ  الخارجــة عن ال
 بِالمُقارنة مع الكَبْت التّام للجنس، أو بالمقارنة مع الفَصــل المُطلــق بين
 اإلناث والذكور. فاألحسن هو أن نَختار ما هو ا4قَلّ ضَرَرًا، وأكثر مَنـــفعةً،

للمُجتمع بكامله«. 
 وأضــاف بعض التـــقدّميين: »إذا كــانت البلــدان المُســلمة هي الــتي
 تَكثر فيهــا االنحرافــات الجِنســية، ا4كْثَــرَ من بــاقي بُلــدان العــالم، رغم أن
ــة،  هذه االنحرافات تَبْقَى عُمومًا )في البلدان المُسلمة( مَسْتُورَة، أو مَخفي
 فَسَبَب انتشار تلك االنحرافات الجنسية، يَرجع بالضّبط إلى المُبالغة في
ــذّكور، وإلى ــاث وال ــع االِخْتِلَاط بين اإلن ــوّ في مَن  كَبْت الجنس، وإلى الغُلُ

ــريم العالقــات الجنســية الخارجــة عن الــزواج دُّد في تَجْ  . وال يكــونالتَشــَ
 االنشغال بالبَحث عن العالقات الجنسية ضَاغِطًا، أو مُسْتَحْوِذًا، اPلَّا بِقَدْر

«. مَا تَكون هذه العالقات الجِنسية مَمنوعة، أو َمكْبُوتَة
ــا ــه، تُنتج حتمً ــقدّميين: »سياســة كَبْت الجنس هَاتِ  وقــال بعض التـ
 مُواطنين مُا4زَّمِين، أو مُعَقَّدِين، أو عَنِيفِين، أو ُمصَابِين بِــأمراض نَـــفْسية،
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ىaliénationأو بِالكآبة، أو بِالْاِسْتِالَب )  (، أو غَير ُمو�هَّلِين للشُعور بالرّضــَ
ــحَكُّم في ــاجزين على التَـّ  عن النَـفس، أو غير قادرين على االِنْشِرَاح، أو عَ
 غَراِئــزهم، أو غــير مُــؤهّلين إلنجــاز الدِّراســات المُعمّقــة، أو غــير لَاِئِـــقِين
 لالختراع، أو لإلبداع. وفي بعض الحــاالت، األشــخاص الــذين يخضــعون
ــة، ــ نين طويل ــِ ــ ــبيعي، خالل س ــ ــي الط ــاط الجنســ ــ ــق للنش ــ  إلى كَبْت مُطل
يّة. منهــا مثالً أنــه ال  يُصبحون ذوي مُيُول غَريبــة، أو ذَوي نَزَعَــات مَرَضــِ
وَى صنـــــف الجِنس المَمْنُــــوع. ومنهــــا أيضــــا أنهم ال تَهْوِيهِم ســــِ  يَســــْ
حُوبًا بِممارسـة العُنــف، أو ة الجِنس إالّ إذا كـان مَصـْ  يَسـتطيعون ُممَارَسـَ
ادِيَة'' ) رِيك، أو ''الســــَّ اث اال×لَم ِللشــــَّ رَاخ، أو اPحْــــدَ العُدوانيــــة، أو الصــــُّ

sadisme( ''ية ــير، أو ''المَاسُوشــِ  (،masochisme(، أي المُتعة بِتعــذيب الغَ
(«. sado-masochismeا4يْ التَلَذُّذ بِتَعذيب النَـفس، أو الخَلْط بَيْنَهُمَا )

لُوكِيَات، مثــل ــا لِبعض الســُّ ــقدّميين: »يُمكن أحيانً  وقــال بعض التـ
 ، أو االغتصـــاب، أو أفعـــالالعَـــنيف( الجِنســـي harcèlementالتَحَـــرُّش )

نوات طَويلـــة من ــَ بط نَاتجـــة عن سـ ــّ  اإلرهـــاب الـــدِّيني، أن تَكـــون بالضـ
ــإن ــرى، ف ــارة أخ ــة. وبِعب ــات الجِنســية العَادِيَ ــان التَّام من العالق  الحِرْمَ
نوات مُتعــدّدة، من العالقــات كل ُمطلــق، خالل ســَ ــزّاب، بِشــَ ــان العُ  حِرْمَ
 الجنسية )الخارجة عن الزواج(، يمكن أن يُحَوّل هؤالء البَشَر إلى ُوحُوش
 مَريضة وَغَريبة، تَتَمَيَّزُ بِعــدم القُــدرة على التَحَكُّم في غَرَاِئِزِهَــا. وبالتّــالي،
دُّد، أو الكَبْت، وإنمــا ليم، ليس هــو المَنــع المُطلــق، أو التَشــَ ــل الســَ  فالحَ
ــزَواج(  الحــلّ هــو التَعامــل مــع العَالقــات الجِنســية )الخَارجــة عن ال
ع. ِبشـرط أن امُح، وتَــفَهُّم، وتَوَاضـُ  بِوَاقِعِيَـة، وعَقْلَانِيَـة، ومُرُونَـة، وتَسـَ

 َمجملنَحْرُص، في نـــفس الــوقت، على تَعْمِيم التَرْبِيَــة الجِنســية على 
ــل ــل )مث ــع الحَمْ ولهم على وَســائل َمنْ كان، وعلى تَســهيل حُصــُ  الســّ

كْيَاس الوَاقِيَــة  ,condomsاال�  préservatifsوعلى الخــدَمَات الطِبِيَــة ،) 
«. ة التي قد يَحْتَاجُهَا المُواطنونَِطبْتَالمُر

  في”التَربيـــة الجِنســـية“وقـــال بعض المحـــافظين: »نحن نـــرفض 
بَّان الجِنس، وتُشــجّعهم  المَدارس، أو في وَساِئل اإلعالم، ألنها تُعلّم الشــُ

على اإلباحية، وتَحُثُّهُم على التـَفْرِيط في األخالق، وفي الدِّين«. 
اعة  ــَ ــون اPشـ ــذين يُعارضـ ــقدميين: »الـ ــاب بعض التــ ــةوأجـ  ”التَربيـ

ــية“ ــعالجِنسـ ــون في الواقـ ــاِئل اإلعالم، يُمارسـ ــدارس، وفي وسـ   في المَـ
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 ”تَربية جِنسية“ من صٍِنْـف آخر. وهي تَربيـة تَعتمـد على تَجاهـل الجِنس،
 وَكِتْمَانِـه، وكَبْتِـه، وَنُــكْرَانه، وَقَمْعِـه، وَتَحْرِيمِـه. والنَتيجـة الحَتميـة ِلكَبْت
ــوَس جِنســي كل هَ ــبر، على شــَ ــوة أك ــذا الجِنس بِقُ ــودة ه  الجِنس، هي عَ
 مُسَيْطِر على العَقل، أو على شكل انحرافــات جِنســية، أو اPجْرَامِيــة، مثــل
الشُذوذ الجنسي، أو االِغْتِصَاب، أو الوَلَع بِمُمَارَسَة الجِنس مع األطفال )

pédophilieــة الجِنســية" ال(، إلى آخــره ــذين يَرْفُضــون تَعْمِيم "التربي  . وال
 يَعْلَمُون أن مَلَايِين من المواطنين يُصابون في كل عــام بــأمراض مَنْقُولــة
ــؤِلَاء  جِِنْسِيًّا، وتَتَسَبَّبُ لهم هذه األمراض في أضرار مُحْرِجَة، وَلَوْ سبق لِهَ
ــاذ االحتياطــات هُلَ عليهم اِتِّخَ  المواطنين أن تَلَقَّوْا "التربية الجِنســية" لَســَ
 الضرورية، ولَمَا ا صِيبُوا بهذه األمراض المنقولـة جِنسـيًّا. وبعبـارة أخـرى،
ــدرة ــقُ في قُـ ــية، لَا يَثِـ ــة الجِنسـ ــرْفُضُ تعميم التربيـ ــلّ موقـــف يَـ ــإن كُـ  فـ
ــيرا بصــحة تِخْفَافًا كب مَّنُ اِســْ ــواطنِين على التَحَكُّم في ا4نفســهم، ويَتَضــَ  الم

«. المُواطنين
  نُعـــــارض تَعمِيم "التربيـــــة»نحن وأضـــــاف بعض المُحـــــافظين:

 نَــرفض اإلباحيــة الجنســية بشــكل مُطلــق، ألنهــا تَتنــافى مــعو الجِنسية"،
 قِيَمِنَا الدّينية، ومع الثَــوابت المُقدّســة لألمــة. وألنهــا تُهــدّد قواعــد ا4مْنِنَــا
ــة أن ــد من الدول ــامّ. ونري ــا يُحرّمهــا بشــكل ت ــرُّوحِي والعَقَاِئِدِي. ودِينن  ال
رامة، وبواســطة القــانون الجِنــاِئي، كــل عالقــة جنســية تَحــدث قمع بِصــَ  تـــَ
 خَارج الزَواج الشَرْعِي، وكل سُلوك جنسي يُسِئ إلى أخالق المُسلمين، أو

يَتنافى مع قِيَّمِنَا الدِّينية«.  
 وأجــاب بعض التـــقدميين: »يمكن أن نَتَـــفَهَّم هــذا الخَــوف المُبــالغ
 فيـــه من العالقـــات الجنســـية )الخارجـــة عن الـــزواج(، خالل القُـــرون

نّ يُقــارب  بَّان خاللهــا يُزَوَّجُـون في ســِ   ســنة،16الماضــية، الــتي كـان الشــُ
 والتي كــانت تنعــدم خاللهــا التربيــة الجنســية، والــتي لم تَكن تَتــوفّر فيهــا
 وساِئل مَنع الحَمل. أمّا اليوم، وبِفضل العُلوم والتِـقنيات الحَديثــة، فــإن
ــل، ــع الحَمْ هلة، لِمَنْ ــة رَخيصــة، وســَ  اإلنســانية تتــوفّر على وَســاِئل وِقاِئي

 ووجودولِمُعالجة األمراض التي يُحتمل أن تَنتج عن العالقات الجنسية. 
ــع ــالم م عوب الع ــُ ــلّ ش ــل ك ــرورة تَعام يُغيّر بالض ــَ ــذه الوســائل، س  ه
 العالقات الجنسية )بمــا فيهــا الخارجـة عن الــزواج(. وال يُمكن ألحــد
 أن يُوقِفَ هذا التَطوّر المُجتمعي. بَل سَيحدث هــذا التطــوّر التــاريخي
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ــالم، ودُون أيّ اســتثناء، وبغض النظــر عن ــدان الع ــا في كــلّ بُل  حتمً
 نَوعية اال�دْيَان القائمة في هذه البلــدان. ويَســتحيل على أيــة ُمؤسّـــسة
 بَشــرية، أو دِينيــة، أن تَمنــع حُــدوث هــذا التَطــوّر في التَعامــل مــع

يده، هي أحســن منالعالقــات الجنســية. ايَرة هــذا التطــوّر، وتَرْشــِ   ومُســَ
.تَجاهله، أو رَفضه، أو تَجريمه، ثم مُعَانَاة نَتاِئجه الحَتمية«

 وزاد بعض التـقدّميين: »إذا كان التســامح مــع العالقــات الجنســية
يُنْتِجُ  المُتراضية، والخارجة عن الزواج، خاصّةً بين العُــزّاب الرّاشــدين، ســَ
جًا، بينمــا كَبْتُ الجنس، وتَجــريم عادةً، وَتَوَازُنًــا، وَنُضــْ  مُواطــنين أكــثر ســَ
 العالقات الجنسية الخارجة عن الزواج، سَيُحْدِثُ مُواطــنين أكــثر تَا4زُّمًــا،
يختار، في هــذه الحالــة، ليم ســَ ــا، فالعَقــل الســَّ ا، وَتَخَلُّفً ــا، ومَرَضــً  وانْحرافً
 وبدون تَردّد، التَسَامُح مع هذه العالقات الجنسية. مع العَمل، في نـــفس

الوقت، على تَهْذِيب، وَتَرْشِيد، وَا4نْسَنَة، هذه العَالقات«. 
 والحــظ بعض التـــقدّميين قــاِئالً: »القَواعــد الــوَاردة في الــدِّيَانَات
 الشرقية )مثل اليهودية، والمسيحية، واإلسالم(، حــول مُمارســة الجِنس،
 رُبَّمَا كانت تُلَاِئم المُجتمعات القَديمة الــتي ظَهــرت فيهــا هــذه الــدّيانات.
نّ البُلــوغ. حيث كــانت العــاِئالت  ألن سِنّ الزواج فيها كان قَرِيبًــا من ســِ

نّ مُبكــر يَــتراوح بين  بَّانَها في ســِ   ســنة. أمــا في18 و 14آنذاك تُزَوِّجُ شــُ
  أو28مجتمعنا المُعاصر، فإن الزَواج ا4صبح مُسـتحيالً قبـل سـنّ يقـارب 

كَن.30 غْل، وعلى ســَ   سنة. حيث أصبح الزَوَاج مَشْرُوطًا بــالتَوَفُّر على شــُ
نّ  وَنُالحظ في مُجتمعنا الحَــديث، ألــذي ال يَحــدث الــزّواج فيــه إالّ في ســِ
ــع االختالط  مُتأخّر، أن اإلسالميين األصوليين أو المُتشدّدين، يُريدون مَن
 بين اإلناث والذكور، ومنع العالقات الجنسية الخارجة عن الــزَواج )عــبر

  مِن القانون الجِناِئي(، ومَنــع الــدَعَارَة أو البَغَــاء )عــبر المــادة490المادة 
ذُوذ الجِنســي )عــبر المــادة 498 ــع الشــُ ــوَا، ومِن489(، ومَنْ  (. طَيِّبْ ! أيْ

 مــاذا يُمكن أن يَفعلــه المُواطنــون العُــزّاب، في مَجــال مُمارســةبَعْــد؟ 
ــوغ  الجِنس، خالل السنوات الطويلة لعُزُوبَتِهِم، المُمتدّة بين سِنّ البُل

  ســنة( ؟28 سنة(، وسِنّ الزّواج )الذي هو قُرابــة 12)الذي هو قرابة 
وى بعض االنحرافــات ــديث، ســِ ــا الحَ ــلّ، في مُجتمعن  لَا يَبْقُى لهم من حَ
ذوذ ــُ ــة، أو الشـ ــد، أو المِثْليّـ تِمْنَاء ِباليَـ ــْ تَتِرة، مثـــل االِسـ ــْ ــية المُسـ  الجنسـ
ــة، أو ــات ا4لِيفَ ــارِم، أو مُمارســة الجِنس مــع حَيَوَانَ  الجنســي، أو زِنَى المَحَ
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ــالميون ــده اإلسـ ــل الـــذي يُريـ ــير الجَمِيـ ــو المَصـ ــذا هـ ــل هـ ــا ! هـ  غَيرهـ
 المُتشدّدون ِلكل المُواطنين العُزّاب؟ ولماذا لم يُجَرّم هــؤالء المُتشــدّدين
ذوذ  حتّى االِسْتِمْنَاء بِالْيَد، وفِعْل الجِنس مع الحَيَوان، مثلمــا جرّمــوا الشــُ
ــزْب ــاذا يُلحُّ أعضــاء حِ ــه؟ ولم وْا تَجْرِيم ــَ ــط ألنهم نَس  الجنســي؟ هــل فق
ــزْب العُــزّاب من أيــة عالقــة جِنســية ــزَوِّجِين على حِرمــان أعضــاء حِ  المُتَ
 خَارجـــة عن الـــزواج، إلى أن يُصـــبحوا، هم أيضـــا، أعضـــاء في حِـــزْب
ــفسهم، ــوليون ألنـ ــالميون األص ــاء اإلس ــاذا يَمنح الفُقه ــزَوِّجِين؟ ولم  المُتَ
هُولة ــدّد الزَوجــات، وَســُ ــرة لمَمارســة الجِنس، عــبر إباحــة تَع ا وَافِ  فُرَصــً
 الطَلَاق، وعبر تَزْوِيج الفَتَيَات القَاصِرات، وَنِـــكَاح االPمَــاء )جمــع ا4مَــة، أي
 المرأة المَمْلُوكَة، ِممّا َملَكَت ا4يْمَانُهُم، ألن اإلسالم يُبِيح اِمْتِلَاك الجَوَارِي
ــع ــقهاء اإلســالميون على مَن ــوقت، يُصــرّ الفُـ ــفس ال ــكَاحِهِن(، وفي نـ  وَنِـ
روط الــزَّواج( من أيّــة مُمارســة لِلْجِنس  العُزّاب )العَــاجزين على تَوفــير شــُ
لُوك ا4نَـــانِي؟ وفي الحقيقـــة، لـــو كـــان  خـــارج الـــزواج؟ أليس هـــذا ســـُ
ــوَاردة في  بِمُستطاعنا أن نُطبّق فعليًّا، وَبِنَزَاهَة، كل هذه البُنود الزّجْرِيَة ال

 ، فــــإن مُعظم498، و 490، و 489القــــانون الجنــــاِئي تحت األرقــــام 
 المُواطنين البَالغين سَيَطُولهم الحَبس عِــدّة َمــرّات، خاِلل فَــترة أو ا خــرى
ــة ــ دَّهُم عن ُممارس ــَ ــذا الحَبس صــ ــ ــتطيع ه ــ ــاتهم. ودون أن يس ــ  مِن حَي

عَالقات جِنسية خارج الزّواج«! 
 وأضاف بعض التـقدّميين بســخرية واضــحة: »إذا قَبلنــا بهــذا المَنــع
 المطلق للعالقات الجِنسية الخارجة عن الزَواج )مِثلما يُريد اإلســالميون
 األصوليون(، ولكي نَـكون َصادقين ومَنطقــيين مــع أنـــفسنا، فســيكون من
 األحسن، في هذه الحالة، أن نُـقلّد العَادات المَعمول بها في بعض بلــدان
ــق ومال، أو الســودان، إلى آخــره( : أي أن نطبّ  غــرب إفريقيــا )مثــل الصــُ

ــذْرة() ــة البَ ــبر إزال ــات الصــغيرات )عَ ــان الفتي mutilationخِتَ  génitale 

féminineْيَتَي  (، وَتَخْيِيـــط حَـــوَاف فُـــرُوج الفَتَيَـــات، وحتّى قَطـــع خُصـــْ
يَرْتَاح المُجتمــع كلــه من مُشــكل العالقــات الجِنســية  األطفال ! وهكــذا ســَ
ا،  الخارجة عن الزواج. ولكن المُجتمــع ســيغدُو، في هــذه الحالــة، مَهُْووســً
تِيَّاء يَـاِئِس. هـل هـذا يَفْنَى، في اِسـْ  مَعْتُوهًا، بَاهِتًا، عَبُوسًا، مُتَا4زِّمًا، ثم سـَ
 هو ما يريده المُتشدّدون تجاه العالقات الجِنسية الخارجة عن الزواج«!؟
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ــقدميين: » ــاف بعض التــ رُّوأضـ ــِ ــاهالسـ ــدّد تُجـ ر التَشـ ــّ   الـــذي يُفسـ
 العالقات الجِنسية الخارجة عن الزواج، يَرجع إلى كون مُجمــل الــدِيَانات
ط )وأبرزهـــا اليهوديـــة،  الـــتي نَشـــأت في شـــرق البحـــر األبيض المتوســـّ

ــالم(،  ــيحية، واإلس ــاوالمس ــل خَطَايَ لَ مُجم ــْ ــرأة ا�ص ــا في المَ ــرى كُلّه  تَ
رِيَة، عــبر ــا البَشــَ رية ! كــأن هــذه الــدِّيَانَات تُريــد تصــحيح خَطَايَ  البَشــَ
 حَذف المرأة من َفضاء المُجتمع ! بينما في الواقــع المُعــاش، يَتبــادل
ــدرون على ــ ق. وَلَِإ يَق ــْ ــ ــقْدِير، والعِش ــ ــاث، الحُبّ، والتَـ ــ ــذّكور واإلن ــ  ال
ــذكورة  االِسْتِـغْنَاء عن بعضهما بعضًا. وتَعتبر الدّيانات المَشرقية، المَ
 سابقًا، جِسْمَ المرأة كَقُوَّة خَارِقَة، ُومِثِيرَة ِللْفِتْنَة ! كــأن الجِنس يَتــوفّر

ر العَقــل، وتَتالعب بــه. حرية، تَا©ســَ   فيُحرّمــون الكالم عنعلى طَاقــة ســِ
به مُحَــرّم )  ويفرضــون إخفــاء (.tabouالعالقات الجِنسية. أو يَعتبرونه شــِ

ة كَثِيفَــة، تُخفي كــل شــيء. كــأن جســم  مُمَيِّزَات جِســم المــرأة، تحت ا4لْبِســَ
 األنثى هو شيء مُرْوِع، أو مُــرعب، أو اســتثناِئي، أو غــير طــبيعي، أو غــير
 مَألوف ! ويَمنعون كلّ ما ُيوحِي بِنَهْدَي المرأة، أو حَوضــها، أو عُنُـــقِها، أو
ة، أو اد، أو نَجَاســَ  شَعرها، أو جِلْدِها. ويَنظرون إلى العالقة الجِنسية كَفَســَ
 اِنْحِطَاط، أو دَنَاءَة. ويُبالغون في الخوف المُـروّع من كـل عالقـة جِنســية.
 بل يَعتــبرون كــل عالقــة جِنســية )خارجــة عن الــزّواج( كَجَريمــة كُــبرى ال
بيل ــة عُظمى ! ويَعتـــقدون أن الســَّ  تـُغتـــفر ! وينظــرون إليهــا كأنهــا كَارِثَ
ــرّ عــبر ام، يَمُ ــدَّ ــذر، والهَ  الوحيــد للخَالص من هــذا الجِنس الخَطــير، والقَ
 الفَصل المُطلق بين اإلناث والذكور، وعبر كَبْت ُممارســة الجِنس، ومَنــع
 كــل عالقــة جِنســية خارجــة عن الــزواج، وذلــك من خالل تَعبئــة اإلرادة،
اك، أو الزُّهْــد، أو االِمْتِنَــاع،  والدَعوة إلى األخالق، وإلى العَفَاف، أو االPمْســَ

أو الطّهارة. وهذا التصوّر يَنِمُّ عن جَهل طَبيعة اإلنسان«. 
 وأضاف بعض التـقدّميين: »على خِالف ما هو مُنتشــر لــدى الكثــير
مِيًّا،  من أصناف الحيوانات، ال يكون النشاط الجِنسي لَدى اإلنسان َموْســِ
 وال يَظهر فقط خالل بِضعة أيام من السنة، وإنما يُدوم بال انـقطاع خالل

 وفي الحقيقــة، الجِنس هــوالسّنة كلها، ويَستمرّ على مَــدى العُمــر كلّــه. 
ليم، ومُالزم لإلنســان. قــد يَســتطيع العَقــل  شــيء طــبيعي، عَــادي، ســَ
ــاجز على ــه عَـ ــا، لكنـ ــا، أو مُو�قَّتًـ ــي جزئيـ ــاط الجِنسـ  التَحَكُّم في النشـ
ــا ــاع عنــه كلّي  التَحكّم فيــه بشــكل مُطلــق، أو دَائم، إلى درجــة االِمْتِنَ
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ــه، ليس ــو في أساسـ ــدّيانات(. ألن الجِنس هـ ــا تريـــد بعض الـ  )مثلمـ
 قَضية أخالق، أو ا�رادة شخصية )مثلما يُظن بعض المُتَدَيِّنِين(، وإنما
ــة،  هــو قَضــية ا�عضــاء ُعضــوية في جِســم اإلنســان، وقضــيّة خَاليــا حيّ

 ( ُمتنوّعــة،glandes( وِرَاثِيــة ُمــو�ثِّرَة، وغُــدَد )gènesومســألة جِينَــات )
 (،hormones(، وتَـــفاعالت هُرْمُونيــة )enzymesوتَحــوّالت ا�نْزِيمِيّــة )
 (. وفي إطار هذه الكِيمِيَاء العُضويةbiologiquesوتَطوّرات بَيُولُوجِيَة )

(chimie  organique،ــان ــ ــقلّة عن ا�رادة اإلنس ــ ــدة، والمُستـ ــ  ( المُعقّ
 يَحدث تَـــفاعل مُتبــادل بين هــذه المَــواد والــدّماغ، دون أن يَســتطيع
يْرُورَة الكِيمَاويـة، وال أن يَتحكّم  العَقـل الـوَاعي التَـدخّل في هــذه الصــَ
 فيها، فباألحرى أن يَقدر على إلغاء وظائفها، طِبْقًــا لِنَــزَوَات أخالقيــة،

  لهذه االعتبارات، يَستحيل تَحويل المُجتمعأو ِلتوصيّات دينية مِثالية.
ة،  إلى نَوع من الكَنِيسَة، أو المَعبد، المَمْلُوء بِرُهْبَان، أو كَهَنَة، أو قَسَاوِســَ
ــاف، ــ ــد، والعَفَ ــ ــون أنهم يَتَمَيَّزُون بِالزُّه ــ الِحِين، يَزعم ــَ ــاء، أو صــ ــ  أو فُقَهَ
ــاريخ يُثبت أن ــة. والت ــارة الكامل اك المُطلــق عن الجِنس، والطَّهَ ــَ  واإلمْس
 هذا النّوع من التعامل الــدّيني مــع العالقــات الجنســية يبقى غَــير وَاقعي،

بل مُستحيل التَحقيق، إن لم يَتحوّل إلى نـِفَاق مُضحك«. 
ــا الحــالي، كيــف نَتعامــل ــقدّميين: »في مُجتمعن  وأضــاف بعض التـ
 مثالً مع الشّاب الذي يصل البلوغَ في قرابة سنّ الثانية عشــر، وال يقــدر

  ســنة؟ هــل يُعقــل أن نَمنــع عليــه، كــل30على الزواج إالّ في قرابة ســنّ 
  ســنة، وأن نَمنــع عليــه18عالقة جِنسية خارجة عن الزواج، خالل قرابة 

 أيضا االِسْتِمْنَاء بِاليَد، وأن نَمنع عليــه الــدَّعَارَة، وكــلّ أشــكال العالقــات
 الجنسية األخرى؟ هـذا المَنــع ســيكون غَــير واقعي، وغــير مَعقـول، وغــير
ــلّ إذن؟  عَادل، ويَستحيل إنجازه ! بل ال يَطرحه إالّ جَاهل! فمــا هــو الحَ
 مجمــل التيــارات الّدينيــة األصــولية ال تَتــوفّر على أيّ حَــلّ مَعقــول لهــذا

ــلّ  ــتراح أي حَ ــقدر على اق ــرّر فقــط(31)المشــكل، وال تَـ ــه. وتُك ــول ل   مَقب

  الك--اتب رحم---ان النوض--ة ه--و الوحي--د ال--ذي أق---ترح حاّل لمعالج--ة مس---َألة العالق--ات31
 الجنسية، الناتج-ة عن ال-ت--فاوت الكب-ير بين س-ّن البل-وغ المبك-ر، وس-ّن ال-زواج المت-َأّخر. أنظ-ر

كتابه:
Abderrahman Nouda, L’Éthique politique, Chapitre: La sexualité, p.160. Ce 

livre  peut  être  téléchargé  à  partir  du  Blog  de  l'auteur  : 

https://livreschauds.wordpress.com/2011/11/12/telecharger-le-livre-l'éthique-

politique-de-a-nouda-en-format-pdf  /  
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 ضــرورة الفَصـل المُطلـق بين اإلنــاث والـذكور، ومَنــع، وقَمــع، كــل عالقــة
 جِنسية خارج الزواج. وتَكتـفي تلك التِيَــارَات الدِّينيــة األصــولية بِمحاولــة

 (. وقد تُخفي هذهaliénéتطبيق ا4يْدِيُولُوجِيَة مِثالية، مُستحيلة، ومُسْتَلَبَة )
 اال×يْدِيُولُوجِيَــة الدّينيــة األصــولية نِـــفَاقًا مَكْبُوتًــا. وفي الواقــع، كــلّ شــخص
 راشــد، وســليم، يُمْنَــعُ من أيّــة عالقــة جنســية، خالل زمن طويــل نســبيا،

وَاسُ ) ــه،obsessionيصــبح بالضــرورة وَســْ ــتحوذا على عَقل  ( الجِنسِ مُس
 وَسَيُعاني من ضغط بَيُولُوجِي َقاهر. بينما الشّخص الذي يُمـارس الجِنس
 بشكل طـبيعي، مُعتــدل، وَمُتَعَقِّل، منـذ بُلوغـه، فإنـه ســينظر إلى الجِنس
ى ُممارســة ــَ ــل سَيَنْس ــالجِنس. ب ــه. ولن يَنشــغل ب ــادي، أو تَاف  كشــيء عَ
 الجِنس، ولن يَتَــا4ثَّر بهــا. وإذا تَــذكّرها، نظــر إليهــا كشـــيء طـــبيعي، أو
 عــادي، ال يســتحق الــذّكر، أو ال يُوÍبَــهُ بــه. فيكــون هــذا الشــخص هَادِئــا،

;مُرتاحًا، وسَليما« ! مُتوازنا،
 وقال تـقدميون آخــرون: »يَتصــارع رأيــان مُتناقضــان في المجتمــع.
ــات ــبرون أن العالق ــافظون، يَعت ــذلك المُح ــدّدون، وك ــديّنون المُتش  المُت
 الجِنســية هي مُخصّصـة فقــط إلنجـاب األبنـاء، أي للتكـاثر. ويَعتـــقدون،
 ولو بشكل غير وَاع، أن الجِنس هو أصل مُجمـل المَصـاِئب. فَلَا يَقبلـون

 ويَخشــون أن. (32)العالقات الجِنسية إالّ إذا ُمورست داخل زَواج قــانوني
 تُؤدّي العالقات الجِنسية، الخارجــة عن الــزواج، إلى كَــوارث مُبْهَمَــة،
ــل التَـــقدّميون العالقــات الجِنســية، ليس فقــط  ومُرعبــة. بينمــا يتحمّ
ا، في إطــار عالقــات إنســانية، تَـــفاعلية،  إلنجــاب األبنــاء، وإنمــا أيضــً

ا َمَلَكْت32 وَرُهنَّ َوَم-- ِتي آَتْيَت ُأُج-- َك الالَّ ا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَن--ا َل--َك َأْزَواَج--   َ َوَرد في اآلي--ة: »َي--ا َأيَُّه--
ِتي اِت--َك َوَبَن--اِت َخاِل--َك َوَبَن--اِت َخااَلِت--َك الالَّ َك َوَبَن--اِت َعمَّ  َيِمين---َك ِممَّا َأَف--اَء هَّللاَُّ َعَلْي--َك َوَبَن--اِت َعمِّ--
ًة لََّك َرَأًة مُّْؤِمَن--ًة ِإن َوَهَبْت ن---ْفَسَها ِللنَِّبيِّ ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأن َيْسَتن---ِكَحَها َخاِلص--َ َك َواْم--  َه--اَجْرَن َمَع--
اُنُهْم ِلَكْياَل َيُك---وَن ا َمَلَكْت َأْيَم--- َنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَم--- ا َفَرض---ْ ْد َعِلْمَن---ا َم--- ْؤِمِنيَن َق---  ِمن ُدوِن اْلُم---

ِحيًما« )األحزاب،  ر'' ه-ذه اآلي--ة بم-ا يلي:50َعَلْيَك َحَرٌج َوَكاَن هَّللاَُّ َغُفوًرا رَّ  (. وفّسر ''الُميس--ّ
وَرُهن، وأَبْحن-ا ل-ك م-ا َمَلَكْت يمين--ك  »يا أيها الن-بي إنَّا أَبْحن-ا ل-ك أزواج-ك الالتي أعطيتهن ُمُه-
 من اإِلَماء، مما أنعم هللا ب-ه علي-ك، وأبحن-ا ل-ك ال-زواج من بن-ات عم-ك وبن-ات عمات-ك وبن-ات
 خال--ك وبن--ات خاالت--ك الالتي ه--اجرن مع--ك، وأبحن--ا ل--ك ام--رأة مؤمن--ة َمَنَحْت ن---فسها ل--ك من
 غير َمْهر، إن ُكْنَت ُتريد الزواج منها خالصة لك، وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالِهَبة. ق--د
 علمن---ا م---ا أوجبن---ا على المؤم---نين في أزواجهم وإم---ائهم ب---َأال ي---تزوجوا إال أرب---ع نس---وة، وم---ا
ُهود عليهم، ولكن---ا رخص---نا ل---ك في ذل---ك، ر والش---ُ  ش---اؤوا من اإلم---اء، واش---تراط ال---وليِّ والَمهْ---
ع على غيرك؛ لئال يضيق صدرك في ِن--كاح َمن َن--َكْحت ِمن ه-ؤالء ْعنا عليك ما لم ُيوسَّ  ووسَّ

األصناف. وكان هللا غفوًرا لذنوب عباده المؤمنين، رحيًما بالتوسعة عليهم«.
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 مُتراضية، تبحث عن االستكشاف المُتبادل )بين األنثى والمذكّر(، أو
 التَوَاصُل، أو الحَمِيمية، أو العاطفة، أو الحب، أو االستمتاع بالحياة.
 ومجمل التّيارات الدّينية األصــولية )ســواء كــانت يهوديــة، أم مســيحية،
 أم إســالمية( تُجــرّم العالقــات الجنســية الخارجــة عن الــزواج، وال تـــقدر
ــغناء عن ــتطيع االستـ ــالم، ال تَس ــات الع ــل مُجتمع ــفهم، أن ك  على أن تـ
ــزواج(. ــف خــارج عن ال ــف آخــر )أي من صِنـ  عالقــات جِنســية من صنـ
بين، ال يَحرمـــون أنــــفسهم فقـــط من تلـــك  وهـــؤالء األصـــوليين المُتعصـــّ
 العالقــات الجنســية من صِنــف آخـر، ولكنهم يُريـدون، زيّـادة على ذلــك،
 مَنع كل المُواطنين اآلخرين من اللُّجُــوء إلى تلــك العالقــات الجِنســية من
بة،  صِنـف آخر. وهذا المُيُول المُتشدّد نحــو مُحاولــة فَــرض أخالق مُتعصــّ
ــه. وال  مِثالية، أو مُستحيلة، يُشكّل تَطَاُوالً على حقوق الغير، وعلى حُرّيات
 يُدرك األصوليون المُتشــدّدون أنهم إذا كــانوا يَقبلــون، هم شخصــيا، هــذا
ــة ــروف، أو اِزْدِوَاجِيَ ــفي وراءه رِيَّاءٌ مَع ــد يَختـ ــف الجِنســي، الــذي قَ  التَعَفُـّ
تَلَب، ــْ ــرفض هــذا المَنْحَى المُس ــة هامــة تَ ــات مُجتمعي  مَفهومــة، فــإن فِئ
فَاق، ــْ ــ امح، واالPش ــَ ــ ــئولية، والتَس ــ ــة، والمَس ــ فافية، والحُرّي ــَ ــ ــفَضِّل الش ــ  وتُـ

والتَعَاطُف«.  
 وقــال مُتــدخِّل آخــر: »بعض األفــراد ُيمارسـون الجِنس خـارج إطــار

 يُمكن أن تَنْتُجَوالــزواج، ودون ِاتِخَــاذ اإلجــراءات االحتياطيــة الضــرورية. 
 عن مُمَارَسَة الجنس، بِالتَرَاضِي، بين مُذَكَّر وا نثى، وخارج الــزواج، نتــاِئج
 غير مُتوقّعة، وغير مَرغوب فيهـا. وفي  المُجتمعـات الـتي تَكْبَتُ الجِنْسَ
ــوْ أن المُجتمــع لَا بَبِ الــدِّين، تُوجــد ظــاهرة "االîمَّهَــات العَازِبَــات". وَلَ  بِســَ
 يقبل االعتراف بُِوجود هذه "األمهات العازبات". وعبارة "ا مٌّ عَازِبَة" تعني
 فتاة لم تتزوّج بعد بشكل قانوني، لكنهــا وَلَــدت اPبْنَــا أو اPبْنَــة، في ظــروف
ــالزواج، ثم يُمــارس معهــا ــدُهَا ب ــاةً، ويَعِ ــرِّرُ رجــل فت ة. وحينمــا يُغَ  خاصــّ
 الجِنس، ثم يهرب هــذا الرجــل ِمن الفتــاة، أو يــرفض االعــتراف بعالقتــه
الت ــا زَ  السَّابقة بهذه الفتاة، يمكن أن تُصبح هذه الفتــاة ا مًّا، رغم أنهــا مَ
 عَازِبَة، أي غـير مُتزوّجــة. وهــذه األمهــات العازبـات هُنَّ ضـحايا أوضـاع
 مُجتمعية مُتَنَاقِضَة. والمصير المحتوم لألمهات العازبات هــو الطَّرْد من
ــاء في ــ ــل، أو االِرْتِمَ ــ ــرد ِمن العَمَ ــ ــة، أو الطَّرْد من التعليم، أو الط ــ  العاِئل
 ا4حْضَان قُوَّاد أو قُوَّادَة من أجل الدَّعَارة، أو االنتحار. والمُشكل المطــروح
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ــ "منــع ــتزام بِـ ــادِرَة على االل ــدَّعِي أنهــا قَ  هــو أن المُجتمعــات المُســلمة تَ
 مُمارسة الجِنس خارج إطار الزواج القــانوني"، لكن في الواقــع، تُنْتِجُ هــذه
 المُجتمعات، في كل سنة، أعدادًا هامّة من "األمهات العازبــات". وكَيْــف
ــفَت األحــزاب ــل المُجتمــع المُســلم مــع األمهــات العازبــات؟ اِكْتَـ  يَتَعَامَ
يَة لأِلمهــات ار اPدَانَة قَاســِ  اإلسالمية، وكذلك الجمعيات اإلسالمية، بِاPصْدَ
ــ "عُقوبــة ــدِّدُ "الشــريعةُ اإلســالميةُ" األمهــاتَ العازبــاتَ بِـ  العازبــات. وَتُهَ
 الــرَّجْم". ولم يَكْتَــرِث اإلســالميون األصـوليون بِمَــا تتعــرّض لــه "األمّهــات
 العازبات مِن ظُلم، وَمِن مُعانات ُمؤلمة. وحتّى الدولة تَخَلَّت كُلِّيًا عَنْهُنّ.
 والملجأ الوحيد لِحِمَايَة، أو ِلمُساعدة، األمهات العازبات هــو الجمعيــات
 النِسَاِئِيَة. وتُوَفِّرُ الجمعيات النساِئية المَلْجَأ المُو�قَّت ِلألمهات العازبــات،
ــاالت، تَنجح ــرورية. وفي بعض الحـ ــة الضـ ــاعدة القانونيـ  وَتَمْنَحُهُنَّ المُسـ
 الجمعيــات النســاِئية في اPقنــاع األب بِتَبَنِّي اِبْنِــه أو بِنْتِــه. وإذا فشــلت
لح بين األم العازبــة وشــريكها، تمنح الجمعيــات النســاِئية  مُحاوالت الصُــّ
لَهُنّ إلى ــِ ــوين الـــذي يُمكن أن يُوصـ ــات التعليمَ أو التكـ ــات العازبـ  لأِلمهـ
ود فيهــا الــذُكُور على  االستقالل المَالِـي. وهكذا، في المُجتمعات الــتي يَســُ
 اإلناث، تكون األنثى، في مُعظم الحاالت، هي الضــحية، وهي الــتي تُعــانِي

أكثر من المُذَكَّر«.
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 وقال بعض التـقدّميين: »الغَــريب هــو أن المُســلمين، على مُســتوى
ون العالقـات الجِنســية الخارجـة عن الـزواج، أو  الخِطاب الظـاهر، يَبْغَضـُ
 يَكرهونها، أو يُحرّمون مُجمل أشــكالها، أو يَمنعونهــا. فَيَظهــر المُســلمون
ــل ــفًا. فه ــثرهم تَعَفُـّ ــا عن الجِنس، وأك ــالم تَرَفُّعً كان الع ــثر ســُ ــأنهم اك  ك
 المُسلمون هم حقيقةً أقلّ النــاس وَلَعًــا بالعالقــات الجِنســية؟ مثــل هــذا
 الــزعم غــير صــحيح. فعلى مُســتوى المُمارســة، نجــد المُســلمين مُــولَعِين
 بالعالقات الجِنسية مثل اليهـود، والمسـيحيين، والهِنْـدُوس، والبُـوذِيِّين،
 والــــلَّادِيِنِيِّين، وغـــيرهم. بـــل يُزايِـــدُ في ذلـــك المُســـلمون على اليهـــود،
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 والمسيحيين، وغير المُتديّنين. وقبل ظهور اإلسالم، كـان رِجَـال النُّخْبَـة،
 أو اال×رِسْتــــقراطية، من بين العـــرب المَيســـورين، يَـــتزوجون عَـــددًا غـــير
 مَحدود من الزَوْجَات. )الشيء الـذي يَعـني أن بعض فُقـراء العـرب كـانوا
 يَعْجزون على الزواج بامرأة(. ولمّـا جـاء اإلسـالم، لم يَســتطع مَنــع تَعـدّد
 الزوجات، وإنما َحصر عددها في أربعة. وكان هــذا تَقَــدُّمًا بالمُقارنــة مــع
ــاءِ«  الماضي. وأبقى اإلسالم على إباحة نـِكَاح عَدد غير مَحــدود مِن »االPمَ
 )جمع ”ا4مَةٍ“، بمعنى ”الجَارِيَــة“، أو ”الخَادِمَــة“، وهي المــرأة المَمْلُوكَــة، أو

ــانُهُم«(.  ــا َملَكَتْ ا4يْمَ ــد، ا4يْ مِن »مَ ــرّة، من العَبِي ــير الحُ ــذهغ ــاح ه  ونِكَ
ائِعًا، فَهُــوَ مُمارســة ِللجِنس خَــارج الــزواج  »اال�مَاء«، رغم أنــه كــان شــَ

ورون يُــبيحون ألنـــفسهم !القــانوني  وهكــذا كــان المُســلمون المَيْســُ
ــاة(. ــدى الحي ــدة على م ــة واح ــدالً من زوج ــاء )ب ــة نس ــزواج بأربع  ال
رات، ويُجِــيزُون الجِمَــاع مــع عَــدد  ويُــبيحون الــزَواج بالفتيــات القَاصــِ

  وفي بعض البلــدان، يَســمح.(33)غــير مَحْــدُود ِمن ”مَــا مَلَكَتْ ا�يْمَــانهم“
ــهِ الــدّيانات.“زَوَاج المُتْـــعَة”بعض المُســلمين حتّى بِـ    واعتبــارا لكــون اPلَ

 الثالثــة )اليهوديــة، والمســيحية، واإلســالم( هــو إلــه واحــد مشــترك، فــإن
ــال لليهــود أشــياء ــه األوحــد ق ــاس ال يَفهمــون لمــاذا هــذا اإلل  بعض الن
 مُحدّدة، وقال للمسيحيين أشياء ثانية مُخالفة، وقــال للمســلمين أشــياء

ثالثة مُغايرة«.    
ــا»وأضاف بعض التـقدميين:   ال يحقّ ألحد أن يُقَوِّل الدّين أكــثر ِممّ

ــدَيُّن. اق في التَشــدّد في التَ  يقولــه هــذا الــدّين. كمــا ال يَحــقّ لنــا أن نَنْســَ
 لى خِالف ظُنـــونوتَــــقتضي الحِكمـــة التَّحَلِّي بالتَواضـــع، وبالتَســـامح. وَعَ

 بعض الحركـــات اإلســـالمية األصـــولية الحاليـــة، لم تَكُن كـــل العالقـــات
فَاء ة في المُجتمعــات اإلســالمية القَديمــة بــذلك الصــَ  الجنســية المُمَارَســَ

 وَلَم يُحَرِّم الدِّين اإلسالمي كل عالقة جنسية خارجة عنالذي يَتصوّرون. 
 الــزواج القــانوني العــادي. ومن زاويــة تاريخيــة، حِينَمــا جــاء اإلســالم في
لُوكِيَات ــرة العربيــة ســُ ابع الميالدي، وَجــد في مُجتمــع الجزي  القــرن الســّ

لبية، مِنهــا مثلًا العُبوديــة )  (، وتَعــدد الزوجــاتesclavagismeكثــيرة ســَ
 )بِلَا حُدود(، والمِثْلِيَة، والخمر، والسَّبَايَا، والجَوَارِي، واالPمَـاء )جمـع ا4مَـة،

اِء َمْثَنٰى َوُثاَلَث33 َن النِّس-----َ اَب َلُكم مِّ ا طَ-----    »َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ت------قِسُطوا ِفي اْلَيتَ-----اَمٰى َفان------ِكُحوا مَ-----
ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلوا« )النساء،   (.3َوُرَباَع َفِِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمان-ُكْم ذَٰ
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ــذه ــلّ هـ ــالم كـ ــرّم اإلسـ ــره.  ولم يُحـ ــرّة(، إلى آخـ ــير الحُـ ــرأة غـ  وهي المـ
ــدر في ــه لم يَق لبية، دفعــةً واحــدة، وبشــكل ُمطلــق. ألن لوكيات الســّ  الســّ
كَّان  الواقع على تَحريمها. وَلَوْ حَـاوَل اإلســالم تَحْرِيمَهـا كُلَّهَــا لَـرَفَضَ السـُ
لُوكِيَات، أو  هذا الدِّينَ الجَديد. وإنما اكتـفى اإلسالم بِنَبْذِ بعض تلك الســُ
 شَجّع على تَالفيها. ونحن ال نـقبل نِـــقاش أو حَســم قضــايا المُجتمــع من

 مِنداخل ا4يِّ فِكْر دِينِي. لكن إذا قَبلنا ُمؤقّتًا، في إطـار الجَـدَل، النــقاشَ 
 ،(34)آيــات ضــعةبفي القــرآن نجــد يمكن أن داخل مَنْظُومَة الفِكر الدّيني، 

ــةتُبِيحأنها القارئ فْهَمَ منها يَيمكن أن    بعض العالقات الجنسية الخارج
ــة“ومنها ما يســمّيه البعض .  القانوني العاديعن الزّواج  ، و”زَواج المُتْعَ

ــا '' كاح َم ــِ ــتي أي  ، ا�يْمَانـــكُم''مَلَكَتنـ ــاء ال ــكاح النس ــةهُنّنـ   في مِلْكِيَ
ــة، أيالشــخص المَعــني،  ــة، أي المــرأة المَمْلُوكَ ــعُ ا4مَ ــاء، جَمْ  غــيرأو  اإلمَ

ــرّة.  ــذينالحُ ــال ال ــاعدة الرج ــة“ هي مُس ــة من ”زواج المُتع ــانت الغَاي  وك
 يكونون بَعيدين عن زَوجاتهم، ويَصعب عليهم تَحمّل تَبَاعُد الجِمَاع )أي

  هياألولىالنـــكاح(. ونعــرض فيمــا يلي ثالثــة آيــات في هــذا الموضــوع. 
  من ســـورة النســـاء. ]ونظـــرًا لِتَعقيـــد التَعـــابير اللُّغويـــة24اآليـــة رقم 

 ، ونُـــقدّم شــرحها كمـا(35)المُستعملة في هــذه اآليــة، نــذكرها في الهــامش
ــكاح  فَسّره كتاب ”المُيَسّر“[، حيث قال ”المُيَسّر“: ”يُحَرِّم عليكم القرآن نِـ
 المتزوجات من النساء، إالّ مَنْ سَبَيْتُم مِنْهُنّ في الجِهــاد، فإنــه يَحِــلُّ لكم
 نـِكَاحُهن، بعد اسْتِبْرَاء ا4رْحَامِهِنّ بِحَيْضَة، كتب اللــه عليكم تحــريم نــكاح
ــوا ــه لكم، أن تطلب ــه الل وَاهُن مِمَّا أحلّ ــِ ــكاح مَن س ــاز لكم نـ ــؤالء، وأج  ه
ــة عن اقــتراف الحــرام. فمــا اســتمتعتم بــه منهن بالنـــكاح  بــأموالكم العِفّ
 الصـــحيح، فَـــا4عْطُوهن مُهُـــورَهُنَّ، الـــتي فـــرض اللـــه لهن عليكم، وال إثم
 عليكم فيمــا تمَّ التراضــي بــه بينـــكم، من الزيــادة أو النـــقصان في المَهْــر،

ر(“.   وهــذه اآليــة تُــبيح نـــكَاحبعــد ثُبُــوت الفريضــة )انتهى تـــفسير المُيســّ
ــكَاحَ ــلُّ كــذلك نـ نات، وهُنَّ الحَرَاِئِر من النســاء المُؤمنــات. وتُحِ  المُحْصــَ
ارى، إذا ا عْطِيَت لهنّ  النســــاء الحَرَاِئِر العَفِيفَــــات من اليَهــــود والنَصــــَ

. 5، والمائدة 25، والنساء 24منها مثال اآليات: النساء 34
لَّ َلُكم مَّا»اآلية 35 ِ َعَلْيُكْم َوُأِح-  َواْلُمْحَصَناتُ- ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْيَمان--ُكْم ِكَت-اَب هَّللاَّ

َتْمَتْعُتم بِ----ِه ِمْنُهنَّ فَ----آُتوُهنَّ ا اس----ْ اِفِحيَن َفمَ---- ِنيَن َغيْ----َر ُمس----َ ِلُكْم َأن َتْبت-----ُغوا بِ----ََأْمَواِلُكم مُّْحص----ِ  َوَراَء ذَٰ
ا اَن َعِليمً--- ِة ِإنَّ هَّللاََّ كَ--- ِد اْلَفِريض---َ ْيُتم بِ---ِه ِمن َبْع--- ا َتَراض---َ ًة َواَل ُجنَ---اَح َعَلْيُكْم ِفيَم--- وَرُهنَّ َفِريض---َ  ُأُج---

  (.24 )النساء، «َحِكيًما
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 اآلية:هذه   من سورة النساء. وتـقول25 هي رقم واآلية الثانية مُهُورَهُنَّ.
ــوْلًا ا4ن يَنـــكِحَ تَطِعْ مِنـــكُمْ طَ نَات”وَمَن لَّمْ يَســْ   الْمُوÍمِنَــاتِ َفمِن مَّا المُحْصــَ

كُم مِّن  مَلَكَتْ ا4يْمَانـكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُوÍمِنَاتِ وَاللَّهُ ا4عْلَمُ بِاPيمَانـــكُم بَعْضــُ
نَاتٍ  بَعْضٍ َفانـــكِحُوهُنَّ بِــاPذْنِ ا4هْلِهِنَّ وَآتُـوهُنَّ ا جُـورَهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ مُحْصــَ
ةٍ ــَ ــاPنْ ا4تَيْنَ بِفَاحِش نَّ فَ ــِ ــاPذَا ا حْص انٍ فَ ــدَ ــذَاتِ ا4خْ افِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِ ــَ ــرَ مُس  غَيْ

نَات فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَـا عَلَى يَ الْعَنَتَ المُحْصـَ لِـكَ لِمَنْ خَشـِ ابِ ذَٰ  ِمنَ الْعَـذَ
بِرُوا خَيْــرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ  )النســاء،  )إنتهت اآليــة(“مِنـكُمْ وَا4ن تَصــْ

رح  .(25 رها شــَ ر''ويُفســّ  مُهُــورومَن ال قُــدرة لــه على : ''كمــا يلي'' المُيَســّ
  من فتيـــاتكم المؤمنـــات، فلـــه أن ينــــكح غـــيرهن،الحَرَائر النســـاء

  والله تعالى هــو العليم بحقيقــة إيمانـــكم، بعضــكمالمَمْلوكات.المؤمنات 
ــورهن على مــامن بعض،   فــتزوجوهن بموافقــة أهلهن، وأعطــوهن مُهُ

يْتم بـــه عن طيب نــــفس منــــكم،   متعفّفـــات عن الحـــرام، غـــيرتراضـــَ
ــه باتخــاذ  رّات ب ــِ ــالزّنى، وال مُس ــإذا ا4خِلَّاء،مجــاهرات ب ــزوّجن ف  وا4تَيْنَ ت

 ذلــكالحراِئــر. النســاء بفاحشــة الــزّنى فعليهن من الحــدِّ نصــف مــا على 
 أبِيحَ إنّما )جمع ا4مَة، أي المرأة غير الحــرّة( الذي اµبِيحَ مِن نـكاح اإلمَاء

بر وشـــقّ عليـــه الـــزّنى،لِمَن خـــاف على نــــفسه الوقـــوع في    عنالصـــّ
ل. واللــه تعــالىالعفّة عن نـــكاح اإلمــاء مــع والصّبر ،الجِماع   ا4وْلَى وا4فْضــَ

  لكم في نـــكاحهن عنــد العجــز عن نـــكاحا�ذِنَ اPذْغفور لكم، رحيم بكم 
ر''تـــفسير'' )انتهى الحرائر''النساء    من5 هي اآليــة رقم الثالثةو(.  المُيســّ

 ومن تمام نعمة الله”. ويفسّرها شرح ”المُيسّر“ بما يلي: (36)سورة الماِئدة
 عليكم اليوم، أيها المؤمنون، أن ا4حَلَّ لكم الحالل الطيب، وذباِئحُ اليهود
رعهم، حَالل َلكم، وذَبــاِئحكم حَالل لَهم.  والنصارى، إن ذكَّوها حَسَبَ شــَ

  وهُنَّ الحراِئر من النســاءنِـكاح المُحصنات،وا4حَلَّ لكم، أيها المؤمنون، 
  العَفيفــات مننِـــكاحَ الحَرائرالمؤمنــات، العفيفــات عن الــزنى، وكــذلك 

 اليهود والنصارى إذا أعطيتموهُنَّ مُهــورهن، وكنتم أعِفَّاء غــير مرتكــبين
 للــزنى، وال متخــذي عشــيقات، وأمنتم من التــأثّر بــدينهن. ومن يجحــد

 “ )انتهىشراِئع اإليمان فقد بطل عمله، وهـو يـوم القيامـة من الخاســرين

لٌّ لَُّهْم» 36 اُمُكمْ- ِح-- لٌّ لَُّكْم َوَطَع-- اُم الَِّذيَن ُأوُت--وا اْلِكَت--اَب ِح-- َب--اُت َوَطَع-- لَّ َلُكُم الطَّيِّ  اْلَي--ْوَم ُأِح--
َناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوتُ-----وا اْلِكتَ-----اَب ِمن َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتمُ-----وُهنَّ َناتُ- ِمَن اْلُمْؤِمنَ-----اِت َواْلُمْحص-----َ  َواْلُمْحص-----َ

َداٍن َوَمن  ِذي َأْخ-- اِفِحينَ- َواَل ُمتَِّخ-- ِنيَن َغْي--َر ُمس--َ وَرُهنَّ ُمْحص--ِ ْر ُأُج-- ْد َحِب--َط َعَمُل--ُهَيْكُف-- اِن َفَق-- يَم--  ِباإلِْ
   (.5« )المائدة، َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن
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 وعبارة ”نِـكَاح مَا َملَكَت ا4يْمَانـــكُم“ تعــني نـــكاح النســاء. تـفسير المُيسّر(
 الـــتي هنّ في مِلْكِيَتِكُم، أي اإلمَـــاء، جمـــع ا4مَـــة، أي الجَارِيَـــة، أو المَـــرأة

 ويظهــر أن هــذه اآليــات الثالثـة المعروضــة تــبيحالمَمْلُوكَــة، غــير الحُــرّة. 
عه إلى ــقر، وتوســّ ــزواج العــادي، المُستـ ــكاح خــارج إطــار ال  ممارســة النـ
داق، أو  أصناف من الزواج العرضي، أو العابر، بشرط أداء مَهْـر )أي الصـّ
ــزّواج(. ــد ال ــه بعق ــفع ب ــرأة لكي تنتـ ــل إلى الم ــه الرّج ــذي يدفع ــال ال  الم
ــدّ أدنى، حســب ــر، كَحَ  وكاســتنتاج، يمكن أن يكــون هــذا األجــر، أو المَهْ
 التّراضي المتبادل، هو غياب أي مقابل مادّي، حيث ال إثم عليكم فيمــا
ــر. لكن بعض ــقصان في المه ــادة أو النـ ــكم، من الزي ــه بينـ  تمَّ التراضــي ب
 الــرُّوَاة زعمــوا أنــه وقــع تراجــع عن إباحــة ذلــك النـــكاح المــذكور ســابقًا.
لِم( يَفهم البعض  وقالوا أنه يوجد حديث منســوب إلى الرســول )رَوَاه مُســْ
ــذا ــال في ه ــة، حيث ق ــك اآلي ــا عن مضــمون تل ــل تراجع ــه يحم ــه أن  من
ــا النــاس، إني قــد كنتُ أذنتُ لكم في االســتمتاع من ــا أيّه  الحــديث: ”يَ
 النساء، أالَ إن الله قد حرّمها إلى يــوم القيامــة“. واعتــبر البعض أن هــذا

ــبر آيــة«.الحديث )أي كالم الرسول(،   ال يقدر على تحريم ما ا4حَلَّهُ اللهُ عَ
ــول، وعلى خالف بعض  فيبقى نـقاش هذا الموضوع مفتوحا. وخالصة الق
عوبة  الظنون، يظهر أن اإلسالم، في بدايته، كــان يأخــذ بعين االعتبــار صــُ
ــية ــات الجِنس روط بعض العالق ــُ ــبيح بِش ــان يُ اك عن الجِنس، وك ــَ  االPمْس
ــقر، بالنســبة لألشــخاص ــزواج القــانوني العــادي والمُستـ  الخارجــة عن ال

«. الذين ال يَقدرون على تَحَمُّل شِدَّة، أو صُعوبة، الصَبْر عن الجِمَاع
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ــاوَلُ »3-286 إلى 1-286المَ		وادُّ  تَتَنَ كْرَ العَلَنِي   «. وتعــاقبالســُّ
  أشــهر، وغرامـة من ألفين3 بالحبس من شهر واحد إلى 1-286المادة 

كر علــني بَيِّن، في  إلى عشرة آالف درهم، »كل شخص ضُبط في حالة ســُ
ــرق، أو في أمــاكن عُموميــة أخــرى، وتســبّب في إحــداث ــة، أو الطُ  األزقّ

الضّوضاء، أو الفوضى، أو مضايقة العموم«. 
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ــقدّميين: »تبقى هــذه  ــة، بــل1-286الم		ادة وقــال بعض التـ   مُقلق
طَط فيأوّالً،مرفوضة في شكلها الحالي.    ألن غموضها يفتح المجال لِلشــَّ

  ألنها تظهر كأنها تُجرّم ”السُّكر العَلني“، بينمـاوثانيًّا،استعمال السُلطة. 
 مضمونها يُجرّم ”إحداث الفَوضى“، أو ”الضَّوضاء“، أو ”مُضايقة العُمــوم“.
 وهذه المُخَالَفُات تَختلف في نَوْعِيَتِهَا عن ”السُّكر العَلني“.  حيث إذا قام
كر علـــني“، دون ”إحـــداث الفوضـــى“، ودون  شـــخص أو جماعـــة بِــــ ”ســـُ
 ”مُضايقة العموم“، فإنه ال يجوز تجريم هذا ”السُّكر العلني“، وال المعاقبــة

  ألن هذه المادة تنبني على مفــاهيم غامضــة، مثــل مفهــوموثالثًا،عليه. 
  كــان على هــذهورابعًــا،أو ”مُضايقة العمــوم“. ”الفَوضى“، أو ”الضَّوضاء“، 

 المــادّة، بــدالً من اســتعمال العبــارة الغامضــة ”وتَســبّب في إحــداث ...“،
كر فيبشــرطكان عليها أن تـقول بوضــوح ودقّــة: ” بَّب هــذا الســّ   أن يَتَســَ

يْر على ــَّ ــة السـ ــبّب في عرقلـ ــرط أن يَتسـ ــير، أو بِشـ رر للغـ ــَ ــداث ضـ  إحـ
الطّرقات، أو في تَرهيب المارّة، أو االعتداء على راحتهم“«. 

 وقــال بعض التـــقدّميين: »هــذا القــانون الجنــاِئي يَتّجــه إلى مُعاقبــة
ون أنهم ــّ ــذين يُحسـ ــرهم، والـ ــوبين على أمـ ــعفاء، المَغلـ ــنين الضـ  المواطـ
يَان مَآســيهم، أو للتّخفيــف من ــْ رب الخَمــر بهــدف نِس  مُضــطرّين إلى شــُ
 مُعاناتهم. بَينما كان يجب على هــذا القــانون، إن كــان حقّــا يَهتمّ بصــحّة
 المواطــنين، أن يَتّجــه إلى الشــركات المُنتجــة، أو المُروّجــة للخُمــور، لكي
راء الخمــور أو  يمنــع عليهــا جميــع أشــكال الدّعايــة الــتي تُشــجّع على شــِ
ــات ــع أضــرار الخمــور على البطاق ــة جمي  شــربها، وأن يُجبرهــا على كتاب

اللّصيقة بكلّ البضاِئع المحتوية على الكُحول«!
 وأضاف بعض التـقدّميين: »نعرف عــددا من أضــرار تنــاول الخُمــر.

رب الخمــر يمكن أن يتســبّب في اإلدمــان )  ( إذاaddictionونُدرك أن شــُ
ــك أجســام ــر يهل ــان. ونَعي أن الخم ــبر الزم ــول ع ــرّر اســتهالك الكُح  تك

  ســنة. ونَـــقبل منـع وتجــريم بيــع الكحــول21القاصرين البالغين أقلّ من 
 إلى هــؤالء القاصــرين. ونَعــرف أنــه إذا شــربت المــرأة الحاملــة الكحــول،
 فســوف يُصــاب جَنينهــا بِتَـــقَلُّص في ُنمــو دِماغــه. ونعــرف أن شــرب
 الكحول يتسبّب في نُـقصان التحكّم في النـفس. ونُدرك أن شرب الخمــر
ــدّماغ، أو ــل ال ــدث اضــطرابا في وَظــاِئف بعض أعضــاء الجســم )مث  يُح
 الكبد، أو العين، أو األذن، إلى آخره(. ونعرف أن وجود الكُحــول في الــدّم
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ــقدير وء تـ ــة، أو بُطَْئýا في رَدّ الفعــل، أو ســُ ــقصًا في الرُّؤي ــدث مثالً: نَـ  يُح
 المَســـافات، أو المُبالغـــة في تــــقدير اإلمكانـــات الشخصـــية، إلى آخـــره.
ياقة الســيارات، أو اآلالت، تحت تــأثير شــرب الكحــول.  فَنَـــقبل منــع ســِ

  غــرام0،5)والنسبة القانونية المعمــول بهـا في بعض بلـدان أوروبــا هي: 
  ميلّيغــرام من الكحــول في اللّــتر0،25من الكحول في اللّتر من الــدّم، أو 

 من الهــواء الخــارج من الرِّئــتين(. ورغم كــلّ ذلــك، نُعــارض مَنــع شــرب
 حُرّيــةالخمر، ونـفضّل عدم تجريمه. ونُوثِر أن يكون المواطن هو صاحب 

  شرب، أو عدم شرب الخمر، وذلك بناءً على معرفته ألضراراتّخاذ قرار
 الخمر، وبناءً على فهمه لكيفية تأثير الخمــر على قــدرات الجســم، وبنــاءً
 على قناعاتــه الشخصــية. وال نـــقبل بــأن تـــفرض أيــة مؤسّـــسة وِصــايتها
 على المواطن، أو أن تُـقرّر نيابة عن المــواطن مــا هــو مســموح بشــربه أم

رب الخمــر،ال. ونؤكّد أنه   ال يحقّ للقــانون الجنــائي أن يُعـاقب على شــُ
ــة يــدخل ــني. ألن شــرب هــذه المشــروبات الكُحولي كر العل  وال على الســّ

  وال يُشكّل شُربها جَريمةً )باستثناء الحاالتالحُريات الشّخصية،ضمن 
 المشار إليها سابقًا التي يكـون فيهـا إفـراط في شـرب الكحـول إلى درجـة

رر للغــير  إحــداث(. ألن مــا يحــقّ للقــانون أن يُجرّمــه هــو إحــداث الضــّ
  مثل عَرقلة السَّيْر، أو تخريب مُمتلكات الغير، أو تــرهيبالضّرر لِلغير،

كان،  المارّة، أو التّســبّب في حــوادث ُمؤلمــة، أو االعتــداء على راحــة الســّ
حْو. كمــا  سواءً كان فاعل هذه المخالفات في حالة سُكر، أم  في حالــة صــَ
 يحق للقانون أن يجــرّم ســياقة آالت خطــرة تحت تــأثير شــرب الكحــول،

ــدّدة.  ــة المُح ــايير القانوني ــاوز المَع ب تتج ــَ ــربوَبِنِس ــخص يش ــل ش  وك
 الخمر، دون أن يُحدث أيّ أذى للغير، ال يحقّ لنــا أن نعتــبره مُــذنبا،

كر العلــني.  القــانون وبعبــارة أخــرى، أو مجرمــا، ولــو بلــغ درجــة الســّ
كر، وإنمــا يُجـرّم التســبّب في  العـادل، ال يُجـرّم شـرب الخمـر، أو السـّ

 أصــل الجريمــة ليس هــو مُخالفـة الــدِّين، أو ألن إحداث ضــرر للغــير.
«.     األخالق، أو العادات، وإنما هو التَسَبُّب في إحداث ضَرر للغير

 وأضاف بعض التـــقدّميين: »إذا أراد مشــرّع القــانون تجــريم شــرب
ــدِّين، وإلى  الخمر بشكل تامّ، فإن هذا القانون سيتحوّل إلى فهم خاطئ لل
ــيحية  األخالق. حيث أن الـــدِّيَانات هي نــــفسها )مثـــل اليهوديـــة والمسـ
رب الخمــر، وإنّمــا تكرهــه، أو تــدعو إلى تجنّبــه، أو  واإلسالم( لم تَمنع شــُ
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رّ البعض  تنبذ اإلفراط فيه. ونَبذ شرب الخمر ال يَعني منعــه. فلمــاذا يُصــِ
 على أن يكون إسالميّا أكثر من اإلسالم؟ ألم تـقل اآلية: ”يَسْا4لُونـــكَ عَنِ
ــرُ ِمن ــا ا4كْبَ ــافِعُ لِلنَّاسِ وَاPثْمُهُمَ ــيرٌ وَمَنَ ــا اPثْمٌ كَبِ رِ قُــلْ فِيهِمَ ــرِ وَالْمَيْســِ  الْخَمْ

ــوا لَا219نـــفْعِهِمَا “ )البقــرة،  ــا الَّذِينَ آمَنُ ــا ا4يُّهَ  (؟ وقــالت آيــة أخــرى: ”يَ
ــقولُونَ“ ــا تـ ــوا مَ كَارَى حَتَّى تَعْلَمُ لَاةَ وَا4نتُمْ ســُ ــقرَبُوا الصــَّ  .(43 )النســاء، تـ

رب الخمــر مُبــاح، لكنهــا تَســتوجب أن يكــون  وتـفترض هذه اآليــة أن شــُ
المُصلّي في حالة صَحْو ويَقظة«!  

 ، ســنجد أنهــا1-286الم		ادة وقــال تـــقدّميّون آخــرون: »إذا حلّلنــا 
 تُجرّم كل شخص شرب الخمر، وضُبط في أماكن عموميــة، وقــد تســبّب

 “. لكنالضّوضــــاء، أو الفوضــــى، أو مضــــايقة العمــــومفي إحــــداث ”
 األشخاص اإلسالميين األصوليين، أو المتشدّدين، ال يقبلون مثال تطبيق

ــانون على  ــادة من الق ــذه الم وْتروح ه ــَّ ــوقمُكَبِّرَات الص وعة ف   المَوْضــُ
وَامِعها. حيث أن مكبّـــرات آذان المســـاجد تُحـــدث في  المَســـاجد وَصـــَ
 األحياء المجاورة لها أصواتًا صاخبة، وحَادّة، ومُزعجة. بل تَضرّ ُمكبّرات
 الصَّوت المَوضوعة فوق المَساجد براحة كثير من السكان، وتَصُمُّ آذانهم.
 وحينما تعمل ُمكبّرات صوت المساجد، ال يَســتطيع الســكّان المُجــاورين
ــا، وال أن يُبــادلوا الحــديث، وال أن  للمســجد أن يَســمعوا بَعضــهم بعض
 يَســمعوا هواتـــفهم، وال تَلفــزاتهم. وتُوقــظ مكبّــرات الصــوت الســكان من
الة  النوم، ضدّ إرادتهم، عند آذان الفَجْر. فيســمعون المُـؤذّن يقـول: ”الصــّ
الة هي خــير من النــوم،  خيرٌ من النَوم“. كأن المؤذّن يقصد: ”بمــا أن الصــّ
ــل ــلّوا“. ب ــا عنهم، لكي يُص ــوا، رغمً  فيجب على مُجمــل الســكّان أن يَفِيقُ
ــرات الصــوت، ليس ــدبّري المســاجد على اســتعمال مكبّ ــاد بعض ُم  اعت
ا لتضــخيم  فقط لِتَضْخِيم آذان الصّلوات الخمس في كل يــوم، وإنمــا أيضــً
ــاديث، ــلوات، وأحـ ــتي تُلقى داخـــل مســـاجدهم، من صـ  كـــل الخُطب الـ
ــة، إلى آخــره. فَيُحِسُّ الســكان ــل، ودروس فِقهي ــير، ومــديح، وتهلي  وتكب
 المجــاورون للمســجد بِظُلم مُتعمّــد، وَبِعَــذاب نـــفسي مُتواصــل. وروح
ــرات للصــوت الموجهــة إلى  العــدل تســتوجب منــع اســتعمال هــذه المكبّ

  ألنوثانيًّا، ألنهـــا تَضـــرّ بالســـكان المجـــاورين. أوّالً،خـــارج المســـاجد. 
لوات. ــذكّرهم بأوقــات الصــّ  الســكّان ال يحتــاجون لِآذان المســاجد لكي يُ

ــا، ــقنية أو آليــة،وثالثً ــدّة وســاِئل تِـ   ألن الســكّان يتــوفّرون اليــوم على عِ
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اعات، ــَ ــذكّرات، والس ــل المُ ــالة )مث ــات الص ــذكّرهم بأوق ــتطيع أن ت  تس
ــة، واإلذاعــات، والتلفــزات، إلى آخــره(. ــات، والهَواتـــف المحمول  والمُنَبِّهَ
 فلماذا يبرّر اإلسالميون األصوليون تجــريم شــرب الخمــر بكونهــا تحــدث

  وفي نــــفس الـــوقت،”الضّوضـــاء، أو الفوضـــى، أو مضـــايقة العمـــوم“،
 يرفض هـؤالء اإلســالميين األصـوليين االعـتراف بـأن مُكــبرات الصـوت،
 المستعملة فوق المساجد، أو الموجّهــة إلى خــارج المســاجد، تُحــدث هي

ا   ؟ وفي حالــة إذا لم”الضّوضــاء، أو الفوضــى، أو مضــايقة العمــوم“أيضــً
 يقبل اإلسالميون األصوليون منع استعمال مكبرات الصــوت الموضــوعة
ــبئون  فــوق المســاجد وصــوامعها، فــإن مــوقفهم هــذا ســيعنى أنهم ال يَع
كان، وال بِتَعـــذيبهم النــــفسي. ومـــا هــو هــدف األشـــخاص  بِتَضـــرّر الســّ
 المُصلّين داخــل المســاجد، ومــا هي غَايــة األفــراد المُشــرفين على تــدبير
 المســاجد، هــل هي إســماع صــلواتهم إلى اإللــه )الــذي يعلم مــا خفي في
كّان ــُ ــماعها إلى السـ ــا(، أم هي إسـ ــرِ بهـ ــاج إلى الجَهْـ ــفوس، وال يحتـ  النــ
د ضوضــاء  المُجـــاورين عـــبر مُكبّـــرات صـــوت تَهْلِـــكُ اآلذان ؟ أالَ تُجســـّ
ــرّم، ــدل أن نُج  مكبرات الصوت نوعًا من اإلكراه في الّدين؟ وهل ِمن العَ

ــاقب،  ــان”الضّوضــاء، أو اإلزعــاج، أو مضــايقة العمــوموأن نُع  “، إذا ك
ــه، أو أن ــني، وأن نســمح ب كر العل ــر، أو عن الســّ  ناتجــا عن شــرب الخم
 نَحميه، إذا كان نَاتجا عن مُكبّرات الصوت المستعملة فوق المَساجد«؟

صِفهل ( 13
ْ
ن
ُ
 ي

ُ
 اجلِنائي القانون

َ
قوق

ُ
رَأة ح

َ
 ؟امل

 طــرحت الجمعيــات النســاِئية انتـــقادات مُتعــدّدة حـول التّشــريعات
 الحديثــة الــتي أصـدرتها الحكومـة الحاليـة الــتي يتزعّمهــا ”حــزب العدالـة
 والتنمية“ )وهو إسالمي أصولي(. ومِمّا عبّرت عنه مناضالت الجمعيــات

 ، أدخلت حكومــة ”حــزب2015النســاِئية أنهــا قــالت: »في نهايــة ســنة 
رَة من ”16العدالة والتنمية“ اإلسالمي تعديالً على المادة  ــة اال�ســْ  “.ُمدَوَّنَ

ــرَّةبِعُقود ثُبُوت الزَوْجِيَة،وهذا التعديل يقضي بِتمديد العَمل    وذلــك ِللْمَ
 الثالثة على التوالي، ولِمُدّة خمسة سنوات أخــرى إضــافية. وهــذا اإلجــراء
ــه الــزَوج ســابقًا بشــكل غــير قــانوني إلى زَواج ــزَواج الــذي ا بْرَمَ  يُحــول ال
ــول. فَيُصــبح هكــذا بإمكــان أيّ رجــل )ســواءً كــان ــق، وَمَقْبُ  قــانوني، ُموَثَـّ
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 متزوجا بامرأة أولى أم ال( أن يتزوّج بفتـاة ثانيـة أو ثالثـة أو رابعـة، عـبر
 طريقــة ِقــرَاءَة »الفَاتِحَــة«، أو عــبر طريقــة ”زَوَاج عُــرْفِي“،   وهــذا التَمديــد

ــوفّر إمكانيــة التحايــل على القــانون، ألنــه يُســهّل الحُصــول على  ــدُّديُ  تَعَ
 تَـــزْوِيج الطِفْلَات ولـــو كـــان ذلـــك عـــبر ، بطريقـــة قانونيةالزَوجـــات

القَاصِرَات«. 
 وطرحت مناضالت من الجمعيــات النســاِئية: »مِن عــادة الحركــات
ــتي تُصــدرها ــالمواقف ال ــا لَا تَهْتَمُّ بِ ــزاب اإلســالمية األصــولية أنه  واألح
 الجمعيــات النِســاِئية. وَرَغْم النــدوات المُتعــدّدة الــتي نظمتهــا جمعياتنـا،
 ورغم البيانـــات الـــتي أصـــدرناها، ورغم المُـــذكّرات والتَوصـــيات الـــتي
ــة والتنميــة“ ــة ”حــزب العدال رَّت حُكوم ــدل، ا4صــَ ــدمناها إلى وزارة الع  قَ

ــازِلاإلســالمية على إصــدار '' ــانون عُمَّال المَنَ ــانون يُهم علىق ــو ق  '' )وه
ــات في البُيــوت“ الــتي تَعمــل كَـ الطِفْلَاتالخصــوص  ــدَّدَت”خَادِمَ  (. وحَ

ن األدنى للتَشــغيل في    بــدالً من ســنة،16الحكومة في هذا القــانون الســِّ
  طبقًا لما تُطالب بـه الحركـات النسـاِئية منـذ أكـثر سنة،18تحديده في 

 من عِقْـــدَيْن. وكـــل النـــاس يَعرفـــون أن ”خَادمـــات البُيـــوت“ تُســـتعمل
وتُسْتَـغَلّ وَكَا4نَّهُنَّ عَبِيدًا«.    

 وأضــافت مناضــالت من الجمعيــات النســاِئية: ٍ»نشــرت حكومــة
 هَيئـــة”حـــزب العدالـــة والتنميـــة“ اإلســـالمية مَشـــروع قـــانون يُنظّم ”

دّ المَــرأة  “. لكن هــذا القــانون الالمُنَاصَفَة ومُكَافَحَة أشكال التَميــيز ضــِ
  المتعلّقــة بالمؤسســات الوطنيــةمُواصــفات ”مَبَــادِئ َبــاريس“تتوفّر فيه 

ــدافها، ــ ــكيلها، وأهـ ــ ــتويات تشـ ــ ــك على مسـ ــ ــان، وذلـ ــ ــوق اإلنسـ ــ  لحقـ
واستـقاللها«.

 وصرّحت جمعيات نساِئية أخرى: »مِن بَين مــا نُعيبــه على حكومــة
 قانون مُكَافحة العُنـف ضِدّ”حزب العدالة والتنمية“، تَهرّبها من إصدار 

  ورغم أن مُســودة هـذا القــانون كـانت مُهيّــأة من طـرف الحكومـةالمرأة.
 الســـابقة الـــتي قادهـــا عبـــاس الفاســـي، ظلّت حكومـــة ”حـــزب العدالـــة
 والتنمية“ تتالفى إخراج هذا القانون إلى الوجود، طِيلة مُدّة أربــع ســنوات
ــذه ــرب ه رُّ تَه ــِ ــدوم خمســة ســنوات(. وَس ــتي ت ــا )ال  ونصــف من وِلَايته
ــة ــأويالت عَقاِئديـ ــبّتها بتـ ــو تشـ ــانون هـ ــذا القـ ــدار هـ ــة من إصـ  الحكومـ
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ــوص دِينِيَة ــة( لِنُصـ ــام(37))دُغْمَاتِيَـ ــا من القيـ ــا تهرّبهـ ــا نُعيب عليهـ  . كمـ
 التَربيـــة علىبمبـــادرات جِريئـــة، وحَمالت فَعالـــة، من أجـــل إشـــاعة 

ــتي تريــد تَرســيخالمُســاواة   بين المــرأة والرجــل، ومُناهضــة المَشــاهد ال
«. اال�دْوَار النَمَطِيَة لِلنساء

 :479وفي ”مُســـودّة مشـــروع القـــانون الجنـــاِئي“، تــــقول المـــادّة 
  إلى2 000»يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة من 

 ( أحد الــزَوجين الـذي تَــرك1 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 5 000
ــه  عَمدا، ألكثر من أربعة أشهر، ودون مُوجِب َقاهر، زَوجه، مٌخٍلًّا بواجبات
ــة هي ــون العقوب ــل، تك ــرأة حَام ــال ام ــان ضــحية اإلهم ــة؛ وإذا ك  الزَوجي

ــة أشــهر إلى ســنة، والغرامــة من   10 000 إلى 2 000الحبس من ثالث
 تَـــرك أحـــدهما بَيت األســـرة دون مُـــوجب( األب أو األم إذا 2 درهم.

  وتَمَلَّصَ من كـــل أو بعض واجباتـــهقَـــاهر، لِمـــدة تزيـــد على شـــهرين،
ــانة. وال ــاية، أو الحَض ــة، أو الوِص ــئة عن الواِلي ــة الناش  المعنويــة والمادي

  إال بالرجوع إلى بيت األسرة رجوعــا يَنِمُّ عن إرادةأجل الشهرينينـقطع 
(.  479استئناف الحياة العاِئلية بصورة نهاِئية« )انتهت المادة 

ــةً: »يجب479المادة وعلّقت بعض الجمعيات النساِئية على    قاِئل
 أن نُــدرك أن الرجـــال يَـــتركون بَيت الزوجيـــة أكـــثر من النســـاء. ومُـــدّة

  هي كَبــيرة جــدا، بــل،479الم		ادة شهرين، أو أربعة أشهر، المَذكورة في 
 مُجحفة في حَق الزَوجة. حيث ال تَســتطيع الزَوجــة )ســواءً كــان لهــا أوالد
 أم ال( أن تَصْبر بِلَا نَـــفقة، خالل كــلّ هــذه المُــدّة الطويلــة، لكي يَحِــقّ لهــا

قانونيا اللُّجوء إلى القَضاء لِطَلب إنصافها«.
ــقول  ــوفّر 418الم		ادة وتـ ــة،: »يَت ــذر مُخَفِّض للعُقوب   في جــراِئمعُ

  أو الجُرح، أو الضَّرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضِد الزّوج اآلخرالقَتل،
وشريكه، عند مُفاجأتهما مُتلبّسين بِجَريمة الخِيانة الزوجية«. 

ــوفّر 420الم		ادة وأضــافت  ــذر مُخَفِّض للعقوبة: »يَت   في جــراِئمعُ
ــل،  ــة القت رب، دون نيّ ــوْ نَتج عنهاالجــرح، أو الضــّ ــتى وَلَ ــوت، ح   إذامَ

 ي--بّرر البعض وض--ع األن--ثى في مرتب--ة ُمجتمعي--ة متدّني--ة بالمقارن--ة م--ع مرتب--ة الم--ذّكر بع--دد من  37
ُهْم َعَلٰى: »اآلي--ة القرآني--ة، ومن أبرزه--ا اآلي--ة التالية َل هَّللاَُّ َبْعض--َ ا َفض--َّ اِء ِبَم-- اُم--وَن َعَلى النِّس--َ اُل َقوَّ َج--  الرِّ

اُفوَن ِتي َتَخ---- ا َحِف----َظ هَّللاَُّ َوالالَّ اٌت لِّْلَغْيبِ- ِبَم---- اِلَحاُت َقاِنَت----اٌت َحاِفَظ---- َواِلِهْم َفالص----َّ ا َأن-----َفُقوا ِمْن َأْم----  َبْعٍض َوِبَم----
ِبياًل ِإنَّ هَّللاََّ  ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِِإْن َأَطْعن-ُكْم َفاَل َتْبُغ--وا َعَلْيِهنَّ س--َ

. (34 ،النساء) «َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا
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  على أشــخاص َفاجــأهم بمنزلــه وهم في حالــةأحد أفراد األســرةارتكبها 
اتصال جنسي غير مَشروع«. 

ــا أن  ــ ــا 421الم				ادة كم ــا للعقوبة تمنح هي أيضــ ــذرا ُمخفّضــ ــ  ُع
 لِمُرتكب الضّرب والجرح، في حالة التلبّس باغتصاب، أو بمحاولة هَتْكِ

عَرض.
 ، نالحــظأوّالً،ــ 418الم		ادة وقــال بعض التـــقدّميين: »بِصــدد هــذه 

 أنهــا تـــقول ”إذا ارتكبهــا أحــد الــزَوجين“، لكن المَقصــود اال×عَم هــو قتــل
 الزَوج لِزَوجته، وليس قتل الزوجة لزوجها. حيث أن قتل الزوجة لزوجها
ــذر المُخَفِّض ــادر جــدّا )بالمقارنــة مــع قَتــل الــزَوج لِزَوجتــه(. و”العُ  هــو نَ

  زوجتــه فيقَتلللعقوبــة“، المَوجــود في هــذه المــادة، يُشــجّع الــزَوج على 
 حالة اتّهامها بالخيانة الزوجية. حيث تَضمن هذه المــادة مُســبقًا ظُــروفَ

دّ المـرأة.   ،ثانيًّاالتّخفيف للزّوج القاتل! وهــذا تَميــيز ظَـالم ومَرفـوض ضـِ
 تُشجّع هذه المــادة الــزَوج على أخــذ حَقّــه بِيَــده، بالضــرب، أو الجــرح، أو
 القتل، بدالً من اللّجوء الهــادئ إلى القضــاء، والقَبــول المُســبق بأحكامــه.

يِّئة، المنتشــرةثالثًا ــقاليد العَتيقــة الســَ ايِر وتُشــجّع التـ ــَ  ، هــذه المــادة تُس
ــادة  ــا عـ ــرق. ومنهـ ــة في المشـ ــعوب، خاصـ ــل بعض الشـ ــةداخـ  ”جريمـ

رف“  ،رابعًا، وذلــك بـدالً من مُقاومــة تلـك العـادات، أو مُناهضـتها. الشــّ
ــنيف، أو،421، و 420 و 418المواد هذه    هي هَدِيَة مَجانية للــزَوج العَ

ــفعاالت ــأثير انـ ــذي يَتصــرّف تحت ت ــل، ال ي، أو القَات ــِ ــاِئج، أو الَوحْش  الهَ
 ، تُزكي هــذهخامسًامُتطرّفة. وال تَتوفّر هذه البُنود على أيّ مُبرّر مَعقول. 

ــات الجِِنســية ــبر أن العالق ــذي يعت ــقاد الشــعبي الســاِئد ال ــواد االعتـ  الم
ــة عُظمى“، إلى ــدا“، أو ”كَارث ــيرة ج ــزَواج هي ”خَط ــار ال ــة عن إط  الخارج
رب، أو الجــرح، أو القتــل. وهــذه التّزكيــة لتـــقاليد  دَرجــة أنهــا تُــبيح الضــَّ

مُتوحّشة، هي ظَالمة، ومَرفوضة«. 
ــقدّميين: »الغــريب هــو أن    تَتبعهــا418الم		ادة وأضــاف بعض التـ

  للعقوبــة فيُعــذر مُخَفِّض، وهي الــتي تـــقول: ”يَتــوفر 419الم		ادة فــورًا 
اءجِنايـــة    أو هَتْـــك عَـــرضاغتصـــاب، إذا ارتُكبت فـــورًا نتيجـــة الخِصـــَ

يَة هي يَتين. والخُصـْ اء هـو نَـزع الخِصـْ  بِـالقُوة“. ويقــول القــاموس: ”الخِصــَ
 البيضة من أعضاء التناسل، وهما خِصيتان“. فلمـاذا يـدخل القـانون في

ــاء )في  ــارات الحَمق ــذه االعتب ــادة ه ــادة 419الم ــاذا412، والم  (؟ ولم
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ــا جريمــة الخِصــاء مُنتشــرة في بالد ــوْرًا“؟ وهــل حَقّ رط ”إذا ارتُكبت فَ  شــَ
ــبرّر مَنح ”  ُعــذرالمغرب إلى درجة أنها تُرتكب في كل أسبوع؟ وما هو مُ

 “ لمرتكب جِناية الخِصَاء؟ ومــا عالقــة هَتــك العَــرضالتَخفيض للعقوبة
دّ قَطــع الخِصــيتين،  بالخِصــاء؟ وهــل يلزمنــا أن نَضــع مــادة قانونيــة ضــِ
ــد، أو  ومادة ضدّ قطع األنـف، ومادة ضدّ قطع األذن، ومادة ضّد قطع الي
وَّه  ضدّ بتر أجزاء أخرى من الجسم؟ لماذا ال نـَكْتَـــفِي بتجــريم كــل من شــَ
ةً في الفــترة  جِسم شخص آخر، أو تَسبّب في قَطــع أي طَــرف منــه )خاصــّ

رْمِيلْ“   ومــا419فالمــادة ( ؟ (38)الحالية التي انتشرت فيها ظاهرة ”التْشــَ
شابهها، هي َموَادّ غَير سَليمة، ويجب تَـقْوِيمُها، أو حَذْفُها«.    

  »نحن نَطمح إلىالجمعيــات النســائية:وقــالت بعض مناضــالت 
 تخليص النساء من المَظــالم الكثــيرة المُســلّطة عليهنّ. وهــذه الغايـة هي
 التي تَجعلنا نَحتجّ على إخضاع القــانون الجِنــاِئي ِلطُغيــان رُؤيــة ذُكوريــة.
 ألن هذه الرّؤية الذكورية تـُقَزِّم حقوق النســاء، وتُـــقلّص حرّيـاتهن، وذلـك
 إما بِمُبرّر تَـقاليد أو عادات اجتماعيــة، وإمّــا بِمُــبرّرات دِِينِيَــة. ونحن في
عف حِمايــة النســاء من العُنـــف. وال  الجمعيــات النســاِئية، نَتَــذَمَّر من ضــُ
ــاب. ونطــالب أيضــا ــنيف من اإلفالت من العِق ــزَّوج العَ ــقبل تَمكين ال  نَـ
 بِتجريم العنـف االقتصادي، أو النـفسي، الذي يُسلّطه بعض األزواج على

زَوجاتهم«. 
ــاِئية: »نحن ال نـــقبل ــات النِس ــاء ا خريــات من الجَمعي  وقــالت نِس
 تَهــاون القضــاء، أو تَماطلــه، أو تَســاهله، في مَجــال مُعاقبــة تَخلّي الــزَوج
 عن واجبات الزوجيـة. ونريـد أن يكـون القضـاء أكـثر فعاليـةً وســرعةً في

 (. وال481 إلى 479الم	واد من  إرغـام الـزَوج على دَفـع نَـــفقة الزَوجـة )
 نـقبل مَنح ظُروف التَخفيف لِلرّجال الذين يرتكبون ”جَراِئم الشَرف“ ضدّ
د النســاء بخلفيــات  النساء. كما نَرفض التَعامل مع الجَراِئم المُرتكبة ضــِ
ــة. بــل نُريــد أن يكــون تَنــاول ــة، أو دِينِيَ  أخالقيــة مُحافظــة، أو ا4يْدِيُولُوجِيَ

يت َيْغِلي38 َمك في زِِ     كانت كلمة »الْتَشْرِميْل« في اللهجة العاّمية بالمغرب تعني َقْلَي الس--َ
ُلوك ش--خص اِزي، أص--بحت ه--ذه الكلم--ة ُتطل--ق على س--ُ  في ح--رارة ُمرت---فعة ج--ّدا. وبش--كل َمَج--
ة في الش--ارع الُعم--ومي. ويمكن أن ّد الَعاّم-- اِني ض-ِ دوان َمجَّ ان، ويق-وم ِبُع-  يكون في حال-ة َهَيَج-
لوك إلى ض--رب، أو ج--رح، أو تش--ويه ض--حايا ب--َأدوات ح--اّدة، مث--ل الخن--اجر،  يتط-ّور ه--ذا الس--ّ

  أو السيوف.
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 مَظالم النساء بِرُؤيــة عَقالنيــة، طِبْقًــا لحقــوق اإلنســان، كمـا هي مُتعــارف
عليها عالميًّا«. 

وى  وقالت بعض النساء التـــقدّميات: »ال يَعــرف مُعانــاة النســاء ســِ
ــواتهم، ــاتهم، أو ا4خ ــذين يَضــطهدون نســاِئهم، أو بَن ــال ال  النســاء. والرج
 يُبرّرون سُلوكهم هــذا بِالتَـــقاليد االجتماعيــة، أو بِفَهْم مُحافــظ لِلــدِّين، أو
رَف، أو لألخالق. وإذا حــاولت المــرأة مقاومــة مــا ــف ِللشــَّ  بِتَصــوّر مُتخلّ
 يُسلّطه زَوجها العَنيف عليها من اضطهاد، يكون مَصــيرها هــو مَزيــد من
 الضّغط، أو الضرب، أو الطّالق. ومُعضلة النساء هي أن الزَوجــة ال تـــقدر
 على إقناع زَوجها بِِضَرورة تَهْذِيب تَصرّفه خالل ظَرف وَجيز. ألن سلوك
 زوجها المحافظ هو مُعطى مُجتمعي وتاريخي، وناتج عن تكــوين شخصــي
حِّح هــذا التكــوين  ذُكوري، دام خالل عِدّة عُقود. فال يمكن للمرأة أن تُصــَ

القديم لزوجها، بِحوار يدوم بِضعة دَقاِئق، أو بِضعة ساعات«. 
ــورون ــيرون من األشـــخاص، المَبْهُـ ــال بعض المُحـــافظين: »كثـ  وقـ
 بالبلدان الغَربية المسيحية، يَرغبون في تَـقليدها بِشكل أعمى، ويريــدون
 مِنّا أن نَتخلّى عن تُراثنا اإلسالمي. ويضغطون علينا لكي نُــبيح اســتمتاع
 المرأة بِحرّيات مَزعومة. بَينما اإلسالم هو الدِّين الــذي َكــرَّمَ المــرأة أكــثر

من غيره من الدِيَانَات«. 
 وأضـــاف بعض المُحـــافظين: »إن وَضـــع المـــرأة في المُجتمعـــات
 اإلســالمية مَبــني على تَعــاليم دِينِيَــة دقيقــة وعادلــة. ومُعاملــة المــرأة في
رِيعَة ــَ ــزوات. بَـــل تُوجـــد في الشـ  اإلســـالم ليســـت مَبنيـــة على مُجـــرّد نَـ
 اإلسالمية آيَـات واضـحة، تُحَـدِّد مَرتبـة المـرأة في المجتمـع. ومنهـا مثالً
هُمْ عَلَٰى بَعْضٍ لَ اللَّهُ بَعْضــَ اءِ بِمَــا فَضــَّ  اآليــة: ”الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَى النِّســَ
ــظَ ــا حَفِ  وَبِمَا ا4نـفَقُوا ِمنْ ا4مْوَالِهِمْ َفالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَ
اجِعِ ــَ ــ ــرُوهُنَّ فِي الْمَض ــ ــوهُنَّ وَاهْجُ ــ وزَهُنَّ فَعِظُ ــُ ــ ــافُونَ نُش ــ  اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَ
بِيلًا اPنَّ اللَّهَ كَــانَ عَلِيًّا كَبِــيرًا  وَاضْرِبُوهُنَّ فَاPنْ ا4طَعْنـكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ســَ

ــون على34“ )النسا،   (. وفسّر ”المُيسّر“ هذه اآلية بما يلي: ”الرجال قَوَّامُ
ــايَتِهِنَّ هم اللــه بــه من تَوْجِيــه النســاء وَرِعَ  خَصــائص القِوَامَة، بمــا خَصــَّ

ــفْضِيل ــ الِحَاتوالتَـ ــَّ ــفَقَات. فَالصــ ــ ــور والنَـ ــ ــوهن من المُهُ ــ ــا أعط ــ  ، وبم
ــه مِنهنّ، ُمطِيعَــات ِللَّه تَعــالى وَلِا×زْوَاجِهِن، رع الل  المُستـــقيمات على شــَ
 ِحَافِظَات ِلكــل مــا غــاب عن عِلم أزواجهن بمــا ا وÍتُمِنَّ عليــه بحفــظ اللــه
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ــرَفُّعهن عن  وْن مِنهنّ تَـ ــَ تي تَخْشـ حُوهُنطَاعَتِــــكموتوفيقـــه، والالّ ــُ  ، فَانْصـ
ــة،  ــة الطيّب ــر مَعهن الكلم ــإن لم تُثْمِ ــة، ف ــة الطَيِّبَ ــاهْجُرُوهُنبالكلم   فيفَ

رِبُوهُنّالفِــرَاش، وال تَـــقْرَبُوهُنّ، فــإن لم يــؤثر فعــل الهِجْــران فِيهن،   فَاضــْ
ــه العليَّ الكبــير  ضَرْبًا لَا ضَرَر فيه، فإن ا4طَعْنَـكُم فَاحذروا ظُلمهن، فإن الل
 وَلِيُّهُن، وهو مُنتـقم مِمَّن ظَلمهنَّ وَبَغَى عليهن“ )انتهى تـفسير المُيسّر(«.
 وقــالت مناضــالت أخريــات من الحركــات النســاِئية: »تَنظــر الرُّؤيــة
 المُحافظة إلى المرأة ِباعتبارها كاِئنا أدنى منزلة من الرجـل. بــل تـذهب
 أحيانا هذه الرّؤية إلى حدّ احتـقار المرأة، أو نَزع الصِفة اإلنســانية عنهــا.
 وَتَتـقوّى هذه الرُؤية المُحافظة من انتشارها عبر مُعظم دَواِئــر المُجتمــع،
رب المــرأة،  ومن استمراريتها عبر الزمان. ومَهما حاول البعض تَبرير ضــَ
ا.  أو اضطهادها، بِنُصوص دِِينِيَة، فإن هذا السُلُوك يَبقى ظَالما، وَمَرفوضــً
 وال تستطيع الزَوجة أن تَصــبر على اضــطهادها من طــرف زَوجهــا إلى أن
ع مَعارفـه، أو  تَتَحَسَّن ثــقافته الشخصـية بشـكل ِتلْقَــاِئِي، أو إلى أن تَتوســّ

إلى أن تَتَحوّل رُؤيته للمرأة إلى َنظْرَة إنسانية، أو دِيمقراطية«.  
 وأضــافت نســاء تـــقدّميات أخريــات: »تَشــتكي النســاء من عِــدّة

ال يتجاهــلأوّالًمشــاكل. منهــا    أن القــانون الجِنــاِئي الحــالي الــذي مَــا زَ
  )أيّ لُجُــوء الــزَوج إلى اPرْغَــام زَوجتــه بِــالقوّة علىاالغتصــاب الــزَوجي

  ال تَــقبل الحركـات الحقوقيـةوثانيًـا،مُمارسة الجِنس، وَلَوْ ضِدَّ رِضَاهَا(. 
ــرِّم القــانونُ  ــاضَ،النســاِئية بــأن يُجَ   أو أن يَمنعــه. ألنــه إذا مُنعتاال�جْهَ

 المرأة، وخصوصًا األم العَازِبَة، مِن القِيــام باإلجهــاض، في إطــار عِيَــادات
ــا سَتضــطر إلى اســتعمال وَســاِئل ــة مُرخّصــة، فإنه  أو مُِستشــفيات طبّي
 أخرى غـير طِبيـة لِتحقيـق هـذا االPجْهـاض. وقـد تكـون نتـاِئج هـذا المَنـع
ــر األم  سَاحقة بالنسبة لِلْاíمّ العَازبة، أو لِلمرأة. وقد تكون النتيجة هي هَج

  الوثالثًــا،العازبــة لعاِئلتهــا، أو انتحارهــا، أو اضــطرارها إلى الــدَعَارة. 
  كَوســيلة لِاPثْبَـاتأداء اليَمِين الــدِِّينِيتـقبل الحركات النسـاِئية اســتعمال 

  تُوجــدورابعًــا،حُدوث بعض الجَراِئم، مثــل الخِيانــة الزَوجيــة أو غيرهــا. 
 (480 و 479المَ				وَاد بعض التناقضــــات بين القــــانون الجِنــــاِئي )في 

 (. وكثير من هذه البُنــود القانونيــة، حتّى180المَادة ومُدَوَّنَة االîسْرَة )في 
 ولو كانت إيجابية، ال يمكن أن تكون فعّالة إذا لم يَتِم تَــدقيق التـــفاصيل

ا،اإلجراِئية لِتَنـــفيذها.    مُعظم هــذه المظــالم، ال تُمكن مُعالجتهــاوخامســً
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 بالقانون فقط، وإنما تَـقتضي أيضا تصحيح عَادات، ومُعتـقدات، مُرتبطة
 بِِفَهْم ساِئد وخاطئ لِلدِّين. وعليه، فإن تَـــقويم المَظــالم الــتي تُعــاني منهــا
ا، وفي نـــفس الــوقت، تَصــحيح تَعامــل الشــعب مــع  النســاء يَقتضــي أيضــً

«. (39)الدِّين
 »يَتكلّم البعض عن ”االغتصاب الــزَوجي“،وعلّق بعض المُالحظين: 

ــزَوج زوجتــه  وبهذا الصّدد، إذا اتـفـقنا على أنه من غير اللَّاِئِق أن يجبر ال
 على ممارسة الجِنس، وبدون رِضاها، فيجب أن ُنذكّر في نـــفس الــوقت
 أنه من غير المعقول أن تَرفض الزَوجة ممارسة الجنس مع زَوجها خِلَال
ــير ــ ــة غ ــ ــول بَديل ــ ــزَوج إلى البحث عن حُل ــ طُر ال ــْ ــل. واPلَّا ا ضــ ــ  وقت طوي
 مُستحبّة. حيث تختلف الحاجــة إلى ُممارســة الجِنس مُــرورًا من الرجــال
 إلى النساء. فإذا كان بِمَقْدُور النسـاء أن تَستــغنين عن ُممارسـة الجِنس
 خالل فــترة طويلــة، فــإن الرجــال يحتــاجون إلى عالقــات جنســية بوتــيرة
 أكــبر ِممّــا هــو الحــال لــدى النســاء. واألحســن هــو أن تَســود بين الــزَوج
ــادل.  وزَوجته عالقة تَتميّز بالتوازن، والمَودة، والتَعاطف، واالحترام المُتب
 وفي إطار مثل هذه العالقة المُتوازنة، فإن كِلَا الطَــرفين سيتـــقبل بصــدر
 رحب الرغبات الجِنسية للطرف اآلخر. وَإذا كان مطلوبــا من الزَوجــة أن
 تَتـفهّم، وأن تتحمّل، الحاجيات الجِنسية لزوجها، فإن الزَوج ُمطالب هو

أيضا بإقامة عالقة مُتوازنة، وسَليمة، مع زَوجته«. 
 المــرأة في: »االضطهاد الــذي تُعــاني منــه وأضاف بعض التـقدّميين

 مجتمعنا الحالي، ليس مُشـكال قانونيـا فَحسـب، وإنمـا هـو أيضـا مَسـألة
ر الــذي يَشــرح. ثـقافية، واقتصادية، وسياسية، وَدِينِيَــة، ومُجتمعية  والســِِّ

 أصل التَمييز السَلبي ضِدّ النسـاء، يَعـود إلى كـون مُجمـل الـدّيانات الـتي
 (،بما فيهــا اليهوديــة، والمســيحية، واإلســالم)ظهرت في الشرق األوسط 

 ، أو تُبرّر اضــطهاد(40)من الرّجل( أو أقلّ إنسانية)تعتبر المرأة أقل قيمةً 
 األنثى، أو تَنظر إليها كَمَصدر لِا×خطار شَتَّى، أو تَـكره العالقات الجِنســية،
ــا، أو ــات، أو تُحَرِّمه ة، أو تَنظــر إليهــا كانتهــاك لِحُرُمَ  أو تَعتبرهــا دَنَاســَ

: ]، َوَراِبُط--ه اإللك--تروني- ه--و ''ن---قد الش--عب: ''عن--وانتحت أنظ--ر كت--اب رحم--ان النوض--ة 39
https://livreschauds.wordpress.com/2018/09/13/  كت------اب ن-------قد الش------عب، رحم------ان   

.[  /  ء  .  54  النوضة، الصيغة 
(. 34النساء، « )الرجال قّوامون على النساء: »اآلية40
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 إعادة االعتبار لألنثى يتطلّب تَـقْوِيم وعَقْلَنَة. لهذه األسباب، فإن تَكْبَتُها
«. تَعامل الشعب مع الدِّين

 ما دامت نسبة هامة من الشــعب تَحْتَـــكِم: »وقال تـقدّميّون آخرون
 إلى مراجع دِينية، مُقدّسة، أو قَطْعِيَة، أو ُمطلقة، فإن المَظالم التي تُعاني

 وتـــقتضي النّزاهــة الفكريــة أن نعــترف أن. منهــا المــرأة ســتبقى موجــودة
ــة  التمييز غير العادل المسلّط على المرأة، يَرجع ســببه إلى الرُّؤيــة الدُونِيَ
 للمرأة الموجودة )بدرجة أو بأخرى( في مُجمل الديانات التي نشــأت في

 تَحريـــر المـــرأة مِمَّا تُعانيـــه من اضـــطهادبِمَعْنَى أن . الشـــرق األوسط
«.يستوجب الفَصْل بين الدِّين والقانون، والفَصْل بين الدِين والدَولة

  على األطبـــاء،446الم			ادة تَــــفرض »والحـــظ بعض التــــقدّميين: 
لطاتأن يُبَلِّغُــوا”والجــرّاحين، والصــيادلة، والمــوظفين العمومــيين،    الســُ

ــة في“. عَلموا بهإجهاضالقضاِئية أو اإلدارية المُختصة بكل    وهذه الرّغب
دّ لْطَوِي ضــِ  ماُلحقــة وتَعقّب األمّهــات العَازِبَــات تَحتــوي على تَحَامُــل ســُ
 النساء. بينما ال تَهتم الدولة بِمُالحقة أو محاسبة الرجال الذين يَتَسَبَّبُون
 في َحمْلٍ غَير مَرْغُوب فيه لِفَتيــات أو نِســاء مُـــكْرَهَات. وحبّــذا لَــوْ تَحَلّى
 المُشرّع بحماس مشابه في مَجال تَشــجيع المُواطــنين على التبليــغ بكــل
 الفَاسدين والمُفسدين الــذين يَستـــغلون مَســئولياتهم ِلالغتنــاء الشخصــي

.  «غير المَشروع، أو الذين يَختلسون األموال أو المُمتلكات العُمومية

تعارضََأالَ ( 14
َ
قوبة ت

ُ
قوق اِإلعدام مع ع

ُ
 ح

   اِإلنسان ؟
 بِا�لْغَــاءطَالبت أغلبية المُحــامين المُتنــوّرين، والنُـــقَبَاء التَـــقدميّين، 

  من ”مُسودّة مَشروع القــانون الجِنــاِئي“. بينمــا أطُــر وزارةعُقوبة اإلعدام
 العــدل، وكــذلك غالبيــة القُضــاة، والمُحــامين، الــذين يَتميّــزون بِتَــوَجُّهِهِم

المُحافظ، دَافعوا على ضرورة االPبْقَاء على هذه العُقوبة. 
 ومهمــا كــانت الحُجج المُقدّمــة من طَــرف الفَريــق المُحافــظ، أم مِن

ــة  ــقدّمي، حــول ا طْرُوحَ ــق التَـ ــرف الفَري ــة اإلعــدام«،طَ ــاء عُقوب   فــإن»إلغ
 التَـفاهم، أو اإلقناع، بين هذين الطَرفين،  يَـكَاد أن يكون مُســتحيال. ألن
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 كل طَــرف لــه مَرجعيّاتــه الفَلســفية، أو قَناعاتــه السياســية، أو مُعتـــقداته
 الدّينية، أو قِيَمَه األخالقية، أو مُكْتَسَبَاته الثـقافية. ويَنْتَمِي عُمومًا أنصــار
ام إلى التِيَــارات المُحافظــة، أو اليَمِينِيَــة. بَينمــا  الحِفَاظ على عُقوبة االPعْدَ
ــارات ــاء عُقوبـــة اإلعـــدام إلى التِيَـ ــا أنصـــار المُطالبـــة ِباPلْغَـ  يَنتمي عُمومًـ
رَاع الطبقي الجَــاري في المُجتمــع  التَـقَدُّمِية أو اليَسَارية. وعليه، فإن الصــِ
ــدِّدُ موقــفَ أيّ شــخص، ســواءً من القــانون القــاِئم، أم مِن  هــو الــذي يُحَ

القانون المُبْتَغَى. 
ــافظين:  ــال بعض المُح ــون»وق ــدام ضــرورية. والمُجرم ــة اإلع  عُقوب

د، ال نَـــقبل  الذين يقترفون جَراِئم القَتل العمد، مع سَبق اإلصـرار والتَرصـّ
بِأن يكون جَزاءهم أقلّ من اإلعدام. وال تَرْدَعُهُم سِوى هذه العُقوبة«. 

 وأضاف بعض اإلسالميين األصوليين: »عُقوبة اإلعـدام َموجـودة في
 الشَرِيعَة اإلسالمية. وهــذه العُقوبــة ال تَتَنَــاقَضُ مــع الحَــق في الحيــاة. فَلَا

نـقبل بإزالة هذه العُقوبة«. 
 وصَرَّح وزير العدل، مصــطفى الرَمِيــد )وهــو عضــو في قِيــادة "حــزب
 العَدالة والتنمية" اإلسالمي االîصُولي(، أمام البرلمــان، خالل يــوم الثالثــاء

ــاة مــع2014 ديســمبر 23 ــق في الحي ــدأ الحَ ــا مب ــاقض نهاِئي  ، : »ال يَتن
عُقوبة اإلعدام. حيث أن هذا الحَق يَخْضَع لِقَواعِد وَشُروط«! 

ابق ِلــوزير العَــدل مصــطفى  وَرَدَّ بعض التَقدّميّين على التصــريح الســَّ
تِحْقَاق الحَــقِّ في الحَيــاة، الــتي رُوط“ اِســْ  الرميد : »وَمَن يُحَدِّدُ ”قَوَاعِد وشــُ
 تَكَلَّمَ عنهــا مصــطفى الرَّمِيــد؟ طبعًــا، يُحَــدِّدُهَا وزيــر العَــدل، أو مصــطفى

وليُّون، أو النظــام السياســي القــاِئم! فَــاPذا(41)الرَّمِيد  ، أو اإلســالميُّون االîصــُ
ــدل،  كُنَّا نحتاج إلى رُخْصَة مِن عند ُمصطفى الرَّمِيد، أو ِمن عند وزير العَ
 أو مِن عند اإلسالميّين االîصُوليّين، أو مِن عنـد النظـام السياســي القــاِئم،
 لِكَي نَستحقّ الحَقّ في الحَيَاة، فَسَتَكُون هذه هي ِقمَّة االستبداد! اPنَّه اPنْكَار

لِمَا هو جَوْهَري في العَدْل، وفي القَانون«!   

وِتي على األن---ترنيت، خالل ش---هر ُيوني---و 41 ِجيل ص---َ  ، يقُ---ول أن اإلس---المي2020  َراَج َتس---ْ
ل ام---رأة َكاِتبَ---ًة في مكتب الُمحام---اة- غِّ َفِته ُمَحاِمًي---ا، ك---ان ُيش---َ  األص---ولي مص---طفى الرمي---د، ِبص---ِ

 ،2020الخ-اص ب-ه. وك-انت ُتس-ّمى جميل-ة بش-ر. وبع-دَما ُت-وفَِّيت ه-ذه الس-يدة في ش-هر ُيوني-و 
ْلَها في "ُصندوق22وبعد قرابة  َلها مصطفى الرميد َلم ُيَسجِّ   سنة من الَعَمل، ِاْنَفَضَح أن ُمَشغِّ

ِلين. ول---و أن مص---طفى غِّ َمان االجتم---اعي"، كم---ا ُيوِجُب---ُه الق---انون على ك---ل الُمش---َ  الوط---ني ِللض---َ
 الرمي--د ك--ان ُمَحاِمًي--ا، وِقَياِديًّا في "ح--زب العدال--ة والتنمي--ة" اإلس--المي، ثم َبْرَلَماني--ا، ثم وزي--را

للعدل، ثم وزيرا ِلُحقوق اإلنسان.  
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اف بعض التـــقدّميين: »تَتعــارض عُقوبــة اإلعــدام مــع دســتور  وأضــَ
  من هــذا الدســتور:20. وقــد جــاء في الفَصــل رقم 2011المغرب لســنة 

ــذا ــانون ه ــل إنســان. ويَحمي الق ــوق ِلكُ ــو أول الحُق ــاة ه ــق في الحي  ”الحَ
 الحق“. ومن الواضح أن عقوبة اإلعدام تُلغي الحـق في الحيـاة، وتتنـاقض
 مع المواثيق الدولية المُتعلّقة بحقــوق اإلنســان الــتي وقّعهــا المغــرب. وال
ــقرر إعــدام أي  يَحــق أليــة مؤسّســة، بمــا فيهــا الدولــة، أو القضــاء، أن تُـ
حيّةَ ــبره ضــَ ــل العَمــد، يمكن أن نعت ــرم المُتّهم بالقَت  إنســان. وحــتى المُج
 ظروف مُجتمعية مُؤثّرة، أو َقاهرة. كما يمكن أن نَعتبره مَريضا في عَقله،
 أو مُعَوَّقًا في نَـفسيّته. وواجب الدولة، والمجتمع، هو أن يُحــاوال مُعالجــة

 الحَــلّهذا المُجرم المريض، لَا أن يُقــرّرا اPعدامــه بِـدون اِكْتِــرَاث. أي أن 
 هو مُعالجة المُجــرم المَــريض، وليس قَتــل المُجــرم المُــريض، ِبهــدف

ــةالتَخَلُّص مِن مَرضــه. ــا عُقوب ــارَس فيه ــتي ُتم ــدان ال ــل البل   وفي مُجم
نوات، أن تَطـبيق هـذه العقوبـة أدّى  اإلعدام، لم تُثبت التجربة، عـبر السـّ
 إلى انخفاض في أعداد جراِئم القتل بالمقارنة مع عدد السكّان. ومجمــل
ــة ــالحبس، يشــهدون أن عُقوب ــوا ب بق لهم أن عُوقب ــذين ســَ  األشــخاص ال
ــد، هي َقاســية  الحبس خالل عشرين سنة، فباألحرى عقوبة السّجن المؤبّ
 بما فيه الكفاية لِرَدْعِ أيّ مُجرم كان. وأحسن طريقة لكي نُعلّم المُجرمين
 الرّحمة، هو أن نـكون، نحن بأنـفسنا، رَحيمين تُجاههم، رغم مـا اقــترفوه

من جَراِئم بشعة«. 
ــة أن  وأضاف بعض التـقدّميين: »تَزعم بعض الشخصيات في الدول
 العــاِئق الــذي يَمنــع حاليــا إلغــاء عُقوبــة اإلعــدام هــو ُوجــود خَلَايَــا ســرية
ــرات.  إرهابية، تتحيّن الفُرص المالِئمة، وال تَتردّد في قتل األبرياء بالعش
 وفي الحقيقة، إذا ما أرادت الدولة الحِفاظ على عُقوبة اإلعدام، فإن هــذا
 االختيار يعني أن الدولة تُريد اإلبقاء على هــذه العقوبــة كســالح احتيــاطي
 تســتعمله عنــد الحاجــة، على الخصــوص، ضــدّ المعارضــين السياســيين،
 المُتَّهَمِين بِـ ''المَسِّ بِا4مْن الدَولة الداخلي أو الخارجي''. واالحتمــال الكبــير
 هو أن تكون خلفيات الحكم بعقوبـة اإلعـدام خلفيـات سياســية مَحضـة.
ــق ــود تتعلّ ــدة بن ــدام في عِ ــة اإلع ــاِئي على عقوب ــانون الجِن ــد نَصَّ الق  وق

بِمحاولة االعتداء على شخص الملك، أو على أحد أفراد عاِئلته«. 
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 وَرَدَّ بعض المُحافظين: »لقد قَلَّص مَشروع القانون الجناِئي الحــالي
ــتي تكــون عقوبتهــا هي اإلعــدام. زيــادة على ذلــك، بقي  عــدد الجــراِئم ال
 تطبيق هذه العقوبة، في غالبيـة الحـاالت، مُعَلَّقًـا. وهـذا انتـــقال تـدريجي

نحو إلغاء هذه العقوبة. فال تطلبوا منّا أكثر من هذا التَدَرُّج«. 
 وأجاب بعض التـقدميين: »آخر تنـفيذ لعقوبة اإلعــدام في المغــرب

ــنة  ــنتي 1993حَصـــل في سـ ــغ عـــدد1993 و 1956 م. وبين سـ   م، بلـ
  شــخص. بينمــا اعتــبرت ”هَيئــة اإلنصــاف198المُعدمين قانونيــا قُرابــة 

ــة  ــة رســمية( أن قراب ــسة حكومي   شــخص528والمصــالحة“ )وهي مؤسّـ
 ا عْدِمُوا، إمّا بشكل قانوني، وإمّـا بشـكل غـير قـانوني، خالل عهـد الملـك

ــفيذ عقوبــة(42)م(1999 – 1961الحســن الثــاني )  . فقــد دام تعليــق تنـ
 اإلعدام بالمغرب أكثر من عشرين سنة. وهـذا التـدرّج كـاف لكي ينتــقل
 المغرب اليوم إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. وبعض المَحكوم عليهم باإلعدام
ــفسيا في ــانون نَـ  ينتظرون أن تُنـفّـذ عليهم هذه العقوبة في كل حِين. ويُع
 زِنْزَانَاتهم. ويَتوقّعون تَنـفيذ اإلعدام في حقّهم عند سَماع كل صوت غــير
 مُعتــاد داخــل حي الســجن الــذي يتواجــدون فيــه. ويفضــلون أن تَحســم
ــدِّد مُعانــاتهم. وال يُعقــل أن تســتمر ــة في حــالتهم، بــدالً من أن تُمَ  الدول
ــةً  الدولة طويال في هذا الموقف المُتردّد. فإذا كانت الدولة مُقتنعــة حقيق
 بــأن عقوبــة اإلعــدام ليســت عادلــة، أو غــير إنســانية، فيجب عليهــا أن
 تَحذفها فـورًا، ونهاِئيًـا، من القـانون الجنـاِئي. وإذا كـانت الدولـة مُقتنعـة

بضرورة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام، فيلزمها أن تـقولها صراحةً«.   
ــقدّميين:  ــاريخ المغـــرب، منـــذ»وأضـــاف بعض التــ ــريب في تـ  الغـ

ــقالله في ســنة  ــرورًا ب 1956استـ   في“ســنوات الرّصــاص” إلى اآلن، مُ
ــات من المُعارضــين ــاني، هــو أن المِئ ــتبد الحســن الث  عهــد الملــك المُس
 السياسيين الثوريين الــذين حُكم عليهم باإلعــدام، وكــانوا موجــودين بين
 أيدي الدولة، كلّهم ا عْدِمُوا. وهم كثــيرون جــّدا. بينمــا مُعظم المعارضــين
 السياسيين الثوريين الذين حُوكموا باإلعدام، والذين كانوا في حالــة فــرار
ــو ملكي،  إلى خارج المغرب، صَدر في حقّهم، بَعد مرور عدّة ســنوات، عَف
اهموا في تـــقدّم الشــعب  ثم تَـقلّدوا فيما بعد عِدّة مسئوليات رَفيعة. وســَ
 المغربي. وأكثرهم شهرةً هو عبد الرحمان اليوسفي. )وكان المُدّعي العام

42 https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l'homme_au_Maroc
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 قد طالب عقوبة اإلعدام ضدّ عبد الرحمان اليوســفي، المتّهم بالمشــاركة
 في التآمر ضــدّ النظــام الملكي، إبّــان محاكمــة مــرّاكش، الــتي دامت بين

  م(. وقد اختار الملك الحسن الثاني عبد الرحمــان1975 و 1969عامي 
مّي بِ ”حُكُومـة التَنَــاُوب  اليوسفي كــرِئيس ألول حكومـة، في إطــار مــا ســُ
ــر الملكي ــق بين القَصــ ــ ــذا التّواف ــ ــدث ه ــ لطة“. وحَ ــُ ــ ــوَافُقِي على الس ــ  التَ

 6، و 1998 مارس 14والمُعارضة السياسية. ودامت هذه الحكومة بين 
 .  بِمعــنى أن األشــخاص الــذين نُـــفّذ فيهم ُحكم اإلعــدام،2002نونــبر 

 شَكَّلُوا خَسارة جَسيمة بالنسبة للشعب المغربي. بينما األشــخاص الــذين
 لم يُنـفذ فيهم حكم اإلعدام، شَكَّلُوا كُلُّهُم، فيما بعد، اPثْرَاءً هَاِئال للشــعب
 المغــربي. فهـل يُعقــل، بعـد هـذه التجربـة المريــرة، االسـتمرار في الـتردّد

؟   «حول إلغاء عقوبة اإلعدام
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السياسي؟
  الفِعــل الــذي »يكــون الغَــرض منــه القَضــاء على169 المَ		ادَّةتُجَرِّم 

ــاقب عليــه النظــام الملكي،  بالســجن أو إقامــة نظــام آخــر مكانــه«. وتُع
 المؤبّد.

ــة170 المادةوتضيف    أن هذا الفِعل يَتحقّق »بِمُجرد وجــود محاول
ــع ــيز على جمي ــدون تمي ــق ب ــة »تُطبّ ــقول أن العقوب ــا«. وتـ ــاقب عليه  مُع

 )أي المحاولة(«. فيها انخرطوااألفراد الذين 
ــانونيّين قــاِئلًا: »هــذه المــواد رقم  ــقَ بعض القَ  ، لم170، و169وَعَلّ

ح مــا هــو المَعــنى المَلمــوس ِلمَفهــوم ”  االنخــراط في مُحاولــة تَـــغييرتُوَضــِّ
 ، أو تَجَلِّيَاتِه. الشيء الذي يَسمح بِالشَّطَط في اســتعمالالنظام السياسي“

ــرَّرَ، ــا تَكَ بط م ــو بالضــّ ــك ه  الســلطة ضــدّ المٌعارضــين السياســيين. وذل
ــاثَر، خالل عهـــد المَلِـــك المُســـتبد الحســـن الثـــاني. حيث تَعَـــدّدَت  وتَكَـ
 المُحاكمـــات السياســـية ِللمُعارضـــين السياســـيين. ولم تتـــوفّر في هـــذه
ــة ــام قَمْعِيَ دَرت عنهــا ا4حْكَ ــة، وَصــَ روط المُحاكمــة العَادِلَ  المُحاكمــات شــُ
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اف ــَ ــه ”هَيَْئØة االِنْصـ ــترفت بـ ــهُ واعـ ــا ا4كَّدَتْـ ــو مـ وَتِهَا. وهـ ــْ ــالَغ في قَسـ  مُبَـ
والمُصَالَحَة“ التَابِعَة للدولة، في تقريرها الخِتَامِي«.

وص عليـه في 174 المادةوتضيف   المـادة: أن هـذا الفعـل )المَنْصـُ
  سنوات »إذا لم يَتبعــه القِيــام10 إلى 5( يُعاقب عليه بالحبس من 169

بعمل أو البدء فيه«.  
ــر النظــام  وقــال بعض التـــقدّميين: »لمــاذا ال يَحــقّ للشــعب أن يُغيّ
 السياسي القاِئم في البالد؟ هل النظام السياسي القاِئم مُقدّس؟ هل نوع
ــاِئم هــو مفــروض من طــرف اإللــه؟ هــل النظــام  النظــام السياســي الق
ل ــو ا4صــْ ــدَف في حــدّ ذاتــه؟ ومَن ه يلة أم هَ ــو وَســِ  السياســي القــاِئم ه
 الشّرعية، هل هو الشّعب، أم النظام السياسي القاِئم؟ فإن كــان الشــعب
ــر النظــام السياســي  هو أصل المَشروعية، فلماذا ال يحقّ للشــعب أن يغيّ
 القاِئم الذي يُفترض فيه أنه ُوضع ِخصِّيصًا لِخِدمــة الشــعب؟ وهــل يَحــق
 للمواطنين أن يَنتـقدوا النظام السياســي القــاِئم، أم أن هــذا النَـــقد يُعتــبر
 بِدَايـة ”لِجَريمـة“ مُحاولـة القَضـاء على هـذا النظـام السياسـي؟ ولمــاذا ال
ــروا في تَطــوير النظــام السياســي القــاِئم، أو  يَحــقّ ألفــراد الشــعب أن يُفكّ
 إصــالحه، أو تَرشــيده، أو تَـــغييره، أو تَحســينه، لكي يســتجيب لتطــوّرات
يًّا على  المجتمع، ولحاجيات الشعب؟ وإذا أصــبح النظــام السياســي عَصــِ
لَا يَحِــقُّ للشــعب في هــذه الحالــة أن يدِه، ا4  كل مُحاولة إلصالحه أو لِتَرْشــِ

يَثُور ضِدّ هذا النظام السياسي القاِئم، وأن يُغَيِّره«؟ 
  إذا كـــان الشـــعب ممنوعـــا منأوّالً،وأضـــاف بعض التــــقدّميين: ٍ»

 القيــام بأيــة مُحاولــة لتـــغيير النظــام السياســي القــاِئم )مثلمــا يظهــر من
 (، فـــإن مُجمـــل االســـتحقاقات االنتخابيـــة174 إلى 169الم			واد خالل 

كلي، وَمُخــادع،  العُمومية، المُنَظَّمَــة في البالد، سَتُصــبح مُجــرّد عَبَث، شــَ
وِيتَات،  وبدون مَفعول. وحينما يُشــارك الشــعب في االنتخابــات أو التَصــْ
 فإن مُشاركته هاته تَعني أن هذا الشعب يَطمح إلى تَـغيير، أو تَطــوير، أو

ــاِئم في البالد.  ــي القـ ــام السياسـ ــين، النظـ ــاتثانيًّا،تَحسـ ــلّ االنتخابـ   كـ
ــغيير، ــتي ال تمكّن الشــعب من تطــوير، أو تحســين، أو تـ  والتصــويتات ال
 النظام السياسي القــاِئم، تَـــغدو بــدون مَنـــفعة، وبــدون جَــدوى. حيث أن
ــاكل ــتحيل مُعالجــة المَش ــه تَس ــبيّن أن ــالم تُ ــدان الع ــل بُل ــارب مُجم  تَج
 المُجتمعية بدون إحداث تَـغييرات مُتواليــة في النظــام السياســي القــاِئم.
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ــا، ــني أنثالثً ــاِئم، يَع ــغيير النظــام السياســي الق ــع الشــعب من تَـ   إن مَن
 األشخاص الحاكمين، أو الطبقة الحاكمــة، المُستـــفيدين من هــذا النظــام
نِّ قَــوانين  السياسي القاِئم، يُريدون تأبيــد هــذا النظــام السياســي، عُــبر ســَ
 استبدادية، تَـفرض على الشعب الخُضوع المُطلق، والــدَّاِئم، لهــذا الوَضــع

  في حالــة مَنــع تَـــغيير النظــام السياســي القــاِئمرابعًــا،السياســي الــرَّاهن. 
ــاهر، ــير، والتَنظيم، والتَظـ ــفكير، والتَعبـ ــات التَــ ــرورة حُرِّيـ ــبح بالضـ  تُصـ
كلية، أو  والمُعارضــة، وكــذلك حُرّيــات النَـــقد واالقــتراح، تُصــبح كُلهــا شــَ

ــأثير.  ــدون تَ ــة، أو بِ ا،مَلغي   حينمــا يشــارك الشــعب في انتخــابخامســً
 هَيئات تَمثيلية، أو تَشريعية، أو تَنـفيذية، أو حينما يُصوّت على مَشــروع
 تَعــديل الدســتور، أو على استـــفتاء، فــإن ُمــبرر ُوجــود هــذه االنتخابــات
 والتَصويتات هو أنها تُوفّر للشعب إمكانيــة تَـــقرير مَصــيره بِنـــفسه، عــبر
 تَطوير، أو تَـغيير، أو تَحسين، النظام السياسي الذي يُنظم المُجتمع. فإذا
ــدابير  ا لغِيَت كـــلّ إمكانيـــة لتــــغيير النظـــام السياســـي القـــاِئم، فـــإن التَـ
 الدِّيمقراطية )المُسطّرة َنظريا في الدســتور، وفي القَــوانين( تُصــبح مُفرغــة

من َمضمونها«. 
 وأضاف تـقدّميون آخرون: »الجوهر في الديمقراطيـة هـو أنهـا ُتمكن
 الشعب من إحداث تـَغييرات مُتالحقة في النظام السياســي القــاِئم. فــإذا
ــو أن ــك ه ــنى ذل ــا، فَمَع ــاِئم َممنوعً ــي الق ــام السياس ــغيير النظ ــبح تَـ  أص

الديمقراطية هي نـَفسها أصبحت مَلغية«.  
 وقال تـقدّميون آخرون: »إذا كان األشـخاص الحـاكمون، أو الطبقـة
 الحاكمة، يَمنحون ألنـفسهم َحقَّ احتكار تَجميد النظـام السياسـي القــاِئم،
 أو حَقّ مَنع تَـغييره، فَمِن أين يَستمدون شَرعية هذا االحتكار؟ إن لُجــوء
 الحُكّام إلى َسنِّ قَوانين تَمنع على جماهير الشــعب كــلّ عَمــل يَهــدف إلى
ــافون من  تَـغيير النظام السياسي القاِئم، سَيَدُلُّ على أن هؤالء الحُكّام يَخ
ــفسها، عــبر ــقرير َمصــيرها بِنَـ ــة تَـ  أن تلجــأ جمــاهير الشــعب إلى مُحاول

تـغيير أوضاعها المُجتمعية«. 
 وأضاف تـقدّميون آخــرون: ٍ»هــل الشــعب ُملــزم بـأن يَخضـع إلرادة
 النظام السياسي القاِئم، أم أن النظام السياســي هــو الــذي يَتــوجّب عليــه
 أن يَخضع إلرادة الشعب؟ هــل الشــعب مُجــبر على أن يكــون في ِخدمــة
 النظام السياسي، أم أن النظام السياسي هو الــذي يَجب عليــه أن يكــون
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 في ِخدمة الشعب؟ وهـل غايـة النظـام السياسـي هي خِدمـة الشـعب، أم
 أن مُبرّر ُوجود الشّعب هو فقط خِدمة دَوَامَ هذا النظام السياسي القاِئم؟
ا خالل وَقت مَا، هل هذا النظام السياسي  وحتّى إذا كان هذا النظام جَيِّدً
 سيبقى داِئمًا وأبدًا سَليما، وحَكيما، وعَادال، وبَنَّاءً، ومَشروعا؟ أالَ ُيوضّح
ــه يُمكن أن يَتطــوّر، أو أن يَنحــرف، أيّ ــاريخ مُجمــل بلــدان العــالم، أن  ت
 نظـــام سياســـي قـــاِئم، كمـــا ُيمكن أن يُصـــبح عَتِيقًـــا، أو مُتجـــاوزًا، أو

ادِيًا، أو َفاسـدا، أو مُســتلبًا )  (، فَيَتَحَــوَّلُ إلى وَحش يَضــطهدaliénéاِسْتِبْدَ
 الشعب؟ وفي حالة إذا مَا أصبح النظام السياسي فَاسدا، أو مُســتبدًّا، أالَ

يحقّ للشعب أن يُحاول تـَغيير هذا النظام السياسي«؟ 
ــا من حُقوقــه  وأضاف تـقدّميون آخرون: »إذا أصبح الشــعب محرومً
 في مجاالت نـَقد وَتَـغيير النظام السياسي القــاِئم، أال يَغــدو هــذا الشــعب
 فَاقدًا لِحُرِّيَاته، ولِاسْتِـقْلَالِه، ولِسيادته؟ قَد يَلجأ نظام سياسي مُحدّد إلى
 تَبرير حِرمان الشعب من حَقّ تـغيير هذا النظام السياســي بِحُجّــة تَخلّــف
 هذا الشعب، أو جَهله، لكن لمــاذا يَــرفض هــذا النظــام السياســي كُــل مــا
 يمكن أن يُساعد هذا الشعب على التَخلّص من الجَهل والتَخلّف؟ وهــل
 يَكفي لنظـــام سياســـي أن يَكتب في القـــانون ”مَمنـــوع تَــــغيير النظـــام
عوب بلــدان  السياسي“ لكي يُصبح هذا المَنع مَشروعًا؟ ولمــاذا تَتمتّــع شــُ
 أوروبّا، وأمريكا، وآسيا، وأستراليا، في كلّ يــوم، بِحُرِّيــات نَـــقد أنظمتهــا
 السياسية، وَبِحُرية نَـقد رُؤســاِئها، أو ُملوكهــا، أو حُكوماتهــا، أو ُوزراِئهــا،
 بينما تُحْرَمُ شُعوب البلــدان المُســلمة وَحْــدَهَا من هـذه الحرّيــات؟ وهــل
ــتي حــاولت ــا، أو ســوريا، ال ــونس، أو مصــر، أو اليمن، أو ليبي  شــعوب ت

 ، ولـو أنهـا2013 و 2011تـغيير النظام السياسـي الفاسـد، بين سـنوات 
 لم تَنجح بَعْــدُ بِشــكل مُــرض، هــل هي شــعوب »مُجرمــة«، أم أنهــا، على

عكس ذلك، شُعوب مُتـقدّمة، وَمُحِقَّة في طُموحاتها«؟  
عب، أو لِقِــوَاهُ السياســية، محنا للشــّ  وردّ بعض المُحــافظين: »إذا ســَ
يُو�دِّي إلى  بِمحاولة تَـغيير النظام السياسي القـاِئم، فـإن هـذا التّســاهل ســَ
ــدني. يَان المَ ــرّد، أو على العِصــْ ــجّع على التَم  الفَوضــى، كمــا يُمكن أن يُش
ــا  والغُلُوّ في الحُرّيات، إنّمَا يُنمّي الطُموحات االنتهازية أو األنانية. وإذا م
 انهارت الدولة، فإن الباب سَيَغْدُو مَفتوحًا على المَجهول. وكل شعب ال
 يَحظى إالّ بالنظام السياسي الذي يَسْتَحِقُّه. ولَا يَحتاج الشعب حاليــا إلى
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بْطِ، واألمن،  المُغامرات السياسية، وإنما يَحتاج إلى تَـقوية التَحَكُّم، والضــَّ
واالستـقرار«. 

رِيًّا،  وأجــاب بعض التـــقدميين: »إذا كــان االستـــقرار السياســي قَســْ
 ومُطلقا، فإنه سَيتحول إلى ُجمُــود مُعَرْقِــل، أو إلى اســتبداد سياســي غــير
ــال  مَعقـــول. كمـــا أن التَــــغيير من أجـــل التَــــغيير قـــد يَتحـــوّل إلى اِرْتِجَـ
 مَرفوض. لكن لَا تُوجد جماهير تُريد التَغيِير من أجل التَغيير. وإنما تُريد
 التغيير من أجل مُعالجة مَشاكلها المُجتمعية المُوÍلِمَة والمُزْمِنَة، والتي لَا
ــافظون،  يَقدرون على االستمرار في مُعَانَاتها. وعلى خاِلف ما يقوله المُح
اهُل، أو ــَ ــقرار، ليس هــو التَس ــاب االستـ ــذي يُحــدث غِي ــإن الســبب ال  ف
ــة ــات، وإنمــا الســبب هــو عــدم احــترام الدول ــة في مجــال الحرّي  اإلباحي
بَب هـــو أن الطبقـــات  لِمَبـــادئ الديموقراطيـــة وحُقـــوق اإلنســـان. والســـَ
ودة. تَغِلَّة بَــالَغَت في اضــطهاد واســتغالل الطبقــات المَســُ اِئدة والمُســْ  الســَّ
ــد يَحتــاج المُجتمــع إلى التَركــيز على ــترات التاريخيــة، َق  وفي بعض الفَ
 االستـقرار. وخالل بعض الفترات التاريخية األخرى، قد يَحتاج المُجتمــع
 إلى التركيز على المُراجعة النَـقدية، وعلى اإلصـالح، والتَـــقْوِيم، والتَــغْيِير.
 فإذا كان مثالً النظام السياسي القاِئم استبداديا، أو فَاسدًا، فإن الطُمـوح
رُوعًا. والمُواطنــون الــذين ا، بــل ضــروريا، ومَشــْ يَغْدُو مُحَبَّذً  إلى تـغييره ســَ
ــرمين، أو ــوا مٌجـ ــاِئم، لَيسـ ــي القـ ــام السياسـ ــغيير النظـ ــون إلى تَــ  يَطمحـ
اءً ضــد أعضــاء األســر  مُغامرين، أو عَــنيفين. وال يَحملــون بالضــرورة عَــدَ
فِـقَ المُواطنــون بســهولة على ضــرورة ُخضــوع كــل  الحاكمة. ويُمكن أن يَتَـّ
 مُحاولة لِتـغيير النظـام السياســي إلى مَبَــادِىØ مُحــدّدة. فَلَا يُقبــل مثالً أن
 يكــون تَـــغيير النظــام السياســي بِالْاِنْـــقِلَاب العســكري، أو بِِــالغِشّ، أو
ــغيير النظــام ــدُوّل أجنبيــة. لكن تَـ ــقْوَاء بِ ــآمر، أو بالعُنـــف، أو بِاالِسْتِـ  بِالتّ
عبي، جمــاهيري، حاشــد، وَواضــح، ــرّك شــَ ــذي يَنتج عن تَح  السياســي ال

 ، أو في تونس، أو مصــر، أو اليمن،1979مثلما حدث في إيران في سنة 
ــنتي  ــا، بين س ــو2012 و 2011أو ليبي ــروعا. ول ــغييرا مَش ــبح تـ   م، يُص

 راعات الحزبيــة، أو التناقضــات السياســية، أوتَخلّلتــه بعض الصّ
 . ألن هذا التـغيير السياسي يُعبّر عن إرادة شعبيةالصِّدامات المُؤسفة

رُوعِيَة، والســيادة، هــو الشــعب، وليس النظــام لَ المَشــْ  عَميقــة. وألن ا4صــْ
السياسي القاِئم«.
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 وقال بعض المُحافظين: »دَوْر الدولة هو وَضْع القوانين التي تَضــمن
ــة ومُقدّســاتها. ومن واجب كــل ــوَابِت األمّ  األمن، واالستـــقرار، وحِمايــة ثَ
رعية. ا4لَمْ تَـــقُل اآليــة: ”يــا  المُواطنين أن يحــترموا الخُطــوط الحَمــراء الشــَ
ــكم“؟ ــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأولي األمــر منـ ــذين آمن ــا ال  أيّه
ــذا وَجب ــاليّون. ل ــاكِمُون الحَ ــارة ”أولي األمــر“ هم الحَ ودُون بِعب  والمَقْصــُ

الوَلَاء والوَفاء لِحُكّامنا، في إطار من األمن واالستـقرار«!
ــاِئالً: » ــقدّميين ق ــق بعض التـ ــدِّين في السياســة، أووعلّ ــام ال  ا�قْحَ

 !الخَلـط بين الــدّين والدولـة، يُــؤدّي مُباشــرة إلى االســتبداد السياسي
 وبِقَدْر ما أن َتدَخُّلُ الدولة في الدّين مَرْفُوض، بِقَدْر مــا أن تــدخّلُ الــدّين

. «في الدولة هو أيضًا غير مَقبول
بق لِلمَلــك المُســتبد الحســن الثــاني»وأضاف بعض التَـقدّميّين :   ســَ

تَعَان بِخُبَـــرَاء ا4جَــانِب ومَغاربــة في مَجَــال القــانون، وا4دْخَــل في  أن اِســْ
ــقَال ــتي تُمَكِّنُ ِمن اِعْتِـ ــرَاءَات ال اطِر واالPجْ ــَ ــلَّ المَس ــاِئي“ ُك ــانون الجِن  ”الق

ال اPرْثُ المَلك المُستبد الحسنوَسِجْن كُلّ المُعَارضين المُحْتَمَلِين.   وَمَا زَ
 الثاني حَاضِرًا في القانون الجناِئي الحـالي. وفي ''مُسـودة مَشـروع القـانون
اِئل قانونيــة  الجناِئي'' الحاليــة، يُوجــد مَيْــل واضــح إلى إعطــاء الدولــة وَســَ
ــقِدُون، أو ــذين يَنْتَـ ــد، أو قَمــع، األشــخاص ال  مُتعــدّدة، تُمكّنهــا من تَحْيِي
 يُعارضون، أو يُقـاومون، النظـام السياســي القـاِئم. والغَـريب في مجــاالت

 المَ		واد)المُتناولــة في ”المَسّ بأمن الدولة الداخلي أو الخ		ارجي“ تُهْمَة 
 (، أو201 أو ”الخِيَانَ			ة“، أو ”المُ			وIامَرة“ )الم			ادة (،207 إلى 201من 

ابة الثَ		اِئِرَة“ )الم		واد من   (، أو ”التَجَمُّع الثّ		وْرِي“204 إلى 203”العِص		َ
  هو أن هذا القانون يُلْغِي حَقَّ المُواطــنين في نَـــقد النظــام(،205)المادة 

 السياسي القاِئم، أو مُعارضته، أو مُقَاوَمَتِه. ويعتــبر هــذا القــانون الجنــاِئي
ــاِئم ــي الق ــام السياس ــدف إلى مُعارضــة النظ ــاركة في تنظيم يه ــلّ مُش  كُ

ــة  ــة حُجَّة على جَريمـ ــة“.بِمَثَابَـ دّ أمن الدولـ ــِ ــؤامرة ضـ ــاركة في مُـ  ”المُشـ
ــة، إلى دَرجــة أنــه ا عِبارات غَامضة، أو مُبْهَمَ  ويَسْتَعْمِل هذا القانون عَمْدً
ط، أو َناقِـد، أو مُناضــل، أو هولة تَلْفِيــق هـذه التُّهَم إلى أيّ نَاشــِ  يُمكن بِســُ
قابي، أو حَفِي، أو كَــاتب، أو حَــرَكِي، أو نـــَ  مُعــارض، أو مُثَـقَّـــف، أو صـــَ
 جَمْعَوِي )نِسْبَةً ِللجَمْعِيَّات(. وكــل شــخص مُتَمَــرِّس في القـانون، أو كــل
يُحِسّ أثنـاء قِـراءة  خَبير بِما يَجــري عَـادَةً في المُحاكمـات السياســية، سـَ
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ــة مِّمَت بِعِنَايَ ات، صــُ  بُنود هذا القانون، كَا4نَّهَا فِخَاخ )جَمْعُ فَخّ(، أو ِمصْيَدَ
ين، والنَاقِــــدِين، والمُناضــــلين، طِيَاد المُعَارِضــــِ هِيل اِصــــْ  فَاِئِقَــــة لِتَســــْ
 والصَحَافِيِّين، والثَاِئِرِين، والثَوْرِيِّين، بِهَدَف اِعْتِقَالِهِم، واPدَانَتِهِم، واPقْبَارِهِم
 ا4حْيَاءَ في السُجُون. فَلَا غَرَابَة أن نَجِــد مثلًا، أثنــاء عَهــد المَلــك المُســتبد
 الحسن الثاني، أن َمــا يزيــد على ا4رْبَعِين ا4لفًــا من المُناضــلين المُعارضــين
جن ــوا اPمَّا بِاإلعــدام، أو بِالســِّ  تَعَرَّضُوا لِلْاPعْتِقَال، والتَعذيب، والقَمع، وا دِينُ

   !المُو�بّد، أو بِسنوات طَوِيلة من السِّجْن«
 ، نجــدها201الم		ادة وقــال بعض التـــقدميين: »إذا اعتبرنــا مثــال 

ــدَاءً  جن المُو�بَّد ”من ِارْتَكَبَ اِعْتِ ــاقب بالســّ   منــه إثــارة حــربالغَ		رَضُتُع
عَلَ حربــا أهليــة“  أهلية...“. ونالحـظ أن هـذه المـادة، ال تُعــاقب ”من ا4شــْ
د آخـر، وحُـدوث  فِعلية، وَاضحة ومَلموسة، عَبر تَكوين وتَسليح فَريـق ضـِ
 صِدامات مُسَلَّحَة بين فُرَقَاء، وسُقوط قَتلى وجَــرحى، وإنمــا تُعــاقب هــذه

ــرّد(  ــ ــادة ”من اِرْتَكَبَ )مُج ــ ــد، إذا أمكن اعت				داءالم ــ ــذاتَاZوِيل“ واح ــ   ه
  ”اPثَارةأن يُؤدّي في المُست	قبل إلى”الغَرَض مِنه“ هو ”االعتداء“ على أن 

يغة ”اِرْتَكَبَ اِعْتِــدَاءً“،  حَرب أهلية“. وتُالحظون أن الفَرق شَاســع بين صــِ
عَل حَرْبًــا أهليــة“ ملموســة ! وهــذا الغُمُــوض المُتَعَمَّد في  وصــيغة ”ا4شــْ
طَط. حيث  مَح بِالتَّاÂوِيلَات المُغرضــة، أو بِــالظُّلم، أو بِالشــَّ  الالتّعابير، يَســْ

 يُعــاقب هــذا القــانون الجَريمــة المُرتكبــة في المَاضــي، وإنمــا يُعــاقب
  ألن النظــام السياســيالجَريمة التي يُحْتَمَل أن تُرْتَكَبَ في المُستـــقبل.

  مَرفوض،اِسْتِبَاق الجَرائمالقاِئم يَخَاف من ثورة الشعب. وهذا الغُلُوُّ في 
وخَطير«! 

جن المُؤبّـد203الم	ادة وأضـاف بعض التــقدّميين: »تُعـاقب    بالسِـّ
ــيير  ــوَلَّى تَس ــائرة،”مَن تَ ــامِعصــابة ثَ ــا، أو قَ ــرَ بِتأليفه ــا، أو ا4مَ   أو تأليفه

ادَات من المُؤن، أو قدّم  بتنظيمها، أو ا4مر بتنظيمها، ... أو بَعث لها اPمْدَ
 مُساعدة بأيّة وسيلة أخرى إلى مسيّري العِصابة أو قُوادهــا“. وتَــرك هــذا

ا، ومُبهمــا، إلى دَرجــة أنــه يمكنِعص		ابة ثَ		اِئِرَةالقــانون مَفهــوم ”  “ غَامضــً
ــة جَماعـــة من المُعارضـــين السياســـيين، أو  تَلْفِيـــق هـــذه التُهمـــة إلى أيّـ

رِبِين ارع، أو المُحْتَجِّين في عَن العَمـــل،المُضـــْ ــاهِرِين في الشـــّ   أو المُتَظَـ
طَطَ في بح الشـــَّ مِين في َمكـــان مُعيّن. فَيُصـــْ اء عُمُــومِي، أو المُعْتَصـــِ  فَضـــَ

  ســنة ســجنًا كــل15 تُعــاقب بِِـ 205الم		ادة استعمال السُّلطة سَهْلًا. بل 
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ــان  ــ ــوْالتَجَمُّع الثَ				وْرِيمن ”قُبِضَ عليهم في َمك ــ ــد، وَلَ ــ ــا4نَّ التَوَاجُ ــ  “! كَ
ــع الثــوري“، هــو  بِالصُّدفة، أو مِن بَاب حُبِّ االِسْتِطْلَاع، في ”مكان التَجمّ

ود هــو15جُريمة عُظمى، وَتَسْتَحِقُّ عُقُوبَة  ــل المَقْصــُ   سنة من السِّجن. فَهَ
 “، أو حَتّى مُتعاطفًــا مــعثَ		اِئِرًا“، أو ”ثَوْرِيًّامَنــع أيّ ُمــواطن من أن يكــون ”

 مك		انالثَوريّين!؟ أم أن المُبتـغى هو صَدّ المواطنين من أن يــذهبوا إلى ”
 “؟ ومَــا مَعــنى أن تكــونالتَجَمُّع الثَ		وْرِي“!؟ وما معــنى ”التجمّع الثوري

ح. وفي حالـــة غيـــابث			اِئرًا“، أو ”ثوريًا” ــّ  “؟ القـــانون لم يُجب، ولم يُوضـ
الُوضوح في القانون، يُصبح الشَّطَط في استعمال السُلطة سَهْلًا«!   

  بِالحبس من ســنة206المادة وأضاف بعض التـقدّميين: »تُعاقب 
  سنوات، وغَرامة يُمكن أن تَصل إلى مئة ألف درهم، ”مَن10واحدة إلى 

ايَا، أو ــدَ ــات، أو هَ ور، هِبَ ورة من الصــّ ــانب ... بِا4يَّة صــُ لَّم ... مِن أج ــَ  تَس
أنها ...  اط، أو دِعَايَـة، ِمن شـَ  زَعْزَعَ	ةقُروضـا ... لِتَســيير، أو تَمويـل، نَشـَ

  أن العَمَالَة ِلدول أجنبية،ا�وّلًِإ،“. ونُسَجِّلُ وَلَاء المُواطن ِللدولة المغربية
ــة تَوْجِبُ اإلدَانَ ــَ  أو خــدمتها على حســاب مصــالح الــوطن، هي جريمــة تَس

  أن الجُرْم الرِئيسي المُستهدف في هــذه المــادة،ثَانِيًّا،والعِقاب. ونُالحظ 
لُّم أمــوال من أجــانب، وإنمــا هــو   زَعْزَعَــة وَلَِإء المُواطــنين”ليس هــو تَســَ

رِين يُمكن لِا×يٍّ كــان أن“!للدولــة المغربية   كــأن المُــواطنِين أطفــال َقاصــِ
هُولة وَلَاْئØهُم تُجَـــاه الدولـــة! وَ  كَـــا4نَّ الدولـــة تَعتـــبر أن واَلء”يُزَعْـــزِعَ“ بِســـُ

هُلُ زَعْزَعَتُــه، بِمُجَــرَّد كَلمــة، أو عيف، وتَســْ  المُواطــنين تُجَاهَهَــا هَشٌّ، وضــَ
 بِخُطبة، أو بِمَقال، أو بِا غنية، أو بِنَشَاط ثَـقَافِي، أو بِتَرْدِيد شِعار َمــا. وإذا
ــة“،  كان ”وَلَاء المُواطنين“ هَشًّا إلى هذه الدّرجة، ومُعَرَّضًا لِخَطر ”الزَّعْزَعَ
 فَمَنْ ُهو المَسَْئïول عن هذا الوَضع؟ هل المَسَْئïول هُو المُعـارض السياسـي
اغِب الـذي يَقُــوم بِِـــ ”دِعَايـة ، مِن شــأنها ... زَعزعــة وَلَاء المُــواطن  المُشــَ

هُولة  َئïول عَن ســُ  ”زَعْزَعَــة وَلَاء المُواطــنينللدولة المغربية“؟  ا4لَيْسَ المَســْ
ببتُجَاه الدولة“ هو السُّلطة السياسية، و  هو النظام السياسي القــاِئم، بِســَ

د؟ وفي حالــة إذا مَــا تَبِد، أو الفَاســِ  ا4دَاءِه الــرَّدِيء، أو المُتخلّــف، أو المُســْ
بب هــذاحَــدَثَ فِعْلًا   ”تَزَعْــزُعٌ في وَلَاء المُواطــنين تُجــاه الدولــة“، هــل ســَ

ــه يَرجــع إلى  ”التَزَعْزُع“ يَرْجِع إلى تَحْرِيض الثَوريّين أو ”المُتَآمِرِين“، أم أن
اد وَفَسَاد النظام السياسي القاِئم؟   نالحظ أن هــذا القــانونوثالِثًا، اِسْتِبْدَ

يَانة الحُرّيــات،  ال يَنشغل بِحِماية الحَقّ، وال بِالــدفاع عن العَــدل، وال بِصــِ
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  هــودَوْرُ القانون الجنائيوإنما يُريد حِماية النظام السياسي القاِئم. فَهَلْ 
ــا،خِدْمَة الشعب، أم أنه ِخدمة النظام السياسي القاِئم؟  حورَابِعً   لم يُوضــّ

 ، وال ما هو مَضمونه، وال ا4يْنَ يُوجد، وال كَيــف“الوَلَِإء”هذا القانون معنى 
 “الــوَلَِإء”نَلْمَسُه، وال كيف نَـقِيسُه، وال كيف نُـثْـبِـتُ بِدِقَّة عِلمية أن هذا 

ــة  ــرّض لِجَريمـ ــوَاطِن مُعَيَّن، ثم تَعـ ــودًا في مُـ ــان َموجـ ــة“كـ   أو،”الزَّعْزَعَـ
ــقْد.  ــة، أو النَـ ا،الخَلْخَلَ ــةوخَامِســً ح لنــا هــذا القــانون مَعــنى كَلِمَ   لم يُوضــّ

  وال مـــا هي تَجَلِّيَاتُهَـــا، وال كيـــف نَتَا4كَّد من حُـــدوث هـــذه“،الزَّعْزَعَة”
 ”زَعزعــة وَلَِإء لم يُقْنِعْنَا هذا القانون بأن وسَادِسًا، ”الزَّعزعة“ في الوَلَاء.

  تَســتوجب العِقـاب. أال تُوجـدجَريمة هي حَقًّا المُواطــنين تُجــاه الدولـة“
ــدم ــترات تاريخيــة، يَكــون خاللهــا تَطــوّر المُواطــنين، من الــوَلَاء، إلى عَ  فَ
ليمًا، أو اِئبًا، أو ســَ ــوُّرًا طَبيعيًّا، صــَ  الــوَلَاء، تُجــاه نظــام سياســي قَــاِئم، تَطَ

   هل وَاضِعُو هــذا القــانون الجنــاِئي يَعتــبرون أن تَطــوروسابِعًا،إيجابيا؟ 
ــواطن“،عَدم الوَلَِإء” إلى“،الوَلَِإء”مُواطن مُعيّن ِمن    لَا يَتَحَمَّل فيه هذا المُ

 المَعْنِي أيّة مَسئولية؟ وهل هذا التَطَــوُّر ليس من حَـقّ المُواطــنين؟ وهــل
  هــو َتطــوّر“،َعدم الوَلَِإء” إلى حَالة “،الوَلَِإء”تَطَوُّر مُواطن مُحَدَّد ِمن حالة 

ــا، غــير طــبيعي، وغــير مَشــروع، وغــير مَقبــول؟   لم يُبَيِّنْ لنــا هــذاوثَامِنً
 في وَلَاء مــواطن مُعيّن تُجــاه“ زَعْزَعَة”القانون الجناِئي أنــه، كُلّمــا حَــدثت 

ــرّ ومَشــروع لوك ُح بب هــذه الزَّعزعــة، ال يَرجــع إلى ســُ ــة، فــإن ســَ  الدول
خص آخــر، هــو  للمُواطن المَعني هُو بِنَـفْسِه، وإنما يَرجع بِالضَرُورة إلى شــَ
رُّ هـذا القـانون مُ اللَّدُودُ للنظـام السياسـي القـاِئم. ولِمـاذا ُيصـِ  ذلك الخَصـْ
 الجِنَــاِئِي على تَجْــرِيم ذلــك المُناضــل المُعــارض المُفْتَــرَض، الثّــاِئر، أو

 ا4لَا تَدُلُّوتَاسِعًا، الثوري، الذي يَطْمَح اPلَى تَغْيِير النظام السياسي القاِئم؟ 
بق ذِكرهــا( على أن الدولــة تســتعمل القــانون  هــذه المُعطيــات )الــتي ســَ
د مُن  الجناِئي كَسِلَاح مُتَحَيِّز لِحَسم صِرَاعَاتِهَا السياســية، أو الطبقيــة، ضــِ

ــاِئم؟  ــ ــي الق ــ ــام السياس ــ ــون النظ ــ رًا،يُعارض ــِ ــ ــذا، فيوَعَاش ــ لَا يُو�كِّدُ ه   ا4
لَاح من بين األســلحة ــتعمل كَســِ ــانون يُس  المُجتمعــات الطبقيــة، أن الق

رَاعَات الطَبَقِيَــة؟  تَعْمَلَة في مَجــال حَســم الصــِ  وفي الخِتَــام، مَــا هــوالمُســْ
 «؟الجَوْهَر في القانون، هل هو حِمَايَة حُرِّيَات المُواطنين، أم هو َقمْعُهَا

ــالي على ” ــال التَ ــقدميين: »لِنَتَخَيَّل المِث  زََعْزَعَ		ةوأضــاف بعض التـ
 “. لِنتصـــوّر شَخصـــين يَتحـــدثان في مقهى.وَلَاء مُ			واطن تُج			اه الدولة
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 ولِنَـفْتَرِض أن الشخص األول مِنهمــا يَعتـــقد أن النظــام السياســي القــاِئم
 بالمغرب هو نظام دِيموقراطي، وَرَاِئــع، وَمَحبــوب. وبَعــد وَقت مُعيّن من
خصُ الثــانيُّ األولَ بــأن هــذا النظــام  الحــوار، وتبــادل الحُجج، أقنــع الشــّ
 السياســي هــو نظــام اســتبدادي، أو فاســد، وتَســتوجب مَصــلحة الشــعب

ى، أو تَبَـــدَّدَ، أو زَالَ،   ”وَالء“إصـــالحه، أو تَــــغييره، أو تَطـــويره. فَتَلَاشـــَ
 الشخص األول تُجــاه الدولــة. مـاذا نَـــفعل في هـذه الحالــة؟ لِنَتَخَيَّل أننــا
خص  قُضــاة مُلــتزمون بِــالتطبيق الحَــرْفِي للقــانون. هــل نَحكم بِــرَمْيِ الشــّ

يَكُون، ليس فقــط10الثاني في السجن خالل  لوك ســَ   ســنوات؟ هــذا الســُ
ــا. ويَعــرف المُواطنــون أنــه ا ا4حْمَقً ــا، واســتبداديا، بَــل ســيكون أيضــً  ظَالِمً
 باإلمكان أن تُصبح الدولة استبدادية، لكنهم يَنْسَوْنَ أنــه باإلمكــان أيضــا
 أن تَـغْدُوَ الدولة حَمْقَاء ! ولكي تكون هذه الدولة فَعّالة أكثر، نَدعوها إلى
 عَدم االكتـفاء بِتَجْرِيم ”زَعزعة واَلء مُواطن تُجاه الدولة“، ونـقترح عليهــا
ــفاعل ــوار، أو التَـ  أن تَســتبق األحــداث، وأن تَمنــع مُختلــف أصــناف الحِ

 زَعزع	ة في َوالءالفِكــري، فيمـا بين المُواطــنين، لِكَي ال تَحــدث أبـدًا ا4يَّةُ ”
         ؟«! “المُواطنين تُجاه الدولة

ــاالً ثانيــا على ” ــاِئِلًا : »لِنَتَخَيَّل مِثَ ــقدميين قَ  زَعزع		ةوزاد بعض التـ
وَّر عَــاطِلَيْن مُــزْمِنَيْنِ. األول منهمــاوَالء مُ		واطن تُج		اه الدولة  “. لِنَتَصــَ

ــوم، ــدَر مَحتـ ــة، أو قَـ ــادية طَبيعيـ ــاهرة اقتصـ ــة هي ظَـ ــقد أن البِِِطالـ  يَعتــ
ــلُ ــقاش طويــل، أقنــع العَاطِ  ويَســتحيل تَخْلِيص المُجتمــع منــه. وبعــد نِـ
ودَة،  الثانيُّ العاطلَ األولَ أن البِطَالَة هي نَاتِجَة عن سياسة حكومية مَقْصــُ
ــدَّد من ــدْر مُحَ  ومُرادة. وهدف هذه السياسة الحكومية هو الحِفَاظ على قَ
غْط على ا جـور اليَـد العَاملــة، وتَخفيضـها، من أجــل  البطالــة، بِهَـدف الضــَّ
 تَنشــــيط االســــتثمارات الداخليــــة، أو من أجــــل جَلْبِ االســــتثمارات

 “ العاطــل األول تجــاهوَالءاألجنبية. فكانت نتيجة هذا الحــوار هي زَوال ”
ــف سياســية مُناهضــة ــل َمواق ــلُ األولُ يَحم ــة. حيث أصــبح العاط  الدول
 للحكومة، أو للدولة، أو للنظام السياسي. فماذا نـــفعل في هــذه الحالــة؟

رَح آلِيَــة البِطَالــة10هل نحكم بِ    سنوات على العَاطــل الثــاني الــذي شــَ
 البِنْيَوِيَة المُزْمِنَة؟ هل نُجَرِّمُ االPقْنَاع )أو ”الزَعْزَعَة“( الذي قَام به العَاطل
ــة  الثاني؟ هل نُجرّم عَقل العَاطل األول لكونه قَبِلَ بِِسُهولة الحُجَجَ الفِكْرِيَ
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 التي سمعها؟ أم هل نُجَـرِّمُ الحُكومـة القاِئمـة ِلكونهـا تَـرَكَت نِسـبة هَامَّة
من المُواطنين في َحالة بِطَالة بِنْيَوِيَة ومُزْمِنَة«؟     

حُ مِن هــذه األمثلــة أن تَجــريم  وأضــاف بعض التـــقدميين: »يَتَّضــِ
  يَهــدف، في،206الم		ادّة “، الوارد في زَعْزَعَة وَالء مُواطن تُجاه الدولة”

 العُمـق، إلى اPلْغَـاء حُرّيـة التــفكير، وحُرّيـة التَعبـير. والنَتيجـة العَمليـة هي
 تَجريم نَـقد الدولة، أو مَنع نَـقد سياساتها. ويُمكن أيضا أن تُستعمل هذه
لطة السياســية.  المادة لِمَنع نَشر المَعلومات التي تَـفضح سُوء تَـدبير الســُ

عب وهــذا هـو االســتبداد بِعَينـه.  كــأنّ غَايـة الدولـة هي أن ال يَعــرف الشــَ
يَْئýا  ــرُوشــَ ــار، فيعن الخُ ــتي يَرتكبهــا المَســئولون الكِب ــراِئم، ال  قِ، أو الجَ

ــرّة هي أن ” يِير الدولــة. أليســت الحقيقــة المُ  وَالء المُ		واطنمَجــاالت تَســْ
الً ”يَتَزَعْ		زَعُ“ الــذي ”تُج		اه الدولة  “ هَشٌّ، ومَبــنيوَالء“ بســهولة، هــو ا4صــْ

 على أساس دِعَايَات مُغَلِّطة، أو كَاذبة، أو مُخادعــة؟ كــأنّ الدولــة تَـــقول
 لَنَا: ”لَقد سَوَّقْتُ صُورةً جميلـة عن الدولـة، وعن النظـام السياسـي، لـدى
ورة، أو فَضــح  الرأي العام الداخلي والخارجي، ُوكُلّ من خَــدَشَ هــذه الصــّ
 زَيْفَهَا، سَا عَاقِبُه بِالسِّجن“! أليست الحقيقة هي أن المُشــكل، ال يكمن في
 ”زَعْزَعَة واَلء المُواطنين تُجاه الدولة“، وإنما يَكْمُن في كَــوْن هــذا ”الــواَلء“

مَبنيّ على ا4ساس دِعَايَة مُخادعة«؟    
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الكالم عنه ؟
 ، ويُعــاقب باإلعــدام )!(، كــل منخَاِئنا، يُعتــبر 181الم		ادة حســب 

 )؟( القُوات المسلحة المَلَكِية«!   زَعْزَعَة ا�خْلَاصقام بِِـ »
 “زَعزع		ة اإلخالصنَظرًا لِغُموض مَفهــوم ”»فَقال بعض التـقدميين: 

 تَجريم كل مَن اِنْتَـقَدَ مثلًا االِغْتِنَاء، يُمكن بِسهولة 181المادة الوارد في 
لوع بعض أفــراد  الغريب لبعض المسئولين في الجيش، أو مَن ِانْتَـــقَد ضــُ
لع في الجنـــوب، أو َمن اِنْتَــــقَدَ سياســـة بعث  الجيش في تَهـــريب الســـّ
رق ــَّ ــة، مثالً في خَليج الش ــدان أجنبي ــة إلى بل ــكرية مغربي ــدات عس  تَجري
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 األوسط، أو في إفريقيــا، إلى آخــره. والنتيجــة هي إلغــاء حُريــة التعبــير، أو
. «مَنع حُرية النَـقْد

  يُعتــبر َخاِئنــا، ويُعــاقب باإلعــدام )!(، كــل من،181للم		ادة وتبعًــا 
رّ»تَمكن بِا4يَّة وَسيلة كـانت من    )؟( ِمن أســرار الـدِّفاعالحُصـول على ســِ

الوطني بِقَصْدِ تَسليمه إلى سُلطة أجنبية أو إلى عُمالِئها«!  
  أنــه181الم		ادة نالحــظ في هــذه »وعلّــق بعض التـــقدّميين قــاِئالً: 

 ، ولــو لم يَحــدث بَعْــدُ“الحُصول على سرّ من أسرار الدفاع الوطــني”يَكفي 
 فِعل تَسليم هذا السرّ إلى سُلطة أجنبية مَزعومة. حيث يمكن أن تُنسب

، أو زُورًا، إلى المُتّهم،  لطة أجنبيــة“نِيَّة”خَطا   تَســليمه، فيمـا بعــد، إلى ســُ
 مُفترضة. فيكون العقــاب، ليس على جَريمــة مُرتكبــة في المَاضــي، وإنمــا
 على جَريمة مُحتملة الحُدوث في المستـقبل. الشيء الــذي يَتعــارض مــع

.  «رُوح العَدل
 «،سِرّ مِن أس		رار ال		دِّفَاع الوط		نيوحول التَساؤل: ما معنى عِبَارَة »

ــابت  ــ ــات:187الم				ادة أج ــ ــني“ هي: »المَعلوم ــ ــدفاع الوط ــ ــرار ال ــ   ”أس
ــوجِبُالعســكرية، أو الدبلوماســية، أو االقتصــادية، أو الصــناعية، الــتي   تُ

  أن ال يَطَّلِعَ عليها إالّ األشخاص المُكلفون بالمُحافظــة عليهــا«.طَبيعتها
ثم تُجرّم هذه المادة إفشاء هذه ”األسرار“. 

ــق بعض التـــقدّميين على    قــاِئالً: »ال َنــدري كيــف187الم		ادة وعلّ
 طبيعــــة هــــذه المَعلومــــاتيُمكن لمــــواطن عَــــادي أن يَعــــرف أن ”

  أن ال يَطّلع عليها)العسكرية، أو الدّبلوماسية، أو االقتصادية( تُوجب
 إالّ المُكلفــون“. كَــا4نَّ هــذا التَعريــف يقــول لنــا: ا4ســرار الــدفاع الوطــني هي
 المَعلومات التي تَظهــر على أنهــا أسـرار الـدفاع الوطــني! فال يُعـرّف هـذا
وِ، والتِّكْــرَار، بال  التعريف أيّ شيء ! وهذا هو ما يُوصف في اللّغــة بالحَشــْ

 الم		ادة(. زِيَادَة على ذلك، نُالحظ باستـغراب أن هذه tautologieفاِئدة )
  ال تَحصر ”أسرار الدفاع الوطني“ في المَعلومات ”العسكرية“، وإنما187

 تُوَسِّعُهَا إلى مَعلومــات ”دِيبلوماســية، أو اقتصــادية، أو صــناعية“. وهــذه
مُبالغة، وَشَطَط بَعيد عن الحَقّ«. 

  يُعتبر خاِئنا، ويعاقب بالسجن المؤبد )!(، كــل:182المادة وتـقول 
اهم عَمــدا في مَشــروع  عَاف مَعْنَوِيَةمن »ســَ   )؟( الجيش أو األمــة«!لِِأِضــْ

  ســنوات )!(، كــل من10 إلى 5، يعاقب بالسجن من 183للمادة وطبقا 
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اهم في مَشــروع    )؟( الجيش«! وغمــوض عبــارةإلضــعاف َمعنوية»ســـَ
ــقَّاد، أو إلى ــة إلى النُــ ــذه التُهمـ هِّلُ تَلْفِيـــق هـ ــَ ــة«، يُسـ عَاف المَعْنَوِيَـ ــْ  »اPضـ
 المُعارضـــين السياســـيين، الـــذين يَتكلّمـــون عن الجَيش! الشـــيء الـــذي

 يُقوّض حرية التعبير، أو يُلغي حرّية النـقد. 
  يُعتبر خاِئنا، ويعاقب بالسجن المؤبد )!(، كــل:182المادة وتـقول 

لطة أجنبيــة، بَاشَرَ اتصــاالتمن »  أو )ا4يْ نَــوع ِمن االتصــاالت؟( مــع ســُ
د مُســاعدتها في خُططهــامَع عُمالئها   )ما معــنى العَمِيــل؟(، وذلــك بِقَصــْ

)ما معنى الخُطَّة؟( ضِدَّ المغرب )ما المَقْصُود بِالمغرب؟(«! 
 الم		ادةوقــال بعض التـــقدّميين: »يُــبيح هــذا الغُمــوض الــذي يَلُــفُّ 

  تَحويل كل اِتِصَال بَريء، بِاPحْدَى ُمؤسّســات دولــة أجنبيــة، بِهــدف182
 قَضــاء أغــراض شخصــية أو جَمْعَوِيّــة عاديــة، إلى ''خِيَانَــة'' يُعــاقب عليهــا
لطة، أو ــقَ مُوظفــو الســّ هل أن يُلَفِـّ جن المُؤبّــد )!(. ومِن الســّ  القانون بالســِ
 شُرطتها، أو عُمالءها، هذه التُّهمة، إلى النُـقَّاد والمُعارضــين السياســيين.

وسيكون هذا شَطَطًا في استعمال السُلطة«. 
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االجتماعي ؟
ــانون ــروع القـ ــودة مشـ ــقدّميين: »نُالحـــظ في ”مُسـ ــال بعض التــ  قـ
ــتي ابقة ال عوبات الســّ ــفادت من الصــّ ــة استـ ــة، أن الدول ــاِئي“ الحالي  الجن
حافيين، أمثــال علي المرابــط، وأبـو بكـر ادفتها خالل قمــع بعض الصــَ  صــَ

  م. وقــد2014 و2000الجــامعي، وعلي أنــوزال، إلى آخــره، بين ســنوات 
حَفِي(،حَكمت عليهم المَحكمــة   بِا�يقَــافِ مُزَاوَلَــة نَشــاطهم المِهَنِي )الصــَ

 إمّا بشكل مُؤقّت، وإمّا بشكل نِهاِئي. حيث نَسْتَشِفُّ مِن التَدابير الواردة
 ، )مِن مُســودّة القــانون الجِنــاِئي(4-48، و 3-48، و 2-48الم		واد في 

 إجراءات قَمعية نَابعة بِشكل واضح من تَجارب قَمع هـؤالء الصــحافيين.
ــع ــات مَن ار عُقوب دَ ــْ هِيل ا�ص ــْ ــة تَس ــدابير القانوني ــذه التَ تَهْدِفُ ه ــْ  وَتَس

ــة النظــام السياســي هيمُمارسة النَشاط المِهني أو االجتماعي.   ألن غَايَ
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 مَنع المُعارضين السياسيين المُزعجين من االستمرار في ُممارسة مِهَنِهِم
أو ا4نْشِطَتِهِم«. 

ــة ،2-48الم		ادة في وأضــاف بعض التـــقدّميين: »  تَمنح الدول
 مُمارســة نَشــاطهلِنَـفسها إمكانية مَنع أّي مُعــارض سياســي مِن 

 ســنوات 10سنوات في حالة جُنْحَة، أو خالل  5، خالل المِهني
  خاصــةًلِقَتْل ذلك المُعــارض ِمهَنِيًّا. وهذه المُدَد تَكْفِيفي حالة جِِنَايَة. 

ام، أو ــّ ــان، أو رس ــاتب، أو فنّ ــارض صــحافي، أو ك ــر بِِمُعَ ــق األم  إذا  تَعلّ
ــوِي، أو  كاريكاتوري، أو مغنّي، أو مسرحي، أو نـــقابي، أو حــزبي، أو جَمْعَ

ناشط على شبكة األنترنيت، إلى آخره«. 
ــؤقّت مِن »الحكمَ بِـ 2-48المــادة تُبيح و  المَنــع النِهــائي أو المُ

  إذا ثَبَتَ أن لِلجريمة المُرتكبة عَالقةمُمارسة َنشاط مِهني أو اجتماعي،
 ثَمَّةَ خَطر في استمرار مُباشرة أو غير مباشرة بِمُزَاوَلَة هذا النَشَاط، وأن

«!      مُمارسته
ــانون ــادي في الق ــق العَ ــاِئلين: »المَنط ــقدّميين ق ــظ بعض التـ  والح

  المُجــرم، على الجَريمــةيُعــاقب الشــخصالجِنــاِئي، هــو أن هــذا القــانون 
 المُرتكبة في المَاضِي، عَبر الحُكم على هــذا الشــخص بِــالحبس، أو بِــا4دَاء

  هــو أن،4-48 إلى 2-48المَ		واد غَرامــة َماليــة. لكن الغَــريب في مثــل 
 الدولة ال تَكْتَـفِي بِمُعاقبة الشخص المُتّهم أو المُــذنب، وإنمــا تُريــد أيضــا

ـسَة، أو النَشـاط المِهـني،   الـذي اُرْتُكِبَت في إطـاره تلـكمُعاقبـة المُو�سَـّ
ــسة“ هي مُقاولــة اقتصـادية مُسـتقلّة عنالجَريمة المَعنيــة. بَينمـا   ”المُو�سَـّ

ـسَة“ اقتصـادية، لَا  الشَّخص المُـذنب. وتَجْـرِيم شـخص مُحَـدَّد في ”مُو�سَـّ
ــاول اقتصـــادية.  ــها كَمُقـ ـــسَة“ هي نفسـ ــرِيم ”المُو�سَـّ  وتُوجـــد فييُبِيح تَجْـ

 ”القانون الجنــاِئي“ العَديـد من المَـواد الــتي تُـــؤكّد على ”حَـقِّ“ القَاضــي في
 تَـــقرير: ”اPغْلَاق المَحــلّ، أو المُؤسّـــسة، أو حَجْب المَوقــع اإللكــتروني“، أو
خص االِعْتِبَـارِي“، أو ”المَنـع النِهـاِئي أو المُـؤقّت من مُمارسـة  ”حَـلّ الشـَ

-48المادة نَشاط مِهني أو اجتماعي“. ومِن بَين هذه المَواد، نَجد مثالً: 
 ،90، والم				ادة 87، والم				ادة 4-48، والم				ادة 3-48، والم				ادة 2

ــة،574والم			ادة  ار على ”مُعاقبـ ــَ ــوّر من االِقْتِصـ ــذا التَطـ ــره. وهـ   إلى آخـ
 الشخص المُجرم“، إلى اPضافة ”مُعاقبة المُؤسّســة، أو النشــاط المهــني، أو
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حق المُعارضـــين، ومَيْـــل نحــو يد لِرَغْبَـــة في ســـَ  االجتمـــاعي“، هـــو تَجْســـِ
االستبداد السياسي«. 

حُ في هــذه    أن2-48الم		ادّة وعَلّق بعض التَـــقدّميين قــاِئال: »يَتَّضــِ
اجَريمــة وَقعت في الماضــي،الدولة ال تَكتـفي بِمُعاقبة    وإنّمــا تُريــد أيضــً

  كــأن هــذا القــانونجَــرائم ُيحتمــل أن تَحــدث في المُستـــقبل ٍ!مُعاقبــة 
 الجِنــاِئي يُريــد القَضــاء على إمكانيــة حُــدوث جَريمــة مُحــدّدة، لَيْسَ فَقــط
ــبر مُعاقبـــة الشـــخص الـــذي يُحتمـــل أنـــه اِرْتَكَب هـــذه الجَريمـــة في  عَـ

ي، ــسَة الــتي يُحتمــل أن تُــرْتَكَبَالمَاضــِ ا عَــبر مُعاقبــة المُو�سَـّ ــا ا4يْضــً   وَاPنَّمَ
 مُجَــدَّدًا هــذه الجَريمــة من داخلهــا، وَلَــوْ أن أيّ شــخص آخــر في هــذه

سَة لم يَرتكب بَعْدُ هذه الجَريمــة المُحتملــة في    وهــذاالمُستـــقبل.المُو�سَـّ
ــائِيالمَنهج  تِبَاقِي (، أوpréventif )الوِقَ ــْ ــدanticipatif) االِس ــذي تُري  (، ال

الدولة مُمارسته، هو مَنْهَج َجاِئِر، وغير مَقبول«. 
ــاِئالً:  ــقدميين ق ــانيوَذَكَّرَ بعض التـ ــان الفَيلســوف اليُون ــدما ك  »عن

  قبل المســيح(322 قبل المسيح – وتُوفّي في 384ا4رِسْطُو )ُولِد في سنة 
ــان )  الخِطــاب(، أوضــح أن rhétoriqueيَدرس علم البَالغة، أو عِلم البَيَ

  ألن ُكالًّ مِن االتّهـــام والـــدّفاع يَدرســـانالقضـــائي يَتَكَلَّم عن المَاضـــي،
ــقبل،الماضي.أحداثًا مُنجزة في  ــل المُستـ   بينما الخِطاب التَّشَاُورِي يُحلّ

ــوار.  ألنه يَدرس الرُّهُونََات والنتاِئج المُحتملة لِلقرار الذي يَدُور حوله الحِ
ــي ــال الماضـ ــر، دُون اPهْمَـ ــز على الحَاضـ ــانِي فَيُركّـ ــاب البُرْهَـ ــا الخطـ  أمّـ
طُو، ال زال  والمُستـقبل. وبَعد مُرور أكثر من ألفي عــام على توضــيح ا4رِســْ

ــة فيالبعض ال يَفهم أنه   ال يَحقّ لِلْقَضَاء أن يَتَنَاوَل إالّ األفعال المُرتكب
، وليس األفعال التي يُحتمل أن تَحدث في المُستـقبل«.الماضي

خص االِعْتِبَــاري هــو 3-48المــادة وتُضيف   َمنْعُــه ِمن: »حَــلُّ الشــَ
  ولو تَحت اسم آخر، وَبِاPشْرَاف ُمدِيرِين، أو مُسَيِّرين، أومُوَاصَلَة نَشاطه،

ــاري  خص االِعْتِبَ فِيَة ا�مْلَاكِهمُتصرّفين آخرين. وَيَتَرَتَّبُ عن حَلّ الشــَ  تَصــْ
 دُون المَساس بِحُقــوق الغَــير حُســن النيــة. تَحكم المَحكمـة بهـذه العُقوبـة

 )؟( في الجِنايات، كما يَجوز لها الحُكم بها في الجُنَح«. ُوجُوبًا
ــد  ــادة وتزيـ ــة، أو حَجب 4-48المـ ــرَتَّبُ عن إغالق المُؤسّسـ  »يَتَـ

 الـــذي اُرْتُكِبَت )؟( المَنـــع ِمن مُمارســـة النَشـــاطالمَوقـــع اإللكـــتروني، 
 بِصِفَة ِنهائيــة أو ِبصــفةالجَريمة أثناء مُمارسته أو بِمُناسبته )...( وذلك 
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 ( في حالـة االPدَانَـة من أجـل جِنايـة،! سنوات )10 لِمُدّة ال تتجاوز مُؤقّتة
ــدة ال تتجــاوز    ســنوات )؟( في حالــة5كمــا يُحكم بهــا بِصــفة مُؤقتــة ِلمُ

اإلدانة من أجل جُنحة«. 
ة الــتي  وعلّق بعض التـقدّميين قاِئالً: »نُالحظ أن الصــيغة الفَضْفَاضــَ

ا للدولــة إمكانيــة 2-48المادة كُتبت بها   المَــذكورة أعاله، تُعطي عَمْــدً
  فيالتَـفَـنُّــن القَـانونيتَطبيق هذه المادة في حـاالت كثـيرة. وبمثــل هـذا 

 بَرمجة القَمع، وَبِمِثل هذا االPفْرَاط في قَمع المُخالفين، تَستطيع الدولة أن
 تَـقْضِي على كل نَاقد أو مُعارض يُزعجها. وذلك هو مــا فعلتــه الدولــة في
حافيين نَاقِــدِين، أو جِــرِّيئِين، خاصــةً في ميــدان  الماضي القــريب، مــع صــَ

ــقْصَاء ) حافة االِسْتِــ ــَ journalismeصـ  d’investigationــفضح ــتي تَــ  (، الـ
ــسات ــدُث في بعض مُؤسّـ ــراِئم، الــتي تَحْ اد، أو المُخالفــات، أو الجَ  الفَســَ
 الدولة. وَمِن بين الصَحفيين الذين ”قُتِلُوا مِهَنِيًّا“، وفُرض عليهم اإلغالق
 النهـــاِئي لجراِئـــدهم، أو ِلمَنـــابرهم، نـــذكر مثالً: عَلِي لَمْرَابْـــط )في ســـنة

ــامْعِي )في ســنة 2005 ــر الجَ ــو بَكْ ي2006 م(، وا4بُ   م(، وأحمــد بَن شَمْســِ
  م(، إلى آخــــره.2013 م(، و عَلِي ا4نُــــوزْلَا )في ســــنة 2010)في ســــنة 

اوِي )في ســنة  حافي النَاقِــد َحمِيــد المَهْــدَ  (، صــاحب المَوقــع2018وَالصــَ
ر فِيـدِيُوهَات  االِلِكْتْرُونِي "بَـدِيل" اإلخبــاري. وكــان حميـد المهـداوي يَنْشــُ
و°ولِين حُ فيهـــا مُخالفـــات أو فَســـاد مَســـْ  على "يُوتْيُـــوب"، وكـــان يَفْضـــَ
 مُتَوَسِّطِين أو كِبار في دَوَاِئر القَرار. واتُّهِمَ حميــد المهــداوي بِتُهَم ُممَوَّهَــة
حافة.  وحُكِمَ على حميــد المهــداوي في ــة الصــَ  تَظْهَرُ ِبأنها بَعِيدَة عَن مِهْنَ

جْنًا، ثم حُــوِّلَت1 أشهر سِجْنًا، ثم حُوِّلَت العُقوبة إلى 3البداية بِـ    سنة ســِ
  سَنوات سِجْنًا. أمّا الصَحافي رَشيد نِينِي، فقــد ا تُّهِمَ بِاPهَانَــة وَقَــذْف3إلى 

  م(. ثم حُكم عليه بسنة سـجنًا نافـذا، وغرامـة2011مَسئولين )في سنة 
ــري ــغيير خَطِّه التَحري ــد خروجــه من الســجن، إلى تَـ ــة. فاضــطر، بع  مالي
 النَـقدي. ويمكن وَصف هذا النهج في الحكم )الــذي يمــرّر قــوانين تهــدف
ف في ــُّ ــيين( بِالتَعَسـ ــين السياسـ ــدين والمعارضـ ــع النّاقـ ــهيل قمـ  إلى تسـ

رْعِنباالســتبداد النَّاعِم.استعمال القانون ضِد المُعارضــين، أو    ألنــه يُشــَ
ــا من  ــوانين تُمكّنهـ ــة قـ ــاء الدولـ ــبر إعطـ ــي، عـ ــع السياسـ  مُمارســـةالقمـ

لطة“ بطريقــة قانونيــة.  ف في اســتعمال الســّ  وهــذا التحايــل في”التعســّ
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 كتابة القوانين وتَطْبِيقها، يتنــاقض مــع رُوح العَــدل، ويَتنــافى مــع حقــوق
اإلنسان«. 

ــدَّة جمعيــات مناصــرةوَنَبَّه تَـــقدّميون آخــرون قــاِئلين:  لَت عِ  »نَاضــَ
الِبَة  لحقوق الصَحافيين، خالل عِدَّة عُقود، من أجــل إزالــة العُقوبــات الســَ

 ولتسويق صورتها في الَمحَافل الدّوليـة،لِلْحُرية من ”قَانون الصَحافة“. 
البة لِلْحُرِّيــة من ”قـانون  لَجَـا�ت الدولـة إلى نَـــقل هــذه العُقوبــات السَــّ

  ثم اِدَّعَتْ أن ”قـــانون الصـــحافة“الصـــحافة“ إلى ”القـــانون الجنـــائي“.
 أصبح يَتَلَاءَمُ مع المُعايير الدُولية لِحُقــوق اإلنســان. وبعــد اِنْـــفِضَاح هــذه

حافيين المُعارضــــينالحِيلــــة،   غَــــدت األجهــــزة القَمعيــــة تُوَجِّه ِللصــــَ
ــاديين، على ــقْمَعُهُم كَمُجــرمين عَ ة، وَتَـ ــة مَحْضــَ  المُســتهدفين تُهمــا جِنَاِئِيَ
ــدَه. وكمثــال على ذلــك، فقــد اشــتكى عــدة ــاِئِي وَحْ  أســاس القــانون الجِنَ

حافية، خالل ســنتي    و2015صــحافيين ومســاهمين في األنشــطة الصــَ
دُّهُم عن2016 قَة لَهم، الغَرض منها اPنْهَاكُهم وَصــَ   م، مِن تَوجيه تُهَم مُلَفَـّ

حايا هـذا القَمـع المُتَحَايِــل:  أنشطتهم االِخْبَارِيَـة والتَنْوِيرِيَــة. ومِن بَيْن ضــَ
بَر، وري، ومحمــد الصــْ  المَعْطِي مُنْجِب، وهِشَام المِــيرَات، وهِشــام المَنْصــُ
ــةُ  وعبد الصَمد أيت عاِئشة، ورشيد طَارِق، ومَرية ُموكْرِيم. وَاتُّهِمَ الخمس
ــال ــا4مْن الدولــة الــداخلي، وَاتُّهِمَ االثنــان اآلخــران بِاPغْفَ ــالمَسِّ بِ  األواِئــل بِ

التَصريح ِللكتابة العامة لِلحكومة بِتَلَقِّي أموال من جَمعيات أجنبية«. 
ور مثــال نتــذكّر ِ: »وقال تـقدّميون آخرون   ،(''vidéo)الفِيــدِيُو ''صــُ

 ال السنوات األخيرة، والتي أثارتالتي ا ذِِيعَت على شبكة األنترنيت، خل
 10الــذي يُقــدّر بقرابــة )جَمْهُــور األنــترنيت مُجمــل  اســتهجان بــالمغرب

اهِد ــَ ورة(. مليـــون شـــخص مُشـ ــُ  حيث تُظهـــر تلـــك الفِيـــدِيُوهَات المَنْشـ
ــدى الدولة ــأجورين ل ــوظفين مَ ــدّركمُ  وهم يَقبضــون(  )مثلًا من جهــاز ال

غط لِلحصــول عليهاالرّشــوة،  الم		ادةفجــاءت هــذه .  أو يُمارســون الضــَ
ــرَار ، وكأنهـــا تُريـــد تَلَافِيَ 2-448الم			ادة  ثم ،448-1  مثـــل ذلـــكتِكْـ

ا، وبــأيّ وَســيلة، بمــا”  هذه المواد:حيث تُجَرِّمُ. الحَرج  كُل من َقام عَمْــدً
 في ذلك األنظمة المَعلوماتية، بِالْتِـقَاط أو تَسجيل أو بَثِّ أو تَوزيع أقــوال

رِّي،   .دُون ُموافقــة أصــحابها“أو مَعلومات َصادرة بِشــكل خــاص، أو ســِ
ــاقَب بِنَـــفْسِ العُقُوبــة، من قَــام عَمــدا، وبــأي”: وأضــافت هــذه المــادّة  يُعَ

ــاء خص أثن ورة شــَ ــثْبِيتِ، أو تَســجيل، أو بَثّ، أو تَوزيــع، صــُ  وســيلة، بِتَـ
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 أشــهر 6وعُقوبتهــا تَــتراوح من . “دُون مُوَافَقَتِهتَواجده في مكان خاص، 
 وهذا التَجريم يمكن أن يَــرْدَعَ كــل من يُفكّــر في إمكانيــة. سنوات 3إلى 

ــون في ــة َيتَوَرَّطُ ــدى الدول ــوظفين آخــرين َل ور ”فِيــدِيُو“ لِمُ ــقَاطِ صــُ  اِلْتِـ
  مثل الرَشْوَة، أو االِبْتِزَاز، إلى آخره. ونَتَسَاءَل هُنا: َما الذيأفعال فَسَاد،

حُ مُوَظَّف في الدولـة يُمَــارسُ وِير وَفَضــْ  تَرْفُضُه حَقِيقَةً الدولة، هل هُـو تَصــْ
 الفَسَاد، أم هو تَصــوير شــخص ُيمــارس الفَســاد دُونَ أن يكــون على عِلْمِ
 بهذا التصوير؟ بَينما دولة الصِّين، التي يَصْعُبُ نُكْــرَان تَمَيُّزِهَــا بِــالحِرْصِ
ــدُّ بِمَِئØات المَلَايِين من بكة وَاســعة تُعَ ــَ ــة شــعبها، تَســتعمل ش  على خِدْمَ
حُ وتُعَـاقب )وَلَـوْ  الكَامِيرَات لِتَصْوِير المُخَالَفَات في الفَضـاء العَـام، وتَفْضـَ

 رَمْزِيًّا( كُلّ شخص تَمَادَى في ِارْتِكَاب هذه المُخالفات«.
ــق هــاتين ــريب هــو أن الدولــة تُطبّ ــقدّميون آخــرون: »الغَ  والحــظ تـ

  على المُواطـــنين العـــاديين، لكنهـــا ال،2-448، و 1-448الم			ادّتين 
 تُطبّقهما على نَـفسها. وهذا غير مَقْبُول. حَيث أن أجهزة الدولة األمنيــة،
 والمُخابرات، في كَثِــير مِن البُلــدان )بِمــا فيهــا المغــرب(، تَســتعمل أكــثر

ــامِيرَات ) ــأكثر كَ ــةcamerasف ــاكن عُمومي وعَة في أم ــة، مَوْضــُ  ( إلكتروني
ــسات الحَسّاســة(. ــوَار المؤسّـ ــقَيَات الطُّرُق، وبِجِ وَارِع، ومُلْتَـ ــَ ــل الش  )مث
ــدِيُوهَات، ألشــخاص وَر، أو الفِي ــاميرات الصــُ ــذه الك ــجل ه  وتُصــوّر وتُس
ــوَافَقَتِهِم. ول على ُم ارَتِهِم، وَلَا الحُصــُ ــَ ــارِهِم، وال اِسْتِش ــامّين، دُون اPخْبَ  عَ

ــات رَقْمِيَة ــتعمل تِكْنُولُوجِيَ ــة تَس ــك أن الدول ــر من ذل ــرى(43)واألخط   أخ
 حَديثة، تَستطيع بِواسطتها اِلْتِـقَاط، وَتَتَبُّع، وتسجيل، مُجمل المُكالمــات
 الهَاتـفية، والرَساِئل الرَقْمِيَة، والمِلَفَّات اإللكترونية، التي يَتبادلها مُجمل
 المُواطـــنين، ســـواءً على شـــبكات الهَواتــــف الثَابِتَـــة والمَنْقُولَـــة، أم على

 (. وبشــكل عــام، يكفي معرفــة رقم هاتـــفInternetشــبكات األنــترنيت )
 شَخص مُعَيَّن، أو اسمه، لِمَعْرِفَة مكــان ُوجــود هــذا الهاتـــف، ومكالماتــه،
ــة، ــ ــزة األمني ــ ــتعمل األجه ــ ــترنيت. وتَس ــ بكة األن ــَ ــ ــبر ش ــ ــقَتِه ع ــ  وَمُلَاحَـ

 ملي--ون دوالر 2 بقيم--ة ِبَعْقد Amesys، ف--ازت الش--ركة الفرنس--ية 2010في ديس--مبر   43
 وبم----وجب ه----ذا العق----د، ت----زّود ه----ذه الش----ركُة المغ----رَب ب----َأجهزة كم----بيوتر، وأق----راص. أم----ريكي

دص-----لبة، وت-----ركيب برن-----امج  ص-----ْ ر' اس-----م َيحمل) ِللرَّ  ويس-----مح ه-----ذا البرن-----امج.----- (Eagle' الَنس-----ْ
 ب--اعتراض، وبفحص، وبالت-ت--ّبع ال--دقيق، وبالتس--جيل الّت--ام، للماليين من الرس-ائل اإللكتروني-ة،

 ويس-ّجل أيض-ا ك-ل. ، والمكالم--ات- الهات--فية(mots-clés)وكلمات الس--ّر، والكلم--ات المف--اتيح 
ائل .الزي---ارات ال---تي تح---دث ع---بر األن---ترنيت لمواق---ع ُتعت---بر مش---بوهة أو خط---يرة  وُتوج---د َوس---َ

 .ُأْخَرى، َوِتْقِنَيات، وَبْرَمِجَيات، َتْخُدُم َنْفس اأَلْغَراض
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ــس على ــات لتصــنيف المواطــنين، والتجسّـ ــذه المُعطي ــة، ه  والمُخابراتي
 ، وعلى اهتمامــاتهم، وعلى أنشــطتهم. فَتُــبيح(44)آراِئهم، وعلى عالقــاتهم

ــل، على ــ ــدَقيق، والمُتواص ــ امل، وال ــَّ ــ ــس الش ــ ــفسها التّجسّـ ــ ــة لنـ ــ  الدول
ول على مُصـــادقتهم. بينمـــا ــفتاِئهم، وال الحُصـــُ ــ  المُواطـــنين، دون استـ

 تُجرّمان هذه األفعال«.          ،2-448، و 1-448المادّتان 
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 القـوانين عنـدنا في المغــرب )سـواءً كـانت»قال بعض المُحافظين: 
عِيَة ) وعِيَة )positivisteجِناِئية، أم غير ذلــك( هي نُصــوص وَضــْ (، ومَوْضــُ

objectif( ومُحايــدة ،)neutre( وعَادلــة ،)justeأي أنهــا غَـــير مُتَحَيِّزَة .) 
. «ألية فِئة مُجتمعية، وال لِا×يِّ فِكر سِياسي، وال لِا×يِّ دِين مُحَدَّد

  في الواقــع، كــل المُعطيــات!هَيْهَات»وردّ عليهم بعض التـقدّميين: 
 الصِرَاع السِياسي، أو الصـراع الطبقي، يَخْتَـرِقُ كـلّ شـيءتدلّ على أن 

 في المُجتمع، بمــا فيــه المُؤســـسات، والقَــانون، والقَضــاء، والثقافــة،
ــترة تاريخيــة ــيرٌ مُكَثَّفٌ، في كــلّ َف  والفِكــر. حيث أن القــانون هــو تَعْبِ
 مُعيّنة، عَن مِـيزَان القِـوَى السياسـي القـائم بين ُمختلـف الطبقـات أو

ارَعُ، داخــل المُجتمــع.   وقــد يَكــون هــذاالفِئــات، الــتي تَتَوَاجَــدُ، وَتَتَصــَ
عُو افِرًا، أو عَنِيفًـا. وَوَاضــِ  االِخْتِرَاق، حَسب الظروف، خَفِيًّا، أو بَارِزًا، أو سـَ

امِها اِئدة، أو من خُــدَّ  وهــذا. ”القانون“ القَاِئِم هم أفــراد من الطَبقــات الســَ
 ”القانون الجَناِئي“ الحــالي يَخــدم أوال وقَبــل كــل شــيء َمصــالح الطَبقــات
 السَاِئدة في المُجتمـع. والمُواطنـون الـذين تُنَــفَّذ عليهم عُقوبـات القـانون
ودة. ومهمــا كــانت ــُ ــاِئي هم في مُعظم الحــاالت من الطَبقــات المَس  الجِن
رُّ األفــراد المُنتمين يَة، فــإن هــذه البُنُــود ال تَضــُ  بُنُود القانون الجِناِئي قَاســِ
ــط ابُك العَالقـــات، وتَرَابُـ ــَ اِئدة. ألن تَشـ ــَ ــة، أو السـ  إلى الطَبقـــات الحَاكمـ

ة- "فِ-----يُروس ُكوُرونَ-----ا 2020   في ش-----هر ُيوْنيُ-----و 44  "، َدَعت الدول-----ة19، َوفي ِإَط-----ار ُمَكاَفحَ-----
ُطوْب ُكوِفي-----ْد  مَّى في أوروّب-----ا "اس-----ْ  "، أو19ب-----المغرب المواط-----نين إلى تنزي-----ل الَتْطِبي-----ق الُمس-----َ

 "ِوَقاَيُتَن-ا" في المغ-رب، على ه-واتفهم الَمْحُمول-ة. َوُيَمكُِّن ه-ذا الَتْطِبي-ق من َتَتبُِّع وتس-جيل َهِوّي-ة
وا بالُقْرِب من صاحب- الهاتف الَمْنُقول الَمْعِني. َوَخِشي كث--ير ِمن  ُمجمل األشخاص الذين َمرَّ
---س على َتَن---قُّاَلتهم، وعلى َعاَلق--اتهم. َتْعَمل ه--ذا التط--بيق فيم--ا َبع--د ِللَتَجسُّ  األش--خاص من أن ُيس--ْ

وعلى عكس ِاسم هذا التطبيق )"ِوَقاَيُتَنا"(، فِإنه ال َيِقي من ألَعدوى.  
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 المَصـــالح، فِيمَـــا بَين مُجمـــل هــذه الفِِئـــات المُجتمعيـــة، يَمْنَحُ أفرادَهـــا
 اِمْتِيَازَات كثيرة، وغَيْر مَرِْئِيَّة، وَا4بْرَزُهَا هو امتياز القُدرة على االPفْلَات من
ــاب اِئية، أو ِمن العِقَ ــة القَضــَ اءَلَة، أو مِن المُحاســبة، أو من المُتَابَعَ ــَ  المُس

تِغْلَالالقَـــــانوني.   ورَغم أن كَثِـــــيرِين من اال�ثْرِيَـــــاء يُمارســـــون االِســـــْ
ــير ــ ــاء غ ــ اد، أو االِغْتِنَ ــَ ــ ــمالي، أو الغِشّ، أو االِخْتِلَاس، أو الفَس ــ  الرأس
جن. بَيْنَمَـا رُوع، أو غَيْرِهَـا من المَظَــالِم، فـإنهم لَِإ يـدخُلون الســِّ  المَشــْ
ــراء، واال�مِّيِين، ــ ــ جون، هم من الفق اكِنَة الســــــُ ــد أن ُمعظم ســــــَ ــ ــ  نَجِ
دْفَة ين. وهــذه الظَــاهِرَة ليســت صــُ  والمُسْتَغَلِّين، والضُعَفَاء، والمُهَمَّشــِ

«.اِسْتِثْنَائِيَة، وإنما هي حَال كُلّ المُجتمعات الطَبَقِيَة
ــةالمُحتملمن »وقــال تـــقدّميون آخــرون:  ــا مَثالً لَجْنَ   أنــه، َلــوْ كَلَّفْنَ

 مُكَوَّنَة في غَالبيتها من أشخاص مُحافظين، بأن تُعِدَّ لنــا مشــروع قــانون
ا مُحافظـا. وإذا كــانت هــذه اللَّجنــة تُنْتِجُ نَصــًّ  جِنَاِئي، فإن هذه اللجنــة سـَ
 مُكوّنة في غالبيتها من أشخاص دِيمُوقراطيّين، أو اِشتراكيّين، فــإن هــذه
ا دِيموقراطيًــا أو اشــتراكيًّا. وهــذه الظـاهرة هي من  اللجنة سَتُنتج لنا نَصًــّ
ر الــتي تُـــفَسِّر اِخْتِلَاف القـوانين في ُبلـدان العــالم، ُمــرُورًا مِن  بين العَنَاصــِ
عب، أو  دولة إلى أخــرى، ومن نِظَــام سياســي إلى آخــر. وَعَلَيْــه، فَمِن الصــَّ
ــدَة، أو وعِيَة، أو مُحَايِـ ــُ ــوانين مَوضـ ــون القَـ ــتحيل، أن تَكـ به المُسـ ــِ  مِن شـ

. «عَادِلَة
 ،(esclavagiste )»في إطار مُجتمـع عُبُــودِيوقال أحد التقدّميّين: 

 يُدافِعُ القانون القــاِئم عن اِسْتِـــقْرَار واســتمرار النظــام السياســي العُبُــودِي
 القاِئم. وفي مُجتمع اPقَطَاعِي، يُدافع القانون القاِئم عن استقرار واســتمرار
 النظام السياسي االPقْطَاعِي القاِئم. وفي مُجتمـع رأسـمالي، يُـدافع القـانون
 القــاِئم عن اســتقرار واســتمرار النظــام السياســي الرأســمالي القــاِئم. وفي
ــدافع القــانون القــاِئم عن اســتقرار واســتمرار النظــام يُّوعِي، يُ  مجتمــع شــِ
 السياسي الشِيُوعِي القاِئم. وَلَا يَـقْدِرُ القانون القاِئم في مُجتمـع مُعيّن على
 أن يكون عَادِلًا أو مُحَايِدًا بشكل مُجَــرَّد أو مُطلــق. وإنمــا يكــون القــانون
اِئِدة في هــذا المُجتمــع رًا ِللعالقــات الطبقيــة الســَّ ا وَمُنَاصــِ  القــاِئم ُمكَرِّســً

رطة، وَدَرك،المَعني.   وَلَا يَقــدرَ أفــراد األجهــزة القمعيــة )مِن بُــوليس، وشــُ
ــادِل أو رُّف بشــكل عَ ريع، وجيش، الخ(، على التَصــَ ــوَّات التــدخّل الســّ  وَقُ
يَات المُســـلّحة، ويخـــدمون ــْ  مُحايـــد، وإنمـــا يعملـــون كَنَـــوع ِمن المِيلِشـ
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  و مُقابل الخِدْمَة التي يُـقُومونويُناصرون الطبقات السَّاِئدة في المُجتمع.
ــامِهم ــاء قِيَ ــة. وَا4ثْنَ انَة خَفِيَ ــَ خِيَة، وعلى حَص لون على أجــرة ســَ  بهــا يَحْصــُ
ــاؤالت ــرَاثِ بتسـ ــة على االِكْتِـ ــزة القمعيـ ــراد األجهـ ــقدر أفـ  بِعملهم، لَا يَــ
 أخالقيــة أو قانونيــة. كمــا أن أفــراد الجهــاز القضــاِئي، لَا يقــدرون على
رُون الطبقــات ــادِل أو مُحايــد، وإنمــا يَحْمُــون وَيُنَاصــِ رُّف بشــكل عَ  التَصــَ
 الساِئدة، ويحصلون مُقابــل خِــدمتهم على أجــرة، وعلى اِمْتِيَــازَات، وعلى

حَصَانَة مَسْتُورَة«.   

ل؟ ( 19
ْ
د
َ
ون مع الع

ُ
ان

َ
 الق

ُ
ق

َ
اب

َ
ط

َ
ت
َ
ل ي

َ
ه

ــدَخِّلِين مُتســاِئلًا:  ا4 بَعض المُتَ ــدَ ــا القــانون مــع»بَ ــابق داِئمً ــل يَتَطَ  هَ
 العَــدل؟ وكَيْــف يَنْبَغِي أن تَكــون العَالقــة بين القــانون والعَــدل؟ وَمَــا هُــو
 الطُمُوح؟ هل هو ُخضوع القَـانون لِلْعَـدل، أم هـو ُخضـوع العَــدل لِا×حْكَــام
 الْقَانون القَــاِئم؟ وهَــل يَجــوز نَـــقد القــانون؟ وهــل ا4دَاء القُضـاة قَابِــلٌ هـو

 وَهــل يُعْـــقَل أن يكــون اِستـــقالل القُضــاة َملْغِيًّا في إطــار ؟(45)أيضًا ِللنَـقْد
لَط الثالثــة )التنفيذيــة، ل بين الســُ  نظام سياســي َيــزْعُم أنــه يَلــتزم بِالفَصــْ
ــة لْطَة قاِئم ــون القضــاء ســُ  والتشــريعية، والقضــاِئية(. وهــل يُمكن أن يك

؟ «بِذَاتِهَا إذا لم يكن القُضاة يحظون بِاستقالل تَامّ
ولَةوَا4ضَاف بَعض المُتدخِّلِين َقاِئلًا: » اة مَفْصـُ  قد تظهر مسـألة القُضــَ

 ''مُسودة مَشروع القانون الجناِئي''لكن نـقد . عن موضوع القانون الجناِئي
وقُ منطقيًّا إلى التَمَعُّن في  ــُ   وإلى التّســـاؤل حـــولدَور فِئـــة القُضـــاة،يَسـ

.  « التي يطبّقون بها القانون القاِئمجَودة المَناهج
ــدخّلين ــال بعض المُت ــترض عــادةً في القُضــاة أنهم مُكلّفين»: وق  يُف

ــدل فيمــا بين النــاس،  ل في النّزاعــات)بإحقــاق العَ ــك الفَصــْ  بمــا في ذل
 ، ويُفــترض في القُضــاة أن يكونــوا جــزءا من(القاِئمة بين المواطن والدولة

 الضـــمير الحيّ للمُجتمـــع، مثـــل الفالســـفة، أو المفكـــرين، أو النُــــقَّاد، أو
 فهــل القُضــاة الــذين يتحاشــون إغضــاب المســئولين الكبــار في. العُلمــاء

 في التــاريخ الحــديث ِللمغــرب،الدولة يقدرون على أن يكونوا نــزيهين؟ و

 ُأنظ--------ر مق--------ال عب--------د ال--------رحيم الج--------امعي: »ه--------ل َن---------قد األحك--------ام القض--------ائية جريم--------ة«؟ ]45
https://www.facebook.com/Rahman.Nouda.]
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ــاني، كــانت الســلطة ا خالل عهــد الملــك المســتبد الحســن الث  وخصّيصــً
 .السياسية تُهَيْمِن على مُجمل مُكَوِّنــات المُجتمــع، بمــا فيهــا فَِئØة القُضــاة

لطة السياسـية تَمنـع كـلّ موظّـف يعمـل في أجهزتهـا ِمن أن  وكـانت السُـّ
ــا السياســية ــالف لِاخْتِيَارَاته كل مُخ ــَ رَّف، بِِش ــانت. يُفَكِّر، أو أن يَتَصــَ  وك

ــة ”تَهْيَِئØة  السلطة السياسية تُخْضِع القُضاة، مثل عُموم المُواطــنين، لِعَمَلِيَ
 (. واستطاعت الســلطة السياســيةformatage des espritsاال×ذْهَان“ )

 أن تُـدَجِّنَ غَالِبيـة مُكوّنـات المُجتمــع. وَفَرضـت على القُضـاة  أن يقتصــر
 عملهم على التطبيق اآللـي لِلقانون القاِئم الذي تضعه السُلطة السياســية

لطة. وتتحكّم فيه. وا4لِفَ القُضاة أن لَا يَحْتَكِمُوا إلى ضماِئرهم  وكانت الســّ
ا في ــة مِن الضــغط على القضــاة، خُصوصــً ــا خَفِيَ  السياســية تُمــارس أنواعً

ــدَادَات سياســية ــتي تكــون ذات اِمْتِ  وكــان القُضــاة يشــعرون. القضــايا ال
رطة القضـاِئية، والحكم بمـا تُـوحي بـه هـذه ايَرَة تـــقارير الشـّ  بِضـرورة مُسـَ
 التـــقارير ِمن عُقوبــات، ولــو كــانت حُجَج هــذه التـــقارير لَا تكفي إلثبــات

ذْهَان"، لم يَمنــع ُوجــود بعض القُضــاة. تلك االِتِهَامات  وهذا "التَدْجِين ِلال�
 وقد َحدث، وَلَوْ في مرّات نَـادِرَة. االستثناِئيين، أو الجِرِّيئِين، أو النَزِيهِين

 فعلًا، أن تَجــرّأ بعض القضــاة القَلَاِئِل، في عهــد الملــك المســتبد الحســن
ــذا الملــك، في ــا كــان يَتَمَنَّاه ه ــاني، على إصــدار أحكــام مخالفــة لم  الث

.  «وهذه الجرأة تُشرّف هيئة القضاة. مُحاكمات ذات بُعد سياسي
ــة القُضــاة مِن ــبقًا لِهَيئ ــكِنُّهُ مُس ــا نُـ ــدَخِّل آخــر: »رَغم َم  وأضــاف مُتَ
 :تَـقدير، واحترام، تَتالحق في ذِهْنِنَا تساؤالت مَنْهَجِيَة، منها مثلًا َما يَلي

 ، جَيِّد، هل''المِسطرة الجِناِئية''، أو ''القانون الجِناِئي''اPذا اِفْتَرَضْنَا أن نَصَّ 
 أنهذه الجَودة في النَصُوص سَتكون كَافية؟ أالَ يَجب، في نـَفس الوقت، 

 أال؟ يَكون القُضاة ُمتَحَلِّين بِالحُرّية، والنَزاهـة، والعَـدل، واالِسْتِــقْلَال
 تَوسيع النَـقد، في نـفس الوقت،'' مَشروع القانون الجِناِئي''يَستوجب نَـقد 

  ا4دَاء هَيَْئØة القُضاة«؟إلى 
نُّجَات بَين وزارة»لَقَد وَشَهِد مُتَدَخِّل آخر قاِئلًا:   حَــدثت بَعض التَشــَ

 “. وقــدنَادِي القُضــاة بــالمغرب”العدل وبعض القُضاة المُنتمين إلى هَيَْئØة 
نُّجَات  ــَ ــذه التَش ــف، أو في اآلراءنَتَجَت ه ــات وَقَعَت في المَواق  عن خِلَافَ

ــدبير وص بَعض المُســتجدات التَشــريعيةُ، وطريقــة تَ  المُعَبَّر عنهــا، بِخُصــُ
ؤون القُضـاة. وتَتَبَـادَرُ فِعْلًا في الـذِّهْن نَمـاذِجُ مِن يَة على شـُ  الوزارة الوَصـِ
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 هــل كــلّ القُضــاة مُتســاوون في دَرجــات مِهَنِيَّتِهِم، أو التَساو°الت التالية:
ــزاهتهم؟ وإذا لم يكن القُضـــاة مُتســـاوين في ــرْا4تِهِم، أو نَـ ــرَتِهم، أو جُـ  خِبْـ
ــفَاُوت أن بَعضــهم، على األقــل، يَســتحق ــقَامَتِهِم، أالَ يَعــني هــذا التَـ  اِسْتَـ

  من خالل ُمؤسّــــسات أو هَيئـــاتالنَــــقد، أو المُراقبـــة، أو التَــــقْوِيم،
ا،سَليمة؟ أالَ يُفترض في   ُمؤسّـسة مُراقبة القُضــاة أن تَكــون، هي أيضــً

 ؟ أالَ يُثبت الواقع الحالي المَــاÂزُوم ِللْقَضــاء بــالمغرب أنمُستـقلّة ونَزيهة
ــتي يُمارســها  ــة ال  على القُضــاة ليســت'' المجلس األعلى للقضــاء''المُراقب

 مُرضية، ولَا َسليمة، ولَا كَافِيَة«؟
ادرة عن القُضــاة هي  وَتَسَاْئØل مُتَدَخِّلٌ آخــر: »هَــل كــلّ األحكــام الصــّ

  وهل كل األحكام الــتي يُصــدرها القُضــاة هي؟جَوْدَتِهَاكلّها مُتساوية في 
  الــتي يَشتـــغلالمَنــاهج وهل المُواطنون راضون عنها؟ وهل عَادلة؟حَقًّا 

 بها القُضاة هي كلّها سَليمة؟ ولماذا ال يُجـوز ِللْمُواطـنين، أو ِلمُحَـامِيِّيهم،
 أن يُناقشوا، أو أن يَشْتَـــكُوا، أو أن يَنتـــقدوا، ا4دَاءَ القُضــاة، أو أحكــامهم؟
فَاء نَــوع ِمن  وإذا كان مثل هــذا النَـــقد مَمنوعــا، أالَ يَعــني هــذا المَنــع اPضــْ
اسَة على القُضاة؟ ولماذا نُبِيحُ نَـــقد مُجمــل المِهَن المُتواجــدة داخــل  القَدَ
ــل رًا مث ــَ ــا دَام القُضــاة بَش ــقد ا4دَاء القُضــاة؟ ومَ ــمح بِنَـ  المُجتمــع، وال نَس
ــرى، إلى ــترة إلى أخـ ــرية، مِن فَـ ــبيعتهم البَشـ ــو�دِّي بِهم طَـ ــيرهم، أالَ تُـ  غَـ
 اِقْتِرَافِ بعض األخطاء، أو االنحرافات، أو المُخالفــات؟ ومـا دام القُضــاة
بِيل لِتَـــــقْوِيمِهِم هــــو  خَطَّاِئِين مِثــــل غَــــيرهم من البَشــــر، أليس الســــَ
 ا�خْضَاعُهُم، مثل غيرهم، ِللمُراقبة، وللنـقد، وللمحاسبة، وإن اقتضى

 األمر، للمُتابعة، أو ِللتَّا©دِيب، أو لِلمُعاقبة«؟
 : ما هو العَدل؟ ومَنوتَسَاءَلَ مُتَدَخِّل آخر: »يُمكن أيضًا أن نَتساءل

  أليس القاضي حَكَمًا بين طَرفين مُتنازعين؟ وما هو أســاسهو القاضي؟
 أسَاس العَدلالعَدل؟ هل هو القانون، أم وِزَارة العَدل، أم الدولة، أم أن 

ا  ــادالً،هــو خُصوصــً مِير القاضــي، الــذي يُفــترض فيــه أن يكــون َع  ضــَ
مِيره، أو نَزاهتــه، أوومُستـقال، ونَزِيهًا؟   ومَا قِيمة أيّ قَاض إذَا َفقَدَ ضــَ

ــتى، وكَيــف، يُمكن لِلْقَاضــي أن يَكتســب هــذااستـــقالله، أو جُرأتــه؟   ومَ
مِير النَّزِيه ــَ ــفْسِدَالضـ ــتي يُمكن أن تُــ ــوَى، الـ ــر، أو القِـ  ؟ ومَن هي العناصـ

دَة  ضَمِير القاضي؟ وكيف نُـقلّص، أو كَيف نُبْطِــل، مَفْعُــول القِــوَى المُفْســِ
مير قَـاضٍ، كَيــف نُســاعده على إصـالح دَ ضــَ  لِضَمِير القاضي؟ وإذا َما فَسـُ
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الح؟ أم أن بعض القُضــاة ــة لِلْاPصــْ  ضَميره؟ وهل ضَمَاِئِر كل القُضــاة قَابِلَ
لْك ــِ ــ ــادهم عن س ــ وى اPبع ــِ ــ ــع معهم س ــ ــرفين أو المُتخلّفين لَا يَنف ــ  المُنح

ميره،القَضاء؟ وإذا كان القاضي مُتَمَسِّكًا    هــل تَـــقدر أيَــة ُقــوَّةبِنَزَاهَة ضــَ
اد ا4حْكَامِــه؟ وإذا لم َيكن   القاضــي مُستـــقالّ، علىفي المُجتمــع على اPفْســَ

ــوَى  المُستويات المَادية، والفِكرية، والدِّينِيَة، والسياسية، عن كُلّ القِ
ــذينالمُتواجــدة داخــل المُجتمــع، ــا األشــخاص أو الهَيَْئØات ال ــا فيه   بِمَ

ــاÂثِيرَاتيُمارسون السُّلطة السّياسية،   هل يَستطيع هذا القاضي مُقاومــة تَ
 القاضي الذي فَـقَدَ استـقالله، أو ضَميره، أو َنزاهته،هذه القِوى؟ وهل 

 هل يقــدر على إصــدار أحكــام َعادلــة؟ أالَ يغــدو العَــدْلُ في مثــل هــذه
تَحِيالً؟ ــودًا، أو ُمســْ يرًا، أو مَفْقُ ــة عَســِ ــدل، الحال ــادئ العَ ــدْ تظهــر مَب  قَ

هْلَة؟ ــة، أو ســَ ــة، ِللبعض، بَدِيهِيَ   لكن القُضــاة الــذينواالســتقالل، والنَزَاهَ
 يُحاولون االِلْتِزَام بها، قد يتعرّضون ِللْمُضَايَقَة، أو لِلتَحَرُّش، أو لِلْانْتِـقَام،

 أو لِلْقَهر، مثلما حدث للقاضي محمد الهِينِي، ولِقُضَاة آخرين«.
ــدة، ــية لألمم المتح ــادئ األساس ــر: »ا4كَّدَت المب ــدَخِّل آخ ــال مُتَ  وق
ــؤتمر ى مُ لطة القَضــاِئية، الــتي تَمّ تَرســيخها بِمُقْتَضــَ اÂن استـــقالل الســُ  بِشــَ

 1988األمم المتحدة السابع ِلمَنع الجَريمة ومُعاملة المُجرمين، في ســنة 
ــوق  بِمدينة مِيلَانُو، في البُنْد الثامن، على أنه: ”وِفْقًا لِلْاPعْلَان العالمي لِحُق

لطة القَضــائية، كَغَيْــرِهِم مِن المُواطــنين،اإلنســان،   يَحــقّ ألعضــاء الســُ
 .“التَمَتُّع ِبحُرِّيَة التَعْبِير، و االعتـــقاد، و تكــوين الجمعيــات، والتَجَمُّع

 وَنَـفسُ األمر حَدَّدَتْهُ المَبادئ التي ا4قَرَّتْهَا مَجموعــة النَزاهــة القَضــاِئية في
ــد ســنة  ــالُورْ بِالهِنْ ــة بَانْغَ ــا هي . ف2001َمدين  ؟ هــل هيمُهِمَّة القَاضيمَ

 وإذا كــانت مُهمّــة؟ تَحْقِيــق العَدالةالتَّطْبِيق اآللِي ِللقانون القَاِئم، أم هي 
ــا ــوز لِلقاضــي، في هــذه الحَالــة، وكُلَّمَ لَا يَجُ ــدل، ا4 ي هي الحُكم بِالعَ  القَاضــِ
رورة إلى ذلـــك، تَجَـــاُوزَ بعض القَـــوانين الـــتي تَعُـــوقُ تحقيـــق  دعت الضـــَ

ــدل؟  ــيرالعَ ــة غَ ــود قَانوني ــفسه أمــام بُنُ  ومــا العمــل إذا وَجــد القاضــي نـ
رُوعَة؟   هــل يطبقهــاعَقْلَانِيَة، أو غير مُنصفة، أو غير عَادِلَــة، ا4و غــير مَشــْ

 القاضي بشــكل آلِـــي؟ هــل وظيفــة القاضــي تَـــفرض عليــه أن يَســكت عن
ج، أو إلى العَــدْل؟ هــل يَحِــقُّ  وجــود هــذه القــوانين الــتي تَـفْتَـــقِر إلى النُضــْ
 لِلقاضــي أن يَقُــوم بِتَحْكِيم ضــميره اإلنســاني بَــدَالً من التَطْبِيــق اآللِــــي
 لِقـوانين مُتجــاوزة، أو جـاِئرة؟ ومـا العمــل إذا وَجـد القاضــي نَـــفسه أمـام
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د المُتّهم، أو  تَـقارير أو مَحَاضِر للشــرطة القضــاِئية، اِنْـــفَضَِحَ انحيازهــا ضــِ
 تَحَامُلُهَا عليه؟ هل القاضي مُجبر على الخُضوع الحَرْفي لِتَـقَارير الشرطة
 القضــاِئية، حَتّى وَلَــوْ كــانت مناهجهــا ضــعيفة، أو بَرَاهِينُهــا هَزِيلــة؟ هــل
 يصـــدق القاضـــي هـــذه المَحاضـــر بشـــكل أعمى؟ هـــل يحكم القاضـــي
 بالعقوبات التي تُوحِي يها هذه المحاضر، لِتَلَافي السّخط عليـه من طـرف

  هَل يَجُوز لِلقَاضِي أن يَقول داخل نفسه: أنا مُجَرّد ُموَظَّفجهات نافذة؟
 مَاÂجُور، وَمُهِمَّتِي هي  التَطْبِيق اآللِي لِلقَــوانِين الــتي ا عْطِيَت اPلَيَّ، كمــا هِيَ،
ــقْبَل المُجتمــع الَتِهَا؟ هل يَـ  دون أن ا4تَسَاءَلَ، وَلَا ا4نْ ا فَكِّرَ، حَول مَدَى عَدَ
مِيرَه اإلنســاني، وأن يُطَبِّقَ كِتَ ضــَ  من القَاضِي أن يَكْبَتَ عَقْلَــهُ، أو ا4ن يُســْ

 قَوَانِينَ مُحَدّدة، وَلَوْ كَانت مُتَجَاوَزَة، أو غير مَشْرُوعة، أو جَاِئِرَة«؟
ــالمغرب2015وَقال مُتدخّل آخر: »في سنة   ،  كانت وزارة العَدل ب

اء. وفي شــهر دِيســمبر  تُعِدُّ مَشاريع قوانين تَدخل في إطـار إصـالح القَضــَ
ــتي2015 ــ ــقادات الـ ــ ــاِئل اإلعالم عن اآلراء واالنتــ ــ  ، تَكَلَّمت بعض وَسـ

يَّان آمَــال حمَّانِي، ومحمــد الهِينِي، حــول بعض مشــاريع  نَشــرها القَاضــِ
قديمها إلى البرلمــان. وكــانت  القوانين التي كانت وزارة العدل تَسْتَعِد لِتـــَ
 آمال حماني عُضْوَة في المَجلس الوطني لِـ "نَادِي ُقضاة المغــرب"، وكــان
 القَاضِي مُحمد الهِينِي هو أيضًا عُضو في هـذا النَـادِي. فَلَجَـا4 وزيـر العـدل
 )مصطفى الرَّمِيد، وهو عُضو في قيادة حزب إسالمي أصولي( إلى محاولة
 تأديب ومعاقبة هذين القاضيين،  بسبب ما نشــراه من آراء. وفي فـبراير

يَة2016 اة المغــرب"، َقضــِ  ، تَنَاوَل بَيَان المَكتب التَنْـفِيذِي لِـ "نَــادِي ُقضــَ
 مُتابعة القَاضِيَّة آمَال حُمَانِي. وَتُثِيرُ هذه القَضية مَسْا4لة مَدَى َحق القَاضِي
ب و°ون العَامــة لِلمُجتمــع. وَحَســَ  في حُرِّيَة التَعْبِير، وفي حُرية مُناقشة الشــُّ

من175نَص الفصل    من دسـتور المغــرب، تُعتــبر هـذه الحُرِّيَــات ِمن ضـِ
يَّيْن  حُقوق المُواطنة الغَير قَابِلَة ِللْمُراجعة. وَتُثِير هُنا مُتَابَعَة هذين القَاضــِ
تِغْرَابًا كَبِـيرًا. ومثــل بْغَةً سِياســية“ اِســْ ي صـِ  بِتُهْمَــة ”اَلْاPدْلَاء بَمَوْقِــف يَكْتَسـِ
 هذه االتهامات والمتابعات، التي تَتَعَلَّقُ بِـ ”االPدْلَاء ِبمَوقف يكتسي صِبْغَة

لْطَة“ ) ــُ اءَة في اســـتعمال السـ ــَ abusسياســـية“، هي ”اPسـ  de  pouvoir.) 
 البلـدان الرأسـمالية، وَلَـوْ أنهــا تَتَبَنَّى نَظريًّا مبـدأوالمُشكل في كثــير من  

لط“، ل الســُ ــة ”فَصــْ ــوْنَأو الســلطة السياســية) هــو أن الدول ــغلّ كَ  ( تَستـ
ل بـأجرة شـهرية من خزينــة الدولـة، أي منالقَاضِي مأجورًا،   حيث يتوصـّ
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ــراِئب، لكي  ــادي، أومَـــداخيل الضـ ــير عَـ ــي إلى ا�جِـ ــوِّلَ هـــذا القاضـ  تُحَـ
خَّر، أو مُــدَجَّن  فَتُجَــرِّدُ الســلطةُ السياســية القاضــيَ من .خَاضــع، أو مُســَ

 أالَ.  أو تُسخّره لخدمة هذه السلطة السياســيةضَميره، أو تُلْغِي استـقالله،
 يَقُول المواطنون، في إطار عالقاتهم الحَمِيمِيَة، أن السلطةُ السياســية، أو

ــأثير على  ــا في التّ اغِطَة، تَنجحُ أحيانً مير لُوبِيَّات أخــرى ضــَ  القَاضــي؟ضــَ
لطة السياســية اختيــار  وفي القضايا التي لها بُعد سياسي، أالَ تُحــاول الســّ

 وفي حالــة ُوجُــود إلمالءاتهــا؟ إخضاعهالقاضي الذي يناسبها، أو تُحاول 
ــي، ــدْجِين القاض ــع تَ ــذا التََّطْوِي ــون ه لَا يك ــتبداد ا4 ــات االس  من بين عالم

 السياسي«؟
ــدخّل آخــر:  ــال مُت ــبراير وق ــ 2016»في شــهر ف ــر العــدل، ــرّر وزي  قَ

ولي(  بالمغرب ُمصطفى الرميد )وهــو عُضـو في قِيـادة حــزب إسـالمي ا صــُ
اِئِي. وَعَبَّر القاضــي محمــد لْك القَضــَ ــزْلَ القاضــي محمــد الهِينِي مِن الســِّ  عَ

كَايَة،الهِينِي على أن  ي والقَـــرَار والمُتَابَعَـــة،  الشـــِ  بِعَزْلِـــه، هي كُلّهَا القَاضـــِ
ــذَتْإجــراءات  ــرْق في ا تُخِ افِر خَ ط ســَ روط لِا×بْســَ ــات شــُ  المُحاكمة ومُقَوِّمَ

  ســـبق،عِلمية وَمَواقف قَضـــاِئية، ا4حْكَـــام على اِنْتِــــقَامًا العَادلـــة، وذلك
 واشــتكى محمــد لِمحمد الهِينِي أن اِتَّخَــذَهَا ا4ثْنَــاء قِيَّامِــه بِمهامّــه كَقَــاضٍ.

 ، ِمن طَـــرف األعمىاالنتقـــام، والحِقدلـــنزوات الهِينِي أنـــه كـــان ضـــحيّة 
  وفي أول.2011 دســتور قَبل إلى َماإرجــاع المغــرب أشــخاص يُريــدون 

ــه على فِعل رَدّ ــرار ل ــاء، من عَزله قَ ــي القَض ــال القاض ــد  ق ــنيمحم  :الهي
ــذا . من طرف وزير للعدل، والوطنالقَضاء، بإهانة شَعُرْتُ”  وقد نَصَّبَ ه

ــوزير ــفسه ال ــما نـ ــاة، خَص ــوم الحقيقيللقُض ــني، وللمفه ــالح، والوط   إلص
«!القضاء

ــع فحته على َموْقِ رها على صــَ ــة نَشــَ حَ محمــد الهِينِي في تَدْوِينَ  وَا4وْضــَ
 لقد شَاءت األقدار أن ا غَادِر سِلْك القضاء مَعْزُولًا، ال لِفَسَاد»"فِيسْبُوكْ": 

لًا عَن  مَــالي، أو أخالقي، وإنمــا دِفَاعًــا عَن حُرِّيَــة الــرَّاÂي، والتعبــير، مُنَاضــِ
اة المغــرب،  سُلطة َقضاِئية مُستـقلة، وحقيقية، وفِعلية، كَعُضْوِ نَــادِي قُضــَ

.«وَكَفَاعِل حُقوقي، ضِمْنَ اإلطارات المَدنية والحُقوقية
  "المجلسرِئيسبصــفته رِئيس الدولة، كان »وأضاف مُتدخّل آخر: 

  قد وافق على قَرار وزير العدل الذي عَزل القَاضِي محمداألعلى للقضاء"،
لك القَضــاء  الهيــنيالــرأي العــام بِقضــية محمــد  وانشــغل. الهِينِي ِمن ســِ
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لوك وزيــر العــدل ِمن عِنَــاد،خالل   أكــثر ِمن ســنة، نَظــرًا لِمَــا تَمَيَّزَ بــه ســُ
بَبَ ــَ ــه أن س ــو نفس ــد الهِينِي ه ــال محم ــذا القاضــي. وق رَاوَة ضــد ه ــَ  وض

ا  المغرب"قُضاة نَادي "دَاخل مُلَاحَقَتِهُ، هو نَشَاطُه ــتي، وخُصُوصــً  اآلراء ال
لطة المُنَظِّمَة فيها القَــوانين عَنها، والتي اِنْتَـقَدَ عَبَّرَ  الــتيو القَضــاِئية، لِلســُّ

فَ َقــوانين  سَبَقَ لِلْبَرْلَمَان أن صَادق عليها. وَكان مُحمد الهيــني قــد وَصــَ
ة قَوَانِين"السُلطة القَضاِئية ِبكَونها  حَ". الدُســتورية والــرِدَّة االِنْتِكَاســَ  وا4وْضــَ

  الســلطةهَيمنة وَتُكَــرِّسُ القَضــاء، استـــقالل تَخْتَطِــفُأنها "محمد الهيني 
 ُممَثَّلَــة في وزارة العــدل، على القَضــاء، والمَحــاكم، والمَجلس ،التنـــفيذية

ــالي، أو إداري، وَدُون ــ ــــــقالل مَـ ــاِئية، دُون است ــ ــلطة القضـ ــ  األعلى للسـ
ون دَوْرَ القاضـــي في حِمَ ــُ ــرْدِي يَصـ ــات استــــقالل فَـ ــة مُقَوِّمَـ ــوق،ايـ  الحُقـ

ــات رَّ وَيَقِيه، والحُريـ ــَ غُوط، شـ ــُ ــدَات، الضـ ــات والتَهْدِيـ  التَاÂدِيبِيَة والمُتابَعَـ
ــك في المُوجهة ــ ــرْق، وذل ــ افِر خَ ــَ ــ ح س ــِ ــزَات وَفَاضــ ــ ــتوريةِللْمُرْتَكَ ــ  ، الدس

ــة الملكية ــايير ،والمرجعي ــقالل والمَع ــة الستـ لطة الدولي اِئِيَة الســُ  ".القَضــَ
ة قُضــاة مــا جــاء في البالغ فــإن وحَسب   أمــاممَثَلُــوا ســبق لهم أن خَمْســَ

طَرة في إطــار اال×على، المَجلس ــْ ــة، حيث  المِس ــاب التَاÂدِيبِيَ ــوا بِارْتِكَ  ا تُهِمُ
ي مَوقف بِاتِخَــاذ وذلــك المِهَنِيَــة، بِالوَاجِبَــات اPخْلَالَات" بْغَة يَكْتَســِ  صــِ

رف، وبِـاالPخْلَال التَحَفُّظ، بـواجب بِـاال�خْلَال كَمَـا ا تُهِمُـوا ،سياســية  بِالشـَ
.     (46)«والكَرَامَة والوَقَار،

لطةلقـــد أصـــبح »وقـــال بعض المُالحظين:  ــُ ــرَ السـ ــا أن تُجْبِـ  مألوفًـ
le )“وَاجِب التَحَفُّظ”السياســية القُضــاةَ على الخُضــوع إلى   devoir  de 

réserve.)ــدى دُول ل مُقِيمِين لَ فَرَاءَ أو قَنَاصــِ ــو كــان القُضــاة ســُ ــا ل   كم
ــة لِـ مُنَاوِْئØة ــس القانونيـ ــرف األســ ــاه”وَاجب التَحَفُّظ“،. وَال نعـ   ولَا معنـ

لطة السياســية لِـ والمعــنى الــذي .الدَّقِيق، ولَا حُدوده العملية  تُعطيــه الســُ
اِئح”واجب التحفّظ“   هو أن يَخْرَسَ الشخص المَعني، وَلَــوْ ا رْتُكِبَت الفَضــَ

ــه. وَ ــام ا4عْيُنِ ــية أم ــوَّلَت الســلطة السياس ــظ“حَ ــة ”واجب التحفّ  إلى حِيل
ــقّ ــ ــقّ التنظيم، ومِن ح ــ ــير، ومِن ح ــ ــة التعب ــ ــاة من حُرّي ــ ــان القُض ــ  لِحرم

لطة السياســية االحتجــاج  ضــرورة بِكَوْنِــه ”واجب التحفّــظ“. وتُـــفَسِّرُ الســُ
لطةخُضوع القُضاة إلى هذه السلطة السياسية وَنَزَوَاتِها ــا َحــوَّلت الســُ  . كَمَ

[، و]http://lakome2.com/politique/11118.html#sthash.mNWUnftD.dpuf ُأْنظُ-----------------ر: ]46
http://lakome2.com/politique/liberte-d-expression/11126.html#sthash.MjpMJ7Ty.dpu
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كُوت عن”وَاجِب َعدَم ا�فشاء ا�ســرار مِهَنِيَــة“السياسية    إلى اPجْبَارِيَــة الســُ
 وغَدَى. سُلوكيات الفَسَاد، والغِشّ، والرّشوة، وأوضاع ”تَنَاقُض المَصالح“

ــتي يَة من القَضــايا ال ــة َقضــِ ــه في أي ــاض بِرَاÂيِ  مُعتــادًا أن ال يتــدخّل أيّ قَ
 وأصــبح معتـادًا أالّ يشــارك القضــاة، كمواطـنين،تُناقش داخل المُجتمــع. 

 فيما يجري داخل المُجتمــع من نِـــقاشات حــول القضــايا االقتصــادية، أو
 التنمويـــة، أو االســـتراتيجية، أو السياســـية، أو الفكريـــة، أو الثــــقافية، أو
ــون القُضــاة ــة. وليس ِمن مصــلحة الشــعب أن يك ــة، أو المُجتمعي  الدّيني

 ، أو َممْنُــوعين ِمنمَعْزُولِين عنه، أو غَير مُتَفَاعِلِين مــع َمــا يجــري داخله
 .  «المُشاركة في أيّ حوار سِياسي أو مُجتمعي

ــاِئلًا: »وَرد في ــ ــد وَعَلَّقَ بعض المُالحظين ق ــ ــتور111 البُنْ ــ   من دُس
  بِمــا يَتَلَاءَمُ مــعحُريــة التَعبــيرلِلْقُضاة الحــقّ في ”:ــ 2011المغرب لِسَنة 

  من111. ورغم أن هــذا البُنــد  “ واألخالقيات القضاِئيةواجب التَحَفُّظ،
اِئِر،“حُرّية التّعبير”الدستور يَنُصُّ صراحةً على َحق القُضاة في    اPسْوَةً بِســَ

يغة الــتي كُتب بهــا هــذا البُنــد تُثِــير اللُّبْسَ، أو  المواطــنين، إالّ أن الصــّ
  بأن يخضــعوا،”حرّية التعبير“الغُموض. ألنها تَشترط في تمتّع القُضاة بِـ 

ــظ“.في نفس الـــوقت، لِِـ  ــا ”واجب التحفّـ ــظ“ يُلْغِي بَيْنَمَـ  ”واجب التحفّـ
 نجد في منظومة حقوق اإلنسان، وهذا تناقض صَارِخ! وَ!”حُرِّيَة التعبير“

  هي حــق مُطلــق،”حرّيــة التعبــير“كمــا هي متعــارف عليهــا عالميــا، أن 
 وغير مشروط، لكل المواطنين. حيث يستحقّ كــل مــواطن، بِغضِّ النظــر
َئïوليته، الحــقَّ في أن يُعبّــر بحرّيــة عن مشــاعره، أو  عَن مِهنتــه، أو مَســْ
بّ، أو تحقــير، أو  آراءه، أو انتـقاداته. وحتّى إذا عبّر هذا المــواطن عن ســَ
ــقل مِن  اتهام خطير، وغير مُبرّر، ضدّ شخص آخر، فإن تصريحه هذا يَنتـ
ــا ــير، طِبقً  مَجال ”حرّية التعبير“ إلى مجال المُحاسبة على السَبِّ أو التَحْقِ
ــير، يمكن  لِلقانون الجناِئي. حيث إذا اشتكى مُتضرّر مُحدّد من هذا التعب
 أن يحكم القضاء بــأن هــذا التصــريح المعبّــر عنــه هــو جُنحــة، أو جريمــة،

. «فيحكم عليه بالعقوبة القانونية التي تناسبه
ل رقم »وأضاف ماُلحظ آخر:    من111الجزء األول من جُملة الفَصــْ

 ".حرّيــة التعبــير يقــول: "للقُضــاة الحَــق في 2011دستور المغــرب لِســنة 
ب ــق هــو مَكْســَ يل َحاصــل، وال ُيضــيف شــيَئýا، ألن هــذا الحَ  وهــذا تَحْصــِ
 دســـتوري لكـــل المواطـــنين، وبـــدون أيّ اســـتثناء )بمـــا فيهم القضـــاة،
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 25والوزراء، والموظفين، والبــوليس، والجنــود، إلى آخــره(. وألن الفَصــل 
ا أن:   حريـة الفكـر والـرأي والتعبــير َمكْفُولَـة”من الدسـتور يؤكّـد هـو أيضـً

ص هـذا الفَصـل .“بِكُـل أشـكالها    من الدسـتور هـذا الحـق25 وَلَمْ يُخَصِـّ
 لِلجميع الحق في”ـ: 28لِفئة مِهَنية أو مُجتمعية مُحدّدة. وأضاف الفَصل 

ا  التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكـل حريـة، ومن غَـير قَيْـد، عَـدَ
  من الدُســتور يَقــول:111.  بينما الفَصـل “مَا يَنُصُّ عليه القانون صَراحة

 واجب التَحَفُّظ، بِمـــا يَتَلَاءَمُ مـــع حُريـــة التَعبـــيرلِلْقُضـــاة الحـــقّ في ”
 111. فَنُلَاحظ أن الجزء الثاني من جُمْلَة الفَصل “واألخالقيات القضاِئية

 ،“تَلَاءَمَ مَــع وَاجب التَحَفُّظ”يَ أن “حُرِّيَة التعبير”اPشْتَرَط في مُمَارَسَة حَقّ 
وص عليهــا في الفُصــول  الشيء الذي يُلغي عَمَلِيًّا ”حُرِّيَــة التعبــير“ المَنْصــُ

  مِن الدستور فيما يَخُصّ القُضاة. بَل إنه يُشرّع خُضوع111، و28، و25
 القُضاة لِـ »واجب التحفّظ« بشــكل مُطلــق. وهنــا تُطــرح عِــدة مُالحظــات

ح، ال الدســـتور، وال القـــوانين األخـــرى، معـــنىأوّالً،جَوهريـــة :  ــّ   لم ُيوضـ
ــير“، وأين“واجب التحفّظ” ــة التّعب  . فَلَا يعــرف أيّ أحــد أين تنتهي ”حرّي

 يبتدئ ”واجب التحفّظ“؟ وغيـاب هـذا التوضــيح المقصـود يفتح المجـال
 واسعًا ِللشَّطَط في استعمال السّلطة، بهدف حِرْمَان القُضاة النّاقــدين، أو
قِد، أو مُستـقل، من حَقّهم في ”حرّية التعبير“ عن آراِئهم،  ذَوِي ضَمِير مُتَـّ

ــقاداتهم.    النتيجــة العمليــةثانيــا،أو مالحظــاتهم، أو اقتراحــاتهم، أو انتـ
 111، الــوارد في الفصــل “واجب التحفظ”لهذا الغُموض المَقصود، حول 

 من الدستور، هو أنه يصبح بإمكــان الســلطة السياســية أن تُلغي حــق أيّ
مط المُطلــق. ــتزام الســّ ــفرض علَئــه ال ــة التعبــير“، وأن تـ ــاض في ”حرّي  قَ

ــات )  (“،robotsفتحــوّل الســلطةُ السياســية القُضــاةَ إلى آالت، أو ”رُوبُوطَ
 تُـنَــــفِّذ القـــوانين حَرْفِيًّا، بـــدون إحســـاس، وال تــــفكير، وال تعبـــير، وال
 مالحظة، وال اقتراح، وال نـــقد. فيغــدو القُضــاة مَســلوبين من مُــواطنتهم،
 ومن إنسانيتهم. وهذا بالضبط هو ما كان ساِئدا في المغرب أثنــاء عهــد

  ســنة(.  وهــذا الجُـور38الملك المُستبد الحسن الثاني )الـذي دام قُرابــة 
ا في حــق  لم يكن يُمارس فقط في حقّ القضــاة وحــدهم، بــل ُمــورس أيضــً
 العسكر، والبوليس، ومجمــل المــأجورين في أجهــزة الدولــة. وكلّهم ظلّــوا

ــا،. “واجب التحفظ”مُجبرين على التزام السّمط، بحجّة    إن أســلوبثالثً
 ، يذكّرنا بالطريقة المُتَحَايِلَــة الــتي2011 من دستور 111صياغة الفصل 

 145  من  127.              صفحة  22كتاب 'أية عالقة بين الّدين والقانون'، رحمان النوضة، صيغة 



ة في عهــد الملـك المسـتبد  كانت تُكتب بها الكثير من القوانين الحَسَّاســَ
ــة“ مُعيّنــة، رِّعُ ”حُرِّيَ  الحســن الثــاني. وهكــذا، إلى جــانب  كــلّ قــانون يُشــَ
 كانت تُوجد، في نـفس الوقت، قــوانين أخــرى، تَحتــوي على ”شــروط“ أو
ابقة. وهــذا هــو مــا  ”إجراءات“، تُبَــرِّر إمكانيــة مَنــع تلــك ”الحرّيــات“ الســّ

 : ”لك حق حرّية التعبير، بشــرط أن تلــتزم111نجده بالضبط في الفصل 
 بواجب التحفّظ“. والمعنى العَمَلِي لِذلك، هو أنه لَا يَحقّ لك سِوَى التَعبير
 عن الوَلَاء، والوَفَاء، واالPخْلَاص، ِللسُلطة السياسية، لكنه يمنع عليــك أن
 تـفكّر، أو أن تـقترح، أو أن تخــالف، أو أن تنتـــقد، أو أن تعــارض، أو أن

 ”المَسّ بــأمن الدولــة“تـــفضح، النظــام السياســي القــاِئم. واPلَّا فــإن تُهمــة 
  «. جاهزة ِلكَي تُوَجَّه اPليك، وعُقوباتها ثَـقِيلة

لطة السِياســية مــع »وقــال بعض المُالحظين:   القُضــاةتَتعامــل الســُ
 . ويُحِسُّ القُضــاة َمــأجورين، أو خَاضــعين، أو مُســخّرينكــأنهم مُــوظَّفِين

ــا4نَّ  ــقول لهمكَ  مُهِمَّتُكم ليســت هي البحث عنأيهــا القُضــاة، ”: الدولــة تـ
 العَدْل المِثَـالِي، وإنمـا هي التَطْـبيق الحَـرْفِي لِلقـانون الـذي نُعطيـه إليكم.
ــقّ لكم أن مْنَ اختصاصــاتكم، وال يَحِ  وكــل األشــياء األخــرى الَ تــدخل ضــِ

ــقْرَبُوهَا ا و.“تَـ ــدً ــل بُعْ ــة تَحم ــانت القَضــية المَعروضــة على المَحكم  إذا ك
ــاِئم، يُحِسُّ  سياســيا، أو تَهُمُّ مُعارضــين سِياســيين للنظــام السياســي الق
 بعض القُضاة أنهم في مَوقع مُحْرِِج، ومُجْهِد، ومُقْلِق. حيث إذا َمــا قــاموا
ون  بشيء مَا يَتَعَارض مع اختيارات النظام السياسي القاِئم، فقــد يَتَعَرَّضــُ

ــاتهم المِهَنِيَة ــيرة على حيـ ــون خَطِـ ــد تَكُـ ــامالت قـ ــون. لِمُعـ ــا يكـ  وحينمـ
 األشخاص المُتَوَرِّطِون في َقضية مَعروضة على المَحكمة ذَوِي اِرْتِبَاطَــات
ى بعض  مع أقوى الفاعلين االقتصــاديين أو السياســيين في البالد، يَخْشــَ
 المواطــنين أن يَغْــدُوَ المَطلــوب من القُضــاة، ليس هــو ”التَطْبِيــق الحَــرْفِي
ــدَخُّلَات، أو ــات التَ  لِلْقَانُون“، وإنما  هو تَجَاهُل القانون، أو تَطبيق تَلْمِيحَ

 وحتّى إذا لم اPيحَـــاءَات المُكَالَمَـــات الهَاتِــــفية، أو تَعْلِيمَاتهـــا الشـــفوية.
ــوَى لطات العُليــا، أو من القِ ــة من الســُ ل القُضــاة بتلميحــات مُعَيَّنَ  يتوصــّ
بَقًا مــا الــذي تنتظــره منهم تلــك ــْ ــذَة في البالد، فــإنهم ُيــدركون مُس  النَّافِ

لطات القويــة. وَمهمــا اِرْتَكَبَ   أفــراد الطبقــة الســاِئدة مِن مُخالفــات،الســّ
ــإنهم ون ف ــُ ــة، ولَا لَا يَتَعَرَّض ــبة، ولَا ِللْمُتَابَع ــة، ولَا ِللمُحاس لًا لِلْمُراقب ــْ  ا4ص
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ــاال×حْرَى ا4ن يطالهم أيّ عِقَــاب كــان. وَتَجعلهم  يَصِلُون إلى المُحاكمــة، فَبِ
   .  «مَعارفهم، وعَلَاقاتهم، كأنهم يَحظَوْن بِامتيّاز حَصَانَة سِرِّيَة

ول إلىمن بين ال»: وَعَلَّقَ مُتـــدخّل آخر  مشـــاكل الـــتي تُعُـــوقُ الُوصـــُ
ــدْل  ــسات العَ مَالِيَة، أن مُؤسّـ ــدان الرَّا©ســَ ــقدر علىفي البل ــة ال تـ  الدول

ــدَ ــ ــكل ُمحَايِ ــرّف بشــ ــية، أو(neutre )التصــ ــ راعات السياس ــّ   في الصــ
ــة في المُجتمع  تتصــرّفبَــل . االقتصادية، أو الثـقافية، أو الطبقية، الجَارِيَ

اِئدة في المُجتمع خَّرَة لِخدمــة الطبقــات الســَّ  ومِن. الدولــة كَمَنظومــة مُســَ
ــازَة لِفَاِئِدَة ــا4جهِزَة مُنْحَ ــغِلَ تِلْقَاِئِيًّا ُمؤسّـــسات الدولــة كَ ــاÂلُوف أن تَشْتَـ  المَ

. «بعض العاِئالت القوية، أو ِلصَالح بعض الفَِئØات الطبقية السَّاِئدة
 غالبية القُضــاة أنهــا ُمحَافِظة»ا4لَا تُحِسُّ وتَسَاءَل أحد الماُلحظين: 

(conservateursرُّ على االســــتمرار في اختياراتهــــا المُحافظــــة  (، وتُصــــِ
 القديمــة، بينمــا المُجتمــع يَغْلِي ِمن كــثرة مَشــاكله المُتعــدِّدة والخطــيرة،
ى غالبيــة القُضــاة بــأن  والتي تَسْتَدْعِي ُحلُــولًا جذريــة وجديــدة؟ هَــل تَرْضــَ

ــاِئم؟  ــتمرّ في خُضــوعها للنظــام السياســي الق  هــل يمكن للقُضــاة أنتَس
 الدولــة تـــفرضيَحكموا بالعَدل، في قضايا ذات بُعد سياســي، إذا كــانت 

لطة السياســية؟ وَهَــلعليهم التَصْرُّفَ كَمُوظَّفين   مُسخّرين لِخدمــة الســُ
 القُضاة هم حَقًّا مُــوظّفين عَــاديين؟ وهــل من حــقّ الســلطة السياســية أن
لَا تُؤدّي  تَـفرض على القُضاة أن يَشتـغلوا كَمُوظفين مُسخّرين لِخِدمتها؟ ا4
ــة ــ مْنِي لِحُرِّيَ ــِ ــ ــاء الض ــ ــاة إلى االPلْغَ ــية على القُضــ ــ لطة السياس ــُ ــ  ا4بَوِيَّة الس
ــة في التـــفكير،  ضَمِيرهم؟ ِلماذا لَا يَستحقّ القُضاة االستمتاع بِحُرِّيَة كَامِلَ
 والتعبــير، والتنظيم، واالحتجــاج، وحــتى في االختالط والتَفَاعُــل النَـــقْدِي

 أن القاضي الجيّد هو الــذي يعيش ِلماذا تعتبر الدولة مع كل المواطنين؟
 مُنْعَزِلًا عن المواطنين العاديين، وال يــدخل معهم في عَالقــات مُجتمعيــة

 في لماذا تَمْنَــعُ الدولــة عَمَلِيًّا على القُضــاة المُشــاركة تِلْقَاِئِيَة أو طبيعية؟
ــة؟ ــة، أو فَنِّيَ ــقافية، أو فكري ــة رياضــية، أو ثـ ــعأنشــطة جماهيري   هــل مَن

ــدَم مَان عَ ــده ِلضــَ ــزاب سياســية يَكفي وَح ــاركة في أح  القُضــاة من المُش
ارعة ــوَى السياســية المُتَصــَ  اِنْحِيَّاز هــؤالء القُضــاة إلى جــانب اPحــدى القِ
 داخل المُجتمع؟ ولمــاذا تــرفض الدولــة انحيــاز القاضــي إلى جــانب أحــد
 األحزاب السياسية، وفي نفس الوقت، تَـفْرِضُ على القَاضي أن يَنْحَازَ إلى

لْطَة السياســة القاِئمــة؟  بِهُ مِهنــة القاضــي عــددًا هَامًّاجــانب الســُ ا4لَا تُشــْ
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 مِن المِهن األخرى المُتواجدة في المُجتمـع، والـتي تتطلّب كُلُّهـا قـدرًا من
دْق، واالســـتقلَال؟ أليس  التَرَفُّع، والحِيَـــاد، والنَزَاهَـــة، والعَـــدل، والصـــِ
 القاضــي، قبـل كـلّ شــيء، إنســان، ومـواطن؟ أليس من حـقّ  القاضـي أن
 يتمتّـع بحقوق المُواطنة كَامِلَة؟ قـد يقـول قاِئــل أن بلـدان أخـرى عديـدة
 .تعمل بمثل هذه األساليب االستبدادية الموجودة حاليا داخــل المغــرب

 لكن هل العمل بهذه األساليب في بلدان أخرى عبر العــالم يُشــكّل حُجَّةً
 ؟«كافية لتـقليدها، دون فَحْصِها، أو اPخْضَاعها لِلْعَقْل النَـقدي

 هل كل األحكام الصّادرة عن»وقَدَّمَ ُمالحظ آخر تَسَاو°لَات اPضافية: 
  وهـل األحكـام الـتي يُصـدرها القُضـاة هيجَوْدَتِهَـا؟القُضاة مُتسـاوية في 

  الــتيالمَنــاهج وهــل المواطنــون راضــون عنهــا؟ وهــل عادلــة؟حقّا كُلّها 
ــنين، أو  يَشتـغل بها القضاة هي كلّها سَليمة؟ ولماذا يَمنع القَانون المواط
 المحامين، مِن نِقاش أو نـقد أداء القُضاة، أو أحكــامهم؟ وإذا كــان مثــل
فَاء نَـوع من القَداسـة  هـذا النـــقد ممنوعـا، أالَ يتحـوّل هـذا المنـع إلى اPضـْ
 على القُضاة؟ ولماذا نُبيح نَـقد مُجمل المِهَن المُتواجدة داخــل المجتمــع،
لَاح رُّ البعض على حصــر اPصــْ ــقْد أداء القضــاة؟ ولمــاذا يُصــِ  وال نســمح بِنَـ
 القضاء في الزيادة في ميزانية وزارة العَدل، وفي الزيادة في ا جُور القُضــاء
 وا4عْوَانِهم؟ وما دام القُضــاة بَشــرًا مثــل غــيرهم، أالَ تــؤدّي بهم طــبيعتهم
 البشرية، من فترة إلى أخرى، إلى اقتراف بعض األخطاء، أو المخالفات،
 أو االنحرافات؟ وما دام القُضاة خَطّاِئِين مثـل غـيرهم من البَشـر، أليس
ــقد، ــة، ولِلنَـّ ــيرهم، ِللمُراقب ــل غ ــو إخضــاعهم، مث ــقْوِيمِهِم ه بيل لِتَـ ــَ  الس

   ؟  «وللمُحاسبة، وإن اقتضى األمر، لِلمُتابعة، أو لِلتّأديب
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اِإِلنسان
ــدَخِّلِين:  ا4لَنِي أحــد المُتَ  مِن خِلَال تجربتــك َكمُعــارض سياســي،»وَســَ

 وكَمُعْتَـقَل سِيَّاسِي سابق، مَحْكُوم بالسِّجن المُؤبّد، وبعدما قضــيتَ قرابــة
جْن، مَـــا هي، بِتركِـــيز، أهم مُالحَظَاتـــك على جهـــاز18   ســـنة في الســـِ
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 أحســن مِثــال مُعَبِّر عن عِِتَــاب بعض المُواطــنين»؟ فأجبتــه: «القضــاء
ــة، المــأخوذة من رَ هنــا بعض األحــداث الجُزِْئِيَ  للقُضــاة، هــو أن ا4سْتَحْضــِ

ــة شه . الشخصــيةتجرب		تي ــة ومباشــرة. فحينمــا كنتُوهي بمثاب  ادة حيّ
ا شـــابّا، خالل ســـنوات  ــة1970مهندســـً ــاِئي للمعارضـ  ، وبســـبب انتمـ

ــا، ثمّ تعرضــتُ لالختطــاف )  (،enlèvementالسياســية، أصــبحتُ متابعً
  هولتعذيب وخَضَعْتُ .(disparition forcée )االختـفاء القسريوإلى  

ــرْيَم، أعنـف وأق   ا4وَّلًاخالل ســنة ونصــف،سى من تعذيب المَســيح ابن مَ
ــارِيفْ" بمدينــة الــدار البيضــاء"، ارية القديمــة لِحَي "المَعَ  داخــل الكُومِيســَ

ريوَثَانِيًّا داخل مركز   ''درب مـوالي الشـريف'' المُســمّى بِـ االعتـــقال السـّ
رِي”وكانت الدولة تُمَـارِسُ  هــذا . بمدينة الدار البيضاء  “االِخْتِـــفَاء القَســْ

ــرَّد  ــزاعتـــقال احتيــاطي»كَمُجَ ــوْ دام شــهورًا أو ســنوات داخــل مَراكِ  «، وَلَ
رِّيَة. وكــان ُيوجــد في المغــرب أكــثر مِن  ــال.12ســِ رِّي لالعتق   مركــز ســِ

 ”هَيَْئØة االPنْصَاف والمُصَالَحَة“ )وهي مُؤسّسة رَسمية تَابِعَة للدولة(وكانت 
ــك  قد كتبت في تَقْرِيرِهَا الخِتامي أن االختطاف والتعذيب، في عهد المل
ــط عن  المُستبد الحسن الثاني، كانا نَادِرَين، أو استثناِئيّين، أو َناتِجَين فق
لطة. لكن الحقيقـــة التاريخيـــة هي أن ي في اســـتعمال الســـُ  اPفْـــرَاط عَرَضـــِ
رِّيَة، كانـــا مُنَظَّمَيْن، ــِ  االعتقـــال، واالختطـــاف، والتعـــذيب، في مَراكـــز سـ
دُ لهمــــا مِيزانيــــات،  وَمُمَنْهَجَيْن، وبِنْيَــــوِِيَّيْن، ودَاِئِمَيْن. وكــــانت تُرْصــــَ
 وإدارات، وأجهزة، ومراكز، وَمُوَظَّفِين، وَسِيَارات، ووَسَاِئِل، واِتِصَالَات لَا

 وكانت "الشرطة القضــاِئية" )أي البــوليسسِلْكِيَة، وَلُوجِسْتِيك، إلى آخره. 
ــتعمل  ــي( تَسـ ــذيبالسياسـ ــمُمَارسةالتعـ ــرعية لِــ ــة وشـ ــيلة عاديّـ   كوسـ

 ”التحقيــق“ يَتطــابق مــع ”التعــذيب“ في. بل كان مع المُتّهمين “التحقيق”

  "الشــرطة القضــاِئية" تَعْنِي بِـjوكـانكــلّ قضــايا المُعارضــين السياســيين. 
ــان“التحقيق” ــ ــودة في أمك ــ ــة  الموج  ، ليس البحث عن الحُجج الملموســ

طَة  األحــداث، وإنمــا تَعــني بــه التـــفتيش داخــل دمــاغ المُتَّهَم، وَبِوَاســِ
ــة إلدانته ــ ــه الحُجج الكَافيـ ــ ــو نفسـ ــ ــذيب، لِكَي يَعْطِيَ المُتَهَم هـ ــ   فيالتعـ

 . وكــانت "الشــرطة القضــاِئية" تُعــذّب، ولِاPقْبَــارِه حَيًّا في الســجنالمَحكمة
ــوْ كــان مضــمون هــذهالمتهم حــتى  ــالتُهم المنســوبة إليــه، وَلَ  »يعــترف« بِ

ــا. ــا، أو مُخْتَلَقً اِئِفً  وكــانت "الشــرطة القضــاِئية" )البــوليس( االعترافــات زَ
رْعِي»تَعتبر هــذا التعــذيب كَـ   ، ولــو أنــه يَحــدث« ا4وَّلِي وَقَــانُونيِعقَــاب شــَ
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 . وكان القُضاة يَثِـــقُونقبل المُحاكمة، وقبل لحظة النُّطق بحكم المحكمة
ر "الشــرطة القضـاِئية"، وَلَــو  داِئما وأبدًا بِكل َما يَــرِدُ في تَـــقَارير أو مَحَاضــِ
عيفة، أو مُبــالغ فيهــا، أو غــير ــقَة، أو ضــَ  كانت حُجَجُهَا ُمصْطَنَعَة، أو مُلَفَـّ
ــادَ ــدًا في المُتَّهَمِين. واعْتَ ــقون أب ــة. وكــان القضــاة لَا يثـ ــقنعة، أو بَاطِلَ  مُـ
 القُضــاة على تَجَاهُــل كــل تصــريحات المُتَّهَمِين المُعارضــين. بــل كــان
 القُضاة يرفضون داِئما طَلَبَات المُتَّهَمِين المُعارضــين، أو تَوضــيحاتهم، أو
 شِكاياتهم، أو تَظَلُّمَاتِهم. وكانت داِئمًا األحكام المنطــوق بهــا، في مُعظم
اعَة أو مُطابقــة لِرِوَايَــات تَـــقارير  القضايا ذات المضمون السياسي، مُنْصــَ
 أو محاضر "الشرطة القضاِئية"، وَلَو كانت هذه التـقارير تحتوي على كثير

 ورغم أن مُجمــل مَســئولي الدولــة كــانوا، خاللمن االPفْــرَاط أو التَحَامُــل. 
  رَســميا، وقَطعيـا، وجـود معتـــقلين سياســيين، أويَنْـــفُونعُقُود مُتَوَالِيَــة، 

رِّي، فـإنهم  ُوجــود التعــذيب في المغــرب، أو ُوجــود مراكــز لالعتقـال السـِ
رعي” هــو التعــذيبكانوا يعتبرون، داخل عُمق أنـــفسهم، أن   “عِقَــاب شــَ

وَّلَتْ لــه نَفســه مُعارضــة النظــاممَقْبُــول   ضــدّ كُــل مُتّهم أو مُجــرم، ســَ
ين سياســيّين،السياســي القــاِئم دَّنَا َكمُعَارِضــِ  . وكــانت الدولــة تخــوض ضــِ

 حَرْبًا طَبَـقِيَةً، عَنِيفَةً وسَافِرَةً، وَبِكُل وساِئل القَهر، واالضــطهاد، والكــذب،
والنفاق، والتَزْوِير. 

يْتُ ســنة ونصــف في االعتقــال الســري. وبَـــقِيتُ خالل هــذا»  وا4مْضــَ
 االعتقال باستمرار في عُزْلَة انفرادية، ومُعذّبًا، ومُكَبَّلَ اليَدَيْن، وَمَعْصُوب
ــرُونَنِي على أن أبقى ــوليس يُجْبِ  العَيْنَيْن. وخَارج أوقات التعذيب، كان البُ
 مُمَدَّدًا على األرض، ويَمنعُــونَنِي بشــكل دَاِئم من الُوقُــوف، ومِن الحَركــة،
ــان. يِ، ومن الكالم، ومِن القيــام بــأي شــيء كَ  ومِن الجُلُــوس، ومن المَشــْ
ــقلَ على ــبر هــؤالء البــوليس الجلَّادين المُعتـ ــاء وقت التعــذيب، يُج  وأثن
ــاوَبُون على حِراســتي. وكُنتُ ــرَّاس يَتَنَ  اإلجابــة على أســئلتهم. وكــان الحُ

ــرَّاس خالل    ســـاعة. وكُنت24ُ ســـاعة على 24داِئمًـــا تحت أنظـــار الحُـ
 أتعرّضُ لِلتَعْذِيب العَنِيـف، في كـل يـوم، وذلـك خالل ثالثـة أشــهر األولى
لَ لــدى الجَلَّادِين هي تَعْلِيــقْ  مِن اعتقالي. وكان ا سْلُوب التعذيب المُفَضــَّ
رب )على ا4خْمَص ــغَاء"، و"الطِيَّارَة"(، والضــَّ ــة "البَبَـّ ــم )حســب طريق  الجِس
 القَـــــدَمَيْن(. وخـــــارج وقت التعـــــذيب، إذا اِحْتَجْتُ إلى الـــــذهاب إلى
ــاب ــرْك ب بُع، وتَ ــع االîصــْ ون عليَّ طَلب االPذْن عــبر رف  المِرحــاض، يَفرضــُ
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 المرحاض مفتوحًا، ويبقى أحـد الجَلَّدِين واقفًـا ا4مَـامِي في هـذا المِرحـاض
 وقد أوصلني الجلّادون في "الشرطة القضــاِئية"، مــرارًا وتكــرَارًا، المَفتوح.

 . وأثناء االعتقال، انخفض وزني مِنوبواسطة التعذيب، إلى َحافَة المَوت
  كِيلُوغرام. وقد تَمَزَّقَت ا4خْمَص قَــدَمَيَّ ثالثــة مــرّات من كــثرة40 إلى 75

ــذيب، نَقَلَنِيالضرب بِوساِئل قَاسِيَة ومُوÍلِمَة.   ولِتَلَافِي َموتي مِن شِدَّة التع
 البوليس الجَلَّادُون )التابعون لِـ "الشــرطة القضــاِئية"( قُرابــة ثالثــة مــرّات

  غُشت" بمدينة الدار البيضاء. وكــان20إلى المُستعجالت في مُستشفى "
 البُوليس يَسْكُبُون الكُحُول على صدري ِلكَي يُقَدِّمُوني للمستشفى في صِفَة
ا قُرابــة خمســة  سِكِّير مُتَشَرِّد، وتَحْتَ اِسم ُمــزَوَّر. ونَقَلَنِـــي البُــوليس أيضــً
ــدما ــاط. وبع ــة الرب رّي في مشــفى ابن ســينا بمدين ــِ م س ــْ ــرّات إلى  قِس  م
 ا4سْتَرْجِعُ بعض الحيوية في المستشفى، يُعِيدُني البوليس الجَلَّادون لِمَركز

 ولم أعــرف التُهم. االعتقال السِرّي لِلْاِسْتِمرار في مُمارسة التعــذيب عليّ
ــقالي  الموجّهة إليّ، ولم ا حَاكَم، إالّ بعد مرور ثالثة سنوات على بداية اعتـ

 ،“المَسِّ بــأمن الدولة”واتُهِمْتُ في آخــر المطــاف بِتُهْمَــة (. أي اختطــافي)
 . ولم تَكن محجوزات أو وساِئل اPثبات "الشــرطة“اإلعداد لحرب أهلية”و

ير وَى ِمن ا4وْرَاق "مَنَاشــِ  (، وكُتبtracts" ) سياســيةالقضــاِئية" تتكــوّن ســِ
يَة، أو لِينِينِيَــة، أو مَاوِيَــة(.    مــاي4ومنــذ بدايــة اعتـــقالي في )مَارْكْســِ

 ، كــان البــوليس يضــعونني دَاِئِمًــا1977، وإلى قُرَابَة منتصف سنة 1974
  تَامَّة وَمُتواصلة عن باقي المُعْتَـقَلِين والسجناء. وحــتىعزلة اِنْـفِِرَادِيَةفي 

ــانوني(، ــتين لِتواجــدي في الســجن الرســمي )أو الق  خالل الســنتين األولي
ــلةُوضــعتُ في  ــة ومُتواص ــفرادية مُطلق ــة انـ ــة. عزل ــذه العُزل  ودامت ه

اة. االنفراديــة قُرابــة ثالثــة ســنوات ونصف  وأثنــاء المحاكمــة، كــان القُضــَ
 يُصَدّقون كل مـا ورد في محاضــر "الشــرطة القضـاِئية"، ويتعــاملون معهـا

 ، تحت قِيَــادة(BNPJ. وكانت هذه "الشــرطة القضــاِئية" )كحقيقة ُمطلقة
فِي قَـدُّور،   هي الـتي كـانت تحتجزنـا وتُعـذّبنا في مراكــزالحَمْيَـانِي واليُوسـْ

يِّر ِللمُحاكمـة، كـان يَـرفضاالعتقال الســري.   وكـان القاضـي ا4فَـزَاز، المُسـَ
ــو�دِّيَ ــه، لكي ال تُ ــه المُتَّهَم أو مُحاميّ ــق كــل طلب يُعبّــر عن  بشــكل مُطل
 االستجابة إلى هذا الطلب إلى التّشــكيك في مِصــداقية مَحاضــر "الشــرطة

مُّ قرابــة    مُتَّهَم، حَكَمت120القضاِئية". وفي إطــار مُحاكمــة جماعيــة تَضــُ
 عليّ المَحكمة ُحضورِيًّا بِالسجن المُو�بّد النَافِذ، دون أن يســألني القاضــي،
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ــان ــفسي. وك ــدّفاع عن نـ ــتمع إليَّ، ودون أن يســمح إليّ بال  ودون أن يَس
  الذي فرضهالطّموح إلى تـغيير النظام السياسيذنبي هو المشاركة في 

 وفي سنة في الســجن. 18وَقَضَيْتُ قرابة  الملك المُستبد الحسن الثاني. 
امِل" يَمْحِي كــلّ التُهم الــتي1991سنة   ، ا طْلِــقَ ســراحي بِـــ "عَفــو َملَكِي شــَ

 كــأن هــذه المِحنــة الــتي عِشــتُها كــانت مجــرد نُـــكتةكــانت مُوجّهــة إليّ. 
ــقنيًا محضــا. وعــاش عشــرات اآلالف من ــا، أو خطــا تـ وداء، أو عَبَثً  ســَ
ــدَرجات ــوْ بِ  المواطــنين المُعارضــين اآلخــرين مصــيرًا يشــبه مصــيري، وَلَ

ــفَاوِتَة.  ــار فيمُتَــ ــئولين الكبـ ــل المسـ ــاءَات، كـ  وعلى خالف بعض االِدْعَـ
ــز ــا يجــري في "مراك مَعُوا عن َم ــد ســَ ــانوا ق ــدون اســتثناء، ك ــة، وب  الدول
ب أو يُعَــاقَب أيّ وَاحـد من الجَلَّادِين. ألن رِّي". ولم يُحَاســَ  االعتقــال الســِ

امِه.     النظام السياسي يضمن الحَصَانة لِكلّ ُخدَّ
 وفي قضــايا المُعارضــين السياســيّين، لم تكن "الشــرطة القضــاِئية"»

ــاPرَادة وَوَعْي طَرَة الجِناِئيــة. بــل كــانت، وبِ  تلــتزم، لَا بِالقــانون، ولَا بِالمِســْ
 كَاملين، تُمارس حَرْبًا طَبَـــقِيَة عَنِيفَــة، ولَا هَـوادة فيهـا، ضـّد المُعارضــين
ــاطي“ )أي ــقال االحتي ــدَّة ”االعتـ ــد مُ  السياســيين. ومثلًا في مجــال تَمدي
 عَمليًّا تَمْدِيد ُمدّة "االختطاف السِرِّي"(، كانت "المِسطرة الجِناِئية" تُوجب
 نظريًّا حُصُول "الشرطة القضــاِئية" على تَوقيــع وَمُوافقــة ِمن طــرف "وكيــل
ــاطي“. لكن، ــال االحتيـ ــّدة ”االعتقـ ــد، مـ ــد، أو تمديـ ــك"، يُبِيحُ تجديـ  الملـ
ــا يُريــد  البــوليس السياســي )أي "الشــرطة القضــاِئية"( كــان يفعــل كــلّ مَ
ــدما تُنْهِي ــ ــ ــيّين، المُعتقلين أو المُختطفين. وبع ــ ــ ــين السياس ــ  بِالمعارضــ
 "الشرطة القضاِئية" مَهَامَّهَا، )أي في نهاية ُمــدّة ”االعتـــقال االحتيــاطي“(،
ري إلى الســجن الرّســمي،  وقُبَيْل نَـــقل المُتَّهَمين من مركــز االعتـــقال الســّ

ل  ــا4ثَر"ا وتُومَاتِيكِيًّا" كانت هذه "الشرطة القضاِئية" تَحْصــُ  على تَوقِيعــات بِ
 وكان هــذا األخــير ال يكلّــف. ( ِمن طرف "وَكِيل المَلِك"antidatéرِجْعِي )

ــقالهم في مكــان ــد من اعتـ ــارة المُتَهَمِين، وال التأكّ ــاء زي ــدًا عَن ــفسه أب  نَـ
ــذيب  .قانوني. كما ال يتأكّد وَكِيل المَلِك ِمن عدم تعريض المُتَهَمِين للتع

وحتى لَو أراد ذلك، فَإن البوليس السياسي يُرهِبُه، ويَمْنَعُه من ذلك. 
 وإذا كانت القوانين الرســمية للدولــة موضــوعة فقــط للتّجميــل، أو»

ــإن هــذه ــا، َف ــة لَه ــا مُخالف ــول به ــوانين المَعْمُ  للمُغالطــة، وإذا كــانت الق
 المُفارقة ال تُثير لــدى كثــير من المســئولين في الدولــة، أيّ حَــرج واضــح،
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 في عهــد الملـك المُسـتبد الحســن الثـاني،. ورأيتُ، والَ أية أزمـة أخالقية
ــون  في مُجمل مُحاكمات المعارضين السياسيين، كيف كان القُضاة يطبّق

ــا4مْن الدولة»قوانين من صِنْـف  اÂنِه المَسُّ بِ  ورأيتُ كيــف«. كُل مَا ِمن شــَ
 الفرقة''أي ) السياسي مَحاضر البوليسكان مُعظم القضاة يتعاملون مع 

ــاِئية ــ ــرطة القض ــ ــة للش ــ ــات، أو''( الوطني ــ ــة، أو كَتَعْلِيمَ ــ ــأوامر مُقدّس ــ  ك
 بفحص الحججحيث كــــان القضــــاة ال يهتمّــــون . كتوجيهــــات مُلزمة

 ُمســايرة، وإنمــا كــانوا يشــعرون كــأنهم مُجــبرين قانونيــا على الملموسة
 ، أو الخضوع لها، أو التـقيّد بهــا، رغم كــلّ مــاتـقارير البوليس السياسي

ــامُلَات، أو  كــان يتخلّــل هــذه التـــقارير من هفــوات، أو مبالغــات، أو تَحَ
ــات  . وكــان القُضــاة هم أنفســهم يَخــافون مِن بَطْشِمُغالطــات، أو خُرُوقَ

 ورأيتُ كيــفالبوليس السياســي )"الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضــاِئية"(. 
رية يُرهبــون كــل ُمؤسّـــسات الدولــة، بمــا  كان أفراد األجهزة األمنيــة الســّ

ــقْلِي من مركــز. فيهــا جهــاز القضــاء دد، أتــذكر مثالً، أثنــاء نَـ  وبهــذا الصــّ
ري ــقل الســّ  االعتـقال السّري إلى السّجن الرسمي، أن الجَلَّادِين في المعتـ

ــام )درب مــوالي الشــريف(  دخلــوا معي إلى مكتب وكيــل الملــك. وأم
 مَرا4ى ومَسْمَع هــذا وَكِيــل المَلِــك، ودَاخِــل مكتبــه، كــان هــؤالء الجَلّادين
 يشتمونني، ويهدّدوني بإرجاعي إلى التعــذيب، إذا لم أوقّــع على المحضــر

 . ولم يتـــدخّل وكيـــل الملـــك، ولمالـــذي يريـــدون إجبـــاري على توقيعه
 عترض، ولم يَحْتَج، على هذه المُعاملة. بل كان وَكِيل المَلِــك خاِئفًــا منيَ

 هؤالء الجَلَّادِين أكثر مِنِّي. وكانت آنذاك مُجمل ُمؤسّـسات الدولة تَعتبر
 هيمنــة األجهــزة القمعيــة، وإرهابهــا، عَمَلًا عاديًّا، وال يُمكن االعــتراض
ــه، ومِن طـــرف ــانون المعمـــول بـ ــو مَحْمِيٌّ من طـــرف القـ ــه، بـــل هـ  عليـ

. السُلُطَات العُليا في البالد
 كهيئــة مُنظّمــة من'' )منتــدى الحقيقــة واإلنصــاف''لكن بعد ظهــور »

 هيئــة''، وبعــد تكـوين الدولـة لِـ 1992في قرابة سنة ( طرف ضحايا القمع
 ، ثم(كهيئة مُنظّمة من طــرف الســلطة السياســية'' )اإلنصاف والمصالحة

يس الدولــة لِـ   ، إنتهت''المجلس االستشــاري لحقــوق اإلنســان''بعــد تَا4ســِ
 الدولة، في آخر المطاف، إلى االعتراف بـأن الحـاالت الـتي ِارْتَكَبَت فيهـا

ــالمغرب  ــة ب ــوق اإلنســان،الدول   بين ســنواتانتهاكــات جَســيمة لحق
ــق، أم1990و 1960 ــاطي، أم التحقيـ ــقال االحتيـ ــاء االعتــ ــواءً أثنـ  ، سـ

 145  من  135.              صفحة  22كتاب 'أية عالقة بين الّدين والقانون'، رحمان النوضة، صيغة 



 المحاكمة، أم تنـفيذ العقوبة، كانت شاِئعة، ويفوق عــدد ضــحاياها قرابــة
وَاهِدَ. ( شــخص30000ثَلَاثِين ألــفَ )  وهي في مُعظمهــا ُموثـــقة اآلن بِشــَ

 شخصــية َمكْتُوبَــة من طــرف الضــحايا، وَمُودَعَــة َكوَثــاِئق ورقيــة لــدى
(. وهو هيئة رسمية'' )المجلس الوطني لحقوق االنسان''

 المزعومــة في المغــرب إلى« العدالــة االنتـــقالية»وتحوّلت عمليــة »
 «.اإلنصــاف»، والَ تحقيــق «الحقيقة»حيث لم يَتم الَ إبراز . مُغالطة كُبرى

مح للضــحايا بــالتعبير عن. إلى مُخادعة« المصــالحة»فتحــوّلت   وقــد ســُ
ــذّبين، ف هَوِيَّات الجَلّادين، أو المُع ــْ ــة رَفضــت كَش  شــكاواهم. لكن الدول
اِئِهم. ورفض أفـــراد األجهـــزة القمعيـــة الخُضـــوعَ إلى أيـــة ــَ  وكـــذلك رُو�سـ

ــوْ. مســاءلة ــة، وَلَ  ولم يَخضــع أي واحــد منهم الَ للمحاســبة، والَ للمتابع
ــح أنرَمْزِيًّا ــان من الواضـ ــة. وكـ انَة مُطلقـ ــَ ــة حَصـ مِنَت لهم الدولـ ــَ  . وَضـ

 إلىمُحاسبة أو مُحاكمة المُخْتَطِفِين والجَلَّادِين والمُعَذِّبِين سَتُو�دِّي حَتْمًا 
 تَوصــيّات»وحــتى . اتهام واPدَانَة مُجمل ا4فْــرَاد الســلطات العليــا في البالد

 ، ورغم نـقاِئصها، لَم تُنَـفَّذ، بَل(47)« )الرّسمية(هيئة اإلنصاف والمصالحة
رات على أن. بَقيت حــبرًا على ورق ــدلّ مجمــل المؤشــّ  وإلى حــدّ اآلن، ت

 النظـــام السياســـي بـــالمغرب، ال يتـــوفّر على إرادة حقيقيـــة لِلْقَطْـــع مـــع
 المَنَاهِج األمنية والقَمْعِيَة. ولَا يَقبــل النظــام السياســي اِتِّخَــاذ اإلجــراءات

يمَة لِحُقُــوق اإلنســان  وقــد. الالزمــة لكي ال تتكــرّر تلــك الخُرُوقَــات الجَســْ
 المجلس االستشـاري»، وكـذلك «هيئـة اإلنصـاف والمصـالحة»ساهمت 

، أم بِدُون وَعي. في هذه المغالطة« لحقوق االنسان  وفَسَِّرَت. سواءً ِبوَعْيٍ
سَات الدولة الخُروقات الجَسيمة لحقوق االنســان المُرْتَكَبَــة بِكونهــا  مُو�سَـّ

 اســتعمال»، أو «استعمال مُبالغ فيه لِلسُلطة في األجهــزة القمعية»مُجرد 
 كأنها مجرّد أخطاء اِسْتِثْنَاِئِيَة، أو تِـقْنِية، أو جُزِئية،«. غَير مُتَكَافِئ للقمع

 بينما الحقيقة هي أن تلك الخُروقات الجَسيمة لحقوق اإلنسان. أو عَابرة
ــاق، 30ظلّت، على امتــداد قرابــة  عَة النِطَ  ســنة، سياســة عامّــة، وَاســِ

 وكانت الدولة. وإرادية، وَوَاعِية، وَمُنظمة، وَمُمَوَّلَة، وَمُتواصلة، وَمُمَنْهَجَة
 ويمكن لنـــفس. تخصّص لها ميزانيات مُهمّة، ووساِئل لوجستية ضــخمة

ادر عن "اللجن---------ة الوطني---------ة للحقيق---------ة واإلنص---------اف47   أنظ---------ر: "التقري---------ر الِختَ---------اِمي"، الص---------َّ
تَّة ُكتب َمجموع--ة،  والُمص--الحة"، التابع--ة إلى "هيئ--ة اإلنص--اف والُمص--الحة"، والمنش--ور في س--ِ

 صفحة. 602، في 2006من طرف "المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان"، في سنة 
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ــفس الخُروقــات الجســيمة ــقبل، إنتــاج نـ ــد في المستـ  األســباب، أن تعي
. لحقوق اإلنسان، أو حتّى أفظع منها

 المُتواطئـــون في هـــذه الخُروقـــات الجَســـيمة لِحقـــوقولم يكن »
  هم فقـــط المســـَئïولون في وزارة الداخليـــة، أو وزارة العَـــدل، أواإلنســـان

ة منــه   ''الفرقــةاألجهزة القمعيــة المتنوّعــة، أو البُــوليس السياســي )وخاصــّ
 ، بــل أيضــا النيّابــة العامــة، ووكالء الملــك،''(لشــرطة القضــاِئيةالوطنيــة ل

ــذلك القضــاة، وإدارة الســجون، و ــوق االنســان»وك  ”مجلس، و«وزارة حق
ــان“،  ــة، وحُقـــوق اإلنسـ ــان، والحكومـ ــتراب''والبرلمـ ــة الـ ــة مراقبـ  مديريـ

 ،''المخــابرات العامة''، و''المديرية العامــة للّدراســات والوثــاِئق''، و''الوطني
 واإلعالم العُمومي، وأجهزة الصَحافة المُناصرة للدولة، واألحزاب الموالية

 كلّهم كانوا يعرفون مــا يجــري، وكلّهم! للنظام السياسي القاِئم، إلى آخره
 ورغم جَسامة. بل بَعضهم شارك في نَـفْيِهَا بِحَماس كبير. لَزِمُوا الصَّمْت

 كل تلك الخُروقات، وإلى حدّ اآلن، لم يُقَدِّم بعــدُ، ولــو ضــمير حيّ واحــد،
ــقدّم. من بين تلك الهيئات المذكورة سابقا، نـقدًا ذاتيا، ولــو رمزيا  ولم تُـ

مانات قانونيــة، ِجدّيــة، َملموســة، فَعّالــة،  الدولــة بعــدُ إلى الشــعب ضــَ
 .وَكَافية، ِلكي الَ تتكرّر مثــل هــذه الخُروقــات الجَســيمة لحقــوق االنســان

ــات، ــ ــذه العَقلي ــ ــل ه ــ ــرب في مث ــ ــعب المغ ــ ــستمرّ ش ــ ــتى سيـ ــ ــإلى م ــ  ف
والسُلوكيات، والخُرُوقات؟              

ــز بِحُرِّيتــه،» مير مُجتمعي متميّ  أتمــنى أن يتحــوّل كــلّ قــاض إلى ضــَ
 وَبِجُرْا4تِـــــه، وَبِاستــــــقالله الفكـــــري، واألخالقي، والقيمي، عن الســـــلطة
ــرى ــوَى األخ ــة، وحتّى عن القِ ــات الدول ــل ُمؤسّس ــفيذية، وعن مُجم  التنـ

 وأرجُو أن يســترجع القضــاة حَقّهم في حُريــات. المتواجدة داخل المجتمع
 وآمُلُ أن يتجرّأ القُضاة على رفض َحصْر دورهم في تطبيق آلي. المُواطنة

 وأتمـنى أن يتجـرّأ القُضـاة على قَـول كلمـة. لقـوانين تُثـير أكـثر من جـدل
 ضدّ كل ظُلم، ولو كان الفاعل الذي اقترف هذا الظلم هــو الســلطة!« الَ»

 ،''استــــقالل الســـلطة القضـــاِئية''وأنتظـــر أالّ يبقى . السياســـية، أو الدولة
ــل ــوع لِتَجْمِي ــاذِب، َموض ــرد كاَلم كَ ــتور، مُج ــه في الدُس ــوص علي  المَنص

 وأتمـنى أن يجـد القضـاة، فُـرادا وجماعـات،. (48)النظـام السياسـي القـاِئم

 ويمكن تنزي--ل  أنظ--ر كت--اب "نق--د النظ--ام السياس--ي ب--المغرب"، للك--اتب رحم--ان النوض--ة. 48
  h  ttp://LivresChauds.Wor  : )  هذا الكتاب من مدّون--ة الك--اتب، على الموق--ع اإللك--تروني الت--الي

dpress.Com .)
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 الصِّيَغ العَملية المُالِئمة، الــتي تُمكّنهم من التَعبــير الحُــرّ عن آراِئهم حــول
ــدالتها  . وا4تَمَنَّى أن يكــون(49)مَضَامِين القوانين، وفَعاليتها، ومُالِئمتها، وعَ

جْبِه، وَنَـــقْده، والتنديــد بــه، وَلَــوْ  كل القُضاة في مُستوى فَضح الظلم، وَشــَ
 وحــتى إذا كــان القضــاة مجــبرينا4دَّى بهم ذلــك إلى المُخــاطرة بِحيــاتهم. 

 ، وحتى إذا كان القضــاة(في انتظار تعديلها)على تطبيق القوانين كما هي 
 ، أتمنى أن يتجــرّأ القضــاة،(وليس سلطة تشريعية)مجرّد سلطة قضاِئية 

ــة، على ــات المواطن ــوقت، كمواطــنين متمتّعين بكامــل حرّي ــفس ال  في نـ
 شَجْب كل قَانون يتنافى مع رُوح العَدل، أو مع حُقوق اإلنســان، كمــا هي

.      «مُتعارف عليها عَالميا

 مالحظات جزئية( 21
 )هــذه ماُلحظــات تَمهيديــة، أو جزِئيــة، أو مُتـــفَرِّقَة، لم يكتمــل بعــدُ
 البحث فيها. وا فضِّل عرضها كما هي، في انتظار تــوفّر إمكانيــة تَعميقهــا

في صيغة الحقة(.     
 :  اإلثراء غير المشروع  - في مجال تجريم ومُعاقبة 20.1

ــنة  ــاِئي'' لِسـ ــانون الجنـ ــروع القـ ــودة مَشـ   دون2015- بَقيت ''مُسـ
  فمثالًاالغتنــاء غــير المشــروع.المُســتوى المطلــوب في مجــال مُعاقبــة 

 يُعــاقب بــالحبس ِمن شــهر واحــد إلى ســنة وغرامـة» تقــول: 529المادة 
بق ُمؤاخذتـــه بِمُقتضـــى مُقَـــرّر100.000 إلى 5000من    درهم، مَن ســـَ

ــلُّ عَن عشــر ــدّة تَقِ ــذ مُ ــه، مُن ي بِ ــوَّة الشــيء المَقْضــِ  قَضــاِئي ُمكتســب لِقُ
 سنوات،  ِمن أجل جِناية أو جُنحة تَتعلّق بِاالِخْتالس أو الغَدر أو الرّشــوة
 أو اســـتغالل النُــــفُوذ أو األمـــوال أو االتجـــار في المُخـــدرات والمُـــؤثرات
 العقليـــة أو االتجـــار بالبشـــر أو االتجـــار باألعضـــاء البشـــرية أو تهـــريب
 المهـــاجرين، ثُمّ ُوجـــدت في مِلكيتـــه أمـــوال ال تَتناســـب مـــع حالتـــه

ن من2015  في نهاية شهر م--اي 49  ، ُأْعِلَن َعن تَأس--يس: ''جمعي--ة حق-وق وعدال--ة''، وَتَتَك--وَّ
 . كم--ا َتمَّ تَُأسي---س ''ااِلْئ---ِتاَلف«رص--د الَمح--اكم ونش--ر األحك--ام»قض--اة ومح--امين، وته--دف إلى 

 »تحقي------ق است-------قالل كام------ل للس------لطةالمغ------ربي للجمعي------ات المهني------ة القض------ائية''، ويه------دف إلى 
  ويض-------م ه-------ذاالقض-------ائية، ... ومناهض-------ة التض-------ييق على الحّري-------ات واس-------تهداف القض-------اة«.

 ''ااِلْئ------تالف'' كاّل من ''الجمعي-----ة المغربي-----ة للنس-----اء القاض-----يات''، و''ن-----ادي قض-----اة المغ-----رب''،
و''الودادية الحسنية للقضاة''.
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 االجتماعية أو المِهنيــة ولم يَســتطع أن يُثبت حُصــوله عليهــا مِن مصــدر
 . وتُشكّل هــذه المــادة نَمُوذَجًــا على العَبَث أوالتحايُــل في كِتَابَــة«مشروع

  ألن األشخاص الذين كتبـوا أو عَـدَّلُوا هـذها�وَّلًِإ،القَوَانِين، أو في تَعْدِيلها. 
 المادة يظهرون كأنهم هم  الذين يُمارسون االغتناء غير المَشروع. حيث
 حَرَصُوا على أن تكون عُقُوبَة هذه الجريمة هَزِيلَة ِجدًّا )فقط من شــهر إلى

 »مَن تظهر كأنها تُعاقب 529 ألن هذه المادّة وثانيًّا،سنة ِمن الحبس(. 
 ُوجدت في ِملكيته أموال ال تَتناسب مع حالته االجتماعيــة أو المِهنيــة«،

  )في إصـدار العُقوبـة( أن يكـون هـذا المُتهم قـد حُكم عليـهتَش	ترطلكنها 
 »منذ مُدة تَـــقِلُّ عن عَشــر ســنوات ...بــاالختالس أو الغــدر أو الرشــوة أو

ر هــذه المــادة  رْط يُكَســّ  ، ويجعلهــا529استـــغالل النـــفوذ...«. وهــذا الشــَّ
ادرة531 و 529الم		واد عَمَلِيًّا غــير قَابِلَــة للتطــبيق. وَلَا تَحكم     بِمُصــَ

ــة إالّ إذا »   المحكــوم عليــه أن يُثبت حصــولهلم يس		تطعاألمــوال المَنْهُوبَ
 عليها من مصدر مشروع«. بِمعنى أنــه إذا اســتطاع المُتّهم )أو مُحاميّــه(
ــوال ــول المُتهم على األمـ ــدر حصـ ــا مصـ ر بهـ ــّ ــة يُفسـ ــترع ا كْذُوبَـ  أن يخـ
ــذه ــان ينبغي أن يُكتب في ه ــا ك ــة ال تُطَبَّق. بينم ــإن العُقوب ــة، ف  المَنْهُوبَ

ادر كــل األمــوال المعنيــة إذا أثبتَ 124المــادة    أن هــذهالتحقيــقُ: »تُصــَ
ل عليهــا من َمصــدر غــير مَشــروع«! وتُعفي   ،534الم		ادة األموال مُحَصــَّ

 وبــدون حـقّ، »السـارق إذ كـان المــال المسـروق مملوكـا ألحـد فروعــه«!
 وهذه هي بالضبط الحِيلة )كتابــة مِلكيــة األمــوال المنهوبـة في اِســم أحـد
ــون االغتنــاء غــير ــذين يُمارس ــيرون من ال ــتعملها كث ــتي يس ــه( ال  فروع

المَشروع.  
ــراِئم، وفي ســطرها2-574الم		ادة - وفي  ــتي تُحــدّد الجَ  -6: »، ال

 ،«الرشــوة والغــدر واستـــغالل النـــفوذ واختالس األمــوال العامــة والخاصة
«. أو»، بكلمة «و»يجب تعويض حرف 

:      اِنتهاك حقوق اإلنسان  - في مجال 20.2
 ال جنايـــة، وال جنحـــة، وال مخالفـــة، في»:ـــ :			 124الم			ادة تقـــول 

ــ 1: الحــاالت اآلتية ــه( ــانون، أو أمــرت ب ــه الق  إذا كــان الفعــل قــد أوجب
 إذا اضطر الفاعل ماديــا إلى ارتكــاب الجريمــة، أو(ــ 2السلطة المختصّة؛ 

 كــان في حالــة اســتحال عليــه معهــا، اســتحالة ماديــة، اجتنابهــا، وذلــك
 «. فَهل يُعقــل أن نَمنــع، بِنصّ قــانونيلسبب خارجي لم يستطع مقاومته
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 ( مُحاسبة، أو مُعاقبة، أيّ شخص مَــارس جِنَايَــة،124)مثل هذه المادة 
ــانت  ــة، إذا ك ــة، أو مُخالف ة”اأو جُنح لطة المُختصــّ ــُ ــه“لس ــتي أمرت   هي ال

ــاب  بذلك، أو إذا زعم هذا الشخص أنه كان يستحيل عليه اجتناب ارتك
 هذه الجريمــة؟ مِن العَــار أن تُوجــد داخــل القــانون مــواد ُتــبرّر مثــل هــذا

لطةالظُلم أو الجـــور بِحُجّـــة أنـــه نـــاتج عن ا4وَامِـــر صـــادرة عن   »الســـُ
بَة، ومَضـمونة، وغَـير124  ا4لَا تَمنح هذه المادة المختصّة«! انَة مُسـْ   حَصـَ

 مَشروطة، ألفراد األجهزة القَمعيــة، لكي يَضــربوا، ويضــطهدوا، وَيَسْحَـــقُوا،
 خُصــوم الســلطة السياســية، والمُعارضــين السياســيّين؟  ا4لَا تُشــكّل هــذه
لَا تَهــدف هــذه ارخًا على التحايــل في كتابــة القــانون؟ ا4  المادة نَمُوذجًا صــَ

امهم؟124المادة    إلى حِمايَة األشخاص الذين يُمارسون السلطة، أو خُدَّ
 يجب عليهــاوإذا كانت الدولة صــادقة في التزامهــا بالــدفاع عن العَــدل، 

 تَطهير القانون ِمن مثل هــذه المَــواد الــتي ُتــو�دِّي عَمليًّا إلى إلغــاء تَفعيــل
 اإلفالت من المســاءلة، ومنالقــانون، وتُبْطِــلُ اPحْقَــاق العَــدل، وتُــبيح 

  لِفاِئــدة مُجمــل أفــراد الســلطة، والقــوات األمنيــة، ســواءً أثنــاءالعْقــاب،
 التحقيــــق، أم التعــــذيب، أم خالل قمــــع المظــــاهرات، أو غيرهــــا من

. اإلجراءات والعمليات األمنية
ــ 537- وتق		ول الم		ادة  ــالحبس  ِمن ثالث إلى خمس»: ــاقب ب  يُع
  درهم، مَن انـــتزع توقيعـــا أو50000 إلى 5000ســـنوات  وغرامـــة مِن 

 أو أيّ ورق		ة أخ		رى تَتض		مّن أو تُثبت أو عقد أو ســند ُمحررحصل على 
  أو تصـــرّفا أو إبـــراء،  وكـــان ذلـــك بواســـطة القـــوّة أو العنـــف أوالتزاما
ا. وكــان ينبغي «اإلكراه  اإلشــارة إلى أن هــذه المــادة يجب أن تُطَبَّقَ أيضــً

 على قِــوَى أمن الدولــة، وعلى مُــوظفي الشــرطة القضــاِئية، ومن شــابههم،
ا سياســيًا(، على ة إذا كــان مُعارضــً  الــذين ينــتزعون توقيــع المُتّهم )خاصــّ
ــد ــذيب، أو التهدي ــراه، أو التع  مَحضــر الشــرطة القضــاِئية، بواســطة اإلك

 . وخالل السِتِّين سنة التي تَلت اســتقالل المغــرب،بالتعذيب، أو بالحِيلة
 كان معظم المُعارضين السياسيين، المُتابعين أمام مُحاكمات سياســية،
 كــانوا يشــتكون لِلقضــاة ِمن كَــونهم ا جِبِــرُوا على توقيــع مَحاضــر الشــرطة
ــقُوا، على ــ ــوا، ولَا أن يُوافِـ ــ ــا، ودون أن يَعلمُ ــ ــاِئية دون أن يَقرأوه  القضــ
 مضـــمونها. واعْتَـــادَ القضـــاة على أن ال يأخـــذون بعين االعتبـــار هـــذه
 الشِكَايات التي يُدلي بها المتّهمون. وهذا إجحاف غير عَادِل. وفي جميع
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 األحوال، يلزم أن يكون أساس األحكام المَنْطُوق بها هــو الحُجَج الماديــة
ــرطة ــر الشـ ــواردة في محاضـ نِيفَات الـ ــْ ــزَاعِم والتَصـ ــة، وليس المَـ  المُثْبَتَـ

 القضاِئية.   
 ارتكــاب أعمــال عُنـــف أو» التي تَتعلّــق بِـــ : ،590المادة - وحول 

 و »التســبّب في جــرح، أوأ»تَلْــوِيث المالبس«، ، مِن قَبِيــل «اPيــذَاء خفيف
 إصــابة، أو مــرض«، أو »تَحــريض حيــوان على مُهاجمــة الغــير«، عُقُوبتهــا

  درهم(. وإذا1800 إلى 500هزيلــة )حيث تنحصــر فقــط في غرامــة مِن 
ــدَنِيِّين، دون590مَا ِانْحَصَر تطبيق هذه المادة    فقط على األشــخاص المَ

 أفــراد قِــوَى األمن، وعلى أفــراد الشــرطةتطبيقهــا في نفس الــوقت، على 
   القضاِئية، ومن شابههم، فإنها سَتُكَرِّسُ صِنْفًا من الظُلم المُـقَنَّن.

:اقتراح ا�ضَافة تجريم التَطْبِيع مع الكِيَان الصَهْيُونِي    -20.3
 بمناسبة مراجعة القانون الجناِئي، تُستحسـن االسـتجابة لمطلب- 

  كَخِيَانـةالتَطْبِيـع مـع الكِيَـان الصـهيوني، فعـل تجـريمعَامَّة الشـعب، و
  ســواءً كــان هــذا التطــبيع عــبر القيــام بتبــادل اقتصــادي، أوللــوطن،

 المشـــاركة في إنجـــازه، أو عـــبر المُشـــاركة في نشـــاط عِلْمِي، أو فَنِّي، أو
ــسَاتِ الكِيَّان اإلســراِئيلي الصــهيوني. ويجب أن  ثَـقافي، مــع إحــدى مُؤسَـّ

 تَتضمّن العقوبة الغرامة والسجن. 
20.4- افة تَجــريم تَشــغيل     ، أو مُكَبِّر''المِجْهَــار''اقــتراح ا�ضــَ

وْت، في األمـاكن اآلهلـة(Haut-parleurs) الصَوْت  ، الذي يُضــخّم الصــَ
 بالسكان، سواءً خالل األعراس، أم الحفالت، أم على صــوامع المســاجد،
مْع  أو فوق سيارات اإلشهار، إذا كانت هذا مُكبّر الصّوت يَضُرُّ بِحَاسَّة ســَ
كان وطــالبوا  المواطنين، أو يُــزعج الســكان، وكــذلك إذا اشــتكى منــه الســُ

وت طَلَبَهم ــّ ــر الصـ ــاحبُ مكبّـ ــا دون أن يُلَبِّيَ صـ  ويمكن. بتخفيض قّوتهـ
 تَحْدِيد تكبير الصَوت المُضِرّ بالسُّكان بكونه هــو الــذي يُحــدث أكــثر من

  مِن نُـقطة ُوجود مُكَـبِّرمِتْر 10على بُعد ـ، (DéciBel=dBِ)دِيسِيبَلْ  40
وت غُوط،: للمقارنة. )الصــَّ خُور، الــتي تعمــل بــالهَواء المَضــْ  ثَـــقَّابَةُ الصــُ

 ديســيبل، وطريــق ســيّار تمــرّ منــه ســيارات 90تحدث في عين المكــان 
(. ديسيبل 70عديدة يُحدث قربه 

 ، المتعلّقــة بالنظــام واألمن العــام، وفي النـــقطة593المادة وفي  -
-8»التي تـــقول  اء، أو التجمــع المُهين، أو  جيج، أو الضَوْضــَ  مُرْتَكِبُـو الضـَ
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يف إلى هــذه المــادة، ُجملــة«الليلي، الذي يُقلق راحة السكان  ، يجب نُضــِ
وت المُســتعملة في593تَنْطَبِــقُ هــذه المــادة »تقــول:    على مُكَبّْــرَات الصــَ

ــوق ــاجد، أو ف وَامِع المَس ــدْرَان وَصــَ ــوق جُ  األعــراس، وفي الحفالت، أو ف
وت المُســتعملة«ســيارات اإلشــهار  . واPلَّا، فَســتكون اPباحــة مُكَبِّرَات الصــَ

نْفًا من الظُّلم، أو اإلكــراه. ألنــه يُوقــظ وَامِع المَســاجد صــِ  فوق جدران وصــَ
 المواطنين قبل شروق الشمس، دون أن يكونوا قد طَالبوا بهــذا اإليقــاظ،
 أو وَافقوا عليه. وألن االPفْرَاط في الحَمَاس الــدِّينِي َلــدى بعض المُشــرفين
 على المساجد، يجعلهم يُبالغون في قُـوَّة مُكَبِّرَات الصـوت، إلى درجـة أن

تُوÍذِي حاسّة السمع لدى السُّكان المجاورين.    
 :تجريم تحايل شركات الهاتـف المحمول اقتراح إضافة - 20.5

ــدمات ــاالت، الـــتي تـــبيع خـ ــا بعض شـــركات االتصـ  تَلجـــأ أحيانًـ
 االتصاالت بواسـطة الهاتـــف المحمــول، إلى التحايــل على المواطــنين، أو
 مُغالطتهم. وتجني عــبر هــذا التَحايُــل أرباحًــا تُـــقَدَّر بِمئــات الماَليِين مِن
 الدراهم. حيث تبعث رساِئل مكتوبة عبر الهاتـف المحمول إلى زبناِئهــا،

 درهم مثال، 50وتخبرهم في هــذه الرســاِئل مثالً أنهم إذا قــاموا بتعبئــة 
 لكن بعــد. درهم ِمن نُـــقَط التَعْبِئة 250فإنهم سيحصلون على مَا َقــدره 

ــام على بدايــة هــذه التَعْبَِئØة، يصــبح فجــأة رَصــيد الزبــون  مــرور بضــعة أيّ
 حيث ال. درهم، أو حــتى صــفر درهم 50المعني بهـذه التَعبئــة هــو فقــط 

ح، الشــركة لِزُبَنَاءِهــا أن هــذا العــرض ال يصــلح ســوى  تخــبر، أو ال توضــّ
 خالل ا4يَّام مَعْدُودَات )مثلًا ثالثة أيام، أو سبعة أيــام، حســب الحــاالت(.

 حيث لَا يُعقل. وهذه الممارسة تتنافى مع روح القانون، وتخرق الدستور
رُوطًا بِمُـدَّة زَمنية  . فَاPمَّا أن تَـبيع الشــركةأن يكون بَيْعُ بِضَاعة مُعيّنة مَشـْ

روط اِحْتِيَالِيَــة.   ومِن حَــقّالتَعْبَِئØة بشكل نِهاِئي، وإمّا أن هــذا الــبيع في شــُ
 المُشتري أن يَتَمَتَّعَ باستهالك كلّ البضــاعة الــتي اشــتراها، دون قَيْــد وال

 وال يحقّ للشركة التي باعت بضــاعة مُعيّنَــة )التعبئــة( أن تَسْتَـــغِلّ. شَرط
 كون هذه البِضَاعة َمكتوبة أو مُسَجَّلَة في لواِئحهــا الداخِلِيَــة لكي تَتالعب

.   بهذه البضاعة، أو تَنْـقُصَ مِنها، أو تَسترجعها، سواءً جُزِئيًا أم ُكلّْيًا
 دون إخبــار الســلطة« ك		نز»َمن عــثر على  528الم		ادة  تُعــاقِب -

 مَن عَــثر على»وكان األحسن هو أن تَتحــدث هــذه المـادة عن . المختصّة
«!   آثار أو أشياء ذات قيمة أركيولوجية أو تاريخية
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لــيــة( 22
ّ
 خــالصـات  َأو

 '' )المَنشــورة فيمُسودةَ مشروع القانون الجناِئي''تناولَ هذا الكتاب 
ــ 2015ســنة  ــدودة( ــا مَح ــانونمن زَواي ــقد هــذا الق ــل بعــدُ نَـ  . فَلَم يَكْتَمِ

طُرِِرْتُ إلى نشــر الصــيغة األولى لهـذا النـــقد، رغم عــدمالجناِئي.   وقد اُضــْ
 اكتمالها، بسبب ضغط اآلجال، المفروضة من طرف وزارة العدل. وسبق
 لِوزارة العَدل أن قالت أنها تَجمع المالحظات، واالنتـقادات، وتَدَّعِي أنها

ــفاعل معها ــد التــ ــوزارة أنه. وَتريـ ــقول الـ ــذه»: لِكَيْ ال تــ لنا بهـ ــّ ــو توصـ  لـ
 ومِن«! المالحظــات داخــل اآلجــال المُحــدّدة لَأخــذناها بِعَيْن االعتبــار

 وفي مــا. المحتمل أن أنشر فيما بعــد صــيغة أخــرى تَكــون أكــثر اكتمــاال
: يلي بعض الخالصات الجزِئية 

 في تناغم مع التطورات الــتي حصــلت في منظومــة العدالــة، أو- 1
 بعــد الحــدث اإلرهــابي الــذي)القضاء، في الواليات المتحــدة األمريكيــة، 

 ، انتشــرت مثــل هــذه التطــوّرات جزِئيــا إلى(2001شــتنبر  11وقــع في 
 بـالمغرب(ـ 2015'' )لِســنة مسودة القــانون الجنـاِئي''أوروبا. والحظنا أن 

تِبَاقِيَةتتّجه، هي أيضــا، نحــو شــنّ ”  “، ضــد كــل منحَــرب وِقَائيــة أو اِســْ
 حيث. (50)تعتبرهم الدولــة مُنــاوِئين، أو خُصــومًا، أو أعــداء مُحتملين لها

 نالحظ توسّعا غير مبرّر في مفهوم الجريمــة، وفي توصــيفها، وفي تحديــد
 والحظنا تجريم تصرّفات متزايــدة كــانت من قبــل. مسئوليات المُتّهمين

 ويعتمد مشــروع القــانون. كما الحظنا تشدّدا في العقوبات. تُعتبر عادية
 الجناِئي الحالي على ”افتراض ُوجود نيّة إجرامية“ مُسْبَقَة، دون أن يُحدّد

 كــأن الدولــة، في. هــذا القــانون تجلّياتهــا، أو كيفيــة إثباتهــا، أو قيّاســها
 مواجهتهــا للجريمــة، أو للتّطــرّف اإلرهــابي، تَـــقبل بــأن تكــون هي أيضــا

ة بحفــظ األمن واالستـــقرار،. مُتطرّفة في مناهجها  وَكَــون الدولــة مَهُْووســَ
 (الحبســية)وتتحــوّل العقوبــة . يدفعها إلى اإلفراط أو التشدّد في ”الوِقَاية“

 من عقاب قضــاِئي على فعــل إجــرامي وقــع في الماضــي، إلى عقــاب على

   أنظر مقال:50
Mireille Delmas-Marty, ''La démocratie dans les bras de Big Brother'', dans 

le journal ''Le Monde'', du samedi 6 juin 2015.
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 مثلمــا في حالــة معتـــقلي. احتمال ارتكاب جــراِئم ممكنــة في المستـــقبل
 ''غْوَانْتَانَامُو''، الذين يُختطفون، ويُعتـقلون، ويُعذّبون، خاِلل سنوات، قبــل

 وهكذا، باسم الدفاع عن المواطن، تنحـرف الدولـة نحـو إثبات جراِئمهم!
.    اضطهاد المواطن

 خالل عهد الملــك المســتبد الحسـن الثـاني، أي إبّـأن ”ســنوات- 2
ــة اإلنصــاف والمصــالحة»الرّصــاص“، وبشــهادة  ــان(الرســمية« )هيئ  ، ك

ــرَاث ــكل فَجّ، دون اِكْتِـ ــع بشـ ــالمغرب يَقمـ ــاِئم بـ ــي القـ ــام السياسـ  النظـ
 .بالقانون، عبر ممارســة انتهاكــات جســيمة ومفضــوحة لحقــوق اإلنســان

 فاستـــفادت. فتعــرّض هــذا النظــام النتـــقادات هيئــات حقوقيــة عالمية
 لمشــروع القــانون'' المُســودة''الدولة من هذا الدرس، وأنتجت اليوم هذه 

ــتي تمكّن النظــام انَة ضــخمة من البنــود ال ــه تَرْســَ ــاِئي، وســجّلت في  الجن
ــكل ــع، بش ــات، ومن أن يَقم ــير من الحرّي ــكْبَتَ الكث ــي من أن يَـ  السياس
 قانوني هذه المرّة، كل َمن يُخالفه، أو يُضــايقه، أو يُزعجــه، أو يَنتـــقده، أو

 كمــا أن هــذا المشــروع للقــانون الجنــاِئي. يُعارضه، أو يَرغب في تَـــغييره
 يُمَكِّن الحَركات اإلسالمية المُتعصّبة من َقمع كل من يخالفهــا في اآلراء،

 والفَــرق بين. أو في المُعتـقدات، أو اال×ذْوَاق، وذلــك بقــوة القــانون القــاِئم
 الماضي والحاضر، هو أن القمع كان يمارس بشــكل ُمنــاف للقــانون،

 لكن هذه اللّعبة لَن تَخدع .واآلن سيمارس طبقا لقانون مَكتوب وقَائم
. سِوَى من يقبل بأن يكون مَخدوعا

ــرِّس3ُ ــه يُكَ ــاِئي"، أن ــانون الجن ــروع الق وَدَّة مَش ــْ ــابُ على "مُس  - يُعَ
 المَنظور المُحافظ المُو�طِّر للقانون الجِنَاِئِي القديم. وال َيصُون هذا القانون
ــدأ المســاواة بين ــقبل مب ــه لَا يَـ ــا أن ــات. كم ــوق والحري ــير مِن الحق  الكَثِ

الجِنْسَيْن.
 ، جــاءت حكومــة(2015لســنة '' )مســودة القــانون الجنــاِئي''في - 4

ــكيران  ــه بنـ ــارزين(  األغلبيــة اإلســالمية)ذاتعبــد اإلل يَْئØيْن بَ ــَ  أواّلً،: بِش
 مُضــاعفة وتَشــديد جــراِئم المَسّ بــأمن النظــام السياســي الملكي القــاِئم؛

 المُجتمــع والدولــة، عــبر تجــريم ســلوكيات'' أســلمة''وثانيًا مُحاولة فرض 
ــا  ــارات اإلســالم السياســي األصــولي بأنه ــا تي ــيئة لمشــاعر»تعتبره  مُس

متين عن نشــوء تحــالف سياســي من. «المســلمين  وقــد تُعبّــر هــاتين الســّ
 صِنـف جَديد بين القَصر الملكي من جهة، ومن جهة أخرى ا مَرَاء حركات
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  على“التَحــالف” أو “التَوَافُق”وَيَنْبَنِي هــذا . اإلســالم السياســي األصــولي
 تَـــقْوِيَّة ا4من واستـــقرار النظــام السياســي المَلَكِي، مُقابــل: المُعَادَلَة التّالية

. تَـقْوِيَة ا4سْلَمَة الدَولة والمُجتمع
 الدِّين، وكذلك التَدَيُّن، مَهْمَا كان هذا الدِّين، هو شَاÂنٌ شخصي،- 5

ــاِئم أن ــانون الق ــات الشخصــية. ومن واجب الق ــار الحُرِّيَ ــدخل في إط  ويَ
ــدَم ــة عَ ــادة، وحُرّي ــة العِبَ ــدة، وحُرّي ــة العَقِي ــلّ المواطــنين حٍُرِّي  يضــمن لِكُ

 العالقـة بين الـدِّين واألنشـطةفي مَجَـال  ،الحَلّ الوحيـد العَــادِلالعِبَادة. و
ــة، وفَصـــل الـــدِّين عن ل الـــدّين عن الدولـ ــْ  المُجتمعيـــة، يَــــكْمُنُ في فَصـ

 الحَــلّوالسياسة، وفصل الـدّين عن القــانون، وفَصــل الــدّين عن الفُنُــون. 
اِئب  ر اســتعمال الـدِّين العَـقْلَانِي الوحيـد الصــَّ  في مجـاالتفقــط هـو حَصــْ

ــوس الدِّينيــة.  ــادات والطُقُ لوفي حَالــة العِبَ  ، فــإن هــذارَفْض هــذا الفَصــْ
 )في البُلدان المُسلمة( شيَئýا واحــدًا فقــط، هــو إجبــار كُــلّالمَوقِف سَيَعْنِي 

رِيعَة اإلســالمية«. وع لِــــ »الشــَّ اعمُواطـــني المُجتمــع على الخُضـــُ   واPخْضــَ
ــاء العَقــل، وإلى ــو�دِّي َفــوْرًا إلى اPلْغَ ــة الــدِّين، يُ  األنشــطة المُجتمعيــة لِهَيمَنَ

ــاتَجعله طبيعته كَدِين يَمِيــل ، كُلّ دِين ِلماذا؟ ألن اِفْتِـقَاد العَقْلَانِيَة.  داِئمً
 ، واPبْطَــال الحُرّيــاتالعَقل وإلى اPلْغَــاءلمُـقَدَّس، ااPطْلَاقِيَة هَيْمَنَة إلى فَرض 

ــرُ السياسية، للُوصُول إلى هَيْمَنَة ُمطلقة   كُــلّ مَرَافِــقلِشَرِيعَة دِِينِيَــة، تُـفَـقِـّ
ــاة في المُجتمع ــارالحيـ عِل نَـ ــْ ــاط، وَتُشـ ــديم التَخَلُّف، وَتُنْتِج االنحطـ  ، وتُـ

        .     الحَرب األهلية

رحمان النوضة 
 (.2015 يونيو 18انتهى تحرير هذا الكتاب في الدار البيضاء، في )
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