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 ، نشرت وزارة العدل بالمغرب ''مســودةة2015في بداية شهر أبريل 
 مشروع القانون الجنائي''، على موقعها اللكتروني. وتتكو ن هذه ''المسودة''

  صفحة من الحجم الكبير. وطلبت288 مادةة، مكتوبة على 600من قرابة 
 الــوزارة مــن الفــاعلين المهتميــن أن يبلمغوهــا ملحظــاتهم أو اقتراحــاتهم.
 وهذه الــدعوة لتفاعــل تشــاركي هــي مبــادرة إيجابيــة، وتســتحقة التشــجيع

والتـقدير والتنويه. 
ـــذكير ببعـــضوقب���ل ال���دخول ف���ي ص���لب الموض���وع ـــزم الت  ، يل

 المعطيات التي تساعد على فهــم الطريقــة الــتي تفاعــل بهــا المجتمــع مــع
''مسودة مشروع القانون الجنائي''.        

 ويكتسي مشروع القانون الجنائي أهمية سياسية كبيرة. وبعــد إقــرار
 هذا القانون الجنائي، ستعمل بــه المحــاكم خلل عــدمة عقــود متواليــة. ول
 تمكــن إعــادة مناقشــته أو مراجعتــه بســهولة بعــد بضــعة ســنوات وجيــزة.

 ). وهــذا القــانون الجنــائي1962(فالقانون الجنائي القديم يعــود إلــى ســنة 
ــذي ســيحدمد القواعــد ــة) هــو ال ــى المســطرة الجنائي ــد (بالضــافة إل  الجدي
 والليات التي سيععاقب بهــا، ليــس فقــط المجرمــون العــاديون، بــل أيضــا
ـــون،  المناضــــلون، والمعارضــــون السياســــيون، والنقــــابيون، والمحتجـة
 والمتظاهرون، والمفكرــرون، والكتمــاب، والنقمــاد، والفنمــانون، والصــحافيون،
 والناشــرون علــى مواقــع النــترنيت، والمتجو لــون عــبر شــبكة النــترنيت
 الذين يعلمقون على ما يقرأون، والعاملون فــي القتصــاد، والمســئولون فــي

أجهزة الدولة، إلى آخره. 
 ، نظممــت جمعيــات وهيئات مــن2015وخلل شهري أبريل وماي 

  أكثر من عشرة ندوات للتشاور حــول مشــروع القــانون“المجتمع المدني”
 الجنائي. لكن الحزاب التـقدمية، بما فيها أحزاب اليسار ومناضــليها، لــم
 يشاركوا في هذه النــدوات بالقــدر المطلــوب أو الممكــن. وغيــاب أحــزاب
 اليمين من هذه الندوات يؤكرد أنهــا ل تهتــم ســوى بمــا يعــود عليهــا بنفــع
 مادي مباشر وسريع. بينما غيــاب أحــزاب اليســار يــذكرر بالزمــة المركربــة
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 التي تعيش فيها هذه الحزاب. والتفاعــل السةــريع لبعــض الجمعيــات مــع
 مشروع القانون الجنائي يعؤكرد ظاهرة سياسية جديدة، وهي أن الجمعيــات

غدت أكثر حيوية، وفعالية، من الحزاب التقليدية.     
ــة ــروع، بمدين ــذا المش ــول ه ــبيرة ح ــدوة ك ــدل ن ــت وزارة الع  ونظمم

 ، بهــدف الســتماع لملحظــات القضــاة، والمحــامين، وغيرهــم.)1(الربــاط
  شــخص (معظمهــم مــن400 و 300وحضر هذه النــدوة مــا يــتراوح بيــن 

 المحترفين في مجال القــانون). وخلل هــذه النــدوة، فرضــت وزارة العــدل
 بأن تفتتح هذه النــدوة بتلوة آيــات مــن القــرآن، دون أن نــدرك مــا مــبرةر
 تلوة القرآن خلل نــدوة حــول القــانون الجنــائي. وقــد هييممــن الســيد وزيــر
 العدل علــى الحــوار. واحتكــر الســيد الــوزير ومســاعده الكلمــة خلل قرابة

 طرفا��ا وحكما��انصف مجمل وقت الندوة. وظلة الوزير، في نفــس الــوقت، 
في الصراع الدمائر حول هذه ''المسودة''. 

 التي��اروبيةن هذا النقاش وجود صــراع حــادة بيــن تيةــارين رئيســيين. 
  هو توجةه محافظ وسائد، يأخذ مفــاهيمه، أو اختيــاراته، مــن تـــقاليدالول

ــارات ــة (إســلمية أصــولية)، أو مــن اعتب ــة، أو مــن مراجــع ديني  مجتمعي
 ''مخزنية'' (نسبةا إلى ”الميخززين“، وهو النظام السياسي المحــافظ القــائم فــي
 المغرب). ويتميةز هــذا التيــار المحــافظ بمقــاوممته للحداثــة، أو بمعارضــته
 للدممقرطــة، أو بمناهضــته للعقلنيــة.  ويهــدف هــذا التيــار المحــافظ إلــى
 صيانة، أو إعادة إنتاج، التـقاليد، أو المعتـقدات، أو المكتسبات القديمـــة.
 وفي ندوة وزارة العدل، ناصرت أغلبية القضاة والمحامين الحاضرين هــذا
 التــوجةه المحــافظ. وكــان وزيــر العــدل (الــذي ينتمــي إلــى حــزب إســلمي
 أصولي هو ''حزب العدالة والتنميــة'') يتحــدث كــأنه النــاطق الرســمي باســم

هذا التوجه المحافظ. 
  هو توجةه تـقدممي. ويتميةز بالــدفاع عــن قيةــم الحداثــة،والتيار الثاني

 ويناضــل مــن أجــل تفعيــل ثقافــة حقــوق النســان، ويطمــح إلــى ملءمــة

.2015 أبريل 20خلل يوم الثنين    ندوة في الرباط 1

65من   3  وثيقة ''أية علقة بين الديين والقانون؟'' (عبد الرحمان النوضة).   صفحة



 القوانين الوطنية مع  المواثيــق الحقوقيــة الدوليــة. كمــا يهــدف هــذا التيــار
ــقاليد، أو ــر التـ ــقيفه، أو تغيي ــواطن، أو تثـ ــل الم ــر عق ــى تحري ــقدمي إل  التـ
ـــل فكـــر المـــواطن، أو تعـــوق حرةيـــاته، أو تكبـــت  المعتــــقدات، الـــتي تكبة

طموحاته.     
 هذا المشروع دعرس من طرف خبراء، هم من«وقال وزير العدل أن 

 هــذه ''المســودة''«. وأن »كبــار المتخصةصــين فــي مجــال القــانون والقضــاء
ــعة ــدمدة وموسة ــوارات متع ــذين»خضــعت لح ــة الشــخاص ال ــن أغلبي  . لك

 ساهموا في إعداد، أو تطوير، هذه ''المســودة''، هــم فــي الحقيقــة مــأجورون
ـــائم، أو ـــون للنظـــام السياســـي الق ـــة، أو محـــافظون، أو موال ـــدى الدول  ل
ــائد، ســواء  داخــل  متعــاطفون مــع تيــار ''الســلم السياســي الصــولي'' السة
 الحكومــة، أم داخــل المجتمــع. وفــي حالــة عــرض هــذا المشــروع للقــانون
 الجنائي على البرلمان، فإن الحتمال الكبر هــو أن يوافــق البرلمــان علــى
 هذا المشــروع. لن أغلبيــة هــذا البرلمــان هــي أيضــا محافظــة، ومناصــرة

لتيار السلم السياسي الصولي.   
ــت  ــتي نظمم ــن الهيئات ال ــن بي  مشــروع''مســودةة   حــولن��دواتوم

: ''، نجد مثل  القانون الجنائي
 ؛)2(- ''الجمعية المغربية لحقوق النسان'' (خمسة ندوات)

 ''الجمعية المغربيــة للــدفاع عــن حقــوق- ''ربيع الكرامة''، أو تحالف 
 ؛)3(النساء''، و''الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب'' (ثلثة ندوات)

: )4(''التلف المغربي لهيآت حقوق النسان'' (ندوة)- 
 ؛)5(- ''المركز المغربي لحقوق النسان'' (نودة)

  أبريل. وندوة ثالثة في28 أبريل. وندوة ثانية خلل يوم الثلثاء 15خلل يوم الربعاء  ندوة أولى في مدينة الرباط، 2
.2015 أبريل 12مدينة الحسسيمة في خلل يوم الحد 

 . وندوة ثانية في الرباط خلل يوم الثلثاء2015 أبريل  17أولى في مدينة الدار البيضاء، خلل يوم الجمعة   ندوة 3
.2015 ماي 8 . وندوة ثالثة في الرباط خلم يوم الجمعة 2015 أبريل 28

.2015 أبريل 24   ندوة خلل يوم 4
.2015 ماي 9  ندوة في مدينة تمارة خلل يوم السبت 5
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؛ )6(- ''الهيئة المغربية لحقوق النسان'' (ندوة)
 ؛''المنتدى المغربي للحقيقة والنصاف'' (ندوة)- 

 -  و''محكمــــة الســــتئناف بمدينــــة الربــــاط'' (نــــدوة)، و''محكمــــة
؛ )7(الستئناف بمدينة الدار البيضاء'' (ندوة)

 ؛)8(- و''المجلس الستشاري لحقوق النسان'' (ندوة داخلية مغلقة)
 نقظممــت فيهــا هــذه النــدوات هــي الربــاط، والــداروأهــم المــدن الــتي 

البيضاء، والحسيمة، وطنجة، وتمارة.  
 واتفق عدد هام من الجمعيات المناصرة لحقوق النسان علــى نشــر
ــانون ــودة مشــروع الق ــدف معارضــة ''مس ــع، به ــة للتوقي  عريضــة مطروح

ــة بم  ــائي''، والمطالب ــةالجن ــى مقارب ــاء  عل ــا بشــكل جــذري، ... بن  «مراجعته
 تشاركية، واعتماد ا على مرجعية تستند إلى المواثيق الدولية لحقوق النسان».

 ، و)2M'')9      كما نظممت كلة واحدة من القناتين التلفزيتين العموميتين ''
''Medi1برنامجا حول هذه ''المسودة''. لكن الشخصيات المدعو ة لهذين ،'' 

 البرنامجين، كانت، وكالعادة، إمةــا مــن اليميــن السياســي، أو مــن الوســط،
 ولـــم تكـــن تقعبةـــر بتـــوازن عـــن كـــل التميـــارات السياســـية المتواجـــدة فـــي

المجمتمع، وخاصة منها التميارات التـقدمية أو اليسارية.  
ــقادات ــرزق الســاتذة الــذين كــانوا ســبةاقين إلــى التعــبير عــن انتـ  وأب
 معمةقة ومفيدة على هذه ''المسودة'' (حســب علمــي) هــم علــى الخصــوص:

 ، والنقيب عبــد الرحيــم الجــامعي، والنقيــب عبــد)10(القاضي محمد الهيني
ــاني،  الرحمن بنعمرو، والمحامي سعيد بنحماني، والمحامية خديجــة الروك

.2015 ماي 5  ندوة في مدينة الرباط، خلل يوم 6
.2015 ماي 13  ندوة في مدينة الدار البيضاء خلل يوم الربعاء 7
.2015 يونيو 15 ندوة خلل يوم الثنين 8
.2015 أبريل 15يوم الجمعة    برنامج حواري متلفز خلل 9

  بلغا ينديد فيه ب “لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق النسان”االمكتب التنفيذي ل  ، نشر 2015 يونيو 24في يوم  10
 ، رغم حقهه في هذه الترقية كحNNق ل2015القصاء التعسفي للقاضي محمد الهيني من الترقية المهنية في جدول سنة «

 مسلهط على مجموعة مNNن القضNNاة بقصNNد المNNس" سيف"ك  ». واعتبر البلغ أن هذا الحرمان هو «يجوز المساس به
». باستقلليتهم
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ــر أشــخاص آخــرون كــثيرون عــن ــب عمــر. كمــا عبة  والمحــامي محمــد طية
 انتـقادات جذيرة بالهتمام حول ''مسودة القانون الجنائي''. وقــد اســتفدتع
 شخصــيا مــن تحاليــل وانتـــقادات مجمــل هــؤلء الســاتذة. وأضــفتع إلــى

 العلق���ة بي���ن ال���ديينانتــــقاداتهم علـــى الخصـــوص ملحظـــات تخـــصة 
 والقانون.

 ولتفادي أي سوء تفاهم، أنبةه القارئ إلى أن مضمون مقالي الحالي
ــر بالضــرورة عــن آراء أي شــخص  يعبةر عن آرائي الشخصية فقــط، ول يععبة
 غيري. والحوار المستعمل في هذا المقــال هــو مجــرةد أســلوب أدبــي، مــن
 ابتكاري، وليس بالضرورة حوار ا واقعيا. وأتحمةل وحدي مسئولية كــل مــا
 ورد في هذا المقال. وهذا النص الحالي يحتوي فقط على جزء ضئيل مــن

 ''المســودة''النتـقادات التي تستوجبها ''مسودة القانون الجنائي''. لن هــذه 
ــن أن يســتوعبه  تتضمن إشكالت عديدة جدا. ونقد هذه ''المسودة'' ل يمك
 مقال واحد، بل يتطلمب كتابا ضخما، أو حتى عدمة كتب. لن التعليق علــى
 كل مادة مكتوبة في خمسة سطور قد يحتاج إلى صفحة، أو عدة صــفحات
 لتوضيح عيوب تلك المادة. بينما تحتوي هــذه ''المســودة'' علــى أزيــد مــن

      مادة. 600

) بأيةة فلسفة جنائية نكتب القانون الجنائي؟ 1
ــى ''مســودة مشــروع ــقدمميون إل ــا التـ ــتي وجةهه ــقادات ال ــى النتـ  أول

 ديباجة، توضح الفلسفةالقانون الجنائي'' هي أنها «تفتـقد إلى مقدممة، أو 
». القانونية، أو الجنائية، التي تنبني على أساسها

 وأجـــابت وزارة العـــدل أن «''المســـودة'' ل تحمـــل عـــادةا ديباجـــة».
ــى ''مشــروع''  وأضافت وزارة العدل أنه «حينما ستتحو ل هذه ''المســودة'' إل

 مقدمم للبرلمان، فإن الوزارة ستضع لها ديباجة».         
 وردة التـقدمميون المنتـقدون: «هذا التمبرير غير معقول، لن الديباجة
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 ليست مثل ''طربوش''، يمكــن أن نضــعه، مــتى شــئنا، فــوق رأس القــانون
 الجنائي، سواء  خلل بداية تحريره، أم بعد النتهاء مــن كتابــة جميــع بنــود
 هذا القانون. حيــث يفــرض المنطــق أن نبــدأ بتحديــد الختيــارات العامةــة
 الكبرى، قبل أن ندخل في التفاصيل الصغيرة. والعنصر الهــم فــي نقــاش
 ''مسودة القانون الجنائي''، ليس هو فقط الكلم التـقني عن كل بند منفرد،
 أو عن كــل مــادة معزولــة مــن ''المســودة''، وإنمــا هــو نقــاش التــوجه العــام
 لمشـــروع القـــانون. أي أننـــا نريـــد أن نعـــرف بوضــوح مـــا هـــي الفلســـفة
 القانونية، أو الجنائية، التي اختارتها وزارة العدل، والتي تحدمد الختيارات

التفصيلية في مختلف بنود مجمل ''المسودة''». 
 هــل الفلســفة الجنائيــة المنتـــقاة مــن طــرف«وتســاءل التـــقدميون: 

 وزارة العدل تريد حقاا اللتزام بحقوق النسان، أم أنها تضــعها فــي مرتبــة
 الــدمفاع عــن أمــن”ثانوية بعد اختيــارات أخــرى، مثــل إعطــاء الولويــة لم 

ــائم ــىالنظــام السياســي الق ــلمي“ عل ــدمين الس ــة ال ــن هيمن ــدفاع ع  “، أو ”ال
  المجتمع»؟

 عيب الرئيسي في ''مســودة''«الواعتبر عدد من النقماد التـقدمميون أن 
 وزارة العدل هــو أنهــا ميهمووسيــة بتحديــد الجــرائم، والعقوبــات، وتوســيعها،
 وتشديدها، وإضافة أخــرى جديــدة إليهــا. بينمــا كــان ينبغــي علــى مععدــدمي
ــة أكــبر ــة) أن يعطــوا أهمي ــائي (والمســطرة الجنائي ــانون الجن  مشــروع الق

 ل يجــوز تجريــم أفعــال عاديــة، أولصيانة الحرةيات، وللــدمفاع عنهــا. لنــه 
 الصل في وظيفة الق��انون ه��ولن أفعال تدخل ضمن الحريات العامة. و

 ».حماية الحرعيات، وليس التوسعع في تحديد الجرائم، أو التيكثير منها

) بأي منهج نققيةم مشروع القانون الجنائي؟2
ـل  دافع بعض المحافظين عن هذه ''المسودةة'' قائلين: «كل من يحلـم

 . حيــثاليجابي��اتهــذه المســودة بموضــوعية، ســيجد فيهــا كــثير ا مــن 
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 جاءت بكثير من الجتهادات الجديــدة، مثــل العقوبــات البديلــة، والعمــل
 لجل المنفعة العامة، وفرض تدابير علجية أو تأهيليــة، وعلج الدمــان،
 وتجريم الغش في المتحانات، ومنع المشــاركة فــي الصــفقات العموميــة،
 وجــرائم الحــرب، وجــرائم البــادة، والجــرائم ضــد النســانية، والرشــوة،
 واستغلل النفوذ، والثراء غير المشروع، وغيرها كــثير. وهــذه المكاســب

الكثيرة تبرةر ضرورة العتزاز بهذه المسودة ومساندتها».
 وردة عليهم التـقدمميون: «تجرةنا وزارة العدل إلى تركيز النقاش علـــى
 ”المستجدمات“ الواردة في هذه ''المسودة''. وهذا منهج مرفوض، لنه يهدف إلــى

 إذا احتــوت مســودة مشــروع القــانون الجنــائي علــىإخفــاء قضــايا أخــرى. و
  جديــدة، فهــذا أمــر ضــروري، وطــبيعي. وهــذه اليجابيــات هــيإيجابيات

 نتيجــة لعمــل جمــاعي، ولــتراكم اجتهــادات أشــخاص كــثيرين (منــذ أيــام
 وزراء سابقين في وزارة العدل، مثل الوزير محمد بوزوبع، والــوزير محمــد
ــة  الطيــب الناصــري، إلــى آخــره). وإذا لــم تحتــوي هــذه المســودة علــى أية

 ، فإنها ستصبح غير جديرة بالنقاش. لكــن منهــج تحليــل مســودةإيجابية
 ،بممنطق فح��ص التي��وازن بي��ن اليجابي��ات والس��لبياتالقانون الجنائي، 

 هو منهــج غيــر مقبــول، وغيــر ســليم. لنــه يمكــن أن يوجــد قــانون جنــائي
  في المئة1 في المئة من بنوده إيجابية، لكن البنود الخرى، أي 99تكون 

 الباقية، يمكن أن تقلغي معظــم الحريــات الساســية، فيصــبح هــذا القــانون
ــي. لــذلك نحــن   نهت��مالجنائي خطيرا على المجتمــع، ومرفوضــا بشــكل كلم

  لن س��لبية واح��دة.نعتني باليجابي��اتبنفس القدر الذي بالسلبيات 
». على كل اليجابياتت�قضييمكن أن 

 في أي تـقييم للقــانون، يلــزم أن نعتمــد علــى«وأضاف التـقدمميون: 
ــات المــم ــاق العــدل، والتلءم مــع اتمفاقي ــاييس واضــحة، أبرزهــا إحق  مق

 الشمــرعية الدوليــة لحقــوق”المتمحدة المتعلمقــة بحقــوق النســان. وعمادهــا 
 )،1948 (“العلن العـــالمي لحقـــوق النســـان” وتتكـــو ن مـــن “.النســـان

 العهــد الــدولي” و“،العهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية”و
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ـــة ـــالحقوق القتصـــادية والجتماعي ـــاص ب ـــبروتكولين1966 (“الخ  )، وال
.  »الملحقين بها

   ) ألل  تتعارض عقوبة العدام مع حقوق النسان؟3
 وأجمــع الســاتذة المحــامون، والنقابــاء التـــقدميةون، علــى المطالبــة

  مــن ''مســودة مشــروع القــانون الجنــائي''. بينمــا اططقــربإلغاء عقوب��ة الدام
 وزارة العدل، وكذلك غالبية القضاة، والمحامين، الذين يتميةزون بتوجةههم

المحافظ، دافعوا على ضرورة البقاء عليها. 
 ومهما كانت الحجج المقدممــة مــن طــرف الفريــق المحــافظ، أم مــن
ــفاهم، أو القنــاع، بيــن هــذين الطرفيــن،  طرف الفريــق التـــقدممي، فــإن التـم
 يكاد يكون مستحيل. لن كــل طــرف لــه مرجعيةــاته الفلســفية، أو قناعــاته

السياسية، أو معتـقداته الدمينية، أو مكتسباته الثقافية. 
ــذين«وقــال المحــافظون:  ــة العــدام ضــرورية. والمجرمــون ال  عقوب

ــأن ــد، ل نققبــل بم  يقترفون جرائم القتــل العمــد، مــع ســبق الصــرار والترصة
يكون جزاءهم أقلة من االعدام. ول تردعهم سوى هذه العقوبة». 

 وأجاب التـقدمميون: «تتعارض عقوبة العــدام مــع دســتور المغــرب
ــاة، وتتنــاقض مــع20 (في مادةته رقم 2011لسنة   )، وتلغي الحق في الحي

 المواثيق الدولية المتعلمقة بحقوق النسان الــتي وقمعهــا المغــرب. ول يحــق
 لية مؤسةســة، بمــا فيهــا الدولــة، أو القضــاء، أن تـــقرر إعــدام أي إنســان.
ــبره ضــحيةةق ظــروف  وحــتى المجــرم المتمهــم بالقتــل العمــد، يمكــن أن نعت
 مجتمعيــة مــؤثمرة، أو قــاهرة. كمــا يمكــن أن نعتــبره مريضــا فــي عقلــه، أو
 مععو قاا في نفسيةته. وواجب الدولة، والمجتمع، هو أن يحاول معالجــة هــذا

 الح��لع ه��والمجرم المريــض، ل أن يقــرةرا إعــدامه بــدون اكــتراث. أي أن 
 معالج��ة المج��رم المري��ض، ولي��س قت��ل المج��رم المري��ض، به��دف

  وأحسن طريقة لكي نعلمم المجرمين الرةحمــة، هــو أنالتخليص من مرضه.
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ــترفوه مــن جــرائم، نحــن بأنفســنا،نكــون ــن تجــاههم، رغــم مــا اق   رحيمي
. »بشعة

 إذا ما حــافظت الدولــة علــى عقوبــة العــدام،«وأضاف التـقدمميون: 
 فقد يعني هذا الختيار أن الدولة تريــد البقــاء علــى هــذه العقوبــة كســلح
 احتيـــاطي تســـتعمله عنـــد الحاجـــة، علـــى الخصـــوص، ضـــدم المعارضـــين
 السياسيين المتمهمين ب ''المسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي''. حيـــث
 يمكن أن تكون خلفيات الحكم بعقوبة العدام خلفيات سياسية محضة».

 «لقد قلمص مشروع القانون الجنــائي الحــالي عــددوردة المحافظون: 
 الجرائم التي تكون عقوبتها هي العدام. زيادة على ذلك، بقي تطبيق هــذه
 العقوبة، في غالبية الحالت، معلمقاا. وهذا انتـقال تدريجي نحو إلغــاء هــذه

العقوبة. فل تطلبوا منما أكثر من هذا التدرةج». 
  تنفيــذ عقوبــة العــدام بــالمغرب«دام تعليــقوأجــاب التـــقدميون: 

ــقل المغــرب اليــوم إلــى من عشرين سنة.أكثر   وهذا التدرةج كاف لكي ينتـ
ــذإلغاء عقوبة العدام.   وبعض المحكوم عليهم بالعدام ينتظــرون أن تنفـم

ــازنهم. ويتوقمعــون  عليهم هذه العقوبة في كل حين. ويعانون نفســيا فــي زن
 تنفيذ العــدام فــي حقمهــم عنــد ســماع كــل صــوت غيــر معتــاد داخــل حــي
 السجن الذي يتواجدون فيه. ويفضلون أن تحسم الدولة في حالتهم، بــدل 
ــف  من أن تمدمد معاناتهم. ول يعقل أن تستمر الدولة طويل في هذا الموق
 المــتردةد. فــإن كــانت الدولــة مقتنعــة حقيقــةا بــأن عقوبــة العــدام ليســت

  مــن، ونهائيــا،عادلــة، أو غيــر إنســانية، فيجــب عليهــا أن تحــذفها فــورا
 القانون الجنائي».  

ــقدمميين:  ــذ«وأضــاف بعــض التـ ــخ المغــرب، من ــي تاري ــب ف  والغري
ــد“سنوات الرةصاص” إلى الن، مرور ا ب 1956استـقلله في سنة    في عه

 الملك المستبد الحسن الثاني، هو أن المئات من المعارضــين السياســيين
ــة،  الثوريين الذين حعكم عليهم بالعدام، وكانوا موجودين بين أيــدي الدول
 كلمهم اطعمدممعوا. وهم كثيرون. بينما معظم المعارضين السياســيين الثــوريين
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 الذين حعوكموا بالعدام، والذين كانوا فــي حالــة فــرار إلــى خــارج المغــرب،
 صدر في حقمهم، بعد مرور عدمة سنوات، عفو ملكي، ثــم تـــقلمدوا فيمــا بعــد
 عدمة مسئوليات رفيعــة. وســاهموا فــي تـــقدمم الشــعب المغربــي. وأكــثرهم
 شــهرةا هــو عبــد الرحمــان اليوســفي، الــذي اختــاره الملــك الحســن الثــاني
ــى ــوافقي عل ــاوب الت ــمةي بم ”التن ــا سع ــار م ــي إط ــة، ف ــس لول حكوم  كرئي
 السلطة“، الذي حدث بين القصر الملكي والمعارضة السياســية، فــي ســنة

 . بمعنى أن الشخاص الذين نقفمذ فيهم حكم العدام، شكرلوا خسارة1989
 جسيمة بالنسبة للشعب المغربي. بينما الشــخاص الــذين لــم يعنفــذ فيهــم
 حكم العدام، شكرلوا كلمهم، فيما بعد، إثراء ا هائل للشعب المغربــي. فهــل
 يععقل، بعد هذه التجربة المريرة، الستمرار فــي الــتردةد حــول إلغــاء عقوبــة

؟   »العدام
 

) هل يجوز للقانون الجنائي أن يفرض تديةناا معيةنا ؟ 4
 داخل ''مسودة مشروع القــانون الجنــائي''، المععــدمة مــن طــرف وزارة

 .ال��ديفاع ع��ن ال��ديين الس��لمييفري��د حم��اس جدي��د مفف��رط، العدل، بــرز 
ــار   الس��لم السياس��يويطغــى علــى هــذا الحمــاس ميــول  واضــح نحــو تية

  وينتج هذا الميول عن وجــود حــزب إســلمي أصــولي. أو السعلفيالصولي
ــة.“حزب العدالة والتنمية”(هو  ــة الحالي  ) في موقع الغلبية داخل الحكوم

 حيث وردت في هذه ''المسودةة'' عدمة بنود تقجرةم أفعــال لــم تكــن مــن قبــل
 معجرةمة، أو تزيد في حجم عقوبات جرائم قديمة كان منصــوص عليهــا فــي

). 1962القانون الجنائي السةابق (الموضوع في سنة 
ــقدمميون: «مثل ،  ــال التـ ــن 222الم��ادة وق ــالحبس م ــاقب ب  6، تقع

 )، كــلة مــن! ألف درهــم(20)، وبغرامة يمكن أن تصل إلى !أشهر إلى سنتين (
ــام بم: ”  الفط��ار ف��ي نه��ار رمض��ان، ف��ي مك��ان عم��ومي، دون ع��ذرق
ي“،“)!شرعي(  . وتجذر الملحظـة إلـى أن هـذه المـادة لـم تــقل ”دون عـذر طبـة
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ريعة الســلمية”وإنما قالت عمداا: ”دون عذر شرعي“، وذلـك نسـبة إلـى   !“الشـم
 . وهــذا“الشمــريعة الســلمية”كأن المرجع ليس هو القانون الوضــعي، وإنمــا هــو 

 الكــل خلل رمضــان، ل يشــكرلفإن ، الدولة المدنيةمن منظار وخطير. 
 جريمة، ول يضرة بأي مواطن. وتجريمه يتعارض مع حقوق النســان، ومــع

  مــن نفــس ''المســودة''220الم��ادة  بل يتناقض حــتى مــع حرعية العقيدة.
 مين استعمل العنف، أو التهديــد، لكــراه”القانونية الحالية، التي تجرةم كلة 

  صــادقة،220الم��ادة  فهــل هــذه .شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ميا“
     ؟» داخل نصة القانون فقط لدرة الرماد في العيوناطدمرمجتأم أنها 

 فأجاب المحافظون: «ليست الدولة في المغرب دولة مدنية، وإنما هــي
  ل“حرةيــة العقيــدة”. و2011، بمــوجب نــص دســتور ســنة دول��ة إس��لمية

 توجد في قوانين المغرب. ورغم أن لجنــة الســيد عبــد اللطيــف المــانوني،
ــه2011التي كللمفها الملك في سنة    بإعداد مشروع الدستور، أوردت داخل

 ، فــإن الحــزاب الســلمية رفضــت بشــكل مطلــق”حريــة العقيــدة“عبــارة 
 . فاستجاب القصر الملكي لطلب الســلميين. فخــرج نــصة“حرةية العقيدة”

 رة) فارغــا مــن عبــا2011الدستور الذي ععرض على الستفتاء (فــي ســنة 
 الكــل خلل  رمضــان، فــي مكــان عمــومي، هــو وعليــه، ف”حرية العقيــدة“.

 المسلمين الصةائمين».       يسيء إلى مشاعرجريمة، لنه 
  عبــارة:2011وردة التـــقدميون: «حتمــى إذا وردت فــي دســتور ســنة 

 ''ديــن الدولــة هــو الســلم''، فــإن هــذه العبــارة تبقــى حيمقــاء، وبل معنــى،
 .ل يفعق��ل، ول يفقب��ل، أن تت�ق���يعد الدول��ة ب��أيع دي��نومنافية للعقل. لنه 

  وفــي خدمــة كــلالدولة مدنية، ومفحاي��دة،فالوضع المعقول هو أن تكون 
 مكو نات الشعب، وبدون أية تحيةز أو تمييز (سواء  على المستوى الــدميني،
 أم العرقي، أم اللغوي، أم الجنسي، أم الجهوي، إلى آخره). أمــا إذا أرادت
ــا ســتحو ل ــن، فإنه ــن معية ــة دي ــة، ومســخمرة لخدم ــون ديني ــة أن تك  الدول

 .“زقاوميةة صوفية”، أو “دمير رعهمبياندي” ، أو“الكنيسة البيابيوية”المجتمع إلى نوع من 
 ستؤدةي حتما إلى الستبداد، وإلــى النحطــاط، وربةمــا إلــى حــرب أهليــة،و
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 مثلما أثبتت التجارب في كلة من لقبنان، والسةودان، والصةــومال، وســوريا،
 وم��نوالعــراق، واليمــن، وليبيــا، وأفغانســتان، وباكســتان، إلــى آخــره. 

 المستحيل التوفيق بين الديين والدولة. لن منطق الدولة يتعارض مع
 منط��ق ال��ديين. وأس��اس الدول��ة ه��و العق��ل، بينم��ا أس��اس ال��ديين ه��و

 نص��وص ديني��ة مقديس��ة، جام��دة، لتي��امالخض��وع الاليمان المطل��ق، و
 .»وغير قابلة ل للنيقد، ول للتيطوير

 لمــا هــذا التصــعيد؟ قضــية تجريــم الكــل خلل«وأجاب المحافظون: 
 نهار رمضان هي قضية بسيطة وثانوية. ول تحــدث إل  نــادر ا. وتســتهدف فقــط

. » الذين يريدون عمداا استفزاز المسلمين المتهو رينبعض الشخاص
 قضية تجريم الكل فـي رمضــان هـي قضــية مبــاديء.«وردة التـقدمميون: 

 الديمقراطيــة. فــأنتمأســس يمكن أن يحطمم مجمل المباديء  في هذهوالتهاون 
 يســيء إلــى مشــاعر”تريــدون تجريــم الكــل خلل يــوم رمضــان، بــدعوى أنــه 

 ، هو مفهوم“ المسلمينالساءة إلى مشاعر”ومفهوم . “المسلمين الصةائمين
ــبرهن عليــه. ول يععقــل، ول يعقبــل، أن يعمــل  غامض، ومعلتبــس، وغيــر مع

 “الســاءة إلــى المشــاعر”القانون الجنائي بمثل هذه المفاهيم الغامضة. لن 
 “الســاءة إلــى المشــاعر”ليست جريمة ملموسة تســتوجب عقاب ــا قانونيــا. ولن 

 ليسـتوغير قابل للثبات. و”الساءة إلـى المشـاعر“ هي مجرةد إحساس ذاتي، 
ــيةاس.   وواجب القانون هــو أنفعل مادةيــا، ملموســا، وقــابل للملحظــة، وللقـد

 يحمي حرةية المواطن الذي ل يرغب في أن يصوم أثناء رمضان. ول يجوز
ــيام الــدميني. خاصــة وأن تنــاول  أن تقجــبر الدولــةق المــواطن علــى ذلــك الصة
 الكل من طرف بعض المواطنين خلل رمضان، ولو في أماكن عموميــة،
 ل يضرع نهائي��ا ب��المواطنين الصع��ائمين، ول يش��كلل اعت��داءا عليه��م، ول

  وإذا رأى مواطن  صائم  مواطناــا آخــر يأكــل خلل رمضــان،على حرعياتهم.
ــزةة، فــذاك الحســاس فـد  وأحسة المواطنع الصةائمع بمشاعر معزعجــة، أو معستـق
ــائم أيــة ــل المــواطن غيــر الصة ــائم، ول يتحمة  هو من مسئولية المواطن الصة
ــي ــم ف  مسئولية في تولمد ذلك الحساس. ويعفترض في كلة مواطن أن يتحكر
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ــى فــي الحســاس  غرائزه. وحتمى إذا ميا وجمد شعور لدى مواطن صائم يتجلم
 باستفزاز مزعج، فإن هــذا الشمــعور ل يــبرةر لجــوء الدولــة إلــى إجبــار بــاقي
 المـــواطنين علـــى أن يصـــوموا ضـــدم إرادتهـــم. فكـــأن بعـــض المـــواطنين

 أنقــذينا يــا دولــة! قناعاتنــا«الصةائمين يستنجدون بالدولة، ويقولــون لهــا: 
ــا! ومشاعرنا متذبذبة!هشمة  رجــوك يــا دولــة أن ن! وغرائزنــا هــي أقــوى منم

ــوم مثلنــا، خلل ــا علــى الصة  تقجــبري كــل النــاس الموجــودين فــي محيطن
 لي��س م��ن ح��ق الدول��ة، ل  أنفيل !»رمضان، لكي نقحــسة بطمأنينــة مريحــة

 تناصر المواطنين المتديعنين، ول  أن تناصر المواطنين غير المت��ديعنين.
 حرعي��ة العقي��دة،بــل يجــب علــى الدولــة أن تلــتزم بالحيــاد، وأن تضــمن 

ــديةنينوحرعي��ة العب��ادة، وحرعي��ة ع��دم العب��ادة. ــض المت ــة وأن بع   خاصة
ــبين يريــدون عمــداا اســتغلل هــذا   ”الحســاس (المزعــوم) بمشــاعرالمتعصة

 ،مزعجـة“ بهــدف فـرض التمــديةن، وإجبــار كــل المــواطنين علـى القيــام بعبــادات
 وطقــوس دينيــة، وذلــك بقــو ة القــانون، وتحــت التهديــد بعقوبــة الســجن! وهــذا

ــا نحــو ممارســة  ــلوك يشــكرل انحرافا  “. وإذا مــا تواطــأتفــي الــدمينالكــراه ”السة
ــبة، الدولــة مــع هــذه   ظالمــة، ومعخدلمــة ستصــبحفإنهــا الرغبــات الدمينيــة المتعصة

ــديةنلن الدولة بالعدل.   ستغدو في هذه الحالة شريكة في محاولة فرض الت
 مهمع��ة الق��انون الجن��ائي،بالكراه، وتحت التهديد بعقوبــة الســجن. ولن 

 ليست هي الديفاع عن أي دي��ن معيع��ن، وإنم��ا ه��ي الفص��ل الع��ادل ف��ي
 أو المؤسس��اتالتيظليمات والنيزاعات التي تحدث فيما بين الم��واطنين 

». داخل المجتمع
 «تجريم الفطــار فــي رمضــان كــان موجــودا فــيوعقمب المحافظون: 

 فيالفرنسي الستعمار قبل استـقلل المغرب عن القانون الجنائي القديم، 
؟          ». فلماذا هذا المبالغة في النقاش1956سنة 

 فأجاب التـقدمميون: «أن يكون تجريم الفطار في رمضان قديما، أو
 جديدا، أو معمول  به في بعض البلدان، ل يشكرل حجةــة، ول يــأتي ببرهــان

جديد في الجدال الحالي».
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 وأضــاف المحــافظون: «الغلبيــة الســاحقة مــن المــواطنين مســلمة،
 ومتديةنة، ومتعبةدة. ومن واجــب الدولــة أن تفــرض احــترام إرادة ومشــاعر
 هذه الغلبية المسلمة. ول يحق للقلية أن تفــرض نمــط حياتهــا الحــداثي

أو الغربي على أغلبية السكان المسلمة والمتديةنة». 
ــديةنين،  وردة التـقدميون: «نحن نحترم كل الديان، ونحترم كــل المت
 مثلما نحترم من هم غير متديةنين. لكن حماية الدولــة للغلبيــة المســلمة
 من سكان البلد، ل تعني، ول تبرةر، فرض التديةن على الجــزء البــاقي مــن
 الســكان. وإذا كــان المحــافظون يعتـــقدون أن دور الدولــة هــو أن تفــرض
 دين أغلبية السةكان على القلية منهــم، أو أن تفــرض تــديةناا محــدمدا علــى
 كل المواطنين، فيلزمهم أن يقولوا ذلك بصراحة كاملة. على عكــس ذلــك،

ــقدمميون، أن  ــؤمن، نحــن التـ   أن تحم��ي القلي��ات،ه��يالدول��ة مهمع��ة ن
  أي أن تلــتزم الدولــة بمبــدأبنف��س الق��در ال��ذي تحم��ي ب��ه الغلبي��ات.

 ، يلــزم أن“ح��ق العب��ادة”. بمعنــى أن الق��انونمس��اواة الم��واطنين أم��ام 
 حرةيــة عــدم”. وإل ، فــإن غيــاب “الحق في عدم العبادة”يقابله بالضرورة 

 واوااجــب الدولــة هــو أن تكــون عادلــة، “!إجباريــة العبــادة” ســيعني “العبادة
 ومعحايدة، أي غير منحازة لي دين، ول ليــة أيديولوجيــة فكريــة، ول لي
 حزب سياسي، ول لية فئة مجتمعية، ولو كــانت هــذه الفئة هــي الغلبيــة

الساحقة من المواطنين». 
«لكن واجب الدولة هو حماية دين الدولة».وأضاف المحافظون: 

ــقدمميون: «  مهم��ة الق��انون الجن��ائي ه��ي حماي��ة حري��اتوردة التـ
 . وليس من مهــامالمواطنين، وليست هي الديفاع عن الديين، أو حمايته

 الدولة أن تحشر نفسها في قضــايا الــدميانات، أو المــذاهب الدمينيــة، أو أن
 تحاول معالجة ما قد يوجد فيها من ضعف. ول يحق للقانون الجنائي، أن

 أيوع��دم تيل��ديعن يفرض أي تــديةن محــدمد، ولــو عــبر طــرق غيــر مباشــرة. 
.         »ل يشكلل جريمةمعيعن، مواطن 

 ارنهــ«هــذا تأويــل مبـالغ فيــه. وتجريــم الكــل فـي وعقمب المحافظون: 
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رمضان هو إجراء عادي وبسيط، ول يستحق كل هذا الهتمام».
ــقدمميون:  ــةا جريمــة ”الفطــار فــي رمضــان“«وقــال التـ  إذا كــانت حقيق

 إذاثانويــة، ول تســتحق الهتمــام، فيجــب حــذفها مــن القــانون الجنــائي. لكــن 
ك��ل  ك��ل ف��ي رمض��ان، ب��دعوى أن ه��ذا ال  يس��تفز”قبلن��ا بتجري��م ال

 وبنفس، فيجب، في هذه الحالة، “مشاعر بعض المواطنين المسلمين
 ، أن نججرعم أيضا سلوكيات أخرى كثيرة جداا، منها مثل  تجري��مالمنطق

 تواجد النساء في الماكن العمومية خلل رمضان، وتجريم المواطنين
 الذين ل يؤمنون، أو الذين ل يعبدون، أو الذين ل يصليون، أو الذين ل
 يذهبون إلى المسجد خلل يوم الجمعة، أو ال��ذين ل يقوم��ون بفريض��ة

  لال��ذين، يج��ب أيضا��ا أن نج��رعم الش��خاص وبنف��س المنط��قالح��جع. 
 يقبل��ون المش��اركة ف��ي ق��راءة ''الفاتح��ة'' خلل التجمعع��ات، أو ال��ذين

 ف���وق ص���وامعالموض���وعة مكبع���رات الصع���وت المزعج���ة يفعارض���ون 
 برام��ج التلف��زاتاليق��اف المفف��اجئ ل، أو ال��ذين يعارض��ون المس��اجد

  ك��لع ص��لة م��ن الص��لوات الخم��سوق��ت آذانحل��ول العمومي��ة عن��د 
 ال��ذين، أن نجج��رعم ك��لع وبنف��س المنط��قاليومي��ة. كم��ا يج��ب أيض��ا، 

 يرفضون المشاركة ف��ي الت���قاليد أو الطق��وس الدييني��ة الش��ائعة داخ��ل
 ، يج��ب أيض��ا أن نمن��ع النس��اء م��ن لب��اسوبنف��س المنط��ق المجتمع.

 ''السع��روواال'' (بنطل��ون)، وم��ن كش��ف أو تعري��ة ش��عرهنع. كم��ا يج��ب أن
 وبنف��س. )11(نجرعم كل لباس نسائي يوحي بممفمييعزات شكل جسم المرأة

 ، يجب أيضا أن نج��رعم ك��لع الريعاض��ات، واللع��اب، والنش��طة،المنطق
 خفي��ف (مث��ل ألع��اب الق��وى،قص��ير أو التي تكون فيها المرأة بملببياس 

 ه��ي ف��رض مفوضي��ةوالتنس، والسباحة، إلى آخره). وس��تكون النيتيج��ة 

  سبق لبرلمانييي ''حزب العدالة والتنمية'' السلمي أن احتجيوا ب ص خب، وطالبوا بطرد صحافية مصويرة من داخNNل11
 ، فNNي مدينNNة2015قاعة البرلمان، وذلك بدعوى أن لباسها يسيء إلى مشاعرهم كمسلمين... وفي بداية شهر يونيNNو 

 ) قصيرة شيئا ما، وذلكjuppe''إنزكان'' في جنوب المغرب، هاجم أشخاص مجهولون شابتين كانتا ترتديان ''تنهورات'' (
  سNNاعة. ثNNم24بدعوى أنهما يستفزيان الرجال ب  ''لباسهن الفاضح''. وتدخلت قوات المن، واعتقلت الشNNابتين خلل 

أطلقت سراحهن، مع متابعتهن أمام المحكمة بتهمة ''الخلل بالحياء العام''.  
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 «اتششيل��ادفرو»، أو «البفروكة��ة»، أو ٍ«الليب��اس السع��عودي»، أو «الليب��اس الفغ��اني»،
 إلى آخره. وذلك كليه ب��دعوى أن ع��دم الخض��وع له��ذهعلى كلع النساء، 

 وهــذه !س��تفزع مش��اعر المس��لمين“يالطيق��وس أو الت���قاليد، ه��و أيضا��ا، ”
ــا  النزعة (السلمية الصولية، أو السةلفية، المتشدمدة)، يمكن أن تذهب بن
ــا هــذه النزعــة إلــى ــدم لطموحاتهــا. وستـــؤدةي بنــا أيض   بعيــداا، ول يوجــد حي

 كــل مــن يخــالف المعتـــقدات أو التـــقاليد الســلمية. وستـــقودناتيل���كففبير 
 “، ثــم إلــى الســتبداد. وســتؤدةيمحاكم تفتيش الضمائرأيضا إلى إقامة ”

 ح��رب المعجتمعي. وقد تــؤدةي بنــا أيضــا إلــى النحطاطبنا في النهاية إلى 
 ، مثلما حدث في كلة من سوريا، والعراق، واليمــن، ومصــر، وليبيــا،أهلية

 لنوالسودان، والصةومال، ولبنــان، وأفغانســتان، وباكســتان، إلــى آخــره. 
 نف��س الس��باب، وف��ي ظ��روف مجتمعي��ة مماثل��ة، تج��ؤدعي إل��ى نف��س

».  النتائج
 يحمل موقفا سلبيا معسبقا من الحركاتهذا «نقدكم وقال المحافظون: 

؟السلمية. فلماذا هذا التحامل»
ــقدمميون:  ــائي«وأجــاب التـ ــانون الجن ــدل  مــن أن يعناصــر هــذا الق  ب

 التيــارات الســلمية الصــولية، كــان ينبغــي عليــه، علــى عكــس ذلــك، أن
 يحمــي عمــوم المــواطنين مــن غلــو ، أو تعصةــب، أو تشــدمد، هــذه التيــارات
 السلمية الصولية، التي تتوالد، وتتكاثر، وتتنــو ع، وتســتعمل الكــراه، أو

 تري��د ممارس��ة التيكفي��ر. وبع��د أس��لمة التعلي��م،التهديد، أو الترهيب، و
  أس��لمة قه��ر ك��ل م��ن يع��ارضأس��لمة الدول��ة، وتري��دالن ف��رض تريد 

 المعت���قدات، أو ف��يوتري��د اض��طهاد ك��ل م��ن يخالفه��ا ف��ي المجتم��ع، 
.   »الراء، أو في القناعات، أو في السعلوكبيعات

 «وما هو عيب ”أسلمة الدولة“؟ ولمــاذا تعارضــون وسأل المحافظون: 
  أليس الشعب مسلم ا»؟          ”أسلمة المجتمع“؟

 وردة التـــــقدمميون: «الميــــزة المشــــتركة لمجمــــل التيــــارات الســــلمية
بةالصولية، أو   ،“الخــوان المسـلمين” أو المتشـدمدة، بمـا فيهـا تنظيـم ،المتعصـة
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 حــزب”، و“دياعدشم (الدولة الســلمية فــي العــراق والشــام)”، و“تنظيم القاعدة”و
 ، إلى آخره، هي أنهم يظنمون أن الله منحهــم الشــرعية لكــي“أنصار الله”، و“الله

 يفرضوا أسلمة الدولة والمجمتع، وبالقوة. ويعتـقدون أن الحل الوحيــد لمعالجــة
 كل مشاكل المجتمع هو هذه السلمة القســرية. بينمــا هــذه الســلمة الجباريــة
 تــؤدةي دائمــا إلــى الحــرب الهليــة. والغريــب هــو أن مجمــل معتنـــقي ديةانــات
 الشرق الوسط (بما فيها اليهودية، والمســيحية، والســلم)، يعحسةــون ذائمــا أن
 دينهم مهدمد بالنهيار، ويميلون دائما إلى فرض التوسةع، والســيطرة، والهيمنــة.
 فإذا كان هدف المسلم هو أن يعبد بحرةيــة، فلــه ذلــك. كمــا أن مــن ل يريــد أن

 إذا كــان هــدف المســلم هــو أنلكــن يعبد، يستحق هو أيضا حرةية عدم العبادة. 
ا مثله،  يجبر كل من يوجد في محيطه المجتمعي على أن يصبح مسلما ومتعبةدا
ــا لمــواجهته. لن  فليعلــم هــذا المســلم أن شــعوب العــالم كلــه ســتتحالف حتم 
 شعوب العالم لن تــقبل أبـداا بـأن يتطـاول أحـد علـى حرةياتهـا. ومصـير النظـام
 النمــازي فــي ألمانيــة يشــكل عــبرة لكــل مــن يحلــم بفــرض نزواتــه علــى شــعوب
 العالم. وحتى جمهورية إيران السلمية، إذا تمــادت فــي أطماعهــا التوسةــعية أو

خراب والزوال»!الالهيمنية، ولو باسم الدين، فإنها ستنتهي حتم ا إلى 

 «الساءة إلى ال أو النبياء»؟ ) هل يععقل تجريم5
ـــائي''، تعـــاقب219الم���ادة    مـــن ''مســـودة مشـــروع القـــانون الجن
 200 000 سنوات(!)، وبغرامة يمكن أن تصل إلــى 5 إلى 1بالحبس من 

ــالمنع مــن ممارســة النشــاط المهنــي(!)، كــل مــن قــام بم :  درهــم(!)، وب
 الس��بع، أو الق��ذف، أو الس��تهزاء، أو الس��اءة إل��ىأو ازدراء الدي��ان، «

 الخقطــب، أو«». ســواء  كــانت تلــك الفعــال بم الل��ه، أو النبي��اء، أو الرعس��ل
ـياح، أو المكتوبــات، أو المطبوعــات، أو الوســائل الســمعية البصــرية، أو  الصـة
ــاء، أو ــاتور، أو التصــوير، أو الغن ــم، أو الكاريك ــة، أو بالرةس ــائل اللكتروني  الوس

       »!أو أي وسيلة أخرىالتمثيل، أو اليماء، 
 المنــع مــن”عقوبــة «هــدف الدولــة مــن خلل وقال بعض التقدمميين: 
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 و أحري��ة الص��حافة، هــي تســهيل الجهــاز علــى “ممارســة النشــاط المهنــي
ــة العلمالعلم، أو حري��ة التع��بير. ــتربةص بحري ــا ال ــئ هن ــأن المشــرةع يهية   ك

 اللكـــتروني. فهـــذا القـــانون بعيـــد عـــن مضـــامين ”توصـــيات هيئة النصـــاف
 .   »والمصالحة“ (الرسمية)

ــة أن وأضــاف بعــض التقــدمميين:   الضــحايا«نعــرف مــن خلل التجرب
ــذه  ــن له ــرون،219 الم��ادةالمحتملي ــاب، والمفكر ــم: الكتم   الســتبدادية ه

 والمثقفــون، والفلســفة، والعلمــاء، والصــحافيون، والناشــرون، والفنمــانون،
ـــامون، والمصـــو رون، والمـــدو نون، والمغنميـــون، والممثملـــون، ومـــن  والرسة

.»شابههم
 ولمةا سعئل السيد وزير العدل عن ســبب وجــود هــذه البنــود الغريبــة

ــا معنــاه):   بعــد إقــدام الصــحيفة”في مشروع القانون الجنــائي، أجــاب (بممي
ــاخرة ''شــارلي هبــدو'' ( Charlieالفرنسية السة  Hebdoعلــى نشــر رســوم ( 

 كاريكاتورية، تقسيء إلى السلم، وبعد هجوم شخصين إسلميين على مقر
 هــذه الصــحيفة، أثنــاء اجتمــاع هيئة تحريرهــا، (وبعــد إقــدام المهــاجمين

ــل  ــى قت ــي 17الســلميين عل ــاما بالرةصــاص، ف ــاير7 صــحفيا أو رسة   ين
 )، طلبنا من السلطات الفرنسية بأن تقجرةم نشر رسوم أو كاريكاتور2015

 تســيء إلــى الديــان. فلحظنــا أنم، ل  فرنســا، ول  المغــرب، يتــوفمران علــى
. “قانون يعجرةم الرةسوم أو الكاريكاتور

 توضــيح الســيد وزيــر العــدل يعنــي أن أصــل«فعقمب بعض التـقدمميين: 
 ردعة فعل ذاتية، أو مزاجية، عل��ى أح��داثكتابة هذه البنود الجنائية هو 

  وقعت في بلد أجنبي (هو فرنسا)، وليس في داخــل المغــرب.استثنائية،
ــةا هــو أن وزارة العــدل أرادت الســتفادة مــن أحــداث نشر  والكــثر غراب

 صحيفة ''شارلي هيبدو'' لكاريكاتور ســلمي فــي فرنســا، لكنهــا تجــاهلت، أو
 الحروبرفضــت، الســتفادةق مــن أحــداث هــي أكــثر كاريثيــة. وأبرزهــا 

  ســنوات، فــي بلــدان مســلمة، مثل4، الجارية حاليا، ومنذ قرابــة الهلية
 مصر، وسوريا، والعراق، واليمــن، وليبيــا، والسةــودان، والصــومال، ولبنــان،
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 “ هــو وجــودالحرب الهلي��ةوأفغانستان، وباكستان، إلى آخره... ومعنى ”
 صـــراعات عنيفـــة، تقســـتعمل فيهـــا كـــل الســـلحة المتاحـــة، بيـــن فئات

ــة عريضــة. ورغــم أن هــذه  ــىالح��روب الهلي��ةمجتمعي   هــي ناتجــة، عل
 ، إسلمية أصولية، أو سلفية، أو تكفيري���ةتيعاراتالخصوص، عن أفعال 

 رس���ومفلمـــاذا تفـــاعلت وزارة العـــدل مـــع أو متعصع���بة، أو متش���ديدة. 
ــان، ــزدري الدي  كاريكاتورية سدلامدية، منشورة في فرنسا، ومعتمهمة بكونها  ت

 ح��روبنكبــات  بينما تلفت وزارة العدل، في نفس الوقت، التمفاعل مــع
ــة أهلي��ة ــل قراب ــا داخ ــتعلة حالي  ــذه10 معش ــم أن ه ــلمة، رغ ــدان مس   بل

 الحروب تقنتدج الخراب الشمامل، ومئات اللف مــن القتلــى، وملييــن مــن
 !؟ كأن السيد الوزير يعتــبر أن ازدراء الديــان المزعــوم هــوالجرحى والنازحين

ا فـي قرابـة   أل  بلـد مسـلم! 10أولى وأخطر من الحرب الهليـة المعلتهبـة حليـا
  لدراك خطورة الفكر السياسي السلميالشامليكفي كل هذا الديمار 

  أل  يكف��ي ه��ذا الخ��راب لدراكالص��ولي المتعصع��ب عل��ى المجتم��ع؟
 حماي��ة الم��واطنين والمجتم��ع م��ن التي��اراتالمس��تعجلة لب الضع��رورة

ــا ننتظــر مــن وزارة  أو التكفيري��ة؟، أو المتش��ديدة،السلمية الص��ولية  كنم
ــى بلــدان أجنبيــةالهج��رة و،الجه��اد الره��ابي، والتيكفي��رالعــدل أن تقجــرةم    إل

 تحطي��م الث��ار أو التماثي��لللقتال إلى جانب حركات دينيــة مســلمحة، وتجريــم 
 الك��راه عل��ى”وكنما ننتظر مــن الدولــة أن تحمــي المجتمــعي مــن . التاريخية
 من أخطار التميارات الســلمية“، وأسلمة الدولة” ومن محاولت “،التديعن

ــبة، أو التمكفيريــة. وبــدل  مــن ذلــك، نلحــظ باســتغراب، أن وزارة  المتعصة
ــى ــرض عل ــدة، تف ــود جدي ــائي بمبعن ــانون الجن ــت مشــروعق الق ــدل أقحم  الع
 المواطنين، وعلــى المجتمــع، الخضــوع لنــزوات هــذه التيــارات الســلمية

  آراء، أو معتـــقدات، أو ســلوكيات، مثــل:تجريمالصولية المتعصةبة، عبر 
-220)، أو ”زعزعة عقيـدة مســلم“ (المـادة 222”الفطار في رمضان“ (المادةة 

  أو”الستهزاء بالله“، وأ”سبة الله“،  وأ )،219)،أو ”ازدراء الديان“ (المادة 1
 )، أو ”تمزيــق أو تــدنيس219”الساءة إلى الله، أو النبياء، أو الرســل“ (المــادة 
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ا“ (المـادة  ا يعسـتخدم فـي عبـادة مـي  )، أو223أحـد الكتـب السـماوية، أو أي مدمـة
 ”تعطيـل إحـدى العبـادات، أو الحفلت الدمينيـة، أو الخلل بهـدوئها ووقارهـا“

 )، أو ”التصــال الجنســي غيــر489)، أو ”الشذوذ الجنسي“ (المادة 221(المادة 
  وهذا السلوك)!490الشرعي بين رجــل وامــرأة“ ولــو كــان بــالتمراض (المــادة 

.                »لوزارة العدل هو بعيد عن أن يكون حكيما

 «قد تكون اســتفادتنا مــن الحــروب الهليــة الجاريــةوقال المحافظون: 
 ، ولكـن الحــداث المسـتجدة تفـرض لـم تنضـج بعـدقفي بعض البلدان المسـلمة

مواجهة تصاعد الفعال التي تزدري الديان، وخاصة الدين السلمي».
 وأجــاب بعــض التـــقدمميين: «البنــود الجديــدة فــي مشــروع القــانون

ــتقفتح جمــدالت حاميــة، وقضــايا“،ازدراء الدي��ان”الجنــائي الــتي تقجــرةم    سي
 فلسفية مثيرة. خاصةة وأن تقهيمي، أو مفــاهيمي، ''ازدراء الديــان''، أو ''الســاءة
 إلى الله، أو النبياء، أو الرةسل''، هي مصــطلحات غامضــة، مبهمــة، وغيــر
 محدمدة عمليةا. وتهدف إلــى قمــع آراء، وليــس إلــى معاقبــة أفعــال جعرميــة
ــلط القضــائية  حقيقية. وتفتح هذه البنود المجال للشمطط في استعمال السة
ــارات ــة، أو للتمي ــدا للدول ــود ســلحا جدي ــذه البعن  أو السياســية. وتقعطــي ه
ــث ــرةأي. حي  السلمية الصولية، لكي تحارب به كل مواطن يخالفها في ال
 ستـتمهمه، ليس بحمل رأي مخالف، وإنما سيتـتمهمه زور ا بم ”الساءة“ إلى
 السلم. كمــا تعطيهــا هــذه البنــود وســيلة قانونيــة لقمــع كــلة مــن يحــاول
 التحرةر من التـقاليد أو الطقوس الدمينيــة الســائدة داخــل المجتمــع. وبهــذه
ــبة، أن تضــطهد كــلة  البنود، يمكن للدولة، أو للتيارات السلمية المتعصة
ــارات الســلمية ــده هــذه التي ــذي تري ــدمين بالقــدر ال  مــواطن ل يخضــع لل
 الصولية المتشدمدة. وتنحاز هذه القوانين إلــى مفهــوم أصــولي متعصةــب لم
 ''الشريعة الســلمية''. وتتــدخمل هــذه القــوانين فــي العلقــة الحميميــة بيــن
 الفرد والله. وتتعارض هذه القوانين مع حريــة العقيــدة الشخصــية. وتحــدم
 من حرةيات المواطنين. ول تنسجم مع المواثيق الحقوقيــة الدوليــة. وغايــة

 ، بقــوةأس��لمة المجتم��ع، وأس��لمة الدول��ةهذه البنود المذكورة هي فرض 
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القانون». 
 وأجاب المحــافظون: «لــن نقبــل السةــماح بنشــر رســوم كاريكاتوريــة
 تسيء إلى الديان أو النبياء، سواء  داخــل المغــرب، أم فــي أي بلــد آخــر

من العالم. هذه مقدمساتنا، ولن نتساهل مع من يزدريها».       
 ، عقليــة التمهديــد والوعيــد، تتنــافى مــع روحأواللوردة التـــقدميون: « 

 القــانون. والمطلــوب مــن كــل المــواطنين هــو الحتكــام إلــى قــو ة المنطــق،
  في البلدان الغربية الديمقراطية، يــدخل فــنةثانيا،وليس إلى منطق القو ة. 

 الكاريكاتور ضمن حرةية التفكير، وحرةية التعبير، وحرةية البداع الفنمي. ولن
 تـقبل أبــداا شــعوب هــذه البلــدان (فــي كــلة مــن أوروبةــا، وأمريكــا، وآســيا،

 مفهــومثالثا��ا، وأستراليا، وأفريقيا) بأن تققيةد هــذه الحرةيــة، أو أن تمنعهــا. 
 '' إلى الديان أو النبياء هو مفهوم غامض، ومبهم، وغير معثبــت.الساءة''

 '' المزعومـــة ل تتجسةـــد فـــي أي شـــيء واضـــح، ملحـــوظ،الس���اءةوهـــذه ''
  ل يععقل أن نعمل فــيرابعاا،ملموس، محدمد، وقابل للقيةاس الموضوعي. 

 القانون الجنائي بجرائم مبهمــة، أو بمفــاهيم غامضــة، أو خاضــعة للمــزاج
ــبة ل تعــاديخامساا،الذماتي.    الحقيقة هي أن الحركات الســلمية المتعصة

 تعادي كل الفنون الجميل��ة، بم��ا فيه��افقط الرسوم والكاريكاتور، وإنما 
 الغن��اء، والموس��يقى، والرق��ص، والنح��ث، والس��ينيما. وتجع��ادي أيضا��ا
 الدب، والفلسفة، والثقافة، والعلوم الدقيقة. وتريد تحويل المجتم��ع

  وهــذا العــداءإلى صحراء قاحلة وخالية من ك��لع تع��بير فني��ي أو إنس��اني.
 للفنون وللثقافة، وللعلوم الدمقيقة، ل يوجد فقط في السلم، وإنمــا يوجــد
 أيضا، ولو بدرجات متفاوتــة، فــي مجمــل ديانــات الشــرق الوســط، بمهــا

ــردةده كــثير مــنسادسا��ا،فيها اليهودية، والمســيحية.     وعلــى عكــس مــا يع
ـــن لي رســـم، أو ـــة، ل يمك ـــض وســـائل العلم العربي  الشـــخاص، وبع
ــام هنــاك، أن تســيء إلــى  كاريكاتور، أو خقربشة، يرسمها طفل هنا، أو رسة

 الــدمين، أو إلى الله، أو إلى النبياء. وتبقــى الرةســوم، أو الكاريكــاتور، مجــرد
ــورق، و ــى ال  يس��تحيل عل��ى ه��ذه الرعس��وم أن تس��يء إل��ىخربشــات عل
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  أو إلــى اللــه، أو إلــى النبيــاء. لن هــذه المقدمســات الدمينيــة هــيالديان،
 محمولة في قلوب المؤمنين، وتبقــى بعيــدة عــن متنــاول تلــك الرةســوم، أو

الخربشات، ومستـقلمة عنها، ومترفمعة عنها». 
 «هذه البنــود فــي القــانون الجنــائي هــي امتــدادوأجاب المحافظون: 

ــة هــو الســلم.2011طــبيعي لدســتور ســنة  ــن الدول ــول أن دي ــذي يق   ال
 والغالبية العظمى من الشعب تريد إقامة مثل هذه القوانين. وتريد تطــبيق
 الشــريعة الســلمية. ومــا علــى القليــة القليلــة المعارضــة إل  أن تنضــبط

للغلبية السةاحقة». 
 ، يمكن لغلبيــة اليــوم أن تصــبح أقليــة غــداا.أولي ،وردة التـقدميون: «

ــت ــا أت ــة، كلمم ــر الحكوم ــث أن تغية ــن العب ــة، ســيكون م ــذه الحال ــي ه  وف
 النتخابات بأغلبية حكوميــة جديــدة، القــانونق الجنــائي لكــي يتماشــى مــع

ــا حــول  ــريعة الســلمية“؟ رأيه ــم المــذكور ســابقاا،ثانيا��ا”الشم  ، هــذا التجري
 يتناقض مع المواثيق الدوليــة الــتي صــادق المغــرب عليهــا. الشــيء الــذي
 يطرح تساءلت حول مدى جدمية الدولة المغربية، ومصداقيتها، والتزامها

 ، قضــايا اليمــان الــدميني، أو العبــادة، أو التــديةن، أوثالثا��ابما تقوقمــع عليــه. 
 الموقف الفكري، أو الرأي الفلســفي، أو الرةؤيــة اليديولوجيــة، ســواء  تجــاه
ــا ضــمن ــدخل كلمه ــان، ت ــن الدي ــن بي ــن آخــر م  الســلم، أم تجــاه أي دي
 الحرةيات الشخصــية، ول نـــقبل إخضــاعها للقــانون الجنــائي. كمــا نرفــض
 إخضاعها لمنطق الغلبية والقلية. ومــا دام أي فكــر، أو عقيــدة، أو رأي،
 مجرةد فكر، دون تحو له إلى فعل هجومي يعتدي على سلمة شخص آخر،
 فإن التعبير عن هــذا الفكــر يبقــى مشــروعا، ومباحــا، حتمــى ولــو كــان هــذا

ــا.   ــا، أو ثورية  ، ل يحــقرابعا��االفكر معلحداا، أو كافر ا، أو عنصــريةا، أو رمجمعية
ــر،  للمشرةع، ول للقانون، أن يكون متحيةز ا لصالح تيةار إيديولوجي ضدم  آخ

 ولو تعلمق المر بتيةار إسلمي أصولي يريد تطبيق ''الشريعة السلمية''».
ــول2011فأجاب المحافظون: «يجب تفعيل دستور سنة  ــذي يق   ال

 بأن ديــن الدولــة هــو الســلم. ومــن واجبنــا التشــبةت بهويتنــا الســلمية.
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 ويوجد إجماع لدى الشعب المغربي كله على ضرورة العمــل بم ”الشــريعة
ــر  السلمية“. ونحن غير مجبرين على الخــذ بــالرأي المخــالف الــذي تقعبة
 عنه أقلية قليلة تقعد بمبضعة أفــراد فقــط! و”الشــريعة الســلمية“ هــي مــن
 ثوابتنا المقدســة. وهــذه خطــوط حمــراء، ول نســمح لحــد بــأن يتخطماهــا.
 وعليه، فمن واجب الدولة أن تدافع عن الدين السلمي، وأن تحميةه بقو ة

القانون».  
 وعقمب بعض التـقدميين: «هل توجد ولو جملة واحــدة، فــي الكتــب
ــرآن، ــور، أو الق ــل، أو الزةب ــود، أو النجي ــوراة، أو التملم ــل التم  المقدمســة، مث
 يطلــب فيهــا اللــه مــن الدولــة أن تحميــه؟ وإذا لــم يحــم اللــه دينــه، هــو
ــدمين،  بنفسه، هل تستطيع أية جماعة، أو مؤسةسة بشرية، أن تحمي هذا ال
ــا  نيابةا عن الله؟ وهل يحتاج الله إلى مؤازرته من طرف الدولة وأجهزته
 القمعيـــة؟ وهـــل اللـــه يحتـــاج إلـــى دول، أو أحـــزاب، أو ميليشـــيات، أو
 أسلحة، لكي تقو يه؟ وإذا كان الله يحتاج حقيقةا إلى حماية الدولة، أو إلى
 مساعدتها، أل  يعني وجود هذه الحماية أن هــذا اللــه ضــعيف؟ وإذا كــان
ــه ليــس هــو اللــه  هــذا اللــه ضــعيفا، أل  يعنــي هــذا الضــعف أن هــذا الل

الحقيقي»؟ 
ــة جماعــة ــة، أو لي ــة دول ــدمميون آخــرون: «هــل يجــوز لي ــال تق  وق
 بشرية، أن تحتكر هي وحدها، ودون غيرها، فهمي الدمين، أو الغيــرة عليــه؟
سة، أو جماعة بشرية، وتنصةب نفســها  وبأي حقة تأتي اليوم دولة، أو مؤسـة
 مدافعة عن الدمين، أو عن اللــه؟ هــل اللــه منحهــا وكالــة لحمــايته؟ هــل
 الله كلمــف هــذه الدولــة بمهمــة حمايــة اللــه، أو بفــرض دينــه، أو بتحقيــق
ــى  إرادته؟ وهل الله يحتاج إلى وسطاء بشر لكي يبلمغ أمانيةه أو وصاياه إل
 جماهير البشر؟ ألم يعبيةن التاريخ، مــرار ا وتكــرار ا، أن كــل الــذين يزعمــون
ــم  الدمفاع عن الدمين، أو عن الله، إنما يدافعون عن مصالحهم الخاصة؟ أل
 يعبيةن تعاقب أحداث التاريخ أن كلة الذين كــانوا يزعمــون مناصــرة الــدمين،
 أو نشــره، أو حمــايته، إنمــا كــانوا يســتغلون الــدمين لمغالطــة الجمــاهير
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 السةاذجة، بهدف فرض هيمنتهم علــى السةــلط السياســية، وعلــى الــثروات
 المادةية؟ وما الفائدة من فرض تديةن معيةن بقو ة القانون، أو بالحيلة؟ وما
 الفائدة من عبادة مفروضة بالقو ة؟ وهل يععقل أن يقبل اللــه بــأن يعفــرض
ــوعي، المعطلــق ــلمي، أو الطم  دينــه بــالقو ة، بــدل  مــن اســتعمال القنــاع السة
 الحرةية؟ ما معنى هذه التساءلت؟ معناها أن دخول الحكومة الحالية في

ــة  ــانون،أس��لمة المجتم��ع، أو أس��لمة الدول��ة،محاول ــو ة الق ــطة ق   بواس
  مثلمــاحرب أهلي��ة، إلى انحرافات خطيرة، وقد تؤدةي إلى ستؤدعي حتماا

 حــدث فــي أفغانســتان، وباكســتان، ولبنــان، وســوريا، والعــراق، واليمــن،
ــومال، وليبيــا، إلــى آخــره. لن نفــس الســباب،  ومصــر، والســودان، والصة
 تؤدةي إلى نفس النتائج. فهل يععقل أن تبقى التميارات السلمية الصــولية
 أو المتعصةبة عاجزة على الستفادة مــن هــذه الحــروب الهليــة المشــتعلة

 والحل الوحيد لتلفي خطر تط��والر المجتم��عفي قرابة عشرة بلد مسلم؟ 
 نحو حرب أهلية، هو ”الفصل بين الديين والديولة“. وينت��ج ك��ذلك ع��ن
 مبدأ ”فصل الديين عن الدولة“ تدابير أخرى، منها الفصل بي��ن ال��ديين
 والسياس���ة، والفص���ل بي���ن ال���ديين والق���انون، والفص���ل بي���ن ال���ديين
 والفنون، وسنع حرعية العقيدة، وحرعي��ة العب��ادة، وحرعي��ة ع��دم العب��ادة.
 لم��اذا؟ لن��ه يس��تحيل التوفي��ق بي��ن ال��ديين والعق��ل. ولن الدول��ة،
 والسياسة، والقانون، يخض��عون كليه��م للعق��ل، وللتيش��اور المجتمع��ي،
 في ترابط بتطوالر المجتم��ع. بينم��ا ال��ديين يخض��ع فق��ط ليم��ان مطل��ق،
 ولنص���وص ومعت����قدات ديني���ة مقديس���ة، ثابت���ة، جام���دة، ومطلق���ة.
 بالضافة إلى أن أية قراءة لهذه النيصوص المقدسة تبق��ى شخص��ية، أو

     ذاتية، أو بعيدة عن الموضوعية».

«زعزعة عقيدة مسلم»؟) هل يععقل تجريم 6
 6 بـالحبس مـن 1-220الم�ادة في ''مسودة'' القــانون الجنـائي، تقعـاقب 
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  درهــم، كــلة مــن قــام ب:20.000،00أشهر إلى سنتين، وبغرامة قد تصل إلى 
» ا المـادة أو زعزع عقيدة مفسلم، ٍ  221 تحويله إلى ديانة أخرى»! وتقجـرةم أيضـ 

»!        العباداتكل من «عطمل عمدا أو مباشرة إحدى 
 مثل  لنتصـو ر“، زعزع�ة عقي�دة مس�لم”«حـول : التــقدميين  بعـضقـالو
ــة. ومــنحــوار حــدوث   فكــري، أو فلســفي، حــول موضــوع خلــق الكــائنت الحية

ـــة والمســـيحية والســـلم ـــدميانات، بمـــا فيهـــا اليهودي ـــوم أن مجمـــل ال  المعل
 والسيخية، إلى آخره، تعتـقد أن اللــه خلــق الكائنــات الحيــة، دفعــةا واحــدة، فــي

ــاس“أشكالها، وبممعمييةزاتها، التي نراها اليوم. بينما نظرية ”  Théorie (تطو ر الجن
de  l'évolutionــسها ا Charlesلعــالم ”شــارل دارويــن“ ()، الــتي أسـة  Darwin()12(، 

 ”شارلتوضةح أن مجمل المخلوقات الحيةة، تنحدر من أسلف مشتركة. وطرح 
 النتـــقاء” أن هــذه النمــاط أو الجنــاس تنتــج عــن عمليــة وصــفها بم دارويــن“
sélection“ (الطــبيعي  naturelle( أن صــراع الكائنــات”شــارل دارويــن“. وطــرح  

 الحيةــة مــن أجــل البقــاء فــي الحيــاة، لــه تــأثير مشــابه للختيــار الــذي يقــوم بــه
 النســان لنتـــقاء أحســن الحيوانــات الليفــة أو المعدجةنــة، لكــي تتوالــد وتكــاثر.

 علــى جمـع وترتيــب المعلومــات عـن الجنــاس،”شارل دارويــن“ وتنبني نظرية 
 )،paléontologie)، وعلــم المتحجةــرات (archéologieوعلى عدلم الثــار القديمــة (

 )، إلى آخره. وتقبيةن أن الكائنــات الحيةــة الحاليــة لقــممbiologieوعلى عدلم الحياء (
 تقخلقق دفعة واحدة (مثلما تـقول الديان)، أي أنها لم تكن دائمــا موجــودة علــى

 وإنما تنحدر من حيوانات أخرى، والتي تنحدر هي، الشمكل الذي هي عليه الن
 أيض ا، في آخر المطاف، من حيوان أصلي مشترك. وكـل جنـس (مـن الكائنـات
 الحيةة) كان يتطو ر عــبر الزةمــان، خلل ملييــن السةــنين. وكلممــا تــوفمرت ظــروف

ــن،  ــؤثمرة فــي الجينــات الوراثيــة، يمكــن أن يتحــو ل جنــس مععية ــة، مع  حيــثخاصة
فـرةع إلى  جنسين متميةزين أو أكثر.   يصبح كل جنس يتوفر على أشكال، أوفييتـق

 صفات، تميةزه عن مجمل الجنــاس الخــرى الســابقة. ولنفـترض الن، حـدوث
ــنف،  ــذا الصة ــن ه ــة أو فلســفية، م ــوارات فكري ــل ح ــدارس، أقســامداخ  أو الم

ـــاهي، ـــي المق ـــات، أو ف ـــي  الجامع ـــي  أو القطـــارات، اتمقصـــورأو ف  غـــرفف
 ”شارل داروين“ قدمموا براهينولنفترض أن أنصار نظرية . ةعموميال اتحمامال

12 ِCharles Darwin, 'De l'origine des espèces', publié en 1859. 
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 هــذا الحــوارنفــترض أن ولعلمية قوية، وأقنعوا مواطنين كثيرين بهذه النظريــة. 
  بعـــض“زعزعـــة عقيـــدة أو إيمـــانالفكـــري، أو القنـــاع النظـــري، أدةى إلـــى ”

ــفسيرالمــواطنين، البعــض المــواطنين المســلمين. ولنفــترض أن   مقتنعيــن بالتـم
ــى القضــاء)، ضــدم ــة (أو إل ــى الدول ــتكوا إل ــة، إش ــات الحية ــق الكائن ــدميني لخل  ال

 زعزع���ة عقي���دةواتمهمـــوهم بجـــرائم: ””شـــارل دارويـــن“، مناصـــرين لنظريـــة 
 زدراءا أو ”،“نساءة إلى مشاعر  المسلميال”)، أو 1-220(المادة مسلمين“

 الديين السلمي“، أو ”الستهزاء، أو الساءة إلى الله، أو النبياء، أو الرعس��ل“
  ماذا يجب على الدولــة، أو القضــاء، أن يفعل فــي هــذه الحالــة؟!)219(المادة 

 ”شــارلهل يععقل أن يعجرةم القانون الجنائي المــواطنين الــذين يشــرحون نظريــة 
 ؟ وفي هذه الحالـة، ولكـي نكــون منطقييــن مـع أنفسـنا، لمـاذا ل نجـرةمداروين“

ــم أو نشــر كــل العلــوم الدقيقــة ( sciencesتعلي  exactes(،باعتبارهــا تختلــف  
  وهــلالدمينيــة؟ المعتـــقدات، وفـي تعاليمهــا، مـع منطقهــاجذريا، هي أيض ا، في 

 يععقل أن نحكــم علــى هــؤلء المــواطنين (المرو جيــن لنظريــات العلــوم الدقيقــة)
ــن ســنة واحــدة و  ــتراوح بي ــن5بحبــس ي ــتراوح بي ــة ت   ســنوات، وبغرامــة مالي

  أو“عقيدة درهم؟ وحتمى إذا افترضنا أن ”200.000،00 درهم وا 20.000،00
  نتيجــة لقــوة هــذه“متزعزعــة” بعــض المــواطنين المســلمين أصــبحت “إيمــان”

  يرجع إلى ما سمعوه من أفكار (علميــة أو“الزعزعة” هل سببع هذه النظريات،
 فــي إيمــانهم، أومحــدمدة فلسفية) في محيطهم المجتمعي، أم يرجع إلى هشاشة 

يرجع إلى ضعف ميا هو موجود في ذلك الدمين المعني»؟ 
 «ولماذا ل ؟ يجب فعل  تجريــم ومعاقبــة كــل مــا يــؤدةيوردة المحافظون: 

 إلى زعزعة عقـيدة المسلمين! واجب الدولة هو حمايــة الــدمين وصــيانته بجميــع
الوسائل»! 

 ما هو هدف التميار السياسي«في هذه الحالة، قولوا لنا فقال التـقدمميون: 
 السلمي الذي صاغ ''مسودة مشروع القانون الجنــائي''، هــل هــدفه هــو صــيةانة

 منع تنــوير الشــعب؟ أو عــبر تجريــم تثـــقيف الشــعب؟ عبر “عقيدة المسلمين”
 المســلمين، عــبر منــع حرةيــة التفكيــر،هل يجــوز حقمــا للدولــة أن تحفــظ عقيــدة 

  فــرض الجهــل، أو تـــقديسه؟ هــل يحــقة للدولــة أن تــتركوحرةية التعبير، وعــبر
 هــل هــدف القــانون القانون الجنــائي؟وما هو هدف  الشعب في جهل مقدمس؟
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 ؟ هــل دور القــانون“زعزعتهــا”، أو منـع “عقيــدة المســلمين”الجنائي هو صيانة 
 ”أســلمة الدولــة والمجتمــع“، بقــو ة القــانون؟ ل ، هــذا تــوجةهفــرض الجنــائي هــو 

 دور القانون الجنائي هو فقط الفصل ف��ي النيزاع��اتمعتحيةز، وغير سليم. لن 
  ومعاقبــــةأو التظليم����ات ال����تي تح����دث بي����ن الم����واطنين والمؤسع�����سات،

 السةلوكيات التي تتســبةب لمــواطنين محــدمدين فــي أضــرار ملحوظــة، وملموســة،
 ال��ديين، أو العقي��دة، أو العب��ادة، أو ع��دم العب��ادة، فلوقابلــة للقيــاس؟ أمةــا 

 يحق ل  للدولة، ول  للقانون، أن يتدخيل فيها. لنها ت��دخل ض��من الحري��ات
.»الشخصية

 وقال بعض أطر وزارة العــدل: «إنكــم تبــالغون فــي أحكــامكم. بــل هنــاك
 أو زع��زع عقي��دة مفس��لم، الــتي تقجــرةم ”1-220الم��ادة سوء تفــاهم بيننــا. لن 
 “، تستهدف فقط البعثات الجنبية المعبشرة، الــتي تــأتيتحويله إلى ديانة أخرى

 إلــى المغــرب لنشــر المســيحية، وتســتغلة فقــر بعــض المــواطنين، وتـــقدم لهــم
مساعدات مادةية متنو عة، بهدف إغرائهم، أو جذبهم إلى المسيحية». 

 وردة عليهم بعض التـقدميين: «إذا كان هذا هو قصدكم، فاكتبوه بوضوح
 في هذه المادة. لكن واجبنا نحن، هو أن نقرأ مشروع القــانون الجنــائي كمــا هــو
ــو  مكتوب، وليس كما تؤو لونه أنتم. لن القضاة سيحكمون في المستـقبل بما ه

مكتوب حرفيةا في القانون، وليس بما هو معضمر أو معفترض فيه»! 
 وأضاف بعض التـقدمينن: «يمكن لكل مــواطن أن يختــار بحريــة مــا هــو
 نوع القانون الجنائي الذي يتمناه، هل قانون خاضع للــدمين، أم قــانون منفصــل
ــاراته ــي هــذا المــواطن أن يتحمــل معســبقاا مســئولية اختي ــدمين. لكــن عل  عــن ال

ــث  ــة. حي ــية أو المجتمعي ــث أنل يفع��ذر أح��د  بجهل��ه للتاري��خالسياس  . وحي
ــالم، أثبتــت أن  ــعوب الع  إخض��اع الق��انونالتجــارب التاريخيــة، لمجمــل ش

 للديين، يؤدعي حتما إلى الحرب الهلية، ثم إلى النحطاط، ثم إل��ى الخ��راب.
 وهذا بالضبط هو ما يحدث حاليا في كلة من أفغانستان، وباكســتان، وســوريا،
 والعــراق، ومصــر، واليمــن، والصــومال، والســودان، وليبيــا، ولبنــان، إلــى آخــره.
ــرب، ــا مثل  المغ ــابه، ومنه ــحة لمصــير مش ــي مرشم ــرى ه ــلمة أخ ــدان مس  وبل
 والجزائر، وموريطانيا، والســعودية، والمــارات، إلــى آخــره. لمــاذا؟ لن القــانون
 يستوجب العقــل، بينمــا الــدمين يعلغــي العقــل. ولن الحــل الوحيــد المعقــول، هــو
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الفصل بين الدين والدولة، وتبع ا لذلك، الفصل بين الدمين والقانون».            
 «مسـألة الفصـل بيــن الـدين والدولـة تـؤدي بنـاوقال بعض المحافظين: 

 إلى تغيير النظام السياســي القــائم. وهــذا التغييــر ممنــوع كلمي ــا، وذلــك بالضــبط
عدمة مواد من القانون الجنائي». بقوة 

 وردة بعض التـقدميين: «غاية المجتمع، وغاية الدولة، هــي النســان؛ أمةــا
 النظام السياسي القائم، فهو وسيلة، وليس غاية في حدم ذاتها. فل يجوز تجريــم

طموح النسان إلى تغيير النظام السياسي القائم»!      

) هل يجوز تجريم العلقات الجنسية المعتراضية؟7
  (؟)ك�ل اتص��ال» بكونهـا هـي: «جريمة الفس��اد «490المادة - تقعرةف 

 جنسي (؟) غير شرعي (؟) بين رجــل وامـرأة، ل تربـط بينهمــا علقـة زوجيـة».
 ألف درهم. 20 أشهر، وغرامة 3وتقعاقب عليها بحبس قد يصل إلى 

ا.لجريم��ة الفس�ادهذا التعريف ”«وقال بعض التـقدمميين:   “ خـاطئ تمامـ 
 ول يمكن أن يقبل به أي عقـل ســليم. فكــأن كـاتب هـذه المـادة تســتبدم داخــل

 ،“اتص�ال جنس��ي”دماغه واسياومس الجنس المعستلب. حيث ل يعدرك أن عبـارة 
 ل تعني بالضرورة ”النمكاح“، وإنمــا قــد تعنــي اتمصــال ، أو تواصــل ، بيــن جنســين،
 عبر مجرةد تـقارب، أو كلم، أو مجاورة، أو مرافقــة، أو مــذاكرة، أو تعــارف، أو
 مداعبة، أو تواصل، أو مصاحبة، أو صداقة. فهل واضعوا هــذا القــانون يريــدون
 أن يعتـقل البــوليس كــل شــابة أو رجــل وجمــدق رفقـة امــرأة ليســت زوجتــه، وأن

ــا وغرامــة 3يحكــم عليــه القاضــي بم    ألــف درهــم؟ مــاذا يريــد20 أشــهر حبس 
 اتص��الواضعوا هذه المــادة؟ هــل يريــدون أن ل يحــدث فــي المجتمــع كلمــه أي 

 ؟ هل واضعوا هذا القـانون ضـلموا إلـى درجـة أنهـم يريــدونبين الناث والذكور
  يهــدف إلــىبواسطة جدار عازل غير مرئي،تـقسيم المجتمع إلى إناث وذكور، 

  بيــن النســاء والرجــال؟ هــل يريــدون معاقبــة كــلف��رض فص��ل جنس��ي مطل��ق
 مواطن يتخطمى هذا الجدار العازل غير المرئي؟ أل  يعرفــون أن مجمــل البلــدان
 التي تتشدمد في منع العلقات الجنســية (الخارجــة عــن الــزواج)، ومــن أشــهرها
ــزء  مثل  السعودية، أو المارات العربية، تكون فيها النتيجة الحتمية هي سفر ج
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ــاء إلــى البلــدان الغربيــة، الــتي يجــدون فيهــا الحرةيــة  هــام مــن مواطنيهــا الثري
ــن ــن م ــا المليي ــون فيه ــدعارة، فينفق ــاء ال ــة، وأحي  الجنســية، والملهــي الليلي
 الــدولرات؟ وهــل مصــلحة الشــعب تكمــن فــي تحقيــق النــدماج بيــن النــاث
ــل مصــلحة ــا؟ ه ــق بينهم ــرض الفصــل المطل ــي ف ــن ف ــا تكم ــذكور، أم أنه  وال
 المواطنين تكمن في تحقيق التمعاون والتكامل بين الجنسين، أم أنها تكمــن فـي
 التمييز القصائي ضدم الناث؟ أل يؤدةي هذا الفصــل الجنســي إلــى الحكــم علــى
 الناث بالبقاء داخل بيوتهنة، وتحويل هذه البيوت إلى سجون خاصةة بالنساء؟
ا ضـدم النســاء؟ وهــل  أل يشكرل هـذا الفصــل بيــن النــاث والـذكور تمييــز ا عنيفـا

؟        »يجوز للقانون الجنائي أن يتدخمل في هذه العتبارات
 «أنتــم تريــدون تعميــم الختلط بيــن الــذكوروردة بعــض المحــافظين: 

 والناث في المجتمع كلمه. وهــذا الختلط يــؤدي حتم ــا إلــى الباحيــة الجنســية.
 ! وهــلوالباحية الجنسية ل تنتج سوى الفســاد، والزةنــى، والفحشــاء، والرةذيلــة 

 يعقل أن يرضى الشخص بعلقة جنسية خارج إطار الــزواج لبنتــه، أو أختــه، أو
 »!أمةه، أو خطيبته؟ فالجنس خارج الزواج هو زنا. والزنا محرةم في السلم

ــقدمميين:  ــض التـ ــال بع ــى وق ــذه «يجــب عل   أن490الم��ادة واضــعي ه
 يعرفوا، أن مجمل الدول المتـقدممة في العــالم، تعتــبر أن كــل علقــة بيــن رجــل
 وامرأة رياشددقيمن،، إذا كــانت سدــلمية، وبالتمراضــي، وإذا لــم تكــن تعنــي قاصــر ا، ول
 معو قاا، وإذا لم يشتكم منهــا أي طــرف ثــالث (مثلمــا يحــدث فــي حالــة الخيانــة

 ، ولو تخلملتهــا علقــةل تجعتبر جريمةاالزوجية المعشتكى منها)، فإن هذه العلقة 
 وكــل مــن يــدعو إلــى عكــس ذلــك، فهــو فــي حاجــة إلــى جنسية (خارج الزواج)!

 مراجعة أفكاره. لن هذا الغلو  في الخلق، بموااعدز ديني أصولي متعصةب، يصبح
 هـو نفســه جريمـة حقيقيــة، لنــه يعتــدي علـى الحريــات الشخصــية للمــواطنين.

. »حيث يريد منع المواطنين من التواصل فيما بينهم
  يحــدثك��ل اتص��ال تقجرةم 490المادة هذه «وأضاف بعض التـقدميين: 

 الجريم��ة، ف��ي منط��ق الق��انون، ل بين رجل وامرأة خارج علقة الزواج. بينما 
 تعتبر أصل  جريمة، إل  إذا كانت تتجسع�د ف��ي اعت��داء مفنت��ج لض��رر ملم��وس،

  بينمــا كــل علقــة تفاعــل مجتمعــي بيــن مــواطنينوملح��وظ، ومفشش��تيلكةى من��ه.
 (سواء  كانا من جنسين مختلفين، أم من نفس الجنــس)، أو كــل تواصــل مبنــي
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 علــى أســاس التفــاهم، والقبــول، والتمراضــي، دون إحــداث ضــرر لحــد، ل يحــق
 للدولة أن تتدخمل في هذه العلقة، فبالحرى أن تجرةمها. وبشكل عامة، ل يحقة
ــي ــواطنين، إل  ف ــن الم ــة بي ــية القائم ــات الجنس ــي العلق ــدخمل ف ــة أن تت  للدول
ــي  الحالت التي يوجد فيها اعتداء، أو عنف، أو إكراه، أو مخادعة، أو التمجار ف

 الخيان��ة هــي نفســها تنــصة علــى أن 491الم��ادة البشر، أو استعبادهم. وحتمــى 
 . أي أنه إذا لم“ منها الزوجة أو الزوجاشتكتإل  إذا ” ل تقعتبر جريمةا الزوجية

  »! ضدم الخيانة الزةوجية، فإنها ل تعتبر جريمةشرط الشيكايةيوجد 
ــال بعــض المحــافظين:  ــةوق ــل إباحي ــض ك ــة مســلمة. ونرف  «نحــن دول

 جنسية. والدعوة إلى تحرير العلقات الجنسية بين العزةاب ســيؤدةي إلــى فوضــى
ــا. والزةنــا هــو مــن  جنسية. والعلقات الجنسية الخارجة عن إطار الزواج هــي زمنق
 المحرةمات الكبرى. وعقوبة مرتكب الزةنا هــو الرةجــم بالحجــارة. وعاقبــة الزةانــي
 خلل يوم القيامة هي جهنمم. وسبب العلقات الجنسية الخارجة عن الزواج هو
 الخضوع للشمهوات، والبتعاد عن الدمين. وهذه العلقات الجنســية هــي محرةمــة
 فـــي الســـلم. والنصـــوص الدمينيـــة الشـــرعية ل تقبـــل التمأويـــل أو الجتهـــاد.
 وتـتسبةب الزةنا في انتشار المراض المنقولة جنسيا. والــدمين هـو الوحيــد القـادر
 على ردع الهواء والشهوات. والزواج هو نعمة حكيمة، وسنمة ربةانية. ومؤسســة
 الزواج هي التي تصون الصحة العمومية، وتضمن نقــاء السةــللت. والــدعوة إلــى

إباحة الزةنا، تشجةع على الرذيلة، وتؤدةي إلى خراب السرة والمةة»! 
ــدمميين:  ــض التق ــال بع ــموق ــة تجري ــة ''الســلمية'' الحالي ــد الحكوم  «تقري

 العلقــات الجنســية الــتي تحــدث خــارج الــزواج. فتظهــر هــذه الحكومــة كأنهــا
 معتحلمية بالخلق الحميدة، وبالعدفمة، والطمهارة. بينما نحن الذين نرفــض تجريــم
 العلقات الجنسية المعتراضية، نظهر كأننا إبــاحيةون، أو معدنمســون، أو فاســقون،
 أو فاجرون. لكن التعمةق في تحليل واقع المجتمع قد يفضح عكس ذلك. فبــدل 
 من أن تنهج الحكومة الحاليــة اســتراتيجية تنمويــة تراهــن علــى جــودة التعليــم،
 وعلى تكوين الطر الكففأة، وعلى الصةناعات المعصينمدعية، نرى هذه الحكومــة تقركرــز

رت الحكومـة رســاميل هائلـة لتشـييد أوسياحة الفواج الغفيرةعلى   . وقد وفـم
 تسهيل بنيات تحتية ســياحية قــادرة علــى اســتيعاب أكــثر مــن عشــرة ملييــن

 20 أو 15سائح في السنة، ومن جميــع الصــناف. وتطمــح الحكومــة إلــى بلــوغ 
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 . وتزعــم الحكومــة أن هــذه الســياحة تــأتي2020مليــون ســائح فــي أفــق ســنة 
 بالمليير من العملت الصعبة. وبعد تطبيق هذه الستراتيجية الســياحية، منــذ

  سنة، نلحظ أنها لم تحقمق التنمية القتصادية المنشودة، ولم تزل20أزيد من 
 الفقر، ولم تقض على البطالة. وإنما جاءت بعدة مشاكل من نوع جديد. ومنها

  والــدمعارة، والشــذوذ الجنســي،ص��ناعة الخ��دمات الجنس��ية،بالضــبط تنميــة 
 وشبكات المخدمرات المتنوعة. حيث نكتشــف أن منــاطق المغــرب الــتي تتميةــز

 ادير''، ومراكش، وفاس، وطنجــة،گبضخامة السياحة فيها، مثل مناطق مدن ''أ
 والدار البيضاء، هــي بالضــبط المنــاطق الــتي تكــثر فيهــا أعــداد المصــابين بــداء
ــيدا)، وأعــداد الشــبةان والشــابةات المتعــاطين  ''فقــدان المناعــة المكتســب'' (السة

 ل تق��در أي��ة حكوم��ة ف��يللــدمعارة، أو الشــذوذ الجنســي. ورغــم حســن النموايــا، 
 الع���الم عل���ى فص���ل أنش���طة الس���ياحة ع���ن أنش���طة الجن���س. لن تع���ايش

  وكلممــا التقــىالس��ياحة، والبطال��ة، والفق��ر، ينت��ج بالض��روة تج��ارة الجن��س.
 سيةاح أجــانب ميســورون، مــع ســكان محلمييــن فقــراء أو عــاطلين، فــإن ظــواهر
ــبان ــون نســبة الشم ــا تك ــة حينم ــة. خاصة ــال تصــبح حتمية ــس بالم ــة الجن  مبادل
ــالجنس، أو ــل الشــغوفين ب ــة. ومجم ــي الغالب ــكان ه ــة السة ــي بني ــابات ف  والش
 بالشــذوذ الجنســي، الموجــودين فــي أوروبةــا، يعرفــون أن المغــرب هــو مــن بيــن
 جينمات الجنس في العــالم. ولـو أن المغـرب هـو أقـلة مرتبـةا مــن بعـد طايلنــدا،

 وكل سياحة عرمرمة إل  وتخفي داخلهاوالفليبين، والبرازيل، وبلدان أخرى. 
 . ثم تخلق ســياحة الجنــس تقاليــد جنســية جديــدة داخــل البلــدسياحة جنسية

ــل. ــد الجنســية خلل زمــن طوي ــتواصل مظــاهر هــذه التقالي ــد تـ  المضــيف. وق
 ومهما كان القانون زجريا أو قمعيا، فإنه ل يق��در عل��ى مح��و ه��ذه التقالي��د

». الجنسية بسرعة
  مــعالش��ذوذ الجنس��يمن ارتكب فعل من أفعــال « 489المادة تجرةم و

 أفعــال«! وتبقى هذه المادة غامضة؛ لنها لم تقحــدمد مــا هــي »شخص من جنسه
 ، هل هي اللممسات، أم العنــاق، أم القبلت، أم المعاشــرة، أم»الشذوذ الجنسي

ــواط، أم الجممــاع، أم النمكــاح، أم هــي أية كــان مــن بيــن هــذه  المعســاكنة، أم اللم
 بحبــس يــتراوح«أفعال الشــذوذ الجنســي»  489المادة الفعال؟ وتقعاقب هذه 

. !) ألف درهم(20، وبغرامة قد تصل إلى !) سنوات(3 أشهر و 6بين 
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 ! هــي مقلقــة، بــل مرفوضــة 489الم��ادة هــذه «وقال بعض التـــقدمميين: 
 لنها تتناقض مع المنطق السةــليم. ولن معظــم الــدول المتـــقدمة فــي العــالم ل 
 تقجرةم الشذوذ الجنسي، ول  تعاقب عليه، ما دام بالتمراضــي، ول يشــمل قاصــر ا.

 هو غلو  في الخلق، وينتــج عـن طغيــان أيديولوجيـة”الشذوذ الجنسي“ وتجريم 
. »دينية أصولية ومتشدمدة

  منع المصــابين489المادة كاتبو هذه «يعريد وأضاف بعض التـقدميين: 
ب ؟بالشذوذ الجنسي من ممارسـة الجنــس   لكــن مـا هـو البــديل الجنســي! طيـة

ــى المصــابين بالشــذوذ الجنســي؟ ل  شــيء ! أليــس الشــذوذ ــذي يعقــدممونه إل  ال
 الجنســي فــي كــثير مــن الحــالت فطــري، أو طــبيعي، أو غريــزي، أو ناتــج عــن

ـــة أوم وراثيـــة ( ـــى أن يفعـــل الشـــخصDNA,RNAخصوصـــية جميندية  )؟ ومـــا عيسي
ا أن يمتنـع كلميـا عـن ممارسـة  المصاب بالشذوذ الجنسي؟ هل في مقـدوره حقـم
 الشـذوذ الجنسـي مـع مــثيله؟ أليــس هـذا نكــران لحقـائق معروفـة، موضـوعية،

؟    »وقاهرة
 «هذه العتبارات سـخيفة، وهـذه التفســيراتوأجاب بعض المحافظين: 

 مرفوضة مطلقاا. والمهم لدينا، هو فقط تجريم كل علقة جنسية تحــدث خــارج
الزواج. وكل القضايا الخرى ل تهمنا»!

  هــم مصـابون بمغلـو 489الم��ادة كاتبوا هذه «وأضاف بعض التـقدميين: 
ــذي  في الخلق بواعز ديني أصولي متعصةب. ول يفهمون أن غلو هم هذا هــو ال

 للم��ادة (طبقـا الفصل المطلق بين الناث والذكوريحثمهم على محاولة فرض 
 ). ول يدركون أن هـذا الفصـل الحمــق بيــن النـاث والـذكور هـو بالضـبط490

 الذي ينتج شتمى أنواع النحرافــات الجنســية، ومنهــا مظــاهر الشــذوذ الجنســي.
 وبعد ذلك يريدون تجريم الشذوذ الجنسي. إنهــم كمــن يــبيع القدــردي، ثــم يضــحك
 على من اشتراه. ومحدودية ثقافــة كــاتبي هــذه المــواد تجعلهــم ل يفهمــون أنــه،
ــت الجنــس، وفــي منــع العلقــات ــدر مــا يكــون أي شــعب متشــدمدا فــي كلبم  بق
 الجنسية الخارجة عن الزواج، بقــدر مــا تنتشــر داخــل هــذا الشــعب الكــثير مــن
ــة  أنواع النحرافات الجنسية (مثل الستمناء باليد، والشذوذ الجنســي، والمدثزلدية
 الجنســية، والوالقــع بالعلقــات الجنســية مــع الطفــال، والغتصــاب، والعلقــات
 الجنسية مع المستخدمين أو المأجورين، والعلقات الجنسية مــع الحياوانــات،
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 والجرائم العنيفة المقرونة بمهيواس ل يعقاوم نحو الجنس، إلــى آخــره). وإذا كــانت
 البلدان المسلمة هي التي تكثر فيها النحرافات الجنسية، أكثر من باقي بلدان
ــو أن هــذه النحرافــات تبقــى عمومــا مســتورة، فســبب ذلــك يرجــع  العــالم، ول
ــم ــاث، وتجري ــذكور والن ــن ال ــع الختلط بي ــس، ومن ــت الجن ــى كلبم  بالضــبط إل
 العلقــات الجنســية الخارجــة عــن الــزواج. وسياســة كلبمــت الجنــس هتــه، تقنتــج
 مــواطنين مــأزومين، أو مععقدــدين، أو عنيفيــن، أو مصــابين بــأمراض نفســية، أو
 بالكآبة، أو بالستلب، أو غيــر مــؤهةلين للشــعور بالرةضيــى عــن النفــس، أو غيــر
ــحكرم فــي غرائزهــم، أو غيــر لئقيــن  قادرين على النشراح، أو عاجزين علــى التـم
 للبداع. وفي بعض الحالت، الشــخاص الـذين يخضـعون إلــى الكلبمــت المطلــق
 للجنس، خلل سنين طويلة،  يصبحون ذوي ميولت غريبة. منها مثل  أنهم ل
ـراخ، أو  يســتطيعون ممارســة الجنــس إل  عــبر العنــف، أو العدوانيــة، أو الصـة

ــادية'' (  )، أي المعتعــة بتعــذيب الغيــر، أوsadismeإحداث اللم للشمريك، أو ''السة
)،  أي التملقذمذ بتعذيب النمفــس، أو الخلــط بينهمــا (masochisme''المياسعوشدية'' (

sadomasochismeويمكن أحياناا لدبعض السةلوكيات، مثل التحــرةش الجنســي .( 
 العنيف، أو الرهاب الدميني، أن تكون ناتجة عـن ســنوات طويلـة مـن الحرمــان
 مــن العلقــات الجنســية العاديــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الحرمــان المطلــق مــن
ــو ل البشــر إلــى وحــوش مريضــة  العلقــات الجنســية (الخارجــة عــن الــزواج) تقحي
 وغريبة. وبالتمالي، فالحل السليم، ليس هو المنع، أو التشدمد، أو الكبــت، وإنمــا
ــزواج) بواقعيــة،  الحــلة هــو التعامــل مــع العلقــات الجنســية (الخارجــة عــن ال
 وعقلنية، ومرونة، وتسامح، وتفهةم، وتواضع. وفي نفس الوقت، يجب الحــرص
ــكان، وتســهيل حصــولهم علــى  علــى تعميــم التربيــة الجنســية علــى عمــوم السة

. »وسائل منع الحمل للجميع
 «الباحية الجنســية مرفوضـة، لنهــا تتنـافى مـعوقال بعض المحافظين: 

ــع ثوابتنــا المقدمســة. ولنهــا تهــدمد قواعــد أمننــا الرةوحــي  قيمنــا الدمينيــة، وم
 والعقائدي. ومن واجب الدولة أن تمنع، بواسطة القــانون الجنـائي، كـل مـا مـن

  شأنه الساءة إلى أخلق أو مشاعر المسلمين».
 «يمكن أن نتفهةم هذا الخوف المبالغ فيــه مــنوأجاب بعض التـقدميين: 

 العلقات الجنسـية (الخارجــة عـن الــزواج) خلل القـرون الماضـية، الــتي كـانت
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 تنعدم أثناءها التربية الجنسية، ول تتوفمر فيها وسائل منع الحمــل. أمةــا اليــوم،
 فإن النسانية تتوفمر على وسائل وقائية رخيصة وسهلة لمنع الحمل، ولمعالجة

 ووجود هذه الوس��ائل،المراض التي يعحتمل أن تنتج عن العلقات الجنسية. 
 سييفغيعر بالضرورة تعامل مجمل النسانية مع العلقات الجنسية (بم��ا فيه��ا
 الخارجة عن الزواج). وهذا التطوالر التاريخي سيحدث حتما في ك��لع بل��دان
 العالم. ويستحيل على أية مؤسع���سة بش��رية أو ديني��ة أن تمن��ع ح��دوث ه��ذا

ــع العلقــاتالتط��والر.  ــدون من ــوم أن الســلميين المتشــدمدين يري  ونلحــظ الي
 )، ومنـع الـدعارة أو البغــاء (المـادة490الجنسية الخارجة عـن الــزواج (المـادة 

 ). طيةــب ! أيمــواا، ومدــن بيعمــد؟ مــاذا489)، ومنــع الشــذوذ الجنســي (المــادة 498
 يمكن أن يفعله كل المواطنين الععزةاب، خلل الســنوات الطويلــة لععزوبتهــم، فــي

  سنة ؟ ل يبقى لهم سوى الستمناء باليــد30 و 13المجال الجنسي، بين سنمي 
ــزةاب؟  ! هــل هــذا هــو مــا يريــده الســلميون المتشــدمدون  لكــل المــواطنين العع
 ولماذا لم يعجيرةم هؤلء المتشدمدون حتمى الستمناء باليد؟ هل فقط لنهـم نقسيــواا
 تجريمه؟ وفي الحقيقة، لو كان بمستطاعنا أن نطبةق فعلياــا، وبنزاهــة، كــل هـذه

ـــييطقولهم498، و 490، و 489المـــواد  ـــالغين سي ـــواطنين الب ـــإن معظـــم الم  ، ف
 الحبس، في فترة أو أخرى من حياتهم. وإذا قبلنا بهذا المنع المطلق للعلقات
 الجنسية الخارجة عن الزواج، ولكي نكون منطقييــن مـع أنفسـنا، فســيكون مـن
 الحسن، في هذه الحالة، أن نقلمد العادات المعمول بها في بعض بلــدان غــرب
 إفريقيا: أي أن نطبةق خدتقان الفتيات الصغيرات (إزالة البذرة)، وتخييــط حــواف
ــن ــه م ــع كل ــيرتاح المجتم ــذا س ــال، وهك ــع خصــيات الطف ــى قط ــرج، وحتم  الف
 العلقات الجنســية. ولكــن المجتمــع ســيغدقو، فــي هــذه الحالــة، بياهدتاــا، عيبعوســا،
 متأزمما، ثم سيفنى، في استيةاء يأس. هــل هـذا هـو مـا يريـده المتشــدمدون تجـاه

العلقات الجنسية الخارجة عن الزواج»!؟        
ر الــذي يعفسةــر التشـدمد تجــاه العلقـات  وأضاف بعـض التـــقدميين: «السـة
 الجنسية الخارجة عن الزواج، يرجع إلى كون مجمل الــديةانات الــتي نشــأت فــي
 الشرق الوسط (بما فيها اليهوديــة، والمســيحية، والســلم)، وكــذلك التيــارات
 الدمينية الصولية المتشدمدة المنتسبة إلى هذه الدميانات، يرون كلمهــم فــي المــرأة
 أصل مجمل الخقطاييا. ويعتبرون جسم المرأة كقــو ة خارقــة ومــثيرة للفتنــة. كــأن
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 الجنس يتوفمر على طاقة سحرية، تأسر العقــل، وتتلعــب بــه. ويفرضــون إخفــاء
 مميةزات جسم المرأة تحت ألبسة كثيفة تخفي كل شيء. وينظــرون إلــى العلقــة
 الجنسية كفساد، أو نجاسة، أو انحطاط، أو دناءة. ويعبالغون في الخوف المعــرو ع
 من كل علقة جنســية. بــل يعتــبرون كــل علقــة جنســية (خارجــة عــن الــزةواج)
ــون أن ــى. ويظن ــة عظم ــا كارث ــا كأنه ــر. وينظــرون إليه ــبرى ل تقغتف ــة ك  كجريم
 السةبيل الوحيد للخلص من هذا الجنــس الخطيــر، والقــذر، والهــدمام، يمــرة عــبر
 كبت الجنس، ومنع كل علقـة جنسـية خارجـة عـن الــزواج، وذلـك عـبر تعـبئة
 الخلق، أو الرادة، أو العيفقاف، أو المساك، أو الزههمد، أو المتناع، أو الطمهارة.
 وهذا التصو ر ينمة عن جهــل طبيعــة النســان. وفــي الحقيقــة، الجنــس هــو شــيء
 طبيعي، عادي، سليم، وملزم للنسان. قد يستطيع العقل التحكرم فــي الجنــس
ــة  جزئيا، أو مؤقمتاا، لكنه عاجز على التحكرم فيه بشكل مطلق، أو دائم، إلى درج
 المتناع عنه كلميا. لن الجنــس هــو فــي أساســه، ليــس قضــية أخلق، أو إرادة،

ة،  وجينــات (وإنما هـو قضــية أعضــاء عضـوية فـي جسـم النســان، وخليــا حيـة
gènes ( وراثيــة مــؤثمرة، وتحــو لت) النززميمديةــةenzymes،( وتفــاعلت هعرممعونيــة )

hormones،(،وتطــو رات بيولوجيــة. وفــي إطــار هــذه الكميــاء الععضــوية المععقمــدة  
  بين هذه المواد والدمماغ، دون أن يستطيع العقل الواعيمتبادليحدث تفاعل 

 يقــدرالتدخمل في هذه الصيرورة الكيماويــة، ول أن يتحكرــم فيهــا، فبــالحرى أن 
ــا لنــزوات أخلقيــة أو دينيــة مثاليــة. لهــذا يســتحيلعلــى إل  غــاء وظائفهــا، طبقا

 تحويل المجتمع إلى نوع من الكنيسة، أو المعبد، المملوء بمرعهمبان، أو كلهينقــة، أو
 ققسياومســة، أو فققهــاء، أو صــالحين، متميةزيـــن بالزةهـــد، والعيفــاف، والمســـاك،
 والطمهــارة المطلقــة. والتاريــخ أثبــت أن هــذا الطمــوح مســتحيل التحقيــق. وفــي
 مجتمعنا الحالي، مثل  الشماب الذي يصل البلــوغق فـي قرابــة سـنة الثانيــة عشــر،

  سنة، هل يععقل أن نمنع عليه، خلل30ول يقدر على الزواج إل  في قرابة سنة 
  سنة، كل علقة جنسية خارجة عن الزواج، وأن نمنـع عليـه الـدمعارة،18قرابة 

 وأن نمنع عليه الشـذوذ الجنســي، وأن نمنــع عليـه الســتمناء باليـد؟ هــذا أمــر
 مستحيل! ول يطرحه إل  جاهل! فما هو الحــلة إذن؟ مجمــل التيــارات الدمينيــة

 )13( الصــولية ل تتــوفمر علــى أي حــلة معقــول، ول تـــقدر علــى اقــتراح أي حــلة

  سبق للكاتب أن أقترح حله لمعالجة مسألة العلقات الجنسية، الناتجة عن الNتهNفاوت الكبير بيNNن سNNني البلNNوغ13
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 مقبول. وتكتفي بمحاولة تطــبيق أيديولوجيـة مثاليـة، مســتحيلة، ومعسمــتقلقبية، قـد
 تقخفي نفاقاا مكبوتاا. وفي الواقع، كلة شخص راشد، وسليم، يعمنع من أيـة علقـة

ــبيا، يصــبح بالضــرورة  ــل نس ــن طوي ــية، خلل زم ــواسجنس  )obsession (واسم
 ، ويععاني من ضغط قــاهر. بينمــا الشمــخص يمــارسالجنس مستحوذا على عقله

 الجنس بشكل طبيعي ومتعقمل، فإنه ينسى الجنس، ول ينشغل به، وإذا تذكرره،
» !نظر إليه كشيء طبيعي، عادي، بل تافه

ــي المجتمــع. ــان متناقضــان ف ــارع رأي ــقدميون آخــرون: «يتص ــال تـ  وق
 المتديةنون المتشدمدون وكذلك المحافظون يعتبرون أن العلقات الجنسية هــي
 مخصةصة فقط لنجاب البناء، أي التكاثر. ويعتقدون، ولو بشكل غير واع، أن
 الجنس هو أصل مجمل المصائب. فل يقبلون العلقات الجنسية إل  إذا كانت
 قائمة داخل الزواج القانوني. ويخشــون أن تــؤدةي العلقــات الجنســية الخارجــة
 عن الزواج إلــى كــوارث مرعبــة. بينمــا يتحمةــل التقــدمميون العلقــات الجنســية،
ا فــي إطــار علقــات تفاعليــة، متراضــية،  ليس فقط لنجاب البناء، وإنمــا أيضـ 
 تبحـــــث عـــــن الستكشـــــاف، أو التواصـــــل، أو الحميميـــــة، أو العاطفـــــة، أو
 الســـتمتاع بالحيـــاة. ومجمـــل التميـــارات الدمينيـــة الصـــولية تقجـــرةم العلقـــات
 الجنسية الخارجة عن الزواج، لنها ل تـقدر علــى أن تفهــم، أن كــل مجتمعــات
 العالم، ل تستطيع الستغناء عن علقــات جنســية مــن صــنف آخــر (أي خــارج
ــبون، ل يحرمــون أنفســهم فقــط مــن تلــك العلقــات  الــزواج). وهــؤلء المتعصة
 الجنسية من صنف آخر، ولكنهم يريدون، زيةادة على ذلك، منــع كــل المــواطنين
 الخرين من اللمجوء إلى تلك العلقات الجنسـية مـن صـنف آخــر. وهـذا الميـول
 المتطرةف نحو فرض أخلق متعصةبة، مثالية، ومســتحيلة، يشــكرل تطــاول  علـى
 حقوق الغير وحرةياته. ول يدرك المتديةنون المتشــدمدون أنهـم إذا كـانوا يقبلـون،
ف الجنسي، الذي قد يختفي وراءه نفــاق معــروف، فــإن  هم شخصيا، هذا التعفـم
 فئات مجتمعية واســعة ترفــض هــذا النمفــاق، أو الســتلب، وتفضةــل الشــفافية،

والحرةية، والمسئولية، والتسامج، والشفاق، والتعاطف». 

المبكر، وسني الزواج المتأخهر. أنظر كتابه:
Abderrahman  Nouda,  L’Éthique  politique,  Chapitre:  La  sexualité,  p.160.  Ce  livre  peut  être 

téléchargé à partir du site de l'auteur : http://LivresChauds.Wordpress.Com.
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 ؟) هل يجوز تجريم شرب الخمر8
 الم��ادةتعــاقب  «السةــكري العلنــي». و3-286 إلى 1-286المواده تتناول 

  أســهر، وغرامــة مــن ألفيــن إلــى3 بــالحبس مــن شــهر واحــد إلــى 286-1
 «كل شخص ضعبط في حالة سكر علني بيةن، في الزقمة، أوعشرة آلف درهم، 

ــداث الضةوضــاء، أو ــي إح ــبةب ف ــرى، وتس ــة أخ ــاكن عمومي ــي أم ــرق، أو ف  الطم
الفوضى، أو مضايقة العموم». 

  معقلقـة، بــل مرفوضـة1-286وقال بعض التـقدمميين: «تبقى هذه المادة 
ــطط فــي اســتعمالأواللي ،،فــي شــكلها الحــالي.    لن غموضــها يفتــح المجــال للشم

 السةكر العلني“، بينما مضمونها يعجرةم لنها تظهر كأنها تقجرةم ”وثانياا،السلطة. 
  لنهــا تنبنــي علــى مفــاهيموثالثا��ا،”إحــداث الفوضــى“، أو ”مضــايقة العمــوم“. 

  كـان علـى هـذهورابعا��ا،مفهوم ”الفوضى“، أو ”مضـايقة العمـوم“. غامضة، مثل 
 المادةة، بدل  من استعمال عبــارة ”... وتســبةب فــي إحــداث ...“، كــان عليهــا أن
ــير علــى  تقول: ”... إذا تسبةب في إحداث ضرر بالغير، أو تسبةب في عرقلــة السة

الطمرقات، أو ترهيب المارةة، أو العتداء على راحتهم“». 
 وأضــاف بعــض التقــدمميين: «نعــرف أن شــرب الخمــر يهلــك أجســام

  سـنة.21القاصرين. ونقبل منع بيع الكحــول إلـى القاصــرين البــالغين أقــل مـن 
 ونقبل منع سياقة الســيارات أو اللت تحــت تــأثير شــرب الكحــول. (والنســبة

  غــرام مــن الكحــول فــي0،5القانونية المعمول بها في بعض بلدان أوروبــا هــي: 
  ميلميغرام من الكحول في اللمتر من الهــواء الخــارج مــن0،25اللمتر من الدمم، أو 

ــم فــي النفــس، أو  الرةئتين). ونعرف أن شرب الكحول يتسبةب في نقصان التحكر
 يتســبةب فــي الدمــان، أو فــي اضــطراب وظــائف بعــض أعضــاء الجســم (مثــل
 الــدمماغ، أو العيــن، أو الذن، إلــى آخــره). ونعــرف أن وجــود الكحــول فــي الــدمم
 يعحدث مثل : نقص ا في الرةؤية، أو بعطء ا في ردة الفعل، أو سوء تقدير المســافات،
 لأو المبالغة في تقدير المكانات الشخصية، إلى آخره. ورغــم ذلــك، نؤكرــد أنــه 

ــكر العلنــي.يحقع للقانون الجنائي أن يعاقب على شرب الخمر،   ول علــى السة
 لن شــرب هــذه المشــروبات الكحوليــة يــدخل ضــمن الحريــات الشمخصــية، ول
 يشكرل شقربها جريمةا. وما يحقة للقانون أن يعجرةمه هو إحداث ضرر للغير، مثــل
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 عرقلة السةير، أو تخريب ممتلكات الغيــر، أو ترهيــب المــارةة، أو العتــداء علــى
 راحة السةكان، سواء  كان فاعــل هــذه المخالفــات فــي حالــة سعــكر، أم  فــي حالــة
 صيحمو. وكل شخص يشرب الخمر، دون أن يعحدث أية أذى للغير، ل يحــقة لنــا
 أن نعتــبره معــذنبا، أو مجرمــا، ولــو بلــغ درجــة السةــكر العلنــي. وبعبــارة أخــرى،
 القــانون العــادل، ل يعجــرةم شــرب الخمــر، أو السةــكر، وإنمــا يعجــرةم التســبةب فــي

 أص��ل الجريم���ة لي��س ه���و مخالف���ة ال��ديين، أوإحـــداث أضـــرار للغيـــر. لن 
».     الخلق، أو العادات، وإنما هو التسبعب في إحداث أضرار للغير

 وأضاف بعض التقــدمميين: «إذا أراد القــانون تجريــم شــرب الخمــر، فــإن
 هذا القانون يتحو ل إلى دمين أو أخلق متشدمدة. ولو أننا نعــرف أن الــدميانات ل

تمنع شرب الخمر، وإنمما تكرهه، أو تنبذ الفراط فيه». 

) هل ينصف القانون الجنائي حقوق المرأة؟9
 «يــترك عمــدا، ... ودون مــوجب قــاهر،الــزةوج الــذي  479المادة تقجرةم 

ــن  ــثر م ــة... لك ــاته الزوجي ــه، مخل  بواجب ــات4زوج ــبر الجمعي ــهر». وتعت   أش
 النسائية أن هذه المدة كبيرة جدا، ومجحفة في حق الزوجــة، حيــث ل تســتطيع

 شهور.4الزوجة أن تصبر بل نفقة خلل 
 «يتوفمر عذر مخفمض للعقوبــة، فــي جــرائم القتــل أو: 418المادة وتـقول 

 الجرح، أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجيــن ضــد الــزةوج الخــر وشــريكه، عنــد
 : «يتــوفمر420الم��ادة  وتضــيف مفاجأتهما متلبةسين بجريمة الخيانة الزوجيــة».

 عذر مخفمض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضــرب، دون نيةــة القتــل، حــتى ولــو
  علــى أشــخاص فاجــأهم بمنزلــهأحد أفراد الس��رة، إذا ارتكبها موتنتج عنها 

  تمنح هي أيضــا421المادة وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع». كما أن 
 فــي حالــة التلبةــس باغتصــاب،معخفمضا للعقوبة لمرتكب الضةرب والجرح، عذرا 

 عرض.بمحاولة هتكأو 
 ، هــذه المــادة تشــجةعأواللي ، ،418الم��ادة وقال بعض التـقدمميين: «بصدد 

  زوجته في حالة اتمهامها بالخيانــة الزوجيــة، حيــث تضــمن هــذهقتلالزوج على 
 المادة ظروفي التمخفيف للزةوج القاتل! وهذا تمييز ظالم ومرفــوض ضــدم المــرأة.
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 ورغم أن المادة تـقول ”إذا ارتكبها أحد الزوجين“، فإن المقصود العم هو قتل
ه بيــده، ثانياالزوجته. الزوج   بالضـرب،، تشجةع هذه المادة الزوج علـى أخـذ حقـم

  والقبـول بأحكـامه.،إلـى القضــاءالهــاديء بدل  من اللمجــوء أو الجرح، أو القتل، 
 بعــض، هذه المادة تقساير وتشجةع التـقاليد العتيقة السيةئة المنتشرة داخل ثالثاا

 ومنهــا عــادة ”جريمــة الشمــرف“، وذلــك بــدل  مــنخاصة في المشــرق،  الشعوب،
 ،421، و 420و  418، هذه المــواد رابعاا. مناهضتها أو ،مقاومة تلك العادات

  وليــس لهــا أي مــبرةرأو القاتــل،أو الوحشــي،  ،الهــائجهي هدية مجانيــة للــزوج 
  العتـــقاد الشــعبي الســائد الــذي يعتــبر أنالمــواد، تزكـي هــذه خامسا�امعقــول. 

  إلــى درجــة أنهــا“خطيرة جــدا”العلقات الجنسية الخارجة عن إطار الزواج هي 
. ة»التمزكية مرفوضوهذه تبيح القتل. 

  تتبعهـا فــور االمــادة الســابقةوأضاف هؤلء التـقدمميين: «الغريب هـو أن 
 ، إذاالخبصي��اءتـقول: ”يتوفر عذر مخفمض للعقوبة فــي جنايــة التي ،ــ 419المادة 

ــت ــة ارتقكب ــور ا نتيج ــاموس:اغتص��اب ف ــول الق ــالقوة“. ويق ــرض ب ــك ع   أو هت
 ”الخدصياء هو نزع الخدصمييتين. والخقصية هي البيضة من أعضــاء التناســل، وهمــا

 . فلمــاذا يــدخل القــانون فــي هــذه العتبــارات الحمقــاء (فــي المــادةخصــيتان“
ــا جريمــة412، والمــادة 419 ــور ا“؟ وهــل حقم  )؟ ولمــاذا شــرط ”إذا ارتقكبــت ف

  ترتكب في كل أسبوع؟ وما هو مبرةر منــح ”عــذر التخفيــض“ لمرتكــبالخدصاء
 ؟ وهل سنضع مادة ضــدم قطــعبالخدصاءهذه الجريمة؟ وما علقة هتك العرض 

 الخصيتين، ومادة ضدم قطع النف، ومادة ضدم قطع الذن، إلـى آخــره؟ لمـاذا ل
 قطــع أية طــرف منــه؟تســبةب فــي  جسم شخص، أو شو ه كل من بتجريمنكتفي 

          .»حمقاء، ويجب حذفهاوما شابهها، هي موادة  419فالمادة 
  مــن كــثير مــن المظـالم الــتي تعــاني منهــاالجمعي��ات النس��ائيةوتشتكي 

 الزوجات أو النساء. وتحتجة على خضوع القانون الجنائي لدطقغيان رؤيــة ذكوريــة
 ناقصة لحقوق النساء وحرةياتهم. وتتذمةر من ضعف حماية النســاء مــن العنــف،
 وتمكيــن الــزوج العنيــف مــن الفلت مــن العقــاب، وغيــاب تجريــم العنــف
 القتصـــادي، أو النفســـي، والتهـــاون أو التماطـــل فـــي معاقبـــة المســـاك عـــن

 )، ومنح481 إلى 479الواجبات الزوجية، أو عن دفع نفقة الزوجة (المواد من  
 ظروف التخفيف لجرائم الشرف، والتعامــل مــع الجــرائم المعرتكبــة ضــد النســاء
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 بخلفيــات أيديولوجيــة دينيــة محافظــة، وتنــاول مظــالم النســاء برؤيــة أخلقيــة
 وليـس برؤيـة عقلنيـة، وتجاهـل الغتصـاب الزوجـي، وتجريـم الجهــاض (ولـو
 كان منعــه ســاحقا بالنســبة للفتــاة العازبــة، أو المــرأة)، واســتعمال أداء اليميــن
 الــدميني كوســيلة للثبــات، إلــى آخــره. وتوجــد بعــض التناقضــات بيــن القــانون

 ). وكــثير مـن هــذه180) ومدو نــة الســرة (المــادة 480 و 479الجنائي (المواد 
 البنود القانونية، حتمى ولو كانت إيجابيــة، ل يمكــن أن تكــون فعةالــة إذا لــم يتــم
 تدقيق التفاصيل الجرائية لتنفيذها. ومعظم هذه المظــالم، ل تمكــن معالجتهــا
 بالقانون فقط، وإنما تقتضي أيضا تصحيح عادات، أو معتـقدات، مرتبطة بفهم
 سائد وخاطئ للدمين. وعليه، فإن تقويم المظالم التي تقعاني منها النساء يقتضـي

.       )14(أيض ا، وفي نفس الوقت، تصحيح تعامل الشعب مع الدمين
 «تحرةر المرأة ليس مشكل قانونيا فحسب، وإنماوقال بعض التقدمميين: 

 هو أيضا مسألة ثقافية، ودينة، وسياسية، ومجتمعية. والسةر الذي يشرح أصــل
 معجمــل الــدميانات الــتي ظهــرت فــيالتمييز الســلبي ضــدم النســاء، يعــود إلــى أن 

 الشرق الوسط (بما فيها اليهودية، والمســيحية، والســلم)، تعتــبر المــرأة أقــل
 ، أو تضطهد المرأة، أو تنظر إليها كمصدر)15(قيمةا (أو أقلة إنسانية) من الرةجل

ــادة ــا. وإع ــا، أو تكبته ــات الجنســية، أو تحرةمه ــره العلق  لخطــار شــتمى، أو تك
.   »العتبار للنثى يتطلمب تقويم وعقلنة تعامل الشعب مع الدمين

 ما دامت نسبة هامة من الشعب تحتكم إلى«وأضاف بعض التقدمميين: 
 مراجع دينية، مقدمسة، أو مطلقة، فإن المظالم التي تعــاني منهــا المــرأة ســتبقى
 موجــودة. والصــراحة هـي أن التمييــز غيــر العــادل ضــد المــرأة يرجـع ســببه إلــى
 الرةؤيــة الدونيــة للمــرأة القائمــة فــي مجمــل الــديانات الــتي نشــأت فــي الشــرق
 الوسط. بمعنى أن تحرير المرأة ممةا تعانيه من اضطهاد يستوجب الفصل بيــن

 .          »الدمين والقانون، والفصل بين الدين والدولة
 ((لم يكتمل بعدق التحليل في هذا الجزء من المقال، ويجب الرجـوع إليـه

في صيغة لحقة)).

 أنظر كتاب عبد الرحمان النوضة بعنوان: ''نقد الشعب والصولية واليسار والدولة''.14
 ).34«الرجال قويامون على النساء» (النساء، الية  15
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) هل يجوز تجريم الرغبة في تغيير النظام السياسي؟10
 النظ��ام«يكون الغرض منه القضاء علــى  الفعل الذي 169الماد ةة تقجرةم 

  أو إقامة نظام آخر مكانه». وتقعــاقب عليــه بالســجن المؤبةــد. وتضــيف،الملكي
  أن هــذا الفعــل يتحقمــق «بمجــرد وجــود محاولــة معــاقب عليهــا».170الم��ادة 

 فيه��ا انخرط��واوتـقول أن العقوبة «تقطبق بدون تمييز على جميع الفــراد الــذين 
ـــح المعنـــى   الملمـــوس لمفهـــوم(أي المحاولـــة)». لكـــن هـــذه المـــواد لـــم توضة

 : أن174المادة  وتضيف . الشيء الذي يسمح بالشمطط.“ أو تجلمياتهالنخراط”
ــى5) يععاقب عليه بالحبس من 169المادة هذا الفعل (المنصوص عليه في    إل

 سنوات «إذا لم يتبعه القيام بعمل أو البدء فيه».  10
ـر النظــامفيقــول بعــض التـــقدمميين: «  لمــاذا ل يحـــقة للشــعب أن يغيـة

  للمواطنين أنيحقالسياسي القائم؟ هل النظام السياسي القائم مقدمس؟ وهل 
ــة“لدجريمة”ينتـقدوا النظام السياسي القائم، أم أن هذا النقد يععتبر بداية    محاول

 القضاء على هذا النظام؟ وهل يحقة لفراد الشعب أن يفكرروا في تطوير النظام
 السياسـي القــائم، أو إصــلحه،أو ترشــيده، أو تغييــره، لكــي يســتجيب لتطــو رات
 المجتمــع، ولحاجيــات الشــعب؟ وحينمــا يشــارك الشــعب فــي انتخــاب هيئات
 تمثيلية، أو تشــريعية، أو تنفيذيــة، أو حينمــا يصــو ت علــى مشــروع دســتور، أل 
ــر هــذه المشــاركة عــن طمــوح هــذا الشــعب إلــى تغييــر، أو تطــوير، النظــام  تقعبة
 السياسـي القــائم فـي البلد؟ وهــل يلـزم أن يكـون النظـام السياسـي فـي خدمـة
 الشــعب، وخاضــعا لرادتــه، أم أن الشــعب هــو الــذي ينبغــي أن يكــون خاضــعا
 للنظام السياسي، ومســخمر ا لخــدمته؟ وهــل غايــة النظــام السياســي هــي خدمــة
ــذا  الشعب، أم أن هذا النظام السياسي هو غاية في حدم ذاتها؟ وحتمى إذا كان ه
ا وأبــداا سـليما، ا في وقت ميا، هل هذا النظـام السياسـي يبقـى دائمـ   النظام جيةدا
 وحكيما، وعادل، وبناء ا، ومشــروعا؟ أل  تقوضةــح كــثير مــن التجــاريب التاريخيــة
 عبر العالم أنه يمكن أن يتطو ر، أو أن ينحرف، أية نظام سياسي، أو أن يصــبح
 عتيقاــا، أو متجــاوزاا، أو اســتبداديا، أو فاســدا، أو مســتلب ا، فيتحــو ل إلــى وحــش
 يضطهد الشعب؟ وفي حالة إذا ميا أصــبح النظــام فاســدا، أل  يحــقة للشــعب أن
ــا مــن حقــوقه فــي ــذي يكــون محروم  ــر هــذا النظــام؟ والشــعب ال  يحــاول تغيي
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 مجــالت نقــد وتغييــر النظــام السياســي، أليــس هــذا الشــعب فاقــداا لحرةيــاته،
 ولستـــقلله، ولســيادته؟ وإذا كــان مــبرةر حرمــان الشــعب مــن هــذا الحــق هــو
 الجهــل أو التخلمــف، فلمــاذا يعــوق، أو يرفــض، هــذا النظــام، كــل مــا يمكــن أن
 يعساعد هذا الشعب على التخلمص مـن الجهــل أو التخلمــف؟ وهــل يكفـي لنظـام

 ”ممنوع تغيير النظام السياسـي“ لكـي يصـبح هــذاسياسي أن يكتب في القانون 
 ولماذا في بلدان أوروبةا، وأمريكا، وآسيا، وأستراليا، تتمتمع فيالمنع مشروع ا؟ 

 كــلة يــوم شـعوب هــذه البلــدان بحرةيــات نقــد أنظمتهــا السياســية، وبحريــة نقــد
 رؤســائها، أو ملوكهــا، أو حكوماتهــا، أو وزرائهــا، بينمــا تقحــرم شــعوب البلــدان
 المسـلمة وحــدها مـن هـذه الحرةيـات؟ وهــل مثل  شـعوب تـونس، أو مصـر، أو
 اليمن، أو ليبيا، أو ســوريا، الــتي حــاولت تغييــر النظــام السياســي الفاســد، بيــن

 ، ولو أنها لم تنجح بعدق، هل هذه الشعوب هـي شـعوب2013 و 2011سنوات 
 ؟»''مجرمة''، أم أنها، على عكس ذلك، شعوب متـقدممة، ومحقمة في طموحها

 وردة بعـــض المحـــافظين: «السةـــماح بالعمـــل مـــن أجـــل تغييـــر النظـــام
 السياسي القائم يؤدةي إلى الفوضى، أو التمــرةد، أو العصــيان المــدني. والغلــو  فــي
ي الطموحـات النتهازيـة أو النانيــة. وانهيــار الدولـة يفتـح البــاب  الحرةيات ينمـة
 على المجهول. وكل شعب ل يحظى إل  بالنظـام السياسـي الـذي يســتحق. ومـا
 يحتاجه الشعب حاليا، ليس هو المغامرات السياسية، وإنمــا هــو تـــقوية المــن

والستـقرار». 
 وأجاب بعض التـقدميين: «الستـقرار بشكل مطلق غير معقول، كمــا أن
 التغيير بشكل مطلق مرفوض. وعلى خلف ما يقوله المحافظون، فإن الســبب
 الذي يعحدث غياب الستـقرار، ليس هو التوسةع فـي الحرةيــات، وإنمـا هـو عـدم
 احـــترام الدولـــة لمبـــادئ الديموقراطيـــة وحقـــوق النســـان. وبعـــض الفـــترات
 التاريخية تتطلب التركيز على الستـــقرار، وبعــض الفــترات التاريخيــة الخــرى
ــتركير علــى التمقــويم أو التغييــر. فــإذا كــان مثل  النظــام السياســي  تســتوجب ال
ـذا ومشــروعا.  اســتبداديا، أو فاســداا، فــإن الطمــوح إلــى تغييــره يصــبح محبـة

 الذين يطمحون إلى تغيير النظام السياسي القــائم ليســوا بالضــرورةوالمواطنون 
 مجرمين، أو مغــامرين، أو عنيفيــن. ول يحملــون بالضــرورة عــداء  ضــد أعضــاء
 السر الحاكمة. وتغيير النظام السياسي الــذي يكــون بــالنقلب، أو بــالغشة، أو
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 بالتمآمر، أو بالعنف، هو فعل  غير مشــروع. لكــن تغييــر النظــام السياســي الــذي
 ينتج عن تحرةك شعبي واضح، مثلما حدث في تونس، أو مصر، أو اليمــن، بيــن

ــنتي  ــض الصــدامات2012 و 2011س ــه بع ــو تخلملت ــر مشــروع، ول ــو تغيي  ، ه
.»المؤسفة. لن أصل المشروعية والسيادة هو الشعب، وليس النظام السياسي

 وقــال بعــض المحــافظين: «دور الدولــة هــو وضــع القــوانين الــتي تضــمن
 الستتـقرار، وحماية ثوابت المةــة ومقدمســاتها. ومــن واجــب كــل المــواطنين أن
 يحترموا الخطوط الحمراء الشرعية. ألم تـقل الية: ”يا أيةها الذين آمنــوا أطيعـوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم“؟ وأولي المر هم الحاكمون»!
ــقدمميين: « ــال بعــض التـ ــدمين هــووق ــي ال ــة ف ــدقخملع الدول ــا أن تق ــدر م  بق

 فــي ''مســودةمرفوض، بقدر مــا أن تــدخملع الــدمين فــي الدولــة هــو غيــر مؤهةــل. و
 مشروع القانون الجنائي'' الحالية، يعوجد ميل واضــح إلـى إعطــاء الدولـة وســائل
ــقدون، أو  قانونية متعدمدة، تمكرنها من تحييد، أو تهميش، الشخاص الذين ينتـ

 الم��سيعارضون، أو يقاومون، النظام السياسي القائم. والغريب فــي مجــالت ”
 )، أو207 إل���ى 201 (الم���واد م���ن “ب���أمن الدول���ة ال���داخلي أو الخ���ارجي

  (الم��واد م��ن“العص��ابة الث��ائرة”)، أو 201 (الم��ادة “الم��ؤامرة”، أو “الخيانة”
  هــو أن هــذا القــانون)،205 (الم��ادة “التجم��ع الث��وري”)، أو 204 إل��ى 203

 يستعمل عمدا عبارات غامضة أو مبهمة، إلى درجة أنــه يمكــن بســهولة تلفيــق
ــابي، أو ــارض، أو حركــي، أو نق ــى أي ناشــط، أو مناضــل، أو مع ــم إل  هــذه التمه
 جمعــوي. وكــل متمــرةس فــي القــانون، أو كــل خــبير بمــا يجــري عــادةا فــي
 المحاكمات السياسية، ويقرأ بنــود هــذا القــانون، سيــيعحسة كأنهــا أفخــاخ معــدمة
 عمدا لصطياد المعارضين، والمناضلين، والثائرين، والثوريين، بهدف إقبــارهم

في السجون».      
 الم��ادةكمثــال مــن بيــن عــدمة حــالت، تقعــاقب «وقال بعض التقــدميين: 

 .“ منــه إثــارة حــرب أهليــة...الغ��رضمن ارتكب اعتداء ” بالسجن المؤبد 201
 ونلحظ هنا أن هذه المادة ل تعاقب ”من أشعل حربــا أهليــة“ فعليــة، واضــحة
 وملموسة، عبر تكوين وتســليح فريــق ضــد آخــر، وســقوط قتلــى وجرحــى، وإنمــا

  علــى أنــه“العتداء” هذا تأويل، إذا أمكن “اعتداءمن ارتكب (مجرةد) ”تعاقب 
 . والفرق بين الصيغتين“إثارة حرب أهلية” يمكن أن يهدف في المستقبل إلى
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 شاســع، ويســمح بــالظملم، أو بالشمــطط. حيــث ل يععــاقب هــذا القــانون الجريمــة
 المرتكبة فـي الماضـي، وإنمـا يععـاقب الجريمـة المحتملـة فـي المستـــقبل. وهـذا

 »!الغلو  في استباق الجرائم مرفوض وخطير
 من تولمى” بالسجن الؤبد 203المادة تقعاقب «وأضاف بعض التقدمميين: 

  أو تأليفهــا، أو أمــر بتأليفهــا، أو قــام بتنظيمهــا، أو أمــرعص��ابة ث��ائرة،تســيير 
 بتنظيمها، ... أو بعث لها بإمدادات من المــؤن، أو قــدمم مســاعدة بــأي وســيلة

 عص��ابة”. وتــرك هــذا القــانون مفهــوم “أخرى إلــى مســيةري العصــابة أو ققوادهــا
  غامضا، ومبهما، إلى درجة أنه يمكن تلفيق هذه التهمة إلى أية جماعــة“»ثائرة

 من المضربين، أو المتظاهرين، أو المحتجةين، أو المعتصــمين. فيصــبح الشمــطط
 ققبـض عليهـم فـي” سـنة ســجنا كـل مـن 15 تقعاقب بم 205المادة سهل. بل 

 ! فهــل المقصــود هــو منــع أي مــواطن مــن أن يكــون“التجم ة��ع الث��وريمكــان 
ــى “ث��ائراا”، أو “ثوريا��ا” ــا معن ــون“التجم ة��ع الث��وري”!؟ وم ــى أن تك ــا معن  ؟ وم
ح. وفـي حالـة غيـاب الوضـوح،“ثائراا”، أو “ثورياا”  ؟ القانون لم يجب، ولـم يوضـة

   »!يصبح الشطط سهل
ــالحبس مــن ســنة واحــدة206المادة تقعاقب «وقال بعض التقدمميين:    بم

 من تسلمم ... من” سنوات، وغرامة يمكن أن تصل إلى مئة ألف درهم، 10إلى 
 أجانب ... بأية صورة مــن الصــور، هبــات، أو هــدايا، أو قروضــا ... لتســيير، أو

ـــة، مـــن شـــأنها ...   زعزع���ة ولء الم���واطن للدول���ةتمويـــل، نشـــاط، أو دعاي
 . والغريب هنا، هــو أن الجعــرم الرئيســي المســتهدف فــي هـذه المــادة،“المغربية

 زعزع��ة ولء الم��واطنين للدول��ة”ليس هو تسلمم أموال من أجـانب، وإنمــا هـو 
  المقصود، ول“الولء” أن القانون لم يوضةح معنى هذا أواللي ،،! ونلحظ “المغربية

 ما هو مضمونه، ول أيـن يوجـد، ول كيـف نلمسـه، ول كيـف نقيسـه، ول كيـف
ته بدقمة؛  بـم ثـز  ، ول ما هي“الزعزعة”  لم يوضةح لنا هذا القانون ما معنى وثانيعا،نـق

  لــموثالثا��ا، فــي الــولء؛ “الزعزعــة”تجليةاتها، ول كيف نتأكرد مــن حــدوث هــذه 
  هــي حقمــا جريمــة“زعزعة ولء المــواطنين تجــاه الدولــة”يعقنعنا هذا القانون بأن 

.      »تستوجب العقاب
 زعزع��ة ولء م��واطن تج��اه”كمثــال علــى «وأضــاف بعــض التقــدميين: 

 ، لنتصو ر شخصــين يتحــدثان فــي مقهــى. ولنفــترض أن الشــخص الول“الدولة
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 منهما يعتـقد أن النظام السياسي القائم بالمغرب هو نظام جميل، ديموقراطي،
 ومحبوب. وبعد قرابة وقت معيةن من الحــوار، وتبــادل الحجــج، أقنــع الشــخص
ــتبدادي، أو فاســد، وتســتوجب ــام  اس ــو نظ ــام ه ــذا النظ ــأن ه ــاني  الولي ب  الث
 مصــلحة الشــعب إصــلحه، أو تغييــره، أو تطــويره. فتلشــى، أو زال، أو تبــدمد،

  الشــخص الول تجــاه الدولــة. مــاذا نفعــل فــي هــذه الحالــة؟ هــل نرمــي”ولء“
  سنوات؟ هذا السلوك سيكون، ليس فقط10الشخص الثاني في السجن خلل 
         »!ظالما، أو استبداديا، وإنما أحمقاا
 زعزع��ة ولء م��واطن تج��اه”كمثــال ثــان علــى «وزاد بعــض التقــدميين: 

 ، لنتصو ر عاطلين معزمنين. الول منهما يعتـــقد أن البطالــة هــي ظــاهرة“الدولة
 اقتصادية طبيعية، أو قدر محتوم، ويستحيل التخلمص منه. وبعد نقاش طويل،
 أقنع العاطل الثاني  العاطــلي الولي أن البطالــة هــي ناتجــة عــن سياســة حكوميــة
ـــة، وتنشـــيط ـــد العامل ـــض أجـــور الي ـــو تخفي ـــرادة، وهـــدفها ه  مقصـــودة، ومع
 الســتثمارات الداخليــة، أو جلــب الســتثمارات الجنبيــة. فكــانت نتيجــة هــذا

  العاطل الول تجــاه الدولــة. حيــث أصــبح العاطــل الول“ولء”الحوار هي زوال 
 يحمــل مواقــف سياســية مناهضــا للحكومــة، أو للدولــة. فمــاذا نفعــل فــي هــذه

؟     » سنوات على العاطل الثاني10الحالة؟ هل نحكم بم 
 زعزع�ة”يتمضـح مـن هـذه المثلـة أن تجريــم «وأضاف هؤلء التقدميين: 

  يهدف، في العمق، إلــى إلغــاء حرةيــة التفكيــر، وحرةيــة“ولء مواطن تجاه الدولة
 ويمكــن أيضــا أنالتعبير. والنتبجة العملية هي تجريم نقد الدولة أو سياســاتها. 

 تقستعمل هــذه المــادة لمنــع نشــر المعلومــات الــتي تفضــح ســوء تــدبير الســلطة
 كأن غاية الدولة هي أن ل يعرف الشــعب وهذا هو الستبداد بعينه.السياسية. 

 شيئاا عن الخروقات أو الجرائم التي تقرتكلب في مجــالت تســيير الدولــة. زيــادةا
 “ولء” بسهولة، هو أصــل  “زعزعيت” الذي “ولء المواطن تجاه الدولة”على أن 

 هشة، ومبني على أساس دعايات معغقلمدطة، أو كاذبــة، أو معخادعــة. كــأن الدولــة
 لقـد سـو قتع صـورةا جميلـة عـن الدولـة لـدى الـرأي العـام الـداخلي”تــقول لنـا: 

 ! أي أن المشــكل،“والخارجي، وكلة من خدش هذه الصورة، سأعاقبه بالســجن
  مبنياا على دعاية”الولء“، وإنما يكمن في كون هذا “زعزعة الولء”ل يكمن في 

.    »مخادعة
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) هل خطورة الجيش تبيح الغلوة في تجريم كل من يتكلمم عنه؟11
 ، يعتبر خائنــا، ويعــاقب بالعــدام، كــل مــن قــام181للمادة وطبقا 

 (؟) القوات المسلحة الملكية»! زعزعة إخللصبم: «
 «زعزعة الخلص» فينظرا لغموض مفهوم «وقال بعض التقدميين: 

 مثل  تجريــم كــل مــن انتقــد الغتنــاء الغريــب، يمكــن بســهولة 181المــادة 
 لبعض المسئولين في الجيش، أو من انتقد ضلوع بعض أفراد الجيش في
 تهريب السةلع في الجنوب، أو من انتقد سياســة بعــث تجريــدات عســكرية
 مغربيـة إلــى بلــدان أجنبيــة، مثل  قــي الخليــج العربــي، أو فــي افريقيــا، إلــى

. »آخره. والنتجة هي إلغاء حرية التعبير، وحرية النقد
  يعتبر خائنا، ويعاقب بالعدام، كل من «تمكــن،181للمادة وتبع ا 

  (؟) مــن أســرار الــدفاع الــوطنيالحص�ول عل��ى س�رعبأية وسيلة كانت من 
بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملئها»!  

  أنــه يكفــي181نلحــظ فــي هــذه المــادة «وقــال بعــض التقــدمميين: 
 ، ولــو لــم يحــدث بعــد فعــل“الحصول على سرة من أسرار الــدفاع الــوطني”

 تسليم هذا السرة إلى سلطة أجنبية، حيث يمكن أن تقنسب خطــا،، أو زور ا،
  تسليمه، فيما بعد، إلى سلطة أجنبيــة. فيكــون العقــاب،“ني ةة”إلى المتمهم، 

 ليــس علــى جريمــة مرتكبــة فــي الماضــي، وإنمــا علــى جريمــة محتملــة فــي
.  »المستـقبل

 »، تجيــبس��ر ة م��ن أس��رار ال��دفاع ال��وطني«وعلى التساؤل: مــا معنــى 
  ”أســــرار الــــدفاع الــــوطني“ هــــي: «المعلومــــات العســــكرية أو:187الم����ادة 

ــتي  ــعت��وجب طبيعته��االدبلوماســية أو القتصــادية أو الصــناعية ال   أن ل يطمل
 عليها إل  الشخاص المكلفون بالمحافظة عليها». ثم تقجرةم هــذه المــادة إفشــاء

”السرار“. هذه 
 «ل ندري كيف يمكن لمــواطن عــادي أن يعــرفوعلمق بعض التقدمميين: 
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  أن ل يطملع عليها إل  المكلفون“. كأن هذاطبيعة هذه المعلومات تجوجبأن ”
 التعريف يقول لنا: أسرار الدفاع الوطني هــي المعلومــات الــتي تظهــر علــى أنهــا

 ! وهـذا هـو مـا يعوصـفأسرار الدفاع الوطني! فل يععرةف هذا التعريف أي شـيئ 
 . زيــادة علــى ذلــك، نلحــظ)tautologieفي اللمغة بالحشــو، والتكــرار، بل فــائدة (

ــذه  ــوطني” ل تحصــر 187الم��ادة باســتغراب أن أن ه ــدفاع ال ــرار ال ــي“أس   ف
 .“اقتصــادية أو صـناعية”، وإنما توسةعها إلـى معلومـات “العسكرية”المعلومات 

. »وهذه مبالغة، وشطط بعيد عن الحقة
  يعتـبر خائنـا، ويعــاقب بالسـجن المؤبــد، كــل،182المادة وحسب 

  (؟) الجيــش أو المـة»!لض��عاف معنوي�ةمن «ســاهم عمـدا فـي مشــروع 
  ســنوات، كــل مــن10 إلــى 5، يعــاقب بالســجن مــن 183للم��ادة وطبقــا 

ــي مشــروع  ــارةلض��عاف معنوي��«ســاهم ف  ة (؟) الجيــش»! وغمــوض عب
ــاد أو المعارضــين ــى النقم ــة إل ــذه التهم ــق ه ــهةل تلفي ــة»، يعس ــعاف المعنوي  «إض
 السياسيين الذين يتكلممون عن الجيش! الشيء الــذي يعقــو ض حريــة التعــبير، أو

 حرية النقد. 
  يعتبر خائنا، ويعاقب بالسجن المؤبد، كــل مــن،182للمادة وتبع ا 

 أو م��ع (أي نــوع مــن التصــالت؟) مــع ســلطة أجنبيــة باش��ر اتص��الت«
 ، وذلــك بقصــد مســاعدتها فــي خططهــا (مــا (ما معنــى العميــل؟)عملئها

 معنى الخطمة؟) ضد المغرب (ما المقصود بالمغرب؟)»! والغمــوض الــذي
 يلفة هذه المادة قد يبيح تحويل كل اتصال بريء بإحدى مؤسةسات دولة
 أجنبية، بهدف قضاء أغراض عادية، إلى ''خيانــة'' يعــاقب عليهــا بالســجن

المؤبةد. 

) لماذا الغلوة في المنع المؤقمت أو النهائي للنمشاط المهني؟12
ــي  ــارض،2-48الم��ادة ف ــع أي مع ــة من ــة لنفســها إمكاني ــح الدول   تمن
  سنوات في حالة جعنحة، أو خلل5خلل ، ممارسة نشاطه المهنيسياسي من 

  وهذا يكفي لقتل ذلك المعــارض مهني ــا. خاصــةا إذا سنوات في حالة جمناية.10
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 معارض صحافي، أو كاتب، أو فنان، أو رسةام، أو كاريكــاتوري،تعلمق المر بم 
 أو مغنمــي، أو مســرحي، أو نقــابي، أو حزبــي، أو جيممعيــومي، أو ناشــط علــى شــبكة

النترنيت، إلى آخره. 
 المن��ع النه��ائي أو الم��ؤقت م��ن«الحكمي بم:  2-48المادة وتقبيح هذه 

ــة علقــةممارس��ة نش��اط مهن��ي أو اجتم��اعي،   إذا ثبــت أن للجريمــة المرتكب
 ثم��ة خط��ر ف��ي اس��تمرارمباشــرة أو غيــر مباشــرة بمزاولــة هــذا النشــاط، وأن 

 “ للدولـة فـي كونهـا تقعـاقب علـىالس��تتباقي”». ويتجلمى هنـا المنهــج ممارسته
جرائم لم تحدث بعدق في الحاضر، وإنما يعحتمل أن تحدث مستـقبل  ٍ!

 : «حلة الشخص العتباري هو منعه من مواصلة3-48المادة وتضيف 
 نشــاطه، ولــو تحــت اســم آخــر، وبإشــراف مــديرين، أو مســيةرين، أو متصــرةفين

 «المنع من ممارسة النشاط» المهني بم «إغلق 4-48المادة آخرين». وتربط 
المؤسسة» المعنية، و«حجب الموقع اللكتروني». 

 المن��ع النه��ائي أو الم��ؤقت م��ن ممارس��ة نش��اطونجد إمكانية عقوبـة «
» في العشرات من مواد القانون الجنائي.مهني أو اجتماعي

 وعلمق بعض التقدمميين: «نقلحظ أن الصــيغة الفضفاضـة الــتي كفتبــت بهــا
 المذكورة أعله، تعطي عن قصد للدولة إمكانية تطبيق هذه 2-48المادة هذه 

  فــي برمجــةالتـ�فيل�ني���ن الق��انونيالمادة في حالت ل تقعدم ول تقحصى. وبمثل هذا 
 القمع، تســتطيع الدولــة أن تـــقضي علــى كــل ناقــد أو معــارض يعزعجهــا، مثلمــا
 فعلت في الماضي القريب مع صحافيين ناقدين، أو جريئين، خاصةا فــي ميــدان
 صحافة الستـقصاء، التي تفضح المخالفات، أو الجرائم، التي تحدث في بعــض
ــا“، نــذكر مثل : سات الدولة. ومن بين هؤلء الصحفيين الذين ”ققتلوا مهنيا  مؤسـة
 أبوبكر الجامعي، أو أحمد بنشمسي، أو علي المرابط، أو علي أنوزل، إلــى آخــره.

  لنــه يععطــي للدولــةبالس��تبداد الني��اعم.ويمكن أن نقسمةي هــذا النهــج القــانوني 
 إمكانية لممارسة ”التعسةف في استعمال السةلطة“ بطريقــة قانونيــة. ورغــم هــذا
 التحايــل، يبقــى هــذا القمــع تحــامل ، ومناقضــا لــروح العــدل، ومنافيــا لحقــوق

النسان».    
ص��ور ''الفي��ديو (كمثال آخر، يتذكر المواطنــون «وقال تقدمميون آخرون: 

vidéo''(التي اطذميعــت علــى شــبكة النــترنيت، خلل الســنوات الماضــية، والــتي  
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  مليــون شــخص).10أثــارت  اســتهجان جمهــور النــترنيت (مــن طــرف قرابــة 
 حيث تقظهر تلك الفيديوهات المنشورة مـوظفين (مــأجورين لـدى الدولـة) وهـم

  أو يمارســون الضــغط للحصــول عليهــا. فجــاءت لحقاــا هــذهالرعش��وة،يقبضون 
 ،  وكأنهـا تريــد تلفــي مثــل ذلــك الحــرج.2-448الم��ادة  ثــم ،1-448الم��ادة 

 كــل مــن قــام عمــداا، وبــأي وســيلة، بمــا فــي ذلــك النظمــة”حيــث تجــرةم 
 المعلوماتية، بالتـقاط أو تســجيل أو بــثة أو توزيــع أقــوال أو معلومــات صــادرة

 ”يععــاقب بنفــس. وأضــافت: “دون موافق��ة أص��حابهابشكل خــاص، أو ســرةي، 
 العقوبة، من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتـــثبيت، أو تســجيل، أو بــثة، أو توزيــع،

 “. وعقوبتهــا تــتراوحدون موافقتهصورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، 
ر فـي سـنوات. 3 أشـهر إلـى 6من   وهـذا التجريــم يمكــن أن يـردع كـل مـن يفكـر

 الت�قاط ص�ور ”في��ديو“ لم��وظفين آخري�ن ل�دى الدول��ة يتورعط�ون ف�يإمكانية 
.          » مثل الرشوة، أو البتزاز، إلى آخرهأفعال فساد،

) هل القانون الجنائي محايد أم متحيةز ؟13
 القــوانين عنــدنا فــي المغــرب (ســواء  كــانت«يقــول المحــافظون: 

)، وموضــوعية (positivisteجنائية، أم غير ذلــك) هــي نصــوص وضــعية (
objectif) ــدة ــة (neutre)، ومعحاي ــزةjuste)، وعادل  ). أي أنهــا غيــر متحية

. »لية فئة مجتمعية، ول لي فكر سياسي، ول لي دين محدمد
  في الواقــع، كــل المعطيــات تــدلة!هيهات«ويردة عليهم التـقدمميون: 

ــي ــي، يخــترق كــل شــيء ف ــى أن الصــراع السياســي، أو الصــراع الطبق  عل
 المجتمع، بما فيه المؤسـسات، والقانون، والقضاء. حيــث أن القــانون هــو
 تعبير مكثمف، في كــلة فــترة تاريخيــة معيةنــة، عــن ميــزان القــوى السياســي
 القائم بين مختلــف الطبقــات أو الفئات، الــتي تتواجــد، وتتصــارع، داخــل
 المجتمع. وقد يكون هــذا الخــتراق، حســب الظــروف، خفياــا، أو بــارزاا، أو

 ”القانون“ هم أفراد مــن الطبقــات الســائدة، أو مــنسافر ا، أو عنيفاا. فواضعوا 
امها. وهـذا  دم  يخـدم أول وقبـل كـل شـيء مصـالحالحـالي  ”القــانون الجنـائي“خـق
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 السائدة. والمواطنون الذين تقنـفمذ عليهم عقوبات القانون الجنائي هــمالطبقات 
ــانون من الطبقات المسودةفي معظم الحالت  ــود الق  الجنائي. ومهما كانت بن

 قاسية، فإن هذه البنود ل تضرة الفراد المنتمين إلى الطبقات الحاكمة، أو
 الســـائدة. لن ترابــط وتشـــابك مصـــالح هـــذه الفئات المعجتمعيـــة، يمنـــح
 أفرادهــا امتيــازات كــثيرة، وغيــر مرئياــة، وأبرزهــا هــو امتيــاز القــدرة علــى

.»الفلت من المتابعة القضائية، ومن العقاب القانوني
 لجنــة مكو نــة فــيمثل  كلمفنــا مــن المحتمــل أنــه، لــو «وقال آخــرون: 

 غالبيتها من أشخاص محــافظين، بــأن يععدــدموا لنــا مشــروع قــانون جنــائي،
 فإن هذه اللجنة ستنتج نصةا محافظا. وإذا كانت هــذه اللجنــة مكو نــة فــي

  أو ديمقراطيين، فإن هذه اللجنة ســتنتج،غالبيتها من أشخاص تـقدمميين
 لنا نصةا تـقدمميا أو ديمقراطيا. وهذه الظــاهرة هــي مــن بيــن العناصــر الــتي
 تفسةر اختلف القوانين في بلدان العالم، مرور ا من دولة إلــى أخــرى، ومــن
 نظـــام سياســـي إلـــى آخـــر. وعليـــه، ل يقـــدر القـــانون علـــى أن يكـــون، ل

 .»موضوعيا، ول محايدا

) هل يجوز نقد أداء الققضاة؟14
ــى توســيع ــائي'' إل ــانون الجن ــد ''مســودة مشــروع الق ــا نق  ييســوقنا منطقيا
ــألة ــى طــرح مس ــي دور فئة القضــاة، وإل ـن ف ــى التمعـة ــاؤلتنا، وإل ــالت تس  مج

مناهجهم في تطبيق القانون القائم. 
 ورغم مــا نكنمــه مســبقاا لهيئة القضــاة مــن تـــقدير، واحــترام، تتلحــق فــي
 ذمهننا تساءلت مـن النــوع التــالي: إذا افترضـنا أن نـصة ''القــانون الجنـائي''، أو
 ''المسطرة الجنائية''، جيةد، هل هذه الجودة في النصة ستكون كافية؟ أل  يجـب،

 أن يك��ون القض��اة متحليي��ن بالحرعي��ة، والنزاه��ة، والع��دل،في نفــس الــوقت، 
 أل يستوجب نقد ''مشروع القــانون الجنــائي'' توســيع النقــد، فــيوالست�قللية؟ 

 أداء هيئة القضاة؟نفس الوقت، إلى 
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 هل كلة القضاة متساوون في درجات مهنيةتهم، أو خــبرتهم، أو جرأتهــم،
ــي هــذا ــقامتهم، أل  يعن ــم يكــن القضــاة متســاوين فــي استـ  أو نزاهتهــم؟ وإذا ل

  مــنالنقد، أو المراقبة، أو الت���قويم،التمفاوت أن بعضهم، على القل، يستحق 
سة مراقبة القضــاة أن سات أو هيئات سليمة؟ أل  يعفترض في مؤسـة  خلل مؤسـة
ــا مستـــقلمة ونزيهــة؟ أل  يعثبــت الواقــع الحــالي المــأزوم للقضــاء  تكــون هــي أيض 
 بــالمغرب أن المراقبــة الــتي يمارســها ''المجلــس العلــى للقضــاء'' علــى القضــاة

ليست معرضية، أو سليمة، أو كافية؟ 
ادرة عـن القضـاة هـي كلمهـا متسـاوية فـي   جودته��ا؟هل كل الحكام الصـة

ــا    وهــل المواطنــونعادل��ة؟وهــل كــل الحكــام الــتي يصــدرها القضــاة هــي حقم
  التي يشتغل بها القضاة هي كلمها ســليمة؟ ولمــاذاالمناهجراضون عنها؟ وهل 

 ل يجوز للمواطنين، أو لمحاميهم، أن يناقشــوا، أو أن يشــتكوا، أو أن ينتـــقدوا،
 أداء القضاة، أو أحكامهم؟ وإذا كــان مثــل هــذا النقــد مكروهــا، أو ممنوعــا، أل 
 يعني هذا المنع إضفاء نوع من القداسة على القضاة؟ ولمــاذا نبيـح نقـد مجمـل
 المهن المتواجدة داخل المجتمع، ول نسمح بنقد أداء القضاة؟ وما دام القضــاة
 بشر ا مثل غيرهم، أل  تؤدةي بهم طـبيعتهم البشـرية، مـن فـترة إلـى أخـرى، إلـى
 اقـــتراف بعـــض الخطـــاء، أو النحرافـــات، أو المخالفـــات؟ ومـــا دام القضـــاة
 خطمائين مثل غيرهم من البشر، أليس السبيل لتـقويمهم هــو إخضــاعهم، مثــل
ـــقد، وللمحاســـبة، وإن اقتضـــى المـــر، للمتابعـــة، أو  غيرهـــم، للمراقبـــة، وللنـم

للتمأديب؟   
  أليــسم��ا ه��و الع��دل؟ وم��ن ه��و القاض��ي؟ويمكــن أيض ــا أن نتســاءل: 

 القاضي حيكلم ا بين طرفين متنازعين؟ وما هو أساس العدل؟ هــل هــو القــانون،
 ض��مير القاض��ي،أم وزارة العدل، أم الدولة، أم أن أساس العــدل هــو خقصوص ــا 

  ومـا قيمـة أي قـاضالذي يففترض فيه أن يك��ون ع�ادلي ،، ومست���قل، ونزيه��ا؟
 يفقد ضميره، أو نزاهته، أو استقلليته، أو جعرأته؟ ومتى، وكيف، يمكن للقاضي
 أن يكتسب هذا الضمير النمزيــه؟ ومــن هـي العناصــر، أو القــوى، الــتي يمكــن أن
 تقفسد ضمير القاضي؟ وكيف نقلمــص، أو كيــف نبطــل، مفعــول القــوى المعفســدة
 لضمير القاضي؟ وإذا ميا فسد ضمير قاض، كيف نساعده على إصلح ضــميره؟
 وإذا كان القاضي معتمسةكاا بنزاهة ضميره، هل تـقدر أية قـو ة فـي المجتمـع علـى
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 القاض��ي مست���قل،، عل��ى المس�تويات المادي��ة،إفسـاد أحكـامه؟ وإذا لـم يكــن 
 والفكري���ة، والدييني���ة، والسياس���ية، ع���ن ك���لع الق���وى المتواج���دة داخ���ل

 هــل يســتطيع هــذا القاضــي مقاومــةالمجتمع، بم��ا فيه��ا الس��لطة السعياس��ية، 
 تــأثيرات هــذه القــوى؟ وهــل القاضــي الــذي يفـــقد استـــقلليته، أو ضــميره، أو
 نزاهته، هــل يقـدر علــى إصــدار أحكــام عادلـة؟ أل  يغــدو العــدل فــي مثــل هــذه

الحالة عسير ا، أو مفقود ا، أو مستحيل ؟ 
 وما هي مهمةة القاضي؟ هل هــي التمطــبيق اللــي للقــانون القــائم، أم أنهــا
 تحقيــق العدالــة؟ ومــا العمــل إذا وجــد القاضــي نفســه أمــام بنــود قــانون غيــر
 عقلنية، أو غير عادلة؟ هــل يطبقهــا بشــكل آلــي؟ هــل يســمح لنفســه بتحكيــم

ضميره النساني بدل  من تطبيق قوانين متجاوزة أو جائرة؟ 
 والمشكل الساسي، في مجمل البلدان غير الديمقراطيــة، هــو أن الدولــة

 تس��تغلع ك��ون القاض��ي م��أجوراا،(أو الســلطة السياســية، أو النظــام السياســي) 
 (حيث يتوصةل بأجرة شــهرية مــن خزينــة الدولــة، أي مــن مــداخيل الضــرائب)،
 لكي تقحو ل هذا القاضي إلى أجير عادي، أو خاضع، أو معسخمر، أو مدجةن. فتجرةد

  أو تقســخمرهض��ميره، أو تقــؤثمر فــي است���قلليته،الســلطةق السياســية القاضــيا مــن 
  يصــبح هــذاتدجين القاض��ي،لخدمة هذه السلطة السياسية. وفي حالة حدوث 

 من بين العلمات المفميعزة للستبداد السياسي.التمطويع، بالضبط، 
 الدول��ة لومشكل العدل في كثير من البلدان غير الديمقراطيــة، هــو أن 

 ) في الصةــراعات السياســية،neutre (ت�قدر على أن تتصرعف كمؤسع�سة مفحايدة
ــازة سة منح  أو القتصادية، أو الثقافية، أو الطبقية. وإنمما تتصرةف الدولة كمؤسـة

لصالح بعض العائلت القوية، أو بعض الفئات المجتمعية السةائدة. 
ــن ــاق العــدل بي ــن بإحق ــارهم مكلمفي ــي القضــاة، باعتب ــترض عــادةا ف  ويعف
 الناس، (بما فيه الفصل في النمزاعات القائمــة بيــن المــواطن والدولــة)، يعفــترض

  مثـــل الفلســـفة، أوالض���مير الح���يال للمجتم���ع،فيهـــم أن يكونـــوا جـــزءا مـــن 
ــا خلل عهــد  المفكرين، أو النقماد، أو العلماء. لكن في تاريخ المغــرب، وخصةيص 
 الملك المستبد الحسن الثاني، كــانت الســلطة السياســية تهيمــن بشــكل مطلــق
 علــى كــل المجتمــع، وكــذلك علــى القضــاة. وكــانت الســلطة السياســية تقخضــع

 ).formatage de l'espritالقضاة، مثل عموم المواطنين، لعملية ”تهيئة الذمهن“ (
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 فقد دجةنت السلطة السياسية مجمــل مكو نــات المجتمــع، وفرضــت حتمــى علــى
 القضاة  أن يقتصر عملهم على تطبيق آلــي للقــانون، دون الحتكــام لضــميرهم.
 ول تقمارس الدولة عملية ”تدجين الذهان“، أو ”كلبمتدها“، فقط على القضاة، بــل
 تقطبةقها كذلك على مجمــل المهــن الخــرى. الشــيء الــذي لــم ييحعــل دون وجــود
 قضاة استثنائيين، جرةئين، نزيهين، ومعتبرين. وكمثــال علــى ذلــك، فقــد حــدث
 عدمة مرةات، أن تجرةأ بعـض القضــاة، فــي عهــد الملــك المســتبد الحســن الثــاني،
 على إصدار أحكام مخالفة لما كان يريده هذا الملك، فــي محاكمــات ذات بعــد

سياسي. وهذه الجرأة تشرةف هيئة القضاة قاطبةا.   
 وكــانت الســلطات السياســية العليــا فــي المغــرب، تتعامــل مــع القضــاة
 كمجــرةد مــوظفين، مــأجورين، خاضــعين، ومســخمرين. كــأنم الدولــة كــانت تـــقول
 للقضاة: «مهمةتكم يـا قضـاة هـي أن تقطقبةمقـوا القـانون الـذي نعطيـه إليكـم، وكـل
ــانت القضــية ــدخل ضــمن اختصاصــاتكم»! خاصــة إذا ك ــرى ل  ت ــياء الخ  الش
 المعروضــة علــى المحكمــة تحمــل بعــداا سياســيا، أو تهــمة معارضــين سياســيين
ــي ــة تعن ــى المحكم ــون القضــية المعروضــة عل ــا تك ــا حينم ــائم. أمة ــام الق  للنظ
 شخصيات لها ارتباطـات مـع أقـوى الفـاعلين القتصــاديين أو السياسـيين فـي
ــس هــو ــوب مــن القضــاة، لي ــدو المطل ــواطنين أن يغ  البلد، يخشــى بعــض الم
 التطبيق الحرفي للقانون، وإنما  هو تطبيق التعليمـات الشـفوية، أو التــدخملت،
 أو التلميحات. وحتمى إذا لم يتوصةــل القضــاة بتلميحــات معيةنــة مــن الســلطات
 العليا، أو من القوى النمافذة في البلد، فإنهم يعــدركون مســبقاا مــا الــذي تنتظــره

منهم تلك السةلطات. 
 وغـــدى مألوفاـــا أن تفـــرض الســـلطة السياســـية علـــى القضـــاة «واجـــب
 التحفمــظ»، كمــا لــو كــان القضــاة ســفراء أو ققناصدــل مقيميــن لــدى دول منــاوءة.
 وتعطي السلطة السياسية مفهوم ا غامضا ومتمســعا لم «واجــب التحفمــظ». حيــث
 حو لت السلطة السياسية «واجب التحفمظ» إلى حيلة لحرمان القضاة مــن حرةيــة
 التعبير. وحو لت «واجب التحفمظ» إلى ضرورة خضوع القضاة إلــى هــذه الســلطة
 السياسية ونزواتها. وأصبح معتاد ا أل  يشارك القضـاة، كمــواطنين، فيمـا يجـري
 داخـــل المجتمـــع مـــن نقاشـــات حـــول القضـــايا القتصـــادية، أو التنمويـــة، أو

الستارايجية، أو السياسية، أو الفكرية، أو الدمينية، أو المجتمعية. 
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مني لحقمهـم  وأدةت أبويةة السلطة السياسية تجاه القضـاة إلـى اللغــاء الضـة
 في حرةية التفكير، أو في حرةية التعبير، أو في حرةية التنظيــم، أو حــتى فــي حرةيــة
 الختلط مع المواطنين العاديةين. وغدى من المسلمم بــه أن القاضــي الجيةــد هــو
 الـذي يعيــش منعــزل عـن المــواطنين العـاديين، ول يــدخل معهـم فـي علقـات
 تلقائية أو طبيعيــة. ول يشــارك معهــم فــي أنشــطتهم الرياضــية، أو الثقافيــة، أو
 الفكرية، أو السياسية. فهل هذا التــوجةه ســليم؟ أليــس القاضــي مثــل أي مهنــي
 آخر في المجتمع؟ أليس القاضي، قبل كلة شيء، إنســان، ومــواطن؟ أليــس مــن
ع بحقوق المواطنة كاملة؟ قد يقول قائل أن بلدان أخــرى  حقة  القاضي أن يتمتـم
 عديدة تعمل بمثل هذه الساليب الموجــودة داخــل المغــرب. لكــن هــل العمــل
 بهذه الساليب في بلدان أخرى عبر العالم يشكرل حجةــة كافيــة لتـــقليدها، دون

فحصها، أو إخضاعها للعقل النقدي؟              
ـر عــن عتــاب بعــض المـــواطنين للقضــاة، هــو أن  وأحســن مثــال معبـة

  وهــي بمثابــة. الشخصــيةتجرب��تيأستحضر هنا بعض الحــداث المــأخوذة مــن 
ــا شــابةا، خلل ســنوات  ــة ومباشــرة. فحينمــا كنــتع مهندس   ،1970شــهادة حية
ــمة  ــا، ث ــائي للمعارضــة السياســية، أصــبحتع متابع   تعرضــتعوبســبب انتم

  هــو أعنــف وأقســى مــنلتعذيب، وخضعتع للختفاء القسريللختطاف، أي  
  المعســمةىالعت���قال السع��ري داخــل مركــز خلل سنة ونص��ف،تعذيب المسيح، 

 الختف��اء''درب مــولي الشــريف'' بالــدار البيضــاء. وكــانت الدولــة تعتــبر هــذا 
ــتعملون القس��ري ــوليس يس ــان الب ــاطي». وك ــقال احتي ــرد «اعتـ  التع��ذيب مج

 كوسيلة عاديةة وشرعية لم «التحقيق» مع المتمهميــن. وكــان البــوليس يعنــون بم
 «التحقيــق»، ليــس البحــث عــن الحجــج الملموســة فــي أمكــان الحــداث، وإنمــا
 يعنــون بــه التفــتيش داخــل دمــاغ المتمهــم بواســطة التعــذيب. وكــان البــوليس

 »، ولو أنــه يحــدث قبــل لحظــة النمطــقعقاب شرعييعتبرون هذا التعذيب كق «
  رســميا، وقطعيــا،ينفونبحكم المحكمة. ورغم أن مجمل مسئولي الدولة كانوا 

 وجود معتقلين سياسيين، وجود التعذيب فــي المغــرب، فــإنهم كــانوا يعتــبرون،
  هو «عقاب شرعي» ضدم كفل متمهـم أو مجـرم،التعذيبداخل عمق أنفسهم، أن 

وخاصةة إذا كان هذا المجرم متمهما بمعارضة النظام السياسي القائم. 
 وقد أوصلني الجلمادون مرار ا وتكريار ا إلى حافة المــوت. وكــانوا ينقلــونني
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 إلى قسم سرةي في مشفى ابــن ســينا بالربــاط لتلفــي مــوتي، ولســترجاع بعــض
 القوة، ثم يعيدوني إلى التعذيب في المعتـقل السةري. ولم أعرف التهم الموجةهــة
 إلي ، ولــم أحــاكم، إل  بعــد مــرور قرابــة ثلثــة ســنوات علــى بدايــة اعتـــقالي (أي
 اختطافي). (مثلما يحدث لمعتـقلي ''غوانتانامو''). وكنــتع متمهمــا بــالمسة بــأمن
 الدولــة، والعــداد لحــرب أهليــة. ومنــذ بدايــة اعتـــقالي، وحــتى خلل الســنتين

 عزل��ة انفرادي��ة مطلق��ةالولييــن لدتواجــدي فــي الســجن الرســمي، وضــعتع فــي 
 . ودامت هذه العزلة قرابة ثلثة سنوات ونصــف. وأثنــاء المحاكمــة،ومتواصلة

 كان القاضي يصدمق كل مــا ورد فــي محاضــر الشــرطة، ويتعامــل معهــا كحقيقــة
 مطلقــة. وكــان القاضــي يرفــض بشــكل مطلــق كــل طلــب يعبةــر عنــه المتمهــم أو
 محاميه، لكي ل يــؤدةي هــذا الطلــب إلــى التمشــكيك فــي نزاهــة محاضــر الشــرطة

القضائية.  
 وكمثال على عدم التزام البوليس باحترام القانون، كــان هــؤلء البــوليس
ــقال ــي مجــال ”العتـ ــة“ الضــرورية ف ــإجراءات ”المســطرة الجنائي ــون ب  ل يقوم
 الحتياطي“. (فلــم يكونــوا مثل يحصــولون علــى توقيــع فعلــي مــن طــرف وكيــل
 الملك، يعبيح تجديد، أو تمديد، مـدمة ”العتـــقال الحتيــاطي“، إل  فـي نهايـة هـذا
ــري إلــى  ”العتـقال الحتياطي“، أي ققبيل نقل المتمهمين من مركز العتـقال السة
 السجن الرةسمي. وكان وكيل الملك ل يكلمف نفسه أبدا عنــاء زيــارة المتهميــن،
د مـن عـدم تعريضـهم د مـن اعتقـالهم فـي مكـان قـانوني، كمـا ل يتأكـر  ول التأكـر
 للتعذيب). ثم حعكم علي  بالسجن المؤبةــد النافــذ، دون أن يســتمع إلــي  القاضــي،

 الطيم��وحودون أن يسمح إلي  بالدمفاع عن نفسي. وكان ذنبي هو المشاركة فــي 
  الفاسد الذي فرضه الملك المستبد الحســن الثــاني.إلى تغيير النظام السياسي

  سنة في السجن. ثم اطفرج عنمي بعفو ملكي شــامل. كــأن هــذه18وقضيتع قرابة 
كتة سوداء، أو عبثاا، أو خطــأ تـــقنيا محضــا.  المحنة التي عشتقها كانت مجرد نـق
 وعاش عشرات اللف من المواطنين الخرين مصير ا يشــبه مصــيري إلــى هــذا

الحدم أو ذاك. 
 وعليه، إذا كانت القوانين الرســمية للدولــة موضــوعة فقــط للتمجميــل، أو
 للمعغالطة، وإذا كانت القوانين المعمول بها هي شئ مخالف، أو مناقض لما هو
 معمول به، فهــذه المفارقــة، ل تقــثير لــدى كــثير مــن المســئولين فــي الدولــة، أي
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حرج واضح، ول  أية أزمة أخلقية.          
 وهكذا، وفي عهد الملك المستبد الحسن الثـاني، رأيـتع، فـي العديـد مـن
 محاكمات المعارضين السياسيين، كيف كان القضاة يطبةقون قوانين من صنفٍ
 «كــل مــا مــن شــأنه المــسة بــأمن الدولــة». ورأيــتع كيــف كــان معظــم القضــاة

  السياســـي (أي ''الفرقـــة الوطنيـــة للشـــرطةمحاض���ر الب���وليسيتعـــاملون مـــع 
 القضــائية'') كــأوامر مقدمســة، أو كتعليمــات، أو كتوجيهــات معلزمــة. حيــث كــان

ــون   ، وإنمــا كــانوا يشــعرون كــأنهمبفح��ص الحج��ج الملموس��ةالقضــاة ل يهتمة
ــا،مسايرة ت�قارير البوليسمجبرين قانونيا على   ، أو الخضوع لها، أو التـقيةد به

 رغم كلة ما كان يتخلمل هذه التـقارير مــن هفــوات، أو مبالغــات، أو تحــاملت،
 أو مغالطــات، أو خروقــات. ورأيــتع كيــف كــان أفــراد الجهــزة المنيــة السةــرية
سات، بمــا فيهــا جهــاز القضــاء. وبهــذا الصةــدد، أتــذكر مثل ،  يعرهبون كل المؤسـة
 أثناء نقلي من مركز العتقال السةري إلى السةجن الرســمي، أن جلدي المعتـــقل
 السةري «درب مولي الشريف» دخلوا معي إلى مكتب وكيل الملك، وأمام هذا
 الخير، كانوا يشتمونني، ويهــدمدوني بإرجــاعي إلــى التعــذيب، إذا لــم أوقمــع علــى
 المحضــر الــذي يريــدون إجبــاري علــى تــوقيعه. وذلــك دون أدنــى اعــتراض، أو
 احتجاج، من طرف وكيل الملك. وكانت مثــل هــذه الهيمنــة المطلقــة للجهــزة

القمعية تقعتبر آنذاك عادية، بل مبرةرة قانونيا. 
 لكن بعد ظهور ''منتدى الحقيقــة والنصــاف'' (كهيئة لضــحايا القمـع) فـي

 ، وبعــد تكــوين الدولــة لم ''هيئة النصــاف والمصــالحة'' (وهــي1992قرابة ســنة 
ــت ــوق النســان''، إنته ــس الستشــاري لحق ــوين ''المجل ــم تك  هيئة رســمية)، ث
 الدولة، في آخر المطاف، إلى العتراف بأن الحالت التي اطرتـكبت فيهــا الدولــة

 ،1990 و1960 بيــن ســنوات انتهاكات جسيمة لحق��وق النس��ان،بالمغرب 
 سواء  أثناء العتـقال الحتياطي، أم التحقيــق، أم المحاكمــة، أم تنفيــذ العقوبــة،

  شخص. وهي فــي معظمهــا30 000كانت شائعة، ويفوق عدد ضحاياها قرابة 
قة الن بالشمواهد والوثائق لـدى ''المجلــس الـوطني لحقــوق النســان'' (وهــو  معوثـم

هيئة رسمية). 
 » المزعومة في المغرب إلى مغالطــةالعدالة النت�قاليةوتحو لت عملية «

 كــبرى. حيــث لــم يتــم ل  إبــراز «الحقيقــة»، ول  تحقيــق «النصــاف». فتحــو لت
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 «المصالحة» إلى مخادعة. وقد سعمح للضحايا بالتعبير عن شكاواهم، لكــن كــل
 الجلدين، أو المعذمبين، وكــذلك مرؤوســيهم، رفضــوا كشــف هويةــاتهم، ورفضــوا
ــم ل  للمحاســبة، ول  ــاءلة. ولــم يخضــع أي واحــد منه ــة مس ــى أي  الخضــوع إل
ـؤدةي محاســبتهم إلــى اتهــام مجمــل ـا مــن أن تـق  للمتابعــة. وذلــك ربةمــا خوفـا

ــي البلد. وحــتى  ــا ف  «توصــيةات هيئة النصــاف والمصــالحة»،الســلطات العلي
ــدلة مجمــل ــى حــدم الن، ت ــى ورق. وإل  ورغــم نقائصــها، فإنهــا بقيــت حــبر ا عل
 المؤشمـــرات علـــى أن النظـــام السياســـي ل يتـــوفمر علـــى إرادة حقيقيـــة لتمخـــاذ

 وقدالجراءات اللزمة لكي ل تتكرةر تلك الخروقات الجسيمة لحقوق النسان. 
 ساهمت «هيئة النصاف والمصالحة»، وكذلك «المجلــس الستشــاري لحقــوق
 النسان» في هذه المغالطة. ســواء  بــوعي، أم بــدون وعــي. وفقسةــرت الخروقــات
 الجســيمة لحقــوق النســان الــتي ارتكبــت بكونهــا مجــرد «اســتعمال مبـالغ فيـه
 للجهــزة القمعيــة»، أو «اســتعمال غيــر متكــافئ للقمــع». كأنهــا مجــرةد أخطــاء
 تـــقنية، أو جزئيــة، أو عــابرة. بينمــا الحقيقــة هــي أن تلــك الخروقــات الجســيمة

ــة، واســعة30لحقــوق النســان ظلمــت، علــى امتــداد قرابــة    ســنة، سياســة عامة
 النطاق، إرادية، واعية، منظمة، متواصلة، وممنهجــة. وكــانت الدولــة تخصةــص
 لها ميزانيات ووسائل لوجستية ضخمة. ويمكن لنفـس الســباب، أن تعيـد فـي

المستـقبل، إنتاج نفس الخروقات الجسيمة لحقوق النسان. 
 المتواطئون ف��ي ه��ذه الخروق��ات الجس��يمة لحق��وق النس��انولم يكن 

ــة المتنو عــة، أو وزارة ــزة القمعي ــراد ''الشــرطة القضــائية''، أو الجه ــط أف  هــم فق
ــذلك القضــاة، وإدارة ــك، وك ــة، ووكلء المل ــة العام ــل أيضــا النيةاب ــة، ب  الداخلي
 الســـجون، ووزارة العـــدل، و«وزارة حقـــوق النســـان»، والبرلمـــان، والحكومـــة،
ــائق''، ــة العامــة للدمراســات والوث ــوطني''، و''المديري ــتراب ال ــة ال ــة مراقب  و''مديري
 و''المخــــابرات العامــــة''، والعلم العمــــومي، والصــــحافة المناصــــرة للدولــــة،
 والحزاب الموالية للنظام السياســي القــائم، إلــى آخــره! كلمهــم كــانوا يعرفــون مــا
 يجري، وكلمهم لزموا الصمت. بل بعضهم شارك في نفيها بحماس كبير. ورغــم
 جسامة كل تلك الخروقات، وإلى حدم الن، لم يعقدمم بعدق، ولو ضمير حــي واحــد،
 من بين تلك الهيئات المذكورة سابقا، نقداا ذاتيا، ولو رمزيا. ولــم تـــقدمم الدولــة
 بعــدق إلــى الشــعب ضــمانات قانونيــة، جدميــة، ملموســة، فعةالــة، وكافيــة، لكــي ل 

65  من 58  وثيقة ''أية علقة بين الديين والقانون؟'' (عبد الرحمان النوضة).    صفحة



 تتكــرةر مثــل هــذه الخروقــات الجســيمة لحقــوق النســان. فــإلى مــتى سيـــستمرة
شعب المغرب في مثل هذه العقليات، والسلوكيات، والخروقات؟              
ـــز بحرةيتـــه،  أتمنـــى أن يتحـــو ل كـــلة قـــاض إلـــى ضـــمير مجتمعـــي متمية
ــة، وعــن ــة، عــن الســلطة التنفيذي ــة، والقيمي ــة، والخلقي ــقلليته الفكري  وباستـ
 مجمل مؤسةسات الدولة، والقوى الخرى المتواجدة داخل المجتمع. وأرجعــو أن
 يسترجع القضاة حقهم في حريات المواطنة. وآمعلع أن يتجرةأ القضاة على رفض
 حصر دورهم فــي تطــبيق آلــي لقــوانين تقــثير أكــثر مــن جــدل. وأتمنــى أن يتجــرةأ
 القضاة على قول كلمة «ل !» ضدم كل ظلم، ولــو كــان الفاعــل الــذي اقــترف هــذا
 الظلم هو الســلطة السياســية، أو الدولــة. وأنتظــر أل  تبقــى ''استـــقللية الســلطة
 القضائية''، المنصوص عليها في الدستور، مجرد كلم سطحي موضوع لتجميــل

 . وأتمنــى أن يجــد القضــاة، فقــرادا وجماعــات، الصةــيغ)16(النظام السياسي القــائم
 العمليــة الملئمــة، الــتي تقمكرنهــم مــن التعــبير الحــرة عــن آرائهــم حــول مضــامين

 . وحــتى إذا كــان القضــاة مجــبرين)17(القوانين، وفعاليتهــا، وملئمتهــا، وعــدالتها
 على تطبيق القوانين كما هي (في انتظار تعديلها)، وحتى إذا كان القضاة مجــرةد
 سـلطة قضـائية (وليـس سـلطة تشـريعية)، أتمنـى أن يتجـرةأ القضـاة، فـي نفـس
 الوقت، كمواطنين متمتمعين بكامــل حرةيـات المواطنــة، علـى شـجب كــل قـانون

 يتنافى مع روح العدل، أو مع حقوق النسان، كما هي متعارف عليها عالميا.

) ملحظات جزئية أو معزولة15
 ((لم يكتمل بعدق البحث في هذا الجزء مــن المقــال، ويمكــن تطــويره

في صيغة لحقة)).
 ، هل هو ديمقراطي أم استبدادي؟''، للكاتب عبد الرحمان النوضة.2011 أنظر مقال ''تحليل دستور المغرب لسنة 16

). http://LivresChauds.Wordpress.Comويمكن تنزيل هذا المقال من مدوينة الكاتب، على الموقع اللكتروني: (
  العلن عن تأسيس: ''جمعيNNة حقNNوق2015 بعد النتهاء من كتابة هذا المقال، جاء في أخبار نهاية شهر ماي 17

 . كمNNا أسسيNNNس ''الئتلف المغربNNي»رصد المحاكم ونشر الحكام«وعدالة''، مكوينة من قضاة ومحامين، وتهدف إلى 
 «تحقيق استNقلل كامل للسلطة القضائية، ... ومناهضNNة التضNNييق علNNى إلى للجمعيات المهنية القضائية''، ويهدف

  ويضم هذا ''الئتلف'' كله من ''الجمعية المغربية للنساء القاضNNيات''، و''نNNادي قضNNاةالحرييات واستهداف القضاة».
المغرب''، و''الودادية الحسنية للقضاة''.
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 :الثراء غير المشروع- في مجال تجريم ومعاقبة 
 بقيت ''مسودة مشــروع القــانون الجنــائي'' دون المســتوى المطلــوب

  الــتي تعــاقب529الم��ادة في مجال معاقبة الثراء غيــر المشــروع. فمثل  
 «من وجدت في ملكيته أموال ل تتناسب مــع حــالته الجتماعيــة أو المهنيــة»،

ــقلةتشترط   (في إصدار العقوبة) أن يكون هذا المتهم قد حعكم عليه «منذ مدة تـ
 عن عشر سنوات ...بالختلس أو الغدر أو الرشوة أو استغلل النفوذ...». كأن

  ل531والم��ادة هذه المــادة تقصــرة علــى العفــو عــن الجنايــة أو الجنحــة الولــى. 
  المحكــوم عليـه أن يثبـت حصـولهل�م يس��تطعتحكم بمصادرة المـوال إل  إذا «

 عليهــا مــن مصــدر مشــروع». بينمــا كــان ينبغــي أن يعكتــب فــي هــذه المــادة:
  أن هذه الموال معحصةل عليهــاالتحقيقف«تقصادر كل الموال المعنية إذا أثبتي 

  وبــدون حــقة، «الســارق إذ كــان،534الم��ادة من مصدر غير مشروع»! وتقعفي 
المال المسروق مملوكا لحد فروعه»! 

 - الرشــوة6، الــتي تحــدمد الجــرائم، وفــي ســطرها: «2-574الم��ادة وفــي 
 والغدر واســتغلل النفــوذ واختلس المــوال العامــة والخاصـة»، يجــب تعـويض

حرف «و»، بكلمة «أو». 
:     خرق حقوق النسانفي مجال - 

 «ل جناية، ول جنحـة، ول مخالفـة، فـي الحــالت تقول: 124- المادة 
 )2) إذا كان الفعل قد أوجبه القانون، أو أمرت به الســلطة المختصةــة؛ 1التية: 

 إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمـة، أو كـان فـي حالـة اســتحال عليـه
 معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلــك لســبب خــارجي لــم يســتطع مقــاومته».
 يجب حذف هـذه المـادة لنهـا تلغـي القـانون، وتلغـي العـدل، وتقبيــح، بــل تـبرةر

  لمجمل الفراد والقــوات المنيــة، ســواء الفلت من المساءلة، ومن العقاب،
 أثناء التحقيق، أم التعذيب، أم خلل قمع المظاهرات، أو غيرها من العمليات

المنية. 
 «انــتزاع توقيــع ... بواســطة القــوة أو المتعلمقــة بم 537المادة وفي - 

 )،  ينبغــي554، والم��ادة 553الم��ادة الكراه»، أو بواسطة خيانــة المانــة (فـي 
 الشارة إلى أن هذه المواد تنطبق أيضا علــى قــوى أمــن الدولــة، وعلــى مــوظفي
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 الشرطة القضائية، ومن شابههم، الذين ينــتزعون توقيع ــا علــى محضــر بواســطة
 الكراه، أو التعذيب، أو عبر التهديد به. 

 «ارتكــاب أعمــال عنــف إو إيــذاء»، المتعلمقة بم : 590المادة - وفي 
 يجب الشارة إلى أن هذه المــادة تنطبــق أيض ــا علــى قــوى المــن، وعلــى أفــراد

الشرطة القضائية، ومن شابههم. 
 :اقتراح إضافة تجريمات أخرى -

ــائي، يعستحســن  ــانون الجن ــة الق ــامتجري��م- بمناســبة مراجع   فعــل القي
  الصــهيوني،الكي��ان الس��رائيليبتبادل اقتصادي، أو المشاركة في إنجازه، مع 

 (سواء  كان هذا التبادل القتصادي استيرادا أم تصديرا، وسواء  كان مباشــرا أم
 غير مباشــر)، إذا لــم يحصــل هــذا التبــادل القتصــادي علـى رخصـة خصةيصـة،

مسبقة، ومكتوبة، من طرف الحكومة، تقجيز كلة تبادل اقتصادي بعينه. 
ــار''، أي اق��تراح تجري��م - -Haut (مفكبع��رات الص��وت تشــغيل ''المدجمهي
parleursــة بالســكان، ســواء  خلل ــتي تقضــخمم الصــوت، فــي المــاكن الهل  )، ال

 العراس، أم الحفلت، أم على صوامع المساجد، أو فوق سيارات الشهار، إذا
 كانت هذه المكبةرات للصةوت تضرة بحاسةة سمع المــواطنين، أو تزعــج الســكان،
 أو إذا اشتكى منها السكان وطالبوا بتخفيض قو تها دون أن يعلبةي صاحبع مكبةر
 الصةوت طلبيهم. ويمكن مثل  أن نقحدمد تكبير الصوت المضرة بالسكان بكونه هو

 100عل��ى بفع��د )،ــ dB) أو (DéciBel دميسدــيبيلم (م40كل صوت يعحدث أكثر مـن 
ــر الصةــوت. (للمقارنــة: ثقمابــة الصــخور، الــتي تعمــلم��تر   مــن نقطــة وجــود مكبة

  ديسيبل، وطريق سيةار تمــرة منــه90بالهواء المضغوط، تحدث في عين المكان 
 ديسيبل). 70سيارات عديدة يعحدث قربه 

 ، المتعلمقـة بالنظــام والمــن العــام، وفـي النقطــة الــتي593المادة  وفي -
 - مرتكبــو الضــجيج أو الضوضــاء أو التجمــع المهيــن أو الليلــي الــذي8«تـــقول 

 يقلق راحة السكان»، يجب الشارة إلى أن هذه المادة، أو النقطة، تنطبق أيضــا
 على مكبةرات الصوت المستعملة في العراس، وفي الحفلت، أو فــوق صــوامع

المساجد، أو فوق سيارات الشهار. 
 : تحايل شركات الهاتف المحمولتجريم - 

 تبــالغ الشــركات الــتي تــبيع خــدمات التصــالت بالهــاتف المحمــول فــي
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ة مــن الحكومـة. وتربــح ملييـر  التحايل والكذب على المواطنين، فـي غفلـة تامـة
ــة عــبر الهــاتف ــل. حيــث تبعــث رســائل مكتوب ــدراهم بواســطة هــذا التحاي  ال
 المحمول إلى زبنائها، وتخــبرهم فــي هــذه الرســائل مثل  أنهــم إذا قــاموا بتعــبئة

  درهم. لكن بعد مرور مدة يوم، أو250 درهم مثل، فإنهم سيحصلون على 50
 يومين، أو ثلثة، حسب الحالت،على تلك التمعبئة، يصـبح فجـأة رصـيد الزبـون

  درهم، أو حــتى صــفر درهــم. حيــث ل تخــبر، أو ل توضةــح، الشــركة50هو فقط 
  ساعة، أو خلل يـوم واحـد، أو24للزبناء أن هذا العرض ل يصلح سوى خلل 

ــانون، ــا مــع روح الق ــافى مطلقا  يــومين، حســب الحــالت. وهــذه الممارســة تتن
 وتخــرق الدســتور. حيــث أن بيــع بضــاعة معيةنــة ل يععقــل أن يكــون مشــروطا.
ــتي اشــتراها. ول يحــقة ــع باســتهلك كــل البضــاعة ال  والمشــتري لــه حــق التمتم
 للشركة التي باعت البضاعة أن تستغلة كون البضاعة تبقى مكتوبة في لوائحهــا

لكي تتلعب بهذه البضاعة، أو تنقص منها، أو تسترجعها، جزئيا أو كلميا.   
  دون إخبــار الســلطة»كن���ز« تعـــاقب مــن عـــثر علــى 528الم���ادة  -

ة. وكــان الحســن هـو أن تتحــدث المـادة عـن   «مـن عـثر علـى آثــار أوالمختصـة
أشياء ذات قيمة أركيولوجية أو تاريخية»!  

 ) خــلصـات  جـزئـيـة16
 تنــاولتع ''مســودة مشــروع القــانون الجنــائي'' مــن زوايــا محــدودة فقــط.
 وبالتمالي، فهذا النقد ''للمسودة'' لم يكتمل بعدق. وزيادةا على ذلــك، اضــطقرمتع إلــى
 نشــر الصــيغة الولــى لهــذا النقــد، رغــم عــدم اكتمالهــا، بســبب ضــغط الجــال
ــقول  المفروضة من طرف وزارة العدل، التي تجمع الملحظات والنتـقادات، وتـ

 «لــو توصةــلنا بهــذهأنها تريد التفاعل معها. على القل لكي ل تـقول الوزارة أنه: 
 ومــن المحتمـلالملحظات داخل الجال المحـدمدة للأخـذناها بعيـن العتبـار»! 

 أن أنشر فيما بعد صيغة أخـرى أكـثر اكتمــال. وفـي مـا يلـي بعـض الخلصــات
الجزئية : 
 - في تناغم مع التطورات التي حصلت في منظومة العدالـة أو القضـاء1

 11فــي الوليــات المتحــدة المريكيــة، (بعــد الحــدث الرهــابي الــذي وقــع فــي 
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 )، وقــد انتشــرت هــذه التطــو رات جزئيــا إلــى أوروبــا، نلحــظ أن2001شــتنبر 
 حرب وقائية أو”''مسودة القانون الجنائي'' بالمغرب تتمجه، هي أيضا، نحو شنة 

ــداء“اس��تباقية ــاوئين، أو خصــوم ا، أو أع ــة من ــبرهم الدول ــن تعت ــل م  ، ضــد ك
 . حيــث نلحــظ توسةــعا غيــر مــبرر فــي مفهــوم الجريمــة، وفــي)18(محتمليــن لهــا

 توصيفها، وفي تحديد مسئوليات المتمهمين. ونلحظ تجريــم تصــرةفات متزايــدة
 كانت من قبل تقعتبر عادية. كما نلحظ تشدمدا في العقوبــات. ويعتمــد مشــروع

ة إجراميـة“ معسـبقة، دون أن يحـدد هـذاالقانون الحالي على   ”افتراض وجود نيـة
ــة، فــي مواجهتهــا  القــانون تجلمياتهــا، أو كيفيــة إثباتهــا، أو قيةاســها. كــأن الدول
 للجريمة أو للتمطرةف الرهابي، تـقبل بأن تكون هي أيضا متطرةفة في مناهجها.
 وكون الدولة مهووسة بحفظ المن والستـقرار، يدفعها إلــى الفــراط أو التشــدمد
 في ”الوقاية“. وتتحو ل العقوبة (الحبسية) من عقاب قضائي علــى فعــل إجرامــي
 وقع في الماضي، إلى عقاب على احتمال ارتكاب جرائم ممكنة فــي المستـــقبل.
 مثلما في حالة معتــقلي ''غوانتانــامو''، الـذين يختطفـون، ويعتــقلون، ويعـذمبون،
ــواطن، ــدفاع عــن الم ــذا، باســم ال ــم. وهك ــات جرائمه ــل إثب  خلل ســنوات، قب

  تنحرف الدولة نحو اضطهاد المواطن.  
ـــأن 2  ســـنوات”- خلل عهـــد الملـــك المســـتبد الحســـن الثـــاني، أي إبة

 «هيئة النصــاف والمصــالحة» (الرســمية)، كــان النظــام وبشــهادة “،الرةصــاص
 السياسي القائم بالمغرب يقمع بشكل فجة، دون اكثرات بالقانون، عبر ممارسة
 انتهاكات جسيمة ومفضوحة لحقوق النسان. فتعرةض هـذا النظـام لنتـــقادات
 هيئات حقوقية عالمية. فاستفادت الدولة من هذا الدرس، وأنتجت اليوم هذه
 ''المسودة'' لمشروع القانون الجنـائي، وسـجةلت فيـه ترسـانة ضـخمة مـن البنـود
 التي تمكرن النظام السياسي من أن يكبت الكثير من الحرةيــات، ومــن أن يقمــع،
 بشكل قانوني هذه المرةة، كل من يخالفه، أو يضايقه، أو يزعجــه، أو ينتـــقده، أو
 يعارضه، أو يرغـب فـي تغييـره. كمـا أن هـذا المشـروع للقـانون الجنـائي يمكرــن
ــبة مــن قمــع كــل مــن يخالفهــا فــي الراء، أو فــي  الحركــات الســلمية المتعصة
 المعتـــقدات، أو الدواق، وذلــك بقــوة القــانون القــائم. والفــرق بيــن الماضــي

   أنظر مقال:18
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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 والحاضـر، هـو أن القمـع كـان يمـارس بشـكل منـاف للقـانون، والن سـيمارس
 طبقا لقانون مكتوب وقائم. لكن هذه اللعبة لن تخدع إل  مــن يقبــل بــأن يكــون

مخدوعا. 
 )، جــاءت حكومـة عبــد2015- فـي ''مسـودة القــانون الجنــائي'' (لســنة 3

 الله بنكيران (ذاة الغلبية السلمية) بشيئين بارزين: أو ل ، مضـاعفة وتشـديد
ــة فــرض ــا محاول ــائم؛ وثاني  ــأمن النظــام السياســي الملكــي الق  جــرائم المــس ب
 ''أســلمة'' المجتمــع والدولــة، عــبر تجريــم ســلوكيات تعتبرهــا تيــارات الســلم
ــر هــاتين السةــمتين  السياسي الصولي بأنها مسيئة لمشاعر المسلمين. وقــد تعبة
 عن نشوء تحالف سياسي من صنف جديد بين القصــر الملكــي مــن جهــة، ومــن
 جهة أخرى أمراء حركــات الســلم السياسـي الصــولي. وينبنــي هــذا التوافــق أو
 التحالف على المعادلة التمالية: تـقو ية أمن واستـــقرار النظـام السياسـي الملكـي،

 مقابل تـقوية أسلمة الدولة والمجتمع.        

). ، بالدار البيضاء2015 يونيو 18انتهى تحريره في عبد الرحمان النوضة (
 الهاوامش:

. 2015 أبريل 20) خلل يوم الثنين 1(
  أبريــل، والثانيــة خلل15) في مدينة الربــاط، النمــدوة الولــى خلل يــوم الربعــاء 2(
.2015 أبريل 12 أبريل، والثالثة في الحسيمة في خلل يوم الحد 28الثلثاء 

 ، والثانية فــي2015 أبريل 17) النمدوة الولى في الدار البيضاء خلل يوم الجمعة 3(
 8 بالرباط، والثالثة فــي الربــاط خلم يــوم الجمعــة 2015 أبريل 28الرباط خلل يوم الثلثاء 

. 2015ماي 
. 2015 أبريل 24) ندوة خلل يوم 4(
. 2015 ماي 9) ندوة في مدينة تمارة خلل يوم السبت 5(
. 2015 ماي 5) ندوة في الرباط، خلل يوم6(
. 2015 ماي 13) ندوة خلل يوم الربعاء 7(
. 2015 يونيو 15) ندوة خلل يوم الثنين 8(
. 2015 أبريل 15) ندوة خلل يوم الجمعة 9(
 المكتــب التنفيــذي لم ”الرابطــة المغربيــة، نشــر 2015 يونيــو 24فــي يــوم ) 10(

 للمواطنة وحقوق النسان“ بلغا ينــدمد فيــه «القصــاء التعســفي للقاضــي محمــد الهينــي مــن
ــه فــي هــذه الترقيــة كحــق ل يجــوز المســاس2015الترقية المهنية في جدول سنة   ، رغم حقم
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 به». واعتبر البلغ أن هذا الحرمان هو «ك"سيف" مسلط على مجموعــة مــن القضــاة بقصــد
المس باستقلليتهم». 

 ) سبق لبرلمانـيةي حزب العدالة والتنمية السلمي أن احتجةوا بصــخب، وطــالبوا11(
 بطــرد صــحافية مصــو رة مــن داخــل قاعــة البرلمــان، وذلــك بــدعوى أن لباســها يســيء إلــى

 ، في مدينة ''إنزكان'' في جنوب المغرب، هــاجم2015 يونيو 16مشاعرهم كمسلمين... وفي 
 ) قصيرة شيئا مــا، وذلــك بــدعوىjupeأشخاص مجهولون شابتين كانتا ترتديان ''تنمورات'' (

 أنهما يستفزةان الرجــال بم ''لباســهن الفاضــح''. وتــدخلت قــوات المــن، واعتقلــت الشــابتين
  ساعة. ثم أطلقت سراحهن، مع متابعتهن أمام المحكمــة بتهمــة ''الخلل بالحيــاء24خلل 

العام''.  
)12 (Charles Darwin, De l'origine des espèces , publié en 1859 .
 ) سبق للكاتب أن أقترح حل  لمعالجة مســألة العلقـات الجنســية، الناتجـة عــن13(

التفاوت الكبير بين سنة البلوغ المبكر، وسنة الزواج المتأخمر. أنظر كتابه:
Abderrahman  Nouda,  L'Ethique  politique,  Chapitre:  La  sexualité, 
p.160.  Ce  livre  peut  être  téléchargé  à  partir  du  site  : 

http://LivresChauds.Wordpress.Com .
 ) أنظر كتاب عبــد الرحمــان النوضــة بعنــوان: ''نقــد الشــعب والصــولية واليســار14(
والدولة''. 
). 34) الية «الرجال قو امون على النساء» (النساء، 15(
 ، هــل2011) أنظر مقال عبد الرحمان النوضة: ''تحليل دســتور المغــرب لســنة 16(

هـــو ديمقراطـــي أم اســـتبدادي؟''، ويمكـــن تنزيـــل هـــذا المقـــال مـــن الموقـــع اللكـــتروني: (
http://LivresChauds.Wordpress.Com .(

 2015) بعد النتهــاء مـن كتابــة هـذا المقــال، جـاء فـي أخبــار نهايـة شــهر مـاي 17(
 العلن عــن تأســيس: ''جمعيــة حقــوق وعدالــة'' ، مكو نــة مــن قضـاة ومحــامين، وتهــدف إلــى

ـــس ''الئتلف المغربـــي للجمعيـــات المهنيـــة»رصـــد المحـــاكم ونشـــر الحكـــام«  . كمـــا اطسـة
 القضائية''، ويهدف إلى «تحقيــق استـــقلل كامــل للســلطة القضـائية، ... ومناهضــة التضــييق
 على الحرةيات واستهداف القضاة». ويضم هــذا الئتلف كل  مــن ''الجمعيــة المغربيــة للنســاء

القاضيات'' ، و ''نادي قضاة المغرب'' ، و ''الودادية الحسنية للقضاة''. 
) أنظر مقال:18(

Mireille  Delmas-Marty,  ''La  démocratie  dans  les  bras  de  Big 
Brother'', publié dans le journal ''Le Monde'', du samedi 6 juin 2015.
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