ياس" يف املغرب
ت َح ُّوالت "اإلسالم ِّ
الس يِ ّ
"الدين" و "الدولة"
بني َف يَّ ْ
ك ِّ
د .صــالح بوســريف*
[]1

ال ت َْست ِقيم هذه التَّ ْس ِم َية يف فَ ِمي .فأنا حني أضَ ُعها بني ظُ ْف َريْنِ  ،أقصد إىل َوضْ ِعها يف َم ْرت َ َبة الشَّ ك ،أو
ياسة ،كام ال أرى أ َّن ال ِّدي َن ميكنه أن يصري
للس َ
ال ِّريبَة ،باألحرى .ألنَّ ِني ببساط ٍة ،ال أرى يف ال ِّدين َميْالً ِّ
ياسة،
الس َ
يايس .ف َحقْل ال ِّدين ،وطبيعتُه ،ليس هو َحقْل ِّ
سياسةً ،أو يكون رشيكاً يف تدبري الشَّ أنِ ِّ
الس ّ
ياسة ،وفق التعبري الشَّ ائع ،هي "فن امل ُ ْم ِكن" ،وهي تربير لـ "التَّضْ لِيل"
الس َ
وطبيعتها .مثالً ،حني تكون ِّ
و "امل ُ َغاَلَطَة" ،وتغيري التَّحالُفات ،بحسب املصالح ،أي أنَّها باملعنى األخالقي ،هي "ك َِذ ٌب" ولَ ِع ٌب
بالكالم ،فال ِّدين ،يف بُ ْع ِده ال ُّروحي ،ميكن اعتبا ُره ف ّن امل ُستحيل ،أي أنَّه " َم ْع ٌ
روف" و " َونَ ْه ٌي عن
ياسة ،أو ما ال يدخل يف طبيعتها ،التي هي
الس َ
امل ُ ْنكَر" ،وهو ليس نِفاقاً ،وال ك َِذباً ،وهو ما ال تقبله ِّ
عكس طبيعة ال ِّدينِ ،
وخ ٌ
الف له.
ُ
ياسة؟ ما يعني ،أن
للس َ
ياسة ِص َف ًة لل ِّدين ،أو أن يصري ال ِّدين أُفُقاً ِّ
الس َ
فكيف ،بهذا املعنى ،تكون ِّ
نَ ْج َمع ال َّن ِقيض بنقيضه ،أو مبا ال ميكن أن يكون منه ،أو داخالً فيه.

شى من ف ََسا ٍد يف
بالعودة لِامضيِ ال ِّدين ،وأعني اإلسال َم ُهنا ،تحديدا ً ،فال ِّدي ُن جاء ْ
إلصالح ما ْاستَ رْ َ
األرض ،وجاء ل ُيلْ ِغ َي التَّ َع ُّد َد والك رْ ََثة ،ويَ ْج َمع الك َُّل يف ِ
واح ٍد ،بحسب َج ْو َهر ال ُكتُب الساموية التي
ٍ
ِجاجات يف مسار البرشية  .هذا
واس ِتقا َمةً ،أو تقومياً لِام َح َدث من ا ْعو
نفسها إصالحاًْ ،
ا ْعتَبرَ َتْ َ
اللِّسا ُن ِ
الواحد ،هو "كالم الله" ،وال كال َم غريه .فاملعنى ،أو ما يَجري من فَ ْهم للطبيعة ،وال َخلْقِ ،

باحث وشاعر من املغرب
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ولجوهر اإلنسان ،كُلِّه ،من اآلن ،فصا ِعدا ً ،له مرجعه ،وهو هذا اللِّسان ال َّناطق باسم الله ،ال باسم
غريه ،ممن كان من آلِ َهة ،أل َّن التَّ َع ُّد َد فيه ف ََسا ٌد لألرض ،وفسا ٌد لإلنسان ،أي فسا ٌد للوجود .وهذا
هو ما ِ
كمعنى ،وكإميانٍ  ،حيث ال مكان للشَّ ِك أو الشرِّ ْ ك ،أي لِشرَ اكَة
جاءت ال ِّديانات الثالث لتُ َك ِّر َسه
ً
غري الله لله يف ت َ ْدبِري ِه لشؤون الكون وال َخلْق ،وملصريهام.

[]2

إذا كان ال ِّدين يقوم عىل هذا النوع من الفكر ِ
الشاكَ َة وال التَّ َع ُّدد،
الواح ِد ّي الت ْو ِح ِيد ّي ،الذي ال يقبل رَّ
ففي السياسة ،التي هي تدب ٌري لشؤونِ اإلنسان ،ولعالقة اإلنسانِ بالطبيعة ،باعتبار ما يخرج منها
من خ رْ ََي ٍ
الشاكة ،والتَّدب ُري ال َجام ِع ّي ،القائِم عىل التَّ َع ُّدد والتن ُّوع واالختالف ،هي أساس
ات ،تكون رَّ
ياسة ،وهو ُمفار ٌِق للفكر ال ِّديني ،متاماً .السؤال هو،
الس َ
السيايس ،أو هي ما يَتميَّز به حقل ِّ
الفكر ِّ
وألي َغ َرض؟ وما الذي
السياسةّ ،
ياسة يف ال ِّدين ،أو نستعمل ال ِّدين يف ِّ
الس َ
كيف ميكن أن نستعمل ِّ
ياس َة يف مجاله ،أو بوضعه يف حقلٍ  ،أو يف فكر،
الس َ
يُري ُده ال ِّدين ،أو التَّ َديُّن ،باألحرى ،من ْاس ِت ْدخالِه ِّ
يض لحقله وفكره؟
هو نَ ِق ٌ
من هذه ال َّزا ِويَة ،أ َردْتُ أ ْن أُقار َِب هذا املوضوع ،ال من ال َّزا ِويَة التي يَتَ َس َّمى بها يف العا َد ِة .ث ُ َّم إ َّن
التَّ ْس ِم َي َة تمَ َلُّك ،كام يرى هايدغر .فمن يُ َس ِّمي يَتَملَّك ما يُ َس ِّميه ،ويصبح خاضعاً له ،أو ت َ ْحت َس ْيطَ َرتِه
وتَصرَ ُّ ِفه .وكام بدا من مقدمة ُمقا َربَ ِتي هذه ،فأنا ال أري ُد أ ْن أخوض يف ما ملْ أُ َس ِّميه ،ألنَّ ِني سأكون
ِ
واضعاً يَدي يف ما هو ٌ
ملك لغريي .وألقرتب من موضوعي أكرث ،فأنا سأعترب ،وفق الصورة التي تجري
بها األمور عندنا ،ليس يف املغرب ،فقط ،بل يف العامل العريب ،يف عالق ٍة باإلسالمْ ،اس ِت ْد َ
السياس ِة يف
خال ِّ
االس ِت ْدخال،
ال ِّدين ،إ َّما ت َ َديُّناً ،أي ا ِّدعا ًء لِل ِّدين ،ال انتام ًء إليه باإلميان الخالِص ،أو أ َّن من يقومون بهذا ْ
ُهم إسالمويون ،أي يَ َّد ُعون اإلسالم ،وال تربط ُهم به ِصلَة االقتناع العقائدي ،أي بامل ُ ْعتَق َِد ذاتِه،
باعتباره رسالةً ،ت َ ُح ُّض عىل "املعروف" ال عىل "امل ُ ْنكَر".

[]3

ٍ
لتحريف وتَضْ لِيل كَب َرييْن .كُ َّنا ،من قبل ،نتح َّدث عن
الذي يح ُدثُ  ،هو أ َّن اإلسال َم اليوم ،يتع َّرض
التأويل امل ُ ْفرِط وامل ُ ْج ِحف ،أو األعمى لل َّنص الديني ،وما ترت ََّب عنه من تَطَ ُّرف يف الفكر ويف ال َّنظَر،
فأصبحنا ،يف ُمقابل هذا النوع من التأويل ،نتح َّدثُ عن التضليل ،الذي هو تَشْ وِي ٌه كا ِم ٌل لطبيعة
السبَ َب يف
اإلسالم ،ولجوهره ،الذي ال
يحتاج ك ُّل ما أُ ْد ِخ َل عليه من تعقيدات ،وت َشَ ُّوهات ،كانت َّ
ُ
ياسة بال ِّدين ،و َوضْ ِعهِام ،معاً ،يف نفس
والس َ
ياسةِّ ،
بالس َ
هذه االلتباسات الحاصلة ،يف َخل ِْط ال ِّدين ِّ
اإلنا ِء ،لِيرَ ْشَ حا ،مبا ليس فيهام.

102

د .صــالح بوســريف

السلَ ِفيني ،وعىل السلفية ،يف
يف املغرب ،كُ َّنا ،ونحن تالميذ ،يف مراحل التعليم الثانوي ،نتحا َمل عىل َّ
درس األدب ،الذي كانت فيه نصوص بعض هؤالء ُمق َّر َرة يف الشعبة األدبية ،وا ْعتَبرَ ْنا ،ما اقْترَ ُحوه
علينا من أفكار ،غري ُمفيد لَنا ،وال للِ َّز َمن الذي نحيا فيه ،وأ َّن "التق ُّد َم" و "الحداثة" يف ما بعد ،هام
الحل لهذا "التَّخل َُّف" الذي يَ ْستَ ْغ ِرقُنا .فام ا ْعتَبرَ َه هؤالء َحالًّ ،بالعودة بال ِّدين إىل مصادره األوىل،
ّ
روب إىل الوراء ،يف ُموا َج َهةُ ،مشْ ِك ٍ
الت،
وات ِّباع َّ
السلَف ،يف ما صدر عنهم من أقوال وأفعال ،هو ُه ٌ
أو ُم ْع ِضالت ،هي يف موا َج َهتنا ،أ َما َمنا ،ويف ُمقابِلنا ،وما كان يف املايض ،فهو ال ميكن أن يكون هو
نفسه ما يحدث يف الحارض ،أل َّن السياق ال َّرا ِهنُ ،م ٍ
جاف ،متاماً لِام كان يف زمن ُع َم َر ،وغريه ممن
ُ
"سلَف" .ال ِع رْ َبةُ ،عندنا ،يف ك ُّل هذا ال ِّنقاش ،كانت يف ال َخلَف ،امل َ ْع ِن ّي َو ْح َده ِبتَفْكريِ مشكالته،
ُهم َ
وأزَماتِه ،والبحث عن حلول لها.

[]4
أتاحت لنا كتابات عبدالله العروي ،وأنور عبد املالك ،وطيب تيزيني ،وحسني مروة ،وأدونيس،
ْ
أي شَ كْلٍ من االلْ ِتفات إىل الوراء ،هو ،فقط،
يف ما بعد ،أن ت ْبقَى
رؤوسنا مشْ ُدود ًة إىل األمام ،وأ َّن َّ
ُ
الصريورة التَّاريخي َة لهذا املايض،
الس ِتشَ اَر ِة املايض ،يف ما مىض ،وملعرفة طبيعة املنطق الذي َحكَم ّ
ْ
أص َب ْحنا نعرف أ َّن يف هذا املايض ،ما َمضىَ وانْتَهى ،وفيه ما لَ ْم يمَ ْ ِض بَع ُد ،ويقبل أن نعو َد إليه،
الذي ْ
باعتباره أفُقاً للمستقبل ،ال نَفَقاً له.
يف هذا السياق ،الذي كان فيه الفكر اليساري ـ التقدمي ،هو امل ُ َه ْي ِمن ،وكانت املدرسة فضا ًء للتنوير،
والنتشار الفكر ال ِّنضايل ـ التَّح ُّرر ِّي ،كانت السلفية ،عندنا شرَ ّ ا ً ،و ِفكْرا ً ُمعا ِدياً ،وهو ما ترا َج ْعنا عنه،
ِ
متواطئَ ًة مع السلطة ،أ َّن يف
اليوم ،أو ا ْعتبرَ ْنا ،يف ضوء امل َ ِّد اإلسالموي ،الذي رفض السلفيةَ ،واعتربها
النظر للِ ِّدين ،ما هو أ ْه َون من غريه ،أو هو نوع من الرؤية الدينية املُتَ َن ِّو َرة ،قياساً بصيغ وأشكال
باتت ِس َم َة هذا "اإلسالم" الذي نعتربه ،دون مراج َع ِة املفاهيم ،ونَق ِْدها" ،إسالماً
التَّط ُّرف التي ْ
سياسياً".
كنت ِأس ُري يف هذا
السلَ ِف ِّيني ،يف كتاب "اإلسالم املُتَشظِّي" ،بـ "السلفية املُتَ َن ِّو َرة" ،فأنا ُ
فحني َس َّم ْي ُت َّ
"الش" ،أ ْه َون من غريه ،كام يُقال .فمحمد عبده،
املعنى ،وبهذا القياس ذاته ،الذي باتَ فيه ،بعض رَّ
وجامل الدين األفغاين ،ورشيد رضا ،وعبد الحميد باديس ،وعالل الفايس ،واملختار السويس ،هؤالء
سلفيون ،لكن سلفيَتَ ُهم ،هي سلفية ُمتَ َق ِّد َمة ،يف رؤيتها ،ويف طبيعة انفتاحها عىل ال َع رْص ،رغم
أنَّها مل تخرج من ٍ
ماض رأَتْ فيه ال َح َّل ،و"ال ُع ْر َوة ال ُوث ْقَى" .مل يكن هؤالء يُ ْفتُون بتكفري غريهم،
أصحاب
ممن يُخالِ ُف ُهم يف الرأي ،أو ممن يقرأ ال َّن ّص ،بغري ما قرأو ُه به ،بل كانوا ُعلَامء ،وكانوا
َ
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مع ِرفَ ٍة ،وانخراطهم يف السياسة ،كان من أجل اإلصالح ،ومن أجل التَّح ُّرر من االستعامر ،و ُمقا َو َمة
االستبداد ،ومرشو ُع ُهم ،كان مرشوعاً إصالحياً ،شُ ُمولياً ،ينسجم مع طبيعة املرحلة التي ظهروا
فيها .حتَّى الشِّ عر واألدب ،كان َسلَ ِفياً ،ماضوِياً ،أي تقليدياً ،ألنَّه كان ،بدوره عود ًة للاميض ،كام
عند البارودي وشوقي وحافظ ،لكن ،مبعيار النهضة واإلحياء ،كام فَ ِه َم ُهام هؤالء ،ال مبعيار ال ُّنكوص
مبعناه املطلق والشَّ ا ِمل.

[]5

ال أعترب سلفية هؤالء بديالً ،والخيار املمكن لِ َح ّل ُم ْع ِضالتِنا ال َّرا ِه َنة بل إنَّ ِني أنظر إليها ،قياساً مبا
تشويش ،أو تَشوي ٍه ،وت َ ْح ٍ
يعرفه املفهوم من الْ ِت ٍ
ٍ
ريف .فالسلفي أصبح حا ِم َل سال ٍح،
باسات اليوم ،ومن
وقاطَ َع رؤوس ،وقُ ْنبُلَة قابل ًة لالنفجار يف أي مكان ،و" َد ْولَةً" ت َْستَ ْح ِك ُم فيها الفوىض ،وتدبري ال ُّدنْيَوِي
ياقات التَّ ِ
لس ِ
اريخ َية امل ُرا ِفقَة له ،أي مبا يجعل من
بال ِّديني ،وفق نَظَر هذا السلفي ،وتأويله لِل َّن ّص ،ولِ ِّ
ال ِّدينِ ،ديناً يف قَلْب ال ِّدين ،أو ديناً يَ ْن َقلِ ُب عىل ال ِّدين .وهو َسلَ ِف ّي باألمر ،ال سلفي بالفكر وبالنظر.
ما يعني ،أ َّن ْاس ِت ْدخال ال ِّدين يف السياسة ،هو خُروج بال ِّدين من وظيفته ،ومن َد ْورِه ،و َوضْ ِعه
كذري َع ٍة لتربي ِر ال َق ْهر وال َقتْل.
ولعل يف الندوة التي َع َق َدت ْها "وزارة األوقاف والشؤوون اإلسالمية" يف املغربُ ،م َؤخَّرا ً ،مبشاركة
َّ
َسلَ ِفيني ،من تيارات و َمشارب مختلفة ،هي نَ ْوع من "تصحيح" املفهوم ،ومن وضع ال ِّدين يف سياق
"ال َو َس ِط َية" و "االعتدال" ،باعتبارهام بني أهم ما ظلَّت الدولة املغربية ت َ ْب ِني عليهام فَ ْهمها ،ومفهو َمها
الس ِّن ّي املالِيك ،عىل طريقة ال ُج َنيْد .فحني اعترب وزير األوقاف أ َّن املغاربة ،جميعاً ،سلفيني،
لإلسالم ُّ
سلفي ،فهو كان ِ
يقصد ،هذا املعنى ،الذي نَأَى باإلسالم يف املغرب ،عن
أو أ َّن إسال َم ُهم هو إسالم
ّ
االنحراف ،أو عن تَبَ ِّني "التَّط ُّرف" لصالح جهة دون أخرى ،ومل يقصد ،يف ما أتص َّور أ َّن املغاربة
جميعاً ،يقبلون بالسلفية ،باعتبارها اختيارا ً يف الفكر والنظر ،أل َّن يف املغربَ ،م ْن يدعو للعلامنية،
ومن يعترب الحداثة ،هي األفق املمكن للدولة الوطنية الحديثة.

[]6
أ ْن يَ ْص ُدر مثل هذا الكالم عن ندوة تُ ْعقَد يف املغرب ،ومن طرف جهة رسمية ،ويحرضها وزير
رئيس ُوزرائها "إسالمي" ،من "حزب العدالة والتنمية" الحاكِم،
األوقاف ،وهو وزير يف حكوم ٍة ُ
فهذا ،يف ذاته ،تعبري عن كَبْح "الدولة" لِك ُّل املفاهيم التي ميكن أن تص ُدر عن هذا الطَّ َرف ،امل َِاسك
بزمام السلطة ،أو عن غريه ،ممن ُهم خارج السلطة ،من أصحاب املرجعيات الدينية املختلفة.
ِ
االنحرافات ،التي
فوجود امللك ،كـ "أمري للمؤمنني" ،كان ،دامئاً ،أحد الكَوابِح يف اتِّجاه َم ْنعِ مثل هذه
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كانت بعض مظاهرها بَدَتْ يف خطابات بعض وزراء "العدالة والتنمية" ،وعند بعض قادة الذِّراع
ال َّد َعوِي لهذا الحزب .الخالف ،وال ِّنقاش الجاري حول مرشوعية "اإلجهاض" ،وحول مرشوع مسودة
القانون الجنايئ الذي اقْترَ َ َحه وزير العدل وهو وزير "إسالمي" ،وما عرفَه هذا ال ِّنقاش من ت َبايُ ٍ
نات يف
ٍ
وخالفات حا َّدة ،فرض تَ َدخُّل املَلِك ،أو االحتكام إىل "أمري املؤمنني" ،وهو ما َح َدث من قَ ْبل،
املواقف،
تشخيص واضح ،لِطبيعة الحقل الديني يف املغرب ،الذي ال
بصدد " ُمد َّونَة األحوال الشخصية" ،هو
ٌ
ميكن أن يخرج من هذا املعنى السلفي الذي يقوم عىل مبدأَ ْي الوسطية واالعتدال.

ال يعني هذا أ َّن الدولة َو ْح َدها من تعمل يف هذا ال َحقْل ،أو هي من ت َْستَ ْح ِكم يف خيوطه كاملةً،
بل مث َّ َة أطراف أخرى تعمل يف ات ِّجاه َج ِّر ال َح ْبل إليها ،وأ َّن هناك "شرُ َ كاء" أصبحت الدولة ُملْ َز َمة
بدعوتهم للحوار ،أو الستقطابهم ،مثلام حدث مع بعض أقطاب "السلفية الجهادية" ممن كانوا
ت َ َو َّرطُوا يف العمليات اإلرهابية التي حدثت يف مدينة الدار البيضاء ،أو جامعة "العدل واإلحسان"،
تلعب َد ْور
أو غريهم ،ممن يَطْفُون عىل َّ
السطْح ،بني الفينة واألخرى .فالدولة ،يف هذا السياقُ ،
املايسرتو الذي يحرص عىل ضَ ْبط اإليقاعات وال َّنغَم ،وعىل العودة بال ُّنوت َ ِة إىل َوتَرِها الذي عليه
يَ ْستَوِي ال ِغناء كامالً.

[]7

الت يف "اإلسالم السيايس" ،يف املغرب ،وهي تح ُّو ٍ
هذا ،يف اعتقادي ،هو جوهر ما يجري من ت َح ُّو ٍ
الت،
ال تخرج عن هذين ال َّز ْو َج نْي" :الوسطية" و "االعتدال" ،أو "اإلسالم" الذي ينخرط يف السياسة ،لكن،
ليس مبرشوع "إسالموي" ،بل مبرشوع سيايس ،اجتامعي ،هو مرشوع "الدولة" ،ال مرشوع "الدين"،
أو مرشوع "إمارة املؤمنني" ،حتَّى يف ِشقِّه الديني .وبالعودة إىل خطابات حزب "العدالة والتنمية"،
الذي هو حزب يف ِ
أساسه خارِج من التَّنظيم الدويل لإلخوان املسلمني ،ومبا يقولونه اليوم ،و ُهم
يف موقع املسؤولية ،سنجد بَ ْوناً ِ
شاسعاً بني الخطابَ نْي ،أو بني اللِّسان نَْي ،لِسان "ال ِّدين" ،أو "التَّ َديُّن"،
ولِسان "السياسة" أو السلطة باألحرى .فالخطاب الديني ا ْختَفَى ،أو ت َ َوا َرى ،يف خطاب هؤالء،
وأصبح الخطاب السيايس هو الحارض ،أل َّن ما فَ ِه َمه اإلسالمويون ،سواء داخل السلطة أو خارجها،
هو أ َّن مرشوعاتهم الدينية ،ال َّد َع ِويَة ،أو هذا الذي اعتربوه إسالماً سياسياً ،بغض النظر عن أعطاب
التَّ ْس ِم َية ،كام بَ َّي ْنتُها من قبل ،غري قابلة لإلنجاز ،أل َّن وزارة األوقاف ،التي هي "وزارة سيادة" ،ليست
تابعة لرئيس الوزراء ،سواء أكان يسارياً أو إسالموياً ،فهي يف يَ ِد امللك ،مثلها مثل وزارة الخارجية،
ووزارة الداخلية ،وأ َّن أي اقرتاح ،أو مرشوع قانون ميس هذا املجال ،يبقى رهيناً بالتَّ َو ُّجه ال ِّديني
للدولة ،وإلمارة املؤمنني ،ال لغريها من األفكار ،ولو صدرتْ عن مفكرين تنويريني ،أو أصحاب فكر
حدايث تقدمي ،فاألمر سيان.
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َك "الدِّين" و "الدولة"
السياسيِ ّ " يف املغرب بني ف يَّ ْ
ت َح ُّوالت "اإلسالم ِّ

[]8

فام نَ ْعتَبرِ ُه َ"ت َ َح ُّو ٍ
الت" يف "اإلسالم السيايس" يف املغرب ،هو ثوابت ،وهو ُم ْكتَسبات ،ال َّد ْولَ ُة هي
ِ
ص امل ُباشرِ َ عىل ال ِّدين ،يف كل جزئياته وتفاصيله.
من تتحكَّم يف
خيوطها ،وهي من تَ ْعتَبرِ َ
نفسها ال َو يِ َّ
الذين ظَ َه ُروا يف املشهد املغريب ،سواء يف املايض" ،الشبيبة اإلسالمية" ،أو يف الحارض ،حزب "العدالة
والتنمية" و "العدل واإلحسان" ،والسلفيات الجهادية ،مبختلف أنواعها ومشاربها ،هي كُلُّها خرجت
من التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني ،وفك ُرها هو نفس الفكر ،الذي مييل ،بطبيعته ،إىل امل ُ ْغلَق
للنص الديني ،ولتأويله بنفس املرجعيات ،التي ال تبتعد يف جوهرها عن فكر حسن البنا وسيد
ِ
وتأويالت ابن تيمية ،رغم أ َّن البعض من هؤالء ،مثل
قطب ،وأيضاً ،عن الفكر الوهايب ،وعن فتاوى
حزب "العدالة والتنمية" ،انخرط يف الفعل السيايس ،واختار امل ُشاركة يف الحكم ،والقبول بالخيار
الدميقراطي ،لكن ،دامئاً ،بنوع من اللَّ ِعب امل ُزدوِج .فالجناح الدعوي لهذا الحزب ،يف ما يصدر عنه
ُوص ،وهو ما بَدا
من أفكار ،وما يفت ُحه من قضايا ،مل يخرج عن جوهر هذا الفكر املاضوي ال ُّنك يِ ّ
َجلِ ّياً يف مرشوعات "الحزب" الحكومية ،التي مل تَل َْق قبوالً من األحزاب واملنظامت امل ُعا ِرضَ ة ،ومن
أصحاب الفكر الحدايث التنويري ،وجمعيات حقوق اإلنسان ،واملجتمع املدين.
قراءة هذه املقرتحات ،تَشيِ
بالتا ُجع عن امل ُكتَسبات التي َح َصل عليها املغاربة عرب سنوات من
رَّ
ِ
ضحيات الجسيمة ،والرغبة يف العودة بوضع املرأة ،مثالً ،إىل ما قبل االستقالل ،أو إىل
ال ِّنضال والتَّ
تلك العهود السحيقة التي كانت فيها املرأة "خادمة" يف البيت عند الرجل ،وليست زوج ًة ورشيكة،
ولعل يف ترصيحات رئيس الحكومة ،أمام
لها حقوق ،وعليها واجبات ،مثلها يف ذلك مثل كل الرجالَّ .
يخص وضع املرأة ،ما فَضَ َح هذا ال ُّنزوع املاضوي ،السلفي ،ليس باملعنى اإلصالحي
الربملان ،يف ما ُّ
كوص.
التَّ َح ُّررِي ،بل باملعنى االرتِكايس ،ال ُّن يِ ّ

[]9

ال ت َ َح ُّول ،إ َذنْ ،ثمَ َّة ثوابت ،ويف ِظ ِّل هذه الثوابت ،التي ا ْعتُبرِ َتْ ضمن "امل ُق َّدسات" ،جاء قانون
اال ْع ِتقاد ،أو ما يُ ْعتَبرَ جناية يُعا ِقب عليها القانون ،يف ما ُس ِّم َي بـ "بزعزعة عقيدة مسلم" أو ُم ْؤ ِمن،
ٍ
غموض ،وابْ ِتذَا ٍل يف الصياغة والتعبري .فحرية
والتي يُعاقَب عليها بالحبس ،مبا يف هذا املعنى من
امل ُ ْعتَقَد غري وا ِر َدة يف هذا السياق ،وال يحق ملغريب غري ُم ْقتَ ِنع بإسالمه أن يعلن َج ْهرا ً أنَّه ذهب لغري
اإلسالم ،أو آ َم َن بغريه من املعتقدات.
لكن ،رغم كل هذا الذي اعت ْربناه ثوابت ،ورغم كل هذه التقاطُبات والتَّجاذُبات ،بني الدولة ،وبني
اإلسالمويني ،سواء من كان منهم يف السلطة ،أو خا ِر َجها ،فإ َّن طبيعة ال ِّدين يف املغرب ،تبقى غري
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طبيعته يف عدد من الدول اإلسالمية التي تتب َّنى االنغالق والتَّ َز ُّم َت ،وتسمح ،بطريق ٍة ،أو بأخرى،
ٍ
انفالتات ،ومن تَطَ ُّرف ،كام يحدث يف املذهب الوهايب ،وما ترت َّب عن تأويالت ابن
مبا يَ ْح ُدث من
واس ِتعامله.
تيمية من إفراط يف فهم ال ِّدين ْ

[]10

ما نعتربه إسالماً سياسياً ،هو ،باملنظور الذي َذ َهبْ ُت إليهُ ،هنا ،خُروج بال ِّدين عن السياق الذي جاء
ٍ
وتأويالت.
منه ،أو عن املعنى الذي َد َع ْت إليه ال ُكتُب الساموية ،وما رافَقَها من كتابات ،ورشوحات،
ويف اإلسالم ،ليس ثمَ َّة َخلْط بني الدين وشؤون الحياة العامة ،فكام لل ٍّدين شؤونه ،وله مشكالت ُه
التي ترتبط بطبيعته اإلميانية الغَيبية ،فللحياة ال ُّدنيا ،مشكالتها ،وطبيعتُها التي تفرض فكرا ً قابالً
لل ُمنا َو َرة ،ولتغيري املواقف ،ولنوع من اللُّيونَة ،أل َّن السياسة ،هي تعا ُمل مع املسلم ،وغري املسلم،
وهذا ،يف ذاته ،يجعل من السياسة ،بعيدة عن الدين ،وعن أمور ال ِّدين ،لِام بني ال َح ْقل نَْي من فروقات،
ٍ
مآرب أخرى.
ومسافات ،ال ميكن رأْبُها ،بال ِّدين ،وال با ِّدعاء اإلميان ،أو ركوب السياسة لتحقيق َ
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