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VÙøãŽj‰]  مر <K سعناc بحاث، إال أن نتوجھالxامل للدراسات وyذا العمل، سواء أثناء ا�عقاد   والتقدير ل الشكر 0بجز  كز تRا لRدعم sFملانية، عx لتا النواة الصلبة ألعمال املؤلَ ملؤسسة  ا�س زايدلyح�7 و~> م  . من خالل تحمل نفقات طبعھ أو ف،الندوت7ن اللت7ن ش shإخراج  ذا العمل إ <K ل من سا مyناسبة أيضا للتقدم بالشكر  ل وة ا89ر0ة، وxستاذ حفيظ  روس الذي عز الدين العالم الذي سا م K> تنظيم نداملدنية، وxستاذ  شام الRدا=> الذي أشرف عsF تنظيم ندوة الدولة املدنية، وxستاذ سيما xستاذ ا89س7ن أخدوش الذي أعد أرضية ندو�ي ا89ر0ة والدولة ال الوجود،  الرحيم اليو�OPS  ، وxستاذ عبد، والتواصل مع ا�8ّكم7نأشرف عsF تeسيق xوراق أن نح�O جRود �ل xساتذة الذي أشرفوا  ، كما ال cسعنا إالالذي راجع الكتاب لغو0ا لھ لوال اRZ9د الذي بذ شyل ال��ا�يتخرح K <K> كتاب أن لم يكن ألعمال  ذا الو   عsF تحكيم xوراق وتجو0د ا. �ات املتم�7ة �Zموعة من xساتذة الذين أعضاء مركز تyامل �لٌّ من موقعھ، واملشارَ  ةK> الندوات  سا موا اZ9ر_OP من لھ، ونخص بالذكر xستاذ صالح الدين  املُعدَّ ب7ن الباحث7ن الذين سا موا K> صل من التواعsF امتداد سeت7ن �املت7ن ف  ..لكشو من تو�س، وxستاذ عادل حدجامي، وxستاذ أحمد عصيد.د املالك الوزا�ي، وxستاذ من�7 لyل من xستاذ رشيد علg OUدر+OPS، وxستاذ عبلبنان؛ الذي سا م بمداخلة مفتاحية K> ندوة ا89ر0ة، إضافة إsh املشار�ات املتم�7ة را�ي من الذي قدم مداخلة مفتاحية K> ندوة الدولة املدنية، وxستاذ وجيھ �وث تو�س؛ ؛ إذ استد�x sمر ُتوجت بخروج  ذا العمل إsh النور  ،الندوات و7qن مeسقي العمل ضوء املستجدات ال�K  O>عدة مراجعات وتنقيحات، كما أعيد تقييم �عض الدراسات    عرف��ا املنطقة املغارqية. 
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لتھ مؤسسة  ا�س بذ ن فيھ، واRZ9د الذيالسادة الكتاب املشار�و لھ بذ الذياRZ9د  د ب7ن أيدي القراء لوال جيكن K> إمyان  ذا املؤَلف أن يو  نھ لمإ و0مكن القول         للدراسات وVبحاث  املدير التنفيذي ملركز تNامل   د.عبد الرحيم العالم    سيما السيد يوخن لوqاه والسيد ميلود السفيا�ي.ال زايدل بyافة طاقRما 
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Üè‚Ïi� أواخر سنة  Tجتما�>ا89راك  ذا بقوة �عد �7 الدولة املدنية تّم تداول �عب� سواء من خالل �عب�7 الشعوب تطلعا��ا لتحقيق �غي�7 سياOPQ حقيقي نحو  ،2010 التعب�7 عن لديمقراطية وا89كم املد�ي، أو ع � محاولة النخب السياسية ا��تلفة ا حاباة الدولة الديeية أو الدولة K> إيجاد تقارب بي��ا، أو العمل عsF نفي ��مة م رغب��ا Oطراف.تُ  قد العسكر0ة ال�x تتوج و�عّ � عن   لصق ¡�ذه Oرادة العامة ال�g ومRمف sFا تقوم عRأساس <K الفكر والدولة املدنية <K س يخفى أن  ذا التصور قد �شأHتمع، ولZجتما�> داخل ا�T التعاقد T ا89ديث ع � مختلف فالسفة العقد OPQنوار الذين السياx إحداث قطيعة نظر0ة مع تصورات العصر الوسيط للممارسة جتما�>، وفالسفة <K انتقلت ع � سا موا جميعا Oنمط السياسية املس¥بدة، وقد تّوج ذلك فيما �عد بالدولة املدنية ا89ديثة ال� shرافقت  ذه التحوالت، إ Oوا89روب ال� OPQلة   دولة الديمقراطية املعاصرة �سلبيا��ا و§يجابيا��ا.التحوالت وتراكمات عدة، رغم �ل املآyوم يطرح مشRسالمية مازال  ذا املفg لثقافتنا <hال التداوZا� <K لكن التعارض ب7ن التصور ا89ديث للدولة والتصور التقليدي   ذا و0نجم عن  املدنية يصطدم ¡�ذه التمثالت والتصورات التقليدية.وتمثال��ا للفعل السياOPQ والتعاقد Tجتما�>، مما يجعل أي حديث عن مفRوم الدولة مRا xدبيات السلطانية ومن الالشعور الثقاK> السلطوي الكث�7 من أسRRا وقي�ستقي من  ،تتمثل أساسا K> سيادة تصورات عتيقة للممارسة السياسية ،مزمنة فكر نظK �7> السواء K> واقع املمارسة أو التصراع وتمزق حقيقيان  ،الشموh> للسلطة   التقليد وا89داثة، مما جعل مRمة gصالح معقدة.السياسية والثقافية وا89قوقية والقانونية، ا�سمت K> غالب xحيان باملزاوجة ب7ن وقد اتخذ  ذا التمزق أشyاال مختلفة من الظوا ر  السياg OPQسالمي املعاصر.
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واملتعلقة بموضوعات ومن xسئلة ال�O حاول  ذا العمل اZ9ما�> gجابة ع��ا   .أخرى  جRة من xزمة مجتمعات K> الظوا ر لتفس�7 ا89داثة م�7اثو  وواقعا، مفRوما xزمة مجتمعات K> ا89ر±ة موار±ث فRم §shو  ،من جRة �عي��ا واقع مجتمعات K> معینة بمعا�ي ا89ر±ة رسوخ أسباب إلدراك ا89دیثة ا89ر±ة ةلغ فRم �عمیق إsh ا89اجة من  نا  .الواقع استعصاء مشyلة تواجھ ف·O ا�Zتمعات، با«> غرار عsF ا89ر±ة، إsh تتوق  ما بقدر أل�ºا ؛للتطبیق اموضوع إsh ا89ر±ةZ9عل  ماسة حاجة بل ~> K>  فقط، للتفك�7 موضوعباعتباره  ا89ر±ة سؤال طرح است¹ناف إsh حاجة K> ل¸ست غ�7 ا، ف·O من �µأك السؤال ¡�ذا معنیة وgسالمیة العرqیة ا�Zتمعات أن شك وال مجددا، فيھ لتفك�7ل املوجبة �عاظم xسباب �س´ب ،إ89احا أك�µ یصبح xزمة مجتمعات K>أنھ  إال ا89ر±ة، سؤال �ونیة ورغم  .gرادة ومحدودیة �gسانیة ا89ر±ة بeس´یة ال¥سلیم ضرورة ثّم  ومن ا89ر±ة، جانب إsh ةا89تمی بمبدأ gقرار فرض وثقافیة، واجتماعیة تار±خیة �8ّددات یخضع معطى واقع K> وجود  ذا �gسان أّن  ووجدانیة"، غ�7 وشعور±ة واقتصادیة"، وذاتیة "نفسیة وثقافیة وسیاسیة "طبیعیة موضوعیة وحتمیات إلكرا ات ا�9ضوع عدم K> تكمن وتجلیات دالالت تحمل املعa» ¡�ذا فا89ر±ة ؛لRا موضوع أنھ عsF وتتمثل  ذا العالم تفّكر حّرة، وذاتا واعیا °�صا باعتباره الفرد ملفRوم وامل��¯> النظري  Tك¥شاف منذ املسألة ¡�ذه الو�> ترّ®عل¬�ا. و  املعa» و§ضفاء ا89یاة K> الرغبة ت �یر K> أ مية من لRا ِملا ذلكو  سواء، حّد  عsF والرا نة ا89دیثة العصور  �سانإ ا تمام مركز فكرة ا89ر0ة احتلتفقد وK> املقابل،  K> بلداننا للممارسة السياسية ل8Áكم  قليدانيةيمكن إحداث قطيعة مع التصورات التدولة مدنية بyل مقوما��ا ا89قوقية والديمقراطية K> مجتمعاتنا العرqية؟ وكيف ما ~> الدولة املدنية؟ وما مقوما��ا النظر0ة والعملية؟ و ل من املمكن أن تقوم   الدولة املدنية وا89ر0ة:
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املش�Ãك ب7ن وتو�س، ولي´يا، ومور0تانيا)، وذلك اعتبارا للروابط التار0خية واملص�7 مفRوم الدولة املدنية وا89ر0ة ومستقبلRما K> املغرب الكب�7 (املغرب، واZ9زائر، محورة النقاش K>  ذا الكتاب حول  ارتأينا ، ذه xسئلة وgشyاالت ملعاZ9ة  وTجتما�>؟ السیاOPQ والتدب�7 القانو�ي للتنظیم ا89ر±ة إخضاع یمكن حّد  أّي  و§sh ؟..والدیeیة والثقافیة السیاسیة وTقتصادیة ا89تمیات من العدید وجود ظّل  K> تتحقق أن �gسانیة ل8Áر±ة بالدولة؟  ل یمكن عالق��ما وما ا89ر، وا�Zتمع ا89ّر   و �gسان وما لRا؟ منّظمة قوان7ن دون  من فردیة حر±ات تصّور  یمكن و ل؟ نا ا: ما معتتفرع عن أسئلة الدولة، أسئلة أخرى حول ا89ر0ة  لميا نحو ترسيخ الدولة املدنية؟K> بلدان املغرب الكب�7 انتقاال س الشعOmوTنتقال ¡�ا إsh واقع الديمقراطية والتداول السلOU عsF السلطة؟ و ل حقق ا89راك  تفكK �7> وضعية با«> الدول العرqية xخرى ال�O إقصاء الشعوب  ذه الدول. وqدون  حداث x  أسفرتوTقتصادية �Zتمعات  ذه xقطار، K> ظل الواقع اZ9ديد الذي الكب�7 وذلك قصد استجالء واقع املمارسة السياسية وا89قوقية والثقافية الدولة املدنية وا89ر0ة K> املغرب  ال نفسھ والنقاش ذاتھ، طرحنا سؤالcشملRا السؤ       د.ا89س7ن أخدوش/د.حفيظ  روس/د.عبد الرحيم العالم  .2011التار0خية والسياسية اZ9ديدة �عد أحداث 
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íé�]†Ïµ‚Ö]æ�íè†£]�°e�íÎøÃÖ]�íéÖ^Ó�c�»  íé−…^i�íéÖ]�é×Ò�ÐÏvjè�^Ú‚ßÂ�êÖ]�é×Ö]�gâ„¹] êÞ]†mçÒ<äéqæ<< <êÞ^ßfÖ<gi^Òæ<†ÓËÚ< < وقد أشرفت  –ثمانيeيات القرن املاOPÅ، السيد سليم ا89ص عندما قال "K> لبنان مة لبنان K> آخر أذكر مقولة رئHس حyو  %$ مقارeة السياEFd التكنوقراطي *  مقارqة فيلسوف cُعa» عناية مركزة بالفلسفة السياسية وxخالقية.  -  مقارqة مؤرخ أمعن النظر K> تار0خ الثورات وطبا�عRا وخصائصRا.  -  مقارqة سياOPQ ذي خلفية تكنوقراطية.  -  شyالية العالقة ب7ن ا89ر0ة والديمقراطية: cستحضر�ي بداية ثالث مقارqات إل  (ر0نھ  Rene Remondوأعود  نا إsh مقارqة املؤرخ الفر�OPS  %$ مقارeة املؤرخ *  كث�7 من ا89ر0ة وقليل من الديمقراطية".  –ا89رب x لية ع�º sFاي��ا  لي �الي7ن وديمقراطي7ن. وسيأ�ي الثورات، وال�O من وجو Rا التناقض بل الصراع ب7ن طبيعة ا89ر�ات Tحتجاجية واملطلبية ال�O حمل��ا �ل موجٍة أو محطة K> مسار تلك عمومًا إبان القرن التاسع عشر، يم�7 ب7ن اللي �الية والديمقراطية تأسHسًا عsF دراسة ألنماط الثورات، الفر�سية خصوصًا والثورات xوروqية  K> مقارqة  ذا xخ�7 *ر0مون) ، ترجمة ع&% مقّلد، امل"شورات 1914 – 1815)، القرن التاسع عشر 2ر
نھ ر
مون، مدخل إ�� التار
خ املعاصر (*                                                           عندما يم�7 ب7ن اللي �الية كمذ ب فلسفي و7qن اللي �الية التار0خية، حيث يقول: استوقفتOa مقولة ناصيف نّصار K> كتابھ "باب ا89ر0ة"  %$ مقارeة الفيلسوف *  توضيح  ذا gشyال.   .1984العر/ية، ب,+وت، 
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لي �الية اقتصادية مفتوحة، ال بد من أن تyون -"اقتصاد حر" أضsÐ مؤخرًا نيوومؤّسٍس عsF ميثاق وطOa اعت � بم�Ïلة "عقد اجتما�>"، وعsF توافق مبOّa عsF ، 1926تور اللبنا�ي عام حد �عب�7 مHشال شيحا أحد املشارك7ن K> صياغة الدسمحyوم بإكرا ات ور انات نظاٍم طائفي قائٍم عsF عملية "�شارك ب7ن الطوائف" عsF إن معاناة مسؤول تكنوقراطي عارٍف بأصول دستور ديمقراطي ولكن K> مجتمع   (Tق�Ãاع العام) أداًة وشكًال، و�ل  ذا يفOPÎ إsh سؤال ملاذا وكيف؟   ذه xخ�7ة أو "ZÍمRا" املتحقق قليًال. ولعّل xبرز K>  ذا القليل  و Tنتخاباتوان �ان حظ  –الفوPÅ» إsh حد ما، فإن ذلك ما �ان ليدفعھ للقنوط بالديمقراطية وا89ر0ة Tقتصادية عsF طر0قة (دعھ cعمل) أو وفقًا ملذ ب النيولي �الية، أي معa» » حر0ة اZ9ماعات والطوائف، _OPء، فحّملRا معa» ا89ر0ة الفردانية، كما حملRا معaالديمقراطي  ذا gشyال املفا يOU أم ال، فحّمل معa» ا89ر0ة أ�عادًا مطلقة �شمل �ل ا89ر0ة). وسواء أدرك السياOPQ التكنوقراطي ا89ر0ص عsF فكرة الدولة ونظامRا ع أيضًا K> ح�7 ا�9الف عsF معa» املفRوم نفسھ (و نا مفRوم وصعوqة ضبطRا). بل يقإدراكھ من قبل مواطن متا�ع لفوPÅ» السياسات والسلو�ات املعHشة K> لبنان فيعOa أن K> املسألة إشyاًال يقع ال K> ح�7 تحسس مسؤول فقط (و و أمر يمكن K> بلده و و مسؤول K> أعsF سلطة تنفيذية "كث�7ًا من ا89ر0ة وقليًال من الديمقراطية" (متذمرًا)، أّن  أن يالحظ السياOPQ ذو ا�9لفية الثقافية واملنZËية التكنوقراطية  ***  ).312 – 311(باب ا89ر0ة صتضافر وتوافر عوامل عدة ديeية وقومية وفلسفية وعلمية وصناعية وتجار0ة وحرqية" وحياة ا89ر0ة، إمyان تحقق ال بفضل عبقر0ة خاصة با�Zتمعات xوروqية، بل بفضل ّور من أجل ا89ر0ة "اللي �الية التار0خية إمyان من gمyانات K> مجرى الصراع املتط
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معرفية شائكة وملت´سة  –املعاناة مع معاcشة تداعيات  ذا الواقع عملية نفسية  يف ا�Zال الديمقراطي و و ا�Zال املعّرف واÒÓ أن K> مثل  ذا الواقع يض  املستو70ن متداخل7ن إsh حد �عيد ب7ن رجل xعمال ورجل السياسة. باألخ�7ة التنمية ومداخل Tس¥ثمارات ومواقعRا وفرص العمل وأماك��ا. علمًا أن توز+ع السلطات K> أجRز��ا، ومستوى توز+ع ال�µوة T <Kقتصاد وK> ا�Zتمع. وأعOa داخل7ن: مستوى عقد الشراكة ب7ن الطوائف K> امليثاق الوطOa، وعsF مستو70ن متا89ر0ات ب7ن الفردية من جRة، واZ9ماعاتية من جRة أخرى، كما ت¥شابك ب7ن أطراف عناصر ا بمرجعية دستور0ة وqلغة كمية (كث�7 وقليل)، وال سيما عندما تتداخل عsF مستوى التعب�7 ع��ا، فكيف إذا حاولنا أن �عHش ZÍم  ومقلقة، بل مح�7ّة الفرد K> مجتمع أّطره  –م تجري فيھ ممارسات حر0ة املواطنواملؤسس كمجال عا املواطن الذي  –، أي موضوع الفرد h$ املواطنةينقص الديمقراطية K>  ذه ا89الة آخر، ما cُسكت عنھ أو ما ال ُيفكر بھ)، أو رqما ما ير0د أن يصّرح بھ ضمنًا، أن ما لذا، فإ�ي أرÒÕ أن ما ال تفÒÔ عنھ مقولة سليم ا89ص صراحًة (أو بتعب�7   مية).xمة من معان ملت´سة وحائرة K> تراثنا وثقافتنا السياسية العرqية وgسال وطن" (وأفضل استخدام xخ�7 ملا ملصطÒÁ  –أمة أو "دولة  –تار0خيًا مشروع دولة  g عطي ا89ر0ة الفردية (أي حر0ةc انًا تار0خيًا (ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًاyظل �سان) إم <Kارعندما حلل مؤرخ   ****  عقد اجتما�> ب7ن دولة ومجتمع مواطن7ن ال مجتمع طوائف. واقتصاديًا) قابًال للممارسة، وفقًا ملعقولية متوازنة ب7ن ا89قوق والواجبات. وyفx "ركز  السياسية جان جاك شفاليھ "الديمولي �الية" عّلق عsF  ذه الرؤ0ة الدمجية ب7ن  (R. Remond) مؤرخا آخر لألفyار  و ر0نھ ر0مون  أن إالعsF ما  و غ�7 قابل للقسمة ب7ن الفلسفة اللي �الية والفلسفة الديموقراطية". 
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القرن التاسع عشر".  إshالقرن العشر0ن م��ا  إsh"رؤ0ة أقرب  إ�ºاالفلسفت7ن، فاعت �  تجدد مفRوم ا�Zتمع املد�ي، اثر و�>  أنسيما �عد K> غضون  ذا القرن وال   تك¥سب أ مي��ا اليوم، عرqيًا.  فةgضاولعل  ذه  ا�ºيار Tتحاد السوفيا�ي، ب¥نا نقرأ الكث�7 من  إ�shشيyوسلوفاكيا وا�Zر، وصوال التوتاليتار0ة �عد ا89رب الثانية ثم Tنتفاضات الشعبية x  <Kنظمةمساوئ  . لكن وK> والديموقراطيةات السياسية ال�O تؤكد عsF تالزم الفكرت7ن اللي �الية xدبي نقرأ كالما  أيضاوثورة املعلوماتية، ب¥نا ” العوملة“الوقت نفسھ، ومع �عاظم ظا رة  من�Ùا ��اطر ا، باعتبار ا ��ديدا للديموقراطية  أومبجال لRا، ” النيولي �الية“حول  الصر0حة  أودالالت  ذا التمي�7 والتفر0ق K> الوضع العرÛي؟ وما ~> املعا�ي الضمنية K> أواخره؟ وما سيما اليات K> غضون القرن العشر0ن وال التمي�7 وما استجد من إشy ل ثمة عالقة ب7ن  ذا )18151914وجRة نظر ر0نھ ر0مون (القرن التاسع عشر مسار مeش�Úما وتطور ما K> غضون القرن التاسع عشر؟ وكمحاولة إجابة سنعتمد ح: ما أوجھ الفرق والتمي�7 ب7ن اللي �الية والديموقراطية K> أسئلة عديدة تطر  .بالذات ثم  "K> لبنان الكث�7 من ا89ر0ة والقليل من الديموقراطية"؟ أنال�c Oس¥بط��ا القول  نتطارحRا  أنالقول بالتمي�7 بل التفر0ق ب7ن اللي �الية والديمقراطية. أسئلة نحاول       عن إجابات ممكنة.  بحثاً 
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انھ �ان  xوروÛييجمع املؤرخون xوروqيون عsF وصف القرن التاسع عشر   : اللي^�الية والديموقراطية %$ مسار امل�شأ (التجرeة الفر8سية) من أجل Tستقالل والوحدة  أوومن أجل الديموقراطية السياسية وTجتماعية ة أجن´ية أحيانا)، و�لRا قامت من أجل ا89ر0ة (نظام سياOPQ، نظام اجتما�>، سيطر و ذه الثورات �ش�Ãك "بأ�ºا �انت جميعا موجRة ضد النظام القائم ”. قرن الثورات“ ). بل �ان 1789وحده (لم تكن تتم وفقا ملوجة واحدة وqدافع م�7اث الثورة الفر�سية لكن وت�7ة Tنتفاضات وأ دافRا ومضامي��ا، بل محر�ا��ا Tجتماعية والفكر0ة،    .الوطني7ن" املتمايزة، وتأسHسا عsF دراسة  أيضااملسار يحمل موجات من الوتائر املتداخلة ولكن  حدثت باسم ا89ر0ة ضد بقايا ” حر�ات لي �الية“وتتألف من  املوجة Vو`l -1   :يمكن التمي�7 ب7ن أرÛع موجات ك �ى )1914 1815(ر0مونالقرن التاسع عشر  K> أوروqا  1830و 1820الZËومية. ومثل ذلك انتفاضات  النظام القديم ورداتھ واخر القرن مختلف"، مرجعية استلRامRا املدارس Tش�Ãاكية اZ9ديدة، وقد �انت K> أمن ا89ر�ات، ~> ا89ر�ات Tجتماعية "و~> ذات استلRام  املوجة الثالثة -3  .”الثورات الديموقراطية ا�9الصة“، تألفت من املوجة الثانية -2  .الغرqية ما �Üمنا K>  ذه الورقة  .وتداخلت مع املوجات الثالث، "كخصم تارة وكحليف تارة": ~> حركة القوميات، وجرت طيلة القرن التاسع عشر املوجة الراnعة -4  .يتصاعد و0متد مع مطالع القرن العشر0ن أنالتاسع عشر ذات دفع قليل لن يلبث  والثانية، أي اللي �الية  xوshب7ن املوجت7ن: التوقف عند أوجھ التوافق والتمايز    والديموقراطية، لyون محور ما املش�Ãك  و مطلب ا89ر0ة. 



  وجيھ كوثرا8ي .…………………… املذ�ب اللي^�ا`$ عندما يتحقق _لي^�الية تار'خية  %$ إشNالية العالقة ب�ن ا()ر'ة والديمقراطية

20  

يتأسس ا�Zتمع  أنعsF فكرة ا89ر0ة، ا89ر0ة الطبيعية، وال�O عsF أساسRا يجب ، ~> فلسفة سياسية تقوم ”فلسفة شاملة“، xول  �الية من زاو0ة املدخل للي   ا�Zتمع).مدخل من زاو0ة ايديولوجية (حركة xفyار) ومدخل من زاو0ة اجتماعية (حركة بالeسبة للي �الية: يمكن �عر0فRا وفقا ملدخل7ن متداخل7ن وتأو0ل7ن متyامل7ن:     ،OPQاالسيا�ºفلسفة اجتماعية“ أيضا إ ” sFمفردانية "بمقدار ما تفضل الفرد عZ9مطالب ا sFموعة وعZا� Ò9مصا sF8ة الدولة وعÁفلسفة “ أيضااعة". و~> مص القوى ا�Zتمعة"،  أو، "xفراد  م الذين يصنعون التار0خ ولHس ا�Zموعات ”للتار0خ "املثال  إنسياسية. و ذه ال تتحقق إال بتطبيق مبدأ فصل السلطات، بل حقوقية و قيد أو إكراه... أما عsF مستوى ضمان  ذه ا89ر0ة وأ�عاد ا، فال بد من عالقات تقوم عsF عقل الفرد املتحرر من �ل ” فلسفة معرفة“وعليھ تyون �º <Kاية التحليل  sFعx  شعر ¡�ا أحدا�9في.  و ا89كم الضعيف ما أمكن. والبعض ال يخفي  أوعند اللي �الية املعلنc ال Oومة ال�y89ومة ~> اyة  .”القول بأن أفضل حqأما املقار فالفئة Tجتماعية ال�O �ستمد م��ا اللي �الية “ايديولوجية طبقة، الطبقة ال �جواز0ة.  أيضا ذه الفلسفة ~>  أنالكشف عن  إshالسوسيولوجية للي �الية فتوصل  ~> فئة املRن ا89رة وال �جواز0ة املتاجرة (...)  إل¬�امنظر�Üا واملدافع7ن ع��ا واملن¥سب7ن     .. ف·O من زاو0ة اجتماعية ذات نزوع محافظوgدار0ةالوظائف العامة  إsh، ومراقبة الدخول ” الشرط املاh> لالنتخاب“املواجRة لصعود الطبقات الشعبية ارستقراطية النظام القديم. ومواجRة صعود الطبقات الشعبية. و�ان أ م دروع ا89كم واحتفظت بھ K> مواجRة عودة  و~> إذ قامت بالثورة، استلمت  .”الطبقة xك�µ ثقافة وxك�µ غa» إ�ºا
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من قيود الوالدة وامتيازا��ا،  �gسان، والن اللي �الية حررت خرى ألكن من جRة  عبارة  أنقوامھ وسّلمھ وسيلتان، املال والعلم. و0الحظ مؤرخو القرن التاسع عشر و§كرا ا��ا (نظام القنانة)، فإ�ºا ف8Ýت K> ا�Zال أمام صعود اجتما�>  xرضوقيود  الT <»�Ãجتما�>. لكن  ذه املصفاة قابلة ” مصفاة“السلطة. و0صبح املال والتعليم ال�O تدفع ¡�ا اsh أقPß» مدا ا وأ�عاد ا، ووجھ محافظ عندما cستلم أنصار ا املقارqة الفكر0ة ومن زاو0ة التعامل معRا كفلسفة تحرر0ة منطلقة من مسّلمة ا89ر0ة ولذا فإن للي �الية وج7Rن من منظور تارÞ0> اجتما�>: وجھ تحرري عsF صعيد    .�ان ترد كث�7ا K> لغة ذلك العصر” كفاءات“ �ستدخل ي. ا89صر xقّلو+ أووتمنع وقوع اللي �الية K> عملية ا89صر الالمساوا�ي الديموقراطية (كفكرة، و�آلية، وكثقافة سياسية) لتؤّمن عملية Tنفتاح الدائم، مجتمع غ�7 مساوا�ي. ومن خالل  ذا التجاذب ب7ن Tنفتاح وا89صر ت �ز  إsh أيضامجتمع منفتح ولكن  إsh"حاجز وحافز" K> الوقت نفسھ. اللي �الية تؤدي  إ�ºمااعتماد ما قد يeتج عن نتائج متعارضة،  إنقابلة للتوسيع.  أ�ºاللتضHيق كما  كفكرة، اللي �الية، و�ستعيد �ل تراث ا89ر0ات العامة ال�O دون��ا  ذه  الديموقراطية حقل أوسع  إshاللي �اليون من خالل سلط��م: �ال�µوة والعلم وتدفع بمبدأ املساواة عط¬�ا مجاالت أوسع. ترفض �ل العوائق ال�O يصطنعRا K> نصوص، تáب��ا و� xخ�7ة حق التصو0ت لZÁميع. وعsF مستوى حر0ة  إshفأوسع: إلغاء شرط املال والدعوة  قبل  قمâ> من أو"�ل تدخل مسبق  الديموقراطيةالتعب�7 وال8Ôافة �س¥بعد  شمولية التعليم،  إ�shل تضHيق ماh>"، وعsF مستوى التعليم، تدعو  وأيضاالسلطة،    املساواة x <Kعباء العسكر0ة، كما x <Kعباء املالية والضر0´ية.مصفاة، كما تحرص عsF تحقيق  أوأي إلزاميتھ ومجانHتھ، لyي ال cستخدم كحاجز 
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رن الصراع ب7ن لي �ال�O الثورة القرن التاسع عشر �ان ق أنيرى ر0نھ ر0مون    حق Tق�Ãاع الشامل �ان cستد�> �عميما للتعليم. �ان اللي �اليون قد فRموا  إن   .آخرتوسيع K> مجال من مجاالت ا89ر0ة وا89قوق �ان cست¥بع و+ستد�> توسيعا K> مجال �ل  أنوالالفت  عيلRا K> ا�Zتمع وخلق مؤسسات لRا.توسيع مضام7ن النصوص ومفاو7qن القوى الديموقراطية اZ9ديدة ال�O ناضلت من أجل ” بالنصوص“الذين �ش´ثوا  وسيلة حصول عsF ا�9 �ة والكفاءة إعدادا  الثانوي واZ9امâ> بصورة خاصة التعليم سيما  وال مRمة التعليم أن، بHنما فRم الديموقراطيون وgدار0ةللنخب السياسية  الضرور0ة ال�O تجعل منھ مواطنا  xوليةعلومات التعليم Tبتدا�ي"إعطاء �ل إ�سان امل �ان ®8ب مجموع  إذاتطور  ذا ا�9ط فيقول "...  إshب7ن. cش�7 ر0مون وأعداد الناخمنتصف القرن التاسع عشر باتجاه التوافق ب7ن أعداد الÝe امل8Ýوqة من ال8Ôف لذا فإن خفض أسعار ال8Ôف بفضل التقدم التقOa، �ان cس�7 تدر0جيا منذ ومجانHتھ K> معظم بلدان أوروqا الغرqية. والقراءة بدور ا ترتبط بمدى القدرة املالية. قد تحققت إلزامية التعليم �ان الفر�سيون جميعا قد مروا تقر0با باملدرسة، و�انت التعليم إلزاميا �لما ُوجد ُقّراء جدد K> حالة الكمون". K> أواخر القرن التاسع عشر وحر0ة التعب�7 وال8Ôافة والeشر، �انت بدور ا ترتبط بالتعليم. "فyلما أصبح  .واعيا" cغطي �ل البلد وذلك عشية ثورة شباط  ألف عدد 250 إsh 200من  ال8Ôف اليومية   . جب7ن النظام"التجديدات جعلت من الديموقراطية حقيقة واقعية ولHس فقط مبدأ مدونا عsF عدد الناخب7ن ح�» �ساوى ا�9طان ب7ن ا89ر7qن العامليت7ن". و+ستeتج ر0مون: "�ل  ذه ®8ب ال8Ôف يق�Ãب من يقابلRا أك�µ من عشرة مالي7ن ناخب بقليل". ثم "أخذ خط  �سعة مالي7ن عدد آو، ثمانية 1914، فإن ال8Ýب K> فر�سا بلغ عشية سنة 1848
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ما �Üمنا من  ذه البانوراما التار0خية،  و مشRد الصراع الذي يرسمھ املؤرخ    الذي يرى K> التار0خ تحققًا للعقل الكF>. عsF حد ما يقولھ ابن خلدون، ورqما بطموح أك � من درس التار0خ، وفقًا لنظر0ة  يغل  –من Tستفادة من ع � التار0خ  وقد �عوملت ا89داثة مع التوسع الرأسماK <h> العالم،وعلوم �gسان وا�Zتمع... �ل  ذا يeبھ إsh محاذير املقارنة، لكنھ ال يمنع بأي حال، الثامن عشر، إsh الثورة الصناعية والعلمية إsh تفجر منا�ع الفكر الفلسفي xوروÛي دءًا من أ�سنة القرن السادس عشر إsh أنوار القرن أزمنة الدخول K> أطوار ا89داثة بال شك أن  ناك اختالفات ترتبط بالتفاوت الزمOa ا89داäي ب7ن املناطق، أي ب7ن    ل ينطبق  ذا التحليل عsF املسارات التار0خية العرqية ا89ديثة واملعاصرة؟   *****  مطلبية ذات أ داف جو ر ا العدالة واملساواة، كشرط7ن من شروط تحقق ا89ر0ة. ت لنفسھ طر0قًا مختلفًا، بل معارضًا وثور0ًا، طر0قًا �شقھ و�عبده انتفاضات وحر�االعمل ومراتبھ (منع ا�9دم مثًال من Tنتخاب). من  نا �ان النضال الديمقراطي يتخذ ا89ر0ة أو نيلRا من قبل فئات الشعب. املال وامللكية ودرجة العلم والسن وطبيعة ا�>) لتضع شروطRا K> ممارسة Tقط –وxعراف السائدة K> العRد القديم (�Tل��7يوالغلبة (~> ال �جواز0ة املالية العليا)، فRمت اللي �الية تحررًا فقط من شروط الوراثة اجتماعية أو فئة تمركزت K> املواقع الرأسمالية الك �ى والعليا وK> مواقع ا89كم لية كفلسفة إ�سانية شاملة. ففي املقابل ثمة طبقة مرجعي��ا املذ بية، أي اللي �اواحدًا K> الو�> وK> املمارسة، وان اس¥ندت  ذه xخ�7ة (أي الديمقراطية) إsh وسياسيًا، ولم يyونوا واحدًا ايديولوجيًا، أي لم تكن اللي �الية والديمقراطية شHئًا OPS رe0يھ ر0مون ب7ن لي �الي7ن وديمقراطي7ن. إذ لم يyونوا واحدًا اجتماعيًا الفر�
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K> كتابھ "تكر+س املواطن"  Pierre Rosanvallonكما يالحظ بل cشدد املؤرخ الفر�OPS  وqزqاوم، بل أيضًا يمكن أن نضيف أنھ عصر التأسHس للمواطنة وTق�Ãاع العام، وجھ ا�9صوص، لم يكن فقط عصر الثورة، كما ينعتھ بحق املؤرخ ال �يطا�ي أر0ك املؤرخ يمكن أن نخلص إsh القول، أن القرن التاسع عشر xوروÛي، والفر�OPS عsF ط K> �عض وجوه التار0خ ودالالتھ وqلغة حول ا89ر0ة، فإننا نحرص عsF النظر فقمن ولوج خنادق الفلسفة K> تنظ�7ا��ا املعقدة  –K>  ذه املداخلة –و§ذ نحذر  Le Sacre du citoyen .   <K ومًا ثم حقيقة مكّرسةR8ًا ثم مفÁ8ت مصطÓأ Oتوصيف نتائج الثورات ولعل  ذه املفردة ال� <K معيارًا ،OUتجارب التار0خ العال <K مع7ن. وما حققتھ للالدسات�7، تكّرست أيضًا <Þ0سياٍق تار <K يحتاج إل¬�ا Oياً   مواطن من أنواع ا89ر0ات ال�e8ت الحقًا عرÓة التار0خية الرا�عة، وقد أqل أصقاع العالم، واسُتفيد من : ماذا �ستخلص من  ذه التجر� shمباحث التنموذجًا عامليًا تمتد فروعھ وتمثالتھ ودروسھ إ <K ،مجاالت فكر0ة عديدة <K ممارسة الفعل ار0خ والفلسفة وعلم السياسة دروسھ وع �ه <K دب والفن...ا9، ولكن  ل استفيد منھx جتماع، ومجاالتT دلية املركبة ب7ن وعلمZ9ار حول  ذه اyتفعيل ما دخل أو استدخل من أف <K أي ،OPQأو بتحديد أك � ب7ن اللي �الية والديمقراطية، والسؤال ُيطالسيا OPQمستوى خطاب الباحث7ن واملفكر0ن العرب، رح ا89ر0ة والعمل السيا sFاملستوى النظري، أي ع sFس فقط عHل OPSطاوي وخ�7 الدين والتو�Rأي منذ أجيال رفاعة الط ،shوx منذ بواك�7 ال��ضة shودمحم طا ر وطھ حس7ن وصوًال إ OPQعالل الفا shدمحم عبده إ shطرس ال´ستا�ي إqاوZ9يل املعاصر اليوم، أمثال اZ9؟ أي بري والعروي ونّصار وعادل ضا ر وآخر0ن.. بل أيضًا ا"<Fسميھ كنط "العقل العمc مستوى ما sFأي ع ،OPQوالسيا <Fاملستوى العم sFي؟ عyخال«> واملسلx  
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 sFال الذي يجب أن ُيطرح و0واجھ اليوم من الباحث7ن العرب، عyشg ار رار ما قالھ املفكرون اختالف اختصاصا��م، لقد امتألت صفحات الكتب بتك ذا  وyأم غ�7 والفالسفة العرب عن ا89ر0ة. كما اشبع درسًا ما اقت´سھ مفكرو ال��ضة من أف <hية، و ل ~> مطابقة ملواصفات الفكر اللي �اqو0ة أو غ7مطابقة، و ل ~> توفيقية أم تلفيقية وما ~> مرجعيا��ا، و ل ~> معارضة لألصالة أو ا89داثة السياسية الغرR؟ ال«aل أو املعyالش <K آخر ما  ناك من أوجھ نقٍد shالتار0خ   � معارضة؟ إ <K "توفيقًا" OUبوظيفة ما س «aع� Oخالقية لكن ~> قليلة أو نادرة، الدراسات ال�xأي الفاعلية الروحية و Oaماعات أو بالدور الضمZ9للشعوب وا <Fمسألة محور0ة وحّساالفع <K سة، كمسألة ا89ر0ة وعالقة  ذه واملسلكية للناس، وال سيما   ا��تلفة K> التار0خ الواحد. العاملية بل عsF مستوى التوار0خ العرqية املتقاطعة ب7ن ا89قول وا�Zاالت والبHئات التوار0خ �و�ºا K> وثائق التار0خ املعHش واملقارن. واملقارن لHس فقط عsF مستوى وحده، بل معطيات الواقع Tجتما�> وTقتصادي والثقاK> حيث إمyان وجود ا أو املساحة التار0خية وTجتماعية وTقتصادية والثقافية؛ وأداة  ذا لHس نص الyاتب لظا رات والوقا�ع  و التنقيب املعرK <K> عsF أن xجدر K> عملية البحث عن ا  الس´ب K> �ع�µ ال��ضة أو سوء فRمنا للي �الية. الطRطاوي أو التو�OPS أو ال��ضو70ن åخر0ن، فHستeتجون من ذلك الس´ب أو �عض أو كما يفعل �عض الكّتاب العرب عندما يكشفون نقص ما �ع � عنھ مقوالت   ون املسلمون قّدموا شروحات نظر0ة حولRا.العبودية"، ثم cس¥بعد أن يyيفعل مثًال روزنثال K> �عر0فھ ل8Áر0ة g <Kسالم، ح7ن cعرضRا كما يF>: "ا89ر0ة نقيض ومن  نا يمكن أن أقول أنھ ال يكفي القراءة xحادية للنص، عsF طر0قة ما   xخ�7ة باملعرفة وqالسلطة وأشyال تمثلRا وتمثيلRا. 
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آخر حسب مقتPÎ» مرجعية الشر+عة واملعتقد الديK  Oa> مyان ومعلن K> مyانZçgاب بما أنجزه الفر�سيون من حر0ات (ح�» حينھ) و و إZçاب مضمر  -1  حورا�ي كتابھ "الفكر العرÛي K> العصر اللي �اh>"، وح�» كتابات اليوم.  ذا xمران  ما: نالحظ �سRولة أمر0ن م�Ãابط7ن يالحظRما �ل باحث عاæ9  ذا املوضوع منذ كتب ال �ت ) 1830ة عاي��ا وفRمRا واقت´سRا، نصًا ومعاcشة (إذ نذكر بأن الطRطاوي عاcش ثور فعsF س´يل املثال، إذا أخذنا مثاًال نصوص الطRطاوي K> �عار0فھ ل8Áر0ة وكما  ا)، أي ما عالقة املعرفة بالسلطة؟ وأي (و نا عالقة الطRطاوي بمحمد عF> باشxمر xول K>  ذا ا�7ّ89 من النقصان ما طبيعة من عالقة املفكر بالسلطة؟   قيمة عملية، أي إsh ما cسميھ كنط العقل العمF>. يبقى K> رأ+ي أمران منقوصان. و0منع نقصRما تحّول القيمة املعرفية النظر0ة إsh   أو ا�8ض. لكن  ل يكفي  ذا؟  العقل البحثصفات العقل ال��ضوي العرÛي، وال سيما إذا حاكمنا xمور وقيمنا ا من وجRة نظر تلك ~> مالحظات واستeتاجات 8èيحة. بل إن التوفيقية  نا صفة حميدة من   مع�Ãلية x <Kساس ولHست عامة وشاملة K> �ل املذا ب gسالمية والفرق. (عندنا)...ا9، و ذه xخ�7ة مقولة  "ا89قوق الطبيعية" عند م "بالتحس7ن والتقبيح"كما يقول. �أن �عOa ا89ر0ة (عند م) ما cعOa العدل وgنصاف (عندنا)، أو ك¥سمية محاولة التوفيق مع ما  و معتمد لدى املسلم7ن (لدينا) أو ما يجار0ھ (عندنا)  -2  واملذ Om لديھ.  التغي�7 من أجل ا89ر0ة من جRٍة ثانية. ذلك أنھ K> قلب  ذه العالقة يلعب الو�> xمر الثا�ي K> ا�7ّ89 نفسھ، ما طبيعة العالقة ما ب7ن املعرفة من جRة و§رادة   سلطة؟ وما الوظيفة والRدف؟ 
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ى توفر ما �شر0ًا K> 89ظة تار0خية و§رادة التغي�7 دور ما. فالسؤال يطرح حول مد إعادة التأر0خ ل8Áالة ومن زاو0ة  –من زاو0ة املنæË– ذه xسئلة وغ�7 ا َتطرح   معينة.  حيث �ان عضوًا K> ال �ملان  x1876خ�7 انطباعاتھ عsF الدستور العثما�ي بمرحلتيھ، شرق،  و سليمان ال´ستا�ي. فلقد ®Zل  ذا تجرqة مصط�º ÒÁضوي آخر من املحر0ات سياسية ومدنية وqتمثيل برملا�ي K> حال حصولھ. نقع عsF ا89الة وع ���ا K>  وتمكنًا ب7ن اZ9مRور وعامة الناس من جRة، و7qن مقتضيات ما اصطÒÁ عsF �سميتھحالة تار0خية أخرى، تفيد ما نذ ب إليھ K> اف�Ãاض تفاوت العالقة وعيًا و§رادًة   ة: لكن يeبé> التذك�7 ببعض العناو0ن الدالّ   سواء �ان أصيًال أو توفيقيًا: �ل  ذا يتطلب معطياٍت للتمكن من gجابة حول نجاعة  ذا الفكر أو ذاك   قرئ الطRطاوي أو غ�7ه من ال��ضو70ن؟ م�» ومن وكم وكيف؟ ية الغرqية ال�c OعرضRا أو ع � املرجعية gسالمية ال�O ُيذكر ¡�ا. و ل سواء ع � املرجعالناس. فRل �ان  ؤالء ير0دون حر0ة أو حر0ات وqاملواصفات ال�O يقدمRا الطRطاوي والسيyولوجية والثقافية والعلمية ال�O يمر ¡�ا ا�Zتمع واZ9مRور وx ل وعامة الناس، وسياق إنتاج املعرفة ووظيف��ا وملن تeتج وملص8Áة من؟ وسياق ا89الة الذ نية �Zتمع و7qن أنتجت K> سياقات: سياق السلطة القائمة وتجليا��ا أو تجسدا��ا K> ا. 8èيح أننا نتعامل مع تار0خ أفyار، ولك��ا أفyار �xعادالتار0خ الشامل املتعدد  العثما�ي،  حيث ®Zل ر اناتھ املستقبلية عsF مyاسب ا89ر0ات ال�O أطلقRا الدستور ، عام Tنقالب الدستوري 1908عن والية ب�7وت آنذاك (مجلس املبعوثان) وK> عام    مرا نًا عsF تحّول K> و�> الناخب7ن من رعية إsh مواطن7ن. 
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"ا�9دمات املتبادلة K> التمثيل ب7ن الفرد ومن يف�Ãض أن يمثلھ K> السلطة". ولعل  ذا لتمثيF> الديمقراطي، ذ نية ما يمكن أن �سميھ الرعو0ة تزال تحمل K> ظل النظام اTقتصادية وTجتماعية والثقافية، و§نما تطورت وتحّولت إsh صيغ من العالقة ال�O ال السيد والتا�ع �انت جزءًا من بeية ثقافية واجتماعية لم تتفكك مع التحوالت عقلية أو ذ نية K> التعامل ب7ن الرا�> والرعية (أي ب7ن ا89اكم وا�y8وم) أو ب7ن مة الظا رات الرا نة أو الالحقة، ولكن �شyل أساOPQ  و من قبيل املعرفة بأن ثالديمقراطية واس¥يعا¡�ا وفRمRا. وذلك لHس من قبيل استخدام xصول لتفس�7 التمثيلية) يمكن أن تكشف لنا �عضًا من مؤشرات أصول املعوقات أيضًا K> �عّلم دايات (بدايات التمثيل تحت يافطة الديمقراطية عsF أن عودتنا إsh الب  با89ر�ات Tجتماعية Tحتجاجية من �ل نوع. مطالب حر�ات التحرر الوطOa إsh املطالبة بحر0ات التعب�7 والقول وTجتماع مرورًا وحقوقھ وواجباتھ مع ا�ساع الو�> واملعرفة وا�ساع xفق املطلOm ل8Áر0ات، بدءًا من ا تجاوزتھ أشواطًا K> مفRوم التمثيل ؟ ال شك أ1908�ºو  1876ال´ستا�ي ب7ن أعوام السؤال:  ل تجاوزت التجرqة الدستور0ة العرqية  ذا الواقع، كما يصفھ   سرقت داّبتھ فكتب إsh منتدب واليتھ أن يأمر بإعاد��ا إليھ".مش�7 يجعلھ مل�Ãمًا لألرزاق العسكر0ة. ح�» �ان من جملة تلك املطالب أن مyار0ًا رة عليھ، أو إsh إليھ، ومن ملتمس رتبًة و�شانًا. ومن راغب K> إصدار أمر لواٍل بإلقاء نظللبحث، ملا نالھ إال  زء رفاقھ أجمع7ن. فمن طالب عزل خصم لھ و§حالة مأمور0تھ الواليات ت��مر �املطر عsF رؤوس مبعوث¬�ا حاملًة من املطالب، ما لو طرحھ املبعوث ا �انت، ح�» لقد �انت الرسائل K> �عض رغائ�Ùم، و§بالغ �شكيات أفراد م مRمأبناء �ل والية �انوا يظنون مبعو�êم منتدبًا عن منتخبيھ ال غ�7، ومأمورًا بإنقاذ جميع أن  1876لنقرأ  ذا النص: "فلقد أيد لنا Tختبار باجتماع ا�Zلس xول سنة 
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أو الزqونية السياسية".  ما أضc sÐسU» حديثا K> علم Tجتماع السياOPQ "بالزqائeية الثقاK <K> مثل  ذه  –، ذلك أن للنظر التارÞ0> والسوسيولو=>البeيو0ة، يبقى إشyالياً لكن  ذا الدور، وان �ان ي8Áظ من زاو0ة الدراسة Tن�µوqولوجية والنفسانية   السلطة. xمر الذي cعيد إنتاج عقلية "التا�ع" نفسيًا وذ نيًا. تحو0ل التمثيل من خيارات حّرة لدى مواطن7ن أحزاب إsh أتباع محتاج7ن لذوي راطية K> الوطن العرÛي من خالل و~> K> رأ+ي مفتاح مفا يOU صاÒ9 لفRم أزمة الديمق ، فإن �عداد سyان الدول العرqية 2013فحسب تقار0ر التنمية ال´شر0ة للعام   املقارنة مع ا89ال العرÛي تyاد تقارب مواصفات الyارثة. سياOPQ ~> املعلم واملعيار والفاعل الدافع K>  ذا التصاعد وgنجاز املستدام، فإن أو  وسياسية ومدنية، أي كحقوق تتوّسع تدر0جيًا ع � تصاعد مطلOm، أو اجتما�>فصولRا من أجل مأسسة ا89ر0ة ودس���Ãا وا89ر0ات كمyاسب ثقافية واقتصادية كما دلتنا التجرqة xوروqية أثناء تفاعل  –فإذا �انت �سبة املتعلم7ن أو القّراء   أو نموًا قصر0ًا K> السياسات وgرادات.  �اف، بل انھ لم يقّدر لRا أن تنمو نموًا طبيعياً ُيتعّلم، فتعلمRا يقتOPÎ شروطًا وظروفًا وال سيما ترqو0ة لم ت��يأ ولم تتوفر �شyل آخر، أو رأي إضاK>، ومفاده أن الديمقراطية، طاملا ~> درس تارÞ0>  رأيالظا رات  ن  ؤالء xمي7ن �سبة مليون أمي. و7q 96,836مليون �سمة بي��م  353,8البالغ  %، و�سبة 60.6مليون إناث. أي أن �سبة xمية ب7ن gناث تقّرب من  63,57.865 مليون  6.188% مليون. و�ش�7 املنظمة إsh أن  ناك قرابة x39.42مية ب7ن الذ�ور  جراء التفاوت الب7ّن ب7ن ZÍم سياسات التنمية، وال سيما K> مجال التعليم، و7qن ت¥سع وال تزال تأخذ باال�ساع، لHس فقط من لذلك فإن الRوة K> املقارنة أخذت   طفل وطفلة غ�7 ملتحق7ن بالتعليم ملن  م K> سن املدرسة. 
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Vمية ا رة الظا رة xوsh أسم¬�ا كما  و حال ظا رة البطالة املقّنعة، ظ  نوعيت7ن: ZÍم �سبة الوالدات والت�íم السyا�ي كميًا، بل من جراء تyون ظا رت7ن خط�7ت7ن  ل8Áر0ة، بل لالنتقام والثأر K> ا89الة xوsh، و و حال gر اب، أو الRروب من الدنيا املوصلة لRا، و�ل  ذا ال لتأسHس و�عبيد طرق املوصلة الطرق الديمقراطية الوضعية Tبتعاد والعزلة الصوفية والRروب من الواقع، �عد أن ا�سدت أبواب ا89ر0ة وعطلت Tجتماعية، بل ~> تتأسس عsF و م التغي�7 بالثورة الديeية أو Tنقالب الديOa أو اليقيeيات والقناعات النفسية والذ نية، فإنھ ال عالقة ¡�ا بالتدين أو ا�8افظة سياقات، ف·O ال �شمل نخبًا فحسب، بل جمRورًا أيضًا، و§ذ ~> تق�Ãب من مفRوم أما بالeسبة للظا رة الثانية (Tستالب)، وقد ال تنفصل عن xوsh، كتقاطع   الواقع العرÛي، وeqسٍب �ستد�> الدراسة والتحقيق. د أنھ حاصل K>  ذا ا�Zال. وأف�Ãض أن شHئًا من  ذا القبيل حاصٌل K> أو تقص�7ًا ال بموجودة. فإذا �ان باب ا89ر0ة يحتاج إsh تمك7ٍن أو تمكن لولوجھ أو فتحھ، فإن Zçزًا إليھ K> املدارس واZ9امعات ومراكز البحث، و ذه أيضًا آخذٌة بال�Ãاجع، أو غ�7 أمامRا أبواب التطو0ر وgبداع واملعرفة، كما ا�سدت أمامRا أبواب العمل الذي تطمح ة، ا�سدت وTجتماعية فRم "كنخب" مقموعة ومحتاج و�gسانياتالكå <K �µداب وضوابطRا xخالقية واستدعاءا��ا القيمية K> السلوك واملواقف. أما حملة الشRادات البحتھ تنقطع عن �عد ا الفلسفي  مفRوم "ا�9ب�7"، وتyاد املعرفة التقنية والعلمو0ةملثقف العضوي، فلقد ساد أو يyاد cسود ~> ظا رة عاملية اليوم) املثقف، وال سيما افبالeسبة للظا رة xوsh، لHس �ل متعّلم مثقف وواع، لقد غاب عرqيًا، (ورqما   والظا رة الثانية: ظا رة Tستالب xيديولو=>، أو Tغ�Ãاب عن الواقع ووعيھ.   ، و�شمل أنواعًا من املتعلم7ن وحملة الشRادات. املقّنعة
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sF إsh حد ما، فإن ما ينقص املشRد  و أيضًا نقد السياسات وTس�Ãاتيجيات سواء عومع أن  ذا التوصيف يقارب الواقع، إال أنھ يقارqھ من �عد وqصورة تجر0دية   أخرى، لHشكالن معًا معوقًا K> مسالك ا89ر0ة. تجتمع الظا رتان (xمية املقّنعة من جRة وTستالب عsF أنواعھ من جRة   كذا  ال بد أن تyون الن¥يجة دمارًا أو عقمًا. والز د بالتار0خ واليأس منھ، و و حال Tمتناع عن الفعل. وK> ا89ال7ن ومع اجتماعRا  ال �يطا�ي) ال �ت حورا�ي  –سياسات xعيان (و و �عب�7 للمؤرخ اللبنا�ي  -1  لنتذكر من قبيل توصيف املؤرخ السياسات املعّوقة ملسالك ا89ر0ة:   إجRاضRا  بالقبيلة أو الطائفة. فما ~>  ذه السياسات وTس�Ãاتيجيات؟ ات العرqية xخ�7ة ع � واملقاومة ألي طرٍق لباب ا89ر0ة، وكما أشارت تجارب الثور K> تyو0ن  ذا املسار وصوًال إsh استحyام  ذه البeية ال7ZËن K> ا�Zتمعات العرqية، تقليدية �شو ت أيضًا، فإذا �ان xمر كذلك، فإن سياساٍت واس�Ãاتيجيات ساعدت ا89ديثة ال�O أنتج��ا حداثة محلية مشّو ة تزاوجت مع و~> من جRة أخرى البeية العصبا�ي، حيث تحكم  ذه xخ�7ة جدلية ا�9روج وTست¥باع، –Tجتما�> السلطا�ي السياسية قد ساد وتحّول إsh بeية جديدة، ~> من جRة ور0ثة البeية التقليدية أي بeية الزqائeية  صعيد العمل والسلوك أو عsF صعيد النظر0ة والتفك�7. فإذا �ان سستام لعام (Tنتخابات القرن العشر0ن. وكيف تحّولت اللي �الية ال �ملانية وأساليب Tق�Ãاع االعرqية (كمصر وسور0ة والعراق، ورqما يصÒÁ لبلدان أخرى) K> عشرe0يات وثالثيeيات احتواؤ ا، وقد استخدمتھ أيضًا لتوصيف مشار+ع الدس�Ãة العرqية K> �عض البلدان آلت إليھ التنظيمات العثمانية وكيف تم  الذي استخدم  ذا املصطÒÁ لتوصيف ما اللي �الية التار0خية العرqية، حيث تyونت K> أحضا�ºا ما سHسU» الحقًا "الزqونية أحد انحرافات  رأ+ي�انت K>  –و ندس��ا) إsh وسائل سيطرة ما�عة ل8Áر0ات. وتلك 
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اZ9ديد للشرق أوسطية، و~> تج��د K> التعامل مع ا�Zتمعات –التعب�7 القديم السياسات الyولونيالية: و~> منذ اخ�ÃاعRا ملا cسU» املسألة الشرقية وح�»  -T  2قتصادية.  أحادي��اوTس¥ثمار Tقتصادي والشر�ات وال تلبث أن تتكيف مع النيولي �الية K> مراكز النفوذ العمل السياOPQ وتمنعھ عsF الشعب وqاسم الشعب، كما تحتكر مدخل اس¥بداد الدولة ال¥سلطية العرqية باسم حزب أو طليعة عسكر0ة تحتكر وم �ر للقول بالديمقراطية Tجتماعية كبديٍل من الديمقراطية السياسية. و�ان  ذا نقالبات العسكر0ة، وال سيما xيديولوجيا الناصر0ة كمسّوغ استخدمتھ أيديولوجيا T السياسية" كصيغة جديدة أو حديثة من صيغ "Tست¥باع". و و xمر الذي  سياسات الدفاع عن  وأما–ُطرحت  إن –ية.  ذا السياسية وgنمائية K> املشار+ع العرq(بالتناوب أو باألدوار املتعددة) �انت بمجملRا معادية ل8Áر0ات، وال سيما ا89ر0ات ا89ر0ات K> البلدان العرqية، K>  ذه السياسات فإن سياسات الدول الغرqية §دارة أزما��ا ملا  و محقق وحافظ ملصاR89ا، و§ذا ما ركزنا النظر عsF مسألة العرqية و  ف K> اس�Ãاتيجيات  –أحيانًا  و§ثار��احقوق �gسان  فيما خص التمجيد والت �يك  إالظل  ذه اليافطة ُيمنع النقد واملراجعة و§بداء الرأي، فوق صوت املعركة". واملعركة املقصودة ~> املعركة مع إسرائيل لتحر0ر فلسط7ن: وK> لة من التار0خ العرÛي املعاصر، و~> "أن ال cعلو صوت ال�O رفعت خالل مرحلٍة طو0املشرق أو "دول الطوق" كما سميت ذات يوم K> معنا ا وأ�عاد ا. فمعروفة الالزمة السياسات العرqية حيال القضية الفلسطيeية، و ذه أك�µ ما تطال دول  -x  3 لية ح�» يح7ن وقت إجRاضRا أو حرفRا عن مسار ا التحرري أو الديمقراطي. اغما�ي لالنتفاضات الوقوف مع الديكتور0ات وTس¥بداديات ا�8لية، أو التوظيف ال � الضغط أو Tب�Ãاز أو التوظيف الدعا�ي. بل �ان السائد K>  ذه السياسات  و  نا أو  ناك، فyانت غالبًا ما توظَّ
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لوجدان �سOm بالدرجة أو البعد، لك��ا �انت أطرافRا متداخلة ومتقاطعة ومتفاعلة K> اثالثة من أوجھ السياسات املعّوقة ل8Áر0ات مّرت بتجار¡�ا البلدان العرqية، مع اختالف القضية املوعودة باسم العدالة والديمقراطية Tجتماعية تحققت. تلك ~> أوجھ السياسة: فال فلسط7ن تحررت، وال وكن¥يجة ومحصلة جاءت معروفة نتائج  ذه كحاجات أو ضرورات إ�سانية �ع¬�ا عقليًا ونر0د ا ونطالب ¡�ا ونبذل من أجلRا. K> كتHبھ "مقالة K> ا89ر0ة"، أي  –كما يقول عزمي �شارة  –كقيمة، أو كحر0ات عسكرة الدولة وا�Zتمع باسم فلسط7ن، وxثر السلOm لRذه العسكرة، عsF ا89ر0ة ا89ر0ة وK> العديد K> ا�Zتمعات العرqية، قائمة وتحتاج إsh مراجعة نقدية جر0ئة: وعsF املؤرخ �سليط الضوء عل¬�ا. لكن يبقى أن مفاعيلRا ونتائجRا عsF مسار سؤال طيبة فصفق مؤمنًا، وÛعضRا åخر ماأل ف�Ãّلف ف¥سّلط. و ذه وقا�ع K> ذمة التار0خ بًا عرqية �عضRا صدق بنوايا ومماألة ا89اكم K> خططھ وخطبھ معًا. وا89قيقة أن نخ وكما cُع �  –ا�Zتمعات، وثمة معa» مزروع �g <Kسان املقRور و و "عsF ضفاف xمل"عsF أن �ل  ذا ال يذ ب بنا نحو ال¥شاؤم. فثمة ما  و �امن دائمًا K>   العرÛي (وأقصد gدرا�ات والعواطف معًا).  العمK <F> السلوك واملواقف لدى اتجا ات مختلفة K> تار0خنا ورا ننا. وK> سياق بحOo سدات  ذا العقل العرÛي مؤرخًا أو فيلسوفًا أو عالم اجتماع أو سياسة أن ي �ز تجالطوائف K> املشرق cغيب أو يZïب الyامن K>  ذا العقل العمF>. وعsF الباحث العلماني7ن وgسالمي7ن كما  و ا89ال K> �ل من مصر وتو�س، كما الصراع ب7ن عsF السلطة، غيبا ا أو ZÍبا ا. واليوم �شRد الصراع ب7ن  السلطة والصراعالتار0خ xخالق. وتار0خنا العرÛي و�ل تار0خ إ�سا�ي زاخر ¡�ا بواقعا��ا وفلسفا��ا. لكن بالذات كما سماه كنط، و و K> ا89ياة الواقعية وK>  –العقل العمF>  –ولعلھ  و  ذا الyامن من xرض أو من السماء. عsF أن  ذا "الyامن" جزء ال يتجزأ من العقل. انبعاث ناصيف نّصار بكث�7 من gحساس والصدقية، لكن يبقى  –عن ذلك الصديق 
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دمحم عبده، أوجRًا من تجسدات  ذا العقل العمF>، أي xخال«> رغم أنطون وgسالمي جRة أخرى (من عصر ال��ضة)، وجدت K> مجال العالقة العملية ب7ن اللي �اh> فرح ب7ن لي �اh> علما�ي من جRة، و7qن مصÒÁ إسالمي من  –من  ذا النوع  –عن عالقة  أي  1900وف �اير  1899خالصة  ذه الواقعة أن مصر شRدت ب7ن ف�Ãة دcسم �   العالقة ب7ن العقل والشر+عة. عsF أمور عقدية وفلسفية K> النظر إsh ابن رشد و§شyالية  –كما �عرف–اختالفRا  مشyلة Tستغالل الرأسماh> وسياستھ "Tستفرادية" ال�O ال تحبذ جزءًا ال يتجّزأ من و�ان من ب7ن الذين ناقشوا  ذه املسألة فرح أنطون، الذي اعت �  ذه املسالة   ال �يطا�ي آنذاك اعت � أن اy89ومة ال وظيفة لRا، سوى حماية حر0ة الصناعة.  ذا التحّول "بدعة أوروqية" وتقليدًا للعمال xجانب. K> ح7ن أن كرومر املندوب �8افظون ا�8ليون الصراع Tجتما�> من زاو0ة اقتصادية وقانونية وفكر0ة. وقد رأى االذي �ان cسT" «Uغتصاب" موجة من النقاشات واملواقف حول أحقيتھ وقضايا  gضرابعsF الثالث7ن ألف و+عملون K> شر�ات معظم رساميلRا إنyل�7ية. وقد أثار ل إضراب قام بھ عمال لفاK> الZÝائر. و�ان عدد م يرqو خالل ثالثة أشRر أك � وأطو  دمحم عبده K>  ذا  gمام، فاستف�» إلنصافRملإلضراب والّدا�> أن تتدخل اy89ومة فرح أنطون K>  ذه gشارة، مدخًال لتقو0ة موقفھ املبد�ي الداعم وقد وجد   توجب عsF اy89ومة املداخلة ب7ن أ8èاب xعمال والعّمال والتحكيم ف¬�ا... فإ�ºاالدولة، وف¬�ا يقول بأن الشر+عة gسالمية قد حّلت  ذه املشyلة حالð جميًال ،xعمال، وقرأ فرح أنطون مقالة ألحد الكّتاب الفر�سي7ن "الذين يرون ضرورة تدّخل ل وان رفض ذلك أ8èاب وقضية الرأسمالية ومشروعية تدّخل الدولة إلنصاف العّماالفر�سية K> اZ9زائر، فأثار  ذا نقاشًا K> ال8Ôافة الفر�سية حول حقوق العمال عمال أحد املوا�يء  إضرابملص��8Áا. وصادف آنذاك أن حدث  إالتدخل الدولة 
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وجد ا89ق  فإذال8Áاكم أن يدخل x <Kمر، و0نظر بما حولھ من رعاية املصاÒ9 العاّمة، شمول الضرر، �ان  إshثمرتھ من ضرورات املعHشة فيھ، و�ان ترك العمل يفOPÎ "..فاذا اعتصب (اضرب) العّمال K> بلد وأضرqوا عن Tشتغال K> عمل تyون   :ليةبالعبارات التا gماموجاءت فتوى   من رشيد رضا.xمر، رغم توتر العالقة بي��ما اثر الZÝال الذي حصل حول "ابن رشد" وqتحر0ٍض  بنائھ ملنظومة K> الفلسفة السياسية غ�7 �عيدة أو غر0بة عن ا89س العام وعن السوق؛ و�ش�7 ثالثًا أن يقظة الضم�7 لدى الفيلسوف xمرy0ي جون رولز ومحاولة السياسية ال�O حمل��ا وÛشرت ¡�ا الرأسمالية ح�» أ8Óت نيولي �الية تقدس قيم أن تّم فصلRما K> معظم مسارات ا89داثة  بتجس�7 الRوة ب7ن السياسة وxخالق، �عدK> العقائد والسياسات الفئو0ة أو املذ بية. و�ش�7 علينا ثانيًا بالتفكر املF> واZ9دي �ش�7 أوًال إsh أولو0ة املوقف xخال«> الواحد أو املش�Ãك، عsF موقف Tختالف   واقعة، وال�O قد نجد من مثيال��ا الكثK �7> التوار0خ العرqية؟ إsh ما �ش�7  ذه ال  والنفسية، فت¥شّعب T تمامات K> حقولRا، وqاتجا ات مختلفة.وأ�عاد ا89ر0ة ومضامي��ا Tجتماعية والقانونية  �gسانتتقّدم أفyار حول حقوق أخرى، ®Zاالت حول xفyار السياسية وTجتماعية وTقتصادية والنظر0ات العلمية ، والوقا�ع املصر0ة، ودور0ات تدور ب7ن املقتطف واملنار وx رام والRالل واZ9امعةK>  ذه xجواء من املناقشات والكتابات K> ال8Ôف والدور0ات املصر0ة حيث   جميعًا..".أرqاب xموال بالرفق، سواء �ان بالز0ادة x <Kجر أو النقص K> مدة العمل، أو ¡�ما قبل أرqاب xموال، بما ال cستطاع عادًة، الزم  K> جانب العمال وان ما يyلفون بھ من
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كما يقول أحد دارسيھ من  –اللي �الية املذ بية واللي �الية السياسية. إذ يeيط رولز �ستحضر K> السياق نفسھ وqاملعa» العام نفسھ فكرة رولز عندما يفّرق  ذا xخ�7 ب7ن للغو0ة K> التعب�7 عن الفكرة الواحدة، و§ذ تختلف املفردات واملصط8Áات ا  وgرادة والقدرة) ولتحقيق توازن اجتما�> cسميھ نّصار أيضًا "اللي �الية التyافلية". التار0خية (بتعب�7 نّصار)، أي اللي �الية املتكيفة واملستجيبة لظروف املمكن (العقل إنجاز غ�7 مكتمل ولن يكتمل. ولعل  ذا ما يÒÔ �سميتھ باللي �الية الدائم. إنھ تارÞ0> محدد بوضعية معينة، ولكنھ إنجاز قابل K> الوقت نفسھ للتوسع وTنفتاح لRا والبحث عن شروط تحققRا K> التار0خ، ال كمذ ب شامل ومطلق و§نما �إنجاز وgنصاف"؛ مما cعOa أن العقل ال´شري الفطري واحد K> انجذابھ إsh ا89ر0ة والسO <â عند املسلم7ن "العدل بالضرورة كمفRوم) سارع �عفو0ة وصدقية إsh القول بأ�ºا �عaفعندما cعّلق الطRطاوي عsF ظا رة ا89ر0ة ال�O راق�Ùا "كحالة" K> فر�سا (ولHس   وqالتاK <h> ا89ضارة gسالمية عsF الوجھ الذي cعنHنا  نا. خالقيات العقل ال´شري الفطري والذي نجد ا x <Kديان وا89ضارات جميعRا، أ ظر0تھ و+سميھ بالفلسفة السياسية دورًا يراه انھ مركزي K> ن –الباحث7ن العرب  ماعية الدستور0ة K> الفكر السياOPQ اللي �اh> (دمحم محمود عثمان، العدالة Tجت   الديمقراطي العادل وK> ظل ظروف مالئمة عsF تحول معقول". العمF>، أل�ºا تمثل K> ا89الة ال�O يتم Tشتغال عل¬�ا بحثًا "K> صورة ا�Zتمع ، وال�c Oعد ا س �ًا 89دود gمyان السياRealistic Utopia OPQ(اليوتوqيا الواقعية)  ثقافة ال�Ãاث7ن: من معطيات ا�Zتمع اللي �اh>   و ممكن ومعقول من س � الواقع ومناملوضوع من أبواب عديدة. لكن دعوة الفتة عند رولز ونّصار �ش�7 علينا باستeتاج ما لسنا  نا K> صدد عرض نظر0ات ووجRات نظر لفالسفة ومفكر0ن طرقوا   ). 155 – 154املعاصر، بحث K> نموذج رولز، ص 
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ف�7ى أن مثالية ما يطلبھ جون رولز من اللي �الية ، 18أن �شو Rم ا89داثة قبل القرن K> عصر ا89داثة فسUّ» كتابھ "الدولة املستحيلة"، وفيھ cستذكر عدالة الفقRاء قبل ا89داثة ليدعو املسلم7ن للعودة إsh حكم الفقRاء من غ�7 دولة، وقد استحال أمر ا د حال �xاديOU وائل ا89ّالق الذي تبa» النقد اZ9ذري ل8Áداثة وqأدوات مفكري ما �ع ل تدفع نظر0ة رولز إsh التفك�7 "�عدالة" الفقRاء املسلم7ن القدامى، كما  و   الثورات العرqية بدوافع وفواعل ش�». مد�ي وأ F> سلOU يتجنب الوقوع K> أفخاخ ا89روب x لية ال�O انجرت إل¬�ا حراٍك تصبو إليھ شعوب املنطقة من حر0ات تق�Ãن باملساواة والعدالة. ر ان يبقى برسم الفقر والبطالة وxمية إsh حد �ارäي، فRل تنفع صيغة "اللي �الية التyافلية" بإنقاذ ما املذ بية، فراوح مص�7ه ب7ن دول �سلطية ودول فاشلة ازدادت K> مجتمعا��ا �سب فيھ أفyار اللي �الية ومن معطيات مجتمع أ F> عرÛي �ع�µت فيھ الديمقراطية ولم تفT ÒÁقتصادية، عsF الرغم من إبداع  ذه xخ�7ة لدولة الرعاية K> مرحلة من مراحلRا، الديمقراطي الذي لم يحل مشyلة الفقر والتفاوتات Tجتماعية بوسائل اللي �الية  ة"، وائل حالق، الدولة املستحيلة، أوجھ النقص K> الديمقراطية الدستور0ة ا89ديث نا فق¬�ًا مسلمًا م �زًا يصف واقع ثقافتھ القانونية و+علق تلك التعليقات الثاقبة عsF التنظيم"، يتوفر K> النطاق xخال«> للفقھ gسالمي، فيعّلق "�ان يمكن لرولز أن يyون من شروط استكمالRا من أوجھ العدالة K> "مجتمع جيد  والديمقراطية التمثيلية أي T–  <Kجتماعية، فإن مؤسسة الوقف وxوقاف إذا ما أحسن تطو0ر ا مدنيًا اس¥ثمار �عض منجزات ال�Ãاث K> ما لھ عالقة بتعز0ز ا89ر0ات ذات الصلة بالعدالة ال نتوافق أبدًا مع  ذه القفزة إsh الوراء أي إsh ا�RZول. لكن إذا �ان ال بد من   .146ص و§ذا ما َحُسeت إدار��ا K> مجتمع جيد التنظيم (و و �عب�7 لرولز)،  –مجتمع مد�ي 
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"التyافلية" مصطÒÁ  إن. بل *العرqية، وكطرف أساOPQ من أطراف ا�Zتمع املد�ي"من دون شك لبنة أساسية K> بناء "اجتماع تyافK "<F> ا�Zتمعات  –فإ�ºا ستyون    والعدالة.�Zتمعات اليوم، بل أ8Óت من معوقات اك¥ساب  ذه ا�Zتمعات العرqية ل8Áر0ة مس¥بدين، أفتوا لالس¥بداد وqّرروه*، كما أن أحyامًا فقRية كث�7ة لم �عد صا89ة ثليھ، فقRاء سالط7ن ا89اجة ومساعد��م...ا9)، أما الفقھ، فyان العديد من ممقديمًا (املدارس، واملس¥شفيات (البيمارستانات) واملكتبات وأعمال ا�7�9 و§غاثة ذوي توازن ا�Zتمعات gسالمية وانجازا��ا العمرانية وTجتماعية والتعليمية و�gسانية ومؤسساتھ وقد لعبت املؤسسة دورًا كب�7ًا K>  أساOPQ من مصطÒÁ أدبيات الوقف

اب اGHتمع أنظر توسيعًا لBذه الفكرة 1% مقالة ل<اتب 8ذه الورقة: 8ل من مجتمع مد5ي 1% التار
خ العر4ي؟ 1% كت*                                                              . 1995مشروع ال[\وض العر4ي، أزمة Vنتقال من Vجتماع السلطا5ي إ�� VجتماU% الوطST، ب,+وت، دار الطليعة، . أعيد 5شر8ا 1%: وجيھ Rوثرا5ي، 1992املد5ي ودوره 1% تطو
ر الديمقراطية. مركز دراسات الوحدة العر/ية، ب,+وت 
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íè†£]æ�íÖæ‚Ö] ^qƒç´_�h†Ç¹]  ˆÂ<ÝøÃÖ]<àè‚Ö]J  êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<ƒ^j‰_  Š£]<íÃÚ^qêÞ^nÖ]<à< < و~> رمز السلطة قد يبدو ألول و لة أننا أمام مفRوم7ن متعارض7ن: الدولة،  ا89ر0ة، و~> بالذات تحّرر من  ذا القRر ومن  والقRر وgكراه والقيود القانونية. ثم (باملعa»  باإلشارة إT shتجا 7ن الرئHسي7ن K>  ذا املوضوع: Tتجا ات الفوضو0ةلHس  نا مجال الدخول K> تفاصيل النظر0ات املتعلقة بالدولة وا89ر0ة، وأكتفي   يمكن تصّور ا89ر0ة خارج نطاق الدولة؟الفرد حر0تھ داخل الدولة؟ وأال يمكن للدولة أن تؤتمن عsF حر0ة xفراد؟ بل و ل يجد  ولكن،  ل  ناك فعال �عارض مطلق ب7ن طرK>  ذه املعادلة؟ أال يمكن أن  ....x1بناءاZ9ديدة، بل ~> إيجاد عمل بالeسبة للعاطل، أو التخلص من سلطة xبو0ن K> نظر املرأة تحقيق املساواة، كما قد �عOa التخلص من القيود ا�Zتمعية بالeسبة لألجيال ة لشعب مستعَمر، و~> K> نظر املyان والزمان؛ف·O ا89صول عT sFستقالل بالeسبا89ديثة. وا89ر0ة ~> أيضا مفRوم K> غاية التجر0د وgطالقية، يجد �عيHنا لھ حسب يتجّسد K> أشyال متغ�7ة تار0خيا منذ ام �اطور0ات الشرق القديم وصوال إsh الدولة Hنا، أوال وقبل �ّل _OPء، �أفراد. والدولة مفRوم عام ومجرد غالبا ما نحّس أ�ºا �عنأن الدولة تحيل عsF ما  و عام، مجتمâ> وتارÞ0>، بHنما ا89ر0ة،  كما ذه القيود.  ، و~> ال ترى M. Sterner  <K، أو ذات نزعة فردية، كما  و ا89ال مع ماكس س�Ãنر Proudhonأو برودون   Bakounineالفلسفي للyلمة)، جماعية �انت، كما عند با�ون7ن   يضاء ، الدار الب5، ط 1993،  املركز الثقا1% العر4ي، 5إال ملتصقة t\ا وموqsة لBا." مفBوم اqrر
ة، ص ال<لمات الSc تنافسBا 1% الذيوع Rاستقالل وديمقراطية وتنمية nستعمل 1% الغالب مرادفة لBا بحيث ال ن<اد نجد8ا حر
ة أكR +iلمات القاموس السياSfg استعماال عند عرب اليوم، حbc يقول  عبد هللا العروي: "لعّل Rلمة - 1                                                           
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ا89ر0ة K> نطاق فRم الضرورة، و و اتجاه Tتجاه الذي دّشنھ اسبHنوزا الذي يرى بأقل ما يمكن من الدولة حفاظا عsF حر0ة xفراد ومبادرا��م. وqاملقابل،  ناك طبعا أنواع ا89ّد من حر0ة xفراد، بل وأيضا قسم كب�7 من Tتجا ات اللي �الية ال�O نادت د. كما يمكن  نا gشارة إsh التيارات الوجودية الرافضة لyّل قيودا عsF سلوك الفر الدولة غ�7 التجOa عsF حر0ة �gسان، بل وال تتصّور القوان7ن نفسRا إال باعتبار ا  وجزة عن �عيدا عن  ذه العناو0ن الفلسفية الك �ى، لدّي �عض املالحظات امل  نطاق الدولة ال�O يصل إsh حّد تأل¬�Rا جاعال م��ا املستودع الرئHس للقيم وxخالق.الذي ال يتصّور حر0ة �gسان إال F.W. Hegel   <Kاكتملت دعائمھ مع الفيلسوف  يغل K>  ذا السياق، سأتحّدث عما �سميھ بالدولة املغرqية K> امتداد ا التارÞ0> من   العالقات املمكنة ب7ن الدولة وا89ر0ة K> الرقعة املغرqية. غاية  املرادي، صاحب كتاب "gشارة K> تدبg �7مارة" K> أوائل العRد املرابطي إshسبق h> أن اشتغلت لسنوات عsF ال�Ãاث السياOPQ السلطا�ي املغرÛي، منذ   دولة السلطان -1  الyولونيالية، وتبحث xخ�7ة K> �عض مظا ر دولة املغرب املستقل.ي بمختلف أشyالھ إsh غاية ان��اء املرحلة بمسار الدولة نفسRا مع بدء التدخل xورÛ مراحل ك �ى تخّص xوsh دولة السلطان ال�O عّمرت قرونا، وتتعلق الثانية ثالثخالل  . و ذه x1دبيات السياسية ا��زنية ال�O انتعشت طيلة القرن التاسع عشر ميالدي الكتابات السياسية ال�O  لغياب الفرد باعتباره قيمة K> حّد ذاتھ. عبثا نبحث K> � لم يكن موضوع ا89ر0ة ليyون مثار نقاش لس´ب �سيط وعميق يتمثل K>  –أ  مناسبة ألعرض �عض ا�9الصات ذات الصلة بموضوع الدولة وا89ر0ة.   ، الر/اط2006أحيل 8نا باr{صوص ع&� كتا4ي "الفكر السياSfg السلطا5ي، نماذج مغر/ية"، دار zمان، - 2                                                           
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عنوانھ "الفرد"، وqدون  عن مفRوم م�7ّت مجموع الفكر السياK OPQ> الغرب gسالمي بة عن دون أن �ش�7 إsh محنة الفيلسوف gسالمي الذي ظل طيلة تار0خھ ن´تة غر0و7qن "املواطن" ومديeتھ السياسية كما صنعRما التار0خ كحدث اجتما�> وتارÞ0>.و ذا أخرى،  ناك فرق ب7ن �gسان "الyامل" ومديeتھ الفاضلة كما حلم ¡�ما الفالسفة، ، ومّرة �g3سا�ي، و�gسان "العاقل" محيطRم، فسنجد م يتحدثون عن كمال النوعو§ن نحن عدنا إsh كتابات الفالسفة املسلم7ن، الغرqاء عن أنفسRم وعن   املؤمن7ن، دونما تكف�7 ديOa أو إقصاء إثOa...املش�Ãكة ~> انتماء للوطن ولHس للدين، والوطن يّ¥سع لyل عباده املؤمن7ن وغ�7 " فرق K> الطبيعة واZ9و ر. فاملواطنة ، والفرق ب7ن "املسلم" و"املواطن2"املسلم"لو استقصHنا مدّونات الفقRاء وسياسا��م الشرعية، فسنجد م يخاطبون   .1طائل نبحث عن أد�ى أثر ألي "مواطن" اف�ÃاOPÅ أو حقيقي )، وتلميذه  ابن القيم اGrوز
ة 1% كتابھ املعنون ب"الطرق اqrكمية 1% السياسة 1988ار الكتب العلمية ب,+وت (دوأك�+ نموذج لBذا التصور نجده 1% كتاب ابن تيمية املعنون ب" السياسة الشرعية 1% إصالح الراU% والرعية" -2  .2008وما يل�\ا . الر/اط  11عبد الفتاح الز
ن ص التاسع عشر بتأث,+ من �يديولوجيات القومية zور/ية (أنظر التفاصيل 1% : "أشغال حلقة املواطنة"  تحت إشراف  لفر5سية إّال 1% القرن Patrioteالثامن عشر بتأث,+ من أور/ا. ولم ُ�شرع 1% تداول Rلمة "مواطن" ك�+جمة ل<لمة Rانت تحيل ع&� Vنتماء اGrغرا1%، وظّلت nُستعمل 1% 8ذا املعbT  بدون أّي دالالت سياسية إ�� غاية أواخر القرن ن العرب" تدّل ع&� م��ل �5سان ومحّلھ. و/التا�% مشتقت,ن من Rلمة "وطن"، و�% كما يقول  ابن منظور 1% "لسا1% دراسة لھ حول "البعد الثقا1% للمواطنة"، يالحظ الباحث دمحم الصغ,+ جنجار أّن RلمSc "مواطن" و"مواطنة" g                                                             1سالمية.-ال�Ãبة السياسية العرqية ، كما يمكن الرجوع إ�� الفقرة الSc 1996ة" مركز دراسات الوحدة العر/ية ب,+وت الثقافية والسلطة السياسيأنظر حول 8ذا املوضوع الفصل التاسع لذي خّصھ الباحث ع&% أومليل ل"مدينة الفيلسوف" 1% كتابھ "السلطة -3 ت)-الشرعية" (دار الكتب العلمية ب ، 1981وما يل�\ا، املركز الثقا1% العر4ي،  109عنو�\ا العروي ب"فردانية الفيلسوف" 1% كتابھ "مفBوم الدولة" ص   الدار البيضاء.
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. ..1تحمل معRا أك�µ من داللة، من قبيل "الّرعاع" و"السواد" و"اZ9راد" و"السوقة"cستعملون، بال �لل وال ملل، �لمات "الرعية" و"العامة"، بل وأحيانا عبارات دونية أخ�7ا إsh كتابات أدباء السالط7ن وgخبار70ن، فسنجد م  و§ن عدنا   فارق K> الطبيعة واZ9و ر.  ومرة أخرى، الفارق ب7ن "الرعية" و"املواطن" الفرد،  و الرعية z %1دب السلطا5ي" مجلة حول مختلف 8ذه الّ�سميات، أنظر دراس�نا املعنونة ب"مالحظات حول -1                                                           فقط Tس¥بداد K> معناه املادي، من قتل و�عذيب وترحيل ومصادرة ال�µوات... بل د �انت حاضرة، وال أقصد  نا اZ9ميع، مستعينا بوسائطھ.  فyّل عالمات Tس¥بداال أحد يمكن أن ينكر وجود وازع سلطا�ي سمح ل8Áاكم الفرد بال��Ãع فوق   تر«s دولة السلطان إsh مستوى الدولة؟اللي �اh>، و ذا أمر ال يجادل فيھ أحد... ولكن،  ل �انت الدولة أصال موجودة؟  ل الستحالة تصّور ا89ر0ة بمفRومRا ما قالھ عبد هللا العروي،  و تأكيد  –ب  .Frantz Rosenthal2 مناقشاتھ العميقة مع �عض املس¥شرق7ن، وK> مقدم��م فرانز روزنتالالسلطاني7ن. و ذا بالضبط  و محتوى رموز ا89ر0ة ال�O أشار إل¬�ا العروي K> (تقوا م �عبارة عبد هللا العروي) أو K> تصوفRم  رqا من xسر واZ9ور  إيما�ºمTس¥بداد السلطا�ي، داخل عشائر م وقبائلRم وحنط��م، بل وقد يجدون مالذ م K> �ان xفراد (باملعa» العددي ولHس القيOU) يحتمون، ولنقل يخت´ئون،  رqا من   تحديدا �ائن فرد مستقل داخل مجتمع يحتكم لقوان7ن ومؤسسات..."لسان العرب")، ال مفرد لھ، بHنما املواطن  و  و"قطيع" (كما قال ابن منظور K>تف�Ãض املواطنة استقاللية ا�Zتمع املد�ي عن الدولة السياسية. والرعية جْمع الذي يجمع الرا�> برعيتھ، بHنما Appropriationفاإلرعاء يتضّمن مبدأ "التمّلك"    س –راجع الفصل zول من كتاب ع, العروي، مفBوم اqrر
ة، م  -2 1994سنة  V22ج�\اد عدد 
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. 1(Tسم، اللباس، املأ�ل، املسكن، ا�Zالس ا�9اصة والعامة، الظRور واZô9بة...)وأيضا الكث�7 من عالماتھ الرمز0ة ال�O ال تقل شأنا K> توضيح طبيعة دولة السلطان  ست¥بعھ من °�صنة السلطة. السلطان عsF مبدأ "التملك"، وما cتقوم دولة   ....2باملاء والRواء، أال cشرك ف¬�ما أحدا، فإّن ال�Ùاء والعز وx¡�ة K> التفرد."لعّل اZ9احظ أوجز العبارة ح7ن قال: "وأوx shمور بأخالق امللوك إن أمك��م التفرد و  ن معa».  و وحده ا89اكم يفعل ما cشاء أمام محyوم7ن تا7�õن، �Üيمون بدو   3والطاعة""التوظيفات" معنا ا املتمثل K> "التعو0ض عsF خدمة" لتصبح "رمزا لالنقياد تحولت "الضرائب" إsh غرامات مستحقة، كما تحولت "gدارة" إsh "أمانة"، وفقدت يمة" السلطان، و�ان "اHZ9ش" امتدادا ليده، ومعھ ومن  ذا املنظور �انت الدولة "خد   .1981وما يل�\ا، دار التنو
ر  74ترجمة ناذر ذكرى، ص  انظر كتاب ألتوس,+ "مون�سكيو، السياسة والتار
خ"-5  ، 1981، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنو
ر 8177يغل، العقل 1% التار
خ، ص -4  129عبد هللا العروي مفBوم الدولة ص -3  .1970، الشركة اللبنانية للكتاب، 55اGrاحظ، التاج 1% أخالق امللوك، ص -2  ، ال<و
ت.2006عرفة، م"شورات عالم امل 133– 122اr{طاب السياSfg"، ص أنظر الصفحات الSc خصصنا8ا ل"عالمات Vس�بداد" 1% كتابنا "�داب السلطانية، دراسة 1% ب"ية وثوابت -1                                                             0خ ال تارÞ0>.أنھ ينطبق عليھ وصف  يغل لتار0خ الشرق بyونھ تار قالھ مون¥سكيو عن ا8ُ9كم الشر«>، تار0خ يتكرر، cستÝe نفسھ بدون معa»، كما لو دائري. يبدأ من نقطة ليeت·O إل¬�ا ليبدأ من جديد، و كذا دواليك، K> تماثل مث�7 مع ما تب7ّن "طبا�ع العمران" أّن التار0خ السلطا�ي  و تار0خ  السلطان، وأعOa ابن خلدون.وأخ�7ا، ماذا لو عدنا ملفكر،  و باع�Ãاف اZ9ميع، أحسن من نّظر لدولة  -ج  .5يفّوض أمور حكمھ إsh حاشHتھ ليتفّرغ للRوه و واه، كما أشار لذلك مون¥سكيو، بل إنھ ال يحكم فعليا، إذ 4ا89ر الوحيد كما قال  يغل K> حديثھ عن ا89اكم الشر«>
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قرون K> خانة  عشرة ل يدخل املغرب السلطا�ي الذي عّمر ما يفوق  عن فتح أي أفق تارÞ0>؟ ال  وعاجزةا�Zتمعات "اZ9امدة" ال�O ما فت¹ت تكرر نفسRا، إن �ان ينطبق، ولو K> حدود، ما قالھ �ارل  عماأد�> اZ9واب، ولكن يحّق ال¥ساؤل  حافظ  وقدوالديبلوماسية ليدخل أخ�7ا إsh أرض السلطان فاتحا، وحاميا لRا. ألسباب ال مجال للتفصيل ف¬�ا.  كذا �سّلل Tستعمار الفر�OPS �ش�» الطرق التجار0ة ض النخبة املنفتحة، وما �ان لRذه gصالحات إال أن تفشل xورqي7ن، أو بإcعاز من �عفشلت gصالحات الداخلية ال�O باشرت �عضRا دولة السلطان بأمر من  املرحلة الكولونيالية -1  بeياتھ التقليدية موضع سؤال؟التدخل الyولونياh> الذي غزا دولة السلطان، ليدخل املغرب مرحلة جديدة وضعت ل �يطانيا K> للRند، عMission civilisatrice   sFماركس عن الرسالة "التمديeية" �º <Kاية املطاف  و+شyّلوأرPQ» باملقابل نظاما جديدا (إدار0ا وقانونيا وعمرانيا) يالئمھ وخاصة gنجل�7، عsF املنظومة السلطانية K> حدود ا التقليدية (الديeية والثقافية)، مع نظرائھ xورqي7ن، Tستعمار الفر�OPS، ألسباب تخّص طبيعتھ وعقليتھ، مقارنة   ، الدار البيضاء.2009، املركز الثقا1% العر4ي، 113 - 112عبد هللا العروي، من ديوان السياسة، ص -1                                                             1با89اكم السلطان..."x اh>)، أ�ان عرÛي أم أماز+é> اللسان والعرف، فظّل عsF حالھ فيما يخص عالقتھ صيل (مجتمع غالبي��ا مستحدثة) بيد ممثل الدولة ا89امية (...) أما ا�Zتمع x املقيم العام، ودولة أصيلة عsF رأسRا شر0ف إمام."و"عاد اHZ9ش وعادت gدارة (K> اقتصادان، قانونان، ا9. �انت  ناك "دولة" وافدة بمعاملRا ونظمRا و يئا��ا يرأسRا وحديث، شر�> وقانو�ي، "لغتان، ثقافتان،  �ان  ناك عاملان متواز0ان، تقليدي  البوادر xوsh مليالد الدولة املغرqية.
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نا xدبيات السياسية  ال�O بلور��ا النخبة املغرqية، بدءا من لو تصفح -ا  ا�8طات التالية: إshبإيجاز K> أفق تحقيق مجتمع مد�ي ودولة حديثة؟ بحثا عن �عض عناصر اZ9واب، أش�7 تصور جديد يتجاوز مفRوم gرعاء اZ9ما�> التقليدي، و0بلور البوادر xوsh للمواطنة أن تبلور تصورا جديدا يeتقل باملغرب من دولة السلطان إsh سلطان الدولة،  النخبة ل استطاعت  ذه املستجدة طيلة القرن التاسع والعقود xوsh من القرن العشر0ن.ما �ÜمOa  نا  و ال¥ساؤل عن كيفية �عامل النخبة املفّكرة مع xوضاع  واملشرK>  )-1897()، مرورا بالناصري -1913) إsh غاية الZÁا�ي (-1877 (أكeسوس وا89فاظ عsF مفRوم "xرعاء"  الفكر السياOPQ السلطا�ي، والتنظ�7 الس¥بداده،) وغ�7 م من أدباء  ذه الف�Ãة، لتب7ّن لنا بما ال يدع مجاال للشك، استمرار0ة -1895( بمناسبة  بأورqااملقابل، �ان  ناك K> عّز القرن التاسع عشر من ان�Ùر  وK>-ب  2كتابھ وqّي��ا رسول هللا ألمتھ وحرر ا الفقRاء K> باب اZô9ر من كت�Ùم."الدين وحقوق �gسانية رأسا... واعلم أّن ا89ر0ة الشرعية ~> ال�O ذكر ا هللا K> الو K>  ذه السن7ن ~> من وضع الزنادقة قطعا أل�ºا �ستلزم إسقاط حقوق هللا وحقوق ا89ر0ة، ما قالھ أثقفRم وأقصد الناصري: "واعلم أّن  ذه ا89ر0ة ال�O أحد�êا الفرنج . ولعل أوÒÓ تصو0ر ملوقف  ؤالء من 1كضابط يحكم العالقة ب7ن ا89اكم وا�y8وم   .11س، ص  – العروي، مفBوم اqrر
ة، م نقال عن عبد هللا-2 س. –حول 8ذا املوضوع، أنظر الفصل zخ,+ من كتابنا "الفكر السياSfg السلطا5ي، نماذج مغر/ية"، م -1                                                           شارل العاشر بyونھ "أظRر الن·O عن أن يظRر أحد رأيھ أو يكتبھ و0طبعھ K> تب الثورة عsF امللك يكتبھ و0طبعھ �شرط أال يضر بما K> القوان7ن". و0فّسر نفس الyا، أنھ ال يمنع إ�سان K> فر�سا أن يظRر رأيھ وأن إتباعRا، واع�Ãموا 18سلطا�ºم لو+س س´يل املثال، حر0ة ا�Zتمع املد�ي، و0كتب: "ومن جملة قواني��م ال�O أّسسRا لRم ، عsF 1845فر�سا سنة  إsh"الصفار" K> رحلتھ يك¥شف ز0ارتھ لRا، ورؤ��0ا من الداخل. 
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. وK> نفس السياق cش�7 ابن 1الyاز0طات إال إذا اطلع عليھ أحد من أ ل الدولة." حر0ة  إsh) 1859العمرا�ي K> رحلتھ "تحفة امللك العز0ز بمملكة بار0ز" ( إدر+س .   ل يتعلق xمر �÷Zز لغوي، أم  و  (Budget)لتصو0ت ال �ملان عsF "البود=>"نقلRم للyلمة كما ~> K> أصلRا لغياب ما يقابلRا K> لسا�ºم،ولغراب��ا عند م، �إشار��م اء سياOPQ مختلف، �وصفRم لل �ملا�ي بyونھ "وكيل الرعية" عsF س´يل املثال، أو فضفإّن ما يثT �7ن¥باه K> كتابا��م  و حفاظRم عsF لغ��م السلطانية و م يتحدثون عن �عرفوا عsF أورqا من الداخل، يمكن تأكيد ان�Ùار م ب¥نظيما��ا وقواني��ا. ومع ذلك، باستáناء التحفّظات xخالقية ال�O عّ � ع��ا أغلب الرحالة املغارqة الذين   .2يتحدث عما يجري بفر�ساو و  ونفوذ اال8Ôافة  لعدل"، تحقيق دولة "ا إshا��زني7ن، وفساد "الب�7وقراطية" السلطانية عامة، ودعو��ا باعتبار ا سعت إg shصالح السياOPQ، بنقد ا للوالة  املغرب K> بداية القرن العشر0نومن جانب آخر،  ناك من يتحّدث عن املشار+ع "الدستور0ة" ال�O عرفRا  -ج  عRد لRم ¡�ا؟ صعوqة تمثل مفا يم ومؤسسات ال حاضرة ومتضمنة  ارة "الرعية" ا�9اضعة لسيد ا ظلتلواقع أّن عبوا وتقييد "البيعة". اZ9ديدة للداللة عsF  الرغم من انبعاث سيل من العباراتعK sF>  ذه "املشار+ع" sF زني �" استعمال "مشروع ع با�Zال السياOPQ.  كذا ي¥ساكن K>ا�y8وم7ن وعالق��م  . طنجة 111و  98-97ابن ادر س العمراوي: "تحفة امللك العز
ز بمملكة بار
ز تقديم وnعليق. د زRي مبارك. ص -2 .1997دار املنتخب. ب,+وت  95/100انظر : عبد �لھ بلقز
ز : اr{طاب �صال�% 1% املغرب. ص -1                                                             . )9الفصل( والضرائب" اZ9باية K> و"املساواة ،)8الفصل("التنفيذية السلطة مراقبة"و ،1)الفصل( "Tنتخاب" مثل السياسياملغرÛي سعبارات حديثة لم يألفRا القامو  مع�لمة "الرعية" 1989 . 
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" ال يذكر، ولو مرة 1908وما يثT �7ن¥باه K>  ذا الصدد،  و أن "مشروع  العبارات البديلة مثل "الفرد" و"الناخب" و"الشعب" و"السyان" مرة، بظRور عدد من السياOPQ. ومRما �ان xمر، فإن التغافل عن �لمة "الرعية" K>  ذا املشروع سمح، ألول ذ ن واضع أو واضâ>  ذا املشروع الذي يبدو أنھ محاولة مبّكرة لتحديث النظام فصول املشروع، يمكن القول إّن مفRوم "املواطنة"، و§ن غاب لفظا، �ان حاضرا K> ھ، ومن خالل بyلمة "املواطن"، غ�7 أن أيضاواحدة، �لمة "الرعية". 8èيح أنھ ال يفوه  ) -1956مثل اZô9وي (محسوس، لHس فقط عند مص78Áن (أو إصالحي7ن) الحق7ن وا89قيقة أن  ذا ال¥ساكن، وغالبا ما يyون اصطناعيا وتلفيقيا،  و أمر  -د  بالeسيج ا�Zتمâ> املغرÛي.ظّلت، عsF �ّل حال، ح �ا عsF ورق، نا يك عن غياب أّي عالقة عضو0ة تجمعRا تفق K> ذ ن رواد  ذه املشار+ع الدستور0ة ال�O وا89ديث، يتداخالن و0¥ساكنان كما العالقة ا89اكم با�y8وم؟ اZ9واب قطعا  و: ال، بما أن املصط78Áن معا، التقليدي  ل نyون  نا أمام قطيعة مع الفكر السياOPQ التقليدي تؤسس لتصور جديد   1و"املغارqة" و"xمة"... . دار الغرب �سالمي  444 – 399.ص   2نظر دمحم املنو5ي : مظا8ر يقظة املغرب اqrديث. ج حول 8ذه املشار ع، ا-1                                                           الفاc OPQسقط "املاOPÅ" عsF مستقبل املغرب ا�8تمل، و0جRد نفسھ للعثور داخل السياسية، K> كتاب عنوانھ "مقاصد الشر+عة"؟ الذي يبدو فيھ كما لو أّن عالل أن يدافع عالل الفاOPQ عsF "ا89ر0ة"، وخاصة م��ا  فRل يyون محض صدفة"، بل وأيضا عند رواد ا89ركة الوطنية أنفسRم، وK> مقدم��م عالل الفاOPQ. 2"ال �ملانيةالقوان7ن بمفRومRا "الوضâ>"، وحيث يتماثل "أ ل ا89ل والعقد" مع املؤسسة )؛حيث يتداخل "العدل" بأسسھ الديeية إsh حد التطابق مع -1946وابن ز0دان (  .1992العليا 1% العلوم السياسية. Rلية اqrقوق. الر/اط انظر : نجية بن يوسف : "حول الدولة والقانون 1% فكر عبد الرحمان بن ز
دان" رسالة لنيل دبلوم  الدراسات -2  1985
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ه  ل  و مبدأ "gرعاء"، وما يتطّلبھ من طاعة وانصياع أمام ج �وت ا89اكم؟ أم تراأننا مواطنون أحرار K> دولة حديثة؟ أّي ضابط يحّدد العالقة ب7ن ا89اكم وا�y8وم؟ ونحن اليوم K> املغرب املستقل، من نyون؟ رعايا طيع7ن لدولة السلطان، أم   دولة rستقالل -2  أخال«> أو ديOa.أن تكفي ذا��ا بذا��ا دون دخيل و0تعّذر رؤ0ة "الدولة" كما رآ ا الفكر السياOPQ ا89ديث، وqاعتبار ا"قيمة" مستقلة، نوع من التطابق الو OU ب7ن "gسالم" و"الديمقراطية" حيث تّمÐ> معھ الفوارق، لقد أدى ال¥ساكن ب7ن  ذه املفا يم، عsF الرغم من تناقضا��ا الصارخة، إsh   "1.املواطن K> ال¥شر+ع حسب اج��اده"الشورى" مع "الديمقراطية"، وا89ر0ة مع العدل، إذ cعنيان K> ذ نھ "مشاركة ومؤسسة "اZ9ماعة" القرو0ة... أسسا للمشاركة السياسية. و¡�ذا املعa» تتما~K s> "دستور املدينة" و"بيعة ا�9لفاء الراشدين" و"مجلس" ا�9ليفة عبد العز0ز ".  كذا يرى إرثھ التارÞ0> عsF أسس الدولة ا89ديثة، ومن أ مRا "املشاركة السياسية أوراقھ وثمراتھ، مّما يدفع الباحث ال محالة  مستمر، ومخاض لم يفÒÔ �عد عن �للھ. و~> صعوqة تكمن K> مدى إمyانية النجاح K> القبض عsF حقيقة أوضاع K> �غ�7ّ بدءا، يجب التن´يھ عsF صعوqة تحليل موضوع يأخذ من املغرب ا89ديث مادة   والقانون؟ ا89ق يyون مبدأ "املواطنة"، وما يفرضھ من حر0ات وحقوق وواجبات ترعا ا دولة  8مBم zساس بطبيعة اqrال مح<وما بالسياق التار
¢% املتمثل 1% اqrصول أوال ع&� Vستقالل السياSfg.الفاSfg، أو رواد اqrركة الوطنية، إذ Rان .. ومع ذلك ال يمكن 1% 8ذا اGHال تحديدا مؤاخذة عالل 1996البيضاء. "اr{طاب السياSfg عند عالل الفاSfg" رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا 1% العلوم السياسية. Rلية اqrقوق. الدار نة الSc أجرا8ا دمحم مس<ي ب,ن الفكر السياSfg السلطا5ي والفكر السياSfg عند عالل الفاSfg. 1% انظر املقار -1                                                           
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ترسباتھ، فRو ال يتعدى ا�9مس7ن سنة، وأك�µ من ثلOo  ذه Tجتما�> املمتد بثقلھ و زمان املغرب السياOPQ ا89ديث قص�7 جدا، بل ال cساوي شHئا مقارنة مع زمانھ   ص�7ورة سياسية ومجتمعية ال زالت تفعل فعلRا.ملز0د من Tح�Ãاس K> أحyامھ أو القطع K> حقائق تظل K> جوانب كث�7ة م��ا ر ينة       .1بوجود قطيعة بي��ماالعواقب عsF نخب��ا "الوطنية"،يمكن ا89ديث عن مرحلت7ن بارزت7ن يصعب القول دة بتقعيد أجRز��ا xمنية وgدار0ة، وتارة بانفتاح مح¥شم ومحسوب الدولة الوليالسنوات xوsh القليلة ال�O عقبت استقالل املغرب، وال�O تماوجت، تارة با�شغال صاغت، وأعادت صياغة، الeسيج ا�Zتمâ> املغرÛي. وعموما، وفيما لو تجاوزنا أخرى ي�Ãاجع إsh الوراء. �ّل  ذه املنعرجات أثرت K> مسار بناء الدولة الوليدة، كما نحو xمام، وتارة تارة للس�7  لقد تم�7ّ تار0خ املغرب املستقل بالشد واZ9ذب  الزمن ناشرة أضواء ا التنو0ر0ة...اجتماعية متبلورة حاضرا تر ن مص�7 ا �شرط ا89داثة، وال نخبة ثقافية �سابق واملواطنة. فال سند K> ماOPÅ املغرب من شأنھ أن يحمل مشعل التغي�7، وال قوة �7 من أحالم ا89ق وا89ر0ة وتجديد، وعوائق Tنطالق �انت، وال تزال، أقوى بكثعال��ا، معدودة ومحدودة، وترسانتھ القانونية ال تزال إsh اليوم محط حذف و�عديل عsF  سياسيا،ح�» ال نقول اس¥بداديا، وتجارب املغرب Tنتخابية،-املدة �ان زمانا ال
 ".من التجاوزات السياسية الSc شّوشت ع&� Vنفتاح السياSfg الذي طبع "العBد اGrديدمجال لنفي بوادر "Vنفتاح السياSfg" الذي دشنھ امللك الراحل 1% سنوات حكمھ zخ,+ة، كما ال مجال لنفي عدد حلة Vنفتاح السياSfg الSc طبعت حكم امللك اqrا�%، دمحم السادس. والواقع، أنھ ال الراحل، اqrسن الثا5ي، ومر غالبا ما يتّم التمي,� ب,ن مرحلت,ن: مرحلة Vس�بداد السياSfg و"سنوات الرصاص" الSc طبعت حكم امللك -1                                                           
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إذا �انت املنظومة السياسية السلطانية تتم�7 بنظامRا املغلق، و�عاملRا مع  منظومة سياسية سلطو'ة، -1 ...)، نا يك عن �عطيل الدستور، و§عالن حالة T)1965 ،1981 ،1984 ،1990س¥بداد، وقمع ومحاكمات مناضx <Fحزاب "الوطنية"، وqبعض Tنتفاضات ب"سنوات الرصاص" ال�O تم�7ّت بالكث�7 من عالمات  و~> الف�Ãة ال�O أسما ا اZ9ميعو"ال�Ã يب"، يمكن القول أّن مجمل الصفات املذ�ورة تواصلت مع بداية Tستقالل. التملك، وواجب الطاعة، و§ذا �ان تدب�7 ا السياOPQ يرتكز عsF تقنيات "ال�Ãغيب" عsF مبدأ  y8وم7ن كجماعات ال �أفراد، ورعايا ال كمواطن7ن.و§ذا �انت آليا��ا تقوما� s حyومة عبد الرحمان إh 1959منذ إقالة حyومة عبد هللا إبرا يم سنة   Tستáناء، وتزو0ر Tنتخابات... ، مرورا بانتفاضة 1971 ذه العالقة منذ إقالة حyومة عبد هللا إبرا يم، إsh محاكمات ب7ن القصر امللyي وÛعض xحزاب الوطنية: فمن مرحلة اZ9فاء و ا89يطة اللذين طبعا ، ي¥ب7ن، رغم �عض Tنفراجات، مدى التوتر الذي طبع العالقة 1998اليوسفي سنة  ، إsh إعالن Tتحاد الوطOa للقوات 1970و 1962املوقف من دستوري ، و 1965 ، و ما تال ا من قرارات املؤتمر Tستáنا�ي سنة 1972يوليوز  20الشعبية عن وثيقة  ث نg æËصالح السياOPQ، وصوال إsh املوقف gيجاÛي من دستور  1975 ّ́ الذي ت      gنصاف واملصا89ة.بمختلف الRيئات ال�O سعت لطي صفحات املاx OPÅسود وتحقيق �gسان، مرورا بدءا من إحداث أول وزارة 89قوق �gسان إsh غاية تأسHس ا�Zلس الوطOa 89قوق الرصاص" ال�O عملت الدولة، وما تزال، عsF تذو�Ù0ا ع � مختلف الRيئات املتعاقبة مجاال محظورا طيلة مرحلة عّمرت ما يفوق الثالثة عقود... تلك ~> "سنوات ، ظّلت السياسة 1998سنة  ، و تأكيد Tندماج السياOPQ مع حyومة التناوب1996
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، وما صاحبھ من توّسع �سZ� Omال ا89ر0ات العامة أّثر �شyل م8Áوظ عsF 1اZ9ديد"من xكيد أّن Tنفتاح السياOPQ الذي عرفھ املغرب مؤّخرا تحت مسUّ» "العRد   .انفتاح املنظومة السياسية-2 الذي رأى فيھ  2011ا�Zتمâ> بإعادة Tعتبار للثقافة xماز+غية. وأخ�7ا إقرار دستور وذلك ع � إعادة  يyلة ا89قل الديOa، وتأكيد التعدد الثقاK> الذي يطبع الeسيج الفكر0ة والسياسية، والتصدي لظا رة استغالل الدين K> ا�Zال السياOPQ والدعوي، �ل أوجھ الظالمية  شعار"املفRوم اZ9ديد للسلطة"،وتبOaّ ا89داثة السياسية بمواجRةالeسائية بإقرار مدونة جديدة لألسرة،و§رساء قواعد دولة ا89ق والقانون بإطالق الفقر والRشاشة بالعمل عsF التقليص من الفوارق Tجتماعية،وTستجابة للمطالب إجراءات طي ملف Tعتقال السياOPQ، ومحارqة مواطن  Tنفتاح السياOPQ بتفعيلعمل امللك اZ9ديد عsF إحداث عدد من gصالحات شملت مجاالت عّدة تخّص   ذلك الكث�7 من املعطيات.صعب الولوج، بل أصبحت �شyل ما، مادة يومية مصاحبة للمواطن7ن كما تدّل عsF املواطن7ن للسياسة، إذ لم �عد، كما �انت طيلة تار0خ املغرب، مجاال محظورا، نظرة  ن صورة جديدة عن ملك جديد.غ,+ أّن 8ناك أيضا من رأى R %1ّل 8ذه العالمات، اعتبارات ش<لية، أو "دوV" دو وشْ<ل اr{طب امللكية و©حداث "ناطق رس§S باسم القصر املل<ي"، و�% RلBا عناصر غّدت أذ8ان املت�بع,ن بتقديم وتجّلت 1% مراسيم "البيعة"، والتخفيف من حّدة ال�+وتوRول،  اّتخذت طا¦عا رمز
ا يحمل معھ أكi+ من داللة،للشأن السياSfg املغر4ي 1% ¦عض الوقا¤ع عالمات دالة ع&� الرغبة 1% تجديد الثقافة السياسية. وأّول 8ذه العالمات بوفاة امللك اqrسن الثا5ي، وتولية ابنھ دمحم السادس عرش اململكة املغر/ية، رأى عدد من الباحث,ن واملت�بع,ن -1                                                            ...1ل8Áر�ات Tحتجاجية ال�O مّست مجاالت عّدة، سياسية ومRنية و�سائية وثقافية... نا يك عن ال�Ãايد امل8Áوظ 2ن تجاوزا لعدد من معيقات الدسات�7 السابقةالكث�7و ل�+ملا5ي ما أن يق�+ح قانونا يطالب فيھ بالّ�شر ع للزواج املد5ي مثال؟ 8ل ي<ون بإم<انھ أن يطالب بقانون صر
ح يمنع لدين والدولة: 8ل يحّق اليوم Vختصاصات امللكية... ومع ذلك، ما تزال nشو/ھ شوائب، أ8مBا سؤال العالقة ب,ن ا¬qيح أّن الدستور اGrديد أّكد ع&� عدد من اqrقوق واqrر
ات السياسية وVجتماعية، كما نظم عددا من -2 "مدلول"، وأّن السلطة امللكية �% �%، وأّن Vستمرار
ة �% ما يم,� عBد امللك اGrديد.
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، بمعدل حركت,ن Rّل يوم إ�� 2005حركة سنة  700التضاعف املتوا�% ل´qرRات Vحتجاجية إ�� حدود اليوم. فمن املسلسل اللي�+ا�%، وVنفتاح السياSfg املدخل لالحتجاج VجتماU%. و
كفي أن 5ش,+ 8نا، فيما يخّص املغرب، إ�� ية والفقر VجتماU% أسبابا ل´qرRات Vحتجاجية والثورات Vجتماعية، مقابل تصور "توكفيل" الذي يرى 1% بدار/ما يجب التن¹يھ ع&� ¦عض zخطاء املتداولة، وع&� رأسBا التحليل املارك¸Sf الذي يرى 1% القمع السياSfg  -1 س - ، م 124 – 123أو مروق أو عقوق." من ديوان السياسة، ص  ماضيا وال مستقبال، فل·س فيھ ما يدّل ع&� تكذيب أو nسفيھإ8مالBا إذا لم nعد فائد¶\ا واqsة (...) nعليق حكم شرU% من طرف ال�+ملان، ال �عST اqrكم ببطالنھ مطلقا، ال يمنع من الّتعرض ملسائل مص´qية واqsة تّم الفصل ف�\ا مسّبقا (...)ال نقول إّن أح<اما شرعية أخرى يجوز  أّنھاختصاصھ µn{يص املص´qة العامة، موكال مBمة تحديد طرق تحقيقBا ل´q<ومة. لكن ما يمّ,� الدستور املل<ي 8و موجود، أّن ال<ون متناه أو غ,+ متناه، ا³r. الدين، الفلسفة، العلم، الذوق، Rّل ذلك خارج اختصاص ال�+ملان. ّي برملان، ال �ستطيع أن يقّر أّن هللا موجود أو غ,+ 1% 8ذا السياق، يقول عبد هللا العروي: "مفBوم أّن ال�+ملان، أ  175و 64و n32عديال دستور
ا يفصل بالوا²s ب,ن ما 8و ديST، و/,ن ما 8و سياSfg؟ اGrواب طبعا 8و "ال" بمنطوق الفصول عليھ القوان,ن، = =الذكر الواحد 1% �رث؟ 8ل يحّق لفر
ق برملا5ي أن يق�+ح 1% إطار ما تنّص  لألن°b الواحدة حظّ منعا باتا nعّدد الزوجات بدل الّتحايل ع&� ما نّص عليھ اqrكم الّشرU%؟ 8ل مشروع لھ أن يق�+ح قانونا يضمن                                                                                                                                                       اZ9ديد. ا89ديث عن تآلف عوامل عّدة �انت وراء  ذا التحّول K> الثقافة السياسية للعRد اZô9م K> السلوك وا�9طاب امللكي7ن إsh عامل واحد مRما ك �ت أ ميتھ. ولكن يمكن قل سمحت، بتفعيل  ذه التغ�7ات. ذلك أّنھ من الت´سيط أن �عزو تطورات من  ذا xيصعب xخذ بھ حصرا دونما اعتبار لعدد من العوامل ا�8يطة بھ ال�O سRّلت، أو عZ9 sFيل جديد مشبع بثقافة حديثة... والواقع أّنھ مRما �انت أ مية  ذا العامل، فإّنھ املت¥ّبع7ن من عزا  ذه التطورات ل�øص امللك اZ9ديد باعتباره ملyا شابا، يeتOU ا89ق والقانون.  ناك من و  تأسHس ثقافة سياسية جديدة تقوم عsF ا89ر0ات�ل املعطيات املذ�ورة ترسم لنا صورة ملك مغرÛي حداäي، وتصّب �لRا نحو  م. ور/ما العدد مر²ºّ لالرتفاع.وملز
د من التفصيل 1% حركة احتجاجية Rّل يو  56بمعدل  2013حركة %1  20000  .Abderrahmane Rachik, La société contre l’Etat, mouvements sociaux et stratégies de la rue au Maroc, La croisée des chemins, 2018, Casablanca   8ذا املوضوع، أنظر:
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التصو0ت  املفاوضات واملشاورات، بدأ تدشي��ا منذ أوائل ال¥سعيeيات إsh غاية�شyل واÒÓ غداة تأسHس حyومة التناوب "التوافقي" كن¥يجة ملسلسل من امللكية بما ُسOUّ باألحزاب التار0خية، سليلة ا89ركة الوطنية. و و التجاوز الذي تّم وز التوّتر وا�عدام الثقة الذي م�7ّ عالقة املؤسسة ولعّل أول  ذه العوامل تجا  وتفعيل "�صالحات الدستور
ة" من جBة أخرى.جاوز 8ذا التناقض ر8,ن ¦عقد "ميثاق سياSfg" ب,ن zطراف الفاعلة من جBة، ، فيما يرى، آخرون أن ت3"مختلطة"التوفيقية، فBناك من يرى أّن اGrمع ب,ن "الش<ل" الدمقراطي و"العمق" التقليدي يجعل من الدولة املغر/ية دولة يبدو واqsا 1% تأو
لBم للعالقة ب,ن طر1% املعادلة. فإذا Rان م[\م من يرى أّن املؤسسة امللكية ن¼qت 1% محاول�\ا ختالف الكب,+ ل·س القول بمحاولة اGrمع ب,ن "التقليد" و"اqrداثة" محط اختالف كب,+ ب,ن الباحث,ن، لكن V   -3  .2004وما يل�\ا. م"شورات Rلية �داب والعلوم �5سانية. اqHمدية 20اGHتمع املغر4ي 1% محك التحّول. ص ة بورقية ملا أسمتھ ب"ضغط القوى Vجتماعية" 1% كتاt\ا: مواقف. قضايا وانظر 1% نفس السياق تحليل.رحم .Abdallah Saaf. Maroc , l’ espérance d’Etat moderne. P 115-128. Afriqueoriont  Casablanca. 1999. 2 -Voir le chapitre réservé à « la montée en puissance du mouvement associatif ». in Ignace Dalle. Maroc. 1961-1999. L’espérancebrisée Maisonneuve& Larousse. Paris 2001 - 1                                                             .3ديeية و7qن "التعاقد" ومستلزماتھ ا89ديثةالع��ا املؤسسة امللكية K> اZ9مع ب7ن التقليد والعصرنة، ب7ن مفRوم "البيعة" وحيáيا��ا  ذه العوامل ال�O سمحت بتحقيق  ذه التطورات  و القدرة ا�8سوسة ال�O أبانت العمل عsF تكييف القيم ا�Zتمعية والثقافية ا�8لية مع  ذه القيم الyونية.ورا�ع نون، وما يفرض �ل ذلك من العاملية املتعلقة با89قوق واملواطنة ودولة ا89ق والقامتطلبات ا�8يط الدوh> و"العوملة" ال�O عّمقت ا�غراس عدد من القيم الyونية  و  .وثالث  ذه العوامل2واملنا ضة ألي �غي�7 يمّس الeسيج السياOPQ وTجتما�>�عض xنماط التقليدية ال�O تختùm وراء ا �عض القوى ا�8افظة السياOPQ، وتجاوز غليان وحركية وانتظارات اجتماعية، �لRا تدفع السلطة السياسية إsh عقلنة السلوك  و ا89ضور امل�Ãايد ملا أصبح يطلق عليھ ا�Zتمع املد�ي، وما نتج عن  ذا ال �وز من وثا�ي العوامل الذي يمكن بھ تفس�7  ذه التحوالت  g1996.1يجاÛي عsF دستور سنة 
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أّن  السياOPQ، بمنطوق الدستور أّوال، وqوقا�ع املمارسة السياسية ال�O توÒÓّ كيفالسياسية للعRد اZ9ديد. و و مسار يؤّكد أّن السلطة امللكية توجد K> مركز النظام تلك �عض العوامل ال�O يمكن أن نفّسر ¡�ا املسار الذي اتخذتھ الثقافة  ة، و"مجالس" ملكية من جRة cعكس  ذا الوجود املزدوج لy8Áومة من جR حyومة؟ أالعوائق مساره. و نا السؤال البدي·O والعميق K> آن واحد:  ل يملك املغرب فعال السواء. نجاحRا أو فشلRا �عب�7 عن مدى قدرات املغرب العملية والذ نية K> تجاوز ق)، ~> بالضرورة نصاب سياOPQ حزÛي، ~> يد ا�Zتمع والدولة عsF الدستوري الضيإذا �انت الدولة روح ا�Zتمع، فإّن اy89ومة، (وال أقصد ¡�ا مفRومRا التقT   Oaختصاصات واملسؤوليات كما يرى �عض الفاعل7ن السياسي7ن؟gنجاز كما يرى �عض املت¥بع7ن؟  ل تؤدي  ذه العالقة إsh عدم الوضوح K> تثاقل ونقص xداء اy89ومي أمام ملفات تفرض سرعة عsF نوع من التعو0ض عن تنازع T <Kختصاصات، كما يحلو لكث�7 من الوزراء تأكيد ذلك؟ ل تقوم  ذه العالقة ¡�ذه xجRزة "امللكية".   ل تقوم العالقة ب7ن الطرف7ن عsF التeسيق الّتام دونما أد�ى �ان غالبا ما يبقى K> طي الكتمان، و و ذاك املتعّلق بما يجمع العمل اy89ومي  و§نونجاحRا الyامل أو الeسK Om> معاZ9ة املRام املنوطة ¡�ا، فإّن سؤT آخر يفرض نفسھ، إذا �ان السؤال يظل مطروحا حول مدى قيام  ذه ا�Zالس (امللكية) بمRامRا   xماز+غية...إsh غ�7 ذلك من "ا�Zالس" ال�O تمارس وظيف��ا تحت إشراف ملyي.و§حداث "املعRد امللyي للثقافة ووراء تأكيد التعدد الثقاK>، خطاب أجدير ل8Áسابات". ووراء السâ> نحو محارqة الظالمية الفكر0ة، إعادة  يyلة ا89قل الديg .Oaدارة "الRيئة املركز0ة للوقاية من الرشوة"، وتفعيل الدور املنوط ب"ا�Zلس xعsF اء إقرار مدونة جديدة لألسرة، "التحكيم امللyي".ووراء تخليق للتنمية ال´شر0ة".وور واملصا89ة". ووراء السâ> نحو محارqة مواطن الفقر والRشاشة، "املبادرة الوطنية أتحّدث  نا عن اy89ومة) cعمل عsF تفعيلRا.فوراء Tنفتاح السياOPQ، " يئة gنصاف جRاز خاص (وال  وراء �ل املعطيات اZ9ديدة املذ�ورة أعاله، فكرة ملكية، يوجد خلفRا
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  الوالدة وآالمRا...وا89ديث و�Ã0احمان، وقد �ستميت رموز املاOPÅ، كما قد cعا�ي اZ9ديد من عسر ال مجال فيھ لتأجيل اZ9واب... وكyل ص�7ورة تار0خية، يتداخل القديم  م¥سارعأسئلة كث�7ة تطرح نفسRا عsF مغرب cعHش اليوم مخاضا محسوسا بإيقاع   ترفض أن تموت.غ�7 قليل من التواطؤ مع مراكز سلطة خفية، بقايا بeية تقليدية تحتضر، ولك��ا ثانية،شHئا من خصوصية النظام املغرÛي؟ وأال �عكس لعبة شد ا89بل، املشوqة �OPúء 





$% vwاحمد موالي صابر�....................................................  قرآنية رؤ'ة ا()ر'ة مع. 

57  

íè†£]�îßÃÚ�» íéÞa†Î�íèõ…� �†e^‘ ‚·]<ë÷çÚ.< < ^e<†ÓËÖ]<»<“j§<Wêe†ÇÚ<ou†‘^Ã¹]<êÚø‰ý]  ون لإل�سان ا89ر0ة من اyسان؛  فبا89ر0ة ت�g حياة <K ساسيةx تھ وكينونتھ و0¥بلد لديھ حس ملوضوعاتHا يفقد إ�سانRزوالqالتار0خ، و <K إرادة ووجود وفعل shسان بطبعھ ميال إ�g التار0خ الطو0ل لإل�سانية، نجد shبداع. فبالنظر إgغالل والقيود، سواء �انت قيا�9لق وx عتاق من�T عراف وما اعتادxدرجة امتالك رقاب ودا باسم الثقافة و shالبعض إ shم إRعالقة  ونظرة �عض <K ا�9لق. وقد وضع القرآن عليھ الناس وساروا عليھ؛ <K أصل واحد shعودون إc م�ºم �عضا؛ رغم أRم �عضا بدعوتھ الناس �عضRوم ملكية الناس �عضRت وتفكيك مفHلتحالكر0م أسس وقواعد لتفت": shا من أسر امللكية والتملك قال �عاR1"َفَتْحِر'ُر َرَقَبٍة ر0ر الرقاب وفك " :shو إن موضوع ا89ر0ة موضوع يمتد ل  2"َفكُّ َرَقَبٍة  قال �عا Oaعدة مجاالت معرفية م��ا الدي OPQالسيا   .13البلد/ -2  .92ال"ساء/ -1                                                             %$ معvw ا()ر'ة    الرا�عة: حر0ة Tعتقاد g <Kسالم  الثالثة:قيمة ا89ر0ة مستمدة من قيمة الرحمة   الثانية: ا89ر0ة والبعد الروû> عند �gسان   معa» ا89ر0ة  xوK :sh>  وا89قو«> وTجتما�>.... إال أننا سنحصر القول حول املوضوع K> أرÛع نقاط:
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�لمة ا89ر0ة ¡�ذه الصيغة ارتبطت �شyل أـ _لمة ا()ر'ة؛ الداللة واملفAوم:  shلمة ¡�ذه الصيغة  املعاجم لن نجد  ذهكب�7 بالثقافة املعاصرة، فبعودتنا إyونجد �لمة (حر) و~> تقابل 1يقال: حر العبد يحر حرارة، بالفتح، أي صار حرا "(ا89ر0ة) ومن ب7ن ما نجد  �لمة (ا�8رر)، و و" الذي جعل من العبيد حرا فأعتق. ال K>  قد وردت3كما نجد أن �لمة (تحر0ر)2(العبد) مثل القول:" أبوه حر وأمھ أمة، " �غايا��ا واردة كقيمة وكداللة تدل عل¬�ا الyلمات ال�O أشرنا لRا من قبل؛ فاألمور 8èيح أن �لمة ا89ر0ة ¡�ذه الصيغة لم ترد K> املعاجم العرqية القديمة؛ ولك��ا  6معa» صوK>: ا�9روج من رق الyائنات وقطع جميع العالئق.-د .معa» اجتما�>: ا89ر  و املعفى من الضر0بة -ج  تحر0ر رقبة.  معa» قانو�ي: و و املستعمل K> القرآن-ب  �عOa الكر0مة) .معa» خلقي: و و الذي �ان معروفا K> اZ9ا لية وحافظ عليھ xدب  (ا89رة   - أ  : 5مادة (حرر) تدور حول أرÛعة معان و~>وقد خلص املفكر عبد هللا العروي إsh �ون معa»  4"َفَتْحِر0ُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة القرآن الكر0م " إن لفظ إليھ الطا ر ابن عاشور بقولھ: " ومقاصد ا؛ و ذا  و xمر الذي أشار  sFكالم العرب أطلق ع <K ن:ا89ر0ة�معني   x ون تصرف  ولyأحد آخر. و ضد العبودية، و~> أن ي «PÅر sFشؤونھ باألصالة تصرفا غ�7 متوقف ع <K ص�øعن  الثا�يال ùP_نا ، 84ـ ، ج. 1414، 3ب,+وت، لبنان،ط. –دمحم  جمال الدين ابن منظور zنصاري �فر
قي،لسان العرب، دار صادر -1                                                              .166ص  – 1985 - 1اGrرجا5ي، كتاب التعر
فات ل´Gرجا5ي دار الكتاب العر4ي ب,+وت . ط ع&% بن دمحم بن علي-6  .16، ص.2008، 4انظر: مفBوم اqrر
ة، عبد هللا العروي، املركز الثقا1% العر4ي، الدار البيضاء، املغرب، ط.-5  .92ال"ساء/ -4  .181، ص.  11نفسھ،ج.-3  .519، ص. 12ج.نفسھ،-2  .181ص. 
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مال، و و تمكن ال�øص من التصرف K> نفسھ وشؤونھ xول بطر0ق ا�Zاز T <Kستع   .179نفسھ، ص  4  .17م. ص1972من اqrر
ات إ�� التحرر، دار املعارف، القا8رة، د.ع. ط. دمحم عز
ز اqrبا4ي، -3  .298، ص. 9ج.  1996، الر
اض، 1املوسوعة العر/ية العاملية، ط.-2  .140-139، ص. 1صد الشر عة، الطا8ر بن عاشور، تو5س، ط.مقا-1                                                           البعد ا�Zرد إsh البعد الواقâ> املتعدد �xعاد؛ إذ تتعدد ا89ر0ة بتعدد مجاالت ا89ياة قصد إخراج  مفRوم "ا89ر0ة"من 8èيح بأن ما قال بھ ا89باÛي فيھ جRد مRم   4مجموعا إيجابيا للتحرر.لHس من باب التعارض، بل  و من باب التyامل فyل  ذه ا89ر0ات وغ�7 ا �عد و ذا التعدد K> ا89ر0ات عند ا89باÛي  3وحر0ات Tجتماع وحر0ة املعتقدات وغ�7 ذلك.بھ العمل أن  ناك "حر0ات" من قبيل حر0ات ال8Ôافة الوصف، بل القائم واZ9اري بدون أن يقيد بإضافة أو بوصف؛ ففي تقديره لHست  ناك "حر0ة" مجردة عن  ذا Tضطراب حول تحديد املفRوم K> نظر 89باÛي cعود إsh �ون املفRوم يطلق مجردا و0¥ناقش الناس حولRا، و~> من الyلمات الشعر0ة ا�8ببة إsh النفوس... والس´ب K> ة والال وت، مضعفة. وyqو�ºا قديمة �ل القدم �ستعمل K> الفلسفة والسياسوالعصور.. فأمÃن ما يمكن قولھ حولRا بأ�ºا اسم مؤنث مأخوذ من جذر (ح) و(ر) "حر0ة" �سقط K> إ¡�ام كب�7 لك�µة ما الك��ا xلسن؛ ولك�µة رواجRا K> مختلف امليادين نوان:"من ا89ر0ات إsh التحرر" فRو يرى؛ بأن �لمة إذ خصص كتابا للموضوع تحت عومن ب7ن الذين بحثوا K> موضوع ا89ر0ة؛ نجد املفكر املغرÛي دمحم عز0ز ا89باÛي،   اختيار الفرد ب7ن gمyانات ال�O بإمyانھ gقبال أو gعراض ع��ا.بالتمعن K>  ذه التعر0فات السالفة الذكر ملفRوم ا89ر0ة، نجد ا تتمحور حول  2من أي نوع عل¬�م".يختاروا و0قروا و0فعلوا بوû> من إراد��م دون ما أية ضغوطات الطا ر ابن عاشور بتعر0فRا ل8Áر0ة  بyو�ºا ~> "ا89الة ال�c Oستطيع ف¬�ا xفراد أن ونجد املوسوعة العرqية العاملية تتقارب مع ما ذ ب إليھ  1كما cشاء دون معارض"
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من  مرات K> سورة الeساء 3مرات م��ا  5وردت مفردة "تحر0ر" K> القرآن الكر0م   .الناس،حيث يصبحون �لRم أحرراشرط، حيث يصبحون أحرارا؛ وK>  ذا دعوة لتأسHس مجتمع ي¥ساوى فيھ والقيام بھ وgقبال عليھ؛ أي أن يمنح العبيد القدرة عsF الفعل بدون أي قيد أو م��ا K> فعل التحر0ر  "تحر0ر"و ذا فيھ إشارة بyون قيمة ا89ر0ة تكمن K> جزء كب�7يملكRم؛ ولRذا فا89مولة الداللية لقيمة ا89ر0ة K> القرآن الكر0م وردت بصيغة رقاب الناس من العبودية ليصبحوا أحرارا طلقاء وغ�7 مقيدين �سلطة ومص8Áة من ن القرآن الكر0م قد شyل مدخال أساسيا K> الدعوة إsh تحر0ر سبقت gشارة إsh �و ¡�ذه الصيغة K> القرآن الكر0م كما  و الشأن بالeسبة إsh معاجم اللغة العرqية؛ وقد من املعلوم أن �لمة ا89ر0ة ال وجود لRا  ب: مدلول ا()ر'ة %$ القرآن الكر'م:  با89ر0ة K> مجال ال8Ôافة أو K> مجاالت ا�Zتمع أو Tعتقاد وغ�7 ذلك.  سواء �علق xمر  اختيار الفرد ب7ن gمyانات ال�O بإمyانھ gقبال أو gعراض ع��ا؛ومجاالت Tختيار. و ذا ال يخرج عما قلنا بھ K> السابق بyون مفRوم ا89ر0ة يدور حول  وورود  ذه املفردة جاء �غاية تجاوز ثنائية (ا89ر والعبد) والبقاء عsF  92خالل åية  بأن يyون حرا؛ و~> ثنائية سائدة K> الثقافة العرqية وغ�7 ا من  �gسانxصل لدى  َفَتْحِر'ُر َل ُمْؤِمًنا َخَطًأ قال �عاsh:"َوَما َ�اَن ِملُْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َوَمْن َقتَ   الثقافات. ُقوا َفِإْن َ�اَن ِمْن َقْوٍم َعُدّوٍ َلُكْم َوُ َو  َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة  دَّ َمٌة ِإshَ َأْ ِلِھ ِإالَّ َأْن َيصَّ َوِدَيٌة ُمَسلَّ َمٌة ِإshَ َأْ ِلِھ َوِ§ْن َ�اَن ِمْن َقْوٍم َبHَْنُكْم َوqَْيَ�ُ�ْم ِميَثا َفَتْحِر'ُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة ُمْؤِمٌن  ٌق َفِدَيٌة ُمَسلَّ ُ َعِليًما  َوَتْحِر'ُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة  َّý َوَ�اَن ِ َّý ًة ِمَنqََر0ِْن ُمَتَتاِ�َع7ِْن َتْوRَْفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َش   .92ال"ساء/ -1                                                             1َحِكيًما "
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ْغِو Kِ> َأْيَماِنُكْم َولَ  ُ ِباللَّ َّý َال ُيَؤاِخُذُكُم":shْدُتُم قال �عا اَرُتُھ ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِك7َن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْ ِليُكْم َأْو ِكْسَوُ�ُ�ْم َأْو ِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّ ْيَماَن َفَكفَّ َxْ اَرُة َأْيَماِنُك  َتْحِر'ُر َرَقَبٍة اٍم َذِلَك َكفَّ ْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثَالَثِة َأيَّ ُكْم َ�ْشُكُروَن" ُ َلُكْم َآَياِتِھ َلَعلَّ َّý ُن ِذيَن ُيَظاِ ُروَن ِمْن ِ�َساõِِ�ْم ُثمَّ cَُعوُدوَن ِملَا َقاُلوا   1َأْيَماَنُكْم َكَذِلَك ُيَب7ِّ ِمْن  َفَتْحِر'ُر َرَقَبٍة قال �عاsh:"َوالَّ ا َذِلُك  ُ ِبَما َ�ْعَمُلوَن َخِب7ٌ�"َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ َّýيات السالفة، أن القرآن الكر0م   2ْم ُتوَعُظوَن ِبِھ َوå من ب7ن ما يمكن أن نالحظھ �عد عرض shسبة إeمر بالقتل ا�9طأ بالx تحر0ر الرقبة إن �علق <K يمان؛g ط عنصر�Ãد أواشRعودون ملاكن ما عدا موضوع ميثاق. ول املؤمن أو إن ارتبط القتل بالطرف الذي معھ عc م تم�õضنا سؤال قالوا)  (القتل أي موضوع الكفارة وموضوع الذين يظا رون من �سا�Ãعc ون مؤمنة.و ناyتحر0ر الرقبة بدون شرط أن ت shعند تخطي ثنائية  غاية محوري  لفقد جاءت الدعوة إ O·تeالقرآن الكر0م من تحر0ر الرقاب تتوقف وت والعبد؛ فاألمر  نا يتطلب مقتضيات اجتماعية �9روج العبد  ل�O تجري ب7ن السيداوالعبد)؛ فإذا نظرنا إsh موضوع العبودية،نحده يرتبط بالقيود وxعراف Tجتماعية من البدي·O جدا أن دعوة القرآن إsh تحر0ر الرقاب تتجاور ثنائية (ا89ر   تحر0ر الرقاب مرحلة البد م��ا K> طر0ق تحر0ر الناس.أم أن القرآن الكر0م يمOPÎ إsh أ�عد من ذلك؛ إذ �شyل دعوتھ إx shحرار والعبيد؟  فالقيمة املالية يقابلRا، فك رقبة العبد من سيده. ونeبھ  نا  3"َفكُّ َرَقَبٍة قال �عاT " :shجتماعية؛ ومن أ م تلك املقتضيات دفع قيمة مالية لسيد العبد من  ذه ا89الة   .13البلد/ -3  .3اGHادلة/-2  .89املائدة/ -1                                                           � من فكRا؛ إذ xمر  نا يرتبط باألحوال النفسية والشعور0ة بyون تحر0ر الرقاب أك 
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يملك ثال عن العبد اململوك. الذي ال لھ رأي وقرار واختيار حر؛ وقد ضرب هللا لنا مالنفسية والشعور0ة للعبيد؛ و§ما أن يرتقى إsh مستوى التحرر؛ الذي يمكنھ بأن يyون ال�O يeبé> أن يyون عل¬�ا العبد وقد فكت رقبتھ من سيده؛ فإما أن يبقى عsF ا89الة  " :shا إرادتھ وقراره  قال �عا Oٍْء َوَمْن َرَزْقَناُه ِمنَّ َP_ sFََمَثًال َعْبًدا َمْمُلوً�ا َال َيْقِدُر َع ُ َّý َبْل َأْك َضَرَب ِ ا َوَجRًْرا َ ْل cَْسَتُووَن ا8َ9ْْمُد ِ�َّ ðَو ُيْنِفُق ِمْنُھ ِسرRُْم َال ِرْزًقا َحَسًنا َف ُ�ُµَ ملكية  _OPء،و و xمر الذي ذكرنا القرآن بھ عندما عرض ZÍة من جعلوا أمور م K>تتصف بالقدرة عsF امتالك القرار والرأي؛ و§ال أ�ºا ستحيا بنفسية العبيد ال تقدر عsF أن  بمعa» أن هللا جل وعال ير0د من xفراد ال�O فكت رقا¡�ا من مالك¬�اcَ1ْعَلُموَن" ا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَ َ�اَءَنا وك �ا�õم ولم تنفعRم اZô9ة قال �عاsh:" سادا��م َنا ِإنَّ َّqَوَقاُلوا َر يَال  ِ́ وَنا السَّ ُ ثقل وأغالل ثقافة أجداد م وأباء م قال �عاsh: والقرآن الكر0م إذا نظرنا لھ K> قضاياه الyلية، سنجده جاء محررا للناس من   .3أنھ مyلف بإزالة ذلRا عن نفسھ وعن °�صھ؛ و§يمانھ بذلك  و تحرره فكر0ا"بعبوديتھ حق؟ ا89ر0ة معدومة بالeسبة للعبد ولن تصبح لديھ شHئا موجودا ح�» يؤمن " فكيف cعقل أن تyون ا89ر0ة موجودة K> فكر من يؤمن بأن 2"َفَأَضلُّ َّ�ِبُعوا َما َأْنَزَل  "َوِ�َذا ِقيَل َلAُُم اتَّ O�ِ َ�اَنْت gصر وxغالل ال�O �انوا عل¬�ا قال �عاsh:"َو0ََضُع َعْ�ُ�ْم إِ كما أن الرسول الكر0م دمحم بن عبد هللا صلوات هللا عليھ �عث محررا أل ل الكتاب من  4"ِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِھ َآَباَءَنا َأَوَلْو َ_اَن َآَباُؤُ�ْم َال َ�ْعِقُلوَن َشْ�ًئا َوَال َ�ْ�َتُدوَن َقاُلوا َبْل َن�َّ  ْصَرُ ْم َوxَْْغَالَل الَّ ؛ 1دار ال<لمة تو5س؛ املركز العل§S العر4ي؛ الر/اط؛ م"شورات Vختالف؛ اGrزائر، م"شورات ضفاف؛ ب,+وت؛ ط.؛ دار zمان الر/اط؛ ول موضوع اqrر
ة؛ تم إعادة 5شر8اعالل الفاSfg؛ حق اqrر
ة 1% �سالم؛ نصوص مختارة ح-z67.  3حزاب/ -2  75النحل/ -1                                                             .5َعَلْ¬ِ�ْم "   .z157عراف/ -5  .170البقرة/ -4  .26 ؛   ص2016سنة 
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ُ َنْفًسا ِإالَّ قال �عاsh:"َال  يyلف نفسا إال وسعRا؛ و�ل نفس بما كس´ت ر ينةفع�g sFسان أن يتحمل �امل املسؤولية عsF الفعل بمقتPÎ» حر0ة إرادتھ؛ فا� ال ونذكر  نا أن موضوع حر0ة الناس K> القرآن الكر0م تحكمھ الغاية والقصد؛  َّý ُف ْت " ُيyَّلِ َ́ ْت َوَعَلْ¬َ�ا َما اْكَ¥َس َ́ ْت َرِ يَنٌة " 1ُوْسَعRَا َلRَا َما َكَس َ́ ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُ�لُّ أُ  َوَال َتْقُف َما َلHَْس َلَك ِبِھ فضال عsF أن مسلك العلم  و الذي يمكن أن يرشدنا إsh س´يل الرشاد قال �عاsh: "  2قال �عاsh:" ُ�لُّ َنْفٍس ِبَما َكَس َماَواِت َوxَْْرَض َوَما َبْي�َ و¡�ذا cسد القرآن الكر0م أي باب ل8Áر0ة من باب اللعب أو العبث. فالوجود �لھ بما  3"وَلِئَك َ�اَن َعْنُھ َمْسُئوًال ِعْلٌم ِإنَّ السَّ ُ�َما َالِعِب7َن فيھ �gسان خلق با89ق قال �عاsh: "َوَما َخَلْقَنا السَّ َ�ْعَد ِإْصَالِحRَا َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَة  وgعمار قال �عاsh: "َوَال ُتْفِسُدوا xْ <Kَِْرِض الناس تبعا للتصور القرآ�ي تدور K> دائرة الصاÒ9 العام الذي يقتOPÎ ا�7�9 وال � وجل ما K> القول بأن حر0ة  4")39ْكµََ�ُ ْم َال cَْعَلُموَن() َما َخَلْقَناُ َما ِإالَّ ِبا8َ9ّْقِ َوَلِكنَّ أَ 38( 8ِْسِن7َن". ِ َقِر0ٌب ِمَن اْ�ُ َّý5   لة     .ا()ر'ة والبعد الرو�$ عند 84سانyا مش�ºلة ا89ر0ات؛ بأyتحليلھ ملش <K يÛتجھ دمحم عز0ز ا89باeمن أ م ما است x أن ا89ر0ات امتداد للقيمة «aخالقية؛ فبفساد الوازع أو القيمة أخالقية بمع Oaعc 8يح؛ و ذاè تصدر ع��ا ا89ر0ات تفسد تلك ا89ر0ات والعكس Oخالقية ال�x خالقx موضوعات <K جو ر ا89ر0ة أو ا89ر0ات  و بحث <K أن البحث Oaعc رأيھ  ذا بأمر0ن:من ب7ن ما sFي عÛا؛ وقد استدل ا89باRعراف/ -5  .39 -38الدخان/ -4  �36سراء/ -3  .38املدثر/ -2  .286البقرة/ -1                                                             والقيم، ما دامت ا89ر0ة امتداد لz56  
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يِن منsÐ وجRة ا�7�9 بفعل إرادتھ ا89رة؛ وK>  ذا السياق نورد قولھ �عاsh:" َفَأِقْم َوْجRََك ا��لوقات؛مؤ ل لينحو  وتبعا لRذا، بإمyاننا القول إن �gسان دون غ�7ه من  2أصلRا، إ�سانية، طبيعية، نوعية، أصيلة.وqما أن الضم�7 والقيم العليا عامة، �شمل جميع أصناف ال´شر، فا89ر0ات K>  أن ا89ر0ات أوال وأخ�7ا، تدعو إsh حكم قيمة: ا�7�9 والشر، القبح واZ9مال. -2  و مصدر ا89ر0ات. 1ن الضم�7أ -1 اَس َعَلْ¬َ�اِللّدِ O�ِ َفَطَر النَّ ِ الَّ َّý ُم  َحِنيًفا ِفْطَرَة يُن اْلَقّيِ ِ َذِلَك الّدِ َّý َال َتْبِديَل 9َِ�ْلِق اِس َال cَْعَلُموَن َوَلِكنَّ َأْكµََ� ا ا�9لقة والRيئة K> نفس الطفل "  ـ)~>:542عرفRا ابن عطية xندلOPS ا�8ارÛي (ت: يتعارض مع ما فطر هللا الناس عليھ من ا�7�9 والقيم الفضيلة. والفطرة  نا كما K> وجRة الدين والدين K> جو ره ال  فا�7�9 يكمن 3"لنَّ وعات هللا �عاsh و+ستدل ¡�ا عsF رqھ و+عرف ¡�ا مصن يم�7ال�O ~> معدة مRيأة ألن  أن ي¥ناول هللا عليھ جسدا وعقال، فم�g OPúسان برجليھ فطرة جسدية، ومحاولتھ الذي أوجده هللا K> �ل مخلوق، والفطرة ال�O تخص نوع �gسان ~> ما خلقھ  النظام ـ) بقولھ:"الفطرة ~> 1393وعرفRا دمحم الطا ر ابن عاشور (ت: 4شرا�عھ و0ؤمن بھ " . خاّصة يصدر ف الفلسفّية للّضم,+ بأّنُھ : "ا املنوال.   ومن الّتعار
لقوان,ن الطبيعة ع&� أن ي<ون الضم,+  ع&� 8ذالضم,+ 8نا ب<ونھ ملكة فطرّ
ة تدرك اr{,+ والّشّر حدسيًا، وقد اع�+ض الطبيعيون الذين يفسرون Rل SfÁء تبعا -1                                                            ، و©ن مال معّينة ، فإن nعّلَق بما وقع، صاحبھ ارتياح أو تأن·بt\ا �5سان أح<امًا مباشرًة ع&� القيم zخالقّية ألع  ّ
، القا8رة، د. امة لشئون املطا¦ع zم,+يةاملGÆم الفلسفي، مجمع اللغة العر/ّية، جمBورّ
ة مصر العر/ّية ، الBيئة العخ�+ٍة سابقة ، وأنكر الّطبيعّيون ذلك ورجعوا بھ إ�� الّتجر/ة، ور/طوا اqrكم ع&� أخالقّية zفعال ب"تائجBا "أنظر: ة تدرك اr{,+ والّشّر حدسيًا من غ,+ nعّلَق بما سيقع Rان آمرًا أو نا8يًا ، وقد عST بھ اqrدسّيون وعّدوه قّوة فطر ،ص. 84ـ / ج. 1422، عام 1ب,+وت، ط. –الكتاب العز
ز، تحقيق، عبد السالم عبد الشا1% دمحم، دار الكتب العلمية أبو دمحم عبد اqrق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية zندل¸Sf اqHار4ي، اqHرر الوج,� 1% تفس,+ -4  .30الروم/ -3  .23نفسھ، ص. -2  .110م ، ص 1983ع.ط. 336.  
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وطبيعة ، قوى عاقلة"فطرة هللا، ~> ما أودع هللا سبحانھ و�عا�g <K shسان من  ـ)بقولھ: 1390وعرفRا عبد الكر0م يو�س ا�9طيب (ت: �عد  1مقدما��ا فطرة عقلية"xشياء برجليھ خالف الفطرة اZ9سدية، واستeتاج املس´بات من أسبا¡�ا والنتائج من  تقيد "حر0ة الفرد إsh أخالق املنفعة الذاتية؛ فاإل�سان �ائن  املادية �شyل عام نجد اشرط و0دخل ذلك K> دائرة ا89ر0ة، فإذا تمعنا �عمق K> أخالقيات الفلسفة الغرqية قد نجد من cستغرق �ل وقتھ K> ملذات ا89ياة الدنيا بدون قيد وال بذا��ا؟ و§ال أننا؛ cع�Ãضنا السؤال التاh> ألHست  ذه امللكة K> حاجة إsh توجيھ وتفعيل أم ~> مستقلة ما دامت الفطرة ~> ملكة تمي�7 و نظام وقوى عاقلة وطبيعة سليمة كما تقدم؛   .2الدين، دين هللا، الذي ارتضاه لعباده.."تقبل الطيب، وتنفر من ا�9بHث... و ذا  و مالك أمر  ، K> أصل ا�9لقة،سليمة مقال م"شور بمجلة، إسالمية   ،تصور الطبيعة ال¹شر
ة من منظور نف¸Sf مقارن ، مصطفى عشوي -4  .45م، ص2012، 1الساÇ%، ب,+وت لبنان، ط.أبو القاسم حاج حمد، حر
ة �5سان 1% �سالم،دار -3  .514، ص.11عبد الكر
م يو5س اr{طيب،التفس,+ القرآ5ي للقرآن،دار الفكر العر4ي، د.ت،ط  القا8رة، ج.-2  .2، ص. 21م، ج. 1984دمحم بن دمحم الطا8ر ابن عاشور التوSf¸5،التحر
ر والتنو
ر، الدار التو5سية لل"شر، د.ع.ط. تو5س،-1                                                            4قل والتدبر والروح والتعلم والعلم.جذر0ا عن خصائص ا89يوان ووظائفھ، مثل الع°�صية �gسان قد كرمRا هللا سبحانھ و�عاsh بخصائص ووظائف تختلف اختالفا الطبيعة وال _OPء أك�µ؛ وذلك وفق قوان7ن الeشوء وTرتقاء. وم��م من يرى أن طبيعة �سان بأ�ºا شHئا ال يختلف عن طبيعة ا89يوان، بل ~> امتداد وتطور لRذه °�صية gاختلف الدارسون K>  ذا تبعا �9لفيا��م املرجعية؛ فم��م من cعت � طبيعة   .أ�عاد ا التyوe0ية؛ فRل �gسان جزء ال يتجزأ من الطبيعة أم  و مفارق لRا؟ال�O ت�Áص كينونة �gسان g <Kشباع املادي؛ ال بد من فRم °�صية �gسان K> وح�» ال نكرس  ذه النظرة 3ع املادي"ثم مس��لك فقط، و0تطور بدافع gشبا منتج   .  1996س¹تم�+    - 1417، ر/يع �خر 6املعرفة،إصدار، املعBد العال§S للفكر �سالمي، عدد
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ْمَنا َبOaِ َآَدَم َوَحَمْلنَ املادية K> الفRم والتحليل؛ ولكن الذي ير8Õھ العقل واملعرفة  و أن هللا كرم بOa آدم لسنا  نا بصدد عرض وجRات النظر؛ خاصة ال�O �عيد �ل _OPء إsh النظرة  اُ ْم Kِ> اْلَ ّ�ِ َواْلَبْحِر وفضلRم عن كث�7 مما خلق قال �عاsh:"َوَلَقْد َكرَّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال" ْلَناُ ْم َعsFَ َكِث7ٍ� ِممَّ َباِت َوَفضَّ ّيِ "َوَنَفْخُت  قال �عاsh:1َوَرَزْقَناُ ْم ِمَن الطَّ "<ûِ2ِفيِھ ِمْن ُرو .<ûسان بمعزل عن �عده الرو�g shعة  حاج حمديرى املفكر السودا�ي أبو القاسم   فال يمكن بحال النظر إÛأر shعود إc سان�g و0نyأن ت : فالروح سلطة فوق النفس وا89واس والبدن؛ف·O ناه للنفس ال�O الروح�عد  -4 : وفيھ التطور من ا89واس إsh النفس.ال��يمة و8Vعام�عد  -3 : وفيھ التطور من اZ9ماد إsh ا89واس.  النبات�عد   -2  : و شب¬�ھ اZ9ماد.البدن�عد  -1  أ�عاد: ووجب  4عالم xمر gل·O لتyون مسيطرة عsF ا89واس ال ل¥سيطر عل¬�ا ا89واساتجاه التعاh> عل¬�ا. فالروح  بة من ا89واس، ال تتعارض معRا بالفطرة؛ بل تنظمRا بفالروح  نا قيد تنظيOU عsF تداعيات  3وجد��ا ولو �انت مشروعة بالعرف اللي �اh>".التعامل؛ فاإلسالم ال ي´يح لك أن �ستجيب للمنفعة واللذة، حيثما اتفق أو حيثما 89واس دوافع املنفعة واللذة الفردية، فتقيد ا إsh منظور آخر K> ا تحرك ف¬�ا   .129ص2011، 1أبو القاسم حاج حمد، nشر عات العائلة 1% �سالم،دار الساÇ%، ب,+وت، لبنان، ط.-4  ، بتصرف.46ـ 45نفسھ، ص. -3  29و اGÉrر/ 72ص/-2  �70سراء/ -1                                                           ن åيات القرآنية ال�O ترجع أصل �gسان إsh مادة الط7ن قال تخ �نا العديد مفyل �xعاد التyوe0ية لإل�سان باستáناء البعد الروû>، تeتOU للطبيعة كما  التن´يھ  نا أن الروح ال تقوم ¡�ذا الدور إال من باب إرادة الفرد.
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:shْ�َساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِط7ٍن ("�عا ِgْ َقَراٍر َمِك7ٍن 12َوَلَقْد َخَلْقَنا <Kِ ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ( ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخلَ 13( ُ َأْحَسُن ا9َْ�اِلِق7َن (ْقَنا اْملُْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا ) ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ َّý 14اْلِعَظاَم 8ْ9ًَما ُثمَّ َأْ�َشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك"(ونية فالنفس. 1yذلك سورة  ،مستمدة من البنائية ال sFباعتبار ا مركب تفاعل �و�ي كما دلت عshكيب النفس عائد إ�Ãو�ي لظوا ر الطبيعة  الشمس؛  فyال <hدZ9شمس  ذا التفاعل ا) ار -املتقابلة�º )قابلة  -ليل) و(سماء - قمر) و O·أرض) نفس ( فجورـ تقوى) ف ْمِس َو8َÓُاَ ا ( قال �عاsh: 2لتنقسم ب7ن فجور ا وتقوا ا ) 2) َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَ ا (1"َوالشَّ َ ا ( َ�اِر ِإَذا َجالَّ َماِء َوَما َبَناَ ا (4ْيِل ِإَذا cَْغَشاَ ا () َواللَّ 3َوال�َّ ) َوxَْْرِض َوَما َطَحاَ ا 5) َوالسَّ اَ ا (6( اَ ا (8) َفَأْلRََمRَا ُفُجوَرَ ا َوَتْقَواَ ا (7) َوَنْفٍس َوَما َسوَّ ) َوَقْد َخاَب 9) َقْد َأْفÒَÁَ َمْن َز�َّ اَ ا ( ُ�لُّ َنْفٍس "لم cستعمل �لمة الروح، فالنفوس ~> ال�O تتوsK وفقا لقوان7ن الطبيعة و التعاh> عsF الطبيعة ومؤثرا��ا، وح�» K> حالة الوفاة قد استعمل القرآن �لمة النفس الطبيعية، فمن يyون محموال بقوة الروح عsF مستوى اZ9سد؛ فإنھ cعHش حالة لإل�سان(البدن، ا89واس، النفس، الروح) يقتOPÎ الRبوط إsh خصائص النفس وما فوقRا، فاستال¡�ا بyو�ºا مyونا را�عا  بHنما الروح متجاوزة للطبيعة  .3)"10َمْن َدسَّ بالوû>، وتصعب معرفة خصائصRا قياسا إsh معرفة النفس وعلومRا ، ولRذا عندما بHنما الروح غ�7 ذلك. إذ صرفت ألمور أخرى من بي��ا أ�ºا ~> قناة اتصال  4َذاِئَقُة اْملَْوِت"
  .185آل عمران/ -4  .10إ�� 1الشمس/ من -3  .91م، ص. 1،2003أبو القاسم حاج حمد، منGÊية القرآن املعرفية، دار الBادي، ب,+وت، ط. -2  . 14 -13 -12املؤمنون/ -1                                                           
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قال �عاsh: "َوَ+ْسَأُلوَنَك َعِن  1وح أش�7 إليھ بقلة العلم K>  ذا ا�Zالسئل سائل عن الر  ي َوَما ُأوِتHُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال" ِÛّوُح ِمْن َأْمِر َر وِح ُقِل الرُّ ْ�ِس َلRُْم ُقُلوٌب َال َيْفَقRُوَن ِ¡َ�ا قال �عاsh:"َوَلَقْد َذَرْأنَ   الصاÒ9 العام. وللملذات وللمص8Áة الذاتية الضيقة؛ عsF حساب ا�7�9 والقيم ال�O �عود بالنفع عsF الروح، إذ ال يرتقي وجود م إsh درجة Tرتقاء الروû>، ومن  نا cستجيبون للغرائز د الثالثة K> وجود م، K> إعراض وغفلة عن البعد الرا�ع و و �عد حيا��م  باأل�عاولRذا نجد القرآن الكر0م ينكر و+شبھ بال�Ùيمة وqاأل�عام أولئك الذين يكتفون K>   .2الرُّ ِgّْنِ َوZِ9َْم َكِث7ً�ا ِمَن ا ْ�َعاِم َبْل ُ ْم َأَضلُّ ُأو ا RَZَ9ِنَّ َلِئَك َوَلRُْم َأْع7ٌُن َال ُيْبِصُروَن ِ¡َ�ا َوَلRُْم َآَذاٌن َال cَْسَمُعوَن ِ¡َ�ا ُأوَلِئَك َ�اْألَ ْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكµََ�ُ ْم cَْسَمُعوَن َأْو cَْعِقُلوَن ِإْن ُ ْم ِإالَّ " أَ  قال �عاsh: 3ُ ُم اْلَغاِفُلوَن " يًال" ِ́ ْ�َعاِم َبْل ُ ْم َأَضلُّ َس السمع والبصر والفؤاد...  ملكةبHنما �gسان عsF العكس من ذلك فالغاية من   قط. ا89يوانات عsF  ذا الشyل فRذا ما يفسر بyو�ºا �ائنات ال �عرف الثقافة وا89ضارة حيا K> استجابة لغرائز ا تبعا لقوان7ن الطبيعة. وما دام xمر بالeسبة وغ�7 ا من لتكما  و xمر بالeسبة لإل�سان فالفارق  نا أن �xعام لRا �ل  ذه ا89واس وغ�7 ا فاأل�عام وغ�7 ا لRا عيون تنظر ¡�ا ولRا أذان �سمع ¡�ا...  4َ�اْألَ بدراستھ والعلم بھ و ذا أمر ال  �gسان أ�ºا �عد آليات إلدراك العالم الذي يحيط بھفقط.  فضال عsF �ون الغاية من ملكة  السمع والبصر والفؤاد... و�ل ا89واس لدي من الفضائل والقيم با�9لود إx shرض واتباع الRوى أي Tستجابة لنداء الغر0زة ق عالم الطبيعة و§ال أنھ سيح�» حياة ال تحتكم إsh املتعاh> لديھ ~> Tرتقاء إsh ما فو    .44الفرقان/ -z179.  4عراف/-3  .�85سراء/ -2  .129العائلة 1% �سالم، م.س. ص.nشر عات -1                                                           
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ْ�َعاِم َبْل ُ ْم َأَضلُّ ... K> �عاط¬�م مع الطبيعة ومجر0ا��ا وxخطر من ذلك أن �gسان K>  ذه والسمع �gس باأل�عام cعد واقعا عندما cعطل وZË0ر البعض من الناس ملكة البصرالكث�7 من  من xعراف 179لإل�سان �عد آيات من آيات هللا، ف¥ش´يھ åية السالفة أجل املأ�ل واملشرب واملل´س فقط بل حياتھ ترتبط بأك � من ذلك.  فالطبيعة بالeسبة يمكن أن يتحقق عند �xعام رغم أ�ºا لRا عيون وآذان... بمعa» أن �gسان ال يحيا من  �ار... �عد آيات من سورة آل عمران فخلق السماوات واختالف الليل وال� 191و 190يتصف بالبخل وTستغناء عن ملكة السمع والبصر والفؤاد و ذا xمر بيeتھ åيات فاإل�سان عليھ أن يتصف بالعطاء وqاالج��اد K> فRم املشRد الyو�ي الفسيح بدل أن رة الليل يرتبط بملكة السمع والبصر والفؤاد ... فالعطاء وا89سa»  الذي أشارت لھ سو من باب العبث أن يأ�ي ا89ديث عن النفس تبعا للمشRد الyو�ي العظيم، ومن تم ثنايا åيات ال�O تحدثت عن املشRد الyو�ي (السماء، xرض، الليل، ال��ار...)  إذ لHس جاء ب7ن  -الذكر وxنo»  -الب7ن كما تحدثنا سابقا أن ا89ديث عن النفس  من  نفسھ ورqھ.åفاق، و0رتقي  K> درجات العلم بالyون وqخالقھ. وqاألجنحة نفسRا يرتقي K> معرفة å <Kفاق وK> أنفسنا. فبأجنحة السمع والبصر والفؤاد...(بالعلم) يحلق �gسان K>  ِئَك ُ ُم اْلَغاِفُلوَن" �ل  ذا ن¥يجة الغفلة وgعراض عن آيات هللا، وآيات هللا نرا ا ُأولَ ا89الة cعHش حياة أقل درجة من �xعام كما  و å <Kية  "ُأوَلِئَك َ�اْألَ ْلَباِب (الذين ينفون الباطل K> �عاط¬�م مع فRم الظوا ر وxشياء. قال �عاsh:  ألوx <hلباب َxْ <hَِياٍت ِألُو َ�اِر َآلَ ْيِل َوال�َّ َماَواِت َوxَْْرِض َواْخِتَالِف اللَّ ِذيَن 190"ِإنَّ Kِ> َخْلِق السَّ ) الَّ َ ِقَياًما َوقُ  َّý َنا َما َيْذُكُروَن َّqَْرِض َرxَْماَواِت َو ُروَن Kِ> َخْلِق السَّ ارِ ُعوًدا َوَعsFَ ُجُنوِ¡ِ�ْم َو0ََتَفكَّ   .191-190آل عمران/-1                                                             عقول.(xلباب) فالناس cستوون K> �عمة العقل ولكن  ناك ذوي xلباب من ذوي القد استعمل القرآن مفردة  1)"191( َخَلْقَت َ َذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
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فعليھ أن يحقق Tرتقاء الروû> والنفOPS   1ومؤتمن عsF  ذا الyون الذي ®�ره هللا لھ.يصبح النظام Tقتصادي وTجتما�>... خاضعا إلرادة �gسان بموجب أنھ مستخلف بإرادتھ ليعود فيتحكم K> اتجا ات ونتائج الص�7ورة وا89ركة K> عالم الطبيعة، أي أن  إلغاء قوان7ن الطبيعة أو القفز عل¬�ا،  فما يطلبھ gسالم من �gسان  و التعاh>إن gرادة �gسانية متعالية عن عالم "الطبيعة" ومتجاوزة لRا و ذا ال cعOa   تقتOPÎ ر«> ا89س �gسا�ي إيمانا با�7�9 وqاملص8Áة �gسانية املش�Ãكة.ملعنو0ة؛ عsF حساب املص8Áة العامة ال�O الذاتية حول املص8Áة ال�øصية املادية واالطبيعة بدل أن يخضع لRا. بمعa» أنھ سHتحرر من تردي النفس وسلبيا��ا وتمركزا��ا �gسان سيجعل من موضوع ا89ر0ة قيمة تجعل �gسان ذا قدرة عsF إخضاع فالتعاطي إذن؛ مع موضوع ا89ر0ة من منظور البعد الرا�ع "الروح" K> تyو0ن  ِذي َآَتHَْناُه بدل أن يخلد إx shرض  ْيَطاُن َفyَاَن ِمَن اْلَغاِو0َن (باتباع ما ��وى xنفس قال �عاsh:"َواْتُل َعَلْ¬ِ�ْم َنَبَأ الَّ ) َوَلْو ِش¹َْنا َلَرَفْعَناُه ِ¡َ�ا 175َآَياِتَنا َفاْ�َسÁََ ِمْ�َ�ا َفَأْتَبَعُھ الشَّ ُھ  َبَع َ َواهُ َوَلِكنَّ ُروَن (َفَمَثُلُھ َكَمَثِل اْلyَْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِھ َيْلRَْث َأْو َتÃُْ�ْكُھ  َأْخَلَد ِإxْ shََْرِض َواتَّ Rُْم َيَتَفكَّ ُبوا ِبَآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ ِذيَن َكذَّ ) 176َيْلRَْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ َ َال وK>  ذا السياق نفRم بأن موطن التغي�7  و �غي�7 ملا باأل  2" َّý َِّإن" :shنفس، قال �عا ُ�وا َما ِبَأْنُفِسRِْم " » cَُغ7ِّ ُ� َما ِبَقْوٍم َح�َّ اَ ا فباب �غيx �7نفس يكمن K> تزكي��ا باالرتقاء  cُ3َغ7ِّ اَ ا (8َ ا َوَتْقَواَ ا () َفَأْلRََمRَا ُفُجورَ 7(الروû>؛ أما gعراض عن  ذا فقد يyون س´با K> خيب��ا. قال �عاsh:"َوَنْفٍس َوَما َسوَّ اَ ا () وَ 9) َقْد َأْفÒَÁَ َمْن َز�َّ   .10إ��  7الشمس/ من -4  .11الرعد/ -z175 -176.  3عراف/ -2  ، بتصرف.62، م. س. ص.حر
ة �5سان 1% �سالم-1                                                           ولRذا رqطت åية الكر0مة ب7ن الفطرة ال�O فطر هللا الناس عل¬�ا و7qن الدين القيم؛ إذ فالفطرة ال�O فطر هللا الناس عل¬�ا ال �ستقيم وال تكتمل إال بالبعد الروû>،   .4")10َقْد َخاَب َمْن َدسَّ
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اِس َفَأِقْم َوْجAََك جRة الفطرة السليمة "فيھ تكمن و  يِن  َفَأِقْم َوْجRََك " قال �عاsh: باسم الدين أو غ�7هَال cَْعَلُموَن "و ذا فيھ تأكيد بأن الyلمة K> املوضوع تyون للعلم بمعزل عن أية سلطة "؛ وختمت åية بـ : "َوَلِكنَّ َأْكµََ� النَّ ِ اِللّدِ َّý اَس َحِنيًفا ِفْطَرَة O�ِ َفَطَر النَّ لَّ ُم  َعَلْ¬َ�ا يُن اْلَقّيِ ِ َذِلَك الّدِ َّý ْعَلُموَن َال َتْبِديَل 9َِ�ْلِقcَ اِس َال . ولHست قضية نصرة K> الدين ألمة gسالم أو ما شابھ 2وتوطيد مبدأ حر0ة �gسانمذ ب أو طائفة أو اتجاه انتU»... فقضية أي مسلم، و�ل مسلم ~> قضية تقو0ة و+عطل السمع والبصر والفؤاد يصبح غر0ما للمسلم أيا �ان وضعھ، وألي حزب أو ما يحد من  ذه ا89ر0ة  gدراك "السمع والبصر والفؤاد" وفق موجبات "الروح" فyلإن xصل K> ا�9طاب القرآ�ي  و �gسان ا89ر القادر عsF ممارسة قوى   1".َوَلِكنَّ َأْكµََ� النَّ ِبُعوا ُخُطَواِت سالم من قاعدة السلم مدخال أساسيا ملوضوع مبدأ حر0ة �gسان لقد جعل g   ذلك.  ًة َوَال َت¥َّ ْلِم َ�افَّ ِذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا Kِ> الّسِ َ�ا الَّ ُّÜَيا َأ" :shل عام قال �عاyُھ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِب7ٌن �ش ْيَطاِن ِإنَّ   ، بتصرف. 24ص. نفسھ، -4  .208البقرة/ -3  ، بتصرف. 80نفسھ، ص.-2  .30الروم/ -1                                                               .4والبصر والفؤاد، متحولة باإلسالم إsh وجRة محاكم التفتHشمفRوم "ا89ر0ة" g <Kسالم وناسفة لقاعدة "السلم �افة"، ومعطلة بذلك لقوى السمع ، وكذلك اZ9ماعات ال�O �ستخف بمشاعر الناس مدمرة السياسة بلبوس الدينالطر0ق أمام ا89ر�ات الديeية (الال وتية) املتطرفة وغ�7 ا من ا89ر�ات ال�O تدخل سيطر طرف م��ا �سلطة xغلبية عx sFطراف xخرى، ومن ثم فالقرآن قد قطع �افة القوى ال�O يؤدي الصراع فيما بي��ا إsh حد إ الك ا89رث والeسل م�» اختلفت أو c <Fستوعب و~> القاعدة الدستور0ة إلقامة نظام تمثي 3"الشَّ
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 عث من أ  .قيمة ا()ر'ة ممتدة من قيمة الرحمة %$ 4سالم� Oالغاية وا89كمة ال� sFالتأكيد ع <~ (هللا عل¬�ا وسلم sFص) ا دمحمR7َن"جل الشرا�ع مز0ة تناسب  مشتملة عsF وصف جامع لبعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومز��0ا عsF سائرالتوqة. يقول الطا ر ابن عاشور بصدد åية السالفة الذكر" جاءت  ذه åية سوره افتتحت بصيغة " ﷽" و+س¥ثa» من  ذه القاعدة سورة Rا قيمة محور0ة عليا من داخل النص القرآ�ي؛ فyل أجلھ وتدور K> كنفھ؛ وقد �انت لأن الرحمة جاءت مقرونة بالرسالة ا�8مدية والرحمة ~> gطار العام الذي جاءت من إذ يتÒí من خالل åية  1قيمة الرحمة؛ لقولھ �عاsh: "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَملِ يت َرِحُم xنo» والرحمة K> اللغة جاءت من فعل "رحم"، و و فعل يدلُّ عsF الّرّقة والعطف  .2عمومRا ودوامRا، وذلك �و�ºا رحمة للعامل7ن" َف عليھ... وقد سّمِ ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَ َ�   3ُم َو0َُرّق لھ ِمن ولد.َرِحًما فم��ا يyون ما ُيْرَح والرأفة، يقال من ذلك َرِحَمھ َيْرَحُمھ، إذا َرقَّ لھ و�عطَّ ) َواْخِفْض 23َأَحُدُ َما َأْو ِكَالُ َما َفَال َتُقْل َلRَُما ُأّفٍ َوَال َتْ�َ�ْرُ َما َوُقْل َلRَُما َقْوًال َكِر0ًما (وK>  ذا السياق، جاء قولھ �عاsh: "َوqِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ َياِ�ي َصِغ7ً�ا (َلRَُما  َّqَما َكَما َرRُْحَمِة َوُقْل َرّبِ اْرَحْم ّلِ ِمَن الرَّ تحبب باسم7ن متالزم7ن من أعظم صفاتھ، و ما: "الرحمان" و"الرحيم" ح�» جعلRا فعل محوري K> الوجود �لھ، ولRذا �سبھ هللا سبحانھ لنفسھ وتحبب لعباده أيما ففعل الرحمة  4")24َجَناَح الذُّ
  .24- �23سراء/  4  .438، ص.  2د.ع. ط، ج. .م1979أحمد بن فارس القزو
ST الرازي، أبو اqrس,ن،مGÆم مقاي·س اللغة،تحقيق: عبد السالم دمحم 8ارون،دار الفكر، -3  .165، ص.17التحر
ر والتنو
ر،م. س، ج.-z107. 2ن¹ياء/ -1                                                           
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ْحَمَة   و¡�ذا الصدد نورد åيات التالية:1الyون إيجادا وامتدادا،لyل عمل صاÒ9 وقد ا�سعت رحمتھ، ل¥شمل �ل _OPء خلقھ؛ فالرحمة أصل K> مدخال  ِ َكَتَب َعsFَ َنْفِسِھ الرَّ َماَواِت َوxَْْرِض ُقْل ِ�َّ ُكْم ِإshَ َيْوِم قال �عاsh: "ُقْل ِملَْن َما Kِ> السَّ ِذيَن َخِسُروا َأْنُفَسRُْم َفRُْم َال ُيْؤِمُنوَن (َلَيْجَمَعنَّ ُكْم َعsFَ  2)".12اْلِقَياَمِة َال َر0َْب ِفيِھ الَّ ُّqِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَآَياِتَنا َفُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َر ُھ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُس قال �عاsh: "َوِ§َذا َجاَءَك الَّ ْحَمَة َأنَّ ُھ َغُفوٌر َنْفِسِھ الرَّ وًءا ِبَجRَاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َ�ْعِدِه َوَأْصÒَÁَ َفَأنَّ ْحَمِة ِإْن cََشْأ ُيْذِ ْبُكْم َوَ+ْسَتْخِلْف ِمْن َ�ْعِدُكْم َما   3)".54َرِحيٌم ( َك اْلَغOaُِّ ُذو الرَّ ُّqَر" :shِة َقْوٍم َآَخِر0َن قال �عا َّ0 َل َلRُُم اْلَعَذاَب   cَ)133."(4َشاُء َكَما َأْ�َشَأُكْم ِمْن ُذّرِ َّZ÷َْحَمِة َلْو ُيَؤاِخُذُ ْم ِبَما َكَسُبوا َل َك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ ُّqَوَر" :shْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدوِنِھ َمْوِئًال(قال �عاRُ5)".58َبْل َل  <éبeفحوى  ذه القيمة، ي sFناء عqو َك َآلََمَن والرحمة تتعارض مع إكراه الناس أو ج � م وتحميلRم ما لHس K> طاق��م أوK>   شاملة؛ بدل الشدة والعنف والقسوة ...فRم جو ر رسالة gسالم بمنطق الرحمة ال ُّqَوَلْو َشاَء َر":shا الرسول الكر0م بقولھ �عاRذا جاء القرآن موجRْم َجِميًعا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه ااستطاع��م؛ ولRُ » َيyُوُنوا ُمْؤِمِن7َن "َمْن xْ <Kَِْرِض ُ�لُّ اَس َح�َّ فال يمكن بحال من  7فليكفر لقولھ �عاsh:"َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر".أرجعت  مشHئة gيمان إ�g shسان الفرد منھ واZ9ماعة؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاآلية  نا قد  6لنَّ   .29الكBف/ -7  99يو5س/ -6  .58الكBف/ -5z133  5عام/ -5z54.  4عام/ -5z12.  3عام/ -2  .73م، ص. 1،2014العر/ية لل"شر، ب,+وت، لبنان،  ط. طھ عبد الرحمن، بؤس الد8رانية، الشبكة-1                                                           
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ْشُد ِمَن اْلg" ِ<ّéَكراه K> الدين وتتعارض معھ لقولھ �عاsh: فبفعل الرحمة الذي تتصف بھ البعثة ا�8مدية، نجد رسالة gسالم  تنفي   لتآلف. الناس و قيمة ا89وار كدعامة أساسية K> تقو0ة التعارف وامجموعة من القيم �gسانية من أ مRا قيمة ا89ر0ة وقيمة الدعوة إsh التعارف ب7ن xمر للناس رحمة ¡�م؛ ومن ثم فقيمة الرحمة كقيمة عليا K> القرآن الكر0م تتفرع ع��ا س عg sFيمان ما دامت مشHئة هللا قد أو�لت  ذا xحوال أن يكره الرسول الكر0م النا َن الرُّ يِن َقْد َتَب7َّ ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِ َال ِإْكَراَه Kِ> الّدِ اُغوِت َو0ُْؤِمْن ِبا�َّ ُ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ َّýا َوRَاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َال اْنِفَصاَم َل ُكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء  1)"256َسِميٌع َعِليٌم ( ِqّْستَ وقولھ أيضا: "َوُقِل ا8َ9ْقُّ ِمْن َرcَ ا َوِ§ْنRَ7َن َناًرا َأَحاَط ِ¡ِ�ْم ُسَراِدُق اِملِ ا َأْعَتْدَنا ِللظَّ ِغيُثوا cَُغاُثوا ِبَماٍء َ�اْملRُِْل َفْلَيْكُفْر ِإنَّ َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا ( و ذا cعOa أن رسالة gسالم تقر  cَ29."(2ْشِوي اْلُوُجوَه ِب¹َْس الشَّ ْت..."دي، فاإل�سان  و ا��لوق الوحيد الذي يتصف با89ر0ة واملسؤولية عن أفعالھ ومقصوgقرار  نا بالتعددية الديeية لHس إقرارا من باب العبث، بل  و إقرار غا�ي  بالتعددية الديeية تبعا لقيمة ومبدأ ا89ر0ة. َ́ ْت َوَعَلْ¬َ�ا َما اْكَ¥َس َ́ ُ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعRَا َلRَا َما َكَس َّý ُف فقوة ا89ر0ة عند �gسان تكمن K> ذاتھ وكينونتھ وما السمع و البصر  إذن،  .3قال �عاsh: "َال ُيyَّلِ ُ القدرة عsF التفاعل و ذا  و املعa» الذي و8Óتھ åية املوالية لل�O أوردنا ا من قبل وعsF سطحRا، لHستحوذ عsF الyون �لھ. فا89ر0ة ~> املدى الذي يبلغھ �gسان K> اد إال أجنحة يحلق ¡�ا �gسان K> جو السماء وأعماق البحار وأسفل xرض والفؤ  َّýَو" :shًئا َوَجَعَل من سورة النحل، قال �عاHْاِتُكْم َال َ�ْعَلُموَن َشRَ ُكْم َ�ْشُكُروَن ( َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ ْفِئَدَة َلَعلَّ َxْْبَصاَر َو َxْْمَع َو َراٍت Kِ> َجّوِ 78َلُكُم السَّ َّ�Ýَ7ِْ� ُم ) َأَلْم َيَرْوا ِإshَ الطَّ   .286البقرة/ -3  .29الكBف/ -2 .256البقرة/ -1                                                           
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ُ إِ  َّý َّنَّ ِإالRَُماِء َما ُيْمِسُك َياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن (السَّ من سورة البقرة) ا89املة للموضوع وكذلك åية  256قيمة الرحمة؛ وقد أوردنا åية (أشرنا فيما سبق إsh �ون قيمة ا89ر0ة تتفرع عن أعsF قيمة g <Kسالم، و~>   4سالم.حر'ة rعتقاد %$    2عند �gسان؟ عsF هللا كذبا و0قيد معa» ا89ر0ةو�gسان بثالثة أجنحة، السمع والبصر والفؤاد K> الyون �لھ، فمن ذا الذي يف�Ãي السماء داللة عن ا89ر0ة K> أر«s مناظر ا املرئية بالع7ن الناظرة. الطائر بجناح7ن فمثال الطK �7> جو  1)"79نَّ Kِ> َذِلَك َآلَ م آراء ا��تص7ن K> عل من سورة الكRف؛ فيما  و قادم سن´سط القول حول  29 الدكتور طھ جابر العلوا�ي، كتابا للموضوع تحت عنوان "ال إكراه K>  خصص  بظاللھ عsF قضية املرتد g <Kسالم.والدكتور أحمد الر+سو�ي؛ ونذكر  نا أن موضوع حر0ة Tعتقاد g <Kسالم يلقي  الدكتور طھ جابر العلوا�ي من سورة البقرة. لyل من 256مقاصد الشر+عة حول åية  ، اكمية القرآن حاكمية تخفيف ورحمةعsF ما ذ ب إليھ  و "أن ح و�عليلھ  القرآنية. م��ا åيات السالفة الذكر.ومقصدا من أ م مقاصد الشر+عة،  وقد استدل عsF قولھ  ذا بالعديد من åيات 0رى العلوا�ي: أن حر0ة �gسان قيمة من أبرز القيم العليا و املسلم7ن،  xمة وعsFوغ�7 ا قد �سرqت  إsh الفقھ gسالمي من الثقافة والديانة ال¬�ودية، ال�O تحقد عsF الكث�7 من القضايا K> الفقھ gسالمي، كما ذ ب إsh أن الكث�7 من gشyاالت الفقRية ين إشyالية الردة واملرتدين من صدر gسالم إsh اليوم"، و و يدعو إsh مراجعة الد  ، (بتصرف).41حر
ة �5سان 1% �سالم، م. س. ص. -2 .79-78النحل/ -1                                                           مو�ولة � �عاsh و و سبحانھ صاحب ا89ق xول وxخK �7>  ذا xمر. و0رى أن القرآن كفر شأن قلOm ب7ن العبد ورqھ، وأن العقوqة عsF الكفر وحاكمية تؤكد أن gيمان وال
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إال ليوظف K> خدمة اZ9انب السياOPQ  وما واZ9انب الديOa ف¬�ا جانب ض¹يل ال يثار إن العلوا�ي يرى بأن الردة بدأت سياسية، واستمرت سياسية وستظل كذلك،   g1يمان ولم يقتلRم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ".مبادئ القرآن. وأورد العلوا�ي قول الشافâ>: " وقد آمن �عض الناس ثم ارتد ثم أظRروا ة النبو0ة _OPء يناقض cستحيل استحالة عقلية واستحالة شرعية أن يأ�ي K> السنيضم ما يقرب عن مئ�O أية بHنة �لRا متضافرة عsF تأكيد حر0ة Tعتقاد، و¡�ذا  فالر+سو�ي cعت � "ال إكراه K> الدين" من �ليات الشر+عة املسلمة ال�O ال  و¡�ذا،  .3.فالدين ال يyون باإلكراه ابتداء كما ال يyون باإلكراه بقاء "والeساء. سار0ة عsF قبل الدخول g <Kسالم وÛعده ؛ أي سار0ة T <Kبتداء وg <Kبقاء ك والكتاÛي ، سار0ة عsF الرجال سار0ة عsF أول الزمان وآخره، سار0ة عsF املشر gسالمية بأن "قضية  "ال إكراه K> الدين" بأ�ºا قضية �لية محكمة، عامة تامة ، يرى أحمد الر+سو�ي K> كتاب لھ تحت عنوان: الyليات xساسية للشر+عة   .2يتعلق  بھ سابقا وحاليا والحقا " ذ ب  و+علل الر+سو�ي ما 4املقام،  و أن åية جاءت بصيغة صر0حة من صيغ العموم"قابلة للÝe، ف·O أيضا غ�7 مخصصة وغ�7 قابلة للتخصيص، وأقل ما يقال K>  ذا �ا وال تخصيص بقولھ: " و§ذا �انت åية:(ال إكراه K> الدين). غ�7 مeسوخة وغÝ� �7 ف¬ م، 2010، 1<ليات zساسية للشر عة �سالمية، دار zمان ودار السالم،الر/اط،املغرب، ط.الأحمد الر سو5ي، -3  نفسھ.-2  .3م. الفصل 2006،  2للفكر �سالمي، مكتبة الشروق الدولية، ط.1% الدين،إش<الية الردة واملرتدين من صدر �سالم إ�� اليوم، طھ جابر العلوا5ي ، املعBد العا�% ال إكراه انظر: -g                                                           1كراه ال يeتج دينا، و§ن �ان يeتج نفاقا وكذبا وخداعا، و~> �لRا صفات باطلة يمكن اجتماعRما، فم�» ت´ث gكراه بطل الدين، إن الدين وgكراه ال إليھ بقولھ: "   .170نفسھ، ص. -4  .170ص.
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و¡�ذا يyون طھ جابر العلوا�ي وأحمد الر+سو�ي يدوران K> فلك 2ا89قوق املغصوqة"عن النفس ورد العدوان و§حباط التمرد، والتآمر وكسر شوكة الطاغ7ن واستعادة فقضية املرتد عنده أنھ ال يقتل "فالقتال g <Kسالم يyون ألسباب عديدة ، �الدفاع  و¡�ذا؛ فاألصل عند أحمد الر+سو�ي  و حر0ة Tعتقاد �أصل من أصول الدين، وعليھنظر الر+سو�ي، أن gكراه لو �ان من الدين ألكره هللا الناس عg sFيمان وK>   .1" واملكره عg sFسالم لHس بمسلم، ولن يyون أحد مؤمنا مسلما إال بالرPÅ» ا89قيقيفاملكره عsF الكفر لHس بyافر  يùPúe دينا وال إيمان ، فRو كذلك ال يùPúe كفرا وال ردة؛وممقوتة K> الشرع، وال ي�Ãتب عل¬�ا إال ا�9زي K> الدنيا وåخرة ... وكما أن gكراه ال  من القيمة العليا g <Kسالم، و~> قيمة الرحمة وتبعا لRذه القيمة فال إكراه مستمدة ا89ر0ة g <Kسالم تدور K> مدار ما  و قيOU وأخال«>، فضال عsF �ون قيمة ا89ر0ة gصالح وgعمار وxمن والسالم بدل الفساد والدمار وسفك الدماء بدون حق. إن ول�7تقي K> درجات ا89ر0ة، و و املستخلف x <Kرض؛ فمن باب xمانة أن يحقق ف¬�ا ناû> العلم واملعرفة، �gسان ملكة السمع والبصر والفؤاد؛ ليحلق حرا طليقا بجتلتحم مع ما فطر هللا عليھ �gسان من قيم ا�7�9 والفضيلة. فا� جل وعال و ب تyو0نھ؛ K> ا�ZÝام مع املقاصد العليا والغايات ال�O يeبOa عل¬�ا الوجود؛ فوجRة الدين قيمة ا89ر0ة g <Kسالم، تبعا للبعد الروK <û>  نخلص إsh �ون �gسان cستمد  واحد.      K> الدين.
  172نفسھ، ص -2  .169نفسھ، ص.-1                                                           
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أبو القاسم حاج حمد، حر0ة �gسان g <Kسالم، دار السا«>، ب�7وت لبنان،  -  .م2011، 1لبنان، ط.أبو القاسم حاج حمد، �شر+عات العائلة g <Kسالم، دار السا«>، ب�7وت،  -  الئحة املراجع: ،  g2سالم إsh اليوم، املعRد العاh> للفكر gسالمي، مكتبة الشروق الدولية، ط.طھ جابر العلوا�ي، ال إكراه K> الدين،إشyالية الردة واملرتدين من صدر  -  .1صد الشر+عة،تو�س، ط.الطا ر ابن عاشور، مقا -  .م1979عبد السالم دمحم  ارون، دار الفكر، أحمد بن فارس القزوOa0 الرازي، أبو ا89س7ن،م÷Zم مقايHس اللغة،تحقيق:  -  .م2010، 1السالم، الرqاط، املغرب، ط.أحمد الر+سو�ي، الyليات xساسية للشر+عة gسالمية، دار xمان ودار  -  . ـ 1422، عام 1ب�7وت، ط. –دمحم، دار الكتب العلمية ا�8رر الوجK �7> تفس�7 الكتاب العز0ز، تحقيق، عبد السالم عبد الشاK>  ا�8ارÛي،أبو دمحم عبد ا89ق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية xندلOPS  -  .م 1،2003أبو القاسم حاج حمد، منZËية القرآن املعرفية، دار الRادي، ب�7وت، ط.  -  .م2012، 1ط. طھ عبد الرحمن، بؤس الد رانية، الشبكة العرqية للeشر، ب�7وت، لبنان،   -  .م2006  .م1،2014ط.
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لكر0م يو�س ا�9طيب،التفس�7 القرآ�ي للقرآن،دار الفكر العرÛي، د. ت، عبد ا - اZ9رجا�ي،كتاب التعر0فات، دار الكتاب العرÛي ب�7وت . ط عF> بن دمحم بن علي -  .م2008، 4املغرب، ط.عبد هللا العروي،مفRوم ا89ر0ة ، املركز الثقاK> العرÛي، الدار البيضاء،  -  ط،  القا رة. من ا89ر0ات إsh التحرر، دار املعارف، القا رة، د.ع. ط. دمحم عز0ز ا89باÛي،  -  .م1984للeشر، د.ع. ط. تو�س،ن دمحم الطا ر ابن عاشور التو�OPS،التحر0ر والتنو0ر، الدار التو�سية دمحم ب -   .م 1985 -1 ، رqيع 6فة،إصدار، املعRد العالOU للفكر gسالمي، عددمeشور بمجلة، إسالمية املعر مصطفى عشوي، تصور الطبيعة ال´شر0ة من منظور نفOPS مقارن،  مقال  -  .1972      . 1996 ، الر0اض،1املوسوعة العرqية العاملية، ط. -  .1996س´تم �    -å1417خر 
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†‘^Ã¹]�êÚø‰ý]�†ÓËÖ]�…ç¿ßÚ�»�íè†£]�� �íéq^ãß¹]æ�íè…^–£]�°j‰…‚¹]�p]†i�»��ìð]†Î� � < <fÏÚ<‹è…�cÙç<< <^=úÖ<ë‡^Æ<àe]<ˆÒ†Ú<†è‚Ú<ph†Ç¹]Kíéréi]�‰÷]<l^‰]…‚Ö]æ< < < < قراءة القرآن باملعc «aعت � أن  املتعاh> الذي ي¥سم بالشمول والتوازن، فياس7نمفا يمھ السياسية وTجتماعية وTقتصادية من الوû>، باعتباره النموذج gدرا�ي K> مركز0ة استمداد العقل املسلم  تتفق املدرستان ا89ضار0ة وامل��اجية  رجعية الو�$:_ م1.1.1  _ اتحاد املرجعيات:1.1  _ اتحاد املرجعيات وتباين الرؤى1  بحث أوجھ Tتفاق وTختالف.املقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذج7ن فكر70ن من سياق7ن ثقافي7ن مختلف7ن أثناء اعت �ناه K> قراءتنا أسسا لبناء مفRوم ا89ر0ة عند املدرست7ن، وقد Z9أنا أيضا للمنæË فصيل ما مشكالت جزئية، وتحليل التصورات ال�O تتفرع عن القضية الyلية، وتا89ضار0ة وامل��اجية، وتكمن نجاعتھ K> تقديرنا  K> تقسيم إشyالية البحث إsh استعنا K> قراءتنا باملنæË التحليK <F> قراءتنا ملفRوم ا89ر0ة عند املدرست7ن   :من��ية الورقة "ا89ر0ة" انطالقا من الوû>، واج��اده K> ت�ÏيلRا الت�Ïيل املناسب عsF الواقع نيھ بناء العقل املسلم ملفا يمھ السياسية وم��ا مفRوم السياOPQ �عK Oa> جملة ما �ع
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غرض، نصھ وروحھ، مج��دين K> التطبيق حسب Tستطاعة واملقدار املوK> بالفقد �ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يج��د وأ8èابھ "مس��ديا  و و م بالوû> واقف7ن عند   واملستقبل.ال�O تنعكس عsF صفحة العقل K> إدراكھ وفRمھ لألحداث وxفعال وللماOPÅ ود والفواصل وا�9رائط املعرفية ال��اية "الرؤ0ة" ال�O يظفر ف¬�ا "العقل املؤمن" با89دمنح "النموذجية" و0منح "زاو0ة النظر"، لHشyل K>  الوح��g Oسا�ي..ذلك أن استلRام . والوû> عند بن نOm  و K2> إنقاذ ا89ضارة �gسانيةK> تحر0ر �gسان و يلعب دورا �gسانية شر0طة أن تؤسس فكر ا/إيديولوجي��ا عsF الوû> الذي بمستطاعھ أن و0رى مالك بن نOm أن xمة الرسالية تضطلع بدور واسع K> مواج��Rا ألدواء   .1وحسب الزمان واملyان" ال �شغلھ أفyارنا يeتظر أفyارا منافية  إشyاالت العصر ألن "�ل فراغ إيديولو=>، وذلك من أجل سد الفراغات والثغرات بصياغة إجابات عن 3نظرتنا لRذا الوû>ينفتح تفس�7نا لRا عsF علوم العصر، وأن يyون لتجرqة xمة التار0خية تأثK �7> تطو0ر دة غاي��ا فك xغالل عن �gسان، لكن  ذا ال cع�T Oaغالق، بل يجب أن طاقة متجد      .4معادية لنا"
 .58، ص1970_ بن نSË مالك، إنتاج املس�شرق,ن وأثره 1% الفكر �سالمي، القا8رة: مكتبة عمار،  4 .2000_يراجع: بن نSË مالك، الظا8رة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شا8,ن، دمشق: دار الفكر،  3 .29، ص1977الرسالة،  _ بن نSË مالك، دور املسلم ورسالتھ 1% الثلث zخ,+ من القرن العشر
ن، ب,+وت: مؤسسة 2 .26للشمال.صياس,ن، عبد السالم. محنة العقل املسلم ب,ن سيادة الو�% وسيطرة الBوى، مؤسسة التغليف والطباعة والتوز ع  - 1                                                           
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العقل K> ا89ضارات قد  ، و و يرى أن3أضاءت غروب ا89ضارة gسالمية �º <Kاي��ا والعقل ال�O و+عت � مالك ابن نOm أن ابن خلدون نموذج للتحرر والعبقر0ة  .2يظل أستاذه xول وملRمھ xك �"م K> أحاي7ن كث�7ة أعمال �عض الفالسفة الغرqي7ن، إال أن ابن خلدون بالذات واستلRا89ضاري منذ ابن خلدون. ومع أنھ قد تمثل فلسفات ا89ضارة ا89ديثة تمثال عميقا، اعت � ف¬�ا فOUR جدعان أن مالك بن نOm " �ان أبرز مفكر عرÛي معاصر عOa بالفكر و"السقوط" و"الصعود" و"Tنحالل" وغ�7 ا عند املدرسة ا89ضار0ة، إsh الدرجة ال�O يم "ا89ضارة" و"الدورة" K> املدرسة امل��اجية، كما نجد مفا  T"1ستقاللية وا89ر0ة"xخوي، وكذلك مفRومي"نحلة الغالب" ودين Tنقياد" ؛ َمْظRَري Tنحطاط بفقد قيمة عمران ابن خلدون �عد �عديلھ، فصارت تلقب بمدرسة امل��اج أو مدرسة العمران م"العمران xخوي" الذي استلRمتھ مدرسة امل��اج من والتار0خية خصوصا مفRو وامل��اجية، فقد استلRمت املدرستان الكث�7 من املفا يم النفسية وTجتماعية cشyل ابن خلدون واحدا من xساتذة املش�Ãك7ن لyل من املدرست7ن ا89ضار0ة   _ مرجعية الفكر العمرا8ي ا(Kلدو8ي:2.1.1  .31، ص 1959شا8,ن، ب,+وت: _ بن نSË مالك، وجBة العالم �سالمي، ترجمة عبد الصبور  4 .53ص ،1986، 1_ بن نSË مالك، شروط ال[\ضة، ترجمة عبد الصبور شا8,ن، دمشق: دار الفكر ط 3 376ص، _ جدعان فS§B، املقدس واqrر
ة: وأبحاث ومقاالت أخرى من أطياف اqrداثة ومقاصد التحديث 2 1/23، 1996، 1ة وال"شر، طب,+وت ، دار لبنان للطباع _ ياس,ن، عبد السالم، التنو
ر، 1                                                             .4والتجدد"تنطبع K> العبقر0ة gسالمية ال�O فقدت مرون��ا ا�9اصة، ومقدر��ا عsF التقدم يبدو أن أفyار ابن خلدون قد جاءت إما مبكرة أو متأخرة عن أوا�ºا: فلم �ستطع أن ن آثاره ت¥بدد K> وسط ال cستطيع أن يفRمRا أو cستخدمRا، ومن  ذا الوجھ يختفي "أل 
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R1اما من روح فكر ابن خلدون وترى املدرسة ا89ضار0ة استل  <Þ0تمع التارZأن ا� ديد K> ا89ياة وعن خالل الفاعلية وخلق التوتر واملبدأ xخال«> مدافعا عن أسلوqھ اZ9يك¥سب ا89ر0ة واملسؤولية اللذان تدفعانھ للدفاع عن كيانھ اZ9ديد املك¥سب من ، ما إن ي¥شyل ح�»  2،ومنھ ا�Zتمع gسالمي والصيOa والسوفيا�ي، وليد الفكرة من خالل  gصالحال��ضة" يوجھ نقدا الذعا لتجرqة علماء اZ9زائر K> اختيار م ، ولRذا تجده K> "شروط 5و ذا القلب لألوضاع  و املظRر اZ9ديد ملشyلة �ºض¥نا"الزلنا �س�7 ورؤوسنا x <Kرض وأرجلنا K> الRواء، املسألة  و مشyلتنا العقلية، ونحن ، بل يقدم عل¬�ا xولو0ة املعرفية وال�Ãبو0ة، يقول: "إن جو ر 4"سراب" و"انحراف"ال يوh> مالك بن نOm مسألة السياسة بمعنا ا Tح�ÃاK> أولو0ة ك �ى، ف·O عنده   _ Vولو'ات:1.2.1  _ تباين الرؤى:2.1  .3°�صHتھ ا89ضار0ة ، وK> 6سياOPQإsh حض�7ة gيمان إsh العمل ال �gسانيةTنقالب من دفع النفس 
 .59_ بن نSË مالك، شروط ال[\ضة، ص 6 .36_ بن نSË مالك، شروط ال[\ضة، م.س، ص 5 .30ل[\ضة، ص_ بن نSË مالك، شروط ا4 .84، ص 1991_ بن نSË مالك، القضايا الك�+ى، دمشق: دار الفكر،  3 9 ،ص2000الدي"ية. يراجع بن نSË، مالك، ميالد مجتمع، ترجمة عبد الصبور شا8,ن، دمشق: دار الفكر، طبيÍ% عند بن نSË، الذي �عST اGHتمع الساكن البدا¤ي املفكك والذي لم توحده الفكرة و
قابلھ اGHتمع ال_  BadraneBenlahcene, The Socio-Intellectual Foundations of MalekBennabi’s Approach to Civilization, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013. 2  :عن عالقة فكر مالك بن نSË باr{لدونية _ للمز
د يراجع1                                                           
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ات ®8ر لألبصار و�غي�7ات �انت باألمس بيد املستعمر0ن، لن تyون سوى �غي�7 و§عادة تنظيم إدارة الدولة، و�غي�7 النمط Tقتصادي، و§سناد وظائف ألبناء الوطن تتأسس عsF شرط �غي�7 و�> �gسان، فتحو0ل سلطة سياسية من يد إsh أخرى، مالك بن نOm إsh أن التغي�7ات الثور0ة تصبح حلما من xحالم، إذا لم بل و0ذ ب  "2ومسؤوليا��م، �أولئك الذين Z9ؤوا إsh صوامع املرابط7ن منذ عRد ابن خلدون".إنھ يصبح إيمان ر بان، يقطعون صال��م با89ياة، و0تخلون عن واجبا��م فإن رسالتھ التار0خية تeت·O عx sFرض، إذا يصبح عاجزا عن دفع ا89ضارة وتحر0كRا، ا دون إشعاع، أعOa نزعة فردية، الدين K> ا89ياة، فـح7ن يصبح gيمان إيمانا جذبياملشyلة K> نظر املدرسة ا89ضار0ة K> فRم العقل ألدوار �gسان ولوظيفة   .�1عد عصر املوحدين يواجھ مشyلة أفyار ال مشyلة وسائل""مشyلة xفyار" يقول:"فاملشyلة مشyلة أفyار، والعالم gسالمي منذ انحطاطھ ما   .44_43،ص1978_ بن نSË، مالك، ب,ن الرشاد والتيھ، دمشق: دار الفكر،  3 .32_ بن نSË مالك، مش<لة zف<ار 1% العالم �سالمي، ص 2 .12، ص2002_ بن نSË مالك، مش<لة zف<ار 1% العالم �سالمي، دمشق: دار الفكر املعاصر، ترجمة ¦سام بركة وأحمد شعبو،  1                                                             الفق·O 89كم املتغلب بالقوة والسيف. العقل ملتطلبات القRر ومسارات الت �ير�افة ا89ر0ات السياسية..ومع  ذه الRزة العنيفة ا �Ãت �ل القيم التا�عة واس¥سلم الذي جسد حر0ة Tختيار والتداول إsh امللك العضوض واZ9 �ي الذي جسد مصادرة  من يحكمRا باالنتقال من ا89كم الشوريصودر فيھ حق اZ9ماعة وحر��0ا K> اختيار مدرسة امل��اج، إذ ترى  ذه املدرسة أن أول عطب مس كيان xمة �ان عطبا سياسيا، K> املقابل تحتل املسألة السياسية، لكن بمعنا ا املثاh>، م�Ïلة متقدمة لدى   .3سطحية ما لم يتوجھ التغي�7 لإل�سان من الداخل



 مقبول  إدر>س�.…......................………… وامل��اجية ا()ضار'ة املدرست�ن تراث %$  قراءة   املعاصر 4سالمي الفكر منظور  %$ ا()ر'ة

86  

رغم اتفاق املدرست7ن K> استلRام الروح السلمية واملقاِومة بكسر الواو، إال أنھ   _ الوسائل:2.2.1  .2املشاركة K> شؤون ا89كم"اسمRا، وح�» البيعة الشyلية ال�O �انت باقية اندثرت، واستمر حرمان اZ9ما �7 من معا�ي ا�9الفة ولم يبق م��ا إال  ومن لدن بOa أمية ومن جاء �عد م "ذ بت  إدار��ا مع محاس´تھ وعزلھ إن اقتx «PÎمر، cعتدل أو ينعزل كما يقال.cسU» مبدأ الشورى gسالمي، الذي cعتمد عsF اختيار xمة ملن يتحمل مسؤولية والشك أن نظام والية العRد  و نقض ملبدأ ا89ر0ة T <Kختيار، ألنھ يخالف ما   .1رحيا"فأمست �عد ذلك تمثيال مسالذين يؤ0دونھ K> تدعيم  ذا امل�7اث.. لقد �انت ا�9الفة عsF عRد الراشدين انتخابا فRو ال cعرف من أمور الدولة سوى أن يتمتع بم�7اث أبيھ، و0داري اZ9الوزة واZ9الدين يأ�ي إsh العرش عن طر0ق املرحوم أبيھ،   gسالمي�ان السلطان K> تار0خ ا89كم  وتقعد بھ عن الفاعلية و�شل منھ gرادة، دين التحرر  و دين هللا، ودين Tنقياد  و أفرادا وجماعات، ليتذوق معa» دين التحرر من �ل القيود xرضية ال�O تأسر �gسان لذي يتحكم فينا امل��اج أال و~> ان�Ãاع �gسان من قبضة دين Tنقياد لل¥سيد الباطل ابما �سميھ وظيفة قبضة التخلف وTستعمار، K> ح7ن تتوسل املدرسة امل��اجية ولRذا سنجد املدرسة ا89ضار0ة تتوسل بوسائل التوعية والتعليم وسيلة للتحرر من أن تختلف الوسائل املوصلة للغايات واملقاصد،  الطبيâ> ح7ن تختلف xولو0ات من
  .30، ص2013، 1_ فBد املال<ي ور/يع املال<ي. مختصر الثقافة السياسية، zردن:دار ابن اGrوزي ، ط 2 267، ص1995، 2_ ع&% الوردي،وعاظ السالط,ن، دار Rوفان لندن، ط 1                                                           
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، إننا إزاء "دين ضد الدين" كما كتب عF> شر+ع�O، ولRذا ح7ن ترا ن 1دين ال´شر  ، انتماء يyون عsF رأس أولو0اتھ 2عsF انتماء للكتلة الفاعلة أو اZ9ماعة بمعنا ا "الÐ>" وTن�Ãاع عsF املقاومة الفردية والتغي�7 الفردي، ألنھ غ�7 ُمجد �س´ب قوة التيار، و§نما ��اج عsF ا�9روج السلOU عT sFس¥بداد، فإ�ºا ال ترا ن K>  ذا ا�9روج  مدرسة امل عsF حد سواء، ولم cسمح للو�> ا89ضاري باالن¥شار x <Kمة لتخليصRا من الفكر السابقة "من فرز ما  و إيجاÛي مما  و سلK Om> منظوم�O املفا يم ومنZËية gنجاز مل��¯> واملوضو�>  و الذي حرم التجارب gصالحية السابقة، ذلك أن غياب النقد اتقو0م xفyار �ان عند رائَدي املدرست7ن من منطلق مبد�ي لتجاوز أخطاء ا89ر�ات والر ان عsF البعد النقدي K> ا89ر0ة الذي حملتھ التجرqة الغرqية بyافة نماذجRا، ا نت املدرستان ا89ضار0ة وامل��اجية عsF توجيھ النقد الضروري ملفRوم لقد ر   _ %$ نقد مفAوم ا()ر'ة عند الغرب2  .3النفس، فالفشل محقق"النتائج، وتتجنب التعب، وتخاف من املوت، و�÷Zز عن gنجاز الدقيق الطو0ل الراحة وال÷Zز، ألنھ "إذا �انت اZ9ماعة مركبة من عناصر تميل للراحة، و�ست÷Zل لتدر0ب النفOPS وال�Ãبوي عsF مغالبة أسباب القعود وطلب تحقيق  ذه الغاية با
  .298_ ياس,ن، عبد السالم. امل[\اج النبوي،م.س، ص 3  .453، ص1981،.1النبوي،البيضاء: طميتة جا8لية. لكن أين اGrماعة؟ أ�% قطيع الرعية zخرس عن اqrق؟"، يراجع: ياس,ن، عبد السالم. امل[\اج اGrماعة فمات، مات _ يقول �مام ياس,ن م�سائال ومس�شكال مفBوم "اGrماعة" "امليت" 1% التار
خ:"من فارق  2  .192، ص2015عر4ي اqrات§S. فصوص اqrكم وخصوص ال<لم، تحقيق أبرار أحمد وعبد العز
ز سلطان املنصوب، باكستان، ية من Rلمة �عقو/ية ب,ن دين,ن: دين عند هللا ودين عند اr{لق، يراجع: ابن _ يم,� ابن عر4ي 1% فص حكمة روح 1                                                           
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O أثقلت الطفيF> املأزوم، وتحر0ر ا من الyوابح الفكر0ة والنفسية وTجتماعية ال� لم يكن موقف مالك بن نOm سلبيا من ا89ضارة الغرqية كما  و شأن سيد  _ نقد املدرسة ا()ضار'ة ل�)ر'ة الغرeية:1.2  .�1ا لRا وحددت فاعلي��ا ا89ضار0ة" ، 2د اqrضاري عند مالك بن نSË، دار قرطبة، ط_ الطيب، برغوث. محور
ة البعد الثقا1% 1% اس�+اتيجية التجدي 1                                                           ، من  نا إذا انفصلت ا89ر0ة عن "الضم�7" أنتجت 6قرن  ذا املفRوم بتكر0م هللا"يفصل مفRوم �gسان عن  ذا xساس الغيOm دون أن ينفصل  و عن gسالم الذي الم "ح�» إن الضمg �7سالمي ال يمكنھ أن أساسا غي´يا يؤطر فلسفة �gسان g <Kس�gسان، الذي cسبق و0ختلف من منظومة حضار0ة إsh أخرى، وe0بھ إsh أن  ناك و0الحظ القارئ أن مالك بن نOm يؤسس نظرتھ ملسألة ا89ر0ة عsF مفRوم   5عsF عظم��ا ا89قيقية، و¡�ذا تصبح الصالت واملبادالت مع  ذا العالم أعظم خصبا"سHتعرف مسألة �س´ية فسيyون من السRل عليھ أن cعرف أوجھ النقص ف¬�ا، كما و0رى مالك بن نOm أن العالم gسالمي إذا ما أدرك أن "صدق الظوا ر xوروqية   .4ستارا حديديا ب7ن ا89ضارة ال�O ير0د تحقيقRا العالم gسالمي، وا89ضارة ا89ديثة".يقول مالك بن نOm:"فمن العبث إذن أن نضع 3تجرqة �ستوجب النظر والدراسة"، "فRو لم يرفضRا رفضا �امال ولم cعت � ا ظا رة طارئة، بل نظر إل¬�ا عsF أ�ºا 2قطب ، ب,+وت: دار نقد العقل املتخلف: بحث 1% أزمة الوجود اqrضاري عند فقراء العصر التقST_عوض يوسف نور، Mbaye Lo, Understanding Muslim Discourse, UPA ,2009.p102. 3  _ للمز
د عن 8ذه املقارنة يراجع:2 .11، ص2004اGrزائر،   .181_ بن نSË مالك، 1% مBب املعركة، دمشق: دار الفكر، ص 6 .112مالك، وجBة العالم �سالمي،م.س، ص  بن نSË_ 5 .43_ بن نSË مالك، شروط ال[\ضة، ص4 .17ص ، 1985، القلم،
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  .31ص مالك، وجBة العالم �سالمي،م.س،  _ بن ن2SË .127، ص1989مالك، مش<لة الثقافة، ب,+وت:دار الفكر،  _ بن نK                                                           1 SË> وضع مبدأ لتحر0ر الرقيق فيكتمل بذلك تقو0م �gسان  يفكر K> إطار  ذا النظامالديمقراطية، فقد �ان "الرقيق من مقومات النظام Tقتصادي، ح�» إن أحدا لم ا�Zتمع xثيOa للديمقراطية xوsh ال�O لم تكن �ع�7 العبيد أي م�Ïلة K>  ذه و0متد نقد املدرسة ا89ضار0ة ل8Áر0ة K> تار0خ الغرب إsh عRود التأسHس K>   .2جاذبية xرض" يملك إال أن �Üوي بتأث�7فحيثما فقد الروح سقطت ا89ضارة وانحطت، ألن من يفقد القدرة عsF الصعود ال تراجع "الروح"، ألن "الروح والروح وحده،  و الذي ي¥يح لإل�سانية أن ت��ض وتتقدم، رافقRا "Tستعمار" كعدوان عsF حر0ات الشعوب ا��تلفة، و ذا واحد من مظا ر ال´شر ولRذا ت¥ناول تركي´ية �gسان وشموليتھ كما ال ت¥ناول قضية املساواة ب7ن تمت إباد��ا و��ديم حضارا��ا تحت مسميات زائفة ومضللة، و~> حر0ة "جزئية" أي ال xبيض الذي عمل عsF ترسيخ حر0تھ عsF حساب حر0ات شعوب ومجتمعات وثقافات  �gسانء" أي أ�ºا حق لإل�سان xبيض دون غ�7ه، "عنصر0ة" و"نخبو0ة" و"بيضاوترى املدرسة ا89ضار0ة أن ا89ر0ة بمعنا ا الغرÛي ظلت طوال مس�7ة تطور ا   .1"تقدمھ �9دمة السالم  و الضم�7 ال العلمجديدة K> صناعة الyو�شوك أو وسيلة جديدة K> تحليل الذرة، ومن ثم فما يeبé> أن 0ة gفر0قية ال �ستطيع أن تنقده باك¥شاف طر0قة �gسا�ي من جديد، والعبقر إsh إفالس فلم cعد العالم يeتظر ا�9الص عsF يد العلم ولكن K> أن يبعث الضم�7 "فروح القرن التاسع عشر ال�O ادعت تحقيق سعادة �gسان بواسطة åلة قد ان��ت ا89ضار0ة K> مسHس ا89اجة ال للعلم والتقنية إلقامة التوازن، و§نما إsh الضم�7، درسة عند املالغرÛي انحطاطا ال تقدما وفوPÅ» ال نظاما، و ذا من منطلق أن العالم 
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  .10دو/ري.  نقد العقل السياSfg، ترجمة عفيف دمشقية، ب,+وت: م"شورات �داب، ص _ ر
ج·س 3 ,207، ص1987، 4نSË مالك، الظا8رة القرآنية، دمشق: دار الفكر، ط _ بن2 .81،ص1989_بن نSË مالك، تأمالت، دمشق: دار الفكر،  1                                                           ا89ر0ة املرسلة وTحتyار، يقول عبد السالم ياس7ن:" إن رفض الرأسمالية ال cعOa مل��اجية نقد ا لقيم يخلق "املعاناة" و0فتقر إsh الشعور بـ"�gسان"، وتركز املدرسة اتeتقد املدرسة امل��اجية أسس اللي �الية باعتبار ا نموذجا K> ا89ر0ة الغرqية   .g3سالم تماسyا وحيو0ة عsF عمليات استعادة الشعوب  و��0ا السليبة" "عsF مرأى من املأل، يضفي  دوqري: يھ، أو كما ع � ر0جHسأساسھ ومركز الRو0ة فا89ضار0ة؛ وعsF رأسRا البعد الثقاK> الذي cشyل الدين العائد إsh مسرح ا89ياة العقيم الذي ير® التبعية و~> نقيض ا89ر0ة، و§نما باالنطالق من معطيات الذات القرآنية تحديدا، من منطلق أن ال��ضة ا89قيقية ال تyون باالستعارة وال باالست�7اد أو لنقل  عsF مفا يم تeتOU للثقافة gسالميةأسست مدرسة امل��اج بناء ا   _ نقد املدرسة امل��اجية ل�)ر'ة الغرeية:2.2  .2"قبل أن �Üدف إsh فائدتھولك��ا تمتاز برعاية منافع åخر0ن، و~> بذلك تدفع الفرد إsh أن يeشد دائما ثواب هللا لديeية التوحيدية تح�Ãم أيضا املنفعة ال�øصية ا xخالقا�Zتمع املد�ي، عsF أن معa» تقيم أعمال �gسان عsF أساس املنافع ال�øصية العاجلة ال�O صارت أساس ما لRذا التعب�7 من  إن xخالق الالديeية بقدر"xخالق الديeية وxخالق الالديeية، "xسس الفارقة ال�O سلطت عل¬�ا املدرسة ا89ضار0ة نقد ا  و تمي�7 ا ب7ن  ومن  .K1> الواقع �شر+عا لعتق الرقيق بصورة تدر0جية"الذي وقع K> قيد الرق، بمقدمات أو أصول فقRية نجد ا K> القرآن وK> السنة، وتyون فيھ، بHنما يأ�ي gسالم فيقرر  ذا املبدأ بyل وضوح: فHشمل بذلك تقو0مھ �gسان 
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مع املبادرات K> واملقاولة. إذ البد من توجيھ سياOPQ َمِرن. و§ال تألفت املبادرة من بيeنا ، يقول:"ال نتماَد وال �غ�Ãَّ با89ر0ة املرسلة، حبُلRا عsF غار¡�ا، للمبادرة 2الت8Ôيح املراقبة ال�O تضمن املص8Áة العمومية أو كما cسم¬�ا بي�Ã �وسلوفسyي بمبدأ K> مواجRة املركز0ة cسيجRا بقيد  املرسلة، لRذا نجده K> الوقت الذي يeتصر لRاألجل ذلك يلمس القارئ نزعة التحفظ لدى gمام ياس7ن عsF مبدأ املبادرة   .1الرqح املادي عsF حساب املص8Áة Tجتماعية، واستعباد العامل xج�7 واستغاللھ"ت، إنما cعOa إ�عاد التضامنات Tحتyار0ة، ورفع xسعار التعسفي، وطلب K> شر�افتجمح ¡�ا. و§ن رفض الرأسمالية ال cعOa رفض املبادرة ا89رة ال�øصية أو اZ9ماعية رفض وجود رؤوس أموال حرة، بل cعOa رفض xمراض xنانية ال�O تطرأ عsF الِفَطر   . Ludwig Erhard, La Prosperite pour Tous, Trad Jacques Rueff,  Plon, 1959 _4 .205، ص1994،  1_ ياس,ن، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطي,ن،الدار البيضاء: مطبوعات zفق،ط Peter Koslowski, Principles of Ethical Economy, Kluwer Academic Publishers, 2001, p50. 3  _ يراجع: 2 .97،ص1995، 1البيضاء: مطبوعات zفق، ، ط_ يراجع:ياس,ن، عبد السالم. V %1قتصاد، الدار  1                                                           يقول gمام ياس7ن:" يجب نبذ النموذج الرأسماh> عدو �gسان، ذلك الوحش الذي xمرy0ي بحذاف�7ه،  ، وقد عرف عنھ رفضھ تبOa النموذج4كتاب "الرفا ية لZÁميع" وأنقذ ا من أزمة كب�7ة، و و صاحب نظر0ة"اقتصاد السوق Tجتما�>" وصاحب ا89زب املسيÐ> الديمقراطي لودفيج إر ارت الذي عمل مس¥شارا ألملانيا عقب ا89رب ما ذ ب إليھ عضو أ�ي شب¬�ا بلنقد يأ�ي صر0حا K> سياق آخر، و0 ذا الرفض وا  3".غار¡�االكفاية والقوة. واملبادرة املرسلة تلتحق بالرأسمالية xنانية م�» ُترك حبلRا عsF نتذكر أن مطلوqنا عمران أخوي عماده كفالة xمة من عوز ا وZçز ا، وقوامھ  .السوق ال ��تم إال بالرqح، وال �عمل لتعاون املسلم7ن وتوحيد املسلم7ن
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  .Om2ال�O توقف اRZ9د، ومن سائر أعذار العطالة ال�O ت �ر َكَسلنا كما cشرح مالك بن ناRZ9د الذي cستلزمھ، لRذا فقد حان الوقت لyي نتحرر من جميع ضروب العطالة مستحيل، ولyل  ناك مشyلة واقعية حلRا الذي تنحصر القضية K> تطبيقھ بحسب "السRل"، فلHس  ناك _OPء سRل ولHس  ناك _OPء �gسان من عقدة "املستحيل" وو�عت � املدرسة ا89ضار0ة أن ال�Ãبية الشعبية واملدرسية كال ما يجب أن ُيحررا   الفعل �عد أن تمنح �gسان الو�> بقيمة وجوده.يجعل �gسان مسؤوال عن أفعالھ، بمعa» أن ال�Ãبية �عمل عsF غرس املسؤولية عن ، و و ما c11غ�7وا ما بأنفسRم"الرعد:åية الكر0مة: "إن هللا ال cغ�7 ما بقوم ح�» ما تراه املدرسة ا89ضار0ة، ألن طبيعة التغي�7 تبدأ من حر0ة gرادة حسبما تفيده يجب أن �عمل ال�Ãبية عsF تحر0ر �gسان من داخل الثورة الثقافية أوال حسب   _ ال��بية ع�l ا()ر'ة:1.1.3  _ ا()ر'ة %$ املدرسة ا()ضار'ة1.3  المي_ %$ تأس�س مفAوم ا()ر'ة %$ الفكر 4سc.1  3س¥ثمرون إال K> املشار+ع السر+عة الرqح، ال يأ¡�ون �عمل العاطل، وال بحق املسك7ن"مقومات ا89ياة الكر0مة العامة. فالرأسماليون يوجRون السوق، و0تحكمون ف¬�ا، وال الشعب للتج�7Rات xساسية، وال8Ôة، والتعليم، والرخاء، وسائر  نلOm حاجةمص8Áة الفرد، تج�7 لھ اف�Ãاس åخر0ن بالناب وا��لب. ال �ستطيع بالرأسمالية أن يحمل K> طبيعتھ خطر العدوان عsF ا�Zتمع ال´شري بما فيھ من أنانية ال �عرف إال 
.85_ ياس,ن، عبد السالم. V %1قتصاد،م.س، ص 1                                                             .190_ بن نSË مالك، آفاق جزائر
ة، ترجمة الطيب شر
ف، اGrزائر: مكتبة ال[\ضة، ص2 
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ة التعب�7، نOm:"لقد قرر gسالم ا89ر0ة السياسية وحر0ة العمل وحر0ة التنقل وحر0مص8Áة xفراد، و~> العالمة ال�O تؤكد خروجھ من طور الغر0زة، يقول مالك بن ا89ر0ة عند إ�سان ا89ضارة ~> حر0ة تeبOa عsF تقديم مص8Áة اZ9ماعة عsF   _ ا()ر'ة عند إ8سان ا()ضارة:�Ã2.  2.1.3ك K> التار0خ"للمجتمع أن يؤدي �شاطھ املش�غ�7 شرائط الوجود نحو xحسن دائما، وكيف ُيyَون معRم شبكة العالقات ال�O ت¥يح �gسان ، و�عليمھ كيف cعHش مع أقرانھ، وكيف ُيyَون معRم مجموعة القوى ال�O ، ذلك أن ال�Ãبية وسيلة فعالة لتغي�7 1ال�Ãبية عsF ا89ر0ة ~> ترqية عsF التحضر  sFسالمي حيث تقدم ف¬�ا  أساسكما قرر ا89ر0ات الفردية عg ال¥شر+ع <K مRم ات K> حديث �ل اتجاه g <Kسالم، "يضع K> الوقت نفسھ ا89دود املالئمة لRذه ا89ر0و+عت � مالك بن نOm أن التوجيھ العام الذي يقرر ا89ر0ات الفردية و0حم¬�ا K>   .3مص8Áة ا�Zتمع عsF مص8Áة xفراد" الم zشياء رغم بدائ·تھ وف�\ا �سيطر ع&� �5سان ع _ يم,� ابن نSË ب,ن ثالث مراحل: مرحلة ما قبل التحضر1                                                           و�ان الذين K> أسفلRا إذا استقوا من املاء مروا عsF من فوقRم فقالوا: لو أنا خرقنا K> والواقع ف¬�ا، كمثل قوم اس��موا عsF سفينة، فصار �عضRم أعال ا وÛعضRم أسفلRا، إذ يقول عليھ الصالة والسالم كما رواه البخاري:"مثل القائم K> حدود هللا  مشRور  ¦عد  النفسية نحو �نجاز اr{الق ب�+كيب مزÏ% متوازن ب,ن عالم �5سان وعالم zف<ار وعالم zشياء ومرحلة ماوفيھ تنطلق 1% اGHتمع الدوافع  وفقره فيص·بھ الرRود، و
دب الضعف 1% شبكة عالقاتھ، ومرحلة التحضر و وضع انت<اSfg ومتد8ور nعود فيھ السيطرة لعالم zشياء. يراجع: بن نSË التحضر أو مجتمع ما ¦عد املوحدين و8  81_80_ بن نSË مالك، تأمالت،م.س، ص3 .100_ بن نSË، مالك، القضايا الك�+ى،م.س، ص 2 .41مالك، مشكالت العالم �سالمي، ص 
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 .175ص  _ بن نSË مالك، ب,ن التيھ والرشاد،م.س،2 .86_ بن نSË مالك، تأمالت، م.س،  ص1                                                             أوال:_ تحر'ر الضمائر 3.1.3  .2"قو��ا و�ل السواعد يجب عل¬�ا العملقاعدة يقوم عل¬�ا مخطط ما، فالبد من العمل عsF أساس قاعدة "�ل xفواه �ستحق خار=>.. بقروض أو اس¥ثمارات خارجية مدعاة لفشلRا، ألن تلك ا��ارج ال �شyل ل��ضة با89ر0ة اللي �الية املتوحشة أو رqطRا بأي عامل رqط ااملنطقية حي��ا أن فتنمية �gسان مقدمة عsF تنمية املال، و§ذا فRمت  ذه القضية فستyون الن¥يجة �عز0ز "قيمة العمل"، بمعa» تنمية مشاعر الواجب وgيثار والتقاسم والت8íية، لRذا Tقتصادي للتحرر من سلطان املال وT تمام بالشق Tجتما�> واZ9ما�> إsh جانب Zال من جRة أخرى �عطي املدرسة ا89ضار0ة xولو0ة عند إ�سان ا89ضارة K> ا�  .�Ü1ودية"�انت وجRة نظره مقررة عsF أساس أن بناء مZÝد ال يyون مص8Áة عامة بالeسبة إsh املص8Áة العامة، ولكن املدعية رفعت قضي��ا إsh ا�9ليفة الذي أوفا ا رغب��ا، ورqما املدعية، عsF اعتبار أسبقية باملشروع تنفيذ ا��طط دون التفات إsh وجRة نظر يقع داخل ا89دود ال�O عي��ا التخطيط لبناء مZÝد عمر K> بHت املقدس، فأراد القائم مثل  ذه الظروف. ومما يحyى ¡�ذا الصدد أن امرأة �Üودية أرادت أن تحتفظ بملك لRا دÛي واملادي من حدة Tستáناء املسلط عsF حر0ات الفرد K> التخفيف x  أساسعsF ال¥شر+ع gسالمي تقدم ف¬�ا مص8Áة ا�Zتمع عsF مص8Áة xفراد. ولكن العمل يجري فRذا ا89د املوضوع لyل حر0ة فردية K> ظروف معينة، يyون أساسا مRما K>   أيد م نجوا ونجوا جميعا".ولم نؤذ من فوقنا، فإن تر�و م وما أرادوا  لyوا جميعا، و§ن أخذوا عsF  نصHبنا خرقا
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فض العنف من �خر
ن، ومقاومة إغراء اغتصاب واس�يالء، فاqrر
ة nعST مقاومة العنف ع&� مستو
,ن: ر أساليÑ\م، و
توقفوا عن اضطBادنا من خالل فرض إراد¶\م علينا..أما أي طر
قة أخرى ل´qصول ع&� اqrر
ة فSÐ _ يقول غاندي:"يمكن اqrصول ع&� اqrر
ة فقط من خالل املعاناة الذاتية، إ�� أن يدرك معارضونا خطأ 1                                                           مرحلة ما قبل التحضر أو العودة من مرحلة ما �عد التحضر إsh مرحلة التحضر تخلف ومن وqناء xمجاد الفردية، ألن ا�9روج من ال حسابات الرqح الOPß�ø الضيقةال�O تتطلب ت8íيات وqذال مثلما تتطلب استغراقا K> العمل وتقدcسا للعمل خارج إن تحر0ر الضمائر K> املدرسة ا89ضار0ة cعOa ت�Oء �gسان ملRمات املستقبل      .2ولم cعرف �ºTيار الذي cعقب  يجان اU89»"الصدمة ال�O تأ�ي عقب التحرر، ح7ن ارتبط كفاحھ من أجل Tستقالل بطر0ق الواجب تحت قيادة غاندي، فلم cعرف Tجتما�> الذي جاء �عد ا. فلقد وفر الشعب الRندي عsF نفسھ عبء أزمة أخالقية Tختيار وتأث�7ه ا�9ط�7 ا89اسم، لHس فقط عsF مرحلة ثور0ة، و§نما عsF عصر البناء ذا ، "وqالتاh> فقد اختار الواجب عsF أنھ xصل؛ ونحن ندرك أ مية  1الواجبغاندي K> سعيھ لتحر0ر الRند، حيث �ان غاندي يرى أن جذور ا89ق �امنة K> التوعية والتثقيف وال�Ãبية من ترسيخ لثقافة الواجب، ومن xمثلة ال�O يقدمRا نموذج لبة K> النفوس والعقول، وما cستدعيھ منطق منطق السياسة من ترسيخ ثقافة املطاالضيقة وروح Tن��از0ة، و+عطي عsF ذلك أمثلة كث�7ة يقابل ف¬�ا ب7ن ما cستدعيھ املطالبة بل من ذ نية الواجب، و و ما cعOa تحر0ر الضمائر من xنانيات وا89سابات تنطلق مدرسة ا89ضارة من قاعدة أن تحر0ر �gسان ال يأ�ي من ذ نية  بد الصبور شا8,ن، دمشق: دار الفكر،  _ بن نSË مالك، فكرة �فر
قية �سيو
ة 1% ضوء مؤتمر باندو5غ، ترجمة ع2 .58، ص2018العبي<ان لل"شر، د�ست,ن إل·س 8اوس، حر
ة بال عنف، مقاومة �رث السياSfg الغر4ي، ترجمة داود سليمان القرنة،، الر
اض:   ممارستھ ع&� الغ,+". يراجع :   .112، ص1992
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 sFعود بالنفع عc وعيا" و تقديرا للعمل املنتج كيفما �ان نوعھ، والذي" OPÎاملدرسة ا89ضار0ة.تقت <K "ماعة، و~> مسألة "ثقافيةZ9املدرسة ا  ا <K الثقافة، يجد مس¥نده shالتمي�7 و§رجاع قضية التحرر إ <K العلم رغم أ ميتھ، ألنھ 89ضار0ة sFولو0ة للثقافة عx ون طوق النجاة للمجتمع، ح7ن الذي تضعھ ب7ن العلم والثقافة، و§عطاءyت Oالتار0خ: الثقافة ~> ال� <K وقات الصعبةx <K""أن "رجل   .1يتعرض �9طر الغرق «aيةالعلم وألن العلم ذو طبيعة غ�7 °�صية، أي أنھ موضو�>، بمعZËسيطر عل¬�ا، وليحس��ا، تلك ~> النظرة املنHشياء، لx ون دائما إ�سانا يراقبyسان الذي يراقب  ي�g ا تخلق�ºمن ذلك، إ �µشياء. لكن الثقافة أكx ارتية لعالمyال اللذين �انا يبحثان عن تناسق ب7ن الديyأو باس <hمر. تلك ~> نظرة الغزاx بادئ <K عالم الظذاتھ sFسيطر عc سمح لإل�سان أن� Oلمة مختصرة أن يتحضر"وا ر وعالم الداخل، تلك ~> النظرة ال�yابتدع��ا عبقر0تھ، أي ب Oشياء ال�x2.  4.1.3ار امليتةNفV ماعة من تحقيق حر��0ما، وسواء �ان التقليد   واملميتة: _ التحرر منZ9التقليد طوق يمنع الفرد وا<K التار0خ أو <K لنماذج  Oٌص من سلطان  ذه النماذج ال� K> عالم الثقافة ال�O تفتقر إsh ا89ر0ة  أنھ xفyار امليتة وxفyار املميتة"، و+عت �K> الفصل السادس عشر من كتابھ "مشكالت xفyار" cعاæ9 مالك بن نOm   .3من ا89ضارة"لم ولن تنفع إال حيث تركت جذور ا، cسم¬�ا مالك بن نOm "النفايات" أو "اZ9زء امليت ا89اضر، فإن ا89ر0ة ~> َتَخلُّ  .150نSË مالك، مش<لة zف<ار،م.س، ص بن_  3  .55_  بن نSË مالك، من أجل التغي,+،م.س، ص2 .55دمشق: دار الفكر، ص _ بن نSË مالك، من أجل التغي,+،1                                                           
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، ومن  نا يأ�ي م �ر الدعوة O2 خلفRا لنا مجتمع ما �عد املوحدين "تبدو أشد فتyا"ال�م�Ãجم7ن K> �عب�7 ثقاK>، وK> سياق التمي�7 ترى املدرسة ا89ضار0ة أن xفyار امليتة إ�ºما معا، xفyار امليتة وxفyار املميتة، مظRران للمأساة Tستعمار0ة،   لوجود حضاري آخر.يمكن أن �غتال وجوده ا89ضاري وتeسفھ بأن تجعل منھ مجرد ��Ýة ضعيفة وشا�õة أفyارا مميتة يحمل معھ أفyارا ميتة متعفنة لم �عد نافعة، والثا�ي ال cشعر بأنھ يحمل و0فتقر إsh ا89ر0ة، ذاك cعبد صنما قديما و ذا cعبد صنما جديدا، ذاك ال �Üتم بأن والثقافة وqناء الو�>، فمن cعبد ال�Ãاث كمن cعبد ا89داثة كال ما واقع K> عبودية نفصال ع��ما معا داخل دائرة الفكر وعملية التحرر تقتT OPÎ تمام باال   .1جذور ا فيھ فأ8Óت لذلك مميتة"بالتاh> ميتة، مع أفyار استوردت بصورة سHئة من ا�9ارج من عالم ثقاK> آخر تركت ا89قة، يمكن أن نجد نمط7ن من xفyار متجاور0ن، "أفyار مeس�Áة عن جذور ا، و~>   .148،م.س، ص_ بن نSË مالك، مش<لة zف<ار2 .147_ بن نSË مالك، مش<لة zف<ار،م.س، ص 1                                                           اZ9بل، والذي cعد K> رأيھ قاعدة Tنطالق للمجتمعات املتطورة نفسRا، عندما وجدت رنHش النا�ئ K> استعارة عن Tستعمار تصور الشعوب البدائية الساكنة عsF الyو فيھ أن Tستعمار قد حرك جزءا من �gسانية"و+ستع�7 مالك بن نOm من تو0نOm وTستعمار من  ذه xسباب السلبية ذات الوجھ gيجاÛي املوقظ، فمما "ال جدال لبة ¡�ا وعيeت قيم��ا و~> ال�O مRدت لبناء ا89ضارات، ~> ال�O مRدت للمطا�عت � املدرسة ا89ضار0ة أن فكرة ا89ر0ة K> التار0خ �ان من ورا�õا أسباب سلبية   _ ا()ر'ة وفكرة القابلية لالستعمار:5.1.3  لتحر0ر العقل وTج��اد كمدخل لل��ضة ا89ضار0ة.
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 .31_ ابن نSË مالك، القضايا الك�+ى،م.س،  ص Malek Bennabi, AbderrahmanBenamara, Colonisabilité, Dar cl-hadhara ,2003. 4  _ يراجع للمز
د:3 .155_154_ ابن نSË مالك، شروط ال[\ضة،م.س،  ص2 .49، ص2001املعاصر، _ بن نSË مالك، فكرة �فر
قية �سيو
ة 1% ضوء مؤتمر باندو5غ، ترجمة عبد الصبور شا8,ن، دمشق: دار الفكر 1                                                            ملالك بالeسبة فالتخلف إذا العكس، ولHس Tستعمار وراء  و الذي يقف فالتخلف  ون¥يجة لھ، بل التخلف أسباب من K> نظر مالك بن نOm لHس وTستعمار  . 4معزوال فاقدا ل8Áر0ة عsF  امش التار0خاملغتصب وحكم القوي املستغل، إن الوجود يصبح مع القابلية لالستعمار وجودا التعبx �7وh> عن إر اصات القابلية لفقدان ا89ر0ة والتخF> ع��ا �سRولة لصاÒ9 ،و~> 3ال�O تyلم ع��ا ابن نLa colonisabilité Omفكرة القابلية لالستعمار  إن  .2أنفسكم يخرج من أرضكم"حر0ة، مRما �انت xوضاع السياسية، وقد قال أحد املص78Áن:"أخرجوا املستعمر من Tجتماعية عندنا، وتبديد ا و�ش¥ي��ا عsF أيدينا، فال رجاء K> استقالل وال أمل K> �9دمتھ، من حيث �شعر أو ال �شعر، وما دام لھ سلطة خفية عsF توجيھ الطاقة عدادا ا89ضار0ة أن القضية منوطة بالتخلص مما cستغلھ Tستعمار K> "أنفسنا استوK> مناقش��ا للمعامل ا�9ار=> والداخF> املا�ع7ن من ال��ضة، ترى املدرسة   .1ما زالوا يأخذون حمام الشمس عsF الyورنHش شأ�ºا K> ذلك شأن xبراصن  و من عرفRم قيمة ا89ر0ة، إذ أيقظ املتأخر0ن الذين Tستعمار، وأن سوطھ اللع7ا89ضارة، فا�Zتمعات البدائية قد بدأت بدور ا K> �سلق  ذا اZ9انب بفضل  ذه ا�Zتمعات نفسRا K> فجر التار0خ، K> طر0قRا إsh �سلق اZ9انب الوعر من 
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قد جمع ياس7ن K> �عر0فھ ل8Áر0ة  ب7ن الفعل، ألن الفعل ا89ر يصدر عن قصد، و ومن  نا جاء رفع ا89رج عن املكره واملضطر K> الشر+عة �س´ب أ�ºما ال يقصدان وال خالف K> ذلك ب7ن املسؤولية أمام القانون أو أمام هللا أو املسؤولية أمام الضم�7، ر0ة واختيار، فا89ر0ة عsF  ذا التفس�7 ~> الشرط xول K> املسؤولية، صدر عنھ بحوجميع الفلسفات ال cعت � �gسان مسؤوال ح�» يyون حرا، أي ال يyون مسؤوال إال بما ال غرو أن ا89ر0ة شرط ضروري وأساOPQ للمسؤولية، ففي جميع xديان   _ ا()ر'ة قيمة مركبة من ال��اعة واملسؤولية:1.2.3  _ ا()ر'ة %$ املدرسة امل��اجية2.3  املوحدين. �عد ما مرحلة نOm بن مالك التخلف،cسم¬�ا من الطو0لة املرحلة و اتھ والثقافة، xفyار عالم �ºT <Kيار من طو0لة ملرحلة ن¥يجة  و نOm بن ر0ة والقدرة. ب�Ïولھ من منطق العزمات إsh منطق ال�Ãخصات، فاملسؤولية قر0نة ا89´تھ، وعsF قدر ضعفھ وZçزه يyون إعفاؤه من مسؤوليتھ مسؤوليتھ وتyون محاسومسؤوليتھ نا�عة من سيادتھ وحر0تھ، وعsF قدر ا�ساع سلطتھ وتحققھ بحر0تھ تyون وترى املدرسة امل��اجية أن �gسان K> تصرفاتھ و�افة أفعالھ مسؤول،   .2؛ °Zاعة ومسؤولية،يقول: "ا89ر0ة مسؤولية، ا89ر0ة °Zاعة"1قيمت7ن و منفصل، _ 5عتقد أنھ قد تم اqrديث عن اqrر
ة بمعbT الGµاعة وأيضا بمعV bTل��ام واملسؤولية لكن ع&� نح1                                                              .89، ص 1996، 1ياس,ن، عبد السالم. الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء: مطبوعات zفق، ط -Forrest Church, Freedom from Fear: Finding the Courage to Act, Love, and Be, St. Martin's Press, 2005. _ Osho, Freedom: The Courage to Be Yourself, St. Martin's Press, 2007. _ Paulo Freire, Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman and Littlefield publisher, 2001. 2 _ يراجع ع&� س¹يل املثال:
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 sFس¥بداد، وأيضا عTتمع من أصوات تندد بالظلم وZا� <K قدر ما sFع ®�Ãا بمسؤولية، و§الوا89ر0ة تR8ية من أجلíا تبقى حلما ورديا  قدر ما فيھ من مستعدين للت�ºفإ ، و§ال فإننا 2بالواجبات، ألن املسؤولية K> امل��اج ترتبط بالص � وgرادة وTقتحاميختار السRولة والرخاء عsF حساب ما تتطلبھ ا89ياة من املسؤولية وTل�Ãام 89ر0ة املعطوqة" ومن نظام الناس، وحيث �ستحيل حالة الالمسؤولية جزءا من "اوالتصرف امل¥شنج و�ل أشyال التخلف حيث يصبح ال��رب من املسؤولية ديدن ال�øصية املواطنة ح�» يرتقي ا�Zتمع برمتھ �عيدا عن الفRم الضيق وسوء التقدير ون ار��ان ا89ر0ة كحق باملسؤولية �واجب K> املدرسة امل��اجية من لوازم وy0  .1العاملية"مما أصابھ من دحرجة وزحلقة مثل سائر xلفاظ العرqية ال�Ãجمانة عن لغة الثقافة ومغزا ا. املسؤولية كما �ستعمل الyلمة اليْوَم لفظ َتْرجم معaً» أجن´يا. فRو جر0ٌح يِ	ّن املفا يم ت�Ãحلق، وتخرج من نظام علOU إsh نظام، فتفقد قو��ا وأصال��ا   إن أساءوا. وxب وTبن، و0ُجازْوا عن أعمالRم، ُيثابون ِإن أحسنوا عمال، و+عاقبون و�عيھ فRو الوقوف ب7ن يدي هللا عز وجل غدا يوم القيامة لHُسأل gمام والرجل واملرأة املسؤولية ح7ن يلفظ ¡�ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتفRمRا العقول و�ع¬�ا القلوب ال�O تقرأ القرآن معa»  راحة الضم�7، واع�Ãاز ما بإظRار الكفاءة عsF حمل xعباء و§نجاز املRمات. أماالدارج من لغة العصر �عOa شعورا ما بالتبعة، وخوف ما من لوم الناس، وqحث ما عن يخ �نا ياس7ن و و املعروف بحساسية لغو0ة عالية أن "�لمة "مسؤولية" K>   يراود النائم7ن.  .1/15نو
ر، م.س، _ ياس,ن، عبد السالم. الت2  .301، ص 2000، 1_ ياس,ن، عبد السالم. العدل،الدار البيضاء: مطبوعات zفق، ط1                                                           
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قد يتصور �gسان نفسھ حرا، و و K> الواقع أس�7 ألناه و واه، يقول  ذا   ُيفقده القدرة عg sFبداع وَ+ُشلُّ حركتھ K> اتجاه املستقبل.الRوى الذي يرمي بالyائن �gسا�ي K> درك ا89يوانية الالأخالقية و ا�9وف الذي فعليا K> املدرسة امل��اجية ح�» يتخلص من سلطان7ن: ال يyون �gسان حرا   .3ظفر ¡�ا فال منة ��لوق عليھ، وال يد ألحد عنده"وال مستجد، و§نما  و يطلب حقا من حقوقھ ال�O سلبتھ إيا ا املطامع ال´شر0ة، فإن نص القرآن الكر0م عليھ.ذلك أن "�gسان الذي يمد يديھ لطلب ا89ر0ة لHس بم¥سول دسة، الرتباطRا بالتكر0م الكيفي الذي إرادتھ من القول والعمل كحق من حقوقھ املقجRود �gسان ع � تار0خ التنو0ر العالOU، إنما �انت جRودا من أجل تحر0ره وتمك7ن ، فyل 2لبح
�ا K> الفصل الثا�ي من كتابھ "عن ا89ر0ة" خصوصا حر0ة التفك�7 والتعب�7اطنة" ال تقوم إال بھ، و~> الفكرة ال�O كرس جون ستورات مل جRده شروط "املو فإن املواطن الفاقد ل8Áر0ة  و فاقد للمسؤولية ولإل�سانية ولشرط أساOPQ من ا89ر0ة K> امل��اج النبوي ~> القيمة ال�O ¡�ا يyون "الyائن" "إ�سانا"، وتبعا لذلك   _ ا()ر'ة وتأ8سن الNائن:2.2.3  .1الشعور باملسؤولية الذي ال يخلف وراءه سوى الشعور بالتفا ة والفراغ ضعفسنyون إزاء حالة معاكسة سلبية يندفع الناس ف¬�ا بالغر0زة دون تفك�7، يوازي ذلك  2  .164،ص 1999، 1ب<ار، عبد الكر
م ،مدخل إ�� التنمية املت<املة ، دمشق: دار القلم،ط -1                                                           عبودية شRو��م، يحد ا فقط القانون الوضâ> الذي يقف مثَل جندي املرور لكيال فل:" ا89ر0ة ~> استقالل أناني�O عن �ل وازع أخال«> أو ديOa. ال cعرف "xحرار" إال الغا  _  John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, 2010, p 13. 3،1/126،ب,+وت: دار الثقافة_ مصطفى لطفي املنفلوطي. النظرات.  
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. إنما تكسب معنا ا وشرفRا ملا تؤدي أفعال ال ُتقصد لذا��ا، وال لRدف حضاري أرOPÅا89ر0ة الفردية، وgنتاج والتوز+ع Tقتصاديان، والتحزب السياOPQ مع املؤمن7ن، وامليوالت ا89يو0ة، مجال معنوي بامتياز ال يeت·O بالدنيا الفانية "وانت·» �ل _OPء. ظر0ة امل��اج النبوي مثلما ~> �ل xفعال واملواقف والتصرفات "ا89ر0ة" K> ن  .2لطلب ما فقد، ذلك أنھ أعز ما يطلبحاجز يمنع ا�Zتمع عن أ داف العدل وا89ر0ة، فإن اZ9واب  و الثورة وTنتفاضة ا89اجة الفطر0ة تدفع إsh ما يحقق مطمح الكرامة �gسانية. فإن حصل أن وقف ان الفقر من طبيعتھ أن يطلب الغa» كما تطلب العبودية ا89ر0ة. فإن و§ذا �   .T1س��الكية �شRوة أولئك"تصطدم "حر0ة"  ذا بحر0ة ذاك، ولكيال تفسد شRوة  ؤالء و"مص��8Áم" اللذاتية  أبو0ة، و§ال فإن أفق الفكر الواحد والزعيم الواحد والنظام الواحد من شأنھ أن يؤشر ا89ر0ة ~> ال�O بمستطاعRا أن تصنع عاملا حيا يتجادل و0تحاور بال وصاية وال   _ ا()ر'ة والكينونة ا��ادلة:3.2.3  ون إ�سانا..سلطان Tس��الك الذي ال يتوقف عن قيادتك..عند ا فقط ت�yونك"شHئا" يلRث وراء "أشياء" cس��لكRا و�س��لكھ، يقضمRا وتقضمھ..أن تتحرر من "ا89ر0ة"  K> املدرسة امل��اجية أن تتحرر من قبضة السوق، أن تتحرر من   .3إليھ من مص�7 �عد املوت"
  .63، ص1989، 1ياس,ن، عبد السالم. مقدمات 1% امل[\اج،ط -3  .6، ص1987، 1ياس,ن، عبد السالم. �سالم وتحدي املاركسية اللين·نية،ط -2  .168ياس,ن، عبد السالم. العدل،م.س، ص -1                                                           
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ل K> ال��اية _كما جاء K> امل� �علمت املRاجرات ممRدة �Zتمع عمران أخوي جديد عsF أسس حقوقية جديدة، إذ "الواK ÒÓ> انقالب املفا يم والقيم ب7ن أفراده، وانتقلت القيم اZ9ديدة ب7ن شرائحھ �سلطية وتوظيفية بل استغاللية ب7ن الرجل واملرأة، فyان للم��اج النبوي أثره وتأث�7ه ءه عsF عالقات النبو0ة إsh ان�Ãاع حقوقRن وممارس��ا علنا K> مجتمع �ان يقيم بناوxحyام، ف·O حيeئذ ال تقل مسؤولي��ا عن مسؤوليتھ، فقد دفع ¡�ن من خالل ال�Ãبية مستوى الوجود الرساh> الذي يضعRا عsF قدم املساواة مع الرجل K> مجال Tل�Ãامات ، ومنھ تحر0ر املرأة لتyون K> 2تن  ايدجرنفسRا �ساوي "ا89قيقة" كما cع � مار بل ~> مبدأ يرتقي لHشمل �ل الeشاط �gسا�ي، أل�ºا فوق الظوا ر "حقيقة"، بل ~> إن ا89ر0ة لHست حقا يمارس K> نطاقات دون غ�7 ا، وال عsF جeس دون آخر،   .1التنظيم وTجتماع الذي تقوده الطباع الفردية امل¥سلطة�اج_عsF أي شyل من أشyال ع�º sFاية �gسان..وال cَُعوَّ ْأن ¡�ا لم من xنصار0ا ط حقوق هللا وال حقوق الوالدين وال ا89ر0ة K> املنظور gسالمي ال �ستلزم إسقاباعتبار ا حقا من حقوق املواطنة K> املنظور امل��ا=> تختلف عن املفRوم الغرÛي، ألن البعيد، ولRذا وجب العناية بتحر0ر الفكر باملعg «aيجاÛي للتحر0ر، ذلك أن ا89ر0ة سلطانا أعظم مما يظن الناس، لكن ذلك ال يظRر إال K> املدى إن 89ر0ة xفyار   _ ا()ر'ة و�عادة ترت�ب سلم ا()قوق الكونية:4.2.3  فا89ر0ة ال تتجسد إال حيث يتجسد ا89ق K> اZ9دل وgعراب عما K> الضم�7..  .3يرفضRا gسالم، بل سمع هللا قول ال�O جادلت ن´يھ K> زوجRا"ت مراجعة الرجال والدفاع عن حقوقRن. و~> فضيلة َت´يَّ  .1/180_ ياس,ن، عبد السالم. التنو
ر،م.س،  3 .152،ص81977يدجر، مارتن، نداء اqrقيقة، ترجمة عبد الغفار م<اوي، القا8رة:دار الثقافة ، 2  .299_ ياس,ن، عبد السالم. امل[\اج النبوي،م.س، ص 1                                                           
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و و حقھ أن - أحد ما ا�شغلت بھ  ذه املدرسة وانكبت عليھ، "حق �gسان xعظم. القضايا" أو "أم القضايا"، حق �gسان K> معرفة هللا الذي ال يقبل التفاوض، و و تدور عل¬�ا �ل تنظ�7اتھ ومحاوالتھ K> فRم "قضية �gسان xوsh"، "قضية الغاية ال�O املدرسة امل��اجية K> تفتHشRا عن مسألة املعK «a> الفكر السياOPQ الذي يبدأ من   املنظور الغرÛي الذي يقدس"الفردانية" وال يرفع عل¬�ا أي قيمة أخرى.حقوق �gسانية، بل ~> ال تنفصل عن املسؤولية K> رعاية  ذه ا89قوق بخالف  نھ الفكر ا89ديث السائد، وألغتھ السياسة توsh ع -cعرف خالقھ ومآلھ �عد املوت،  دار  �gسان K> التحرر من �ل  ذا الذي يصرفھ عن رqھ، يلRيھ عن مص�7ه إليھ K>ا89ر0ة أمامھ ليعرف حقھ املركزي، جاء K> كتاب "إمامة xمة" :"حقُّ  وÛسط طر0ق. لRذا �ان من مRمات السياسة K> املدرسة امل��اجية رفع  ذا اZô9اب 1ا89ديثة" لذي أخرجتھ من ألنھ يدخل عل¬�ا من النافذة روح "الدين" اتتجنب  ذا الطر0ق ا89ديثة ألنھ يطرح عل¬�ا سؤال xخالق K> "الفعل السياOPQ"، و"السياسة" ا89ديثة توsh عنھ الفكر ا89ديث ألنھ ميتاف�7يقا ال تناسب العصر، وألغتھ السياسة   .2البقاء،  و َمْجَمُع حقوقھ g <Kسالم ومداُر ا"   .98،  ص2009،  1وال"شر،ط _ ياس,ن، عبد السالم. إمامة zمة، ب,+وت: دار لبنان للطباعة Philippe Boucher, L'Homme en face de la Bible: ou droits respectifs de la Bible sur l'Homme et de l'Homme sur la Bible, Imprimerie de C. H, LAMBERT, paris 1841 ,p119.George D. Shollenberger, The First Scientific Proof of God: Reveals God's Intelligent Design and a modern creation theory, Bloomington, Indiana, 2006; p10.Stanley J. Grenz,Denise Muir Kjesbo, Women in the Church: A Biblical Theology of Women in Ministry, usa, 1995, p15. 2  سيحي,ن، يراجع:املهللا لم يتفرد �مام إال بإدراجھ ضمن حقوق �5سان، و�% مسألة تجديدية، و©ال فإننا نجده لدى ¦عض املفكر
ن اqrق 1% معرفة مفBوم . وجدير بالذكر أن 230_ ياس,ن، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطي,ن،م.س، ص 1                                                             ..الباب
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وqاملناسبة امل��اج النبوي نفسھ ال يمكنھ أن يتحقق إال K> مناخ و+سود فيھ التعاcش، ،إن معa» "ا89ق K> معرفة هللا" ال يمكن أن يyون إال K> عالم �سوده "ا89ر0ة"  فنحن نتقاسم  ذا العالم مع åخر0ن لyي �شyل 89مة إ�سانية واحدة، "ا89ر0ة"،  التفا8م ¦شأن الصراعات الثقافية ، ترجمة شوÇ% جالل، دار الع,ن  _ ديي�+، سنغاس. الصدام داخل اqrضارات، 2  .126/ 1_ مصطفى لطفي املنفلوطي. النظرات، م.س، 1                                                             .3وَحِفظ gسالم حقوقRم وأموالRم وأماكن عباد��م"املسلم7ن، كما"عاش املسيحيون وال يزالون K> كث�7 من بالد املسلم7ن K> أمن وأمان gخصاب وgغناء، ولقد أقر gسالم وجود gيمان والكفر والتعاcش مع غ�7 يا، بل  و K> كث�7 من xحيان �عدد تنوع يفOPÎ إsh تناقض و§ن �ان لم يمتنع تار0خأن يyون للتنوع والتعدد الثقاK> وجود وحضور، و ذا التعدد لHس بالضرورة �عدد ب7ن الناس بالفطرة، وال يتصور قيام مجتمع إ�سا�ي من وجRة النظر امل��اجية من غ�7 عالمة حضار0ة �انت وس¥بقى آية عsF سماحة gسالم واس¥يعابھ لالختالف النا_ùP مي ل8Áر0ة و للتعددية ولقيمRا ، وا89قيقة أن التعددية الثقافية K> ا�Zتمع gسال مفاده أن الطا�ع الشموh> والدعوي لإلسالم يجعل منھ رافضا  x2ملا�ي ديي�Ãسنغاس ناك اعتقاد فاش x <Kوساط �xاديمية الغرqية cع � عنھ أحد نقاد م و و   حر'ة املعتقد و� �اء بدعة rمتحان: _5.2.3  .1بظلمة الرحم، وآخر ا بظلمة الق �"أن �شرق K> �ل نفس، فمن عاش محروما م��ا عاش K> ظلمة حالكة، يتصل أولRا "ا89ر0ة شمس يجب  تنفتح ع7ن �gسان عsF ا89قيقة..ورحم هللا املنفلوطي ح7ن قال:عددة وتقوم عsF اختالف ال�ºا�ي...K> مناخ ا89ر0ة، وا89ر0ة وحد ا يمكن أن لك��ا مت   .261، ص1993ركز دراسات الوحدة العر/ية. الغنوSfÁ راشد، اqrر
ات العامة 1% الدولة �سالمية،، ب,+وت: م -3  .78ص ، 1،2008لل"شر، ط
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لذين ي8Áدون K> آياتنا ال يخفون علينا، أفمن يلقى K> النار خ�7 ولHست K> الدنيا "إن اأصول قرآنية تÒÁ عsF "ا89ر0ة" أوال وأخ�7ا، مثلما تÒÁ عsF أن محاكمة العقائد عند هللا "الردة" يجب فRمRا K> سياقRا ح�» يتحرر العقل املسلم من �ل قيد إال ما �ان من طاق الفكر امل¥سع وال �شyل ��ديدا ل8Áُمة اZ9ماعة وال ��ديدا لوحدة الوطن، وقصة نثقافا��م، بل إن الناس أحرار K> أن cعتقدوا ما cشاؤون ما دامت حر��0م محصورة K> واملدرسة امل��اجية ال ترى نصب املشانق للناس �س´ب اختالف عقائد م وال   .2والتحرك، والتنقل، فyل  ذا تضمنھ الشر+عة gسالميةاس7ن إذا �انت تراد إلفشاء الرخاء، وxمن، وحر0ة Tعتقاد، �gسان K> فكر gمام يلم يكن gسالم "ا89ق" ليعاقب الناس عsF ما cعتقدون، ومنظومة حقوق   .1"–أ ِل الكتاب خاصًة ولألقليات عامة -أعطا ا gسالم أل ل الذمة املسيح وصلبھ، �ان ال¬�وُد والنصارى K> إسبانيا املسلمة يتمتعون با89قوق ال�g Oلھ وسليال لeZÁس الذي خان  أورqا مطاردا منبوذا من مجتمعات �عت �ه قاتال البنال¬�ودي يقع جغرافيا وتار0خيا K> إسبانيا املسلمة. فبHنما �ان ال¬�ودي K> با«> أصقاع xندلس باع�Ãاف املؤرخ7ن ال¬�ود أنفسRم الذين أكدوا أن العصر الذ Om للشعب د السالم ياس7ن كيف "عاش ال¬�ود عدة قرون K> كنف خليفة يحyي لنا عب   .98_ ياس,ن، عبد السالم. إمامة zمة،م.س،  ص  2 .115، ص2000، 1_ ياس,ن، عبد السالم. �سالم واqrداثة، وجدة: مطبوعات الBالل،ط 1                                                           رسمية لدولة تفرض عsF الناس ا�9ضوع لRا. ما gسالم مذ بية حزب سياOPQ يقوم مع�Ãلية، إن الدين K> أصلھ ال يyون إال اختيارا وقناعة، يقول ياس7ن:" ما الدين عقيدة  أون العقائد سeية �انت بما اق�Ãفتھ أنظم��ا الفردية من كبائر محاكم التفتHش عإن البدعة ال�O لHس �عد ا بدعة ~> بدعة "Tمتحان" ال�O سودت تار0خ xمة   ).40آمنا يوم القيامة اعملوا ما ش¹تم إنھ بما �عملون بص�7"(فصلت: يأ�يأمن 
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وقد وفر ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أل8èابھ ورqا م عل¬�ا من و�غرسRا ال�Ãبية والتعليم وتنم¬�ا، مeسوب ا89ر0ة ف¬�ا ليع � الناس �لRم عن آرا�õم بحر0ة يكفلRا القانون و0حم¬�ا درسة امل��اجية بأن ا�Zتمعات تظل عرضة لالس¥بداد إذا لم يرتفع تقر امل  _ ا()ر'ة وفكرة القابلية لالس�بداد:6.2.3  .1إخالصا  و شرُط أن يyون الدين عند هللا دينا، وgسالم إسالما"اختار لنفسھ فال إكراه K> الدين. وال يمكن أن تفرض عsF ا�9الئق بالضغط ا�9ار=> قضية °�صية ي¥سامح بصدد ا املسلم مع الyافر، والتائب مع املرتد. الyافر  الدينتنظيمھ عsF انضباط ثوري. وما الدين بمعزل عن الدولة وعن التنظيم السياOPQ.وما   2/354_ ياس,ن،  عبد السالم. التنو
ر،م.س،  3 .412ص،2007دار أو
ا.  :صا²r ، طرابلس8انز جورج.اqrقيقة واملنÓÊ، اr{طوط zساسية لتأو
لية فلسفية، ترجمة حسن ناظم وع&% حاكم دامر، _ غا2 141، ص1،1996_ ياس,ن، عبد السالم. الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء: مطبوعات zفق، ط1                                                           م��م �لمة ح�» تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يyلم أحًدا م��م ح�» لRا ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نOm هللا أتحب ذلك؟ اخرج ثم ال تyلم أحًدا احلقوا" ح�» قال ذلك ثالث مرات، فلما لم يقم م��م أحد، دخل عsF أم سلمة فذكر نحروا ثم هللا عليھ وسلم ملا فرغ من قضية كتابة الصÒÁ قال أل8èابھ: "قوموا فا، فقد روي أن رسول هللا صsF  3املرأة �انت أقدر K> �عض السياقات عsF إنقاذ الوضعهللا عليھ وسلم cسمع النصيحة و0جسد قيم��ا سواء �انت من رجل أو امرأة، بل إن ن مشاعره و0بدي موقفھ، �ان رسول هللا ص�g sFسان ف¬�ا حرا يقول �لمتھ و+ع � عملسو هيلع هللا ىلص عsF اس¥شعار قيمة ا89ر0ة، عsF أنھ ال س´يل إsh السعادة K> ا89ياة، إال إذا عاش �انت ~> القرآن يومئذ، فقد رqا م  2عsF �ل _OPء يمكن رؤ0تھ من نقطة نظر معينة"بما  و xفق معرفيا تجسيد لـ"مدى الرؤ0ة الذي cشتمل  خالل سماحتھ وا�ساع أفقھ،
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ا"ودعا حالقھ فحلقھ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل �عضRم فعل ذلك، نحر ُبدنة  ðم يقتل �عًضا غمRالناس،   .1يحلق �عًضا، ح�» �ان �عض sFنفتاح عT و+ع" كذا ي¥ب7ن لنا أنھ "ال س´يل لنقل ا89ق إال من خالل�Ãر والRسمح با89وار وتبادل العلم �عيدا عن القc OPQوم "اقتحام العقبة" أداة تحليلية و§دراكية لواقع وتوظف املدرسة امل  .2ضمن نظام سياRنحراف"، اقتحام العقبة��اجية مفT" مقاومة  <Kسان، الذي حملتھ سورة البلد، طر0ق للتحرر املعر�g قتصادي، معرفيا بمقاومة الشرك الذي يفسد فكر وعقيدةTو OPQسان،والسيا�g س¥بداد الذي يفسد كرامةT ار  وسياسيا بمقاومةyحتT سان بإدخال الفقر واملسغبة عليھ.واقتصاديا بمقاومة�g سان   الذي يفسد معاش�g ا غايات ومرام ال تتحقق  إال بتصور بنا�ي متدرج، يجعل منRسان و ذه �ل�g س التقدم الصنا�>، وال الرخاء واستقاللھ  أوال من "التبعيات املر قة"، فـمركز �ل �غي�7 مطلوب، ومصدر �ل تنمية أو تقدم مرغوب،  حر0ةHما يات قائمة بذا��ا، "ل OPQستقرار السياT قتصادي، وال الكفاءة الفكر0ة، والT sFام عy89البالدوأشياء ت´تاع وتلصق بواقع متخلف أو تل´سھ كما يل´س الثوب. فمن ا <K مRكفاء يزرعx ا زة واملدير0نZ9ستورد ا�9 �اء واملصا�ع اc ا أفواه الشر�ات ، املسلم7ن منRتتحلب ل Oائلة ال�Rالصفقات ال <K بالدنا مراكز و0نفق �ل مدخرات املسلم7ن <K رع�Ïنفاق تg ست�7اد و ذاT ية. بذلكqومات الغرy89موال أصبحت لفساد وجوه الك �ى واx ارج. تلك�Áا س´با آخر لز0ادة تخلفنا، إالمتصاص ما عندنا من أموال وتصدير ا لRسان، إنفاق�g تحو0ل sFدنا عRذ فاتنا أن نركز ¡�ا ج مة للدولة �سالمية، املعBد العال§S للفكر �سالمي، م"شورات : العقيدة والسياسة، معالم نظر
ة عا لؤي صا1% -2  2732.3/240البخاري، كتاب الشروط، رقم  -1                                                              .251، 2001، 3، ط44الفرقان، سلسلة اqrوار
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 sFس صناعة عHالذات، وتجنيده إلصالح الزراعة، وتأس sFعتماد عT ستعمار كما من زوايا متنوعة، أما �عد، فإن كال املدرست7ن ا89ضار0ة وامل��اجية قد ا تمت بموضوع ا89ر0ة   خاتمة  ..و ذا  و عنوان ا89ر0ة والتحرر ا89قيقي.1مستوانا"و�عو0دهT ظل <K ماعةZ9ما  اجس الليل الذي عاشتھ اRة عبد السالم ياس7ن، يجمعqتجر <K كما OPQس¥بداد السياT ظل <Kو Omة مالك بن نqتجر <K ختالفT لتقاء ب7ن املشروع7ن كث�7ة إذا ما قورنت بنقطT أن نقاط ÒÓذا�ووا <K ما، فا89ر0ة كقيمة�Üمنظور <K و رانية ا89ر0ةZ9 ت �ير و§نما الذي shش إال �ا ال تحتاج إHا وا89د م��ا أو اغتصا¡�ا، وحي��ا ال يمكن العRيمZïت �ير  و ت shائن من يحتاج إyتنطلق من الداخل ع � تحرر ال Oاداد ا، وا89ر0ة كما مر معنا ~> ال��Ãسان اقتصاديباس�g سان ألخيھ�g تحرره من سلطان استغالل shا ا ضرورات الطبيعة إRحكمت العالقة مع الغرب تحديدا �ان ل Oولو0ات، فقد وسياسيا، والشك أن طبيعة التجارب ال�xمستوى التفضيالت و sFرت عRظ Oعض الفروق ال�� sFع ÒÓفر�سا طلبا للعلم واملعرفة وعرف الغرب من تأث�7 وا <K شطرا من حياتھ Omخالل معاناة حقيقية، إذ عا�ى من الععاش مالك ابن ن <K ،ية نصر0ة والتمي�7 الذي الحقھ طوال عمره� Z9قامة اgة ا89صار وqس¥بداد من داخل تجرT أ مية  ذا البعد املقابل عاش ياس7ن معاناة مع <K انت مناسبة للتفك�7 ملياyاره، فyأف sFفرضت عليھ وع Oذري بأ مية الدفاع والنضاال�Z9سان..والو�> ا�g تحديد إ�سانية <K ون أفضل من ل عن ا89يويyسانية املنظمة واملسؤولة، ألن ا89ر0ة الفوضو0ة لن ت�g ستعمار.ا89ر0ةT OPÅس¥بداد وماT قتصاد،1                                                             حاضرV %1 .فق، ، ط: الدار البيضاء _ ياس,ن، عبد السالمz 18، ص 1995، 1مطبوعات. 
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íéÃq†¹]�Ù]ö‰æ�íéÞ‚¹]�íÖæ‚Ö]� �Øèç�<ÝøŠÖ]<‚fÂ<< <ð^éuý]<í×¥<†è†�<‹éñ…< < وخصائص، ومقومات، املرجعية ا89اكمة لتحديد ما ية، إبراز مدى تأث�7 �عدد xطر والفكر0ة وgيديولوجية، و�عدد الفRوم حولRا، واملواقف م��ا. كما �سsâ إsh محاولة ترتبط أساسا بمدى Tرتباط ب7ن �عدد واختالف السياقات التار0خية والسياسية س¥شyاالت ترنو  ذه الورقة إsh مقارqة مفRوم الدولة املدنية، وما يتصل بھ من ا  تقديم:   سؤولة.سياOPQ حقيقي ب7ن إرادات مدنية واعية مستقلة وممختلف القوى ا89ية K> ا�Zتمع، و و ما لن يتحقق إال بالتوافق عsF إبرام �عاقد ملوضو�>، ليمثل أرضية صا89ة لتأسHس اجتماع سياOPQ مبOa عsF التوافق مع اما أمكن من املستوى الZÝاh> املطبوع بالكث�7 من الذاتية إsh املستوى الوظيفي القو0ة بمفRوم ا�Zتمع املد�ي من مختلف  ذه التوظيفات gيديولوجية، وTرتقاء بھ و و ما لن يتحقق إال من خالل العمل عsF تحر0ر مفRوم الدولة املدنية K> صلتھ   ماع السياOPQ لZÁماعة الوطنية.أشyال Tجتالتار0خية والوظيفية �إطار دستوري وقانو�ي ديمقراطي متوافق عليھ، وكشyل من السياسية وgيديولوجية للدولة املدنية وK> ر انا��ا عل¬�ا.. مما يجرده من قيمتھ متفاوتة، نالحظ اختالفا وتباينا، بل وتناقضا جو ر0ا K> تصور مختلف القوى ا�Zتمعات العرqية بدرجات لتجاوز واقع التأخر التارÞ0> الذي الزالت �عا�ي منھ إذ بHنما يجري طرح مفRوم الدولة املدنية كخيار سياOPQ ثقاK>، بل وتارÞ0>   للتأو0ل..السياسي7ن حول امتالك  ذا املفRوم، وتوظيفھ من خالل اس�Ãاتيجيات متباينة ة املدنية، K> �سع�7 الصراع gيديولو=> ب7ن مختلف الفرقاء و و0ة، ووظيفية، الدول
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Rأجرأة املف sFالعمل ع ،«PÎمن أي وقت م �µأك ،OPÎمر الذي بات يقتx ،؛ وم<Þ0وم تبعا ع � تحديد ما يتھ وخصائصھ ومقوماتھ. و و ما لن يتم إال بالو�> بالسياق التارRجتما�> لتبلوره ابتداء، والو�>، تبعا لذلك، بتعدد الُفTو OPQوالسيا <Kوم الدولة   عدد املرجعيات ا89اكمة لھ.لتعدد السياقات.. والر انات.. و�الثقاAصول النظر'ة ملفV :صل��ا   املدنية.أوال <K وم الدولة املدنيةRحديث، ملف OPSHوتأس <Fا89كم لعل أ م مصدر تأصي <K" تمع املد�ي"، كتاب "جون لوك"؛Zومي "ا89كم املد�ي"، و"ا�Rوم الدولة املدنية الذي نحن القو0ة بمفRتھ.املد�ي". ولذلك �ان لزاما العودة إليھ الستجالء معالم مفqسرة والعبيد، يم�7 "جون   بصدد مقارx ل من أفرادyالذي ي¥ش "<h�Ïتمع املZأو املد�ي" مما يا بي��ما، معت �ا أن املقصد من لوك" ب7ن "ا� OPQتمع السياZب، و"ا�x التناسل وتوف�7 أسباب املعاش لألوالد، ح�» يبلغوا أشد م، وسلطة" <K ول يتمثلx تمعZا�Rتمع املد�ي فZأما ا� ،<âو مجتمع طبيRف sFخر0ن عنھ.و مجتمع اختياري، غرضھ ا�8افظة عå حياة املرء وحر0تھ الطبيعية وأمالكھ ودفع عدوان   <âب¥نفيذ القانون الطبي <âماعة، إذ ذاك، ا89كم و§ذ يلتحق بھ الفرد ي¥نازل عن حقھ الطبيZ9ماعة، فتصبح  ذه اZÁقتصاص من املعتدين عليھ لTشأ وeت Oا�9صومات ال� <K ا وحد ا صالحية تنفيذ القانون الوحيدR7ن أقرانھ، لqنھ وHماعة، ب¥نازل بZ9ا ا�Ùتك¥س Oرم7ن، وعن  ذه السلطة العامة ال�Zات با�qامھ، تتفرغ و§نزال العقوyوتطبيق أح <âتأو0ل القانون الطبي <K م الفرديةRا عن حقوق�õالدولة: السلطة ال¥شر+عية والسلطة اأبنا <K تانHساسx نة الدولية ل�+جمة الر  1                                                             .1لتنفيذية"السلطتانG´كم املد5ي"، ترجمة، ماجد فخري، الqrص (ح) من 1959وا¤ع، ب,+وت، جون لوك، "1% ا ،   املقدمة.
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 <âإال حيث ي¥نازل �ل فرد عن  ذا ا89ق الطبي OPQس من مجتمع سياHالقانون الذي تقره تلك فل shوء إZÁ7ن الqنھ وHماعة، تنازال تاما شرط أن ال يحال بZÁماعة ا89كم الوحيد الذي لZ9ل فرد، تصبح ا� sFماعة. و§ذ يبطل ا89كم الفردي عZ9قد تا Oل ا�9صومات ال�� <K القضايا ا89قوقية، يفصل <K تمعZشأ ب7ن أفراد ذلك ا�e ل بالفرد الذي قد�Ïا، وتRماعة تطبيقZ9ا رجال خول��م اRقواعد عادلة  يطبق sFأقر ا القانون بناء ع Oات ال�qتمع العقوZون لوك"، إن  و إال "اتفاق فئة   .1يرتكب جرائم ضد ا�Z9" ونھ، وفقاy0و OPQتمع السياZء ا�«Púeفما ي 8ياة العزلة، وجRزه باإلدراك والنطق �ي cستمر Tجتماع، لعلمھ أنھ مخلوق ال يص�g9 ÒÁسان فرض عليھ ظروفا قا رة؛ من الضرورة واملنفعة والرغبة أZ9أتھ إsh حياة . إذ "عندما خلق هللا 2 ذا الوجھ فقط �شأت وتeشأ �ل حyومة شرعية K> العالم"ناس xحرار، الذين يؤلفون أك�µية، عT sFتحاد وتأليف مثل  ذا ا�Zتمع. وعsF من ال   .188املرجع نفسھ، ص  .4  .183املرجع نفسھ، ص  .3  .197املرجع نفسھ، ص  .2  .188املرجع نفسھ، ص  .x                                                           1صF> يدعونا "جون لوك" أن "نفحص عن الوضع الطبيâ> الذي نجد ال´شر عليھ: eبطRا من مصدر ا ولyي ندرك طبيعة السلطة السياسية إدرا�ا 8èيحا و�ست  .c4عنيھ من شؤون"عx sFرض، فRم ما يزالون K> "ا89الة الطبيعية"، ألن كال م��م ا89كم واZ9الد K> �ل ما ومعاقبة ا�Zرم م��م، فإنما cعHشون معا K> مجتمع مد�ي. أما الذين ال مالذ عام لRم K> ا�9صومات ال�O تeشأ بي��م قانون ثابت وقضاء عادل، يلوذون ¡�ما وqوسعRما البت حق وعدالة وقانون؛ ذلك أن "�ل الذين يؤلفون جماعة واحدة، و+عHشون K> ظل إن املعيار ا�8دد للدولة املدنية، من وجRة نظر جون لوك، يتمثل K> �و�ºا دولة   3عل¬�ا و0نعم ¡�ا".
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قا K> تلك القضايا ال�O يyون ف¬�ا املرء خصما "ا89الة الطبيعية"؛ و~> آفات جسيمة حومن جRة أخرى، cسلم "جون لوك" بأن ا89كم املد�ي  و العالج xصيل آلفات   و0ردع åخر0ن عن اق�Ãاف جرم مثلھ".بمقدار من العنف يكفي إلقناع مق�Ãفھ أن اZ9رم تجارة خاسرة و0حملھ عsF التوqة ى والعدوان وفصمRا"، ومع ذلك، "cعاقب �ل جرم �ان من شأ�ºا أن تكف ع��م xذأجل سالم��م جميعا. وعند ا يصبح خطرا عsF ال´شر: إذ يyون قد ام��ن الرابطة ال�O قاعدة العقل والعدالة العام7ن، و~> القاعدة ال�O وضعRا هللا معيارا ألعمال ال´شر من ا�Zرم، إذ يخرق القانون الطبيâ>، "يyون كمن أعلن أنھ يرتبط بقاعدة غ�7 ف  . 2اس¥شاروه، إ�ºم جميعا م¥ساوون وأحرار"يخضع لھ اZ9ميع. وما ذلك القانون إال العقل الذي "cعلم ال´شر جميعا، لو cستدع ذلك غرض أشرف من مجرد ا�8افظة عل¬�ا. فل8Áالة الطبيعية قانون طبيâ> تمتع بحر0ة القضاء عsF حياتھ، بل ح�» عsF حياة ا��لوقات ال�O يملكRا، ما لم ال يgباحية؛ فاإل�سان K>  ذه ا89الة "يتمتع بحر0ة التصرف ��øصھ وممتلyاتھ، إال أنھ ومع أن ا89الة الطبيعية حالة مطبوعة با89ر0ة، إال أ�ºا تنأى عن �ل معا�ي   .1التyافؤ: فال يyون حظ أحد م��ما أك�µ من حظ åخر"وضع من املساواة أيضا؛ حيث تتyافأ السلطة والسيادة �ل  بمشHئة أي إ�سان. و ويرتأون، ضمن إطار سنة الطبيعة وحد ا، ودون أن يحتاجوا إsh إذن أحد أو يتقيدوا و و وضع من ا89ر0ة التامة K> القيام بأعمالRم والتصرف بأمالكRم وqذوا��م كما    .140املرجع نفسھ، ص  .2  .140املرجع نفسھ، ص  .T                                                           1تفاق والتعاقد، إال أنھ لHس �عاقدا كما اتفق، و§نما �عاقد عsF تأليف جماعة و§ذا �ان ا89كم املد�ي ال يمكن تصوره، كما سلفت gشارة، إال من خالل   وحكما K> الوقت ذاتھ.
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عاقدون عsF غ�7 ذلك و م واحدة وكيان سياOPQ واحد. بحيث "قد يتعا د الناس و0ت   .170املرجع نفسھ، ص  .3  .150املرجع نفسھ، ص  .2  .145 -144املرجع نفسھ، ص  .1                                                           ال�Ãبية، ال�O تجعل من �gسان ا89يوا�ي إ�سانا إ�سانيا، أو ال�O تفتح ع7ن الفرد عsF مر الذي ال يمكن أن يتحقق إال بفضل ال�Ãبية؛ ذلك أن "من يتyلم عن و و x   تمي�7.ا89ياة العامة، وحماية امللكية ا�9اصة، وفرض سيادة القانون عsF اZ9ميع دون غ�7 خاضعة لتأث�7 القوى وال�Ïوعات الفردية أو املذ بية، أو الطائفية تتكفل ب¥نظيم أجل العHش املش�Ãك، وذلك من خالل تأسHس أجRزة ومؤسسات سياسية وقانونية ة، وTح�Ãام املتبادل من �سيادة الروح املدنية ال�O ت¥سم بال¥سامح، والتعاون، والغ�7يبناء عg sFرادة املش�Ãكة لZÁماعة أو xمة،  وتتحقق   تتأسس الدولة املدنية ثانيا: أ�م خصائص الدولة املدنية.  .3متج �، بل إلرادتھ  و وحسب"O سeت من أجلھ، وتدب�7 ا كما شاء، بحيث ال يخضع إلرادة أي إ�سان القوان7ن ال�حر0ة املرء T <Kستقالل ��øصھ وأفعالھ ومقتeياتھ وسائر ممتلyاتھ، ضمن نطاق أن يyون حرا، إذا �ان بوسع �ل فرد أن ي¥سلط عليھ م�» طاب لھ؟ و§ن ا89ر0ة إال �شدة الزعم بأن ا89ر0ة �عOa "حر0ة �ل امرئ أن يفعل ما cشاء"؛ إذ من أين ألي امرئ لقانون، ولذلك ينفي عسف åخر0ن وعدوا�ºم"، و و ما ال يمكن تصوره K> غياب ا، كما تفيد "التحرر من 2"جون لوك" "Tستقالل عن �ل سلطة عدا القانون الطبيâ>"وqمقتPÎ»  ذا التعاقد يتم ا89د من ا89ر0ة الطبيعية ال�O تفيد، من وجRة نظر     .1ما يزالون K> ا89الة الطبيعية"
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  .19، ص2006، 8هللا العروي، "مفBوم الدولة"، املركز الثقا1% العر4ي، الدار البيضاء/ ب,+وت، ط. عبد 1                                                           املدنية تؤسس ف¬�ا قيمة السالم Tجتما�>، فإن املواطنة تؤسس K> الدولة املدنية فإذا �ان القانون يؤسس K> الدولة املدنية قيمة العدل، و§ذا �انت الثقافة  عمليات التعاقد.. ال�Ãبية املدنية، والثقافة املدنية القائمة عT sFتفاق والتوافق..).ة K> (السالم، ال¥سامح، Tختالف، الغ�7ية، املساواة K> ا89قوق والواجبات، الثقنظام مد�ي من العالقات، والقيم، والسلوك، والثقافة، والروح، املدنية:  .10  طائف��م.. و§نما بyو�ºم أعضاء أحرار K> مجتمع لRم حقوق وعل¬�م واجبات م¥ساو0ة.Rم، وال بوضعRم Tجتما�>، وال �سلط��م، أو تتحدد  و��0م بدي��م، وال بإقليممبدأ املواطنة؛ بحيث أن xفراد الذين cعHشون K> كنف  ذه الدولة ال  .9 الفصل gجرا�ي ب7ن الدين والسياسة. .8 املع �ة عن رضا وموافقة اZ9ماعة.التعاقد القائم عsF العقالنية الدستور0ة واملؤسساتية، وعsF املشروعية  .7 89ق K> املعارضة السياسية.ا .6 التداول السلOU عsF السلطة بناء عå sFلية الديمقراطية. .5 ا�Zتمع املد�ي. .4 التعددية ا89زqية، والنقاش العام.. .3 استقالل القضاء. .2 الفصل ب7ن السلطات. .1  سيادة xمة. .2 سمو القانون، وانطباقھ عsF اZ9ميع. .x  1ساس فإن الدولة املدنية تقوم بناء عsF املقومات وxر�ان التالية: وعsF  ذا   .1والدولة مرqية املر7qن"الغاية ال�O من أجلRا cعHش، يتyلم حتما عن الدولة. �ل مرÛي ال بد لھ من مرÛي، 
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ال يجب أن cعHشوا كمواطن7ن ال مبال7ن،  K> الدولة املدنية املواطن7نوصاية؛ بحيث أن خالل النقاش، والتداول، والتواصل �شyل موضو�> ومحايد ومستقل عن أية التواصل Tجتما�> ب7ن اZ9ماعات ا��تلفة وåراء ا��تلفة �شyل ديمقراطي، من الدولة املدنية عsF مجال عام، يحقق  وال تتحقق الديمقراطية إال إذا توافرت  إيديولوجية..القائم عsF تداول السلطة، وعدم احتyار ا من قبل أي فرد أو نخبة أو نزعة Tتفاق العام، والصاÒ9 العام، وا�7�9 العام للمجتمع، يتمثل K> ا89كم الديمقراطي ملبادئ العامة، ا�7�9 العام، فإن وسيلة الدولة املدنية لتحقيق عام: الصاÒ9 العام، اللمواطن7ن؛ بحيث يرتقون بمدني��م �شyل دائم، و0ل�Ãمون ال�Ãاما مسؤوال بyل ما  و و§ذا �ان مفRوم املواطنة K> ظل الدولة املدنية يتحدد باملشاركة الفاعلة   �gسا�ي، وحر0ة املعتقد الديOa.يؤسس الدين لقيمة ال�Ãاحم، انطالقا من gيمان بوحدة xصل  قيمة املساواة، مثلما  داف سياسية خاصة بطائفة أو مذ ب عsF حساب اZ9ماعة الوطنية ومص��8Áا أوالسياسة، و§نما عsF الفصل gجرا�ي الذي يحول دون استخدام الدين لتحقيق ما نلمسھ بقوة لدى "جون لوك"، إال أن الدولة املدنية ال تقوم عsF الدمج ب7ن الدين ومع أن الدين يمثل K> الدولة املدنية عامال أساسيا K> بناء xخالق العامة، و و   .1و �ل ما يتصل با�7�9 العام العام، وامللكية العامة، واملبادئ العامة،يرقون بمدني��م عsF نحو دائم، و0خلصون إخالصا كب�7ا لyل ما  و "عام": الصاÒ9 مجتمعRم، بحيث  وواجبا��م �شyل جيد، و+شار�ون مشاركة فعالة K> تحس7ن أوضاعل يتع7ن أن يyونوا K> أغل�Ùم؛ من املواطن7ن الeشطاء، الذين cعرفون حقوقRم ب
  www.shorouknews.comنظر الرابط �لك�+و5ي: أ ؟. أحمد زايد، ماذا nعST الدولة املدنية1                                                           
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ندرج ضمن مفRوم العبادة والنجاعة، وgتقان، والنجاح K> ا89ياة باعتبار �ل ذلك؛ يالفاعلية التار0خية وا89ضار0ة لألفراد وxمم؛ بفضل حثھ لRم عsF العمل وgنجاز، عsF قيم وأخالق Tستقامة، والوفاء، والصدق، وTل�Ãام، فإنھ يمثل باعثا قو0ا عsF ن منظومة ا89ياة، فإsh جانب دوره كمصدر وqاعث وا�Zتمعات، cعد جزء ال يتجزأ مفالدين فضال عن �ونھ يمثل �عدا أصيال من أ�عاد ا89قيقة الوجودية لإل�سان   .�1عادي الدينالعامة. وqذلك تتمكن الدولة املدنية من اح�Ãام عقائد �ل من cعHش عsF أرضRا وال    .1،1992الدار البيضاء/ ب,+وت، ط. للوقوف ع&� مفBوم �يديولوجيا، أنظر: دمحم س¹يال، "�يديولوجيا: نحو نظرة ت<املية"، املركز الثقا1% العر4ي، www.shorouknews.com 2  الدولة املدنية 1% مشروع الدستور، أنظر الرابط �لك�+و5ي:لسيد، مصطفي Rامل ا. 1                                                           املد�ي، "يندرج تداولھ، حسب بر ان غليون، K> سياق محاولة تجديد عقائدية مثلھ مثل ا�Zتمع ®Zالية وأيديولوجية بادية. انطالقا من أن مفRوم الدولة املدنية، gسالمي املعاصر، غالبا ما يتجاوز البعد العلOU وgجرا�ي املوضو�>، ليأخذ أ�عادا املالحظ، أن التداول حول مفRوم الدولة املدنية K> ا�Zال الثقاK> العرÛي   .2ب�ن الداللة العلمية والتوظيف 4يديولو¤$ ثالثا: مفAوم الدولة املدنية  تدب�7 الشأن العام لZÁماعة الوطنية بصف��م مواطن7ن �امx <F لية..والثقافة، وTقتصاد.. غ�7 أن  ذا ال cعOa اس¥بعاد املواطن7ن املتدين7ن من املشاركة K> رجال دين، و§نما تدار بواسطة أ ل Tختصاص K> ا89كم وgدارة والسياسة، عسكر70ن أو مدنيون منتخبون، يخضعون للمساءلة وا�8اسبة، وال تدار بواسطة الدين أو اeZ9س أو ا�9لفية Tجتماعية.. ولذلك فإن مؤسسات الدولة املدنية ي�ÃأسRا وأ م ما x <Kمر  نا، أ�ºا ال تمارس أي تمي�7 ب7ن املواطن7ن بفعل Tختالف K>   والتقرب إsh هللا. 
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حليل النظري للمجتمع العرÛي يدعونا غليون إsh تحر0ره من عملية وgفادة منھ K> التاستخدام مفRوم ا�Zتمع املد�ي، كمyون أصيل من مyونات الدولة املدنية، بصورة وح�» ي¥سa» ا89داثة ال�O فقدت قدرا كب�7ا من مشروعي��ا ومصداقي��ا. ولذلك،    .105، ص1992، 158مركز دراسات الوحدة العر/ية، عددد5ي العر4ي: دور العوامل الداخلية واr{ارجية"،ب,+وت: مجلة املستقبل العر4ي، بر8ان غليون،"بناء اGHتمع امل -1                                                           السياOPQ ومواقعRا من جRة، والدولة والسلطة الشمولية أو Tحتyار0ة ال�O ينظر إل¬�ا للتحالف اZ9ديد الذي يتyون اليوم ب7ن النخب ا89ديثة ا�9ائفة عsF وضعRا تماعية حديثة منا ضة للعقائدية gسالمية، وتؤسس ا�Zتمع إsh عقائدية اجفجميع  ذه Tلتباسات أو Tختالطات تجنح K> الواقع إsh تحو0ل مفRوم   .1للقيم التقليديةسياسيا K> وجھ التيارات أو ا89ر�ات ال�O ينظر إل¬�ا بما ~> تيارات أو حر�ات حاملة ا�Zتمع F x>"، وخلفية  ذه املقابلة xيديولوجية توظيف املفRوم توظيفا مفRوم "أما Tلتباس الثالث: فمصدره النـزوع إsh وضع مفRوم ا�Zتمع املد�ي K> مقابل   بالعودة إsh الفردية وسيطرة املص8Áة ال�øصية.باألمور الوطنية. ومقتPÎ»  ذا التصور أن التحرر والتقدم K> اتجاه الديمقراطية ر 7ن اتھ ال�øصية، K> مقابل الشأن العام والدولة ال�O ��تم ا�9اص املتعلق بالفرد وحيوTلتباس الثا�ي: مصدره املطابقة ب7ن مفRوم ا�Zتمع املد�ي ومفRوم الشأن   و و مجتمع ال يخلو  و كذلك من اس¥بداد وقRر.من السياسة أو من ا�Zتمع السياOPQ،  و مجتمع الديمقراطية أو دولة الديمقراطية، املد�ي" K> حقيقة أمره ما  و إال نوع متقدم قيم والقRر والضبط؛ ذلك ألن "ا�Zتمع تحيل أساسا إsh قيمة ا89ر0ة والتحرر، و7qن السلطة والدولة بما تنطو0ان عليھ من Tلتباس xول: يقوم عsF املقابلة ب7ن ا�Zتمع املد�ي، بما  و منظومة قيمية   التباسات ثالثة:
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قلنة من  ذا املنظار بوصفRا ضمانة أساسية الستمرار حركة التحديث والع ، يصر 2أرضRا، وتحتفل بأ8èاب العقائد ا��تلفة، و~> بالقطع ال �عادى الدين"تح�Ãم عقائد �ل من cعHش عsF فبHنما يذ ب أنصار الدولة املدنية إsh أ�ºا "  سالمية والدولة الديeية.التمي�7 ب7ن الدولة g الدولة املدنية والدولة العلمانية من جRة، والدولة الديمقراطية من جRة أخرى. وكذا جدل حول التمايزات القائمة ب7ن مفRوم الدولة الديeية والدولة الثيوقراطية. و7qن الدولة العسكر0ة تارة، وqي��ا و7qن الدولة الديeية تارة أخرى، وما cست¥بع ذلك من و بصدد املفRوم وتوظيفاتھ، والثانيات ال�O تحكمھ؛ من التقابل ب7ن الدولة املدنية العرqية، لتتغ�7 معھ gصطفافات واملواقف من الدولة املدنية، وتزداد املفاراقات  s حد كب�7، �عد موسم الثوراتغ�7 أن الوضع السياOPQ العرÛي العام سHتغ�7 إT1.  hجتماعية من جRة أخرى" Oا بـ" الدولة ال�Rا��م sFا عRبذ  خصومeتفصل الدين عن ا89ياة؛ أي تنحيھ، وت . انظر الرابط �لك�+و5ي: 7، ص2011، 1.الدولة �سالمية والدولة املدنية، حزب التحر
ر، طwww.shorouknews.com 3  ع الدستور، أنظر الرابط �لك�+و5ي: الدولة املدنية 1% مشرو مصطفي Rامل السيد، . 2  .106. املرجع نفسھ، ص 1                                                             ."3املناقشةيجوز ألحد محاسب��ا؛ ألن أوامر ا، مع �و�ºا صادرة م��ا، ف·K O> رأ�Üا إلRية ال تقبل بدعوى أن "الدولة الديeية الروحية" دولة إلRية مقدسة �ستِمد سلط��ا من هللا، وال ، بل ما بي��ما  و التناقض"، الروû> الكRنو�ي، إذ ال يوجد أي �شابھ بي��ما مطلقاً gسالم أساس وجود ا وأساس �ل _OPء ف¬�ا. و~> أيضًا لHست "دولة ديeية" باملعa» عsF أن "الدولة gسالمية لHست "دولة مدنية" تفصل الدين عن ا89ياة؛ أل�ºا تجعل ن تبa» العالقات ب7ن الناس K> ا�Zتمع عsF أساسھ". مشددين أحyامھ، وال �سمح أ http://arabic.hizbuttahrir.org/  
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بقلم: بدوي طھ،  ع!  النطاق العال�� �و "�سالم"، البديل ا�ضاري املطروح»: 8zرام«الدكتور دمحم عمارة لـ .2  . 19- 7. املرجع نقسھ، ص1                                                           "، تجري نفس املما اة، لكن �غرض gدانة وال¥ش�7R، 3ال´شر ل8Áصول عsF حر0ا��ما89قوق، ال�O تجد الدول نفسRا مضطرة للموافقة عل¬�ا تحت ضغط تقدم مس�7ة وط العصر، و�ستطيع Tل�Ãام باملواثيق واملعا دات الدولية K> ال�O �ستجيب لشر عsF أساس7ن؛ القانون الوضâ> وعدم التمي�7 ب7ن املواطن7ن. و~s بذلك تyون الدولة الدولة العلمانية والدولة املدنية  ما _OPء واحد، يقوم "مع ا89داثي7ن؛ معت �ين أن وHqنما تجري املما اة ب7ن الدولة واملدنية والدولة العلمانية من منطلق إيجاÛي   ." 2لعلما�ياملد�ي لكن بمعناه عندنا ولHس بمعناه الغرÛي الالديOa أو اgسالم والقاOPÅ واملف�O ~> سلطة مدنية، و ذا وضوح من جان´نا K> قبول مصطÒÁ والشيخ دمحم عبده، رحمھ هللا، يقول: السلطة مدنية وا89اكم مد�ي وسلطة شيخ لمانية تحت مصطÒÁ املدنية، فلHست لدينا مشyلة مع املدنية، ير0دون �سو0ق العالغرب واملتغرqون والعلمانيون، الذين يمثلون امتدادا سرطانيا K> فضائنا الثقاK> املفاصلة والتمايز مؤكدين أن "مفRوم املدنية عندنا يختلف عن مفRوم املدنية لدى وح�» من يت´نون مفRوم الدولة املدنية من gسالمي7ن، يت´نونھ من موقع   ."1ف gسالم وتضادهيزعمون أ�ºا) تخالعن عقيدة فصل الدين عن ا89ياة؛ ال�O ~> عقيدة الغرب الyافر، (و~> الفكرة ال�x Oدلة الشرعية"، أك�µ من ذلك، فRم cعتقدون أن "فكرة حقوق �gسان، �عد من´ثقة ال¥شديد، باملقابل، عsF أن الدستور والقانون g <Kسالم أحyام شرعية مستeبطة من انون، يجري ومقابل التأكيد عsF أن الشعب  و الذي يضع الدستور و+سن الق  http://www.youm7.com   انظر الرابط �لك�+و5ي:  ؟. أنور مغيث، الدولة املدنية والدولة العلمانية.. 8ل 8ناك فرق http://digital.ahram.org.eg   3 انظر الرابط �لك�+و5ي: 
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ن، وذلك عsF الرغم من �ل ما آاصطالح الدولة املدنية، �ان اختيارا موفقا واح�Ãاز0ا K> قلب السلطة الديeية وgتيان عل¬�ا من أساسRا"، إال أنھ ظل مقتنعا أن "اختيار ارض، وثال
�ا؛ البعد عن التكف�7، ورا�عRا؛ Tعتبار �سÏن هللا K> ا�9لق، وخامسRا؛ التعالنظر العقF> لتحصيل gيمان، وثان¬�ا؛ تقديم العقل عsF ظا ر الشرع عند وجRة نظره، "صا89ا  اديا"، و و Tج��اد القائم عsF أصول خمسة لإلسالم: "أولRا؛ فمع تثم7ن جابر عصفور، و§شادتھ باج��اد الشيخ دمحم عبده الذي ال يزال، من   .2 ح الديOa، وتصاعد درجات العنف.."عن الشمال، خصوصا �عد غياب ال¥سامآثاره املدّمرة K> السودان ال�O ان��ت ¡�ا تيارات gسالم السياOPQ إsh انفصال اZ9نوب جماعات gسالم السياK OPQ> أفغا�ستان، وقبلRا باكستان و§يران، وأخ�7ا، ما رأت من Z9أت إليھ النخبة الثقافية العلمانية "�عد أن رأت ما فعلتھ شعارا  إليھ باعتبارهموضوع الدولة املدنية، عsF غرار ا�Zتمع املد�ي، K> مواجRة الدولة الديeية، النظر وما يؤكد الطبيعة الZÝالية، السياسية، وgيديولوجية لكثافة توظيف   .1لتعدد السياقات التار0خية، والتأو0الت املذ بية، والتوظيفات gيديولوجية..وا89داثة، وgسالم تبعا  دون أد�ى و�> من الفر0ق7ن بتعدد دالالت �ل من العلمانية،    املصدر نفسھ. .http://www.ahram.org.eg/ 3  : تأصيل معbT الدولة املدنية، انظر املوقع �لك�+و5ي Grر
دة 8zرامجابر عصفور،  .2  ومن 8نا Rانت الدعوة إ�� "الدولة املدنية" �% ذا¶\ا الدعوة إ�� العلمانية، ولكن باسم جديد؛ تجديدًا للعلمانية".ر كما تو8م البعض، و©نما �% نقيض لسلطة الكن·سة وحسب. أو البادية، ول·ست كذلك نقيضًا لسلطة العسكغر4ي، وال يدل عند واضعيھ ال ع&� الرÇ% وال ع&� املدينة؛ فل·ست املدنية نقيضًا للتأخر والفساد، وال نقيضًا للقر
ة "لفظ "املدنية" ال يدل ع&� التقدم وال الرÇ%، إذ أن "املدنية" اصطالح . يذ8ب حزب التحر
ر 1% أدبياتھ إ�� أن 1                                                           عsF أن gسالم ال يتعارض مع العقل والعلم، كما ال يتعارض مع ا89ضارة واملدنية، بل ، حاæÕ 1902ومعلوم أن الشيخ دمحم عبده K> سياق رده عsF فرح أنطون سنة   .c3عرف الدولة الديeية كما عرف��ا أوروqا، وأنھ دين مد�ي.." قيل من أن gسالم لم
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لسلطة فيھ سلطة مدنية ودلل عsF أن gسالم دين مد�ي يحمل رسالة حضار0ة، وا ھ Tست¹ثار بتفس�7 الكتاب والسنة، وال يخصھ الدين K> فRم ستدال عsF  ذا xصل بyون ا89اكم g <Kسالم ال يحوز عsF أية عصمة، وال يتلقى ممفاده أن السلطة g <Kسالم سلطة مدنية، وا89اكم ف¬�ا مد�ي لHست لھ أية قداسة. تأسHسا عsF انتفاء وجود أية سلطة ديeية g <Kسالم، يبلور دمحم عبده أصال ثانيا   أدنا م.سلطة خولRا هللا ألد�ى املسلم7ن يقرع ¡�ا أنف أعال م، كما خولRا ألعال م ي¥ناول ¡�ا من الشر، و~> gسالم سوى سلطة املوعظة ا89سنة والدعوة إsh ا�7�9 والتنف�7 ما cسU» عند قوم بالسلطة الثيوقراطية بوجھ من الوجوه. كما ال سلطة ديeية K> وعsF �ل مسلم أن يحصل من الوسائل ما يؤ لھ لRذا الفRم. فلHس g <Kسالم   عن كتاب هللا وسنة رسولھ، ألنھ ال واسطة ب7ن العبد ورqھ.بھ إال عsF عقيدة أحد.. كما ال يجب عsF مسلم أن يأخذ عقيدتھ، أو يتلقى أصول ما cعمل لHس لRا عل¬�م إال الدعوة والتذك�7 وgنذار. و ال يجوز لRا وال ألحد م��ا، أن يتجسس مستدال عsF ذلك �عدة مقتضيات شرعية م��ا؛ أن املسلم7ن ي¥نا8èون، وxمة   حق النصيحة وgرشاد".  عال كعبھ g <Kسالم، عsF آخر، مRما انحطت م�Ïلتھ فيھ، إالمن �ل رقابة كRنوتية، و"يرفع عنھ �ل رق إال العبودية � وحده. ولHس "ملسلم مRما "فذكر إنما أنت مذكر، لست عل¬�م بمسيطر". مشددا عsF أن gيمان يحرر املؤمن  :ومذكًرا، ال مRيمًنا وال مسيطًرا، قال هللا �عاshعsF إيمانھ." وأن رسول هللا �ان مبلًغا ديeية ومحا أثر ا، ولم يدع ألحد �عد هللا ورسولھ سلطاًنا عsF عقيدة أحد، وال سيطرة وتأكيدا لRذا املعa»، ال ي�Ãدد دمحم عبده K> اZ9زم؛ أن "gسالم قد  دم أي سلطة   ولHست سلطة ثيوقراطية بأي وجھ من الوجوه. وx م  القرآن الكر0م والعلم باألحyام الديeية بأي امتياز، وال يرتفع بھ إsh م�Ïلة خاصة.الوû>، ولHس من حِقّ   0مھ إذا اعوج، إذ ال طاعة ��لوق K> معصية ا�9الق. من ذلك، أن للناس تقو 
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تخلعھ م�» و~> صاحب ا89ق K> السيطرة عليھ، أي ~> مصدر السلطات، و~> ال�O يكن K> اس¥بدالھ مفسدة تفوق املص8Áة فيھ. فاألمة، أو من يمثلRا، ~> من ينصبھ، و§ذا فارق الكتاب والسنة K> حكمھ، �ع7ن عل¬�م أن cس¥بدلوا بھ غ�7ه، ما لم  م، دار الشروق، 81993ـ z1 ،1441عمال ال<املة لإلمام الشيخ دمحم عبده، تحقيق وتقديم د، دمحم عمارة، ط  .1                                                             .3أمكنعل¬�م إال التولية والعزل، وال لRم عليھ إال تنفيذ xحyام �عد ا89كم ورفع املظالم إن واملدافع ع��ا با89رب وqالسياسة ا�9ارجية، وأ ل الدين قائمون بوظائفRم، ولHس لھ O صاحب السلطة الديeية، و§نما السلطان مدبر البالد بالسياسة الداخلية، للقاPÅقررت الشر+عة gسالمية حقوقا ل8Áاكم xعsF، و و ا�9ليفة أو السلطان، لHست وتأكيدا منھ ل8Áد الفاصل ب7ن صالحيات ا89اكم وصالحيات  ؤالء؛ يقول: "وقد   . 2ف·O سلطة مدنية قرر ا الشرع gسالميم، أد�ى سلطة عsF العقائد وتقر0ر xحyام. و�ل سلطة �لف ¡�ا أحد م��م، شيخ gسال ا�Zتمع gسالمي. وqمقتPÎ» ذلك لم يجعل  gسالم لم يجعل للقاOPÅ أو املف�O أو السياسية العليا، فإنھ قد نزعRا عن أي مؤسسة تمارس سلطة من السلطات K> و§ذا �ان gسالم قد أجRز عن أية سلطة ديeية، ورفض Tع�Ãاف ¡�ا للسلطة  القائم عsF نظر0ة التفو0ض gل·O.. السلطان gل·Oعبده، كما سلف الذكر، خلط ا89كم من منظور gسالم با89كم الثيوقراطي، أو لسلطة xمة، وسد �ل أبواب Tس¥بداد وTستفراد بالسلطة. وK> املقابل يرفض دمحم كما  و جF>، فإن  ذا التنظ�7 ملدنية ا89اكم، ينطلق من أصل إخضاعھ   .1رأت املص8Áة K> ذلك وما  59، ص: 2005، 1، ط650عبد املعطي دمحم بيومي، �سالم والدولة املدنية"، كتاب الBالل، القا8رة، العدد:  .2  .307القا8رة، ص:    .309-304املرجع نفسھ، صص .3  8ا.¦عد
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، من اج��ادات الشيخ، g1سالم، وÛعد أن �ستحضر خالصة موقف جابر عصفور الم الك �ى ملوقف الشيخ دمحم عبده من طبيعة السلطة K> �عد أن تبHنت لنا املع تأصيل للقيم ا89ديثة K> و و تيار راكم تجارب واج��ادات معت �ة K> مجال ال  ال��ضة.م7ن املستقل7ن" الذين يمثلون امتدادا نوعيا لفكر gصالحية gسالمية وفكر "املسلاملنغلق، وتيار ا�9وارج اZ9دد، وتيار ما بات cسU» بـ"املسلم7ن التقدمي7ن"، أو ينفي ذلك وجود تدافع حقيقي من داخل املرجعية gسالمية ب7ن التيار gحيا�ي سوف نرى من خالل العنصر التاh> أن ملثل  ذه ا��اوف ما ي �ر ا، دون أن   لسياg OPQسالمي املعاصر ما ي �ره؟وا89داثية من املشروع ايبدو أن ال أصل موضو�> لھ K> نظر البعض؟ و ل ��اوف النخب العلمانية عsF ضوء ذلك، استمرار Tح�Ãاب xيديولو=> والZÝال السياOPQ حول إشyال قد املدنية، والدعوة إل¬�ا بادئ7ن من مشا�ل زمننا و�عقد أحوالھ.."، كيف لنا أن نفسر، دنا K> فRم الدولة نبa» عل¬�ا، اليوم، اج��ا ال�Oومضيفا إليھ،  و أحد xصول املRمة  xفغا�يوضعھ gمام دمحم عبده، متا�عا أستاذه  الذيمعتقدا أن " ذا التأسHس  % كتابھ املوسوم: "الصراع ع&� �سالم: zصولية و�صالح والسياسات الدولية"، ب,+وت: دار السيد و/وجھ خاص 1. ارتبط مفBوم �حيائية، n %1عب,+ه عن تيار فكري و©يديولوÏ% طBوري إش<اليتھ zساسية 8و
اتية، برضوان 2  باعتباره نموذجا للمثقف اqrداÕي الداU% إ�� التنو
ر.. واملنا8ض 1% مختلف كتاباتھ للمشروع السياSfg �سالمي.  .1                                                             ملفAوم الدولة املدنية. 2راnعا: التصور 4حيا¥ي  م الك �ى.تتعارض مع مقاصد gسال لتجرqة ال�Ãاثية، وتأول gسالم بما يZÝeم مع القيم �gسانية الyونية ال�O ال املÃن وا �سالمي املعاصر"، مجلة رواق عر4ي، سعيد ب"سعيد العلوي، "�صالحية و�حيائية: قراءة 1% الفكر العر4ي . ألخذ فكرة أو²s عن �حيائية 1% صل�\ا املقارنة باإلصالحية لدى رضوان السيد أنظر: 2004، 1الكتاب العر4ي، ط  .  118- 107، ص2008، 50-49القا8رة: مركز القا8رة لدراسات حقوق �5سان، العدد: 
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، تم سرعان ما تلقفRا xمو0ون من 3طالب �عد أن قبل بالتحكيم K> صراعھ مع معاو0ةا89كم إال �" و"ال حكم إال �". و~> مقولة رفعRا ا�9وارج K> وجھ gمام عF> بن أÛي " قد اشتقت �شyل مغلوط من مقولة "إن ا89اكميةلبيان أن عبارة "غOa عن ا  ."2وåمر النا~>، والشارع باملعa» السياOPQ والقانو�ي أيضاالديOa املعروف. لHس ذلك فحسب، بل cستلزم أن يyون هللا وحده  و ا89اكم املطاع، ذلك أن التوحيد، كما فسره القرآن، cستلزم أن يyون هللا وحده  و املعبود باملعa» وحده، ال cشاركھ وال ينازعھ ف¬�ا غ�7ه، فا89اكمية g <Kسالم "مختصة با�   ."1إال لدولة يقوم ف¬�ا املرء بوظيفة خليفة هللال´شري �افة _OPء K> سلطة xمر وال¥شر+ع. فال مجال K> حظ�7ة gسالم ودائرة نفوذه وال¥شر+ع �لRا مختصة با� وحده، ولHس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب، وال للنوع و�ºا. فاألمر وا89كم نظر��0ا xساسية أن xرض �لRا �، و و ر¡�ا واملتصرف K> شؤ "xساس الذي يقوم عليھ بناؤ ا  و تصور مفRوم حاكمية هللا الواحد xحد، وأن من منطلق أن  gسالميةيتمثل ا�9طاب gحيا�ي gسالمي مفRوم الدولة  ، 1980. أبو zع&� املودودي، "نظر
ة �سالم و8ديھ 1% السياسة والقانون والدستور"، ب,+وت: مؤسسة الرسالة، 1                                                           فRم "يخلطون ب7ن أصول الدين وقواعده وعباداتھ: أي ب7ن الثوابت ال�O حكم ¡�ا هللا من أصول الدين: أي أ�ºما دين ووû> ال دخل إلرادة �gسان وال اج��اده فيھ.. وqذلك و0زعم دعاة "ا89اكمية" بوجھ عام أن السياسة ونظام ا89كم g <Kسالم cعدان   �عد م K> سع¬�م لتكر+س ا89كم اZ9 �ي.. �سالم 1% مواجBة التحديات املعاصرة"، ال<و
ت: دار القلم لل"شر . أنظر كذلك: أبو zع&� املودودي، "78-77ص ، 1994، 5. أبو zع&� املودودي، "مفا8يم إسالمية حول الدين والدولة"، ال<و
ت: دار القلم لل"شر والتوز ع، ط2  .231، ص1980، 4والتوز ع، ط  .249-237، ص2004، 1ة، ط. أنظر: أحمد أم,ن، "ض×� �سالم"، ب,+وت: دار الكتب العلمي3  .143ص
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"، رغم ��1ا سياسية xمة وا�Zتمع سلما وحرqا وعمرانا�عاsh.. و7qن شؤون الدنيا، وم ، 1990. أحمد شوÇ% الفنجري، "كيف نحكم باإلسالم دولة عصر
ة"، القا8رة: الBيئة املصر
ة العامة للكتاب، �g                                                           1سان سواء �ان حاكما أو محyوما، مص8Áا أو مفسدا: ﴿و§ذا قال رqك للمالئكة إ�ي �gسان خليفة هللا x <Kرض، واملقصود �gسان كنوع ولHس  ذا �gسان أو ذاك، بل تعمل لفظ "ا�9ليفة" بمعa» ا89اكم. فRو "يقرر أن كما أن القرآن لم cس  .4لھ با�9الفة أو بالنظام السياOPQبمعa» القضاء والفصل K> املنازعات، أو بمعa» ا89كمة ورجاحة الرأي، وqالتاh> ال صلة Tستخدامات القرآنية لـ"ا89كم"، كما سوف نرى ذلك بتفصيل مع xنصاري، يرد » النظام السياOPQ أو السلطة السياسية، وا89ال أن معظم دT عsF معaإsh تزو0ر املعa» القرآ�ي ملصطÒÁ ا89كم؛ الذي منھ اشتقت لفظة ا89اكمية، وحسبانھ كما أن القول با89اكمية، بالشyل الذي نجده لدى gحيائية gسالمية، يؤدي   وحرما�ºا من أن تyون ~> مصدر السلطة واملسئولة عن ممارس��ا..ن، وتجر0د ا من حق الوالية عsF نفسRا، إsh فرض الوصاية عx sFمة باسم الديوال يخفي أن الزعم بأن السلطان السياOPQ � ولHس لل´شر يفOPÎ، ال محالة،   ."3و0مOPS متول¬�ا "حاكما بـ"ا89ق gل·O" ونائبا عن هللا، وخليفة لھ وظالأن يتم إسناد السلطة و�سب��ا مباشرة إsh هللا ح�» �غدو "دينا ووحيا وسلطة ديeية" ما عن هللا؛ ما دام ا89اكم مجرد منفذ لشر+عة هللا بصفتھ صاحب السلطة xصF>، فو�Ã0تب عsF ذلك أن القول با89اكمية يفOPÎ إsh أيلولة صاحب السلطة وكيال   .   2أن  ذا ا�9لط لم يكن موجودا K> معظم ال�Ãاث السياg OPQسالمي ، القا8رة: دار الكتب 5الدين"، تحقيق أحمد دمحم املBدي، ج. سيف الدين �مدي، "أب<ار zف<ار 1% أصول 2  . 51. أنظر كذلك: دمحم عمارة، "الدولة �سالمية ب,ن العلمانية والسلطة الدي"ية"، م، س، ص24ص   .242. عبد �لھ بلقز
ز، الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص4  . 32. أحمد شوÇ% الفنجري، "كيف نحكم باإلسالم دولة عصر
ة"، م، س، ص3  . 304-117، ص2002والوثائق القومية، مركز تحقيق ال�+اث، ط 
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 <K رضجاعلx فك الدماء ونحن �سبح خليفة، قالوا أتجعل ف¬�ا من يفسد ف¬�ا و+س ديeية (ثيوقراطية) تتمتع �سلطة مطلقة  -يمكن إال أن يفOPÎ إsh إنتاج "طبقة سياسيةإن "نظام ا89اكمية" كما تبلور مع املودودي وسيد قطب وعبد السالم ياس7ن ال   ." 1)29بحمدك ونقدس لك، قال إ�ي أعلم ما ال �علمون﴾ (البقرة:  �عب�7ا �لمة اy89ومة gلRية  الديمقراطية عsF نظام الدولة gسالمية، بل أصدق م��او و ما ع � عنھ �شyل صر0ح املودودي بقولھ: "ال يÒÔ إطالق �لمة   ." 2الديOa والثورةالسلطة ال�O �ان يتمتع ¡�ا رجال �gل�7وس K> أوروqا املسيحية الوسيطة قبل gصالح لRا سلطة �علو عsF �ل نقد أو محاسبة شب¬�ة بتلك مستمدة من "gنابة gلRية"  املغار/ة: . أنظر: دمحم ضر
ف، "�سالميون 205. عبد �لھ بلقز
ز، "الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص4  . 34. أبو zع&� املودودي، "نظر
ة �سالم و8ديھ 1% السياسة والقانون والدستور"، م، س، ص3  .205. املرجع نفسھ، ص2 .144د اGrابري، "العقل zخالÇ% العر4ي"، م، س، ص. دمحم عاب1                                                           القاOPÅ الشر�> K> شؤون أحوالنا ال�øصية ثم "أعرضنا عن الشر+عة K> الفضاء ن، فاسق7ن"؛ إذ مRما صلينا وصمنا فرادى وتحاكمنا إsh و§ال �انوا �افر0ن، ظاملg7سالمية  دفRا وواج�Ùا، وحرم عsF املسلم7ن ا89اكم7ن أن يحكموا �غ�7 ما أنـزل هللا يتحدد مبدأ ا89اكمية، أول ما يتحدد، من منطلق أن "هللا رسم للدولة   ." 4ال��ضة..gل·O" ال�O �انت إيديولوجيا سياسية للدولة الديeية املسيحية K> أوروqا قبل مع مفRوم gمامة الشيâ>، وفكرة والية الفقيھ، و§sh أن يتما~s مع نظر0ة "ا89ق مفRوم السياسة والسلطة g <Kسالم، خارج الدائرة الشيعية، يeت·O بھ إsh أن يتما~s ." وqذلك يyون، بحق، "أول مفكر إسالمي حديث يحدث ا�عطافا K> 3أو الثيوقراطية "، م"شورات اGHلة املغر/ية لعلم Vجتماع السياSfg، مطبعة 1999-1969حسابات السياسة 1% العمل �سالمي    .51، ص1999النجاح اGrديدة، الدار البيضاء، 
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" و نا يبدو التقاطع قو0ا ب7ن مفRوم 2والز�اة ونحكم غ�7 شر+عتھ K> الشأن العامفاألمر محسوم عند gحيائي7ن؛ فلسنا مسلم7ن "إن زعمنا أننا �عبده K> الصالة   ."1و0كفر ببعض إال خزي K> ا89ياة الدنيا، و0وم القيامة يردون إsh أشد العذاباء من يؤمن ببعض كتاب هللا K> العادات، K> وضع الدستور، K> فروع القانون، فما جز العام، K> �سي�7 شؤون ا89كم، T <Kقتصاد، g <Kدارة، K> عالقتنا بالغK ،�7> التعليم،  وسيد  4ومفRومRا لدى �ل من أÛي xعsF املودودي 3لدى عبد السالم ياس7ن ا89اكمية "، وال يقلل من  ذه 5الدين؛ ا89كم gسالمي عروة الدين ومستمسكھ وجامعھفنظام ا89كم gسالمي "ال ينفصل، لد�Üم جميعا، مبدأ وعمال عن با«> فروض   قطب..   .270. املرجع نفسھ، ص6 .239. عبد السالم ياس,ن، "الشورى والديمقراطية"، م، س، ص5 والدولة"،م، س. أبو zع&� املودودي، "�سالم 1% مواجBة التحديات املعاصرة"، م، س. . أبو zع&� املودودي، "مفا8يم إسالمية حول الدين1978. أنظر: أبو zع&� املودودي، "اr{الفة وامللك"، م، س، 4 املساءلة والتمحيص ا8تداء باملنGÊية الSc تر/ط التأو
الت ¦شروطBا السياسية وسياقا¶\ا التار
خية.qrقائق �سالم. و�% Vستمرار
ة الSc تحتاج منا املز
د من عنصر Vستمرار
ة 1% 8ذا الضرب من التأو
ل السياSfg 8ؤالء أكi+ أصالة 1% التعب,+ ع&� ما نحن بصدده، إال أن ترك,�نا عليھ �ستمد مقصديتھ من اqrرص ع&� إبراز . مع أن عبد السالم ياس,ن ال ي<اد يمثل إال امتدادا لألطروحات zساسية للمودودي وسيد قطب، وأن نصوص 3  .67، س، ص. عبد السالم ياس,ن، "الشورى والديمقراطية"، م2  . 135-134. عبد السالم ياس,ن، "الشورى والديمقراطية"، م، س، ص1                                                           أصول الدين.. ومعa» ذلك أن ا�9طاب السياOPQ لإلحيائية gسالمية لم يكتف بمجرد ص�7 مسألة عقدية من مسائل الفقھ العام، والفقھ السياOPQ، إsh علم الكالم؛ بحيث تإن  ذا الرqط الوثيق ب7ن الدين والسياسة قد نقل املسألة السياسية من مجال   ." 6شر+عة القرآن ووازع السلطانمادام أنصار  ذا ا�9طاب موقنون أن أمر xمة لن ينصÒÁ "إال برأب الصدع ب7ن ن وخاصمھ K> تار0خنا منذ بyوره" ا89قيقة و ذا اليق7ن �ون السلطان قد "خذل القرآ
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، يجري العمل حثHثا 2وK> انتظار إقرار مبدأ ا89اكمية، K> مواجRة دولة القانون   ." 1الفق·O الشيK <â> مسألة gمامة وأصولي��ا الديeية g <Kسالمأي �ساؤل حولRا  متقاطعا، K> ذلك كما سلفت gشارة، مع املوقف  الطر0ق عTsFرتباط بي��ما، بل ذ ب إsh درجة إسباغھ "طا�عا قدسيا" عsF تلك العالقة "لقطع الدفاع عن عالقة الوصل ب7ن الديOa والسياg <K OPQسالم، ضد من حاولوا فك   .91التجر/ة السياسية النبو
ة. أنظر: عبد السالم ياس,ن، "العدل: �سالميون واqrكم"، م، س، صالداU% القرآ5ي 8و �مر النا�% املمسك بالسلطان خدمة للقرآن؟" دون أد5ى مراعاة r{صوصية واستÚنائية الµn Sc{صت 1% النبوة واr{الفة الراشدة حيث Rان . ي�ساءل أحد رموز 8ذا Vتجاه م�شوفا: "أين تلك الوحدة 4  . 63. عبد السالم ياس,ن، "حوار مع الفضالء الديمقراطي,ن"، م، س، ص3 .63-62يخططو�\ا ديمقراطية الييكية؟" أنظر: "حوار مع الفضالء الديمقراطي,ن"، م، س، صلنا معBم لقاء ونحن نضمر8ا شورى قرآنية نبو
ة راشدية و8م ي"شدون دولة القانون و5شد نحن دولة القرآن؟ 8ل .  يت²Ù ذلك من سياق nساؤل عبد السالم ياس,ن Vس�ن<اري: "8ل نلتقي مع الالييكي,ن الديمقراطي,ن عندما 2  . 239شورى." أنظر؛ عبد السالم ياس,ن، "الشورى والديمقراطية"، م، س، صواجب املسلم,ن أن ال يولوا أحدا أمر8م إال عن  فتجتمع Rلمة zمة، وتلتف جBود zمة. واجبھ أن يخضع للشورى،نظام اqrكم �سالمي.. 8و نظام الشورى مؤسستھ 1% القمة اr{الفة. ول´{ليفة حقوق وواجبات. حقھ أن يطاع ياس,ن،كما تمت �شارة إ�� ذلك 1% موضع آخر، يأخذ مسافة واqsة من الفقھ السياSfg الشيÍ% حينما يؤكد "أن م . البد من التأكيد أن عبد السال 130. عبد �لھ بلقز
ز،"الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص1                                                             . 4ذا Tتجاهف¥شyل مقصدا �ليا لدى زعماء  رما cسsâ إsh تكر+س أولو0ة الدين والدعوة عsF السياسة والدولة، أما الوحدة بي��ما عsF السياسة والدولة إsh فك Tرتباط ب7ن الدين والسياسة، والدعوة والدولة، بقد وجب التن´يھ  ا نا أن Tتجاه gحيا�ي ال �Üدف من وراء نقده لت�íم الطلب   ."3السنة..التفصيلية دستورا cس��دي القرآن، ال_OPء غ�7 القرآن، و+ستOPÎء بالسنة ال_OPء غ�7 ترو0ض الواقع القبيح عليھ، فيقننوا الشر+عة تقنHنا.. و0ضعون ب7ن يدي القوان7ن بص�7ة من أمر هللا �عاsh و�ºيھ، ومن الواقع وÛشاعتھ، ومن الصالح املرجو وشروط لقرآن والسنة و م عsF لتأسHس "دولة القرآن" ال�O تقتOPÎ "أن يج��د ا���Zدون أ ل ا
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Hست سيادة رمز0ة وأخالقية، �  م أ ل القرآن ولRم السيادة والyلمة xوsh"، و~> لxوsh، ذلك أن  ذا Tتجاه يقر بما ال يدع مجاال للتأو0ل أن "علماء امللة ا�9اشعون Tع�Ãاض عsF اخ�ÃالRا K> فئة مخصوصة تصبح ~> صاحبة السيادة الفعلية والyلمة gسالم بملء اختياره ومنت·» وعيھ وأ ليتھ.. إنما كنف مجتمع مسلم م�» ارتPÎ» يكتفي بتأكيد السيادة املرجعية للقرآن وحاكميتھ ال�O ال يمكن Tع�Ãاض عل¬�ا K> يتÒí إsh أي مدى جاء  ذا النص مكرسا ل�Ãات´ية  �7اركية وا8Óة؛ فRو ال  ."1والسيادة الفعلية وا�9لقيةgدارة لينصرفوا إsh شغلRم. تحث النظر واملراقبة والتوجيھ، الدولة ودواو0ن لRم السيادة والyلمة xوsh. ولرجال ا89كم ن�Ãك نظام ا89كم وأ¡�ة ال �تو�ول ومراتب �سمي��م بـ"أ ل القرآن": "السيادة للقرآن، وعلماء امللة ا�9اشعون �  م أ ل القرآن. غ�7 أن "سيادة القرآن" تyاد تخ�Ãل K> سيادة فئة مخصوصة �شمل من جرت    .632دل: �سالميون واqrكم"، م، س، ص. عبد السالم ياس,ن، "الع1                                                           "لينصرفوا إsh شغلRم تحث النظر واملراقبة والتوجيھ والسيادة الفعلية وا�9لقية" ال �وتو�ول"لإلمساك بالسلطة الفعلية.. و و ما جرى gفصاح عنھ بالقول: ا شyلية ولذلك فقد جرى �ع��ا بـ"مظا ر ا89كم وأ¡�ة عن سلطة cعت �و�ºظا ر0ة لRم فيھ رغم أنھ يقع K> حوز��م وصميم نفوذ م أو باألحرى، فRم "ي¥نازلون" و و تفو0ت للسلطة يق�Ãب من مستوى التفضل والتنازل عن _OPء ال رغبة   صاحبة السيادة، و§نما من الفئة ا��صوصة صاحبة السيادة الفعلية. أن سلطة رجال ا89كم ال �ستمد من xمة الدولة ودواو0ن gدارة.." xمر الذي cعOa عبد السالم ياس7ن: "ولرجال ا89كم ن�Ãك مظا ر ا89كم وأ¡�ة ال �تو�ول ومراتب أما مظا ر  ذه السيادة املتمثلة K> مظا ر ا89كم فتؤول لy8Áام وK>  ذا يقول   و§نما ~> å <Kن نفسھ "سيادة فعلية وخلقية".
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لتداوh> املغرÛي، وغOa عن البيان أن عبارة " لينصرفوا إsh شغلRم"، خاصة K> السياق ا املد�ي إال K> النظام السياOPQ الديمقراطي"، وHqنما يتمثل "العامل املؤسس K> النظام ال�Ãبوي الروK <û> املZÝد" إال K> النظام السياOPQ الشوري.. كما ال "يكتمل ا�Zتمع تمل جماعة املسلم7ن "ا�9ارجة من محض��ا " و"الeسب الروû>" حيث ال تك3القلبيةو و ا�9طاب الذي يتحدث عن "الوطن gيما�ي املش�Ãك" القائم عsF "املواطنة   ا�9طاب السياg OPQحيا�ي..مستحكما يخضع فيھ منطق السياسة الeسOm ملنطق العقيدة املطلق و نا يكمن مأزق أن إشراف الدعوة عsF الدولة يراد لھ أن يyون حديديا  يفيد، بمنطق ا��الفة،بال دعوة"، وذلك حينما cغدو "إشراف الدعوة عsF الدولة رخوا من �عيد. xمر الذي كما يحذر من أن "cسرق ا�9 �اء من خارج الدعوة املفاتيح فيصبح xمر دولة  ."2الدين"الذين ال يeبé> أن ترتبط صفة العلم إال ¡�مم فإ�ºا ال�سموا إsh مستوى "علم علماء يصفRم بـ"الفضالء" مRما بلغت قيمة معارفRالداعية عsF السياOPQ؛ ما دام "علماء الدين" أسU» من أ ل املعارف الدنيو0ة الذين وتبعا لذلك، فإن أولو0ة الدعوة عsF الدولة تجد ترجم��ا  ا نا K> أفضلية   .      �1س¥بطن �ل معا�ي التبعية والوصاية وال�Ãات´ية..
  .186. املرجع نفسھ، ص3 .220. املرجع نفسھ، صBurhan Ghalioun, L islamisme et la crise de l autoritarisme",  Paris, numéro spécial sur Politique et religion, dirigé par Georges Labica de la revue MM, avril 1995. 2 -  أنظر كذلك:  .226-179ص ،2008، 1اGrديدة، ط�سالميون واGHال السياSfg 1% املغرب والبالد العر/ية"، ت"سيق ادمحم مال<ي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح . أنظر: عبد السالم طو
ل، "العلمانية 1% الفكر �سالمي املعاصر: عبد السالم ياس,ن نموذجا"، ضمن كتاب، 1                                                           
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املؤسس K>  السياOPQ الشوري" K> "الضم�7 ا�9لقي والeسب الروû>" فإن العامل ..  ذا  و نفس السياق أن "الوطن دار تحكمRا عقيدة وم��اج حياة وشر+عة من هللاتلك ال�O تن´ثق من العقيدة K> هللا، فتصل الوشيجة بHنھ و7qن أ ل هللا.." و0واصل K> عقيدتھ ال�O تجعلھ عضوا x" <Kمة املسلمة" K> "دار gسالم"، وال قرابة للمسلم إال وفيھ يؤكد أن "ال جeسية للمسلم إال منھ عنوانا لفصل كتابھ "معالم K> الطر0ق" الروû>" تحيل �لRا ملفRوم سيد قطب املركزي "جeسية املسلم عقيدتھ" الذي اتخذ املالحظ أن مفا يم "الوطن gيما�ي املش�Ãك" و"املواطنة القلبية" و"الeسب   ."  1النظام السياOPQ الديمقراطي ا89قو«> القانو�ي  و العقلنة.. و�(م من &ل ما سبق،أن شرط الدخول �� املواطنة �يمانية وا
	تمع �خوي     .Z"2ا لية.. ولHس �عد ا89ق إال الضالل..الكفر، ولHس دون gسالم إال ا9وال دار إسالم إال ال��Ü Oيمن عل¬�ا gسالم بمنZËھ وقانونھ، ولHس وراء gيمان إال ليخلص إsh "أنھ ال إسالم K> أرض ال يحكمRا gسالم، وال تقوم ف¬�ا شر+عتھ، "  معa» الوطن الالئق "باإل�سان". واeZ9سية عقيدة وم��اج حياة.  انكم %$ الدين(و:﴿ أقاموا الصالة وءاتوا الز_اة فإخو . 3)11﴾ (التو,ة:فإن تابوا و جو(ر <جتماع ليتأكد بذلك أن املواطنة املؤ(لة لالنتماء للمجتمع �خوي، الذي 1ش/ل   .192. عبد السالم ياس,ن، "العدل: �سالميون واqrكم"، م، س، ص3  .33أنظر: طارق ال¹شري، "املالمح العامة للفكر السياSfg �سالمي 1% التار
خ املعاصر"، م، س، صليؤدي الوظيفة الSc ترBqºا لھ الظروف R %1ل حال، وتنم�\ا zوضاع R %1ل آن"،  املصادمة. وقام Rل ع&� مسافة،zبراج، قلوعا ممتنعة. والفرق بي[\ما 8و الفرق ب,ن السلم واqrرب (...) لقد تبلور الفكران، فكر Vن�شار وفكر Gºرا، و
ن�شر مع الشمس والBواء. أما فكر سيد قطب، فBو يحفر خندقا، و
بST قالعا عالية zسوار سامقة رع أرضا، و
نi+ حبا، و سقي سيد قطب فكر مجانبة ومفاصلة، وفكر امتناع عن �خر
ن. فكر حسن البنا فكر يز عالقة قطيعة وانفصال؛ ففكر حسن البنا فكر ان�شار وذيوع وارتباط بالناس ¦عامة، و8و فكر توثيق العرى. وفكر ھ الفجوة بي[\ما غ,+ قابلة ل´Gسر، بل إ�� اqrد الذي �سوغ القول فيھ إن العالقة بي[\ما إ�� اqrد الذي تبدو فيال¹شري 1% نص بليغ وعميق ب,ن سيد قطب وسلفھ حسن البنا قائال: "إن املسافة ب,ن فكر البنا وفكر قطب كب,+ة . يقارن طارق 161-151. سيد قطب، "معالم 1% الطر
ق"، ب,+وت: دار الشروق، والدار البيضاء: دار الثقافة، ص2 .154الشورى والديمقراطية"، م، س، ص . عبد السالم ياس,ن، "1                                                           



 طو'ل السالم عبد�.…....................…………املرجعية وسؤال املدنية الدولة

134  

  ف¬�ا نخبة الفقRاء، بناء عsF والية الفقيھ، أمر الوالية العامة عx sFمة. " يقوم نظامRا عsF مقتPÎ» أحyام gسالم، تتوsh 3إلRية"، "موافقة 89كم هللا "حyومةوغ�7 �عيد عن  ذا املعa» وصف ا�9ميOa اy89ومة ال�O يناضل من أجلRا بyو�ºا   "الوالية" ولHس مفRوما سياسيا بندمك عsF مفRوم املواطنة..لالجتماع السياg OPQسالمي وفقا لRذا التصور مبدأ عقائدي يقوم عsF مفRوم ." وqالتاh> فإن املبدأ املؤسس وا89اكم 2طفية gيمانيةاZ9امعة ~> القاعدة العاوال بقانون الدستور، وقسم الوطنية، cستجيب للمعيار القرآ�ي، بل الوالية ~> ال8Áمة  املتآمر0ن باملعروف املتنا 7ن عنھ.. فال التوحيد باالقتصاد، وال بالقوة، وال بالقومية، "ال8Áام الكF> اZ9امع لوحدة املؤمن7ن حامF> الرسالة، ا��اطب7ن بالقرآن ف·O   ~> تضافر جما�> عsF اRZ9اد، وتوحيد لRZÁود، وتناصر وتفاعل لصيق بالواقع..تقيمRا ب7ن مفRومي "القومة عsF م��اج النبوة"، و"الوالية"؛ إذ ال قومة دون "والية" بما كتابات gحيائية gسالمية ا�8دثة، أك�µ ما ت �ز، من خالل العالقة القو0ة ال�O ي تؤسس لھ وت´شر بھ وت �ز املالمح العقائدية لنموذج Tجتماع السياOPQ الذ  .1الذي تؤسسھ abيفة املدينةالEسب الرو_�..و(و ما ي[ناقض، ]ش/ل ج@�، مع نموذج <جتماع السياRST املنفتح واملتعدد السياRST كما يتصوره وNدعوا إليھ (ذا اKLطاب، إنما �G مواطنة ديEية عقائدية قائمة ع@? 
لعالقة ب,ن الدين والسياسة 1% الفكر العر4ي املعاصر.."، مدارك، �مارات العر/ية عبد السالم طو
ل، "إش<الية ا. 1                                                            . أنظر: عبد 12، طBران، ص1996، مؤسسة تنظيم و5شر تراث �مام اr{ميST، 3)، ج1978-1962خالل zعوام (. املوسوي اr{ميST، "ال<وثر: مجموعة من خطابات �مام اr{ميST الSc تتضمن GÜnيال لوقا¤ع الثورة �سالمية 3 .253. املرجع نفسھ، ص2  وما ¦عد8ا. 127، ص 2012، 1املتحدة، ط  .�230لھ بلقز
ز، "الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص
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رجال الدين، أو سلطة تضا~> ح�» سلطة "مجلس ا�9 �اء" الذي cعد  يئة لتمثيل وغ�7 ا من املؤسسات xمنية وgعالمية، والديeية (حق الفتيا).. بل إن سلط��ما ال صالحية حل ال �ملان وعزل رئHس اZ9مRور0ة، كما يقود اHZ9ش و"ا89رس الثوري"، أمام سلطات "الوh> الفقيھ" أو "مرشد الثورة" الذي يملك  اZ9مRور0ة تبدو محدودةورئاسة اZ9مRور0ة، إال أن الصالحيات الدستور0ة لـ"مجلس الشورى" ورئHس فرغم أن اZ9مRور0ة gسالمية �عتمد مبدأ Tنتخاب ل¥شكيل "مجلس الشورى"   اZ9مRور0ة املنتخب شHئا يذكر من سلطات رؤساء اZ9مRور0ات. وقائد اZ9مRور0ة، وال يyاد يبقى ف¬�ا لرئHس  السلطة K> يد "الوh> الفقيھ"مرشد الثورةو~> نفسRا اy89ومة ال�O قامت K> إيران منذ ثور��ا؛ اy89ومة ال�O ت�Ãكز ف¬�ا  الدين باعتبار م ممثليھ الرسمي7ن، ولHس لألمة أن ولذلك ف·O قائمة عsF أحyام كما أن سلطة الفقRاء "xوصياء" لHست مستمدة من xمة، بل من "الوصية"،   الشيâ> من أصول الدين وأر�ان gسالم، ف·O ¡�ذا املعa» �عد مسألة عقدية..الوالية و م أوصياء النOm وgمام K> زمن الغيبة. والوالية �عد وفقا للفقھ السياOPQ متعون بحق تمثل السلطة حقا مدنيا وسياسيا عاما، و§نما �عكس حقا ديeيا ملن يتبـ"ا89ق gل·O" وفرض إ�ل�7وس شيâ> عsF رأس النظام السياOPQ.. وتبعا لذلك فال لقد كرست نظر0ة "والية الفقيھ" نموذج الدولة الثيوقراطية من خالل القول   ."1"مجلس ��øيص مص8Áة النظام..  نائيST..السيد حس,ن فضل هللا، وقبلBما دمحم حس,ن العن نفسBا، كما دافعت عن املشروعية الديمقراطية الدستور
ة..أنظر بوجھ خاص؛ دمحم مBدي شمس الدين، . إن 8ذا Vتجاه العام ال يلÝ% ¦عض Vج�\ادات اGrر
ئة 1% الفقھ السياSfg الشيÍ% الSc قالت ¦سيادة zمة ووالي�\ا Azdeh Niknam,  "Le statut de la Charia en Iran: de L’islamisme au post islamisme", Esprit, Paris, Nº 277, 2001, p. 139-153. 2 .1                                                             ..�2شاركRم أو تراق�Ùم أو تحاس�Ùم
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إsh عصمة  !ولHس غر0با أن نeتقل مع "والية الفقيھ" من عصمة إمام ال يخطئ؟  و§نما الفقيھ النائب عن gمام والنOm.."مرتبة من القداسة" ال�O �عد خاصية مم�7ة لyل "دولة ديeية" ال تyون xمة مرجعRا gمام. ل�Ãتفع دولة الفقRاء و"اy89ومة gسالمية"، بذلك، إsh للشرائط، و7qن النOm و النOm وgمام "املعصوم"، و§نما أضافت عل¬�ا تما يا جديدا ب7ن الفقيھ ا���Zد اZ9امع م تكتف نظر0ة "والية الفقيھ" بوراثة نظر0ة "gمامة" K> إقامة التما~> ب7ن ل Rما K> التنظ�7 لنموذج سلطة واحد cشرع لقيام و و التواصل الذي ي �ر اش�Ãاك  gمامة والسلطة. جF> عن ترا�êا الفق·O السOa قديمھ وحديثھ، مقابل تواصلRا مع املذ ب الشيâ> حول الفق·g Oمامي K> الكث�7 من عناصر ا وأسسRا، فإننا نلفي "ا89اكمية" منقطعة �شyل ن ا�9طاب7ن؛ فبHنما نجد "والية الفقيھ" متواصلة مع ترا�êا مع فارق أساOPQ ب7   و هللا وشرعة gسالم، والقائمون عsF أمر الوالية ف¬�ا  م رجال الدين. سياOPQ موحد لدولة ديeية تقوم عsF فكرة "ا89ق gل·O": أي عsF دولة ا89اكم ف¬�ا الفقيھ" وخطاب gمامة الشيâ> بوجھ عام؛ من حيث �عب�7 ما املش�Ãك عن تصور شارة، مع خطاب "والية املالحظ أن خطاب ا89اكمية يتقاطع، كما سلفت g   ." 1اليوم عsF الرغم من أن "والية الفقيھ" حرر��م من مأزق "الغيبة الك �ى..إسقاط الشورى وTستعاضة م��ا بمبدأ "التعي7ن" ظل حاكما و�> فقاء الشيعة ح�» حاسب من قبل شع�Ùا ونوابھ؛ أل�ºا أيضا ال تخطئ، ومن  نا نفRم كيف أن دولة ال ت   .234. املرجع نفسھ، ص2  . 232. عبد �لھ بلقز
ز، "الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص1                                                             القرسطي..ومن ثم ا89كم باسمھ فيما يوازي القول بنظر0ة "ا89ق gل·K "O> �عب�7 ا املسيÐ> " يقوم عsF ادعاء الو�الة عن هللا K> الوالية الديeية أو السياسية، 2"كRنوت إسالمي
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لسياسة وشؤون الدنيا ال cعد دينا.. و§نما شأنا بحيث أن ما اندرج م��ا تحث أمور اوqناء عsF  ذا التمي�7 فإن السنة النبو0ة "م��ا ما  و دين وم��ا ما  و سياسة"؛   لم يرد فيھ نص..معصوم يوsû إليھ.. بHنما تف�Ãض السياسة وجود قائد سياOPQ يج��د و+س¥ش�7 فيما ياسة" ب7ن الدين والدولة؛ بحيث أن الرسالة تقوم عsF وجود نOm ب7ن "الرسالة" و"السعsF غرار اZ9انب الديOa؛ وذلك انطالقا من التمي�7 القاطع ال�O تقيمھ  ذه xدبيات السياOPQ أو الدنيوي K> املمارسة النبو0ة داخل دولة املدينة لم يكن مشموال بالعصمة وK>  ذا السياق تذ ب xدبيات السeية ا89ديثة واملعاصرة إsh أن اZ9انب   ."1ة إلRيةمقدسcعود إsh "القيصر0ة الرومانية" قبل أن �عتنق املسيحية حينما "�انت ذات gم �اطور الفارسية" ال�O عادة ما يجري حكم كسرى K> إطار ا بمقتPÎ» "ا89ق gل·O"..كما cشرعنھ g <Kسالم، وأن مصدر نظر��0م سابق عg sFسالم بحيث cعود إsh "الكسرو0ة صمة ال يجد ما ي �ره أو والواقع أن مذ ب الشيعة g <Kمامة القائم عsF الع   . 1237% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص. عبد �لھ بلقز
ز، "الدولة 3  . 17-16. املرجع نفسھ، ص2  . 81-80، ص1988. دمحم عمارة، "الدولة �سالمية ب,ن العلمانية والسلطة الدي"ية"، القا8رة: دار الشروق، 1                                                             .3يتخلوا عن إسالمRم م�» أقاموا التمي�7 ب7ن الديOa والسياOPQلم يكن بyو�ºا دولة املسلم7ن.. ألن املسلم7ن يمكن أن يقيموا دولة مدنية من دون أن صفة خارجية أو م8Áقة ¡�ا، بل  و ف¬�ا ا�8توى واملضمون؛ كما أن وصفRا باإلسالمية الشورى؛ من منطلق أن gسالم،  نا، لHس مجرد نفسھ؛ باعتبار ا دولة الشر+عة و "ا89اكمية" و"والية الفقيھ"، بل و+سائل بجدية مفRوم "الدولة gسالمية" املعاصر و و ما يؤكد "برانية فكرة السلطة الديeية عن gسالم" وe0سف أزعوم�O   .  2دنيو0ا يقوم عsF الرأي وTج��اد..
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"، إال أن ملع�Ãض أن cع�Ãض: أال cعد 1القانون فوق اZ9ميع، وا89اكم K> املقدمة م��مالقانون، بHنما xمة مصدر السلطة. ومن ثم فال حصانة وال عصمة 89اكم، و§نما xوsh تقوم عsF فكرة أن هللا  و مصدر السلطة، بHنما K> الثانية.. فإن هللا مصدر ة  و أن املفRوم7ن مستخلصا أن "الفرق xساOPQ ب7ن الدولة الديeية والدولة gسالميوالتحفظات �شyل إيجاÛي ال يخلو من نفس تجديدي cسsâ لرسم فواصل دقيقة ب7ن مع أن الفقھ السياg OPQسالمي املعاصر يتفاعل مع  ذه Tع�Ãاضات   خامسا: الدولة 4سالمية دولة مدنية أم دولة دي�ية؟ خرجت "حاكمية" قطب من التباسات مفRوم البنا وعبد القادر عودة للدولة الRو0ة الديeية للدولة يمكن ألنواع أخرى من "ا89اكمية" أن تخرج إsh الوجود كما لم تن�K Ò> تبديد TستفRام الذي تطرحھ �سمي��ا باإلسالمية؛ ألنھ من داخل  ذه خاصة وأن محاولة دعاة الدولة gسالمية الرامية إsh تمي�7 ا عن الدولة الديeية   ..2ي حاجة gسالم إsh الدولةيملك أن ينفي ا�شداد الدولة إg shسالم، وال أن ينفTع�Ãاض عsF  ذا التصور يظل قائما بدعوى أن  ذا ال�Ãاث التجديدي رغم جرأتھ ال أصول الدين" والتأكيد، باملقابل، عsF الطبيعة املدنية للسلطة g <Kسالم، إال أن â> "إلسقاط فكرة العصمة وانتماء السياسة وgمامة إsh واملعاصر من خالل السرغم �ل ال�Ãاث النقدي للسلطة الديeية K> أدبيات الفقھ السياOPQ ا89ديث   املطابق لدولة تمثل الشر+عة مرجعRا القانو�ي؟السلطة، ومادامت الشورى، K> أفضل حاالت التعب�7 ع��ا، ~> النظام السياOPQ در للسلطة غ�7 ذي موضوع، م�» �انت الشر+عة ~> مرجعية تلك القول بأن xمة مص
  .  238. عبد �لھ بلقز
ز، "الدولة 1% الفكر �سالمي املعاصر"، م، س، ص2  .185، ص1993، 1. فS§B 8و
دي، "�سالم والديمقراطية"، القا8رة: مركز 8zرام لل�+جمة وال"شر، ط1                                                           
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بھ؛ بحيث cش�Ãط K> �ل xحوال أال يتعارض  �Üتديوالسنة  ما gطار املرجâ> الذي جRد ال´شر، أو إغالق الباب دون Tستفادة من املصادر xخرى، و§نما cعOa أن القرآن املرجعية ا89اكمة للقانون gسالمي ~> الكتاب والسنة "ال cعOa مصادرة xساOPQ و السياOPQ ~> ال�O جعلت الفقھ السياOPQ املعاصر cعت � أن gقرار بأن املصدر إن  ذه الطبيعة التعاقدية القائمة عT sFختيار xصF> لنوعية Tجتماع   ." 2مشاورات و�سو0ات واش�Ãاط شروط، ومباcعة أÛي بكر خليفة للنOm، ومباcعة عمر ثم عثمان ثم عF>، �ل ذلك تم �عد النg"Omسالم، سواء بيعة النK Om> العقبة (xوsh والثانية)، واملعا دة املعروفة بـ"8èيفة اختيار أصF> يتأسس عليھ "�عاقد سياOPQ" واÒÓ املعالم؛ بحيث أن "البيعة K> لطبيعة السلطة والنظام السياg <K OPQسالم؛ و�أن  ذه املرجعية لHست موضوع عsF طبيعة املرجعية ا89اكمة إن جو ر  ذا Tع�Ãاض ينصب، كما  و جF>،   ."    1مفتوحة K> غياب رسم دقيق للتخوم بي��ما K> ا�9طاب gسالمي املعاصرgسالمية.. ولذلك، يبدو لRذا الرأي أن "ا89دود ب7ن املفRوم7ن والنموذج7ن ما زالت  zخالÇ% العر4ي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم 1% الثقافة العر/ية"، نقد العقل  . دمحم عابد اGrابري، "العقل2  . 239. املرجع نفسھ، ص1                                                           بالدين الذي نـزل ليقف الرسول بھ عند حدود البالغ.. و§نما  و دين جاء ليقيمھ "حاكمية الشر+عة K> الدولة شرط لتحقيق gيمان بالدين"؛ بدعوى أن "gسالم لHس الوقت الذي يجري فيھ ال¥شديد عsF مدنية السلطة g <Kسالم يجري التأكيد عsF أن  حالة من التوتر وعدم الوضوح فيما يتصل بطبيعة ا89كم والسلطة g <Kسالم؛ ففيغ�7 أن الفاحص ألك�µ أدبيات الفقھ السياg OPQسالمي املعاصر انفتاحا ي8Áظ   . �º3اية املطاف" خاصة وأن أي قانون البد لھ من مصدر ومرجعية حاكمة..â> الثبوت والداللة.. وال مع مقاصد الشر+عة K> اRZ9د ال´شري املبذول مع ما  و قط   .186. فS§B 8و
دي، "لإلسالم والديمقراطية"، م، س، ص3  .227)، م، س، ص4العر4ي(
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ليجسد نظما وسياسات K> الدنيا، وأعماال ترد عل¬�م الناس معيارا حاكما للعمران، و  > xمر عsF إقامة "الدولة حد اZ9زم أن  ناك "�عاقد قرآ�ي ب7ن xمة و7qن أوhالدنيو0ة، و§نما ~> تyليف من تyاليف الدين" أك�µ من ذلك، فإن  ذا الفقھ يذ ب إsh فإسالمية الدولة، وفقا لRذا التصور، "لHست مجرد س´يل لتحقيق املص8Áة   يوم القيامة.."  ولة ثمرة �شر0ا وqناء مدنيا، وyqون الثانية اصطفاء إلRيا ال شأن للناس فيھ، وyqون الدوالسياسة g <Kسالم؛ حيث تتم�7 الدولة عن النبوة والرسالة، بyون xوsh اختيارا غ�7 أن  ذا التوتر سرعان ما جرى تفس�7ه بخصوصية العالقة ب7ن الدين   ."  g1سالمية  ..O·نما الدين وضع إلHتم:  لالج��اد ال´شري، بK)س¨يل ا lسالم، خالفا   ع�g <K أ مية تأكيد الطبيعة املدنية للسلطة وا89كم shأسس باإلضافة إ sFس عHاملدينة، ل shتمع املد�ي إZان �سبة ا�yحيائية، فإن باإلمg ةqانا اجتماعيا فحسب، و§نما ~> القرابة اللغو0ة فحسب، ولكن ألن املدينة للمقارyست مHل Oaعc ماعة الZ9ا shنتماء إT ماعة قلبا وقالبا. علما بأنZ9نتماءبالضرورة امليدان الذي ت¥بلور فيھ اT  سالمية؛ إذ نجدg يةqة التار0خية العرqالتجر <K الدولة، خاصة shتمع املد�ي..إZي��ض عل¬�ا ا� Oسس ال�x ماعةZ9مة واx <K   shا أي خطاب إRاض أن القرآن والسنة لم يوج�Ãومة سوى أداة من أدوات ال سيما حينما نأخذ بافy89مة، وما اx shة إRا موجRومة، ولكن ا�9طابات �لy89ام اyإقامة ا89ق والعدل وسائر أح <K ستخالفT مةRمة ألداء مx اRحفظ الدين والعكث�7ة تصطنع <K قل والنفس واملال وا89ر0ة..ذلك أن الشر+عة ومقاصد ا الك �ى ، 1. دمحم عمارة، "�سالم والسياسة: الرد ع&� شÑ\ات العلماني,ن"، القا8رة: دار التوز ع وال"شر �سالمية، ط1                                                              .31-30، ص1993
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بقدر امتالء والذي يؤكد  ذا العمق املش�Ãك ب7ن "الديOa واملديg <K "Oaسالم أنھ   عل¬�ا.وذلك من خالل ما خولھ gسالم لألمة ،أفرادا وجماعة ، من حقوق ال سلطان للدولة مركز الثقل K> البeية gسالمية لHس سلطة اy89ومة بل سلطة ا�Zتمع gسالمي،  وكذلك أوحينا إليك القرآ�ي؛ وذلك معa» وصفھ مكة املكرمة بأم القرى. وقولھ �عاsh: ﴿ ]، والقرى ~> املدن K> املصطÒÁ 10 -9إل¬�م من أ ل القرى ﴾ [سورة يوسف: آية:  نوû>من هللا ال يتم اختيار م إال من أ ل ا89ضر: ﴿وما أرسلنا من قبلك إال رجاال يد القرآن الكر0م أن جميع الرسل املوsû إل¬�م ولعل من أبرز  ذه الشوا د تأك  . 1شديد الوضوح، �شوا د تؤكد طبيعتھ ا89ضار0ة ورسالتھ التحض�7يةالناجمة عنھ وا�y8ومة بأعراف القبيلة وجفاء البادية؛ فإنھ يحفل باملقابل وqو�> ، وا89الة البدو0ة ا�9الصة الرعوي ال�Ãاث gسالمي، قرآنا وسنة، �شوا د ضد النمط  ] ﴿ وما �ان رqك مRلك القرى 7قرءانا عرqيا لتنذر أم القرى ومن حولRا ﴾ [ الشورى:  ] فالبعثة إذن ال تyون مطلقة إال K> أم 59ح�» يبعث K> أمRا رسوال ﴾ [ القصص:  ففي �ل من السفر والبداوة ال يyون �gسان ف¬�ما مستقرا قادرا عsF أداء البادية. والتنقل البدوي، ولRذا فإن "تyاليف الدين تختلف K> ا89ضر ع��ا K> السفر ع��ا K> التyاليف وتقصر. بحيث أن السفر يمثل حالة وسطى ب7ن Tستقرار ا89ضري، إال إذا �ان املرء مقيما مستقرا K> مدينة أو حاضرة. وعندما يدخل K> سفر تخفف كن تأدي��ا عsF الوجھ xكمل، ذلك ألن معظم التyاليف الديeية g <Kسالم ال يم  ا89واضر، أي املركز ا89ضاري بلغة العصر. 
  .150إ��125، ص:2،1999املؤسسة العر/ية للدراسات وال"شر،ط. دمحم جابر zنصاري، ""التأزم السياSfg عند العرب وسوسيولوجيا �سالم: م<ونات اqrالة املزمنة"، ب,+وت: 1                                                           
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و0تأكد  ذا الرqط العضوي، K> التصور gسالمي، ب7ن ا89ياة الديeية وا89ياة   ال�øص، إن لم يكن من املستحيل، أن يصبح مسلما حقيقيا".  ذه املواجRة ب7ن البادية وا89اضرة، و~> أن "حياة البدو تجعل من الصعب عsF ا89قيقة ا�8ور0ة وxساسية ال�O قررت موقف gسالم من املدن، مرده أساسا إsh تلك  ذا Tرتباط العضوي ب7ن طبيعة التعاليم gسالمية وا89ياة ا89ضار0ة K>   . 1صالة اZ9معةالتyاليف الشرعية املطلوqة منھ، لRذا تقصر الصالة و0باح الفطر K> رمضان وال تجب    .s2 مصراعيھباب التأو0ل Tجتما�> عFإ مالRا K> العالقات Tجتماعية و�gسانية ب7ن أفراد xمة، �ل ذلك cساعدنا عsF فتح العامة، و§براز xلفة وxخوة والرابطة العضو0ة، بما ~> مالمح ال يeبé> تجا لRا أو ف والن·O عن املنكر، واملنsÐ ال�Ãبوي البارز الذي يÒÁ عsF وحدة املشاعر باملعرو بالداللة Tجتماعية ملفRوم اZ9ماعة. وذلك يوÒÓ أن التأكيد القرآ�ي عsF قضية xمر ا�Zتمع املد�ي" بدالالتھ ا89ديثة و "ا�Zتمع F x>" بمعانيھ القديمة، T تمام ففضال عن الداللة الفقRية وxصولية ملفRوم اZ9ماعة، يفرض "مفRوم   ية وحديáية ووقا�ع تار0خية. ا�9صوص كث�7ة، من نصوص قرآنوكذا نقضھ النظرة البدو0ة ا�8تقرة للعمل امل^O بمختلف أنواعھ، والشوا د K>  ذا والسلب وال��ب، و§عالئھ من قيمة اح�Ãاف العمل بما يتفق مع حياة gنتاج K> املدينة، ية من خالل تحر0م gسالم وسيلة Tك¥ساب xساسية K> البداوة و~> الغارة املدن
 .176- 168، ص2000، 34القا8رة، العدداqrضاري العر4ي �سالمي"، مجلة البحوث والدراسات العر/ية، املنظمة العر/ية لل�+بية والثقافة والعلوم، نة ب,ن النموذج اqrضاري الغر4ي والنموذج . أنظر: عبد السالم طو
ل، "اGHتمع املد5ي والدولة: دراسة مقار 2  .129. املرجع نفسھ، ص1                                                           



 طو'ل السالم عبد�.…....................…………املرجعية وسؤال املدنية الدولة

143  

     ..الك �ى K> ا89ر0ة، والعدالة، واملساواة، والكرامة �gسانيةا�Zال التوفيقي Tج��ادي، القائم عsF معاي�7 العقل، واملص8Áة، ومقاصد gسالم gسالمية، وتدب�7 الشأن العام لZÁماعة g <Kسالم، بالغة �Tساع، كما تندرج ضمن الفراغ ال¥شر+K ،<â> مجال النظر0ة السياسية  والو�> بأن دائرة العفو أو  التأو0الت عقالنية ومقاصدية لديeنا وتراثنا..وأك�µ ا ا�ZÝاما مع روح وقيم العصر..وال�Ãاث العرÛي gسالمي بوجھ عام؛ وما يقتضيھ ذلك من حرص عsF تدعيم أك�µ و نا ت �ز x مية القصوى للو�> بصراع التأو0الت حول gسالم بوجھ خاص، 





 العالم الرحيم عبد�.…....................………… التار'خية وتجرe©�م املسلم�ن فكر %$   السياسية ا()ر'ة إشNالية

145  

íé‰^éŠÖ]�íè†£]�íéÖ^Ó�c� � �íé−…^jÖ]�Üãje†Ÿæ�°Û×Š¹]�†ÓÊ�»� �<JÝøÃÖ]<Üéu†Ö]<‚fÂ< <<áçÞ^ÏÖ]æ<ê‰^éŠÖ]<†ÓËÖ]<ƒ^j‰_ë…çj‰‚Ö]<< <š^éÂ<ê•^ÏÖ]<íÃÚ^q< < رنج واعلم أن  ذه ا89ر0ة ال�O أحد�êا الفِ «يقول املؤّرخ املغرÛي أحمد الناصري:  الرأي حر،  لذلك قالت حكماء gِفرنج:«0قول املؤّرخ التو�OPS ابن أÛي ضيافو   1»هللا K> كتابھ، وqّي��ا رسول هللا ألمتھ وحّرر ا الفقRاء K> باب اZô9ر من كت�Ùموحقوق الوالدين وحقوق �gسانية رأسا... واعلم أن ا89ّر0ة الشرعية ~> ال�O ذكر ا طعا، أل�ºا قطعا �ستلزم إسقاط حقوق هللا K>  ذه السن7ن ~> من وضع الزنادقة ق 89ر0ة، وحِذرا من استمرا�õا أو تبHئ��ا ضمن متوّجسا من مسألة ا gسالميالفكر يّتÒí من النّص7ن الذين اس��َلْلنا ¡�ما  ذه الّدراسة أنھ إsh أمٍد قر0ب ال يزال   .2»الكمال والدين ألنھ مصHبة نزلت بمن ا89ر0ة فيھ أصلال يخفي أن الّرق K> نفسھ غ�7 قادح K> الفطرة �gسانية، وال يناK> أخالق «ثم cعّلق:  ا89ديث حيال مفRوم ا89ر0ة،  gسالميالسياق  و: إذا �ان  ذا  و حال �عض الفكر . و§ن �ان سؤال xسئلة الذي يفرض علينا نفسھ K>  ذا gسالميةالبHئة العرqية  يمة؟ و0تفّرع عن gسالميفما  و موقف الفكر  مفBوم اqrر
ة، . اقت¹سھ عبد هللا العروي: 115و 114/ ص 9، ج 1945الناصري: Vستقصاء، الدار البيضاء،  1                                                             السياسية بوجھ خاص ضمن ا�Zال السياOPQ للمسلم7ن؟سؤال آخر مكّمل: ما  و الوضع الذي آلت إليھ ممارسة ا89ر0ة بوجھ عام وا89ر0ة  ذا السؤال  الكالسيyي من  ذه الّتِ   .12. عن العروي: مفBوم اqrر
ة، ص 23، ص 1ابن أ4ي ضياف: �تحاف، تو5س، ج  2  11. ص 1993، 5املركز الثقا1% العر4ي، الطبعة 
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ز، من أجل gحاطة cسمح بھ ا�Zال وqما cُسRم K> معاZ9ة gشyالية، عsF �عض تمظRُرات ا89ر0ة من سية مع الّتعر0ج، بما و§نما بحثنا ينصب �شyل أساس عsF تناول مفRوم ا89ر0ة السيابداية، البد من توضيح أّننا لسنا بصدد بحث مفRوم ا89ر0ة �ش�» تجلّياتھ،  ن خالل القوامHس إننا عsF و�> تام بأن ما نحن مقبلون عليھ ال يمكن حسمھ م   .أوال: ªعر'فات  إsh �عض xفyار ا�9تامية. Tن��اء؛ ثم gسالميةالفلسفة السياسية ثالثا، ا89ر0ة السياسية K> الفكر واملمارسة السياسية لدى املسلم7ن؛را�عا: ا89ر0ة K> ؛ ثانيا، مفRوم ا89ر0ة K> الفكر الغرÛي؛ املوضوع وفق ا�8اور التالية: أوال: �عر0فات�غياب مفRوم ا89ر0ة ممارسة وفكرا K> تجرqة املسلم7ن، ولRذا نق�Ãح Tشتغال عsF ا�9لوص إsh نتائج من شأ�ºا تأكيد أو نفي الفرضية ال�O انطلقنا م��ا و~> املتعلقة ، ومن تم 1اص، محاول7ن تركيب ما قد يyون تفّرق K>  ذه الدراساتاملسلم7ن �شyل خباملوضوع، عsF �عض الّدراسات ال�O تناولت مسألة ا89ر0ة �شyل عام وا89ر0ة لدى قبيل حر0ة الفكر والعقيدة. كما يجدر التنو0ھ أننا س�Ïّكِ حدوده. إذ  إshأ مية التحليل اللغوي، لكن يجب K> الوقت نفسھ Tن¥باه  إنyاريمكن اللغو0ة. حقا، إن اللغة �عكس ثقافة مجتمع K> حقبة من حقب التار0خ ولذلك ال cستد�> ت¥ّبع املمارسة الواقعية ولHس فقط  2اللغو0ة، وذلك لyون البحث K> املفا يم املفRوم.  إshون، حسب عبد هللا العروي، "أننا نذ ب طبيعيا من الyلمة cعتقد الكث�7 وع�+ تار
خ الفكر الفلسفي، Rان سقراط أول فيلسوف  عندما ي<ون قادرا ع&� الفBم والتعب,+ عنھ باقتدار لغوي.يقصد باملفBوم فلسفيا: معرفة الSfÞء ع&� وجBھ، ومنھ مش<لة الفBم. و/وجھ عام: ما يت<ون لدى º{ص ما  2  توّسلنا t\ا كمراجع إضافية.اGrواد ياس,ن"، وكتاب "لغة السياسة 1% �سالم" ل�+نارد لو س، فضال عن كتابات أخرى  "السلطة 1% �سالم لعبد5ش,+ 8نا إ�� كتاب "اqrر
ة 1% �سالم" لفرانز روزانتال، وكتاب "مفBوم اqrر
ة" لعبد هللا العروي، وكتاب  1                                                            . عن 189، ص 1979املGÆم الفلسفي، مجمع اللغة العر/ية، القا8رة، ب,+وت، .يقوم بال�+ك,� ع&� التصورات اqH,+ة   . 2009، 27ياسر قنصوه: إش<الية املفا8يم املعاصرة: تحوالت التفك,+ أم انحرافاتھ؟ مجلة ال�سامح، ع 
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صوب القوامHس العرqية للتأّكد   ذه xسئلة البد أوال من التوّجھ رأسا لتحر0ر  1يجب أن نت÷Zب إذن إن لم نجد K> القاموس ما تصورناه مسبقا K> أذ انا؟"أذ اننا، واملفRوم املوجود بالطبع K> أذ ان املس¥شرق7ن  و املفRوم الل �اh> ل8Áر0ة.  ل عن املفRوم الذي  و موجود K>  حّرر لو لم نكن �عرف أن �لمة حر0ة ~> ال�O �عّ �يكن عندنا مفRوم مسبق؟" و0ضيف العروي، "َمن أشار علينا بفتح القاموس K> مادة  ل  ذا 8èيح؟ كيف �ستطيع أن نحدد ا�Zال اللغوي الذي يجب أن نحللھ لو لم  ��ا ملا قد يتوافق واملفRوم الغرÛي لyلمة م ، عsF الرغم من أننا »حر0ة«ن خلو ا أو تضمُّ أجل ت¥بع ُ�عفينا �عض الدراسات ال�O رجع أ8èا¡�ا إsh املراجع اللغو0ة من   اس¥شyل علينا لغو0ا ومفRوميا.مون K> مرحلة ثانية بتحر0ر مفRوم ا89ر0ة K> الثقافة الغرqية نفسRا، ح�» ن¥ب7ّن ما ُملزَ  لة حول املوقف من ا89ر0ة متناثرة  نا و ناك K> ثنايا املؤلفات   .مما بحثناهاملصادر xصلية K>  ذا ا�Zال من شأ�ºا �عميق الدراسة، إال أن ا�Zال لم يتح لنا أك�µ العودة إsh  التحر0ر اللغوي، و§نما  دفنا ا89ر0ة كمفRوم وممارسة تار0خية، و§ن �انتK> مصادر ا، من إعادة البحث K> املوضوع، سيما وأننا لسنا بصدد » ا89ر0ة«�لمة  َّZÝراء املå سالميةإنg اRراء وأعاد تجميعå املوضوع،  ذه <K ذلك أنھ قام ؛ وقد ت¥بع أحد املتخصص7ن Oaعc ا. دون أنRافة مواط��ا. بل �ان ترك�7ه  باالستقصاءوتنظيمyامل لyال Z9صيات ا�øما أسماه"ال sFا أحيانا مواقف متفّردة فيما يّتصل عRانت ل� Oّذابة ال�
  14فBوم اqrر
ة، ص العروي: م1                                                           
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ع gسالميو�عكس اتجا ات متباينة K> عالم الفكر  َتظRر �عر0فات ا89ر0ة K> عدد من املواطن،«K>  ذا السياق يقول روزانتال:   البحث K>  ذا ا�Zال بدل Tقتصار عsF ما ُأنتج قديما أو حديثا.. ومع  ذا، فإننا نأمل أن �ستطيع من خالل أبحاث مستقبلية استعادة 1باملوضوع" لقوامHس اللغو0ة العرqية ال�O رامت �عر0ف االتقر0ر أن  ااملستفاد من  ذ  .2» ذا ا�Zالاملد ش أال تyون �عر0فات ا89ر0ة مضّمنة ف¬�ا، أل�ºا لم تكن مصط8Áا فّنيا أساسيا K> املسلمون. أما الفقRاء K> كت�Ùم xصولية فُيوِرُدون قوائم بالتعر0فات، إال أنھ لHس من ة ال توجد K> قوامHس التعر0فات ال�O وضعRا الفالسفة ا89ر0ة، كما أن الyلميبقى �غ�7 طائل. ففي رسالة الكندي حول ا89دود عsF س´يل املثال ال نجد شHئا عن وال�Ãّدد الذي يأملھ الباحث، ذلك أن ت¥بعRا K> �عض xماكن ال�O يتوّقع وجود ا ف¬�ا . لكن  ذه التعر0فات لHست بالتنوُّ ، وعsF الّرغم من ك���µا و�عّدد ا، إال أ�ºا ال ُتفيد K> إخراج »ا89ر0ة«و »ا89ر« <Ðمن املقا» ا89ر0ة«و» ا89ر« مصطل <û7ن اصطالqستخدام ؛»العبودية«و »العبد«بلة بي��ما وT <K ا89ر0ة حاضرا ÒÁو  إذ لم يكن مصط «aالتقليدي إال بمع«aا89ر«املقابل للعبودية، فاإل�سان  احدا  و املع «O·وم القانو�ي الفقRس عبدا باملفH3 و من ل  . وما ¦عد8ا. عن روزنتال:  1/5، 1345قارن ع&� س¹يل املثال قائمة nعر
فات ابن حزم: إح<ام zح<ام، القا8رة 2  .16ص  2007، دار املدار �سالمي، 2معن ز
ادة ورضوان السيد، ط فرانز روزنتال: مفBوم اqrر
ة 1% �سالم، دراسة 1% مشكالت املصط´² وأ¦عاده 1% ال�+اث العر4ي �سالمي، ترجمة 1                                                            ) نقد النظر
ة 2لغو
ا يرجع t\ا إ�� معbT الطالقة من القيد بوجھ عام. عبد اGrواد ياس,ن: السلطة 1% �سالم (محررا فتقبل مST إنك أنت السميع العليم] فإن محررا nعST خالصا مفرغا للعبادة، و8و استخدام خام ألصل املادة nش,+ا إ�� املعbT املقابل للعبودية أي العبد. أما 1% آية آل عمران [ إذ قالت امرأة آل عمران إ5ي نذرت لك ما 1% بطST من آل عمران فإن �يات zخرى Rانت جميعBا  35مرات، وفيما عدا �ية  8وردت مشتقات اللفظة 1% القرآن  3  .37اqrر
ة، ص    .67ص:  2009، ب,+وت 1السياسية، ، املركز الثقا1% العر4ي، ط 
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دعاة «الشّر0رة ال�O يّتصف ¡�ا العبد. ولم يختلف xمر كث�7ا عند من cسّم¬�م أر�ون بـ�ة، K> مقابل السمات بالِسمات ا�g  ّ7�9سانلإل�سان xخال«>، حيث تق�Ãن حر0ة تظRر ا89ر0ة K> التحديدات اللغو0ة ذات ا�9لفية الفقRية الديeية كم�7ة   .1خاصة ا�9اصة عن رق الرسوم وåثار النمحاقRم K> تجF> نور xنوار"وات، وحر0ة ا�9اصة عن رق املرادات لفناء إراد��م K> إرادة ا89ق، وحر0ة عن رق الشRا�9روج عن رق الyائنات، وقطع جميع العالئق وxغيار. و~> عsF مراتب: حر0ة العامة اZ9رجا�ي الذي يقول: "ا89ر0ة K> اصطالح أ ل ا89قيقة:  نجد  ذا التأو0ل مثال عند . أما فخر الدين الرازي فإنھ يقّدم لنا 3بأنھ يقابل العبد ثم فّرق ب7ن ضر7qن ل8Áر0ة8Áر0ة يقيم تمايزا ب7ن �عد ا الشر�> وÛعد ا xخال«>، حيث حدد ا89ر أوال �عر0فا لوK> السياق ذاتھ، حاول الراغب xصفRا�ي K> م÷Zمھ ملفردات القرآن أن يقدم   .�g"...2سانإليھ لكية أو Tمتالك عsF النفس، كما يجعل زوالRا معلقا عsF مدى ما يمتلكھ أو يميل املِ ال�Ýاء، وأ�ºا أحد فروع العّفة. فRو يرى ا89ر0ة عsF نحو يجعلRا فيھ مرتبطة بزوال املتحّرر من سيطرة الشRوات ا89يوانية القو0ة، وذ ب إsh أن ا89ّر0ة "فضيلة فابن مسyو0ھ مثال، cُعّرف الّرجل ا89ّر بأنھ الرجل  »gسالميال�Ïعة �gسية K> الفكر  xخ�7ة تائقة �غر0ز��ا إx shمور البدنية، و§ما أن تyون تائقة، فال�O تyون تائقة ~> إما أال تyون «ذا�ي؛فِوفق الرازي �عOa حر0ة النفس  xخال«> الذي يرqط ا89ر0ة بما  ويخرج عن ما يراه حر0ة للنفس و و ما يقع ضمن التقليد  �عر0فا فلسفيا ل8Áر0ة ال
  .49. عن روزانتال: اqrر
ة...ص 1/109) 1324الراغب zصفBا5ي: املفردات 1% غر
ب القرآن (القا8رة  3  148نفسھ، ص 2  52روزنتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص  1                                                           
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الفعل حقيقة عن العبد و§ضافتھ «؛ فاK � Z9> �عر0ف xشاعرة  و نفي »يارTخت«و »القدر«و »خلق xفعال«واستخدمت K> مقابل اZ9 � مصط8Áات أخرى مثل حول  ذه القضية ب7ن املع�Ãلة واRZ9ّمية وxشاعرة لم ي �ز مصطÒÁ "حر0ة Tرادة"، تجر0د نظري، لم cستخدم مصطÒÁ ا89ر0ة كمقابل لZÁ �. وعsF مدى اZ9دل الكالمي أنھ عsF مستوى علم الكالم، و و علم  ولقد الحظ عبد اZ9واد ياس7ن، بحق،  .1»العبودية... ا89رة و§نما سّمينا  ذه ا89الة با89ر0ة، ألن ا89ر0ة K> اللغة تقال عن ما يقابل  shالرب �عا shلة بأن  ،2»إ�Ãرستا�ي عن املعRشرحھ الشHختيار فT أما» shم عارف، وال يجوز أن يضاف إليھ شر وال ظلم، وال يجوز أن ير0د من العباد خالف ما الباري �عا�Üئا ثم يجازH�7 والشر يأمر، و0حتم عل¬�م ش�Áيمانعليھ، فالعبد  و الفاعل لgذلك  و sFأقدره ع shفعلھ، والرب �عا sFازى عZمما تّتصل 3»�لھوالكفر، الطاعة واملعصية، و و ا� �µمن باإلرادة. فاملسألة  إذن، يضيف ياس7ن، تتعّلق بالقدرة أك ،   .32(م .س) ص  2ياس,ن: السلطة  4  68نفسھ ص. 3  .67، ص 2004ستا5ي، امللل والنحل، املكتبة العصر
ة، صيدا، ب,+وت الشBر  2  851ـ) أورده روزانتال 1% اqrر
ة 1% �سالم. ص  1343فخر الدين الرازي: املباحث املشرقية (حيدر آباد  1                                                           أولم يكن التحليل اللغوي ناقصا؟ أولم يكن من الواجب علينا أن نتحّقق من عدم ZËيا؟ نبالeسبة للمفRوم الغرÛي. ون¥ساءل أيضا مع العروي: أو لم نرتكب  نا خطأ مأن الyلمة العرqية ضّيقة  ا89ر0ة كما نتصوره مبدئيا، واستخلصنا من القاموسعن مادة "حّرر" فقط ألننا كنا �علم أ�ºا تقابل الyلمة xورqية ال�O �عّ � عن مفRوم بحثنا K> القاموس K> تمّشيھ املّتصل بyونناو§ذا ما أردنا مسايرة عبد هللا العروي   .4وفقا لتقنيات علم الكالم الديeية املقتدر ا�9الق حيث ~> تبحث K> إطار العالقة ب7ن �gسان العبد ا��لوق و7qن هللا
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التحرر من الرغبات «اللغو0ة والتنظ�7ات الفقRية لم ُتخرِج �لمة ا89ر0ة عن سّياق عنا إليھ سلفا، فيما يّتصل بyون التحديدات ما أملزاو0ة مغايرة. فبصرف الّنظر عن ا�8اذير، قمنا بمحاولة الستجالء �عض املفردات ال�O من شأ�ºا قراءة املوضوع من . ولتجّنب  ذه �1لمات أخرى، عن رموز أخرى، مرادفة لyلمة حر0ة K> مفRومRا ا89اe<hتقل من اللغة إsh الثقافة ومن الثقافة إsh التار0خ الوقا�â>، بحثا عن للعروي،أن نوجود مفردات أخرى ُ�شارك مفRوم ا89ر0ة كما نتمّثلھ حاليا؟ علينا، وا89ديث  "Tباحة"، وqھ تّم  بالواجبات الديeية بمفRوم ا89ر0ة، و§نما جعلوا ذلك مقابال ملفردة، حيث لم ُيقابل الفقRاء مسألة gلزام »حب الشRوات والتعلق با89ياة«و  »الدنيا ا89رة، ففي املناقشات ال�g  OرادةمصطÒÁ فOaّ ذو أ مية خاصة، ذلك ألنھ cش�7 إsh ة K> اZ9ذر "خلص" الذي cستخدم عادة لشرح �لمة حر.أما Tختيار فRو متصّمنللعبودية، من قبيل "التخلية و§طالق السراح، و�Tعتاق، وا�9الص". والفكرة xخ�7ة �لمات أخرى متعّددة من شأ�ºا التدليل عsF حر0ة �gسان لكن بما ~> مقابٌل بالفعل ، فإن  ناك »املباح لھ«املتلقي  و�gسان "املُبيح"تنظيم العالقة ب7ن gلھ  أن املصطÒÁ فقد الكث�7 من زخمھ «Tستخدام. أضف إsh ذلك، يقول روزانتال: ا89ر0ة وال اعتَ َ�ه أحد مظا ر ذلك ال�ÃتHب املعّقد لRا بل بقي اصطالحا محدود باملوازاة مع » Tختيار«sh لم ينظر إ  gسالمييمكن إرجاع ذلك إsh أن الفكر   . 2" استخدمت �لمة "إرادة" أيضا باملعa» نفسھgرادةأث�7ت حول "حر0ة  ا89رة. لقد  باإلرادةاملتعلق  gسالمياملضمو�ي تحت تأث�7 توج¬�ات الفكر الكالمي  ، حيث �انت مسألة 3»ا89رة  ذه لتعOa القدرة عT sFختيار K> موقف ما رادةg حددت  »� Z9سالممعروفة لدى العرب قبل » اg ذلك صاحب كتاب shّبھ إeكما ت ،» <K ا89ر0ة   32نفسھ، ص 3  31روزانتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص  2  14العروي: مفBوم اqrر
ة، ص  1                                                           
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ا89رة، ولقد �انت  ذه الفكرة أوÒÓ مفRوم  لإلرادةسلبا تاما «؛إذ عa» اg« � Z9سالم حرا K> مقابل أن يyون عبدا. ولقد �ان فRم ا89ر0ة ¡�ذا  �gسان ذه ا89الة ~> �ون ا89ر0ة ال يث�7 أية مشكالت عندما توجد العبودية باعتبار ا مؤسسة، ألن ا89ر0ة K> رأيھ ـ �ان من الوجRة القانونية مختلفا عن العبد الذي �ان ِملyا لھ؛ لذا فإن �عر0ف ا89رـ K>  �سانفاإلأصل مفRوم ا89ر0ة K> النطاق القانو�ي وK> عصور ما قبل الّتار0خ؛ ، يق�Ãح روزنتال أن نبحث عن »ا89ر0ة«ولتفس�7  ذا املنK sÐ> الّنظر إsh فكرة   .1»حديثة مستفيضة �س´يا. و ذه الدراسات لم تتعّرض عsF أي حال ملفRوم ا89ر0ة�انت موضوع دراسات  gسالمب فإن ج �ية ما قبل ميتاف�7يقي عند م. لRذا الس´ «aود عقلية كب�7ة لالبتعاد  املعRج shمر إx ل عام، واحتاجy8ا تماما ومقبوال �شÓا. إذ تمّكنوا  »ا89ر0ة«عنھ وإلعطاء واRوم القديم لRاملف «aع من مع   .17املرجع السابق، ص 2  33روزانتال: اqrر
ة 1% �سالم ، ص  1                                                             والعقلية.إsh جانب xحرار يوجد اZُ9ند وxحرار، و�ل فئة تتكّفل بما يتالءم وقدرا��ا البدنية xفالطو�ي، الذي دافع من خاللھ أفالطون عن ترات´ية ا�Zتمع و�عدد طبقاتھ، حيث العبودية نقيصة وجب تجاوز ا، وخ�7 مثال عsF ذلك نجده K> التصّور السياOPQ مثال، لم تكن ترى K>  غر0قيةg دفاعRا عن البeية ال�Ãات´ية للمجتمع، فالفلسفة السياسية القديمة لم تكن ترى K> احتفا�õا بقيمة ا89ر0ة أي �عارض مع  الفلسفاتللعبودية، إsh البدايات xوsh ل �وز التنظ�7 لفكرة ا89ر0ة، سيما وأن الكث�7 من ا الّطرح التارÞ0> لقضية ا89ر0ة، ورqطRا بالوجود املؤّساس�c Oعود بنا  ذ  .2التارÞ0> للعالممن دفع ا89ر0ة عsF الطر0ق الذي جعلRا إحدى xيديولوجيات ال�O تحّدد املسار مفRوما جديدا يوّسِ
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ن مسألة ا89ر0ة K> بالن¥يجالفقرة ملّا كنا سنعود لعرض مالمح ا89ر0ة K> الفكر الغرÛي، فإننا نفّضل ختم  ذه  K> الفكر  د ذلك للبحث عن ما يقابلھالذي أنتجھ الفكر الغرÛي حديثا لyي �عود �عTجتماع الديOa والسياOPQ. كما أن من املفيد التطّرق، �شyل وج�7، ملفRوم ا89ر0ة إsh ما  و ثقاK> وسياOPQ واجتما�>، و و ما سيدفعنا إsh مغادرة امل÷Zم اللغوي باتجاه دا خالل العصور القديمة، أو رqما ألسباب تتعّدى  ذا التأو0ل ا89اh> عن ما �ان سائالفكر gسالمي، رqما �س´ب اختالف ما نyّونھ ذ نيا عن مفRوم ا89ر0ة K> عصرنا ة åتية: إن التحديدات الّلغو0ة لم �سعفنا K> تب7ُّ �gسان ا89ر الوحيد K> العالم  و الذي يطبق «بي��ما؛ فاِملدراش ال¬�ودي يرى بأن K> املوضوع، إن لم نقل أنھ مطابق لRا،و و ما صّعب القدرة عsF التميg  �7سالميةمتعارف عليھ اليوم، بل لقد واجھ  ذا الفكر تصورا عن ا89ر0ة ش´يھ بالرؤ0ا ُتب7ّن الدراسات أن الفكر الغرÛي ا89ديث لم يرث مفRوم ا89ر0ة كما  و   .ثانيا: مفAوم ا()ر'ة %$ الفكر الغر»ي  gسالمي واملمارسة التار0خية للمسلم7ن. وزّ اده بالفكرة  . و و ما عّ � عنھ، مثال، متصّوفة gسالم1»أحyام ألواح الشر+عة معان¬�ا K> قصة لقمان السرخOPS  بأجsFة َت ُ�ز نفسRا وqأشyال متمايزة. و ذه الفكر  هللا وتفو0ض  بإرادةا89اكم، و§ن لم يكن إلRا، إال أنھ ِظّل هللا عx sFرض، و و يحكم مفاده أن ا89اكم إنما يحكم بمقتPÎ» حق إل·O مقدس؛ ذلك أن  التفك�7 تصورا آخر ذا أما الفكر املسيÐ>، ورغم رفضھ لفكرة تأليھ ا89اكم، إال أنھ أقام مقابل   .2»هللا. و�انت ا89ر0ة ال�O منحت لھ ~> اZ9نون التمس من هللا أن يحّرره من عبوديتھ، أو من موقفھ كعبد K> مقابل «الذي ُيروى أنھ    نفسھ. 2  .23نفسھ، ص  1                                                           
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 shذلك واجبة، ومناقشتھ ممتِنعة، ومسؤوليتھ ُمرجأة إ sFخرةمنھ، وأن طاعتھ بناء عå ا�8اور القادمة نصو  1ا89ياة <K من (سنورُد sÐصا إسالمية تتطابق و ذا املن ألنھ ينطبق ـكما  و واÒÓ ـ عsF السائد K>  والنظام gلRّي7ن، و و ما cعنHنا  نا مباشرةباإلضافة إsh ذلك،  ناك مفRوم ا89ر0ة الذي cعOa �سليم الفرد للقانون   النظر). رغم �ل  )،Gardet. لقد حدث  ذا K> الواقع؛ فكما يقرر غارديھ (gسالميالفكر  ائلة وأن املRم K> اعتبار أن تلك املطالب واملقتضيات إنما ~> من قبيل xعراض الز فوق مطالب ا89ياة ومقتضيا��ا، عc « sFعلو«واملساواة ُفّسرتا تفس�7ا روحيا خالصا وqناء عsF ذلك، ورغم دعوة املسيحية إsh ا89ر0ة واملساواة ب7ن ال´شر، فإن تلك ا89ر0ة ممارسة الشعائر الديeية والت´ش�7 ¡�ا.  حسHب مقابل أن ت�Ãك لRم تلك السلطة حر0ةالسلطة الزمنية، بحيث ي��Ãون لتلك السلطة ميدا�ºا تفعل فيھ ما �شاء دون رقيب أو أساس مت7ن، و0بدو أن آباء الكنHسة xوائل �انوا ير0دون نوعا من املصا89ة مع K> ظل مثل  ذا التفك�7 �علو السلطة فوق ا89ر0ة، و+س¥ند Tس¥بداد إsh و  .2نفسھ ومع نظام أسU»�املسلم[سنأ�ي عsF ت´يان ذلك] لHس عنده حّس با89ر0ة إال إذا �ان عsF توافق تام مع عsF حد سواء يقف ضد البحث الالمشروع عن حر0ة متو مة ولفظية...فاملسيÐ> واملسيÐ> ل8Áر0ة cش��Ãان K> أمر واحد، كال ما  gسالميTختالفات، فإن املفRوم7ن  ، ص 1971، مارس 4، العدد 1يحbá اGrمل: اqrر
ة  1% املذا8ب السياسية اH{تلفة، مجلة عالم الفكر، اGHلد 1                                                             .3 و ا�7�9 البا«> �عد  ذه ا89ياة الدنيا» مدينة الرب«   نفسھ.3  .22روزنتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص  2  .140
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وزانتال ـ تحديد ا89ر0ة بمصط8Áات جامعة ـ وا89ديث  نا لر  لقيت محاوالت  فكيف تصدى دعاة Tس¥نارة وا89ر0ة لRذا املنsÐ من التفك�7؟إذا �ان  ذا  و حال التصور الديOa ملسألة ا89ر0ة K> الفكر الديOa الغرÛي،  املeسوب إsh أرختياس الذي أعطى  فشال ذر+عا كما �ان متوقعا، وذلك بدءا بالتعر0ف فيا لتحدد �عض xمور ال�O تدخل K> أي مصطÒÁ عسُّ و�ستخدم ا89ر0ة مصط8Áا �للسيد والعبد.  ذه ا�8اوالت �انت باع�Ãاف أ8èا¡�ا، ت�Ãك املسألة حيث بدأت ¡�ا، وجودا منفصال باعتباره مدخال للفصل ب7ن املصط78Áن الeس´ي7ن » Eleuthon«لـ . و كذا، فإن املضمون ال��ا�ي ملفRوم ا89ر0ة؛ �عOa ا89ر0ة 1آخر ح�» العبودية نفسRا   .3»إال إشارات غ�7 مباشرة فقطK> الواقع وسيلة للتواصل، وا89ر0ة ~> موضوع سوء فRم مستمر، كما أ�ºا ال تقدم لنا بتأمال�ي حولRا وqحOo عن معa» لRا، ولكن بأ�ي أعHشRا؛ فyل ما يقال حول ا89ر0ة  و ، لHس 2كري، بل بوجودي�عمليات فكر0ة موضوعية. إنOa واثق أ�ºا موجودة، لHس بفعOPß عg sFدراك...إن ا89ر0ة ال يمكن أن تدَرك، أو تفRم «الوجودية  و عند ياس �ز 
العروي: مفBوم اqrر
ة، ». مواز ومخارج qr,� الدولة.لكن ح,� الدولة ضيق وح,� الالدولة (أي ح,� اqrر
ة) واسعمثل بال"سبة للفرد إال ح,�ا ضيقا. إن ح,� اqrر
ة عن ذا¶\ا بكيفية عكسية، 1% ش<ل طو/وي، لكن الدولة لم تكن تالطو4ى تؤثر 1% الذ8ن والسلوك و/التا�% 1% عالقة اqrاكم واqH<وم. إن اqrر
ة 1% نطاق الدولة ال nعدو Rو�\ا nع�+ BومBا. 1% نطاق الدولة السلطانية نجد اqrر
ة كBدف، كرمز، كحكم ضمST ع&� Vس�بداد القائم. و8ذه من مف�ستطيع الفرد، وراء م�+اس القبيلة أو العائلة أو اqrرفة، أن ينفي أوامر السلطان. 1% اGHتمع إذا واقع اqrر
ة أوسع الدولة = =لقوان,ن ال تتغ,+، و عطي البدوي ل´qضري فكرة عن اqrر
ة خارج القوان,ن �صالحية. وحbc داخلارس اqrر
ة مع أن العالم اGrغرا1% يراه خاضعا إن البدوي يم«نفس الفكرة يدافع ع[\ا عبد هللا العروي بقولھ :  2  21روزنتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص قارن ب1                                                              نفسھ.3  . 24ص 
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املفكر0ن واملنّظر0ن لكن، وعsF الرغم من �ل  ذه ا�8اذير، فإن العديد من  يبدأ روسو كتابھ العقد تصّدوا �8اولة التحديد املفRومي ل8Áر0ة، وK>  ذا السياق  حرا. و و اليوم مقيد باألغالل K> �ل  �gسانلقد ولد « Tجتما�> �عبارتھ املشRورة: الس´ب  . K> الواقع، لم يكن روسو يجRل تماما1»مyان...كيف حدث ذلك؟ لست أدري  OPSHسان، ولكنھ حاول استفزاز العقل ال´شري  الذي حال دون  الرئ�g إطالق حر0ة «aانت محرجة آنذاك. لقد ع� Oسئلة ال�x عّقل وضعھ وطرح� shتكر+س  ذا الوضع و§طالة من خالل دعوتھ إ <K يةeومات الديRة دور الُفZ9ُمّدياتھ؛ روسو �سؤالھ معا بقولھ "أال إن ذلك  gشyاليةبالضرر عå sFخر0ن".  قبل أن يجيب بنفسھ عsF  ذه  قبيل قول xخ�7: "يyون �ل °�ص K> اZ9مRور0ة حرا �امل ا89ر0ة K> ما ال cعوداملرك�7 دارجeسون من لل � نة عsF قولھ، وK>  ذا السياق نجده cس¥شRد بما كتبھ تجده تارة يطرح املوضوع عsF صيغة السؤال Tس¥نyاري، وتارة أخرى يتوّسل �غ�7ه ة قمينة K> الوجود �gسان، ومع ذلك فصاحب "العقد Tجتما�>"، ُيدرك بأن ا89ر0 دئ القانون السياSfg، ترجمة عبد العز
ز لب·ب، املنظمة العر/ية جان جاك روسو: 1% العقد VجتماU% أو مبا2  145اGrمل: اqrر
ة  1% املذا8ب السياسية اH{تلفة، ص  1                                                           الطبيعة وما يمليھ من أحyام، وحر0ة الفرد K> ا�Zتمع �عOa عدم خضوعھ لغ�7 سلطة مخلوق يفرض إرادتھ عليھ، إال قانون  أليالقانونية أو السماح  سيطرة السلطة"اy89ومة املدنية" �عa» عدم خضوعھ ألية قوة عsF وجھ xرض أو الوقوع تحت cعت � أقّل دفاعا عن قيمة ا89ر0ة؛ فا89ر0ة الطبيعية للفرد بالeسبة لصاحب بقيمة ا89ّر0ة، ودافعوا ع��ا، ح�» إنھ يمكن القول بأن روسو باملقارنة مع جون لوك فة الذين احتفوا �شyل كب�7 آخر للعقد Tجتما�>؛ فجون لوك cُعت � من أوائل الفالسلم يكن روسو وحده من دافع عن قيم ا89ر0ة، بل لقد سبقھ إsh ذلك منّظر   .2لRَو القيد الثابت والذي لHس بِمكننا أن نرسم قيدا  أÒè منھ"   248،  ص 2011، ب,+وت، 1لل�+جمة، ط
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.ولم 2”وقع من حوادث ذلك TضطRاد سّلمنا ب��8Ôا وجب أن �سلم بمشروعية �ل ماالدين ~> xصل وxساس لyل ما ارتكبھ ال´شر من ضروب TضطRاد الديOa، فإذا حمل غ�7ه عsF إطاعة أوامر  �gسانبأن من واجب  الفكرة القائلة «الذي رأى أن  »جون س¥يورات مل«ا89كم الديمقراطي جميعا. ومن أشRر من ا تم ¡�ذا املوضوع Tعتقاد وحر0ة الرأي وحر0ة التصرف، ~> أساس السعادة وأساس التقدم وأساس عن ا89ر0ة K> أوساط الفكر الغرÛي، حيث اعُتِ �ت ا89ر0ة بمظا ر ا الثالثة:حر0ة تمر، ا89ديث وÛعد قرون عsF فسلف�O ال��ضة وxنوار اسُتعيد، أو باألحرى اس .1”الطبيعية ال تخضع لغ�7 قانون الطبيعةعsF شرط أال تتعارض  ذه ا89ر0ة مع حر0ات  åخر0ن أو تeتقص م��ا، كما أن ا89ر0ة وy0ون للطاقة القانونية كيان واÒÓ فيھ. و§ذ ذاك يصبح h> مطلق ا89ر0ة K> التصرف تمع، غياب وجود نظام دائم يل�Ãمونھ، بل ال بد من نظام "cسري عsF جميع أفراد ا�Zقوان7ن"، دون أن cعOa ذلك بالeسبة Z9ون لوك أنتyون حر0ة xفراد K> ظل اy89ومة مبدأ "حر0ة املرء K> أن يفعل ما cشاء، و0حيا بالطر0قة ال�O يرا ا، وال يرتبط بأية ت فيلمر"، و0تضّمن  ذا املعa» يصبح ل8Áر0ة معa» مغاير  ينقلھ لوك عن "س�7روqر  وعندئذألية سيادة أو إرادة مستمدة من قانون آخر،  اعتبارالقانون القائمة، دون    نفسھ3  220. ص  1922ا8رة ؛ الق 1جون س�يوارت ميل : اqrر
ة ، ترجمة ، طھ السباU%، مطبعة الشعب ، ط2  27جون لوك : اqr<ومة املدنية، ترجمة دمحم شوÇ% الكيال، مطا¦ع شركة �عالنات الشرقية، (د.ت)، ص K3ُ.                                                             1> ال��اية عن القيام بمنجزات ك �ى اعتمادا عsF أقزام"مجرد أدوات خنوعة �9دمة مشار+عRا، ح�» و§ن �انت  ذه املشار+ع مفيدة، ست÷Zز ا89ر0ّات السياسية، ونقت´س لھ K>  ذا املضمار قولھ: "إن دولة تقّزِم رعايا ا لتجعلRم صر0ھ، عن يكتِف مل بمطلب ا89ر0ة املدنية، بل لقد نافح، إsh جانب أقرانھ ومعا
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¥بدة، ح�» املشاركة السياسية وTع�Ãاض عsF ا89كم، وحق الثورة عx sFنظمة املسأو مدنية ال يحق للدولة أن تتدّخل ف¬�ا أو ُتوّجRRا، ولكن أيضا بما ~> حقُّ املواطن K> درجة مفRوم ا89ر0ة، وقّرqھ من دائرة القداسة، لHس ا89ر0ة بما ~> قضايا °�صية الفكر الغرÛي، K> معظمھ، رفع من  الواÒÓ من خالل  ذه القراءات وغ�7 ا أن السياسية بطر0قة سلسلة إحدى أ م سيمات  xنظمةُعّدت مسألة �غي�7  نحن أحرار إذا �ان بإمyاننا التخلص من حyامنا راغبة بذلك. أو بصورة أك�µ اختصارا: السياسية ملواطن¬�ا حق �غي�7 حyومة  قائمة دون سفك دماء م�» ما �انت xغلبية الدولة تyون حرة من الناحية السياسية إذا أتاحت مؤّسساُ��ا «الديمقراطية، فـ وسو أن تج � الناس لقيود ُم�8فة مفروضة من ا�9ارج:"إنك ال �ستطيع كما قال ر أ�ºا �عOa أن للفرد القدرة وا89ر0ة عsF اختيار طر0قھ ا�9اص K> ا89ياة، دون التعّرض 89ر0ة معنا ا قبل �ل _OPء ا�عدام القيود. و0فRم من  ذا . لRذا، فا1»دون إراقة دماء  sFيمانعg "ام الدولة ـ إذا ما اقتضت الضرورة ـ حسا¡�م للشعب. . إذ تتطّلب ا89ّر0ة دائما تقييد الّسلطة السياسية، "ولن يتحّقق 2با89ر0ةyّ8ر0ة وجود ما لم يقّدم حÁاعة ~> سرلZøس إيمانا قو0ّا بأن الHذا آمن ب��7لRحنة أرندت  ذا، و0م�7ّ الفكر الغ  .3ا89ر0ة" ل shسبة إeي ب7ن ا89ر0ة والتحّرر؛ فالتحّرر بالÛر ، 2009، ال<و
ت R1ارل بو/ر: 1% اqrر
ة والديمقراطية، ترجمة عقيل يوسف عيدان، مركز حوار للثقافة، ط 1                                                           دائما وأن أساس ا89ر0ة �ان غالبا ما يلّفھ الغموض، إن لم نقل إنھ �ان عقيما K> الغالب، فل	ن التحرر �ان  و الطا�>  ا89ر0ة، ول	ن �انت مثل  ذه ا89قائق مeسيةالتحرر ال يمكن أن تyون إال سلبية، لذا فح�» النية بالتحرر ال ت¥شابھ مع الرغبة K> قد يyون  و شرط ا89ر0ة لكنھ ال يقود إل¬�ا آليا، و§ن فكرة ا89ر0ة ال�O ينطوي عل¬�ا "   55نفسھ، ص  3  53. مطا¦ع Vعالنات الشرقية، ص   8543ارود الس<ي: اqrر
ة 1% الدولة اqrديثة  سلسلة: اخ�+نا لكم 2  .44ص
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، ب,+وت، 1، ترجمة عطا عبد الو8اب، مراجعة رامز بورسالن، املنظمة العر/ية لل�+جمة، طحّنة أِرندت: 1% الثورة1                                                           من ِقبل x°�اص املوجودين K> سّدة ا89كم، فإذا ما ��اونت الدولة K> حماية عF> عsF بقاء ا89ر0ات وضمان عدم ان��اكRا وا�Zتمع املد�ي؛ فاألخ�7  و ا89ر0ص الف. ومن ثّم أصبحت مRمة حماية ا89ر0ة تخضع لالختصاص املزدوج للدولة 3السلطوي"املصدر الوحيد للثقة ¡�ا وتمنحRا اختصاصات وسلطات ولك��ا فقدت نفوذ ا للند،حيث احتفظت الدولة �سلط��ا، أي بقو��ا ال�O تجعلRا تحظى باالح�Ãام و�شyل لند مصاx Ò9مراء. وابتداء من عصر الثورة،أخد املواطن يتعامل مع الدولة �عامل ايكمن K> أن xوsh "�انت تتجّسد K> °�ص، K> القديم مصاÒ9 الدولة تتطابق مع بالضرورة مرتبطة بحماية ا89ر0ة، إال أن الفرق ب7ن الدولة القديمة والدولة ا89ديثة، أن �شأة الدولة ا89ديثة لم تكن  الدولة ~> ا89امية ل8Áر0ة.ومع عل¬�ا الشعب، حيثالدولة ارتبط بأدوار ا حيال اح�Ãام ا89قوق وا89ر0ات وتنفيذ القوان7ن ال�O يوافق ؛ فوجود وTجتما�>اZ9ديد،  و دخول الدولة ا89ديثة عsF ساحة الفعل السياOPQ � ا89ر0ة K> العالم القديم عن تلك ال�O أ8Óت من أ م سمات العالم إن ما يم7ّ   .2 ذا الكيان"من xفعال غ�7 السياسية ال�O ي´يحRا كيان سياOPQ و0ضم��ا لألفراد الذين يyونون "أن نفRم من ا89ر0ة أ�ºا لHست ظا رة سياسية، و§نما عsF العكس، السلسلة ا89رة غ�7 مشغولة ¡�ا، و كذا أضsÐ من البدي·O، تقول أرندت،  ح�» K> النظر0ة السياسية،  انية�gس�gسا�ي، وخاصة ا89ر0ة السياسية ال�O �انت غ�7 موجودة، ورqما �انت . من  ذا املنظور، ُتمOPS قضية ا89ر0ة من القضايا املستحدثة K> الفكر 1بالyامل"   42، ص 2011،م�+جمة)، دفاتر فلسفية نصوص مختارة، دار تو/قال لل"شر،ط. بتوّسط من: دمحم الBيال�% وعز
ز لزرق: الدولة،(نصوص 3Proudhom ; Théorie de l’impot ; 1861 ; Chapitre 2  نفسھ. 2  .39، ص 2008
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القديم؟ وكيف  gسالميخاص K> الفكر الغرÛي، فكيف ُفRمت ا89ر0ة K> الفكر إذا �انت  ذه ~> �عض تجّليات ا89ر0ة بوجھ عام وا89ر0ة السياسية بوجھ   السياسية، وان¥شار الفساد وTس¥بداد.Tع�Ãاض والتظا ر، وا89ق K> الثورة عsF حكم الطاغية K> حالة ا�سداد xدوات ي، وحق ة نجد: Tنتخاب ا89ر واملباشر �شyل دور يال�O دافعت ع��ا الفلسفة السياس ا89ر0ات، وجب عsF املواطن7ن تن´يھ اyّ89ام لذلك بمختلف الُسبل. ومن أ م السبل ابات الصوفية ُنِظر ففي الكتأ8Óت لصيقة بمفRوم ا89ر0ة K> العصر ا89ديث، وردت �لمة ا89ر0ة K> �عض التأليف gسالمي، ولك��ا لم تحمل املعا�ي ال�O  لقد  التأليف الغرÛي؟ُمساءلة املÃن الفكري للمسلم7ن وممارس��م السياسية سنصادف ما يوازي ا89ر0ة K> تصوره فالسفة ال��ضة وxنوار، وكما ورثناه �ليا أو جزئيا.فRل إذا ما انتقلنا إsh التحليل اللغوي. ولم نجد K> القوامHس ما قد يتطابق مع املفRوم ا89ديث ل8Áر0ة كما قاK> و�عي7ن مفRوم ا89ر0ة كما نّظر لھ الفكر الغرÛي، حيث أكملنا بالتحليل الثالفقرات أعاله K> تمّلك فكرة مÁّ�صة عن ا89ر0ة K> اللغة العرqية،  أفادتنا  .ثالثا: ا()ر'ة السياسية %$ الفكر واملمارسة السياسية لدى املسلم�ن  ورست ا89ر0ة السياسية K> التار0خ السياOPQ للمسلم7ن؟ ُم  Oaا �ع�ºأ sF8ر0ة عÁاب للتعرض لنور «لZô9واء وتمز0ق ا x ن´ياء ~>  ذه املسألة ومالتحرر من قيودx ا، الشمس...فمحور رسالةRذه الصورة يرى ا سوا ا ~>  وامش وتفّرعات ل  <K رض تحت جناحيھ، وعندما يجد فعندما يتحرر  ذا الصقر من القيود و+ستعّد للط�7ان، فإنھx <K سانجميع ما�g  مقام العمل <K مستوى السلوك املعنوي. فاأل°�اص الذين أن يده مقّيدة sFالفإن ذلك معلول لتقييد قدم الروح ع c خط تحر0ر <K ولم يتحّر�وا Oaم النفسا�ي ووجود م الباطRواقع <K شون ا89ر0ةHع
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. أما K> 1»أنفسRم من قيود x واء فإ�ºم ال cستطيعون K> ا�9ارج تحر0ر åخر0ن » xصوh> الفق·O الكالمي امليتاف�7يقي تحت عنوان اZ9 � وTختيار، ورغم تناولRا باملعaتناَقش داخل  ذا الفكر، رغم طول وعمق النقاش الذي دار حول ا89ر0ة باملعa» يتyلم عن ا89ر0ة كنقيض لالس¥بداد أو الطغيان. أي أن ا89ر0ة باملعa» السياOPQ لم م cعرف ا�y8وم صاحب ا89ق K> املشاركة، ولم عن العدل �أساس للملك، ولكنھ ل�ان الفكر السياOPQ التقليدي cَْعِرف ا89اكم العادل و0تyلم الكتابات السياسية، فقد  انا �شyل مباشر ع � وأوائل القرن التاسع عشر، و�ان ذلك بتأث�7 أوروÛي واÒÓ تم أحيK> القرن الثامن عشر  3العثمانية gم �اطور0ة، جاءت من gسالميةالصر0ح K> البالد يالحظ برنارد لو+س أن Tستخدامات xوsh ملصطÒÁ ا89ر0ة باملعa» السياOPQ   . 2والتyليف gباحةتحت عنوان  ، ص 2009، ب,+وت 1عبد الكر
م سروش: الدين العلما5ي، ترجمة، أحمد القبنä%، مؤسسة Vن�شار العر4ي، ط g                                                            1سالمبالeسبة ل8Áقوق املدنية وا89كم Tس¥بدادي معروفا K> لغة استخدام م الغرÛي املعتاد ملصطÒÁ ا89ر0ة والعبودية �استعارات سياOPQ. ولHس TستخداعsF ما تقتضيھ الشر+عة. ولم cستخدم املصطÒÁ "حر" واملصطÒÁ "عبد" K> سياق ح�» القرن الثامن عشر، عsF مغزى شر�> بادئ ذي بدء واجتما�> K> �عض xحيان املصطg ÒÁسالمي الذي cعّ � عن ا89ر يدل، «ال�Ãجمة. نقرأ للو+س K>  ذا الصدد  إن حقيقة Rون مصط´² "حر" 1% تار
خھ « يوافقھ 1% ذلك املس�شرق صاحب كتاب اqrر
ة 1% �سالم بقول : 3  .31عبد اGrواد  ياس,ن: مفBوم اqrر
ة، ص  2  .187 التأث,+ الغر4ي 1% مطلع العصور  استخداما عمليا للتعب,+ عن Rل ما يحملھ مفBوم اqrر
ة من سعة، حbc جاءnعب,+ غامض ب,ن مصط´qات اللغة املتنوعة. ع&� 8ذا يمكن القول: إن العر/ية لم nعرف مصط´qا �ستخدم 5ي �عST أكi+ من مجرد اqrر
ة، 8و أمر بالغ 8zمية. إذ إنھ خارج نطاقھ القانو5ي يتحول مصط´² "حر" إ�� املضمو    31روزانتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص ». اqrديثة فأعطى معbT جديدا ملفرد "اqrر
ة" القديم
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K>  ذا  . غ�7 أن أسئلة مRمة يeبé> بح
�اT2س¥بداد افتئاتا عsF ا89اكمية العليا �"xصوh>. كما أ�ºا لم ُتبحث ح�» K> إطار املقابلة ب7ن ا89اكم و7qن هللا، بحيث يyون ة فقRية، ولم يكن لRا مقابل T <Kستخدام السلفي مثل اZ9 � الكالمي والتyليف مدرسالنظري كحق للمحyوم K> مواجRة ا89اكم، ولم ت¥ب��ا ¡�ذا املعa» فرقة فكر0ة أو بما ~> موضوع ماثلة تحت أي اسم، ولم تناَقش عsF الصعيد  تكن فكرة ا89ر0ةأصلية، و�ان ثمة مقابل للمصطÒÁ الغائب  و التyليف. أما باملعa» السياOPQ، فلم  ائب  و اZ9 �، سواء �انت منصوصة أو والفقRية؛ إذ �ان "ثمة مقابل للمصطÒÁ الغاملدرسة ل8Áر0ة ال يخرج كث�7ا عن با«> املضام7ن ال�O �عط¬�ا إّيا ا القراءات الصوفية تدافع عن فكرة ا89ر0ة، مثل مدرسة املع�Ãلة، إال أن املضمون الذي حّملتھ تلك  gسالميسألة  و أنھ عsF الرغم من وجود مدارس كب�7ة K> التار0خ الالفت K> امل  1»املستحسنة، لكن املقولة املطروحة لHست ا89ر0ة بل العدالةالسياOPQ الكالسيyي،  ناك حقا معاZ9ات لy8Áومة املستقَبحة واy89ومة  ، �عد اصطدامRا gسالمية الكالمية والصوفية؟ و ل استطاعت الفلسفة السياسيةمسألة ا89ر0ة K> ا89قل السياOPQ بنفس املقدار الذي عرفتھ الyلمة K> الكتابات املوضوع، أم أن  ناك ما يدّلل عsF وجود املوضوع رغم غياب املسUّ»؟ و ل ُنوقشت بما إذا �ان غياب �لمة ا89ر0ة السياسية ُمق�Ãن �غياب  املتعّلقةالسياق، و~> xسئلة  للبديل املقابل ل8Áر0ة،  gسالمي، نفّضل التعر0ج عsF تناول الفقھ gسالميالفكر قبل معاZ9ة ال¥ساؤل املتعلق بمسألة تأث�7 الفلسفة السياسية اليونانية عsF   بالرافد اليونا�ي، أن تمأل الفراغ الذي تركتھ الكتابات التقليدية؟   .33عبد اGrواد  ياس,ن: مفBوم اqrر
ة، ص  2  103، ص 1993، 1برنارد لو س: لغة السياسة 1% �سالم، ترجمة، إبرا8يم شتا، دار قرطبة، ط1                                                           املتعاِقبة للتنظ�7 الفق·O من أجل تكر+س مز0د من Tس¥بداد وتوظيف حyام الدول 
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¥بدادين السياOPQ والديOa. لقد راح معظم لالس تم التنظ�7 ملا يخالف ا89ر0ة و0ؤّصلK> جانبھ السياOPQ، اسُ¥بعدت أيضا ا89ر0ة بما ~> حر0ة Tعتقاد وحر0ة التصرف، بل وتقييد ا89ر0ات. ألننا �عتقد ـ كما سُن � ن عsF ذلك ـ أن K> مقابل إ�عاد مفRوم ا89ر0ة  لة K> ذلك بظا رة التنصيص السياOPQ وتأو0ل åيات يبحث عن ما ي ّ�ر بھ واقع القRر والتغلب الذي باشرتھ xنظمة  gسالمي الفقھ > السلطان ظل هللا K»K> معرض دفاعھ عن �ون  وابتyار xحyام. ُيورد املاورديالسياسية املتعاقبة، متوّسِ �gسان قد تدحرج من  ، يyون gسالمية¡�ذا النص وغ�7ه كثK �7> املصنفات   .1»مطلقا�انت xمم املاضية x <Kيام ا�9الية والعرب خاصة �سم¬�م "أرqاب xرض" وxرqاب أنفسRا، والعلم بمصاR89ا ومفاسد ا، وسّموا أفعالRم ا�9اصة ¡�م سياسة. ولذلك ال�Ùائم والدواب الناقصة ا89ال من القيام بأمور  محل السا�س مما cسوسھ منإل¬�م ¡�ا، ولRذا املعa» سما م ا89كماء ساسة، إذ �ان محّلRم من مسوس¬�م  باإلضافةرعاة عباده، �شب¬�ا لRم بالرعاة الذين يرعون السوائم وال�Ùائم، تمثيال لرعايا م، جعلRم عمار بالده، وسّما م «،العديد من خصائص امللوك،مش�7ا إsh أن هللا »xرض ح�» صار خليفة وُسOUّ أم�7 املؤمن7ن فال يحل ألحد يؤمن با� واليوم åخر أن يبHت أبو cعx <K sFحyام السلطانية عن أحمد ابن حنبل ما يF>: "ومن غلب عل¬�م بالسيف Tنقالبات ال�O يمارسRا اy89ام، و�سو+غ �غّل�Ùم بمسّوغات شرعية.يروي K>  ذا ا�Zال ر تّمت شرعنة �عض الظوا ر السياسية الغر0بة عsF الطبيعة ال´شر0ة، من قبيل ت �يو§نما إ�g shسان كفاقٍد لإلرادة والقدرة عsF تدب�7 شؤونھ ا89ياتية. ولم ُيكتَف بذلك،ا89ياة ال�Ùائمية، حيث سيادة مفRوم الّرا�> والّرعية، والنظر  مرتبة �gسانية صوب
  .63، ص 1988وردي، نصيحة امللوك، Vسكندر
ة، مؤسسة شباب اGrامعة، أبو اqrسن املا 1                                                           
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. 3»ولي��ا بمحبة علم��ا منكم وال مسّرة بوالي�O، ولكOa جالدتكم �سيفي  ذا مجالدةوهللا ما «معاو0ة ملن cسّم¬�م الفقھ "رعية":  وK>  ذا gطار نقرأ K> كتب التار0خ قول ليف gسالمي إsh نæË مسلك الت �ير وال¥سو+غ. املمارسة السياسية ~> من دفعت بالتأ ذه xقوال منفصلة عن الواقع أو سابقة عليھ، بل إن الدراسات التار0خية بّيeت أن ولم تكن  .2» والسلطان..والقدرة عsF سياسة الناس إما بطاع��م لھ و§ما بقRره لRم...املقصود من gمام إنما يحصل بالقدرة «لھ:ح ابن تيمية  ذا xمر بقو cشر   �غّض النظر عن عدلھ أو جوره.رأي ابن حنبل ال يمكن للمرء أن ينام وال يرى ـ مجرد الرؤ0ة ـ K> ا89اكم املتغلب أم�7ا لھ ا89اكم املتغلب وحسب، بل أمست حر0ة xحالم محّرمة؛ فحسب  T <KsFع�Ãاض ع �gسان. لسنا ¡�ذه القراءة أمام إعدام 89ر0ة 1مام، برا �ان أو فاجرا"وال يراه خليفة إ وهللا ال يأمر�ي «و القائل نجده K> تصر0حات عبد امللك بن مروان، فRواملضمون نفسھ  . كما �ان أمر سليمان بن عبد امللك 4»أحد بتقوى هللا �عد مقامي  ذا إال ضرqت عنقھ ~> الغائب الوحيد عن  النÒÔ وgرشاد، وخّلده املؤّرخون. ولم تكن ا89ر0ة السياسيةما صادفھ دارسو åداب السلطانية ضمن مؤلفات العمF>. بل إن نقيض ا89ر0ة  و غابت عن الفقھ ولم يوجد لRا تطبيق عsF املستوى للشك بأن ا89ر0ة السياسية قد واملمارسة السياسية كما دّون��ا كتب التار0خ، ال تدع مجاال  gسالميإن التأليف   5»اجمع الناس ومر م بالبيعة، فمن أÛى أضرب عنقھ« ـ أورده عبد 24، ئ ص 1982أبو �ع&% دمحم بن اqrسن الفراء: zح<ام السلطانية،دار الكتب العلمية، ب,+وت  1                                                              .109، عن عبد اGrواد ياس,ن، السلطة...ص، 258السيوطي: تار
خ اr{لفاء، ص  5  .178نفسھ، ص  4  . 170، ص 4، ج1987، 3اقت¹سھ عبد اGrواد ياس,ن من:ابن عبد ر/ھ: العقد الفر
د، دار الكتب العلمية، ط  3  .84أورده ع اGrواد ياس,ن 1% السلطة 1% �سالم، السابق، ص. 190، 189، ص 1ابن تيمية، م[\اج النبوة، ج  2  .84اGrواد ياس,ن 1% السلطة 1% �سالم، السابق، ص
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إذ عsF عكس �ل و§نما شمل xمر حر0ة التعب�7 وTعتقاد أيضا؛  gسالميا�Zال  أن �سوق �عض النصوص واملواقف ال�O تزخر ¡�ا كتب  gطارو0مكننا K>  ذا   نقيضھ.الفقھ K> ابتداع مجموعة من åراء ال�O ضرqت  ذا املبدأ K> مقتل واستحال إsh ، اج��د »ال إكراه K> الدين«النصوص القرآنية ال�O ُتقّر مبدأ ا89ر0ة الديeية وفق مبدأ  ث ال¥Zøيع عsF عدم ال¥سامح K> العقيدة، وقتل ا��الف K> الرأي، ال�Ãاث، حي طائفة «أما K> فقھ املالكية، فالبغاة ،1»ولو جائرا بخروج عليھ gماممسلمون خالفوا «أناس اق�Ãفوا "جر0مة" ا89ر0ة؛ ففي الفقھ الشافâ>، مثال، cُعرف البغاة بأ�ºم ، فضال عن أن التار0خ شا ٌد عsF حوادث قتل مروعة راح 8Óي��ا »الُبغاة«واس¥تابة  . عن عبد اGrواد ياس,ن: 560، 588، ص 9، اGHلد 2002ابن عبد ال�+: VستذRار، مؤسسة النداء، أبو ظSË  2  170(م س) ص ياس,ن: السلطة  1                                                           تكف�7 م فمقتPÎ» قولھ: إ�ºم cس¥تابون و§ال قتلوا لكفر م كما يقتل الدين كقطاع الطر0ق فإن تابوا و§ال ُقتلوا عsF إفساد م ال عsF كفر م. وأما من رأى ®8اق: رأى مالك قتل ا�9وارج وأ ل القدر (املع�Ãلة) من أجل الفساد الداخل K> ابن إg <Kباضية وسائر أ ل البدع cُس¥تابون فإن تابوا و§ال ضرqت أعناقRم. قال إسماعيل .......وقال مالك «البé>، يتضمن شرحھ لرأي مالك K> املوضوع،ونكتفي بأن نقت´س منھ:و0نقل عبد اZ9واد ياس7ن نصا مطّوال البن قدامة K> املغOa من باب قتال أ ل   .2»يجب وعظھ و§نمامتھ، إما ا�عقادجار، إذ ال cعزل السلطان بالظلم والفسق و�عطيل ا89قوق �عد آلدمي وجب عل¬�ا كز�اة... أو خالفتھ إلراد��ا خلعھ أو عزلھ، 89رمة ذلك عل¬�م و§ن املسلم7ن خالفت gمام الذي ثب¥ت إمامتھ باتفاق  الناس عليھ ملنع حق هللا أو  من   170السلطة ...
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ا89ر0ة أو تمي�7 ا إsh مستو0ات ميتاف�7يقة وأخرى و ل يمكن الفصل ب7ن تجّليات  ل من cعارض ا89ر0ة الديeية وحر0ة التصرف، بمقدوره تقّبل ا89ر0ة السياسية؟ املؤمن7ن K> توhّ> شؤون ا89كم، وحق املرأة K> املسا مة K> تدب�7 الشأن العام؟ إجماال، ن يخالفھ تأو0ل النصوص، أن يدافع عن ا89ر0ة السياسية وحر0ة Tعتقاد وحق غ�7 ممسامل7ن لك��م ال cعتقدون بمذ ب ا89اكم وفقRاءه. فكيف لفقٍھ ال cستطيع أن يتقّبل ، بل إن حكم القتل قد شمل مؤمن7ن »xمر باملعروف والن·O عن املنكر«القرآ�ي عsF اy89ام، إsh الدعوة لقتل من نÒÔ اy89ام و�ºا م عن اZ9ور تطبيقا للمبدأ ة التحر0ض عsF قتل من خرج مس8Áّا .فالنصوص الواردة أعاله تجاوزت مسأل1»املرتد وا�Zتمعات الديeية ، gسالمxول  و املستوى الفلسفي الوجودي الذي يضيف إليھ الزوايا؛ إذ جرت العادة بأن يتم التمي�7 مبدئيا ب7ن مستو70ن من مستو0ات ا89ر0ة: التطرق للموضوع من مختلف  يمكن القول إن معاZ9ة  ذه xسئلة تحتاج إsh  دنيو0ة؟ وحر0ة Tختيار cُعّ � عنھ بمصطÒÁ يختلف عن ذلك الذي cستخدم  gرادةحر0ة املسلمون تلقائيا فصال قاطعا ب7ن  ذين املستو70ن من مستو0ات ا89ر0ة؛ فمفRوم . حيث يقيم الفقRاء x2خرى، �عدا كالميا ميتاف�7يقيا، والثا�ي  و املستوى Tجتما�> يمكن عsF املستوى Tجتما�> أن «يقرر الفيلسوف xملا�ي �ارل ياس �ز أنھ    ذين املستو70ن أن ي¥شعبا مرة أخرى.  يمكنبتحديد العالقة الeس´ية ل8Áر0ة بأوضاع عملية خاصة، أو بمشكالت نظر0ة معينة، 89ر0ة Tجتماعية كما فّصلنا فيھ سلفا.وعندما تyون املسألة مّتصلة للتعب�7 عن ا ، 2. راجعھ 1% عبد اGrواد ياس,ن : السلطة 1% �سالم 58، ص 1ابن قدامة: املغST، دار الكتب العلمية، ب,+وت، ج  1                                                           ك تمايز ب7ن ا89ر0ة ال�øصية واملدنية والسياسية؛ فا89ر0ة ال�øصية يyون  نا   .19% �سالم، ص روزنتال: اqrر
ة 1 2  171ص 
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. ف·O لم تكن 2أيضا أن ا89ر0ة السياسية شرط مسبق لالستخدام العقF> لyل فرد"من أجل اختبار ا، حيث إن"حر0ة الفكر مستحيلة بدون حر0ة سياسية. و+عOa ذلك ما حر0ة الفكر ال�O �ساعد عsF التأكد من منطقية آرائنا، فتحتاج  إå shخر أ .1»من يحكمھ، كما  و ا89ال K> الواليات املتحدة xمر0كيةالقيصر0ة، أما ا89ر0ة السياسية فتتÁّ�ص K> أن يyون لyل مواطن ا89ق K> اختيار مجتمع xمن والقانون؛ و§ْن K> غياب ا89ر0ة السياسية، كما �ان عليھ ا89ال K> أملانيا ما ا89ر0ة املدنية فال يمكن أن تزد ر إال K> للفرد Tحتياجات Tقتصادية xساسية. أوالسياسية، كما �ان ا89ال عsF س´يل املثال K> روسيا القيصر0ة، وذلك إذا ما أتيحت �عOa تصرف �gسان بأموره ا�9اصة، إ�ºا يمكن أن تقوم K> غياب ا89ر0ت7ن املدنية  باطن  بالظلم واZ9ور الذي �ان يحيق بالناس، فالعدو xساس K> نظر م يكمن K>خالل طلب ا89ر0ة الباطنية، ولRذا "عاشوا �عيدا عن ا89ياة السياسية فلم �Üتموا ا89ر0ة الباطنية فقط، فRؤالء �انوا يرون أن الوصول إsh حقيقة الّشرع إنما  و من بصورة عامة، ذلك أن �عض x°�اص طالبوا وتار0خ xديان  gسالميواردة K> التار0خ  أن يتحرك K> حياتھ للتخلص من  �gسانو0مّثل نفسھ xّمارة بالسوء، وع�g  sFسان ن رأي القوامHس اللغو0ة واملؤلفات الفقRية وجانب   4سالمية.راnعا: ا()ر'ة %$ الفلسفة السياسية  .3 ذا العدو الغاشم" روزانتال: اqrر
ة K.Jaspers, Philosophie, 2 ed. (Berlin –Heidelberg 1984), 437   %1اقت¹سھ روزنتال عن : 1                                                           الذي نyّونھ اليوم عن ا89ر0ة لم يكن مفّكرا فيھ ضمن مجاالت املسلم7ن السياسية فيما يتصل بقضية ا89ر0ة، حيث اّتÒí أن املفRوم من املمارسة السياسية التار0خية، أتاح لنا ا�8ور السابق تب7ُّ   170سروش: الدين العلما5ي، ص  3  39بو/ر: 1% اqrر
ة، ص  2  20-�19سالم، ص 
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للفلسفة  �سميھ ا89كم القو0م أو املدن الفاضلة؛ وذلك بتأث�7 من ال�Ãجمات العرqيةبالتنظ�7 ملا  �لھ؛ إذ يمكن أن نصادف فكرة ا89ر0ة K> �عض الكتابات ال�O اعتeت gسالميوالفكر0ة. غ�7 أن  ذا xمر لم يكن واردا لدى الفكر السياOPQ والفلسفي  ل لRذه الكتابات بمثال7ن طبعا التداول   اليونانية وعsF رأسRا كتابات أفالطون وأرسطو.  املدينة «النظر0ة عx sFقل، نقصد بالقول  نا �ل من الفاراÛي صاحب طوqا ثر K> البالد gسالمية من الناحية بطا�عRما، وتر�ا لRما كبg x �7سالميالسياOPQ سنحاول، بقدر ما cسمح ا�Zال، أن نمّثِ من خالل تنظ�7ا��ما، أم إن  gسالميفRل استطاع مفRوم ا89ر0ة اخ�Ãاق الفكر ، وابن رشد الذي cعت � من كبار الفالسفة الذين عرف��م البالد gسالمية. »الفاضلة سياق التعليق عsF سياسات أفالطون والسياسية. ومع أن  ذا ا89ضور �ان K> �عض الفالسفة املسلم7ن، كما برز حضور "ا�y8وم" ودوره K> ا89ياة ا�Zتمعية كمفRوم7ن سياسي7ن K> كتابات  »Tس¥بداد«و »ا89ر0ة«لقد حضر �ل من   ؟ gسالميةأط�7 الديOa والبHئة غ�7 املؤا�ي �انا أقوى من أن تتوّغل ا89ر0ة K> الفلسفة الت أن "رئHس املدينة الفاضلة  و الذي ينفرد وحده بتدب�7 أمور ا: فلHس  ناك أي إ�سان و�Ã0تب عsF  ذه القول . 1»ؤالء ال يyون ألحد م��م عsF أحد م��م ومن غ�7 م سلطانو ال فضل إل�سان عsF إ�سان OP_ <Kء أصر، وأن يyون أ لRا أحرارا cعملون بما شاءوا، واحد من أ لRا مطلق مخsF بنفسھ cعمل ما cشاء، وأ لRا م¥ساوون وتyون سن��م أن ~> املدينة ال�O �ل «لفاراÛي K> معرض وصفھ للمدينة اZ9ماعية: حيث فاوأرسطو،
حمد أبو ز
د: املصط´² املد5ي عند الفارا4ي . بتوسط من مbT أ110أبو نصر الفرا4ي: آراء أ8ل املدينة الفاضلة، ص 1                                                              63، ص 2013، 39و1% الفلسفة �سالمية، مجلة التفا8م، ع 
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من  نا، فإن سلطة الرئHس .1»أو  يئة أخرى يمك��ا أن �ستقطع جزءا من سلطانھ ��ا إيا ا مصدرا للشرور بل ~> الشر �عينھ، فا89ر0ة ~> من خّرqت املدينة وجعلت مcعت � ا جا لة أو فاسقة أو ضالة. بHنما cُسّلط جاّم غضبھ عsF قيمة ا89ر0ة بحْسبھ خالل ِ�عداده للمدن وموقفھ من ل8Áر0ة، فRو يقابل و0ضاّد املدينة الفاضلة بمدن الفارابية الفاضلة، سHتعّزز من   ذا املنsÐ الّطارد لعنصر الفرد من املدينة  3وجد قوما cعاونون عsF غرضھ أو لم يجد"بما يتھ وqصناعتھ ملك و§مام، سواء وجد من يقبل منھ أو لم يجد، أطيع أو لم يطع السياOPQ الذي يرت¹يھ منظر الفلسفة السياسية gسالمية  و أن "امللك أو gمام  و . مآل  ذا النظام 2ستفاد"العقل الفّعال ثم إsh قوتھ املتخيلة بواسطة العقل املال¥شر+عات الصادرة منھ مستمدة إما من الوg <ûل·O املباشر الذي يفيض من هللا إK sh> س�7ه وأفعالھ، واملقبولة أقاو0لھ ووصاياه، ولھ أن يدبر بما رأى وكيف شاء.  وتyون وأوسع مدى من غ�7ه؛ فRو الدستور، واملقتدى بھ  xول K> ال¥شر+ع تyون "أعظم قوة و ا89ر0ة ال�O ~> دْيدن املدينة اZ9ا لة، والس´ب  الفاراÛيت¥ناقض إذن مدينة   ن¥يجة للمدينة اZ9ا لة لyو�ºا ت¥يح لألفراد العمل بمعزل عن سلطات الرئHس.، و~> (ا89ر0ة) رذيلة يتوّجب عsF الرئHس xول أن يحار¡�ا و0قOPÎ عليھ، أو ~> 4جا لة ، ص 1964، ب,+وت،1أبو نصر الفارا4ي: السياسة املدنية، تحقيق فوزي م�+ي النجار، املطبعة ال<اتوليكية، ط  4  نفسھ.3  92. بتوّسط: صقر: نظر
ة الدولة، ص 66الفارا4ي: فصول من��عة، ص  2  .70، ص 1989اGrديدة، املنصورة، مصطفى سيد أحمد صقر: نظر
ة الدولة عند الفارا4ي، دراسة تحليلية تأصيلية لفلسفة الفارا4ي، " مكتبة اGrالء  1                                                           وسن��م أن ال فضل إل�سان عsF إ�سان OP_ <Kء أصًال. وy0ون أ لRا أحراًرا cعملون ما مطلق خال بنفسھ cعمل ما cشاء، أ لRا ي¥ساوون  K> نظره أن "�ل واحد من أ لRا 99.  
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التأليف K> الفكر  إshصر0ح عsF واقع الدولة gسالمية أو تار0خRا، بل اتجھ مباشرة إسقاط مصط8Áاتھ �شyل  إshيZÁأ الذي عرضھ إsh كث�7 من النقد وTستدراك، فRو "ت K> تضعيف املشرع الفكري والفلسفي ألÛي نصر الفاراÛي، xمر لھ، ~> ما أسRمبصفتھ املفردة واملنحازة إsh ا89كم املطلق الذي يجب عsF الناس أن تقلده وتنصاع  �gسانإن  ذه xفyار وغ�7 ا من الطروحات السياسية للفاراÛي املتنازعة مع   1ك�µة"تحPß» كث�7ة. فأ لRا يصبحون طوائف كث�7ة و مم كث�7ة م¥شا¡�ة ومتباينة ال تحPß» ذ بأشياء ال حر��0م. ومن ذلك يحصل م��م أخالق كث�7ة وشRوات متعددة والتذاcشاؤون وال يyون ألحد عsF أحد م��م وال من غ�7 م سلطان إال أن cعمل ما تزول بھ  ر "العامة" قاعدتھ ا�Zتمع اليونا�ي، إن مجتمع الفاراÛي، مجتمع الدولة العرqية gسالمية، ذو بeية لقد عاش الفاراÛي K> "مجتمع يختلف K> بنHتھ ومyوناتھ ا89ضار0ة الثقافية عن . 2إماماالرئHس الذي يجب أن يyون فلHسوفا أو ـ و ناك تبدأ اضافة الفاراÛي ـ ن´يا أو ال تخفى من xفالطونية ا�8دثة، فالدولة عنده مثلما ~> عند أفالطون تتمحور حول أفالطون الفاضلة �عد تطعيمRا ببعض املفا يم "الديeية" gسالمية املشرqة بم8Ýة دينة املثالية،  و �عينھ مدينة السياOPQ ا�Zرد، واصطنع لنفسھ نموذجا خاصا للم الBرمسية ع&� أساس فكرة الفيض. ل·س 8ذا وحسب بل لقد ر/ط الفارا4ي "الصالح" 1% السياسة بـ "صالح" �شيد املدينة الفاضلة، مدي"تھ السياسية، ع&� غرار املدينة VلBية الSc شيد¶\ا الفلسفة الدي"ية اqrرانية الوضع قلبا، إذا راح  ب·نما بbT اليونان ميدن�\م VلBية (امليتاف,�يقيا) ع&� غرار مدين�\م السياسية، قلب الفارا4يالعالقة ب,ن السياسة وامليتاف,�يقيا 1% الفكر اليونا5ي عالقة عضو
ة ووشيجة، إال أن ما يجب Vن�باه إليھ 8و أنھ فالطون إال من الزاو
ة امليتاف,�يقية، يؤكد اGrابري، فرغم أن 1% الوقت الذي لم يتعامل فيھ الفارا4ي مع "كتب أ 3  63) ، ص 2ياس,ن: السلطة ( 2  .53صقر: نظر
ة الدولة، (م.س)، ص 1                                                           ، والقول لZÁابري،  ذا ا�Zتمع "كمعطى قائم يفرض 3اراÛيالعر0ضة". لقد أخذ الف رمية الشyل، K> قمتھ ا�9ليفة، تليھ فئات "ا�9اصة" بHنما �عّمِ
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يونا�ي تماما كما أخذ أفالطون ا�Zتمع ال نفسھ وال ي�Ãك ا�Zال للتفكK �7> بديل آخر،   .23ص(هللا) و1% "الثوا5ي" أي العقول الفلكية الSc �% املالئكة". من تقديم اGrابري لـ "ابن رشد: الضروري 1% السياسة، الفاضلة". إن "املدينة تت´{ص، من منظور، 1% آراء" أ8لBا، فSÐ فاضلة إذا Rان أ8لBا �عتقدون 1% "املبدأ zول" بھ "آراء أ8ل املدينة ال�+بية بال"سبة لرجال الدولة؛ إذا سلك الفارا4ي مسل<ا مغايرا أبان عنھ من خالل عنوان كتافالفارا4ي لم å\تم باGrانب الذي شغل أفالطون ملا Rان بصدد التنظ,+ ملدي"تھ الفاضلة، و8و 5Vشغال ¦عنصر 2  79ص،  ،1997، ب,+وت، 11% الفكر املعاصر، مركز دراسة الوحدة العر/ية، ط دمحم عابد اGrابري: قضايا1  22. ص 1998، ب,+وت، qº1الن، إشراف عابد اGrابري، مركز دراسة الوحدة العر/ية، طكتاب: ابن رشد: الضروري 1% السياسة: مختصر كتاب السياسة ألفالطون، نقلھ من الع�+ية إ�� العر/ية أحمد ھ اGrابري فلسفة الفارا4ي السياسية، وذلك ضمن تقديمھ ل�+جمة املعتقدات الدي"ية الفلسفية". 8ذا ما وصف ب                                                                                                                                                    تلك املماثلة ال�O تقول ¡�ا åداب  الفاراÛيلصاÒ9 الرئHس xول. لقد "تجاوز  gل·O، مصدر ا89كم ف¬�ا مرتبط بالوû> عن طر0ق العقل الفّعال املس¥ند إsh الفيض 2لRيةإما دامت السياسية مقتصرة عsF ا89اكم الفيلسوف أو النOm. فالفاراÛي يق�Ãح مدينة أجل الّ¥ساكن وتحصيل السعادة دون أن تyون لRا أد�ى مشاركة K> ا89ياة السياسية، إننا أمام تصور إل·O ثيوقراطي للمدينة، فRذه xخ�7ة ~> محضن للناس من   .1نفسRا، ثم  عالم العارض و�gسان"تحت فلك القمر، ثم  ذه " املدّبرات" العقل xول (=هللا) الذي فاضت عنھ العقول السماو0ة (=املالئكة) ال�O تدبر عالم ما ا�8دثة أساسا ل¥شHيد تصور للyون قوامھ بeية من ثالثة عناصر أو ثالث مراتب: ا فعلھ الفاراÛي الذي قّدمت لھ نظرة "الفيض" ال�O رّوج��ا xفالطونية أن "ذلك موا�ZÝام أجزاء الyون كما يتصّوره اليونان".  و0ضيف صاحب نقد العقل السياOPQ عن أفضل السبل Z9عل  ذا الواقع القائم متوازنا ومZÝeما بصورة تحا�ي توازن القائم، إذ مثل  ذا التغي�7 �ان من الالمفكر فيھ عنده، لذلك ركز جRوده K> البحث فالطون K> �غي�7  ذا الواقع الyون الطبيâ> نفسھ عن الفكر وا�9يال، كما لم يفكر أ(العبيد،ا89راس، اy89ام) كمعطى واقâ> يفرض نفسھ كما يفرض ذا الطبقات الثالث
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 <K القول sFس املدينة الفاضلة سابق عHلھ وا89اكم، بأن جعل رئg ا وصفا��ا"السلطانية ب7نRلy8ية اختالط �عض ما يمك  .1شÓ خ�7 وقعx  ي  و أنÛالثقافة ن استخالصھ من كالم الفارا sFسالميةاملفا يم الواردة عg  نمت ف¬�ا حياتھ البيولوجية Oمحاولة ــ بتلك ال� shومي الطاعة وا89ر0ة، مما دفعھ إRالتمي�7 ب7ن مف sFا غ�7 موفقة ــ من أجل املزج ب7والفكر0ة، إذ لم يقو ع�ºما ذلك ما نرى أqطرح السؤال: كيف يمكن إل�سان أن يطيع إ�سانا آخر يتمّتع بممارسة ن حموالت ودالالت  ذه املفا يم. ر shمراسيل غوشيھ الذي يقول بأن دفع أر�ون إ OPSأصل  ذه العالقة، أي عالقة الطاعة،  و السلطة؟ قبل أن يجد إجابتھ عند الباحث الفر�»«aع»مديونية املعc التوصل نيھ ذلك؟ إنھ . ما الذي <K Oشبع رغب�cُ ص الذي�øــ والقول لغوشيھ ــأقبل بطاعة ذلك ال Oaأن Oaعc <hالتاqء. و<Fم «aمع shس «إHخار=>؛  إلكراهفأنا أطيعھ طبقا لضرورة داخلية ذاتية ول   151روزنتال: اqrر
ة 1% �سالم، ص  3  65. ص 1996، ب,+وت،3دمحم أرRون: العلمانية والدين، �سالمية املسيحية الغرب، دار الساÇ%، ط  2  22ي 1% السياسة (تقديم اGrابري). ص ابن رشد: الضرور  1                                                           يمقراطية كما ُنّظر يونانيا، فأفyاره حول املوضوع لم تصل مدا ا املتصل للدرشد بالديمقراطية يدفع بنا إsh القول بأن  ذا الفيلسوف ال يكن كب�7 تقدير . غ�7 أن التمّعن K> ما يقصده ابن 3املطلقةاملنحط cستطيع أن يد�> لنفسھ ا89ر0ة و0بقى  نا عsF �ل حال احتمال تحول الز0ادة K> ا89ر0ة لغ�7 صاR89ا. إن �gسان �O تمثل ا89ر0ة  و الديمقراطية. إ�سان أن يقتنع بأنھ إ�سان حر. إن شyل الدولة الأما ابن رشد K> �عليقاتھ عsF جمRور0ة أفالطون فقد فRم رأيھ بأن عsF �ل   .g«2سالماملعa» طوال قرون عديدة من الوû>، وذلك K> عالم املسيحية كما K> عالم يطيعRا الناس. و ذا ما حصل K> التار0خ. فقد استمد اy89ام مديونية  من أجل أنتتحول السلطة إsh سيادة عليا ومشروعية �املة ال تحتاج إsh الZÁوء للقّوة  ذوعندئ
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العرب  م. ¡�ذا املنظور تyون "دولة" من cسّم¬�2لسياسة املوجودة K>  ذه اZ9زر"االفاضلة ثم تحّولوا ع��ا أيام معاو0ة إsh الكرامية. و+شبھ أن يyون xمر كذلك K> السياسة الكرامية، من سياسة العرب K> الزمن القديم، أل�ºم حا�وا السياسة والثانية قائال: "وأنت تقف عsF الذي قالھ أفالطون K> تحول السياسة الفاضلة إsh تجرqة gسالمية قد عرفت xوsh تحول املدن الفاضلة إsh مدن كرامية، معت ً�ا أن الK> معرض مسايرة أفالطون بخصوص  gسالميو+ستد�> ابن رشد التار0خ   .1»طلب ا89ر0ة وز0اد��ا من غ�7 حدتحول الدستور اZ9ما�> (الديمقراطي) إsh اس¥بدادي حينما cعود فقط إg shفراط K> وqصورة مماثلة فإن س´ب «لبة با89ر0ة: K> املطا gفراطيقول ابن رشد محذرا من  بموج�Ùا املفRوم الفلسفي ل8Áر0ة باصطالحات قوامHس اللغة والفقRاء واملتصوفة.بالتأسHس النظري ملفRوم ا89ر0ة السياسية، بل 8ِ9ق��ا اش�Ãاطات وتeب¬�ات َتطابق  ن، والفيلسوف رئHس املدينة "ا�9لفاء الراشدون" تقابل املدينة الفاضلة عند أفالطو  "حد الفيلسوف  و الدولة الراشدة؛ فوفقا ألبن رشد،الفاضلة يقابل gمام رئHس  �لRا بمعa» واحد، ما دام gمام K> لغة العرب cعOa �عينھ حد امللك والشارع وgمام،  ذي يؤتم بھ ومن  ذه صنعتھ  و بصورة تامة فيلسوف الرجل املتبوع K> أفعالھ، وال أفالطون وصف الفاضلة، ال�O ُ�سِبغ عsF مدينة فابن رشد يقابل "الفلسفة أو ا89كمة . أما املضمون xيديولو=> ملدين�O أفالطون و"ا�9الفة" 3و و gمام بصورة مطلقة" "shوx سالميةg ة، دار الطليعة، ب,+وت، ط  1                                                             .4بالشرع الذي قامت عليھ الدولة
  35، ص 2ياس,ن: السلطة 4  . 139نفسھ، ص 3  .184د: الضروري، ص ابن رش 2  .210، ص 2ابن رشد: ت´{يص السياسة ألفالطون، محاورة اGrمBور
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ٌن أن حكم اZ9ماعة الذي �ان سائدا K> عصره، و و ا�9لط الذي دفعھ إsh انتقاد  ذا لط ب7ن املدينة اZ9ماعية (الديمقراطية) و7qن السياسية فحسب، بل دفعتھ، إsh ا�9الواقع أن الظروف السياسية إبان حياة ابن رشد لم يكن لRا تأث�7 عsF مواقفھ   وأ ل الرأي جعل فيلسوف قرطبة ُيحاِفظ عsF خيط رفيع مع الشر+عة؟والتحّول الذي صاحب امتعاض ا89كم املوّحدي (cعقوب املنصور) من الفالسفة اOPQ الذي عاشھ ابن رشد قيمة ا89ر0ة، أم أن الواقع السي �gسانواملدينة وتمنع عن التصور بابن رشد إsh التما~> مع xدبيات السلطانية ال�O تجعل الّدين ِصنٌو للسياسة .  ل ُيفOPÎ  ذا 1ا�9لق الفاضل من �انت بھ فضيلة الشر+عة القرآنية، و م ف¬�م قلة"ت"، يقّرر ابن رشد أنھ "إنما يث´ت م��م عsF �شأوا عل¬�ا"، و"صار أمر م إsh الدنيو0اعsF قرطبة)، بفعل انقطاع "أ8èاب السيادة واملراتب" عن "السياسة الكرامية ال�O  ـ تار0خ اس¥يالء املوحدين  540وK> إطار نقده للواقع السياOPQ املاثل أمامھ ( ، 1998، ب,+وت، 1دمحم عابد اGrابري: ابن رشد، س,+ة وفكر، دراسة ونصوص، مركز دراسة الوحدة العر/ية، ط  1                                                           و0فعل ما يرغب فيھ...ولذلك يeشأ K>  ذه املدينة جماع xشياء ا��تلفة مما  و K> ، مضيفا: "فأما اZ9ماعية ف·O ال�O يyون ف¬�ا �ل واحد من الناس مطلقا 2يyون حرا"لعامة أ�ºا أحق با89ر0ة، ألن �ل واحد م��م ف¬�ا cعتقد، ببادئ الرأي، أنھ أحق بان الھ قدرة تدب�7، ¡�ا يمكن �ل واحد من بلوغ شRوتھ و0حفظRا، و ذه املدينة ~> ال�O ترى أغلب املدن املوجودة اليوم ~> جماعية. والرجل الذي  و ف¬�ا سيد حقا  و من �انت ولعل  أسرو0ة K> معنا ا الyامل، عsF عكس ما عليھ ا89ال K> املدينة الفاضلة(...)لھ، ولذلك �انت املدينة البHت K>  ذه املدينة  و املقصد xول. واملدينة ~> من أجالنوع من املدن باعتباره إّيا ا ُتحكم بناء عsF ما يقّرره رؤساء البيوت، يقول:" ب7ِّ   .253اGrابري: ابن رشد، ص  2  .257ص 
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ض من سقف Tش�Ãاطات عsF مشروعھ السياOPQ، و و ما جعل مشروعھ cسّتم ، ُمفّضال أن الفاراÛيالتماُيز عن النموذج الطباوي ألفالطون و فيلسوف قرطبة حاول خالصة باملعOa التقليدي فالبحث K> فكر ابن رشد يeبé> أن يضل مفتوحا ـ  و أن إن ما يمكن استخالصھ من عرض أفyار ابن رشد الّسياسية ـ و~> لHست   . 1تeشأ ف¬�ا املدينة الفاضلة وسائر أنواع املدن"eشأ K>  ذه املدينة �ل الصنا�ع والRيئات، وتyون معدة ألن املدن xخرى.... ولذلك ت لغة وفقRا وتصوفا، كما حضرت �شyل  gسالميةاملعاصرة، غابت �ليا عن الثقافة و كذا نخُلص إsh القول بأن مفا يم ا89ر0ة ال�O بلور��ا الثقافة السياسية  .T2متحان، بيد أن النجاح لم يحالفRم K>  ذا املضمارإقناع اy89ام بأ مية وضع فكرة ا89ر0ة موقع رشد، و0مكن أن يyونوا قد عملوا عsF السياسية، و0مكن ألحالم الديمقراطية أن تyون قد راودت �عض الفالسفة �ابن املسلم7ن، فقد ظلت �لRا تأمالت نظر0ة ولم ُتمتحن بالتجرqة الواقعية K> ا89ياة xشyال املتغ�7ة للمدن واملتعلقة �عظمة ا89ر0ة وأ مي��ا الك �ى عند املفكر0ن ل  ذه xفyار ال�O ت¥ناو آخر مس  ذه املرة جانب املمارسة؛ فمع اف�Ãاض أ مية ال�O اعتeت با89ر0ة، نقد  gسالميةيضاف إsh النقد املضمو�ي املوجھ للفلسفة   طلب ا89ر0ة.أخرى تجده يeتقد ا89ر0ة و+عد ا من سلبيات املدينة "اZ9ماعية"، و0دعو إsh ترشيد جو ر0ات �gسان، وتارة  بأ مية مسألة ا89ر0ة، فRو تارة يeتصر لRا و0حس�Ùا منبنوع من املوضوعية واملقبولية، و§ن لم تتع7ّن مالمحھ الرئHسة، سيما K> ما يتعّلق يخفَّ   .153ص  روزنتال: اqrر
ة 1% �سالم، 2  174ابن رشد: الضروري 1% السياسة، ص  1                                                           اسية لبعض املفكر0ن املسلم7ن، أو �ان التناقض سمة �Zول K> الفلسفة السي
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 æËكتابا��م من <K واZËل مقام مقال«معتنق¬�ا؛ فبعض املفكر0ن انتyفعندما »ل ، <K ام، وّملا يكتبونy89ِخصام مع ا <K الفقھ والسياسة الشرعية تجد م <K م، محاول7ن يكتبونRداب السلطانية، تجد م يناقضون أنفسåامللوك و ÒÔسبق��م. رأينا ت �ير واقع ن Oعصر م أو العصور ال� <K OPQال السياZر الذي حاط با�Rالتغلب والق sFفمن ناحية تجد م أشداء ع ،...<hكتابات ابن حنبل وابن تيمية والغزا <K ذات الوقت ينصاعون لألمراء ذلك <Kية أو كالمية، وRمر بمسألة فقx ام �لما �علقy89ماعيةو0دعون لطاع��م بالاZ98ر0ات الفردية واÁم لRالتمي�7 ب7ن املضمون امليتاف�7يقي الذي تضفيھ أغلب   . 1رغم من ان��اك shسالميةالكتابات من  نا، ت �ز ا89اجة إg  دبياتx الذي ترت¹يھ <h7ن املضمون اللي �اqوم ا89ر0ة، وRمف sFتمام والنظرة اختالف ا89ر0ة امليتافز0قية السياسية ا89ديثة واملعاصرة، حيث ال يمكن الفصل ب7ن تجليات ع T تج بالطبع عن اختالفeاملفا يم"والطبيعية واملدنية والسياسية،و"ي <K2 سط تأث�7هÛللشعوب املسلمة، و <Þ0التار OPSل الضم�7 النفyّية 1% كتابھ إحياء علوم الدين، و/,ن كتاباتھ  1                                                           . و و ما شBول ييمكن 8نا أن نقارن ب,ن ما كتبھ أبو حامد الغزا�% بصفتھ الفقz ھ. 1% �طار
حذر الغزا�% بقوة من أخطار nعدي السلطة السياسية بصفتھ نا¬qا ومقر/ا من ملوك بST بو . أورده فرانز روزنتال 1%: مفBوم اqrر
ة (م 241، ص 3العقول أيضا. أبو حامد الغزا�%: إحياء علوم الدين، اGHلد لألحرار من قبل أولئك الذين يمتل<ون السلطة. إن 8ذا �خضاع ال �عST عبودية أجسامBم فقط بل عبودية رادي فBدفھ �خضاع � »اGrاه«من قبل اBGrات zقوى اقتصاديا. أما الطغيان السياSfg الذي �سميھ الغزا�% السياسية والرعية، والn Scش<ل تحديا ل´qر
ة أعظم خطورة من العبودية. إذ أن zخ,+ة nعST امتالك يم,ن العبد تقليد الكالسي<ي 1% التعب,+ عن أف<اره ¦شأن العالقة ب,ن السلطة السياسية ع&� اqrر
ة الفردية، متبعا 1% ذلك ال   .17العروي: مفBوم اqrر
ة، ص  2  .252 خات§S: الدين والفكر 1% فخ Vس�بداد، ص ، مقت¹س من : دمحم15الغزا�%: س,+ امللوك، ص ».�شاءامللوك والسالط,ن، وأن يطيعBم فيما يأمرون، و علم هللا nعا�� �عطي السلطنة واململكة، وانھ يؤnي ملكھ من اr{لق محبتھ، و
لزمBم متا¦عتھ وطاعتھ، وال يجوز معص·تھ ومنازعتھ...في"بÝ% ل<ل من أتاه هللا البدن أن يحب ھ يجب ع&� السلطان ظل هللا 1% أرضھ، في"بÝ% أن �علم أن من أعطاه هللا درجة امللوك، وجعلھ ظلھ z %1رض، فإنللعباد ع&� عبادتھ الدليل .... واختار امللوك qrفظ العباد من اعتداء ¦عضBم ع&� ¦عض كما �سمع z %1خبار: وتيقن أن هللا اختار من بST آدم طائفت,ن: و8م zن¹ياء؛ ليب·نوا اعلم « . أما 1% السياق الثا5ي فنقرأ لھ :158س) ص 
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ثما تقلصت سلطة الدولة واملناطق البعيدة عن املركز، خاصة 1% ظل وجود ذلك التخارج ب,ن الدولة واqrر
ة؛ فحير/ما سمح ضعف سيطرة الدولة 1% التار
خ �سالمي ع&� Rافة اGHال ال�+ا4ي، t\امش من اqrر
ة 1% الضوا�% 1                                                           آنذاك لتداول ا89كم ~> العنف املسÒÁ، عالوة عsF أن الكتب الفقRية خّلدت العديد ، و و ما يدّلل عsF أن الوسيلة الوحيدة ال�O توّفرت T3نقالبات واملؤامرات السياسية؛ فكُتب التار0خ تزخر بحوادث قتل ا�9لفاء وxمراء وتنفيذ 2العرqية وgسالميةوممارسة K> التار0خ وا89اضر شyّلت شبھ غياب عن ساح�O النظر والفعل K> البلدان ، غ�7 أن gدراك حاصل،�ون ا89ر0ة، بما ~> مفRوم 1التقليدي gسالميالدولة ذ ب إsh ذلك عبد هللا العروي، K> مجال حر0ة الفرد أوسع بكث�7 مما cش�7 إليھ نظام ، كما سالميg gسالمي7ن، وقد نyون أخطأنا املنæË عsF أساس أن تجرqة ا�Zتمع قد نyون توفقنا K> عرض إشyالية غياب مفRوم ا89ر0ة K> الفكر واملمارسة   .ع�l س¨يل ا(Kتم  . gسالميةوTجتما�> K> البلدان ث�7 سواء أ�انت ممارسة تار0خية أو ما cعتمل اليوم داخل ا�Zال السياOPQ والثقاK> التأعsF التفك�7 الفسلفي والديOa إsh عصرنا  ذا، ولم �سلم املمارسة السياسية من  ذا  ,+ من مختلف العوامل بل 8و من إفراز التفاعالت ال�+انية، شأنھ 1% ذلك شأن باÇ% املفا8يم املستحدثة، وذلك بتأثسيما وأن مفBوم اqrر
ة املتداول اليوم z %1وساط الفكر
ة والسياسية 1% البلدان �سالمية ل·س ُمنَتجا جوانيا،  R  2لما اnسع مجال اqrر
ة والعكس أيضا ¬qيح. أqsت  19من املصط´qات املستعملة 1% العالم �سالمي ففي أواسط القرن من قبيل Vستعمار والثورات، فكث,+  ) املستعملة حbc ذلك اqr,ن لتصف م<ان Vatanتحمل مدلوالت أخرى، إذ نجد مثال ال<لمة ال�+كية (فطن/ وطن/ الثورة الفر5سية، للداللة ع&� معbT آخر، 8و الوطن/املواطن؛ أما  والدة املرء أو إقامتھ، nستخدم تحت تأث,+ ترجمة )، 1848- 1789مضمون سياSfg"، يمكن مراجعة 8ذا املوضوع عند: إر
ك 8و/ز/اوم: عصر الثورات، أورو/ا (�ستخدم باعتباره nعب,+ا قانونيا يقابلھ الّرِق والعبودية، فقد غدا لھ  1800مصط´² اqrر
ة، الذي Rان قبل سنة    .2004، 4تار
خ Vغتيال السياSfg 1% �سالم، لBادي العلوي، دار املدي، ط للتفصيل أكi+ 1% 8ذا املوضوع يمكن مراجعة الكتابات الSc أّرخت qrوادث القتل 1% التار
خ �سالمي، وم[\ا كتاب:  3  129، ص 2007، ب,+وت، 1فايز الصباغ، املنظمة العر/ية لل�+جمة، ط
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ستخدام اZ9ما�> تحاط بالعناية الالزمة، مع التأسHس لفضاء عمومي cساعد عT sF أما حاضرا فمسألة ا89ر0ة بوجھ عام وا89ر0ة السياسية بوجھ خاص البد أن   دليل إضاK> عsF ذلك.وال��ديدات، وما صمود أسماء 8Óايا حر0ة الفكر والرأي رغم محاوالت التعتيم، إال فكر0ة وTعتقادية قد ُحفَّ با��اطر من املُقوالت الداّلة عsF أن مجال ا89ر0ة ال قة تلك القصة ال�O أورد ا روزنتال K> سياق دفاعھ عن ا89ر0ة، فكم ~> عمي  ثراء K> ظل xرستقراطية أو xوتوقراطية ألن ا89ر0ة أفضل من العبودية.الديمقراطية عsF الغK «a> ظل حكم مس¥بد... إن الفقر K> الديمقراطية أفضل من �ل بطر0قة ديمقر0طس الذي قال ذات مرة: إنOa أفضل ا89ياة الفق�7ة K> ظل تZïيمRا بقيم مادية. يجب أن نختار ا  نفسRا تمثل القيمة ال��ائية ال�O ال يمكنال يeبé> أن نختار ا89ر0ة السياسية ألننا نأمل بحياة مر0حة، ولكن ألن ا89ر0ة   .ال�øصية قليال من القدرة عsF التأثK �7> رفا ي¥ناقولھ عن الديمقراطية أو ا89ر0ة، حسب �ارل بوqر،  و إ�ºما تمنحان قدراتنا أحرارا.إن أقPß» ما يمكن  يرام بمجرد أن يصبحوا بإخبار الناس أ�ºم سيyونون عsF مااقتصادية، فمن ا�9طأ بل من ا�9طر إsh أ�عد ا89دود، أن يجري �عظيم ا89ر0ة منازلنا، والديمقراطية ال تضمن إنجاز أي _OPء، وqالتأكيد ال تضمن تحقيق م÷Zزة ر0ة وحسْب، فا89ر0ة لHست موردا يوِصل إلينا خ�7ات ا89ياة إsh الديمقراطية وا89السياسية بالرفاه Tقتصادي، حيث ال يeبé> أن �عزو الرفاه املادي والتقدم إsh معاZ9ة تلك النظرة ال�O يحاول الساسة �سو0قRا فيما يتصل بمسألة رqط ا89ر0ة فضال عsF أنھ يeبé> بدل مجRود أك � عsF املستوى الثقاK> والسياOPQ من أجل للعقل، cغسل بقال ليأ�لھ فقال لھ: لو غشHت امللك لم تفتقر إsh أ�ل  ذا، فقال لھ لقد فّضل ديوجنHس الفقر عsF خدمة امللوك: رآه رجل من أطباء Tسكندر «قائال: 
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مللك �عد أن كنت  ديوجنHس: وأنت أيضا لو اقتصرت عsF أ�ل  ذا لم َتِصر عبدا املطبعة أبو نصر الفاراÛي: السياسة املدنية، تحقيق فوزي م�Ãي النجار، - .1998، ب�7وت، 1العرqية، طالع �ية إsh العرqية أحمد °8الن، إشراف عابد اZ9ابري، مركز دراسة الوحدة ابن رشد: الضروري K> السياسة: مختصر كتاب السياسة ألفالطون، نقلھ من -  املراجع:  .1»حرا )، ترجمة فايز الصباغ، 1848-1789إر0ك  وqزqاوم: عصر الثورات، أوروqا (- .1964، ب�7وت،1الyاتوليكية، ط  ، 1شتا، دار قرطبة، ط إبرا يمبرنارد لو+س: لغة السياسة g <Kسالم، ترجمة، - .2007، ب�7وت، 1املنظمة العرqية لل�Ãجمة، ط ؛  1جون س¥يوارت ميل: ا89ر0ة، ترجمة، طھ السبا�>، مطبعة الشعب ، ط- .249، ص2011، ب�7وت، 1العز0ز لبHب، املنظمة العرqية لل�Ãجمة، ط ا�> أو مبادئ القانون السياOPQ، ترجمة عبد جان جاك روسو: K> العقد Tجتم- 1993 جون لوك: اy89ومة املدنية، ترجمة دمحم شو«> الكيال، مطا�ع شركة gعالنات - .1922القا رة    156اqrر
ة V %1سالم، ص روزنتال: 1                                                             1998، .6عبد هللا العروي: مفRوم الدولة، املركز الثقاK> العرÛي، الطبعة - .2008، ب�7وت، 1املنظمة العرqية لل�Ãجمة، طحّنة أِرندت: K> الثورة، ترجمة عطا عبد الو اب، مراجعة رامز بورسالن، - قية، (د.ت).الشر 
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- <K واد ياس7ن: السلطةZ9سالمعبد اg )2،املركز  ) نقد النظر0ة السياسية ، ، دراسة K> مشكالت املصطÒÁ وأ�عاده gسالمفرانز روزنتال: مفRوم ا89ر0ة K> -  .2009، ب�7وت T1ن¥شار العرÛي، طعبد الكر0م سروش: الدين العلما�ي، ترجمة، أحمد القبن¯>، مؤسPS» -  .2009، ب�7وت 1الثقاK> العرÛي، ط  ، دار املدار 2وان السيد، ط ، ترجمة معن ز0ادة ورضgسالميK> ال�Ãاث العرÛي  قضايا K> الفكر املعاصر، مركز دراسة الوحدة العرqية،   عابد اZ9ابري:دمحم- .1998، ب�7وت، 1الوحدة العرqية، ط دمحم عابد اZ9ابري: ابن رشد، س�7ة وفكر، دراسة ونصوص، مركز دراسة - .2009، الyو0ت 1للثقافة، ط�ارل بوqر: K> ا89ر0ة والديمقراطية،  ترجمة عقيل يوسف عيدان، مركز حوار - .g ،2007سالمي ، 3املسيحية الغرب، دار السا«>، ط  gسالميةدمحم أر�ون: العلمانية والدين، -  .1997، ب�7وت، 1ط ، القا رة 1وا�ºيار ا، مكتبة الشروق، ط  gسالميةللمسلم7ن ب7ن ازد ار ا89ضارة دمحم خاتOU: الدين والفكر K> فخ Tس¥بداد، دراسة K> الفكر السياOPQ - 2011مختارة، دار توqقال للeشر،ط،دمحم الRيالh> وعز0ز لزرق: الدولة، (نصوص م�Ãجمة)، دفاتر فلسفية نصوص - . 1996ب�7وت، 2001  - <K OPQغتيال السياT سالم ادي العلوي: تار0خg الدولة ا89دي-  .2004، 4، ، دار املدى، ط <K ي: ا89ر0ةyنا لكم  ارود الس�Ãمطا�ع  543ثة  سلسلة: اخ .  الشرقية (د.ت) gعالنات
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يح�» اZ9مل: ا89ر0ة  K> املذا ب السياسية ا��تلفة، مجلة عالم الفكر، - . 2009، 27مجلة ال¥سامح، العدد ياسر قنصوه: إشyالية املفا يم املعاصرة: تحوالت التفك�7 أم انحرافاتھ؟ -  �الت: ا� ، مجلة gسالميةطÒÁ املد�ي عند الفاراÛي وK> الفلسفة صمa» أحمد أبو ز0د: امل- .1971ارس ، م4، العدد 1ا�Zلد  ، مؤسسة شباب اZ9امعة، gسكندر0ةأبو ا89سن املاوردي، نصيحة امللوك، -  .1993، 1الغزاsh: املستصفى من أصول الفقھ، دار الكتب العلمية، ب�7وت، ط -  .2004الشRرستا�ي، امللل والنحل، املكتبة العصر0ة، صيدا، ب�7وت -  مصادر وردت %$ الدراسة:  2013، 39التفا م، ع  أبو cعF> دمحم بن ا89سن الفراء: xحyام السلطانية، دار الكتب العلمية، ب�7وت -  .1988 طون، محاورة اZ9مRور0ة، دار الطليعة، ابن رشد: ت�Áيص السياسة ألفال - .110، ص 2الفراÛي: آراء أ ل املدينة الفاضلة، دار الطليعة، ب�7وت، ط -  .1982    .2ب�7وت، ط 
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Vê‰^éŠÖ]�ˆeçâ�Œ^Úçi�†ÓÊ�»�íéÞ‚¹]�íÖæ‚Ö]�‹é‰`i�l÷÷��� � ínè‚£]�í‰^éŠ×Ö�ë†¿ßÖ]�á^âfl†Ö]�»�æ_� � <J÷æ‚}_<°Š£] يد املوضوعAس غ�7ه من فالسفة ا89داثة السياسية؟ يتوقع   تمHز تحديدا ولqأّن ال عالقة العالقة ب7ن  ذا املفّكر  املقال أن يث�7  ذا السؤال، تحديدا نوعيةمن قارئ  ذا ملاذا توماس  و shوx ر للو لةRي املعاصر.وذلك ألّنھ يظÛاملغار <Kازفةا89ديث وواقعنا الثقاZم إذا كّنا أردنا ا�Rز تار0خيا وثقافيا؛ اللq7ن فكر توماس  وqنا وeبإسقاط  بي قيمة  تك¥OPS كيفما �ان السؤال حول طبيعة أفyار  ذا الفيلسوف،فإ�ºّا  ومنZËية تخّص زمن القرن الثامن عشر K> أوروqا أن تفيدنا K> فRم واقعنا؟ ن؛ إذ كيف �8اولة فكر0ة تeتOU إsh شروط نظر0ة نموذجھ الفكري عsF واقعنا الرا كب�7ة K> فRم ماذا حدث مطلع العصر ا89ديث ح7ن القطع مع التقليد  ا�س¥يمولوجية عقال�ي اZ9ديد الفيلسوف  وqز K> بلورة نمط تفك�7 اZ9ديد للعلوم النظر0ة والفكر الوكبل�7 ثم قبلRم �وqرنيك الذي دّشن للثورة العلمية ا89ديثة. وقد أفاد  ذا Tنتعاش والفلك والر0اضيات قد تمّكن من شّق طر0قھ للتأسHس العقال�ي مع غاليF> وديyارت ظري القروسطي للسياسة والفكر املد�ي. فاملعروف أّن العلم اZ9ديد للطبيعة الن  xالسياسة و <K مختلفmالسب <hå خالق عماده النموذج.ùP_النا O   يÛد الفكر العرRشc ي، لمÛوروx <Kواملعر OUمقابل  ذا ا89راك العل <K ،حداث ال´سيطةx م �عضRذه ا89قبة التار0خية، الل  <K سالمي أي �شاط مثمرgسواء مو sFة القرن السا�ع عشر �سيطرة العثماني7ن ع�Ãية ح�» ن الناحية التار0خية (تم�7ت فqاز وصراعات وتراجع دور الثقافة العر�Ãية، وصاحب ذلك من ابqاملنطقة العر <ûمختلف منا <K ار�ÃجT مصر)، أو الثقافية (سيادة <K مع صعود النظام اململو�ي
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ما تyون عن طرح gشyاالت املنZËية والنظر0ة ال�O سوف �شغل  ذا  توماس  وqز ~>مختلف xصعدة. لذلك، سوف نجازف بالقول بأّن ا89الة العرqية السائدة زمن اZ9مود ودخول الثقافة العرqية فيما يمكن أن يطلق عليھ حالة الشرود وال�Ãاجع عsF املستّجدة K> أوروqا K> مختلف مناû> ا89ياة، و0وازي ذلك K> الضّفة اZ9نوqية سيادة ورة الyو�7qنيكية حركية ثقافية علمية نظر0ة فكر0ة ومنZËية جّراء است¥باعات الثوتظRر املقارنات ب7ن ا89الت7ن xوروqية والعرqية K> ف�Ãة القرن السا�ع عشر   ا89ضار0ة. gقطاع)، للبحث عن تأسHس نموذج كيان سياOPQ ومد�ي cستجيب �9صوصياتنا (Tس¥بداد العثما�ي واململو�ي والسلطا�ي وسيادة  الثقافة والعلم والفقھ)، والسياسية لھ الفضل K> مقارqة إشyالية الدولة املدنية K> سياقنا  أنجزه  وqز و0مكن أن يyون كيف يمكن موضعة فكره  ذا xخ�7 ضمن تار0خ الفكر النظري؟وما  ذا الOPúء الذي اتخاذه نموذجا فكر0ا ملقارqة السؤال السياOPQ (والدولة) K> سياقنا املغارÛي. لكن، سياقھ النظري،لي¥سa» لنا معرفة قيمتھ وصالحيتھ ومن ثّم إمyانية معرفة حدود تحديد مyانة فكر  ذا الفيلسوف ضمن لبحث  ذه gشyالية، يلزمنا قبال   وصالحية منZËية؟ واقعنا العرÛي؟  ل يمكن ا89ديث لRذا gسقاط عن مشروعية تار0خية نظر0ة لكن، كيف يمكن إسقاط نظر0ة  وqز K> السياسية وكذا مفRومھ للدولة عsF   الفيلسوف.       الثقاK> الرا ن؟
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من املفكر0ن ا�8دث7ن املRتم7ن بمفRوم الدولة املدنية cَ1ْعَتِ � توماس  وqز  %$ مNانة نموذج توماس �وeز %$ تار'خ الفكر العقال8ي ا()ديث -1 âوا89ق الطبي< «Droit Naturel»  مطلع الفلسفة السياسية ا89ديثة لبداية القرن <K سHا نحو تأسRفالسفة القرن السا�ع عشر متوّج <âنما �ان سHتمخضت عن السا�ع عشر. فب Oواملستجدات العلمية والنظر0ة ال� «P_رنيكية. لقدنظر0ة فلسفية للمعرفة، تتماqوyالبحث عن كي الثورة ال shذلك العصر إ <K د  ؤالءRية فية انصرف جZËھ، وذلك ح�» يواكب مستجدات الثورة النظر0ة واملنZËارت.إصالح العقل وتجديد منyة التار0خية، مثلما فعل الفيلسوف دي�Ã1                                                             2لتلك الفThomas Hobbes - )1588 م) فيلسوف إنجل,�ي حديث درس بجامعة 1679م إ��Oxford  انتR ،ديث,ن. عاصر كال من "دي<ارت" و"غالي&%" الذين حيث تخّرج م[\اqrساس,ا8تماماتھ موزعة ب,ن دراسة اللغات القديمة والفلسفة والعلم اz سم" و "�5سان" ب,ن عام أثرا 1% عصره. 5شر القسم,نGrم. 1658م و 1655ن من مذ8بھ الفلسفي عن "ا بعة السياSfg. وقد ترجم إ�� العر/ية عّدة ترجمات غ,+ أّننا اقتصرنا ع&� ترجمة ديانا حرب و4شرى صعب، الطم و8و أ8م مؤلف لھ 1% مجال الفكر 1651الذي ظBر 1% لندن أول مرة سنة  « theLeviathan »لكن يبقى كتاب   للثورة الذي بدأ ي�ش<ل 1% تلك الف�+ة؛ أي الف,�ياء كعلم يبحث عن تأس·س جديد وفق تلك املعطيات النظر
ة م) 1% 8ذه الف�+ة  Rانت RلBا تتمحور حول العلم اGrديد 1650م إ�� 1596املعروف أن أبحاث الفيلسوف دي<ارت ( z2011.  2و��، 5شرة Rلمة ودار الفارا4ي للطبع وال"شر، ب,+وت،  فا من اضطBاد الكن·سة لھ. ثم ألف أيضا كتاب: مقال 1% املنz ÓÊرسطية والك"سية، غ,+ أّنھ لم ي"شره 1% وقتھ خو خّصصھ للدفاع عن الرؤ
ة العلمية العالم ¦عيدا عن التصورات التقليدية  1633سنة  «Le monde»كتاب العالم  دي$ارت1% دراسة قوان,ن اqrركة. فقد كتب  Galiléeثم  Keplerو  Copernicusالفلكية الSc أحدث�\ا أبحاث Rل من:  «Discours de la méthode»  ما 1637سنةBان أ8ّمR قيقة 1% العلوم"، ب,+وت، عن بالفر5سية، وقد ترجم 8ذا الكتاب إ�� العر/ية عّدة مراتqrسن قيادة العقل وللبحث عن اqr قة
  . 1641سنة  « Méditations métaphysiques »و�ثار العلو
ة، و�% RّلBا دراسات لم ت�+جم ¦عد. ثم ¦عد ذلك 5شر دي<ارت كتابھ zساSfg: تأمالت ميتاف,�يقية ة دراسات علمية حول: البصر
ات، والBندسة، . وجدير بالذكر أن 8ذا الكتاب Rان مرفوقا 1% أصلھ بثالث2008الBامش للم�+جم عمر الشار5ي عن املنّظمة العر/ية لل�+جمة تحت عنوان: "حديث الطر
قة"، 1% طبعتھ zو�� لسنة . ثّم صدرت ترجمة أخرى أظّ[\ا أحسن وأغbT بحواش�\ا وشروحBا G1953 %1نة الدولية ل�+جمة الروا¤ع، سنة ال´ترجمة جميل صليبا ¦عنوان: "مقالة الطر
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املادية للطبيعة �gسانية K> تجاوز  القرن السا�ع عشر. ولقد سا مت تصوراتھفلسفة سياسية عقالنية من خالل أسس ودعائم ال�Ïعة åلية الناشئة K> أواخر  وqز، K> ظل  ذا املناخ الفكري املّ¥سم �غلبة املنæË العقال�ي، عsF تأسHس  قام  1النفس لدى �gسان.تماما مثلما فعل ديyارت K> دراستھ النظر0ة النفعاالت نyون عند ذلك قد استطعنا أن �غ�7ّ ا ونتغلب عل¬�ا باستخدامنا للمنæË العقال�ي، تجّسد ذلك لديھ �شyل واÒÓ ح7ن اعت � أّنھ بفRمنا للطبيعة ال´شر0ة بصورة آلية، الفلسفي اZ9ديد القائم عsF ال�Ïعة الطبيعية åلية. وقد السياسة لRذا التوجھ نتعامل ¡�ا مع با«> xجسام الف�7يائية xخرى ح7ن دراس��ا. لذلك أخضع دراسة مسائل �ان  وqز cعت � الدولة جسما حيث يمكن إخضاعRا لنفس الطر0قة ال�O   ال´شري بصفة عامة. لم الف�7ياء النا_ùP عsF مقارqتھ للقضايا xخالقية والسياسية خاصة، ولالجتماع عفالسفة القرن السا�ع عشر يوم ذاك، فلم cستطع، من جRتھ،أن يقاوم تأث�7 نموذجية ال�Ïعة الطبيعية åلية املس¥شر0ة K> أوساط  برادcغمصاحبنا بذلك دونما ا�9روج عن يحظى باألولو0ة K> ذلك الزمن من أمر العلم الف�7يا�ي واملعرفة العقلية. لقد قام وTجتماع خالفا ملا �ان  الف�Ãة التار0خية، قام  وqز ِبَصْرِف فكره إsh أمور السياسةغ�7 أّنھ، وK> غمرة  ذا البحث النظري وامل��¯> املبذول من طرف مفكري  ذه  ¦ش<ل عام متفقا مع ال�+اث الذي يمتّد حbc سقراط، والذي يرى أن  ، Rان 8و/زتحديدابخصوص 8ذه النقطة  2  ونتغلب عل�\ا باستخدام املنÓÊ العق&% الذي يقدر ع&� تزو
دنا بوسائل توجيھ اr{وف وVنفعاالت السلبية. الش<ل من الفBم 5ستطيع أن 5غّ,+8ا بضرورة فBم الطبيعة ال¹شر
ة وفق الفBم الطبيÍ% ��%، إذ t\ذا  آمن 8و/ز 1                                                             2بالطبيعة �gسانية ال�O نظر إل¬�ا K> زمنھ عsF أ�ºّا طبيعة عقلية وفكر0ة باألساس.بالسياسيات باملقتضيات النظر0ة واملنZËية للمعرفة الف�7يائية الناشئة، وخصوصا لعتيق للسياسة وxخالق معا، حيث عمد إsh رqط �Tشغال املنظور القروسطي ا اسية وطا¦عBا، تتحّدد عن طر
ق الرجوع إ�� الطبيعة �5سانية. لكّنھ، باملقابل، أ8داف اqrياة zخالقية والسي
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وqالعالم الذي توجد فيھ، وال�O صاغ إطار ا امليتاف�7يقي الذات املفكرة الواعية بذا��ا والواقع أّن ذلك �ان من إفرازات الثورة الyوqرنيكية ال�O أفضت قيام مفRوم   مجتمعھ. إsh تبلور نقاشات نظر0ة فلسفية حديثة حول �gسان باعتباره فردا واعيا داخل قط؛ و§ّنما أيضا K> ما تكشف عنھ من دالالت وأ�عاد تار0خية وا�ستمولوجية أفضت فا�9صوص ال تكمن أ مّي��ا فيما ت¥يحھ من فRم ل8Áياة املدنية Tجتماعية والسياسية مثل: ا89ق، القانون، ا�Zتمع، اy89ومة، العدالة ا9. غ�7 أّن العودة إsh تصوراتھ ¡�ذا xخالقية والسياسية ال�O �انت حكرا عx sFوساط الديeية وxرستقراطية لعصره مجموعة من املفا يم فتح ¡�ذه ا�Zاوزة نقاشا فلسفيا جديدا بصدد  ولقد استخلص  وqز ما ي�Ãّتب عن  ذا املستجد النظري  1اZ9ديد K> القرن السا�ع عشر.ملا جرى عليھ التقليد xرسطي امل�Ãاجع أمام طموح العلم  �شyل مخالف ديyارت   أنظر t\ذا اr{صوص أطروحتھ للدكتوراه من جامعة موتر
ال تحت العنوان التا�%: )Jaques chamberland أخالقية لدول خيالية، مثل أنموذج اGrمBور
ة ألفالطون. يؤّكد 8ذا التجديد لدى 8و/ز الباحث(ذلك ألن 8دفBم Rان مثاليا و4عيدا جّدا عن الواقع ملّا سنوا قوان,ن ذ8بوا إليھ من أف<ار سياسية وأخالقية، و بال"سبة ل"8و/ز"، كما بال"سبة ل"ميكيافي&%" قبلھ بقليل، فقد أخفق الفالسفة السياسيون الكالسيكيون فيما  1Alain de Libera : Archéologie du sujet ; éd Vrin. Paris, 2010. p 33 2  ).2005(القا8رة: اGHلس zع&� للثقافة,   809ة؛ ، املشروع القومي لل�+جم1وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، ج ش�+اوش وجوز
ف كروSf¸4: تار
خ الفلسفة السياسية (مادة توماس 8و/ز)، ترجمة محمود سيد أحمد؛ مراجعة السي<ولوجية القديمة القائلة بوجود طبيعة عقلية ومدنية سابقة لدى �5سان. أنظر t\ذا اr{صوص: ليو ز تلك املش<لة نظر
ة خاصة بھ عن فكرة "حالة الطبيعة" مستمدة من انفعاالت �5سان وذلك ملّا تجاو حّدد  الطر
قة الSc تضع t\ا الطبيعة املعاي,+ للسياسة ¦ش<ل مختلف تماما عن 8ذا ال�+اث؛ حيث عمد إ�� تأس·س                                                                                                                                                       2للسياسة، بحيث تقوم عsF أساس علOU صرف. �gسان داخل ا89ياة املدنية وTجتماعية من خالل تأسHس فلسفي عقال�ي جديدعsF بحث وضعية  العملية السياسية وxخالقية، فعمل (ظRور مفRوم) من القضايا
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مك¥شفا أن الدوافع ا89قيقية  ا تمامھ لدراسة  ذه Tنفعاالت، أوsh  وqز  ل¥شyّل طبيعتھ ا�9اصة.  xوقات وفقا آلليا��ا ا89يو0ةالدالة عT sFنفعاالت القا�عة K> أعماقھ، وال�O تفرض عليھ التصرف K> أغلب من ا89الة املدنية ال�O تeشأ عن إدراك �gسان لقوان7ن العقل وشرور ا89الة xوsh طبيعية أو�g shسان حيوان مد�ي بطبعھ؛وذ ب بخالف ذلك إsh ما اعتبار ا89الة ال، ألجل  ذه املRّمة النظر0ة، إsh تجاوز فكرة أرسطو حول �ون د  وqزَعَم  ال�O �ستوّجب  إّنما تكمن K> تلك امليول املشyلة لطبيعتھ ال´شر0ة للسلوك �gسا�ي إطار حياة مدنية سابقة وأصلية،ح�» القول أّن يyون بمقدور جميع ال´شر العHش �g <Kسان بyونھ حيوانا عاقال وسياسيا، فقد وقعت K> خطأ شeيع حيث يلزم من  ذا �gسان بطبعھ �ائنا سياسيا واجتماعيا. فلّما حّددت الفلسفة السياسية الكالسيكية ظري املعاZ9ة املشyلة السيyولوجية القديمة املتمثلة فيما إذا �ان �gسان،منطلقا ن كذا، غدت فكرة "حالة الطبيعة" املستمدة من تصورات  وqز حول امليول   1القواعد والقوان7ن السياسية.الك¥شاف العناصر xولية، وال´سيطة ال�O �سمح بأن �عاæ9 عsF ضو�õا �عض  وqز بالطبيعة �gسانية ال�O طاملا اعت � ا ضرور0ة  السياOPQ (الدولة).لذا، ا تم يمكن أن َتْنَحلَّ عsF ضو�õا القوان7ن السياسية وxخالقية الضرور0ة لقيام اZ9سمال´سيطة ال�O  الدراسة العلمية والسياسية،وذلك ألجل اك¥شاف عناصر ا xّولية  Jaques chamberland : Le cantus chez Hobbes, thèse de doctorat en philosophie, Op. cite. P 312 1«Nous avons considéré la nature humaine autant qu’il était nécessaire pour découvrir les premiers et les simples éléments dans lesquels les règles et les lois de la politiquepeuvent se résoudre, et c’est le but que je m’étais proposé.» T. Hobbes: «De la nature humaine», op. Cite, p.118.  2 État de nature, Dictionnaire de philosophie, Noëlla Baraquin, Paris, Armand-Colin, 2007 -                                                                                                                                                      2من دون �عاقدات أو عRود م �مة فيما بي��م.
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K>  السياOPQ (الدولة املدنية)؛وقد اعت � معرف��ا، واك¥شاف حقيق��ا، مسألة ضرور0ةوانطالقا من ذلك، أوsh  وqز بحث الطبيعة �gسانية أ مية قصوى لتأسHس اZ9سم  2ك �ياء.�gسان نك¥شف أ�ºّا امليول ال�O تدفع الناس للتصّرف بوحشية وخوف و ننطلق م��ا لبحث املسائل xخالقية لدى  املوجودة K> أعماق �gسان، ال�O عندما�ان مقصود توماس  وqز من فرضية حالة الطبيعة بحث امليول الطبيعية   ي تلك الطبيعة ال´شر0ة العدوانية املتأّصلة K> ال´شر. (اy89ومة)، أحيث cسمح تحليلRا وتفس�7 ا الوقوف عsF منبع الشعور با89اجة إsh ا�Zتمع املد�ي فالدوافع الطبيعية (الغرائز وx واء) ميyان�7مات طبيعية تقبع K> انفعاالت النفس، املساعدة عsF تأسHس ا�Zتمع املد�ي التعاقدي.  ال�O من شأن فRم آليات اشتغالRا ع وTنفعاالتxمر، سوى ف�Ãة تار0خية مف�Ãضة نظر0ا ومنZËيا لتحليل مختلف الدوافلHست، K> واقع  لذلك، فحالة الطبيعية املقصودة K> حديث  وqز عن ا89ق الطبيâ>ك �ى بالeسبة لفRم وضعية التعاقد اZ9ديدة امل�Ãّتبة عن تجاوز ا89الة الطبيعية. فإّن للمسألة التار0خية أ مية 1ية والسياسية،ا89الة الفوضو0ة قبل املرحلة Tجتماعسياسيا وال اجتماعيا، حيث من املف�Ãض أن تyون ا�Zتمعات ال´شر0ة قد مّرت من �انت حالة الطبيعة تفرض القول بأن الyائن ال´شري لم يكن بطبعھ �ائنا  وملّا ن تصّور عقال�ي ناæÓ وواÒÓ �عناصر ا89ق الطبيâ>، وكذا بالسياسة وxخالق  صياغة  Pour se faire une idée claire des éléments du droit naturel et de la politique, il important de connaitre la nature de l’homme, de savoir ce que c’est qu’un corps politique et ce que nous entendons par loi. » T. Hobbes: «De la nature humaine», op. Cite.  P 43 » 3  577أنظر: تار
خ الفلسفة السياسية. اGrزء zول، مرجع سابق، ص  1État de nature, Dictionnaire de philosophie, Christian Godin, Paris, Fayard, 2004 2                                                             3معرفة طبيعة �gسان، بل ومعرفة ماذا cعOa اZ9سم السياOPQ؟ وماذا cعOa بالقانون.فكرًة وا8Óة لعناصر ا89ق الطبيâ> والسياسة، فإّنھ يلزم  �شyل عام. فلyي ُنyَِوّ
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 <Fسانية" كفرض عق�g ز فكرتھ عن "الطبيعيةqّمة صاغ  وRخالقية واوألجل  ذه املx ضافاتg يمكن أن ُتقاس بھ مختلف <Kسوف ونموذج معر Oملدنية ال� .shوx ا89الة الطبيعية sh1َتْنَضاُف إ <K ،أن والظا ر أّنھ يمكننا أن �عت �  ذا املسلك <éبeبمثابة أنموذج "الفراغ" النظري ا�8ض الذي ي ،<Fمجال الف�7ياء ا89ديثة تحليل  ذا الفرض العق <K "ولوجيا ما �ان يؤديھ أنموذج "الفراغqو�µنx مجال <K وسط فارغ.ح7يؤدي <K سقط� Oجسام ال�x حركة sFا  2ن ال � نة عRَعدُّ بحث انفعاالت النفس وميولcُ ،خصوصيات  محاولة منھ للنفاذ لذلك shإ َناُزع  موضو�> للكيفية ال�O تؤدي ¡�ا انفعاالتھ الشعور0ة وميولھ الطبيعية إshبدراسة سلوك �gسان املد�ي من مدخل سياOPQ عقال�ي، و�سمح K> ذات الوقت بفRم بحيث تختّص  3،بالطبيعة �gسانية خاّصة ال�Ïوع النظري القّوي لتأسHس ف�7ياء ا89ق الطبيâ> تأسHسا طبيعيا.و0وجد لدى  وqز  ذا الطبيعة �gسانية ألجل تأسHس التَّ مع غ�7ه،ومن جRة أخرى إsh البحث عن Tتفاقات والتعاقدات ال�O  واملُناَفَسة وا89رب "شور 1% مجلة التفا8م تحت عنوان "نظر
ة العقد VجتماU% من أنظر t\ذا اr{صوص مقال عبد العز
ز لب·ب، امل2  .175الفصل السا¦ع عشر من الليفيتان، ال�+جمة العر/ية، ص للبحث عن حالة السلم انطالقا من اr{وف و�مل. أنظر t\ذا اr{صوص كالمھ 1% أسباب 5شوء الدولة وقيامBا، سلوRات الSc نقدم ع&� فعلBا، وت<ون عبارة عن مي<ان,�مات نفسية 1% طبيعتنا ال¹شر
ة، والSc تدفعنا للقيام بتلك الغالبا ما يدعو 8و/ز أن نفBم السلوك ال¹شري بالوقوف ع&� الطر
قة الn Scعمل t\ا 8zواء وVنفعاالت الSc تقبع  1                                                             4أن تجّنبھ Tنقراض والRالك بالبحث عن السلم وxمن.من شأ�ºا    ن حال الطبيعة املر
ب.الدائمة. لذلك Rان من الضروري البحث عن حل ثالث أقل خطورة وأكi+ أمانا مواqrرب مع أقرانھ، و1% نفس الوقت �% الSc تحملھ كذلك ع&� �ذعان ل´{وف والرعب من املوت جراء اqrرب د ع&� أن الغر
زة من خالل Vنفعاالت وامليول، �% نفسBا الSc تحمل إ5سان الطبيعة ع&� املنافسة يجب التأكي4  1% دراسة وتحليل انفعاالت �5سان الطبيÍ%.5ستخدم عبارة "ف,�ياء الطبيعة �5سانية" لإلشارة إ�� أ8مية املقار/ة الطبيعية وال��عة �لية الSc اعتمد8ا 8و/ز 3  .2013، شتاء 39العدد  ،إ�� روسو 8و/ز
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َد وجود 1تفاديا للفناء اZ9ما�>.cسمح بفÒÝ ا�Zال لقيام الRيئة السياسية ال�O س¥توsh �س�7 أمور الناس وتدب�7 ا > املطلق،  و ما استمرار م K> ا89ياة. لذلك فإّن عملية التنازل عن ا89ق الطبيâن¥يجة نظر0ة ومنZËية معا، تقول بحتمية قيام التعاقد السياOPQ ب7ن ال´شر ألجل للطبيعة �gسانية لدى  ذا xخ�7 إsh استخالص  التحليل الف�7يا�ي أفPÎ»  ذا cش�Ãط تنازل أفراده عن حر��0م املطلقة ال�O ~>  ول	ن �ان Tجتماع �gسا�ي  xنا�ي بحقھ الطبيâ> املطلق. مش�Ãكة بHنھ و7qن غ�7ه، ن¥يجة خوفھ من الضرر الكب�7 الذي قد ي8Áقھ جّراء تمّسكھ قادر عsF تأسHس حياة مدنية  2ك سابقا؛ بل أساسا عsF أّنھ �ائن طبيâ> حّر تقول بذل�gسان ال عsF أّنھ حيوان سياOPQ بطبعھ، كما �انت السياسة املدنية الكالسيكية ولعّل من الّدالالت العميقة لRذه الن¥يجة أن َتَحدَّ <âون بديال عن حال��م الطبيعية  حق طبيyي OPQإ�شاء جسم سيا Ò9م، وذلك لصاRش ~> حتمية التعاقد لcيمكن أن تمّك��م من التعا O؛ فألّن الفكرة السياسية ال�shوx                                                           1  الذي يدفع الناس إ�� التنازل عن Sfgساz وف من املوت 1% تحليل 8و/ز النفعاالت �5سان الباعث}rالقادر ع&� رعاية يمثل ا Sfgسم السياGrم الطبيعية، ومن ثم التفاوض ألجل التفا8م والتعاقد بي[\م لتأس·س اB8ذا التنازل احقوق S§وف من الفناء الشامل، جراء حرب ال<ل ضد ال<ل، حالة حالة السلم بي[\م. �س}r² طرف ثالث يمّثل مجموع القوى املمكنة، أي الدولة لناجم عن اrقوق الطبيعية املطلقة لصاqrفراد عن اz د  آخر غ,+ حفظ الستنازل جميعBة الراعية والسا8رة ع&� تنفيذ بنود التعاقد السابق دون أن ت<ون �% مقّيدة ¦ع
% حوزتھ حسب ما أحيانا جزءا من قوة �5سان لعمل ما ير
د، ولك[\ا ال nستطيع منعھ من استعمال القوة املتبقية 81و/ز أّن اqrر
ة، حسب الداللة الqçيحة لBذه ال<لمة، �% غياب العوائق اr{ارجية: تلك العوائق الn Scعطل لذا يرى =. =خذ معنا8ا داللة التضاد مع مبدأ العطالة كما جاء بھ غالي&%اqrركة 1% القرن السا¦ع عشر، حيث اتجدير بالذكر أّن تحديد مفBوم اqrر
ة كما �ستعملBا توماس 8و/ز ال ينفصل عن الفكرة الف,�يائية السائدة حول  2  .  175وnعر
فBا، ص وzمن ب,ن رعايا8ا. أنظر كتاب الليفيتان، ال�+جمة العر/ية، الفصل السا¦ع عشر: 1% أسباب 5شوء الدولة لم القو أنظر t\ذا اr{صوص nعر
فھ ل´qر
ة 1% كتاب الليفيتان ح,ن صّرح: "وأعST باqrر
ة، وفقا .يمليھ عليھ حكمھ وعقلھ و8ذه املعّوقات قد تذ8ب غالبا بجزء من قوة �5سان ع&�  غياب املعّوقات ا*ارجية؛ملعbT ال<لمة الqçيح،     139ة، مرجع سابق. ص فعل ما ير
د..."، مأخوذ من ال�+جمة العر/ي
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OPÅص واحد  و  املد�ي القا�° Ò9م �ّل قو��م لصاRم، بحبضرورة أن يمنحوا جميعRمجلس من النواب املمثل7ن ل Ò9ون ذلكالعا ل، أو لصاyعن طر0ق التصو0ت باألغلبية. س´يال عقالنيا  يث ي ÒÁإرادة واحدة أقوى وأص shال إراد��م إ�Ãعنيھ ذلك، أّن �عي7ن °�ص واحد أو مجلس نواب واحد يحمل   الخc ولعّل ما Oفعال ال�x ف أّنھ، نفسھ، صاحب �ل تلك�Ãعc أن sFصية �ّل مواطن م��م ع�°Rعمل <K الشؤون ذات العالقة بالسالم يقوم ¡�ا (أو ي¥س´ب <K (صية�øجميع الناس إراد��م أمام إرادة ا حامل  ذه ال <éمر أن يلx من العاّم7ن. لذلك سوف يلزم من  ذاxيلزم إسقاط و <hم وفق �عاقد مسبق، بالتاRسوسc أن sFم الفردية أمام حكمھ. ا89اكم املطلق الذي �عاقدوا عRامyأح  T من �µل وحد��م ا89قيقية متمثلة يمثل  ذا أكyّشc ل تفاق والوئام؛ بل إّنھ ماyخر، بالشå ص�øتج عن اتفاق �ل °�ص مع الeا وحدة ت�ºّص واحد. إ�° <K لس، وأتنازل لھZص أو ذاك ا��øوذلك شر0طة أن ت¥نازل عن حقك لھ وأن تصادق الذي يمكن للواحد أن يقول لآلخر: أخول  ذا ال ،OPSحكم نف <K عن حقي sFع <K ور الذي اتحدRمZ9ل، فإن اyتفاق ¡�ذا الشT وعندما يتم  ذا .<Fية أعمالھ مثeتمع أو الدولة بالالتيZا� «Uسc ص واحد�° «Civitas»  ء الذي يخلق التن7نOPúصيغة املبالغة:  ذا ال sFز بالوحش الكب�7، أو �عبارة أخرى تدل عqسّميھ  وHلھ الفا�ي الذي أو ما سgون نحنyسالمنا وأمننا.املواطن7ن مدين7 ن sF(العا ل)   ن لھ ع «Uسx تّمت ب7ن ا89اكم Oالسلم  كذا،�شأت الدولة من رحم التعاقدات ال� sFماعة املدنية (الرعايا)، وذلك للمحافظة عZÁل7ن لyّعضاء املشx (الدولة). لكن، ما ~> أ م الدالالت املستفادة ومجموع OPQسم السياZ9ز النظري لالجتماع من  ذه واستمرار0ة اqنموذج توماس  و <K سية النظر0ة للدولة والسياسة معاHاملد�ي؟التأس  
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بيد أّن ما يكشف عنھ  ذا التعر0ف 1ووسائلRم جميعا من أجل السالم وxمن العام7ن.ور عsF أعمالRا، لyي ي¥سa» لRا استخدام قو��م املتبادلة ال�O صادق �ل فرد من اZ9مRلقد سبق وأن عّرف  وqز الدولة بyو�ºا °�صية واحدة، تeتج عن Tتفاقيات   لتوماس �وeز %$ النموذج الفلسفي التأس�س العقال8ي للسياسة %$ قيمة .1 لتنازل بموجب رعايا يلزمRم ا دا89اكم القّوي. يبقى املواطنون K> مقابل ذلك مجرّ أّن الدولة بما ~> جسم سياOPQ ~> تجسيٌد واقâ> لسلطة قّو0ة ومطلقة: سلطة   و ة وغ�7  يظRر ال�øص ا89اكم أو الRيئة ا89اكمة  حر0ّة من شأ�ºا أن ت8Áق ضررًا باألمن العام. التعاقد امل �م عن �ّل حّق أو إsh حياة ا�Zتمع السياOPQ املّ¥سمة باألمن وTستقرار حياة الطبيعة املتوّحشة مقّيدة بأّي ال�Ãام سوى ضمان السالم. لكن بفضل ذلك َأْمَكَن للّناس أن يeتقلوا من َ Rُنا بyو�ºا سلطة مس¥بدَّ جRة واحدة ووحيدة ح7ن تجا لت حقوق با«> xفراد بجعلRا �امل السلطة بيد اختصرت ا�Zتمع املد�ي (اZ9سم السياOPQ) �ّلھ K> حاكم مطلق أو  يئة مس¥بّدة، K> والب7ّن من  ذا التصّور أّن نظر0ّة  وqز K> الدولة قد  2وا�9ضوع للسلطة العليا.   لطاملا اس�ند أنصار امللكية املطلقة 1% انجل�+ا وفر5سا لو س الرا¦ع عشر إ�� 8ذا التصّور الفلسفي اqHافظ. 2  .175ص ، من ال�+جمة العر/ية، مرجع سابق، أنظر الفصل السا¦ع عشر من الليفيتان1                                                           لرغبة املواطن7ن K> البقاء والتمتع باألمن والسالم؛ ومن ثّم فاZ9سم السياOPQ ثمرة كن¥يجة  فكرة الدولة املدنية وفقا لقوان7ن العقل الطبيعية تأسHس سابق ألوانھ، و§ّنما وqز تأسHس ا89ر0ة السياسية، ألن ذلك  Hس ما �Üّم بالeسبة للفيلسوفل .الصاÒ9السلطة السياسية بيد الفيلسوف،مادام القانون الضامن الوحيد لنظام ا89كم بنظام ا89كم املطلق،حيث لم يكن يثق بحكم الفرد الواحد حّ�» K> ا89الة ال�O تyون  وqز َ Rُنا �عارضا بHّنا مع أرسطو الذي �ان ال يؤمن  (ا89اكم / الRيئة ا89اكمة). ُيظRر



 أخدوش ا()س�ن�.…....................…………ا()ديثة للسياسة النظري  الّر�ان %$ أو  : السياEFd �وeز توماس فكر %$ املدنية الدولة تأس�س دالالت

194  

ل8Áق  قاOPÅ بضرورة البحث عن أساس عقال�ياملد�ي، انطالقا من معتقده النظري اللرؤ0ة فلسفية جديدة �ّل اZ9ّدة K> السياسية وxخالقية وTجتماع  أّسس  وqز وا�9وف والشرور الدائمة. �gسانية ال�O تقوم عsF إدراك املواطن ملصا89ھ ا�9اّصة والعاّمة بمعزل عن ا89روب �اصة ذا��ا. إ�ºا نتاج الفن وا89يلة وgرادة لإلرادة النا�عة من مص8Áة الفرد ا9 املتوحّشة  إsh  ذه الفلسفة cس�7 وفق معقولية ا89اجة لتخّطي الطبيعة �gسانيةو�ان بناء الدولة املدنية ا89ديثة بالeسبة 1والقانون والدولة، والسياسة بصفة عامة. Oما�> معا با�9راب والدمار. والبدائية ال�Z9د كيان الفردي وا ل�Ãسيخ فكرة إ�شاء  ولقد �ان مفRوم اZ9سم السياOPQ بداية نظر0ة ومنZËية  2أناني��م ا�8دودة.العقل الوضعية َبَدال عن الغرائز القا�عة K> الطبيعة العدوانية للناس وما تفرزه الفلسفي K> تأكيد ضرورة البحث عن نموذج مد�ي سياOPQ �عاقدي،تحكمھ قوان7ن  ذا الفرض  سا م �َ�ّدِ ، ب,ن اqrق والقانون، فمن Lex و Jus ما �عتقد أنھ zفضل qrماي�\ا. وألن املBتم,ن باملوضوع خلطوا ما ب,نسلوك عامة،أوجد8ا العقل ملنع �5سان من عمل أي SfÁء يدمر حياتھ أو يجرده من الوسائل qrماي�\ا أو يحذف 8و أمر، قاعدة  (LexNaturalis) فقانون الطبيعة يمّ,� 8و/ز ب,ن فكرة اqrق الطبيÍ% وفكرة القانون الطبيÍ%؛1                                                           السائدة إsh حدود ذلك الزمان. وقد لزم من فكرتھ تلك أن يتصّرف ا89اكم املد�ي وفق املدنية من خالل فكرة ا89ّق الطبيâ> بدال عن ا89ق gل·O القروسطية الدولة    أنظر الفصل السا¦ع عشر من الليفيتان. .حماية من الناس �خر
نا الµ{ص أو اGHلس، وRأ�\ا أعمالھ وأح<امھ وذلك ل<ي �ع·ش املتعاقدون ¦سالم فيما بي[\م و1% أفعال وأح<ام 8ذº{صي�\م جميعا (أي أن ي<ون مثلBم)، فع&� Rل واحد م[\م، سواء صوت مع أو ضد ذلك، أن يصادق ع&� جميع آخر، ع&� التا�%: ¦غض النظر عن الµ{ص أو اGHلس الذي يمنح من قبل اGrزء zك�+ من الناس حق تمثيل ما يتفق جمBور من الناس و
تعا8دون، Rل واحد مع Rل واحد يقال عن مجتمع أنھ تأسس عند ،حسب 8و/ز 2  املصدر السابق، نفس الفصل..القضيةم[\ما. ولBذا فان اqrق والقانون يختلفان تماما Rاختالف الواجب واqrر
ة، و
تعارضان 1% عالق�\ما بنفس ,� بي[\ما. اqrق 8و اqrر
ة 1% العمل أو �Gèام عن العمل، ب·نما القانون يلزم �5سان بواحد الضروري التمي
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ملعقولية ا89اجة  يفّسر وفقا وجود  ذا اZ9سم السياOPQ الكب�7 الطبيعة. لذلك �انأعضاء  ذا اZ9سم السياOPQ الذي �Üّدد م بالعقاب الوخيم من العودة إsh حالة ما جعلRا بمثابة وحش كب�7/ تن7ن يحوز القّوة املطلقة عx sFفراد  اZ9ميع، و ذافالب7ّن إذًا أّن املنظور الRوqزوي قد جعل سلطة ا89اكم للدولة املدنية فوق   للسلطة املدنية ا89اكمة ال�O ~> التعبx �7سU» عن إرادة ا�Zموع. سلطة القرارات السياسية فيما يخّص تدب�7 الشأن العام ُتفRم عsF أ�ºّا تفو0ض مد�ي، ومصداقا لRذا التصّور، أصبحت الثيوقراطية السائدة K> العصور الوسطى.لذلكالتعاقد امل �م بدال من فكرة التفو0ض gل·O الال وتية الش�7Rة x <Kنظمة  َدِة لوجود م. إsh تخّطي ا89الة البدائية للyائنات املدنية املُ  مل مجال السيyولوجيا واملصاÒ9 وTعتبارات وxخالق املّ¥سمة بyو�ºا مرنة جّدا، و�شكب�7ة K> ذلك العصر؛ حيث من غ�7 املمكن أن يالئم املنhå æË> موضوعات السياسة السياسية ع � محا�اة أنموذجية الف�7ياء K> تو�> الّدقة، إّال أّن K> ذلك مجازفة نظر0ة ة. بيد أّنھ ح�» و§ن ن�K Ò> تطبيق  ذا املنæË عsF املوضوعات امليول الطبيعية ال´شر0ا��تلفة(املواطن، ا�Zتمع، الرغبات، امليول) من خالل تفس�7ه العقال�ي لدينامية (الدولة) من تطبيق منæË الف�7ياء K> السياسة عsF صنف من املوضوعات تمّكن  وqز، إذًا،بتأو0لھ الفلسفي للكيفية ال�O يتأّسس ¡�ا اZ9سم السياRَ1   OPQّدِ فيما بي[\م و1%  أفعال وأح<ام 8ذا الµ{ص أو اGHلس، وRأ�\ا أعمالھ وأح<امھ وذلك ل<ي �ع·ش املتعاقدون ¦سالمº{صي�\م جميعا (أي أن ي<ون مثلBم)، فع&� Rل واحد م[\م، سواء صوت مع أو ضد ذلك، أن يصادق ع&� جميع غض النظر عن الµ{ص أو اGHلس الذي يمنح من قبل اGrزء zك�+ من الناس حق تمثيل آخر، ع&� التا�%: ¦يقال عن مجتمع أنھ تأسس عندما يتفق جمBور من الناس و
تعا8دون، Rل واحد مع Rل واحد  ،حسب 8و/ز 1                                                             التار0خية والثقافية.    أنظر الفصل السا¦ع عشر من الليفيتان. .حماية من الناس �خر
ن
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Zال xخال«>  و محّل القول السب´ية الغائية السياOPQ وxخال«> عsF اعتبار أّن ا��انط، القول باستقالل مجال السب´ية الطبيعية (الظوا ر الطبيعية) عن ا�Zال معارضة منZËھ hå> املتطّرف. ولقد حاول الفالسفة الذين أتوا �عده، خاصة مع لسياسية وxخالقية)، كما لم cسبقھ إsh ذلك أحد، إّال أّنھ أمكن للقارئ الناقد (ااستطاع أن 8Ýcب منæË الف�7ياء الناشئة عsF نوع مختلف من املوضوعات ورغم �ونھ cستحق لقب فيلسوف ف�7ياء الطبيعة ال´شر0ة من حيث �ونھ   1صرفة.8èيحا التعامل مع الوقا�ع Tجتماعية والسياسية كما لو أ�ºّا ف�7يائية ميyانيكية لقد ظRر ذلك فيما �عد، عندما تب7ّن أّنھ لHس K> التعميم ا��ّل باملنæË الف�7يا�ي ذاتھ. و تو�> ا89ذر من �ون xوsh وقا�ع تجر0´ية صرفة بHنما الثانية أحداث ثقافية إ�سانية، لذلك سرعان ما أوقعھ خلطھ ب7ن الوقا�ع الطبيعية والوقا�ع التار0خية، دون  السياسية Tنقالب امل��¯> للثورة العقالنية املنZËية   وqز لقد جّسدت أفyار  مقابل العالم الذي  و موضوع لRا.تحييد Tعتبارات الديeية الال وتية K> �عر0ف �gسان،لصاÒ9 اعتباره ذاتا واعية K> سا�ع عشر. تأ�ى ذلك �عدما تمّكن الفكر العقال�ي من الديyار�ي النا_ùP مطلع القرن الاستخالص النتائج السياسية وTجتماعية للثورة الyو�7qنيكية، خاّصة K> �عد ا وكيف ما �انت Tنتقادات املمكن توج¬�Rا لRذا الفيلسوف، إّال أّنھ قد تمّكن من   بامتياز (ا89ر0ة) ولHس الطبيعية.   .c                                                           1Ibid, p.19سري عsF با«> الyائنات xخرى K> مملكة الطبيعة. تلك �انت دالالت تأسHس موضوعية طبيعية آلية،حيث اعت �ت �gسان مجرّد �ائن طبيc <âسري عليھ ما نظرة  �انت نظر0تھ للسياسة املدنية ر الوسطى.لذلكللعصر ا89ديث عsF العصو 
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للسياسة   وqز للتدليل عsF ما نزعمھ  نا، علينا Tع�Ãاف بداية بأّن نظرة   ؤالء النّظار املسلم7ن. فكيف ذلك؟باجھ، ابن خلدون.. ا9)، إّال أّن لتصّورات  ذا الفيلسوف را نية ال تك¥س¬�ا أفyار فتنا العرqية (الفاراÛي، ابن رشد، ابن بوجود نماذج نظر0ة للسياسة من تار0خنا وثقافائدة وداللة يمكن استفاد��ا من تصّورات  ذا املفّكر ا89ديث؛ فح�» لو سّلمنا  ا. الواقع أّن لRذا النموذج أك�µ من �شر0حRا ونقد الثقافية العرqية ال�O نحن بصددما إذا �ان لنظر0ة  وqز من داللة وفائدة تار0خية بالeسبة ل8Áالة التار0خية، و بحث ا�ZÝاما مع gشyالية السابقة، فإّن ما يخّصنا K> قراءة  ذه الداللة   للسياسة و%$ فائدتھ لثقافتنا �وeز %$ �Vمية التار'خية لنموذج توماس .2  للممارسة السياسية؟ماذا عن داللة ذلك بالeسبة لثقافتنا ال�O الزالت �عت � التصّور الديOa أساسيا للتنظ�7 لكن K> فلسفتھ اZ9ديدة بالeسبة لعصره.  السياسة تأسHسا عقالنيا نظر0ا ومنZËيا املنZËية، نyون قد حسمنا مع فكرة استeبات وتأصيل مفRوم الدولة، كما أّسست لRا را نية من طرق تأسHسRا النظري K> الثقافة gسالمية. و§ذا تقّررت لدينا  ذه القناعة سة أك�µ يقطع  ذا التمي�7 امل��¯> الشك باليق7ن K> �ون تأسHسية  وqز للسيا  ا89داثة السياسية. يمكن تخم7ن ذلك لدى من يفّضل تقاليد xحyام السلطانية والسياسة الشرعية عsF منطق تقّدم العقل والتار0خ بدعوى أفضلية ال�Ãاث والتقليد gسالمي للسياسة كما فإّننا ال �ستطيع معاندة نظر0ا ومنZËيا K> سياق العقالنية السياسية ا89ديثة. وعليھ، انحصرت النظر0ات الفلسفية العرqية الكالسيكية K> طار ال �ادcغم xرسطي املتجاوز للعصر ا89ديث K> �عد�Üا: الفلyي الyو�7qنيyي والف�7ياء الديyار�ي. بHنما، باملقابل،  �ادcغم ا89ديث النا_ùP عن الثورة العلمية وTجتماع إّنما ~> نظر0ة صادرة عن ال
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قبل جون لوك وروسو.  1نظر0ة التعاقد Tجتماعية ا89ديثة ال�O تدين بالر0ادة لRوqز  x ديد فقد وضع  ذاZ9طاولة البحث النظري الفكري ا sFوم السياسة عR8ياة املدنية لدىخ�7 مفÁاملنّظر0ن  الذي تمّكن من خاللھ من تجاوز املنظورات الغائية ل ،Oa0و�x ،ا«> الكالسيكي7ن. القدامى: أفالطون، أرسطو، أوغسط7نqإالّ   2و ،<âالتنظ�7 لفكرة ا89ق الطبي shن سبق املنّظر غروتيوس إ	ول  <K ،زqوم، بِقَي أصيال غ�7 مقّلد لغ�7ه، وال مكّرر ألحد من أّن  وRذا املفRتھ الفلسفية لqتحليل ومناقشة الظوا ر مقار <K ية الف�7يائيةZËذلك املن <K الف�7ياء ومتطلبات السابق7ن. وقد توّسل æËط منqر sFجتماعية والسياسية، سواء من حيث القدرة عTا بالواقع املعاش للناس.ية واجتماعية إ�سانية، أو من حيث طر0قة استقراء وتركيب تحليل موضوعات أخالقRطqار،  الدرس املستفادإّن   املوضوعات السياسية ورyفx تار0خ shاليوم إ OUتeت Oطال��ا من طرف املفكر0ن الذين أتوا �عدهمن  ذه ا�8اورة النظر0ة ال� Oنظرا ��تلف التجاوزات والتعديالت ال� ، Oaحوال، أن ينطلق من تصّور ديx السياسة ال يلزمھ، بأي حال من <K �7ض قيامھ ب7ن الناس وذلك لس´ب م��¯>  و أّن التفك�Ãاملف OPQل التنظيم السياyاز "اصطنا�>" متفق حولھ مسبق حول شRصطنا�> للدولة، من حيث ~> جT البعد <K حالة النظام لتنظيم الشؤون املدنية بنقل الناس ممحض، �امن shوالشتات إ «PÅن حالة الفو   .90صا²r مصباح: فلسفة اqrداثة اللي�+الية الكالسيكية، مرجع سابق، ص  Jean Bernhardt : Hobbes ; PUF, 2eme édition. Que sais-je, Edition Delta, Paris, 1994, p.26.  3 2  .12، ص 2011صا²r مصباح: فلسفة اqrداثة اللي�+الية الكالسيكية: من 8و/ز إ�� Rانط؛ 5شرة جداول، الطبعة zو��، ب,+وت،  1                                                           الدولة وgرادة gلRية، أو قل ب7ن ا89ق السياOPQ وا89ق gل·O. تجاوزا للفكرة الديeية ت¥ناsK  ذه الصبغة التقنية مع التصّورات الال وتية الغائية ال�O ترqط ب7ن   3بدا�> حفظ املص8Áة العليا.
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مّكنھ من تجاوز �عاقدي اتفا«>.  ذا ما سsâ  ذا الفيلسوف تأكيده لعصره ح�» يأّن وحدة الشعب وتكتلھ و§رادتھ لHست مسألة طبيعية، و§ّنما ~> حصيلة قرار جما�> أن ي �ز أّن اZ9سم Tجتما�> والسياOPQ الذي تجّسده الدولة من اخ�Ãاع الناس، كما ت إل¬�ا امللكيات املطلقة K> أوروqا، حاول  وqز التقليدية حول ا89ق gل·O ال�O ارتكن أضاف إsh تصّور ميكيافيF>  ثورة منZËية عsF التصّورات الكالسيكية للسياسة، حيثاملدنية، ونظر0ة روسو للتعاقد Tجتما�>، وآخرون. لكن، مع ذلك، تبقى محاولة  وqز اسية، كنظر0ة جون لوك K> اy89ومة أخرى أك�µ عّمقت أطروحتھ K> املسألة السيxخرى للسياسة املدنية ال�O أتت فيما �عد. لذا، ظRرت �عده بقليل تصّورات عقالنية  وqز للدولة املدنية فتحا نظر0ا ومنZËيا للنماذج التفس�7ية  تأسHسية شyلت  1حالة الر�ون للتصورات الديeية حول املمارسة السياسية. لساذجة لفصل امل��¯> ب7ن الغائية ا فكرة �ون القوان7ن العقلية ضرور0ة السابق عليھ يرفض فكـر الال وت  فجعلھ بوضوح  ذا التعاطي اZ9ـدh> ما ب7ن السياسة والعقلفكرتھ لتصبح نظر0ة سياسية أخالقية وحقوقية K> عصر xنوار. وقد تجsFّ لديھ مص8Áتھ. �ان لRذا التأسHس ما �عده (لوك، روسو، �انط، مونتHسكيو) حيث تطّورت سياOPQ يجد فيھ اZ9ميع  القادرة عsF إ�شاء جسم عsF قوان7ن العقل الطبيعيةلتقديم تصورات منZËية علمية للتغي�7 والتطّور K> أفق تyو0ن �عاقد سياOPQ يقوم  وqز إsh الذات لفRم طبيعة �gسان، فyانت نظر0تھ K> الدولة محاولة  لقد ارتّد   والسب´ية النافعة ل¥سي�7 ا89ياة Tجتماعية والسياسية.   .15نفسھ، ص1                                                                ل8Áياة Tجتماعية وxخالقية.اصر عsF إدراك حقيقة الفعل السياOPQ بما  و ممارسة عقالنية امليتـاف�7يقي الق
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ف السياOPQ الذي �عHشھ. ولقد اتÒí لنا من خالل cعدُّ أمر با89س التارÞ0> النقدي لفRم ومقارqة موضوع السياسة ومفRوم الدولة با�9صوص الب7ّن من العرض السابق لتأسHسية  وqز للدولة املدنية أّن أ ّمية Tستعانة   ع�l س¨يل ا(Kتم بالرغم مّما قد يطرحھ ذلك من  با�9صوص،لبحث موضوعات السياسة ومقار��qاأ ّمية xخذ بالفكر النظري العقال�ي،العلOU  التأو0ل السابق لنموذج  وqزًا ضرور0ا لتجاوز التخلُّ النقد الذي م�7ّ أفكــار  ذا الفيلسوف  من �ّل ما سبق،  و أّن سـّر  واملس¥شفُّ   0ة..).والشمولو سؤال الدولة املدنية من غ�7 املدنية (الديeية والطائفية والعسكر0ة قد تفيد الباحث والدارس عsF فRم ملاذا استعPß» عندنا K> حالتنا الثقافية �سو0ة رqة نظر0ة تأسHسية أن يحول دون Tستفادة م��ا منZËيا با�9صوص من حيث ~> تجgسقاط ا���Ãل لتجرqة فكر0ة توّفرت شروط معّينة فنZíت. بيد أّن ذلك ال يeبé> ضوء حاجاتنا الثقافية الرا نة، ~> بمثابة مغامرة يلزمRا Tحتياط ح�» ال تقع K>  وqز الفلسفية K> تأسHس مفRوم الدولة املدنية عsF  لذلك، �عت � قراءة تجرqة  مشكالت ابHس¥يمولوجية معقدة. أن  مع منظري السياسة الكالسيكية (أفالطون وأرسطو)، يكمن K> رفض باملقارنة الدرس الذي �Üّمنا K>  امل��¯> املستفاد من فكر  ذا الفيلسوف. و ذا ما �عتقد أّنھلة) املمكن Tطمئنان إل¬�ا. إّنھ الدرس الطبيعة عsF تحقيق الواقعة السياسية (الدو مقابل ذلك عّزز فكرة أّن �gسان  و صاحب gرادة السياسية K> تجاوز قصور حالة حيوانا سياسيا بالeسبة لفكرة التعاقـد السياOPQ وا89الة املدنية. K>  يyون �gسان لط الال وتية بما يمّكننا من تجاوز مركز0ة ا89اكم والشيخ والزعيم، وكذا مختلف اTنتقال إsh تأسHس مفRوم تقّدمي للدولة املدنية،  ا89الة العرqية با�9صوص، قصد  والثيوقراطية التقليدية ال�O �س¥بّد بنا K> واقعنا Tجتما�> والسياOPQ.لسُّ
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�íéÞ‚¹]�íÖæ‚×Ö�íè…çj‰‚Ö]�íe…^Ï¹]� � �fÓÖ]�h†Ç¹]�Ùæ��»� �J†è†Ú_<†mçÒ< < RRا دول املغرب cعت � gصالح السياOPQ من التحديات اZ9سيمة ال�O تواج  تمAيد ا ثورة ولك��،الدكتاتوري أو ح�» عsF منظومة ا89كم ال�O تركز السلطات K> يد ا89اكم والواÒÓ أن  ذه الثورات لHست مجرد ثورة عsF حكم الفرد  ،T2011حتجاجية سنة و+شRد العالم العرÛي حالة من الغليان السياOPQ منذ اندالع ا89ر�ات   ذا  .واللي �الية الديمقراطية إsh والسلطو0ة وليةالشم النظم من بحسب xحوال سر+ع أو تدر0¯> انتقال عن عبارة الديمقراطي التحول  عملية تصبح ذلك ضوء وK> أيضا، مؤسساتھ بyافة ا�Zتمع بeية K> أيضا ولكن فقط، النظام بeية K> لHس اجو ر0 ، فاالنتقال من أنظمة سلطو0ة إsh أخرى ديمقراطية يتطلب �عديالالكب�7 . إ�ºا ثورة وxمنيةعsF الظلم Tجتما�> و§ دار املوارد وسيطرة املؤسسة العسكر0ة  .حيث تمكنت ثورات الرqيع العرÛي، وK> 1ذاتھ الذي �شأ مع مرحلة التحرر Tستعماري باختصار ~> ثورة عsF نموذج الدولة القومية ألطراف، عsF املركز0ة الشديدة و§ ماال ولو �شyل �سK Om>  اZ9امدةحات العرÛي، وسا مت إsh حد كبK �7> تحر0ك Zçلة gصال أخرى اجتاحت بلدا�ºا Tحتجاجات وTضطرابات الداخلية متأثرة بثورات الرqيع  xنظمة السياسية القديمة ، كما شyلت ضغوطا م�Ãايدة من أجل gصالح عsF أنظمة، من تحر0ك املياه الراكدة K> املنطقة العرqية �عد gطاحة ببعض ف�Ãة قص�7ة زمنيا كما  .أخرى  أو بطيئة وطفيفة أحيانا �عض xقطار العرqية و§ن �انت مؤقتة أحيانا   5ص 2014العر/ية اqrديثة.مكتبة مدبو�%سم,+ أبو ز
د: الثورات الشعبية العر/ية وتحديات إ5شاء الدولة اqrديثة ضمان القيم اGHتمعية Rأساس للدولة -1                                                            .إعادة النقاش القديم اZ9ديد حول مسالة إقامة الدولة املدنية من عدمھ
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xمة وا�8دد الرئOPSH لشyل  أن الدستور cعت � أسU» �عب�7 عن إرادة وqما فقد اخ�Ãنا ال�Ãك�7 عsF محددات الدولة املدنية من الناحية ، النظاموطبيعة  تمظRرات  السلطة وطبيعة نظام ا89كم ومؤسساتھ، يجسد موضوعيا أحد أ م.فالدستور باعتباره املرجعية xسU» ال�O تحدد القواعد الناظمة ملمارسة الدستور0ة .  حيث 1أ مية تناول املقارqة الدستور0ة تجاه الدولة املدنية ا�y8وم7ن و نا تكمنا89ديثة من خالل تنظيم التداول الديمقراطي عsF السلطة وتصو0ب العالقة ب7ن إذ �عد نصوصھ وما يقره من مبادئ دستور0ة أداة لتام7ن مجتمع الدولة املدنية   .الدولة املدنية ا89ديثة ومحددا لRو��0ا السياسية وTجتماعية ، وضعت 2011منذ عام  واملغارqية وال�O اجتاحت املنطقة العرqية ,يقود ا الشبابالدولة املدنية.فاملوجة العفو0ة للثورات وTنتفاضات وحر�ات التظا ر املد�ي ال�O ديمقراطية والكرامة وال�O أعادة النقاش القديم اZ9ديد حول مطلب با89ر0ة وال ذا وقد انفجرت الثورات العرqية حاملة مجموعة من الشعارات املطالبة   .2تب7ن حقوق xفراد وحر0ا��م وضمانا��متنظم شyل الدولة ونظام ا89كم وطبيعة العالقة ب7ن السلطات وكذلك القواعد ال�O ) يتعلق xمر  نا بالدستور. و و تلك ا�Zموعة من القواعد ال�O ا89ر0ةو (السلطة وطبيعتھ وعالقة اy89ام با�y8وم7ن و0وازن ب7ن فكرت7ن متعارضت7ن داخل اZ9ماعة الصاÒ9 العام،من  نا فالبد لyل مجتمع سياOPQ من نظام يحدد أسلوب ا89كم وتوجھ �شاطRا، حيث تحدد لألفراد قواعد القانون وضوابط السلوك و�سRر عsF أن تقوم من غ�7 سلطة تحكمRا  يمكن ة اليجمع الفقھ عsF إن اZ9ماعة السياسي ولة K> عالق��ا بالدين وموقع الشر+عة قضايا العدالة Tجتماعية والRو0ة وتوصيف الد املقار/ة اqrديثة للدولة املدنية 1% اqrال العر/ية ¦عد وصول التيارات �سالمية : دمحم عبد هللا أبو مطر-1                                                            مكتبة  .املفا8يم zساسية والنظم السياسية-القانون الدستوري واملؤسسات السياسية : اqrاج قاسم دمحم-2  343ص 2016املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسات ماي .ل´qكم   3ص 2009بروفا5س الطبعة الرا¦عة
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نصت عليھ من  الواجب علينا وضع دسات�7 املغرب الكب�7 موضع مساءلة حول ماع � مجموعة من ا89ر�ات Tحتجاجية (املغرب اZ9زائر مور0تانيا) و و ما يجعل من املدنية K> العديد من الدول سواء ال�O عرفت ثورات(تو�س ولي´يا) أو ال�O تأثرت بذلك ري نحو الدولة الدستو  و�xاديمي7ن K> املرحلة Tنتقالية فأثر ذلك عsF مسار التطور ا89ديث عن مسالة مدنية الدولة ح�7ا كب�7ا من T تمام ب7ن السياسي7ن واملثقف7ن K> صناعة القوان7ن وا89ر0ات والديمقراطية K> قلب دائرة النقاش العام.من  نا اتخذ  ~> مقومات الدولة  ام و0تفرع عن  ذه gشyالية مجموعة من xسئلة من قبيل  نصت عل¬�ا دسات�7 املغرب الكب�7 وال�O تؤسس للدولة املدنية؟~> أ م املقتضيات ال�O  ماو و:  وتبعا لذلك نطرح السؤال الرئOPSH للبحث  فعالة.  آلياتالسلOU عsF السلطة وكذا دعم ا89قوق وا89ر0ات والعمل عsF حماي��ا ع � �عالقة الدين بالدولة وموقعھ من ال¥شر+عات القانونية وفصل السلط والتداول شعوب املنطقة خاصة فيما يتعلق  التأسHس لدولة مدنية، �ستجيب النتظاراتسياOPQ وأ�اديOU خاصة عsF مستوى النصوص الدستور0ة ومدى قدر��ا عsF ء الدولة املدنية.ال�O أصبحت �شyل  اجسا حقيقيا لyل فاعل قواعد قانونية لبنا   وكذا أ م åليات ال�O يحتاجRا الدستور لتفعيلھ �شyل جيد.الدولة ومصادر ال¥شر+ع وتنظيم ا89قوق وا89ر0ات K> تلك النصوص الدستور0ة، املفRوم الديمقراطي للدولة املدنية وذلك ع � رؤ0ة تحليلية للنصوص ال�O تحدد  و0ة دولة املدنية، وكذا رصد ZÍم Tنتقال ا89اصل نحو اس¥شراف واقع ومستقبل الالRدف xساOPQ يكمن K> البحث K> دسات�7 بلدان املغرب الكب�7 من اجل   الAدف من الدراسة -  الالزمة لتفعيل  ذه املقتضيات اZ9ديدة؟ åليات ~> أ م ~> املقارqات الدستور0ة ال�O تم تكر+سRا اتجاه مدنية الدولة؟ وما وما املدنية ؟
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نناقش K>  ،ثلنحقق الRدف من  ذه الدراسة قسمنا البحث إsh ثالثة مباح  :محاور الدراسة-  K> مجموعة من الدول.Tعتماد باألساس عsF املنæË املقارن، للوقوف عsF املعاZ9ة الدستور0ة ملدنية الدولة املنا�æ ال�O سHتم توظيفRا K>  ذه الدراسة لإلجابة عg sFشyالية، تتمثل K>   :ا²± املتبعةاملن- قد خصصناه لZÁانب التطبيقي املتعلق باملعاZ9ة أما املبحث الثا�ي ف  K> نفس املبحث للمبادئ املؤسسة للدولة املدنية وال�O يجب توفر ا K> �ل دستور.كما سeتطرق  ،الديمقراطية ووجود دستور ديمقراطي وكذا فصل حقيقي للسلطاتاملتمثلة أساسا K>  ،املبحث xول اZ9انب النظري املتمثل K> شروط قيام الدولة املدنية ن¥ناول K> مبحث أخ�7 وس كRو0ة الدولة وعالقة الدين بالدولة وا89قوق وا89ر0ات. نظرة عsF توصيف الدولة املدنية K>  ذه الدسات�7 وأ م املقومات ال�O تندرج K> إطار اK> مجموعة من دسات�7 املغرب الكب�7 حيث سنحاول إلقاء  ،الدستور0ة للدولة املدنية �عد عقود من ال¥سلط وgقصاء والديكتاتور0ة ال�O عاش��ا شعوب املنطقة   .شروط قيام الدولة املدنية : Vول  املبحث الضمانات xساسية لتفعيل وثيقة الدستور. الدولة  ووظيفة  أعاد الرqيع العرÛي النقاش من جديد حول شyل وطبيعة ،ةالعرqي وqصيغة أخرى أعاد  وح�» Tقتصادية ،السياسية أو Tجتماعية الناحية سواء من  مطلب الدولة املدنية إsh النقاش.
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متمتع7ن بyافة حقوقRم غ�7 خاضع7ن  ،والعرقية ، باختالف انتماءا��م gيديولوجيةالدولة املدنية باختصار ~> ال�c Oستطيع أن cعHش K> كنفRا �ل فئات ا�Zتمع  ديOa فالدولة املدنية ~> الضامن للتعدد والتنوع الفكري وال .القانون  سيادة ومبدأ املواطنة كمبدأ عدالة أك�µ مبادئ إsh وتتجاوز ا وحر0اتھ وqحقوقھ بالفرد املرتبطة الRو0ات وتحOU التنوع Tعتبار �ع7ن تأخذ املدنية الدولة مرجعية فإن وqالتاh>  .1 إقصاء من إي جRة �انت قات أوألية ضغوطات أو مضاي لك عsF مجموعة من الوسائل وåليات املتعارف عل¬�ا ذمعتمدة K>  ،والثقاK> واللغوي  ف¬�ا  تمنح املدنية فالدولة ،وqالتاh> ف·O عبارة عن تنظيم عقال�ي للمجتمع .دوليا املدنية عsF مجموعة  ا وترتكز الدولةذ  .عنھ ينوب من أو ِقَبلھ نم للمحاسبة وتخضع الشعب، اختيار من شرعي��ا �ستمد ال�O السلOU للسلطة، والتداول  املRاجر0ن، حقوق  وحماية التعددية اح�Ãام عsF �عمل املدنية الدولة أن إsh باإلضافة  ذا  .xساسية وحر0اتھ�gسان  حقوق  واح�Ãام القانون  سيادة إطار K> ، اeZ9سية أو اeZ9س أو العرق  أو للون ا أو اللغة أو الدين �س´ب املواطن7ن ب7ن تمي�7 أي معھ يeتفي مما املواطنة أساسعsF  واجباتلا89قوق وا وتحكم أيضا باسم  ،وال¥شر+عية والقضائية من´ثقة من الشعب فالسلطة التنفيذية ،الديمقراطية ~> النظام السياOPQ الذي يتوsh فيھ الشعب السلطة �عت �   الر�ان ع�l الديمقراطية: Vول  املطلب  من املقومات. إsh  مباشرة K> ا89االت ال�O يyون ف¬�ا ذلك ممكنا.أو بطر0قة التمثيل النياÛي،باإلضافةالديمقراطية كنظام حكم سيا�Ü OPQدف إsh مشاركة الشعب K> ا89كم بطر0قة  .والشعب باختياره يقوم ب¥نصHب حyامھ ،الشعب   وما ¦عد8ا. 17ص 2012الدولة الدي"ية والدولة املدنية مقدم ملؤتمر ب·ت املقدس الثالث بفلسط,ن سنة: إبرا8يم خليل عليان-1                                                           
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ى ضرورة وجود آليات قانونية كفيلة بضمان تجسيد الديمقراطية عمليا فالفكرة تبق فالديمقراطية لRا �عض الوسائل ال�O ��دف من ورا�õا حسن استخدام الشعب   . 1تخول لZÁميع التعب�7 عن آرا�õم بyل حر0ةوسائلRا أيضا ضمان �ل ا89قوق املدنية والسياسية مما يوفر ا89ر0ة السياسية ال�O  ا،من ذمجرد خيال K> حال غياب إطار دستوري وقانو�ي وقضا�ي يضمن تنفي ه الوسائل تبقى ذدتھ،�االنتخاب وTستفتاء الشعOm  وTع�Ãاض وغ�7 ا. ولكن  لسيا فالديمقراطية لHست مجرد آلية يصل من خاللRا حزب ما إsh  عsF  ذا xساس،  2عن ضمان حسن تطبيقRا. مسؤولةح �ا عsF ورق ما لم تجعل اy89ومة نفسRا  مجرد  أو ،Tس¥تار �سلطةcعيب  فاألمر ال يتعلق بتوصيف سياOPQ مشHب ،السلطة ق Tنتقال نحو وK>  ذا الصدد يزعم �عض الباحث7ن أن معوقات تحقي  من مقومات الكفاءة الديمقراطية.الر ان  و ال¥شبع بالديمقراطية كقيمة إ�سانية وكفاءة تدب�7ية لنظام ا89كم انطالقا اليوم  مطية ل8Áكم وفيما �عد إيجاد موا�ع ديمقراطية �ساير أ8èاب الفكر ا�8افظ. بالبeية  ،K> بلدان الرqيع العرÛي واملغارÛي متعلقة �سالسة وÛسرعة ،الديمقراطية وانطالقا من تحليل  ذه  الثائرة. السياسية �Zتمعات  ذه xقطار- الفكر0ة و0تعلق  ،ا89الية نذ مطلع العقد الثا�ي من xلفيةنرصد جملة من املعوقات م،البeية ر اللي �اh> الديمقراطي K>  ذه البلدان. ضعف الو�> السياx <K OPQمر بانحسار الفك   مجتمعاتنا.
مبادئ ومقومات الديمقراطية Rلية اqrقوق والعلوم السياسية جامعة دمحم خيضر ¦سكرة  :أحمد صابر حوحو-1                                                              .330نفس املرجع السابق ص-2  .326ر العدد اr{امس صمجلة املفك
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وال�O تؤسسھ أ داف  و و ما يصعب فRم لغة ا�9طاب السياOPQ املتداول åن ،و نا يمكن لنا ا89ديث عن �عض العناصر وxسس ال�O بدو�ºا ال معa» للديمقراطية يمكن ا89ديث عن تطبيق فعF> وحقيقي لRا ما لم يتم تكر+س مجموعة من املبادئفال  ،وqالتاh> فالديمقراطية كنظام يتطلب تفعيلRا ال¥شبع بمبادئ الديمقراطية  1ياOPQ العرÛي.أسلوب التفك�7 الشموh> لدى أطراف املشRد الس ، Tنتخابات، الدولة املدنية،دولة القانون شعارات ك �ى من قبيل الديمقراطية، و  والدستور  و مجموعة من القواعد ال�O تنظم : وجود دستور ديمقراطي أوال  .اطياملRمة K> أي نظام ديمقر  وكذلك  ،ونظام ا89كم وطبيعة العالقة ب7ن السلطات واختصاصا��ا ،شyل الدولة مRما �ان مصدر ا ودرجا��ا  ...حقوق xفراد وحر0ا��م وضمانا��مالقواعد ال�O تب7ن  أجRزة gعالم ا89رة و عنھ منظمات ا�Zتمع من أحزاب سياسية ونقابات جمعيات وåليات و0وفر الضمانات القانونية وضمانات الرأي العام الوا�> واملس¥ن�7 الذي �ع � كما يقيم املؤسسات  ،يرتكز عsF املبادئ العامة املش�Ãكة للدستور الديمقراطيشرعية دستور ديمقراطي فالديمقراطية املعاصرة ~> اليوم ممارسة تجري وفق   قواعد ا من مبادئ الدستور وأن ال يyون  ناك �عارض بي��ا تحت طائلة البطالن.كما أن �ل القوان7ن xد�ى يجب أن �ستمد  .وTمتثال لقواعده وعدم مخالف��اتور لھ صفة إلزامية وعsF اZ9ميع سواء حاكم7ن أو محyوم7ن التقيد بھ فالدس  2بالRرم القانو�ي أو �انت عرفية. و§ذا �ان الدستور الديمقراطي ال يض�7ه أن ،T تمام بالشؤون العامة ال�Ü�Ïة ذات حوارات مجلة الدراسات السياسية .املال السياSfg ملا ¦عد اqrراك �قلي§S الدولة املدنية كر8ان : خالد الÑ\ا�%-1                                                            املكتبة - النظم السياسيةاملفا8يم zساسية و -القانون الدستوري واملؤسسات السياسية : اqrاج قاسم دمحم-2  57ص 2015-1وVجتماعية العدد   41ص 2009بروفا5س الطبعة الرا¦عة
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cعت � مبدأ فصل السلط من املبادئ املركز0ة K> أي نظام  :ثانيا فصل السلطات  1.ا�Zتمعية و�غ�7 الظروف ومواز0ن القوى K> ضوء ثوابت ا�Zتمع> املتجدد بتجدد ا89اجات cعكس التوافق ا89اجة ملقتضيات التعاقد ا�Zتمâو§نما يجب أن تyون  ناك مرونة �سمح بأن  ،يؤدي بذلك إsh جمود ذلك التوافق أنإال انھ ال يجوز ،يyون �عب�7ا عن توافق مجتمâ> عsF حدود املمارسة الديمقراطية فنجد سلطة ,بحيث يضمن استقالل �ل واحدة K> أداء وظائفRا  ،سياOPQ ديمقراطي وسلطة تنفيذية مRم��ا تطبيق وتنفيذ ،ملصادقة عل¬�امRم��ا وضع القوان7ن وا ,�شر+عية والقضاء  ،إساءة استعمالRا ألن ترك�7 السلطة K> يد  يئة واحدة يؤدي إT،shس¥بدادونظام فصل السلط لھ مزايا متعددة من بي��ا صيانة ا89ر0ة ومنع   وسلطة قضائية مRم��ا الفصل K> املنازعات. ,القوان7ن �ل إ�سان يتمتع  أنأثب¥ت التجارب xبدية  "لقد ذلك يقول مون¥سكيو K>  عsF حر0ات xفراد. إن  ،أو يتمادى K>  ذا Tستعمال ح�» يجد حدودا توقفھ ،�سلطة OPScء استعمالRا وللوصول إsh عدم إساءة استعمال السلطة يجب  ،الفضيلة نفسRا K> حاجة إsh حدود مما ،كما cعمل عsF تقسيم وظائف الدولة ب7ن  يئات مختلفة ومستقلة ،سليما وعادالكما أن مبدأ فصل السلطات يحقق اح�Ãام القوان7ن و0كفل تطبيقRا تطبيقا   .2سلطة"أن السلطة تحد ال أن يyون النظام قائما عsF أساس shا يؤدي إRيئات و§جاد��ا لعملRو��  مركز دراسات الوحدة العر/ية .املسالة الديمقراطية 1% الوطن العر4ي: ع&% خليفة ال<واري وآخرون-1                                                             3.إتقان  ذه الz الطبعة املكتبة - السياسيةاملفا8يم zساسية والنظم -القانون الدستوري واملؤسسات السياسية : اqrاج قاسم دمحم-2  31ص 2000ب,+وت    .100مرجع سابق.ص-3  63ص2009بروفا5س لطبعة الرا¦عة
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عsF قانون أحزاب يضمن التعددية ا89زqية  وqناء ،وديمقراطي وعsF أساس نتائجRابمعa» ممارسة السلطة �شyل سلOU ودوري بناء عsF قانون انتخاÛي واÒÓ   1.باعتباره أحد معاي�7 وجود نظام ديمقراطي عsF النمط الغرÛي السلOU للسلطةوقد شاع  ذا التعبK �7> الفقھ اللي �اh> الغرÛي عsF أساس النظر إsh التداول   النظم الرئاسية وال �ملانية عsF ال�ÃتHب.املنصب السياOPQ إsh آخر سواء �ان شاغل املنصب رئHسًا لZÁمRور0ة أو للوزراء K> يقصد بتداول السلطة وجود آليات النتقال  :اول سلE³ للسلطةراnعا تد  .سياOPQ ألفراد cسعون إsh تحقيق مشروع مجتمâ> موحدالعام، شر0طة اح�ÃامRا لقانون الدولة والتعاقد ا�Zتمâ>، و cعد ا89زب تجمع الفكر0ة والسياسية املتواجدة أو املنتمية إsh دولة ما من املشاركة K> تدب�7 الشأن التعددية السياسية نظام سياc OPQسمح لyافة التيارات  :ثالثا ªعددية حزeية  اZ9مRوري.xنظمة السياسية ب7ن تلك ال�O تأخذ بالنظام ال �ملا�ي وتلك ال�O تأخذ بالنظام بحيث يمكن التعاون بي��ا غ�7 أن درجة وطبيعة العالقة تختلف باختالف طبيعة ،بي��ا.غ�7 أن تقسيم السلط والفصل بي��ا ال cعOa أن  ناك قطيعة ب7ن  ذه السلط اخل كما أنھ cسا م �شyل كبK �7> تحديد املسؤوليات وعدم ترك مجال للتد  www.aljazeera.netع&� موقع  2004/10/03 مقال 5شر بتار
خ.تداول السلطة 1% الوطن العر4ي ب,ن ال�شر عات والتطبيقات: صفي الدين خر/وش-c                                                            1علو أحد ال أنھ حيث �gسان وأصل من xصول الدستور0ة، وحقوق  ا89ر0ات اح�Ãام عsF مبeية مدنية دولة لقيام xساسية الضمانات ~> من :سيادة القانون  أوال- دولة املدنيةاملبادئ املؤسسة لل :املطلب الثا8ي  xحزاب. و+سRل عملية تأسHس
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و فR .ف¬�ا ا89كم نظم K> وTستقرار نظامل أساسا أنھ كما واملتقدمة، الديمقراطية ا�Zتمعات ¡�ا تتمتع ال�O ا89ر0ات أساس  و القانون  سيادة مبدأ و+عت �  1.واZ9ائر املتعسف ا89كم ضد ضمانا يمثل املبدأ  ذا فإن ثم ومن �gسان 89قوق  الدولية املواثيق مع تتعارض ال ومقررة، ومعلومة مقننة و§جراءات ومeشورة ومعلنة ومكتوqة مدونة القوان7ن وفق ا89كم لشؤون وتصر0فRا تصرفRا يyون  ا89اكمة السلطة أن cعOa وتطبيقھ عليھ. -  : ناك العديد من املبادئ ال�O �عت � سمة من سمات سيادة القانون من قبيل  .للشعب ممثلة منتخبة مؤسسة عن صادر ألنھ ا�9الفية القضايا من الكث�7 حسم - تطبيقھ حال-  املبدأ  ذا يمثل ثم من. القانون  عc sFعلو أحد فال �سالسة، ا89كم دفة �سيK �7> ا89اكمة النظم cساعد كما حقوقRم، ضمان K> الناس و+ساعد متحضرة، وqصورة نحو عقال�ي عsF وال�Ïاعات ا�9الفات حل من الناس يمكن الذي املبدأ ل القوة.و حي��ا يمكن أن يقال عن دولة ما أ�ºا عقوqات أو فرض Tمتثال ع � استعمايyون لھ ما ي �ره بالرجوع إsh القاعدة نفسRا ولHس مجرد قدرة اy89ومة عsF فرض �عض الشروط، ومن أ مRا أن يتم فرض العقوqات عsF مخالفة قاعدة ما، و يجب أن مؤسسات العدالة. وح�» �ستطيع أن نقول عن حكم ما أنھ قانو�ي يجب أن cستوK> وجود  أن cعتمد xفراد عsF مضمون القانون K> �سي�7 حيا��م اليومية وعsF-  ." �لتا ا89الت7ن cعت �  ذا شكال من أشyال xمن غ�7 الشر�> من الناحية القانونيةولHس البديل لسيطرة الدولة عsF القوة أن cسيطر أمراء ا89رب عsF  ذه الدولة ففي ة، فان ذلك cعت � بلد خارج عن السيطرة أن cستخدم العنف فيھ خارج سيطرة الدول تحتكر الدولة استخدام القوة K> حلRا لل�Ïاعات K> أي من البلدان و0صل ا89د إsh أن رب تأط,+ اqrس,ن اعبوSfÁ بدعم من السفارة دليل إ�� الدولة املدنية انجاز اqrركة الشبابية ملنتدى بدائل املغ-1                                                              .20ص www.forumalternatives.orgال�+يطانية باملغرب.
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ضمان اح�Ãام الدستوري K>  القضاءإsh الدور الذي يلعبھ  و نا البد من gشارة  .1شرعيان، و ذا cعOa أن الشعب يوافق و0نضوي إراديا تحت مظلة القانون حقا تخضع 89كم القانون فقط ح7ن ينظر الشعب للدولة وقانو�ºا عsF أ�ºما  ولنا K> القانون املقارن تجارب كث�7ة K>  ,ون وضمان عدم ان��اك أي قاعدة قانونيةالقان أن  اZ9معيات والشر�ات و و أمر cستحق ال¥شديد الن  ناك من يحاجون أحياناأ°�اصا اعتبار70ن مثل  °�اصا طبيعي7ن أوا�9اصة  سواء �انت  ذه الكيانات أتتصل بالعالقات ب7ن ا�y8وم7ن و7qن من يحكمو�ºم وكذلك العالقات ب7ن الكيانات ان��اك قد يطالھ من أي سلطة .وqإيجاز فإن سيادة القانون القانون من أيحماية  أ�ºا لHست  سيادة القانون معنية حصرا با89د من ممارسة اy89ومة لسلطا��ا إال والضامن ملمارسة  والقانون، ا89ق لدولة كمرتكز : القضاء استقالل ثانيا-  كذلك. فاألمن القانو�ي وxمن القضا�ي من املبادئ  .الديمقراطية املؤسسات وqناء والدوg ،<hقليT OUقتصادي، والتعاون  وTس¥ثمار، التجارة أنظمة K> وgصالحات الشاملة، التطو0ر وعمليات �gسان، وحقوق  املدنية ا89ر0ات لدعم الرئHسية الدعامة شyلc املستقل القضا�ي فالنظام Tجتماعية، أو Tقتصادية أو السياسة الناحية من سواء املدنية، الدولة مأسسة عå sFثار من مجموعة القضائية السلطة والستقالل  .وال¥شر+عية التنفيذية للسلطت7ن السنو0ة وتقديم التقار0ر موضوعية، مقايHس وفق وتأدي�Ùم وترقي��م و�عيي��م القضاةوتأط�7  شأ�ºا، K> مق�Ãحات وتقديم واZ9نائية العدلية السياسة K> النظر: اختصاصاتھ ب7ن من يyون  الدولية للمعاي�7 طبقا للقضاء أعsF مجلس القضاء وجود الستقالل xساسية الضمانات ومن عامة. بصفة القضائية املنفردة والسلطة بصفتھ القاOPÅ من �ل استقاللية cعOa وا89ر0ات قوق ا89                                                            1-%Ïفا}rخ . سيادة القانون  :حس,ن ع<لة ا
  .08-06- 2015مقال 5شر بموقع دنيا الوطن بتار
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أو عاديا أو فرعيا لyونھ  سواء �ان �شر+عا أساسياال�O يجب أن �سود أي �شر+ع  فRذا املفRوم K> ,وال¥سلط القائمة عsF العنف وTس¥بداد أن ت¥بa» مفRوم املواطنة يمكن لدولة gكراه  ال إذ و نا نؤكد عل قيمة مفRوم املواطنة: ثالثا املواطنة- .1عنصر من عناصر شيوع الثقة K> ا�Zتمع يمكن ا89ديث عن دولة مدنية بدون  ومستلزمات املواطنة والكرامة �gسانية لRذا الم عsF املوازنة ا89قيقية ب7ن متطلبات النظام والسلطة مضمونھ السياOPQ يقو  أو املذ بية K>  الديeية رقية أولOPúء أخر.بمعa» آخر انصRار �ل أفyار الروابط العفاملواطنة ~> تكر+س Tنتماء اZ9مâ> تحت مفRوم وداللة Tنتماء للدولة ولHس   .2مواطنة مع با«>  سلطة الدولة، و0تمتع �شyل م¥ساو يخضع للقوان7ن الصادرة عن الذي �gسان إsh بقعة أرض أي فمفRوم املواطنة �شyل �سيط ~> انتماء �gسان  معa» املواطنة بمعناه الشموh> املتجا�س. ن الواجبات اتجاه الدولة ال�O املواطن7ن بمجموعة من ا89قوق و0ل�Ãم بأداء مجموعة م دئ تتمثل K> مبدأ واحد و§نما ~> مبا فالواقع أن ا89قوق وا89ر0ات العامة ال �gسان. البداية إلشعال الشرارة ل�Áالص من شعور العبودية واستقالل �gسان عن أخيھالشعوب من أجلRا �انت ~>  ثوراتف·O مطلب فطري قامت   :ا()ر'اتراnعا- يeتOU إل¬�ا. �ا89ر0ات ال�øصية وحر0ة العقيدة بأعوان ا89ر0ات العامة ا��تلفة عديدة تتصل  حوارات مجلة الدراسات السياسية .املال السياSfg ملا ¦عد اqrراك �قلي§S الدولة املدنية كر8ان :خالد الÑ\ا�%-marocdroit.com 2موقع العلوم القانونية.انو5ي وzمن القضا¤يzمن الق : مصطفى ب"شر
ف وفر
د ب"تھ-1                                                            . وحر0ة الرأي وغ�7 ا   .35ص 2015-1وVجتماعية العدد
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إر اصات الدولة املدنية K> دسات�7 املغرب  والسؤال املطروح  نا  ل نحن أمام وتمنح  ،ا89اكم7ن. بل �انت ا89اجة إsh حركة دستورا نية تقيد سلطات ا89اكم7نيعا K> يد وqطبيعة ا89ال لم يكن من املعقول القبول  بدستور يyون ط ،¡�ا  ناديالذي يمكن أن يلعبھ الدستور كضامن لتوازن السلط و�أداة لتكر+س املبادئ ال�O إsh �سليط T تمام أك�µ عsF الدور  لقد أدت ا89ر�ات Tحتجاجية K> املنطقة  .الصفة املدنية للدولة %$ دسات�� املغرب الكب�� إدماج :املبحث الثا8ي  �س¥شفھ من نصوص الدساتK �7> املبحث الثا�ي. سنحاول أن ذلك ما ؟الكب�7 عاد للواجRة مع  الذيلك املطلب القديم اZ9ديد ذفجاء مطلب الدولة املدنية   تحكم بمقتPÎ» نصوص الدستور ولHس من خارجھ.�عودنا عليھ K> املنطقة العرqية وqالتاh> وجود دولة  الذيلك ذمعa» أوسع ل8Áر0ة من  رجعة فيھ أمام صناع  xحداث امل¥سارعة K> املنطقة العرqية ليفرض نفسھ كخيار ال املغرب سeستعرض أ م املقومات والضوابط ال�O تم تكر+سRا K> دسات�7 �عض دول وليطرح ا89اجة امل8Áة لوجوب إرساء مقومات الدولة املدنية K> املنطقة و نا  ،القرار     سس لشyل دولة مدنية.وال�O تؤ  الكب�7



 .أمر'ر كوثر�.…...........الكب�� املغرب دول  %$ املدنية للدولة الدستور'ة املقارeة

218  

حيث إن املنطقة املغارqية تتوفر عsF مجموعة من xقليات  ،دسات�7 الرqيع العرÛي�عت � عالقة الدين بالدولة من املواضيع ال�O طرحت �شدة K> ف�Ãة صياغة   .التوفيق ب�ن الدين والدولة املدنية %$ دسات�� الرeيع العر»ي  :Vول  املطلب فالتعاcش ب7ن الدين والدولة املدنية فyان ال بد من إيجاد صيغ تضمن التوافق. .1غ�7 املسلمةالديeية وxطياف  ، نموذجا K> التوفيق ب7ن 20142سنة  بالeسبة لتو�س فHشyل دستور ا الصادر  .للدين السياOPQ للتوظيف حدا عو0ض للدين، ا��صصة xماكن يحدد الذي  و فالقانون  .للمواطن7ن العامة gرادة عن واملع �ة التمثيلية املؤسسات عن الصادرة القانونية القواعد ع � الدولة طرف من الديOa الشأن ثم تدب�7 .العمومي ا�Zال å <Kخر0ن عsF فرضھ يمكن ال خاص شأن الديeية العقيدة بأن املؤمن7ن بقناعة ر 7ن �لھ و ذا للدين، السياOPQ وا89ياد للدولة الديOa ا89ياد اح�Ãام K> املتمثلة السياسية، والقناعات الديeية القناعات ب7ن التمي�7 أولRا cستد�> اح�Ãام مجموعة من åليات فقد نص الفصل xول من الدستور عsF أن gسالم دين  الدين والدولة املدنية، أن 8ناك أقليات مسيحية، موزعة ع&� الدول  رغم أن أغلبية س<ان املنطقة املغار/ية �عتنقون الدين �سالمي إال-1                                                             ال�O ال تقبل التعديل. وعلو0ة القانون" وأ�ى بخاتمة الفصل xول والثا�ي أ�ºما من الفصول  و§رادة الشعبفيما نص الفصل الثا�ي منھ عsF أن "تو�س دولة مدنية تقوم عsF املواطنة  الدولة، تقار
ر فقد أشارت Gزائر 1r% املئة، أما ا 0.9بـاملغرب وقدرت تقار
ر 5سبة املسيحي,ن 1% .املغار/ية، ¦ش<ل متفاوت ا كب,+ا م[\م، 1% املئة من املسيحي,ن، و
مثل zجانب zورو/يون املشتغلون 1% البالد عدد 0.5إ�� أن t\ا  ¬qافية   www.albawsala.comملوقع Vلك�+و5ي 2014الدستور التوSf¸5 لسنة -2  .املقيم,ن 1% لي¹ياينحدرون من دول أفر
قيا جنوب الqçراء إ�� جانب املصر
,ن املBاجر
ن، وعدد قليل من zم,+كي,ن وzورو/ي,ن ألفا،  50التقر
ر ذاتھ يو²s أيضا أن أغلب مسيحSá لي¹يا، البالغ عدد8م .تقر
ر ل´{ارجية zم,+كية1% املئة، حسب  88وتصل 5سبة ال<اثوليك من مجموع املسيحي,ن 1% تو5س إ�� .إضافة إ�� جزائر
,ن تحولوا من �سالم إ�� املسيحية
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تل�Ãم الدول بeشر قيم Tعتدال وال¥سامح وqحماية املقدسات ومنع ا89زÛي  وظيفالتّ  عن العبادة ودور  املساجد 89ياد ضامنة الّديeّية، الّشعائر وممارسة والّضم�7 املعتقد 89ر0ّة �افلة للّدين راعية "الّدولة كما نص الفصل السادس عsF أن .1امل¥سمة باالنفتاح وTعتدال وqالقيم ومبادئ حقوق �gسان الyونية ��ا K> سياق التمسك بتعاليم gسالم ومقاصده إطار دولة مدنية استلRمت مقوماأساسية لتصور الدستور للدولة ال�O يؤسس لRا وتقوم عsF نظام ديمقراطي �شار�ي K> و+ستفاد من تحص7ن الفصل7ن عن �ل �عديل دستوري أ�ºما cشكالن رك�7ة  ر0ة بل حضار0ة بمعa» و0مكن اعتبار  ذا الفصل نقلة نوعية وثورة دستو  .2"لRا  كما تل�Ãم بمنع دعوات التكف�7 والتحر0ض عsF الكرا ية والعنف وqالتصدي النيل م��ا دولة عرqية إسالمية يكرس صراحة حر0ة فصل دستوري ل نھ أول الyلمة. ذلك أ   .74ص  colloque international orgganisé le28 février et 1mars 2014 à tunis 2014اqrر
ة الدي"ية 1% الدستور التوSf¸5 لسنة  :خالد الدبا4ي-www.albawsala.com  3ملوقع Vلك�+و5ي 2014الدستور التوSf¸5 لسنة -2  2014ف�+اير22 مقالھ 5شرت ع&� موقع املفكرة القانونية.املسألة الدي"ية 1% الدستور التوSf¸5   عفيف اGrعيدي:دمحم-1                                                           مع فكرة الدولة التيوقراطية من دون أن يقطع �ل عالقة للدين بالدولة كما K> الدولة ة بالدين: فيقطع تماما دولالبات cعد K> نظر الدارس7ن نموذجا توفيقيا لتصور عالقة اZ9مRور0ة xوsh لتجنب Tنقسام حول  و0ة الدولة خصوصا وأن الفصل املذ�ور السياسية التفاق بي��ا يقOPÎ بأن تتم ا�8افظة عsF الفصل xول من دستور O تم التوافق K> شا�ºا عند صياغة الدستور. حيث توصلت xطراف الفصول ال�و+عد نص الفصل xول من الدستور الذي اعت � gسالم دين الدولة أول   3دينا رسميا للدولة ال يتعارض مع تكر+س حقيقي وحماية فعلية ل8Áر0ة الديeية.باإلسالم  2014فإننا يمكن أن �ستخلص أن اع�Ãاف الدستور التو�OPS لسنة الضم�7.
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عsF  4حيث ينص K> الفصل   1953وكمثال عsF ذلك الدستور الدنمر�ي لسنة  1آثار التصر0ح باإلسالم كدين للدولة.الذي cعد من املفا يم املتداولة K> الدسات�7 املقارنة يفرض تجاوز Tع�Ãاض للبحث K> ض أن تeسب للشعب ال للدولة، إال أن املدلول Tصطالû> ملقولة دين الدولة يف�Ã من دارOPQ القانون عsF اعتبار أن الدولة °�ص اعتباري ال عقيدة لھ والدين عقيدة العلمانية. وفيما أن التصر0ح بyون دين الدولة  و gسالم قد أثار اع�Ãاضات طيف    .75مرجع سابق ص .2014اqrر
ة الدي"ية 1% الدستور التوSf¸5 لسنة  : خالد الدبا4ي-n  3عت�+ حر
ة الضم,+ من اqrر
ات zساسية واملقومات املBمة 1% النظام الديمقراطي والدولة املدنية .-2  مرجع سابق. : دمحم عفيف اGrعيدي-1                                                             لاللتباس T <Kل�Ãام بتأسHس نظام ديموقراطي يقوم عsF املواطنة.كجزء من أحyامھ، �انت الدافع ملنع التنصيص عل¬�ا ( الشر+عة) �شyل قد يؤدي الدستور وTل�Ãام بفكرة أن الشر+عة K> مقاصد ا، �عد من املصادر املادية للقوان7ن �ي من الدولة. و0بدو أن Tل�Ãام بمدنية الدولة من جRة كما نص عل¬�ا الفصل الثاK> ح7ن لم يتعرض الدستور إsh مسألة عالقة الشر+عة gسالمية بقوان7ن   .3وحر0ة النظر الفلسفي والتدبر الديOa وحر0ة العقيدة وgيمان...> حر0ة عامة شاملة تنطوي عsF حر0ة الفكر العلOU و�xاديOU .فحر0ة التفك�7 ~31عل¬�ا K> الفصل السادس تتyامل مع حر0ة التفك�7 املنصوص عل¬�ا K> الفصل املنصوص  2الفصالن أ مية قصوى K> مجال تكر+س ا89ر0ة الديeية.فحر0ة الضم�7وgعالم والeشر مضمونة ال يجوز ممارسة رقابة عsF  ذه ا89ر0ات" و0ك¥OPS  ذان 0ة الرأي والتفك�7 والتعب�7 يقر أن "حر  �31افلة 89ر0ة املعتقد...." نجد الفصل إsh نص الفصل السادس الذي ينص عsF "أن الدولة راعية للدين  باإلضافة التنصيص عsF دين  أغلبية الشعب و7qن حق �ل فرد K> اختيار دينھ.الديانة gنجيلية اللوثر0ة ~> الديانة الرسمية للدولة.وqالتاh> ال وجود للتعارض  K> أن 
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جاه البحث عن مقاصد الشر+عة K> انفتاحRا و0دل ذلك عsF تطور �9طاب أصوK <h> اتتجسيدا عمليا لفكرة أن Tل�Ãام بتعاليم gسالم ال يؤدي لل¥شدد و§نما يقوم عsF يeتمون 89زب حركة ال��ضة ذات التوجھ gسالمي إلشyالية عالقة الشر+عة بالقانون ل�O تتyون غالبية أعضا�õا من نواب و+عد تجاوز السلطة التأسHسية التو�سية ا ص وا8Óة وصر0حة K> والشر+عة K> اZ9مRور0ة التو�سية وذلك من خالل  نصو حول قضية شغلت الرأي العام K> مرحلة إنجاز الدستور. واملتعلقة بموقع الدين لك يyون املشرع الدستوري K> تو�س قد تمكن إsh حد كب�7 من إ�ºاء ا�9الف ذوq  .1إ�ºاء فكرة الصراع ب7ن مدنية الدولة والفكر السياg OPQسالمي ، 19أما أ مما طرح من مالحظات واق�Ãاحات للعالج، فتعلقت تحديدا بالفصل    .1996و 1992بداية عقد �سعيeيات القرن املاK ،OPÅ> دستوري الدستور، أو عx sFقل التخفيف م��ا، مطروحة بحدة منذ gصالحات ال�O جرت أما K> املغرب، فقد أصبحت قضية نزع الطا�ع الديOa عن �عض فصول   تحديد مyانة الدين داخل الدولة تمنع أي ل´س K> املوضوع. ـ  1992ـ 1972ـ 1970ـ 1962الذي ظل عsF امتداد �ل دسات�7 املغرب منذ Tستقالل (   مرجع سابق .: عفيف اGrعيديدمحم -1                                                           ا89قوقية واZ9معيات املدنية إعادة النظر K>  ذا الفصل، وما يرتبط بھ من أحyام، حزاب السياسية واملنظمات لذلك، �انت مطالب �عض x  امللك طا�ع القداسةيضاف إsh  ذا الفصل، وجود أحyام K> الدستور أضفت عsF °�ص  .الدستور0ةوسع سلطات امللك، و�Óم مجاالت تدخلھ عsF حساب با«> املؤسسات عsF  ذا اللقب، تم الZÁوء إليھ بكثافة لتأو0ل مقتضيات وأحyام الدستور �شyل وتأسHسا   "املؤمن7نفالفصل ينص عsF إمارة املؤمن7ن، أي يمنح امللك لقب "أم�7  )، موضوع تجاذب �س´ب مضمونھ والتأو0الت ال�O طالتھ.1996
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قانو�ي  بأساس املغرب K> املعتقد حر0ة تحظى الف يتعلق بحر0ة املعتقد، أما ما  .املؤمن7ن أم�7 والسياسية الديeية شؤو�ºا تدب�7 يتوsh ديeية طبيعة ذات دولة معالم ا89كم، ونمط السياOPQ النظام وطبيعة الدولة yللش ا�8دد xسU» القانون  من النصوص  ذه ترسم الديeية. الشؤون ممارسة 89ر0ة والضامن والدين امللة حU» وحامي املؤمن7ن أم�7 امللك، بأن41  3و0ؤكد الفصل الديeية، شؤونھ ممارسة واحد لyل تضمن والدولة الدولة، دين gسالم أن عsF منھ ،2الثالث الفصل و0ضيف �املة، سيادة اتذ إسالمية دولة أ�ºا عsF املغرqية اململكة ديباجتھ K>20111دستور  يقدمK> نفس الوقت   .2011و ذا ما استجاب لھ �شyل كب�7 الدستور الصادر K> سياق ا89راك العرÛي سنة  . 2011يوليوز  19 شعبان املوافق ل 12 بتار
خ 2.22.92 الدستور املعدل، الصادر ب�نفيذه الظB,+ الشر
ف رقم-1                                                            السOa املذ ب عg sFسالمي الدين أي املغرqية، للدولة الرسOU بالدين ا�9اصة الشؤون فقط ~> الديeية بالشؤون املقصود أن اعتبار مع واحد، لyل الديeية، الشؤون ممارسة 89ر0ة الضامن ~> املغرqية الدولة اعتبار إsh باإلضافة .لعملا بھ اZ9اري  xخرى  القانونية النصوص مستوى  عsF أو الدستور0ة املقتضيات با«> مستوى  عsF مالءمة من ذلك عsF ي�Ãتب ما �ل مع gسالمي، الدين و و رسOU دين املغرqية للدولة  أن عsF الفصل  ذا و0حيل املغرب، عل¬�ا صادق ال��g Oسان 89قوق  الدولية املواثيق ر�ائز أ م أحد  و ا89ق  ذا أن من بالرغم Tعتقاد K> ا89ق عsF صراحة التنصيص دون  الديeية) شؤونھ ممارسة حر0ة واحد لyل تضمن والدولة الدولة، دين (gسالم أن عsF ينص الثالث الفصل ،فان2011 لسنة xخ�7 الدستوري التعديل رافق الذي اZ9دل ورغم دستوري،   من الدستور املغر4ي مرجع سابق. 41الفصل-3  .2011ة القانونية ل´Gميع.الطبعة Vو��من دستور اململكة املغر/ية.سلسلة املعرف 3الفصل -2  .19العدد2011إصدرات مركز الدراسات وأبحاث السياسة اGrنائية سلسلة نصوص قانونية ش�ن�+
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جعل العديد من الباحث7ن يؤكدون عsF أن  و و ما .املالyي شعر0ة والفقھx  والعقيدة ن جRة أخرى يضع يرسم معالم دولة ديeية وم 2011دستور اململكة املغرqية لسنة ال �عت � أحد ر�ائز الدولة املدنية.عsF عكس الدستور اZ9زائري الذي ينص عsF أنھ أنھ K> املقابل لم يتضمن ما يفيد حر0ة املعتقد ال�O  غ�7 املور0تانية ال�O تدين باإلسالم.cعتنقھ رئHس الدولة من دين مع املوروث الثقاK> والتارÞ0> لألغلبية ا�ZÝام ما الدستور0ة املتعلقة بدين رئHس الدولة فتجد ذر+ع��ا K> توجھ املشرع الدستوري إg shحالة  أما ،وكرامة �gسان �الوحدة الوطنية والقيم �gسانية وTنتماءات الRو0اتيةالنص عg sFسالم دين الدولة K> نفس الوقت الذي عمل عsF إيراد �عض املفا يم وري اتجھ إsh وانطالقا من نص الدستور املور0تا�ي ي¥ب7ن أن املشرع الدست .1اZ9مRور0ة  و رئHس الدولة وgسالم دينھمن الباب الثا�ي املتعلق بالسلطة التنفيذية تؤكد عsF أن رئHس  23ذلك نجد املادةإسالمية، كما تنص املادة ا�9امسة عsF أن gسالم دين الدولة والشعب وا�ZÝاما مع مRور0ة لل¥شر+ع.وتأكيدا لذلك نجد املادة xوsh من الدستور تنص عsF أن مور0تانيا جgسالمي ا89نيف كما يؤكد عsF أن الدين gسالمي cعت � املصدر الوحيد أما K> مور0تانيا، فتنص ديباجة دستور ا عsF تمسك الشعب املور0تا�ي بالدين   اللبنات xوsh للدولة املدنية. وان حر0ة ممارسة العبادة مضمونة  .ة حر0ة الرأيمساس بُحرمة حر0ة املعتقد وُحرم اGrر
دة الرسمية  http://www.akhbarelyoum.dz/ar/images/logo3.pngمن الدستور اGrزائري 36املادة -2 الوRالة املور
تانية لألنباء. lp.org-WWW.pal 1991دستور اGrمBور
ة املور
تانية-1                                                             .3الدولةيتضمن الدستور اZ9زائري ما يفيد ذلك باستáناء التنصيص عg sFسالم دين أما فيما يتعلق باعتبار الدين gسالمي مصدرا لل¥شر+ع فلم  .K2> ظل اح�Ãام القانون    املرجع السابق 2املادة-3  . 2016مارس 7 14عدد
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ب7ن �افة xطراف فقد أما K> لي´يا ال�O لم �ستطع إå shن إقرار دستور توافقي  ، مقدم من عدد من أعضاء Z9نة 1تم اق�Ãاح مسودة توافقية ملشروع الدستور  ومن ب7ن ما نصت عليھ مواد  2017ابر0ل  16التوافقات الدستور0ة K> البيضا يوم ال�O �عت � أن gسالم دين الدولة وأن الشر+عة gسالمية مصدر  6املسودة نجد املادة  أو  لةو ناك دسات�7 لم تنظم  ذه املسأا فRناك دسات�7 أقرت بذلك كدستور مور0تانيgسالمي دين الدولة فقد اختلفت K> مسألة اعتبار الدين gسالمي مصدرا لل¥شر+ع، فإذا اتفقت دسات�7 املغرب الكب�7 عsF اعتبار الدين  اختالفا من نظام دستوري آلخر،h> فمسالة تحديد دين الدولة وتحديد دور الدين K> ال¥شر+ع، �عرف وqالتا  ال¥شر+ع. مصدرا لل¥شر+ع  و نا نجد رأي7ن مختلف7ن حول مسألة جعل الدين gسالمي لم توÒÓ مyانة الدين gسالمي كمصدر لل¥شر+ع كتو�س واملغرب ولي´يا. يرى أن دس�Ãة الشر+عة كمرجعية للنظام القانو�ي �ستجيب  ،فRناك اتجاه مؤ0د الوضعية حيث والعلمانية عsF إضفاء صبغة دستور0ة عsF الدين كمصدر لل¥شر+عات أن K> مقابل ذلك اع�Ãضت xقليات الديeية وغ�7 ا من النخب املدنية  إال  الشر+عة gسالمية �شyل نظاما قانونيا معاصرا إsh جانب �و�ºا نظاما ديeيا.لثقافة الديeية ألغلبية شعوب دول املغرب الكب�7 كما cعت � للموروث التارÞ0> وا ور
ة م"شورة ع&� املوقع مق�+ح مسودة توافقية ملشروع الدستور مقدم من عدد أعضاء Grنة التوافقات الدست-R                                                            1و0ة الدولة املدنية.نحو قد cشyل ��ديدا لسيفOPÎ إsh ترسيخ مز0د من حضور البعد الديK Oa> املنظومة القانونية للدولة عsF عالوة عsF أنھ  ،و0¥ناقض مع الطا�ع الوضâ> الذي ت¥سم بھ ال¥شر+عات القانونية ،بمبدأ املساواة ب7ن املواطن7ن K>  ذه ال¥شر+عات gخالل أن ذلك سيؤدي إsh رأت    2017ابر
ل20الرس§S لقناة لبيا يوم
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أنھ عsF ،من خالل املقتضيات الدستور0ة السابق ذكر ا يمكن القول بناء عليھ و  shن إå «إال إقرار واعتماد �شر+عات وقوان7ن  الرغم من أن  ذه النصوص لم يؤد  ح�  Oaأساس  و0ا�ي دي sFتمع عZذلك ال ينفي افتقار تلك  أنتنظم عالقة الدولة با� hاملدونات إ <K الية عالقة الدين بالقانون بصفة عامةyة دستور0ة شمولية إلشqمقار sيةqأساس  ،ا89الة املغار sFا جاء عRالية يبدو أن �عاطي املشرع الدستوري معyاملمارسة ال¥شر+عية و~> إش <K نوع من املرونة sFالدين كمصدر لعدم اعتماد آليات محددة وملزمة لإلبقاء ع sFعند أعمال النص ع <K ظل �عدد املذا ب <K التنظيم الكث�7 من املسائل القانونيةل¥شر+ع خصوصا <K سالمي واختالفg تو�س أو با«>   .1الفقھ <K ام املطلق للمشرع سواء�ÃلT حد ما عدم shنظمةو ذا ما يفسر إx ل ما� <K سالميةg خرى بمبادئ الشر+عةx  يصدر عنھ من �شر+عات      .تضمنتھ من حقوق وحر0اتن¥ساءل عن كيفية �عاطي  ذه الدسات�7 مع مسألة توصيف الدولة وما  و نا  .2كقوان7ن xحوال ال�øصية واملوار0ث ذا Tل�Ãام عsF ال¥شر+عات ال�O يصعب ف¬�ا تجا ل  ذه املبادئ واقتصار  ،وقوان7ن
املقار/ة اqrديثة ملدنية الدولة 1% اqrال العر/ية ¦عد وصول التيارات �سالمية  : بو مطردمحم عبد هللا أ-2  .2008د�سم�+16فBم دور الشر عة والدستور 1% العالم �سالمي)معBد كيتو من�+ اqrر
ة للمز
د عن إش<الية تطبيق الشر عة �سالمية كمصدر لل�شر ع انظر دمحم حل§S عبد الو8اب(أين يكمن اr{لل %1 -1                                                              381و.380ص2016املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسات ماي .ل´qكم
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فyل  ذه xشyال متناقضة تماما مع الدولة  ،اHZ9ش أو دولة ا89زب وgيديولوجيةاملدنية ونظامRا القانو�ي يجب أن ال تقوم عsF أي ذاتية تمثل الدولة الطائفية أو دولة فالدولة  .1مع غ�7ه من املواطن7ن K> الدولةا89قوق وا89ر0ات املواطنية باملساواة املد�ي، وال�O بموج�Ùا يحظى الفرد بمجموعة من -القائمة عsF أساس الوالء السياOPQإجماعا ب7ن  ذه التعر0فات عsF اعتبار املواطنة الرك�7ة الرئHسية لعالقة الفرد بالدولة أن  ناك  واطنة من املفا يم ال�O اختلفت التعر0فات K> شأ�ºا،إال�عت � امل  توصيف الدولة وا()ر'ات %$ دسات�� الرeيع العر»ي:املطلب الثا8ي � الدستور التو�OPS إنجازا فيما يتعلق با89قوق وا89ر0ات بالeسبة لتو�س، cعت   املدنية ال�O ~> باألصل دولة املواطن7ن. أن ا89قوق وا89ر0ات K> الدستور التو�OPS لم  gشارة  نا إsh وتجدر. ومبدأ املواطنة وK> الباب املتعلق باملبادئ  ،بل نجد ا K> توطئة الدستور  ،تقتصر عsF الباب الثا�ي صل ، وال cش�7 إsh أية قيود خاصة، عsF غرار تلك املنصوص عل¬�ا K> الف3املعلوماتالتو�OPS عsF أن الوصول إsh املعلومات حق مكفول وتم أيضا إصدار قانون حر0ة من الدستور  322نص عليھ الفصل من أمثلة  ذه ا89قوق وا89ر0ات نجد ما .وqالRيئات املستقلة ،وqالسلطة ال¥شر+عية،لقضائيةوx <Kبواب والفصول املتعلقة بالرقابة ا،العامة ذا أ مية بالغة، ألنھ يؤصل ألحد ا89قوق امل8Áة K>  -32فصل-، و+عد  ذا الفصل494 ؟الفلسفة ب,+وت دار الطليعة 1% ال�+بية والسياسة مbc يص,+ الفرد 1% الدولة العر/ية مواطنا : ناصيف نصار-1                                                            يحدد القانون الضوابط املتعلقة باqrقوق واqrر
ات املضمونة t\ذا الدستور  ع&� انھ" 49ينص الفصل-4  .يتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة 2016مارس  24مؤرخ 1%  2016لسنة  22قانون أساSfg عدد -www.albawsala.com.  3املوقع Vلك�+و5ي 2014من الدستور التو32Sf¸5الفصل -2  .17ص 2000 وال توضع 8ذه الضوابط ّإال لضرورة تقتض�\ا دولة مدنية ديمقراطية وt\دف .س�\ا بما ال ينال من جو8ر8اوممار    حماية حقوق الغ,+، أو ملقتضيات
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�ان موجودا K>  واZ9معيات وحر0ة Tجتماع والتظا ر السلOU وا89ق النقاÛي.وأك�µ اال�O تضمن حر0ة تyو0ن xحزاب والنقابات  37.36.35إsh الفصول  باإلضافة  ظرفية.املتاح للمعلومة لZÁميع، عدا تلك ال�O تتعلق باألمن القومي أو بضرورات قضائية املمارسة السليمة للديمقراطية، كما أنھ يؤكد مبدأ ا89رص عsF الشفافية والتداول  xحزاب  بمقتPÎ»  ذا املرسوم) أك�µ مرونة K> شروط تأسHس (والذي تم إلغاؤه 1988يرى K> مقارنتھ بالقانون xساOPQ املؤرخ K>  2011السياسية الصادر سنةولتعلقھ بأصل ا89ق من جRة أخرى. فاملتأمل مثال K> املرسوم املتعلق ب¥نظيم xحزاب Ûي من جRة الذي سبق وضع الدستور اZ9ديد لتعلقھ بالشأن السياOPQ وTنتخا ,gضافة  نا تكمن g <Kطار القانو�ي لRذه ا89قوق وا89ر0ات .ولكن1959دستور  نص الدستور التو�K OPS> الباب xول عsF أن تو�س دولة حرة مستقلة  K> ح7ن  1السياسية و�سي�7 ا. وأن الشعب  و  ،وعلو0ة القانون ،تقوم عsF املواطنة و§رادة الشعب  ،دولة مدنيةات سيادة gسالم دي��ا والعرqية لغ��ا واZ9مRور0ة نظامRا كما ينص عsF أن تو�س ذ ة �سيطة ب7ن النص الدستوري ا89اh> والدستور التو�OPS وqالتاh> فمقارن  صاحب السيادة ومصدر السلطات. يمنع من توجيھ عدة  وا89ر0ات xساسية ال�O أغفلRا الدستور السابق لكن  ذا التوÒÓ أن املشرع الدستوري قد عمد إsh النص عsF  الكث�7 من ا89قوق  1959لعام د ا�9اصة من بي��ا أن �عض املوا ،انتقادات K> مجال تنظيم ا89قوق وا89ر0ات shالحقا إ OPÎة العامة، أو �داب العامة، وذلك مع اح�+ام التناسب ب,ن 8ذه                                                                                                                                                    تأو0الت تحد من ممارسة  ذه  با89ر0ات العامة صيغت بطر0قة تفqçأو ال ،STمن العام، أو الدفاع الوطz يئاتBات من أي ان�\اك الضوابط وموجبا¶\ا. وتتّكفل ال
  .60ص colloque international orgganisé le28 février et 1mars 2014 à tunis .2014اqrقوق واqrر
ات اGrماعية بالدستور التوSf¸5 1% جانفي: 8اجر قلد�ش-1  .القضائية بحماية اqrقوق واqrر
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وا89ق K>  31كما يرى �عض املنتقدين أن النص عsF حر0ة gعالم K> املادة .1الذي ي�Ãتب عنھ إفساح ا�Zال أمام فرض مز0د من القيود عsF ا89ر0ات العامةا  و ديOa ومقدس.xمر قوان7ن و�شر+عات تقلص حر0ة الرأي والتعب�7 بZïة املس بموالكرا ية والتصدي لھ.فRذا النص قد يجري تفس�7ه عsF أنھ ي¥يح للدولة إمyان سن املقدسات ومنع النيل م��ا كما تل�Ãم بمنع دعوات التكف�7 والتحر0ض عsF العنف وqحماية  ،توظيف ا89زÛي تل�Ãم بeشر قيم Tعتدال وال¥سامحودور العبادة عن الللدين �افلة 89ر0ة املعتقد والضم�7 وممارسة الشعائر الديeية ضامنة 89ياد املساجد حيث جاء K> املادة أن الدولة راعية  ،من الباب xول  6ا89ر0ات �النص الوارد K> املادة لم يجر تضمينھ آليات ا89ماية والضمانات الدستور0ة الكفيلة  ،g32عالم K> املادة   مرجع سابق. 2011ديباجة الدستور املغر4ي -www.article19.org  2012/11/12 3موقعقراءة قانونية 1% مسودة الدستور التوSf¸5 اGrديد حول حماية حر
ة التعب,+ وحر
ة �عالم -wwwobservatoire-religions.org 2 2012للدستور املعلنة 1% غشتتقر
ر املرصد حول الصياغة zو�� : املرصد العر4ي لألديان واqrر
ات-1                                                            مباشرة غ�7 وqصفة باالستفتاء، مباشرة تمارسRا لألمة، السيادة :يF> ما عsF الدستور  من 2  الفصل ينص حيث وqرملانية، اجتماعية وديمقراطية دستوري، ملyي حكم نظام إطار K> ع��م بالنيابة يمارسRا ملن يفوضو�ºا ال�O السلطات درمص و+شyلون  وا89ر0ات، ا89قوق  K> وم¥ساوون أحرار املواطن7ن بأن يقر  كما.والeساء الرجال ب7ن املناصفة مبدأ تحقيق إsh الدولة سâ> و0ؤكد والبي¹ية، والثقافية وTقتصادية والسياسية املدنية با89قوق  املساواة، قدم عsF والرجل، املرأة تمتع 19الفصل يضمن كما 3.الوطنية +عاتال¥شر  عsF سامية الدولية Tتفاقيات بجعل وال�Ãامھ عامليا، عل¬�ا متعارف ~> كما �gسان بحقوق  ھث�ش´ ديباجتھ K> أكد حيث وواجبات، وحقوق  مبادئ من �gسان 89قوق  الدولية املواثيق تقتضيھ ما بال�Ãام 2011 دستور  K> �عRد فقد املغرب. يخص فيما.2ذه ا89قوق من طرف املواطن7نبإعمال وممارسة  
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ر0ات، و تن´ثق عنھ اختصاصا��ا، و يضع الضمانات xساسية 89قوق xفراد و ا89وqالتاh> إذا �ان الدستور ينظم سلطة ا89كم، و يب7ن فصل السلطات و  . القانون  بمقتPÎ» الإ ا89ر0ات ذهھملمارسة  حد يوضع أن يمكن الو  م اختيار حسب وسياسية نقابية K> أية منظمة Tنخراط وحر0ة اZ9معيات تأسHس حر0ةو  Tجتماع وحر0ة أشyالھ بجميع التعب�7 وحر0ة الرأي حر0ة. اململكة أرجاء بجميع Tستقرار وحر0ة التجول  حر0ة املواطن7ن Z9ميع يضمن :أنھ عsF العامة xحyام من 9 الفصل K> املغرÛي كما نص الدستور .وا89ر0ات ا89قوق  ضمان أجل من اح�Ãامھ فرض عsF �عمل القضائية والسلطة تنفيذه عsF �سRر واy89ومة املنتخب ال �ملان عن يصدر لھ. فالقانون  باالمتثال وملزمون  أمامھ، م¥ساوون العمومية، السلطات ف¬�م بما اعتبار70ن، أو ذاتي7ن أ°�اصا واZ9ميع، xمة إرادة عن �عب�7 أسU»  و القانون  أن عsF 6 الفصل و0ضيف واملنتظم، وال�Ïيھ ا89ر باالق�Ãاع املنتخبة اتاملؤسس K> ممثل¬�ا xمة تختار. ممثل¬�ا بواسطة ن عدم ان��اكRا و القطع مع ماT OPÅن��ا�ات اZ9سيمة 89قوق xساسية لضماالدستور، و خلق åليات املؤسساتية الكفيلة بحماية حقوق �gسان و حر0اتھ ا89ر0ات، xمر الذي يتطلب توف�7 و إيجاد ضمانات قانونية ألجرأة و ت�Ïيل مقتضيات K> حالة ان��اك  ذه ا89قوق و   مبدأ الشرعية و سيادة القانون. فإن gشyال يطرح  ر0ات حيث تنص عsF انھ من الفصل الرا�ع املتعلق با89قوق وا89 35ذلك نجد املادةتضمن العديد من املقتضيات ال�O تصب K> خانة �عز0ز ا89قوق وا89ر0ات من أمثلة فقد  2016أما الدستور اZ9زائري الذي شRد عدة �عديالت �ان آخر ا سنة  .�g1سان دستور
ة ل´qقوق واqrر
ات أي دور للقضاء. موقع العلوم القانونية الضمانات ال: مصطفى بن شر
ف وفر
د ب"تھ-1                                                            ا�Zالس K> تمثيلRا حظوظ بتوسيع للمرأة السياسية ا89قوق  ترقية عsF الدولة �عمل www.marocdroit.com 
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وتمك7ن املرأة من ممارسة .م  �1999عز0ز لإلصالحات ال�O �عرفRا الدولة اZ9زائر0ة منذ  و و ما cعت �ه البعض أنھ. املادة  ذه تطبيق كيفيات عضوي  قانون  يحدد املنتخبة تأكيدا عsF إرادة الدولة و  ملبدأ املساواة ب7ن املواطن7نRا السياسية. وتجسيدا حقوق sFالعمل ع <K زائر0ةZ9اما��ا الدولية  ترقية حقوق املرأة ا�Ãكما أن حر0ة 1تنفيذا الل. البصر0ة و ملكتوqة والسمعية و التعب�7 بما K> ذلك حر0ة ال8Ôافة بمختلف أنواعRا ا 89ماية ال�Ãاث  وتكر+سا .كما أنھ 51جديد و  و ا89ق K> ا89صول عsF املعلومة املادة .بل xك�µ من ذلك تمت إضافة حق 2ال8Ôافة لعقوqة سالبة ل8Áر0ة  إخضاع جنحة ذه ا89ر0ة للمساس بكرامة الغ�7 و حر0ا��م و عدم  املسبقة شر0طة عدم استغاللصبحت غ�7 مقيدة بأي شyل من أشyال الرقابة الردعية عsF الشبyات gعالمية أ <Kالثقافة للمواطن و و ماجدي حقا املشرع الدستوري أقر الثقا <K مجال ضمان. 45 أشارت إليھ املادة دا  و ا89ق <K و  كما أنھ Oaار الفكري والفyبتT حر0ة OUالعل خدمة للتنمية  وحقوق املؤلف �عمل الدولة عsF ترقية البحث العلOU وتثمينھ ل التام ح�» بادرت والسيادة الوطنية ووحدة اZ9مRور0ة. وما أن حصلت عT sFستقالتأسHس أحزاب سياسية وتجمعات عsF أساس اح�ÃامRا للمبادئ الديمقراطية و أقر مجموعة من ا89قوق م��ا إمyانية  1959ثالثة دسات�7، صدر xول م��ا سنة مور0تانيا فقد خضعت لتطورات سياسية  امة، فمنذ استقاللRا عرفت أما  .املستدامة لألمة ، وأقر مجموعة من ا89قوق 1948وgعالن العالOU 89قوق �gسان الصادر  g1789سالمية املور0تانية باملبادئ الديمقراطية كما ينص عل¬�ا إعالن حقوق �gسان والذي أكد K> ديباجتھ عsF �علق اZ9مRور0ة  1961إsh وضع دستور جديد سنة ، من  7مقال 5شر بالعدد  .2016اqrقوق واqrر
ات 1% ظل التعديل الدستوري اGrزائري عام: سلطا5ي ليلة فاطمية-1                                                           ة التجمع والتعددية ا89زqية، لكن سرعان ما عمل عsF وا89ر0ات بما ف¬�ا حر0   ستور اGrزائري.من الد 50املادة-2  .33، ص 2016مجلة جيل zبحاث القانونية املعمقة لشBر أكتو/ر 
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ع الفكري وغ�7 ا من �شمل عدة حقوق مثل امللكية وgضراب وحر0ة gبدا 1.مادة 22ملمارس��ا، حيث أدرج قائمة مفصلة ل8Áقوق وا89ر0ات العامة K> مÃن الدستور تضم سواء من حيث توسيع مجال  ذه ا89قوق أو من حيث الضمانات ال�O يوفر ا وأوsh ا تماما كب�7ا لRذه املسألة،  ارسة حقوقھ وحر0اتھ العامةالفرد و+سمح لھ بممأعاد xمل إsh نفوس املواطن7ن بالعHش K> ظل تجرqة ديمقراطية تصان ف¬�ا كرامة والذي يمكن اعتباره أ م تجرqة دستور0ة وسياسية عرف��ا مور0تانيا، حيث  1991سنة عsF السلطة لتدخل البالد K> ف�Ãة استáنائية استمرت إsh حدود وضع دستور جديد استوsh اHZ9ش  واستمر العمل ¡�ذا الدستور إsh غاية إلغاء العمل بمقتضياتھ عندماK> املمارسة السياسية وعsF ا89قوق وا89ر0ات، حيث ر® °�صانية السلطة. التضHيق عsF  ذه ا89ر0ات واتجھ نحو إقرار ا89زب الواحد الذي �ان لھ xثر البالغ    .آلخر ومن مرحلة ألخرى K> القطر الواحدحسب التوجھ السياOPQ الذي انتZËھ املشرع الدستوري من قطر آلخر، ومن دستور وخصصت فصوال متعددة ل8Áقوق وا89ر0ات، غ�7 أن مجال  ذه ا89قوق يختلف و غ�7 مباشرة (اZ9زائر). املؤسسات، سواء بطر0قة مباشرة (املغرب ومور0تانيا)، أبالديمقراطية وا89ر0ة وحقوق �gسان وسيادة القانون و§رساء قواعد دولة و تحتل مyانة مRمة، حيث تصدرت  ذه الدسات�7 مقدمات أكدت �شب
�ا مجموعة من ا89قوق وا89ر0ات ال�O �شمل اZ9يل7ن xول والثا�ي من حقوق �gسان،  ملوضوع ا89قوق وا89ر0ات xساسية ال تختلف عن غالبية الدسات�7 العاملية بإقرارمسودة مشروع الدستور الليOm فاملالحظ أن معاZ9ة املشرع الدستوري املغارÛي وسواء �علق xمر بالدستور اZ9زائري أو املور0تا�ي أو املغرÛي والتو�OPS وح�»   ا89قوق xساسية.
  /https://www.mohamah.net/law  2016اكتو�ر.املغار�ية الدسات�� �� ا��قوق وا��ر�ات �ساسية : املرشدي أمل-1                                                           
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آخر للمطالب ب وqالتاh> فقد حاولت دسات�7 املغرب الكبT �7ستجابة �شyل أو وقضية السلطة والسياسة  ,و و0ة الدولة ,ال�O طرحت من قبيل ا�Zتمع واملواطن7ن تأكيد النص الدستوري عsF أن  الحظ K> دسات�7 املغرب الكب�7 حيث يمكن لنا أنن, بواسطة  ،ع � التداول السلOU عsF ا89كم،ا89كم للقانون والسيادة للشعب  Fة وع�Ü�Ïنتخابات ا89رة والT.مبدأ فصل السلطات والتوازن بي��ا s   و0ة وتوصيف الدولةRانت من ب7ن أ م،فقضايا ال�  <K طرحت Oسئلة ال�x و�انت ا89اجة م8Áة لتدبT �7ختالف ب7ن مختلف التيارات سواء  ،مرحلة Tحتجاجات �عد الرqيع العرÛي تدخل K> إطار  جعل دسات�7 ما و و ما،أو العلمانية  gسالمية ه املقتضيات �اف ذالتنصيص عsF    للكن السؤال الذي يطرح نفسھ  و   .و�عميق املصا89ة ب7ن ا�Zتمع املد�ي والسياOPQ  ،الديمقراطية لآلليات Tحتyام سوى  املغارqية xنظمة أمام خيار فال ،وجود او و xمر الذي cسا م ال محالة K> إعادة بناء دولة مدنية قادرة عsF فرض   ت�7 اZ9يل اZ9ديد من دسات�7 ا89قوق .دسا بل البد من اتخاذ  ،يمكن اخ�ÃالRا فقط K> وجود وثيقة دستور0ة ال وgجراءاتكما سبق القول فبناء الدولة املدنية  و عبارة عن ص�7ورة من املراحل   .الضمانات Vساسية لتفعيل دسات�� املغرب الكب��:املبحث الثالث  ؟ان��اك أو خرق للنص الدستوريأم ال بد من وجود ضمانات قو0ة تضمن عدم حدوث ؟لنقول أننا أمام دولة مدنية وضمان مشاركة فعالة  ،إجراءات مصاحبة K> اتجاه تأم7ن مسار Tنتقال الديمقراطي كما �ستلزم الضرورة التن´يھ إsh أن تفعيل الدستور ،Z9ميع الفاعل7ن السياسي7ن و و ما  ،مبادئ املمارسة الديمقراطيةومواكبة م¥شبعة ب ،يتطلب ثقافة سياسية ثانيا يحتاج إsh نخبة سياسية  ،يحتاج أوال إsh تأو0ل ديمقراطي لنصوص الدستور  ومجتمع مد�ي قادر عsF النضال وال�Ãافع من أجل صون   ,واعية بقيمة ال8Áظة
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وذلك لن  ،و§صالح Tختالالت ال�O مازالت محل اختالف،املك¥سبات ال�O تم تحقيقRا  محاوال الوصول إsh  ,و§نما يكشف املفسر عن املعa» ا89قيقي للقاعدة القانونية,النصوذلك بواسطة عدم الوقوف عsF املعa» الظا ر املباشر الذي يخلص من ألفاظ انونية وqيان مدا ا فالتفس�7 الدستوري �Üدف إsh تحديد معa» القاعدة الق .عن ت�Ïيل مقتضيا��ا و عن تفعيلRاالسياOPQ عZÝ�T sFام مع الوثيقة الدستور0ة و التفاعل اZ9ريء معRا، يجعلھ عاجزا الصياغة، إال بارتقاء الفاعل السياOPQ وحيو0تھ، حيث أن غياب القدرة عند الفاعل Rما علت عند التحض�7 و �ستمد حيو��0ا من املمارسة و التفعيل وال ترتقي جود��ا، مإن الدستور وثيقة �عاقدية، ورغم ا�سامRا بالسمو، ف·O تبقى وثيقة جامدة   .لنصوص الدستور التأو'ل الديمقراطي  :املطلب Vول   لإلصالح السياOPQ.ل إال بوجود إيمان وقناعھ لدى اZ9ميع عsF أن الدولة املدنية ~> املدخل يحص الدستوري  العناصر ال�O صاحبت إرادة املشرعروح ال¥شر+ع ح�» يقف عsF مختلف  من اZ9ميع  فتفس�7 النصوص الدستور0ة يقتOPÎ 1تور0ةعند وضع الوثيقة الدس وتجنب الغموض الذي قد يفOPÎ  ,اليقظة عند التفس�7 واعتماد دستور ديمقراطي ديمقراطي وqناء الدولة املدنية. أماإذا لم الشعب K> تحقيق خطوة K> مسار Tنتقال الفيجب عsF التأو0ل الدستوري أن cسK �7>  ذا السياق استجابة إلرادة  ,الديمقراطيةمرحلة تحول K> املنطقة العرqية  بما تضمنتھ من مبادئ ومقومات الدولة وqما أنبعض الدسات�7 املغارqية ~> نتاج لضغوط الشارع كما أ�ºا �عب�7 عن   نيا. عملية تطبيق القانون من خالل نقلھ من الدرجة العليا إsh الدرجة الدفالتفس�7  و عملية ذ نية  ترافق  .بالدستور إsh عدم تحولھ إsh عقد اجتما�> جديد   .275ص 1979مطبعة جامعة ع,ن شمس  القا8رة .النظر
ة العامة  للقانون الدستوري: طھ رمزي الشاعر-1                                                             يتم ذلك فإ�ºا تبقى أساسا نظر0ا ال روح فيھ.
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يمكن أن يقود إsh ،إن تفس�7 الدستور ونظرا لطبيعة النصوص الدستور0ة فللطرف املعتمد أثر كب�7  ،تطو0ر املنظومة الدستور0ة كما يمكن أن يؤدي إsh تقRقر ا وتحديد Tتجاه الذي يرqط  ،Tعتبار التوجRات الفكر0ة ال�O يقوم عل¬�ا الدستور �7 النص الدستوري يتطلب تحديد املفا يم �شyل دقيق وxخذ �ع7ن فتفس  .1عsF املنظومة الدستور0ة إsh صياغة النص  وqتعب�7 آخر الرؤ0ة ال�O أدت،  نصوصھ �عضRا ببعض .ومن ب7ن أشyال الغموض ال�O 3وg¡�ام وت´يان القصد ا89قيقي للنص الدستوريالدستوري من دليلھ الدستوري cستد�> xمر الZÁوء إsh التفس�7 إلزالة الغموض ولRذا يeبé> بالضرورة الستخراج ا89كم ،اطعوأحيانا الغموض وت´تعد عن التحديد القفالدسات�7 عادة ما تصاغ بجمل مقتضبة وموجزة ف¬�ا الكث�7 من العموميات   .2¡�دف تحقيق Tنتظام العام وTستقرار,والسياسية والثقافية وTقتصادية�عزلRا عن الواقع السياOPQ حيث يوضع الدستور K> ضوء معطياتھ Tجتماعية 0ة ال يمكن أن وال يمكن فRم النص بمعزل عن النصوص xخرى فRذه الرؤ ،الدستوري xشياء والظوا ر ال�O  يحيل الدستور إshالغموض املتدرج و0حدث عندما    :ت¥سم ¡�ا عادة الدسات�7 نذكر عsF س´يل املثال مثل ال�O تyون x <Kنواع  ,تحدث K> الواقع ولكن دون تحديد �عض خصائص التغي�7 �ل xحوال cش�7 إsh  وK> ,إsh تلك الصفات وا�9صائص الضرور0ة والyافية gشارة الغموض ال�ÃكيOm يحدث عندما cستخدم الدستور التعب�7ات ال�O تفتقر إ sh والكميات واملساحات... الكتاب السنوي للمجلس الدستوري .تفس,+ الدستور وأثره ع&� املنظومة الدستور
ة: عصام سليمان-1                                                            �عض ا�9صائص ذات الصلة دون أن يؤدي إsh تحديد دالل��ا.   .369نفس املرجع ص-3  .365فس املرجع ص -2  .15ص 6اGHلد  2002اللبنا5ي



 .أمر'ر كوثر�.…...........الكب�� املغرب دول  %$ املدنية للدولة الدستور'ة املقارeة

235  

  ستخدمc تحمل صفات أو مم�7ات ضرور0ة و�افية ليم�7 ا عن غ�7 االغموض الذي يكتنف النص املفتوح و0حدث ذلك عندما Oوك حول  ,الدستور التعب�7ات ال�yداخل النص الذي يولد الش <K ا مع ذلكRيوظف Oسس  .1مجاالت التعر0ف وال�xطار العام وg فالنص الدستوري يبقى وثيقة قانونية تحدد <hالتاqتنظم الدولة و Oواملبادئ ال�،shحاجة إ <K تأو0ل وتفس�7 ديمقراطي يرفع من قيمة  و0بقى كما يبقى K> حاجة إsh فاعل سياOPQ ونخبة سياسية لد�Üا اZ9رأة  ،النص الدستور0ة أرض الواقع تتما_P»  0ل الديمقراطي وعsF إخراج نصوص قانونية إshوالقدرة عsF التأو  إsh ضرورة وجود مجتمع مد�ي لديھ القدرة عsF  باإلضافة،وتتوافق مع روح الدستور  ات والوسائل أ مية النخب السياسية K> أي دولة ZÍ <Kم الصالحي وتكمن نحو الدولة املدنية.فyل من موقعھ لديھ القدرة عsF املشاركة K> البناء الديمقراطي وTنتقال  ،حد سواءغياب الوسائل الكفيلة بت�ÏيلRا و نا يأ�ي دور النخبة السياسية وا�Zتمع املد�ي عsF سات و~> تبقى مجرد شعار K> وأسس ومؤس ن الديمقراطية عبارة عن مبادئإ  .دور النخبة السياسية وا��تمع املد8ي:املطلب الثا8ي املراقبة والت8Ôيح عند Tقتضاء. أنھ من الصعب  إال،السياسية مفRوم لھ جذوره التار0خية K> علم Tجتماع السياOPQوال�O تجعل م��ا الفاعل الرئK OPSH> أي نظام سياOPQ. ومع أن النخبة  ,املمنوحة لRا > املنطقة لكرK Oa0> دراستھ "النخبة السياسية وأزمة gصالح K و+ش�7 إدر+س  إعطاء �عر0ف شامل لRذا املفRوم. ، وqار0تو  MoscaGaetanoالعرqية" أنھ �ان للباحث7ن gيطالي7ن موسyا جايتانو   marocdroit.comموقع العلوم القانونية 2014يناير 9 .تفس,+ القواعد الدستور
ة :جابر لبوع-x                                                           1ثر الكبK �7> ذيوع مفRوم النخبة من خالل دراسا��م  Vilfredo Paretoفيلفر0دو
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 shتمعات تنقسم عادة إZأن ا� sFبداية القرن العشر0ن فقد أكدا معًا ع <K جتماعيةT ا يفضل استعمال طبقت7ن أو جماعت7نyومة و �ان موسyحاكمة والثانية مح shوx : ÒÁح7ن أن بار0تو يفضل مصط <K shوx الطبقة السياسية ليع � بھ عن الفئة ÒÁم   1. الطبقة ا89اكمة للتعب�7 ع��امصط�Üاص الذين توافرت لد�°x وة والقدرةوالنخبة من منظور ما ~> مجموعة قليلة من�µا شروط موضوعية (الRل الذي يجعلyوأخرى ذاتية (املوا ب)، بالش ( إsh �عطيل  وما مرت بھ من أزمات خالل سنوات مضت، أدت أحيانا ,K> الوطن العرÛيوÛغض النظر عن ما يمكن إبداؤه من مالحظات حول مسار النخب السياسية   متم�7ة عن با«> أفراد ا�Zتمع. � من xحيان س´با T <Kنتyاس بل جعل��ا K> كث7 ،دور ا K> البناء الديمقراطي وجود نخبة سياسية عsF قدر  إن نجاح أي تنمية سياسية يحتاج بالضرورة إsh  نeشد ا.اZ9رأة عsF التغي�7 والفاعلية K> العمل ما cسا م K> بناء الدولة املدنية ال�O إنتاج نخب جديدة يyون لد�Üا من  إعادة �ستد�> ا89اجة امل8Áة إx، shنظمة  العرqيةفإن ال8Áظة الرا نة ال�O ت¥سم بyو�ºا مرحلة انتقالية K> مسار �عض ،وgخفاق جرى K> الفكر  الفكر واملمارسة xمر0كية  قد اختلف تأسHسھ وتطوره عن ماو§ذا �ان ا�Zتمع املد�ي K> ،املعادالت Tجتماعية الصعبة من  ذا الطرف أو ذاكوالباحث7ن وذلك باعتبار ا�Zتمع املد�ي أداة قو0ة لالخ�Ãاق والضغط والوصول إsh ع أ مية ك �ى للسياسي7ن أما فيما يتعلق با�Zتمع املد�ي فقد شyل املوضو   مجموعة من العناصر أ مRا وجود نضوج سياOPQ وتyو0ن حزÛي عاh>.و و ما cستلزم بالضرورة توفر  ،كب�7 من املسؤولية برؤ0ة وا8Óة واس�Ãاتيجية دقيقة  x يةواملمارسةqتمع املد�ي قبل ان´ثاق الدولة القومية  ،ورZ1                                                           وذلك �س´ب ان´ثاق ا�-ST
اqrوار مقال 5شر 1% املوقع Vلك�+و5ي ملؤسسة .خبة السياسية وأزمة �صالح 1% املنطقة العر/يةالن:إدر س لكر   . 14/  1/  2008 - 2160العدد: -املتمدن
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ع املنظمات واسعة النطاق غ�7 وا�Zتمع املد�ي بصفة عامة  و مجمو   1والفئوي.عس�7 تتقاذفھ املصاÒ9 والتكتيyات السياسية والصراع الطبقي وgيديولو=> xمر0كية. فان تطور مفRوم ا�Zتمع املد�ي K> املغرب والوطن العرÛي مازال K> مخاض  من التأكيد عsF  وضمن فكرة ا89ديث عن البHئة ا89اضنة للدولة املدنية البد  املOa مكملة للعمل اy89ومي.ومشارك��م ا تماما��م و§يصال صو��م للمسئول7ن.و ناك من cعت � وظيفة ا�Zتمع والتعب�7 عن مشا�لRم  ،وال�O تضطلع بمRمة تأط�7 الناس ،اy89ومية وغ�7 الرqحية وتحديدا K> قضايا  ،فا�Zتمع املد�ي سيلعب دورا اك � K> مرحلة ما �عد الثورة  .2لدولةوال¥سلط من قبل اقيام ا�Zتمع املد�ي الذي cعOa بالدرجة xوsh �ل أشyال املقاومة ضد مظا ر الyلية الدارس7ن عندما أكد عsF ضرورة توفر شرط تارÞ0> متأصل ال محيد عنھ من خالل أحد  وK>  ذا السياق �س¥شRد بما توصل إليھ ،الدور Tس�Ãاتي¯> للمجتمع املد�ي OPQنتقالية ،إعادة التوازن السياT إحقاق العدالة <Kجماع وg ناءqحرب كعناصر  و <Fطار يؤكد املفكر عg ذا  <Kمسار التحول الديمقراطي.و <K عد عقود من أنمؤسسة� OPQلتعديل مواز0ن  حقيقة ا89راك السيا sâسc <hتتطلع أنظمة ا89كم الشمو <hالتاqش. وHقصاء وال��مg ظلت ولعقود �عا�ي Oالفئات ال� Ò9و نا يكمن الدور القيادي للمجتمع املد�ي الذي القوى لصا OPQصنع القرار السيا <K � ملشاركة أك
موقع العلوم القانونية  2013د�سم�+.2011دور اGHتمع املد5ي املغر4ي 1% دستور :بوز
دي حسن-1                                                            www.marocdroit.com  2-تمع املد5ي العر4ي والتباسات التأصيل: دمحم أم,ن بن·سGHة نظر العدد.اB56. ص7/2000مجلة وج.  
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فأحداث الرqيع العرÛي سا مت �شyل كبK �7> إعادة Tعتبار لدور ا�Zتمع   1باألحرى ا�9نوع إsh دولة تنطلق من املواطن وألجلھ. أو ،وTنضباطسHسRم T <Kنتقال من بeية دولة اخ�Ãلت املواطنة K> قواعد السلوك  xثر الكبK �7> �غي�7 مسارات الثورة والتأثK �7> ردود فعل  حيث �ان لRذا xخ�7 ،املد�ي ود دور فاعل لRذه املؤسسات الوسيطة حيث برزت ا89اجة إsh وج،القادة السياسي7ن يفرض وجود مجتمع مد�ي قوي كضمانة  للتعب�7 عن آراء واحتياجات الناس.و و ما وسيع نطاق حاجة اليوم إsh �عميق املصا89ة ب7ن ا�Zتمع املد�ي والسياOPQ من أجل توسواء �ان ا89ديث عن الفاعل السياOPQ  أو عن ا�Zتمع املد�ي. فنحن K>   للتغي�7 وTنتقال. والتعب�7 املش�Ãك  ،حيث ا89وار العقال�ي والتعاقد ا89ر ،ا�789 أو الفضاء العام وqالتاh> ضمان عمل حyومي جيد ومراقبة ،واZ9ما�> عن الRموم واملصاÒ9 والتطلعات تحقيق العدالة Tنتقالية واملسا مة K> عمليات بناء gجماع ،أداء اy89ومات اZ9ديدة إsh  أرض الواقع والقطع مع ممارسات سابقة أساءت للعمل السياOPQ. باإلضافةتبقى K> حاجة إsh وسائل وآليات لتفعيلRا وترجم��ا عsF  غ�7 أن  ذه املبادئ  املسؤولية با�8اسبة و�عز0ز الرقابة القضائية عsF ا89قوق وا89ر0ات. من املبادئ من قبيل الديمقراطية وحقوق �gسان والديمقراطية ال¥شاركية ورqطإsh حد كب�7 مع نبض الشارع و�ستجيب لروح الثورات العرqية ،فنصت عsF مجموعة الدسات�7 املغارqية حاولت أن تyون متجاوqة  انطالقا مما سبق يمكن القول أن  .ع�l س¨يل ا(Kتم  2فية مثل الدين والسياسة.حول القضايا ا�9ال  الدار العر/ية للعلوم .ثورات القوة الناعمة  1% العالم العر4ي نحو تفكيك الدكتاتور
ات وzصوليات :ع&% حرب1                                                              .60مرجع سابق.ص : خالد الÑ\ا�%-2  .2011و�� الطبعة z ,ب,+وت,ناشرون
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واملغارÛي K> حياتھ انطالقا  ضرورة إحداث �غي�7ات ملموسة cس¥شعر ا املواطن العرÛي فالدستور لن يyون لھ معa» إذا لم cس¥شعر  ،من �ون الدستور لHس غاية K> حد ذاتھ والتحكم لHس فقط بالeسبة للدول ال�O شRدت احتجاجات إبان الرqيع  Tس¥بداد مجتمعاتنالسلطة K> منھ مناص ال بديل والقانون، ا89ق دولة وqناء ال¥شارك ةسلط مبدأ وتوضيح السياسية املشاركة توسيع كما أن  .املواطنة ومجتمع املؤسسات دولة إقامة �ستوجبھ كما السياOPQ، التحديث أفق K> ا�Zتمع، ودمقرطة أجRز��ا، بجميع الدولة بدمقرطة املطالبة تقتضيھ أساOPQ مطلب  و املدنية الدولة عsF فالر ان Tنتقال الديمقراطي. K> مرحلة عا�Zتم مyونات ب7ن السلOU التعاcش وضمان مدنية دولة غ�7 إقامة فاليوم لHس  ناك خيار آخر أمام الدول العرqية واملغارqية  .وTختالف بالتعددية ومؤمنة منفتحة اجتماعية التeشئة منخل مدنية ثقافة ترسيخ ضرورة إsh املدنية، باإلضافة الدولة ملرتكزات محصنا باعتباره القضاء استقاللية ضمان عsF والسRر معRا، مالءمة قواني��ا عsF �سمواملواثيقالدوليةعلىال¥شر+عاتالوطنية،والعمل صر0ح �شyل gقرار يجب كما ،املواطنون �غي�7ا يطال حيا��م      بأكملRا. ولكن دول املنطقة العرqية واملغارqية,العرÛي
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املفا يم -ملؤسسات السياسية(القانون الدستوري وا ا89اج قاسم دمحم- الكتب   املراجع املعتمدة لدولة وgسالم السياOPQ والقومية اللي �الية) ن´يل عبد الفتاح (النخبة والثورة ا-  2012للدولة العرqية ا89ديثة) مكتبة مدبوh> ضمان القيم ا�Zتمعية �أساسسم�7 أبو ز0د (الثورات الشعبية العرqية وتحديات إ�شاء الدولة ا89ديثة -  .x2009ساسية والنظم السياسية) مكتبة بروفا�س الطبعة الرا�عة ناصيف نصار(K> ال�Ãبية والسياسة م�» يص�7 الفرد K> الدولة العرqية -  2012دار الع7ن للeشرالقا رة   �سكرة مجلة املفكر العدد ا�9امس السياسية جامعة دمحم خيضرمد صابر حوحو (مبادئ ومقومات الديمقراطية) �لية ا89قوق والعلوم أح-  املقاالت وا��الت العلمية azouzicabanis( le néo-constitutionalisme marocaine à l’epreuve duprintemps arabe). m’harmattan,2011 -  6ا�Zلد  2002السنوي للمجلس الدستوري اللبنا�يعصام سليمان (تفس�7 الدستور وأثره عsF املنظومة الدستور0ة)الكتاب -  1979شمس  القا رة طھ رمزي الشاعر (النظر0ة العامة  للقانون الدستوري)مطبعة جامعة ع7ن -  2011الطبعة xوsh ,ب�7وت,الدار العرqية للعلوم ناشرونوxصوليات)عF> حرب(ثورات القوة الناعمة  K> العالم العرÛي نحو تفكيك الدكتاتور0ات -  2000؟)الفلسفة ب�7وت دار الطليعة مواطنا
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ليمان قالدة(مبدأ املواطنة) دراسات ومقاالت مجلة املستقبل العرÛي وليم س-  2016وصول التيارات gسالمية ل8Áكم)املركز العرÛي لألبحاث ودراسة السياسات ماي دمحم عبد هللا أبو مطر(املقارqة ا89ديثة للدولة املدنية K> ا89ال العرqية �عد -  x2000وsh  مركز دراسات الوحدة العرqية ب�7وت وآخرون(املسالة الديمقراطية K> الوطن العرÛي)الطبعة عF> خليفة الyواري - أم7ن (سؤال الدولة املدنية K> العالم العرÛي )مخت �  دمحم املساوي وعبد gلھ-  2011ماي222عدد  89ر0ات K> ظل التعديل الدستوري اZ9زائري سلطا�ي ليلة فاطمية(ا89قوق وا -  �2012لية العلوم القانونية ابن ز ر ا�ادير2الندوات  القانون وا�Zتمع سلسلة من مجلة جيل xبحاث القانونية املعمقة لشRر  7مقال �شر بالعدد  )2016عام ل K> فRم دور الشر+عة والدستور K> دمحم حلOU عبد الو اب(أين يكمن ا�9ل -  2014خر0ف01الدولة ونظام ا89كم)مجلة السياسات العمومية عدد خاص حسن طارق (K> الدستورانية العرqية اZ9ديدة أسئلة الRو0ة املواطنة مدنية -  2012العامة والشؤون الدوليةالدولة املدنية �عد Tنتفاضات العرqية معRد عصام فارس للسياسات أفاق -  2015-1كر ان)حوارات مجلة الدراسات السياسية وTجتماعية العددخالد ال�Ùاh>( املال السياOPQ ملا �عد ا89راك gقليOU الدولة املدنية - ،2016 أكتوqر   colloque international orgganisé le28 février et 1mars 2014 à tunis)2014خالد الدباÛي (ا89ر0ة الديeية K> الدستور التو�OPS لسنة  -   2008دcسم �16العالم gسالمي)معRد كيتو من � ا89ر0ة 
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اسات التأصيل)مجلة وجRة نظر دمحم أم7ن بنHس(ا�Zتمع املد�ي العرÛي والتب- انونية سلسلة املعرفة الق 1.11.91الظ�7R الشر0ف رقم  2011الدستور املغرÛي-  النصوص القانونية colloque international orgganisé le28 février et 1mars 2014 à tunis   )2014جانفي اجر قلدcش(ا89قوق وا89ر0ات اZ9ماعية بالدستور التو�K OPS> -  7/2000العدد shوx ميع الطبعةZÁ2011ل  - <K OPSا2014جانفي 26الدستور التو�www.albawsala.com - ور0ة املور0تانيةRمZ91991دستور ا lp.org-WWW.pal - زائريZ9الدستور ا/www.akhbarelyoum.dz/ar/images/logo3.pnghttp:/   ونية�اقع rلك� الضمانات الدستور0ة ل8Áقوق وا89ر0ات أي :مصطفى بن شر0ف وفر0د بeتھ -  2014ف �اير 22 القانونية موقع املفكرةدمحم عفيف اZ9عيدي (املسالة الديeية K> الدستور التو�OPS) مقالھ �شرت عsF -  املو   www.forumalternatives.orgغرب.اعبو_OP بدعم من السفارة ال �يطانية بامل د.ا89س7ن ط�7الشبابية ملنتدى بدائل املغرب تأ دليل إsh الدولة املدنية انجاز ا89ركة -  marocdroit.comموقع العلوم القانونية  2016يناير29مصطفى بeشر0ف وفر0د بeتھ( xمن القانو�ي وxمن القضا�ي)-  www.marocdroit.comم القانونية موقع العلو دور للقضاء.
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القانونية موقع العلوم 2014يناير 9جابر لبوع (تفس�7 القواعد الدستور0ة) - marocdroit.com  -النخبة السياسية وأزمة إدر+س)Oa0ية) مقال �شر  لكرqاملنطقة العر <K صالحg حس7ن عyلة ا�9فا=>(سيادة القانون)مقال �شر بموقع دنيا الوطن بتار0خ -  /https://www.mohamah.net/law 2016اكتوqر3(ا89قوق وا89ر0ات xساسية K> الدسات�7 املغارqية) رشديأمل امل- 22/02/2011 -0240عsF املوقع Tلك�Ãو�ي ملؤسسة ا89وار املتمدن العدد إحسان أيوب (مفRوم املواطنة ضمن مواضيع وأبحاث سياسية) مقال �شر -  14/  1/  2008 - 2160العدد: -ا89وار املتمدن�ي ملؤسسة K> املوقع Tلك�Ãو  2015-06-08 www.alwatanvoice.com  -وش(تدqي ب7ن ال¥شر+عات صفي الدين خرÛالوطن العر <K اول السلطة ر التو�OPS اZ9ديد حول حماية حر0ة التعب�7 قراءة قانونية K> مسودة الدستو -  wwwobservatoire-religions.org 2012املعلنة K> غشتاملرصد العرÛي لألديان وا89ر0ات(تقر0ر املرصد حول الصياغة xوsh للدستور - www.aljazeera.netعsF موقع  2004/10/03والتطبيقات)مقال �شر بتار0خ   www.article19.org  2012/11/12وحر0ة gعالم موقع
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��éÊ�‹Ò^Ú�‚ßÂ�ínè‚£]�íÖæ‚Ö]�ÝçãËÚ� � íée†ÃÖ]�l^ÃÛj�]�»�íÖæ‚Ö]�ÄÎ]ææ� �Jêq]†â�<Ì‰çè< ية علمية تؤكد ضمن تحليل الوقا�ع عsF إدماج القيم K> عملية Tجتما�>، وفق منcZËعد ماكس فيبـر من مؤسOPS علم Tجتماع، إذ ير0ده علما لفRم الفعل > غلب لyو�ºا ال �سعف  K> استجالء  الفرادة التار0خية للمفRوم.وقدم �عر0فا أّثر K> أأ�عد ماكس في � ،K> �عر0ف الدولة ا89ديثة، xطروحات  الوظيفية والغائية   " .ا()ياد القيE³" و "العالقة بالقيمالبحث ع � آليتـي " ، 2و+شyل  ذا التعر0ف حصيلة تقاطع أطروحات قانونية وسوسيولوجية  .1املادي املشروع"ذات طا�ع مؤسسا�ي �ستفيد بنجاح، K> تطبيق القواعد القانونية، من احتyار العنف " الدولة  مقاولة سياسية rقتصاد وا��تمع: النظر0ات السياسية ،يقول K> كتابھ  دة:  كتعبيـر عن ص�7ورة العقلنة السياسية والقانونية K> الغرب.: احتyار العنف املادي املشروع، واحتyار إصدار القانون 73نو0جمع  متالزمت7ن أساسHت  .Max WEBER, Economie et société, Poket Agora, Paris 1995 (1971) p 28. 2 Parmi les juristes chering sohn et Jillinek  .  3 Andreas ANTER,Max Webers théorie des modernen staates, Berlin : Duncker & humblot.( 1995), cité par Catherine colliot théléne, "La fin de la violence légitime?". in Revue d'études comparatives Est-ouest, vol.34, 2003, n°1 1                                                             احتyار القانون،إذ تصبح الدولة مصدره الوحيد. -2  احتyار العنف املادي املشروع. -1  �ش�Ãط الدولة ا89ديثة،¡�ذا املعنـى،ثالثة عناصر ُمحّدِ
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Rت لھ و°�صانية السلطة.ورغم ماكس في �، جاء ن¥يجة ص�7ورة تار0خية قطعت مع �عدد املرجعيات القانونيةإن احتyار العنف املادي املشروع خاصية مم�7ة للدولة ا89ديثة، من منظور   ية الدولة ا()ديثةالفصل Vول: احتNار العنف املادي املشروع خاص  الس¥يعاب طبيعة الدولة K> ا�Zتمعات العرqية؟.  بدرجات متفاوتة، فRل cسعفإذا �ان مفRوم الدولة ا89ديثة،بمعناه لدى فيبـر، قد تحقق K> الغرب، ولو   4شNالية:  السيطرة ع � تقن7ن الeشاط العام وفصل مالية الدولة عن موظف¬�ا.عقلنة  -3 ملـا �Üتم بدراسة  2العلوم السياسية وTجتماعيةال يتغافل عنھ الباحث K> 1لتعو0ضھ ببـروز اق�Ãاحات بديلة Tنتقادات ال�O وّجِ ـر  عن رفض xطروحات الوظيفية، ال�O تخ�Ãل  الدولة القائمة eتمـي إsh مدارس �عتمد املوارد العمومية،ولعل توظيفھ من طرف نظر0ات سياسية ت�عر0ف الدولة K> وظائف متباينة كضمان ا89ر0ة الفردية أو تحقيق املساواة K> توز+ع (الفقرة الثانية)،إذ عبَّ      . يدل عsF تحقيق شرط ا89ياد K> النظر0ة العلمية(الفقرة xوsh).3مق�Ãبات متعارضة
                                                           1 Eric WEIL, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1984, p.142-143. 2 Raymond ARON, Les société modernes, Paris, PUF, (1952)2006, "science et politique chez Max Weber et aujourdhuit", p.195 cité par Marian Eabrasu,"Les Etats de la définition Wébérienne de l'Etat" in WWW.cairn.info --196.200.176.131. Pressess de sciences politiques. 3 Dominique COLAS, Sociologie politique, Paris, PUF, 1994, p.457. 
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، و§ن اختفى من حقل c1عت � مفRوم الدولة  مركز0ا K> العلوم السياسية  العلم،إذ يحقق شرط ا89ياد والعاملية, باعتباره أداة للتحليل K> النظر0ة السياسية.توظفھ، وقد جعل ماكس في �من مفRوم الدولة  بناء نظر0ا cستجيب لضرورات سياسية عsF ضبطھ ليالئم حاجيات النظر0ة ال�O الدراسات وxبحاث K> العلوم اليمثل بناء املفRوم أول عملية  K> مسلسل تطو0ر املعرفة العلمية،إذ �عمل   .الفقرة Vو`l بناء املفAوم و�nعاد الطرح الوظيفي للدولة  Tخ�7ة ألسباب متعددة،لكنھx السنوات <K من  يحظى، جتماعيات والسياسيات تار0خية.  كذا وجب التدقيق K>  يحول دون سقوط الدراسة K> مغالطات املفRومتتوفر عsF كيان سياOPQ تنعدم فيھ الشروط الالزمة لeشوء الدولة. ألن وضوح ودقة ا�Zتمعات ال�O  داخل النظر0ة السياسية، K> دراسة منظور ماكس فيبـر،   بإجماع <K وم الفيب�7ي والنظرRتمعات  املفZ8ُق مالءمتھ لدراسة  الكيانات السياسية داخل ا�Áال املتعلق بوضعي��ا الرا نة، فتyشg ية، وحسمqبالدول ا89ديثة، بالنظر  العر  .Antony QUINTON, "introduction", in A. QUINTON(dir.), Political philosophy, Oxford, Oxford university Press, p.3 2 Robert NOZICK, Anarchie, Etat et utopie, Paris, PUF, 1988. 3 Fridrich Von HAYEK, Droit législation et liberté. Vol.3 L'ordre politique d'un peuple libre, Paris, PUF, 1983p. 14 1                                                             3جتما�>.السوق تلبي��ا, كتحقيق الرفاه T شاط Tقتصادي إsh جانب تقديم خدمات يصعب عe sFال , ومنظم2ل8Áر0ات الفرديةصفات معينة معتقدة  تحديد ما يتھ،�االتجاه اللي �اh> الذي جعل من الدولة ضامنا تصوره ملفRوم الدولة xطروحات الغائية التـي ألصقتھ  أ�عد ماكس في � K>  ا89ديثة. حبHسة الزمن السابق للدولة إsh املقومات والشروط ال�O تتوفر عل¬�ا، أو تبقى
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بل يجب إ�عاد مثل  ذا الطرح من أجل بناء مفRوم  ماكس في �،أن يفيد K> �عر0فRاأن تقوم الدولة بخدمات معينة من أجل أفراد ا�Zتمع ال يمكن،من منظور  ، 3بأملانيا القرن التاسع عشر’ 2واملش�Ãكة ب7ن رجاالت التار0خ والقانون والسياسةيتعارض إ�عاد  �عر0ف الدولة من خالل وظائفRا  مع القناعات الرا®�ة   "1اطھ... إن الغاية لHس لRا وجود(...)وال ح�» الدولة من خالل غاية �شا89ياد،يقول ماكس في � ¡�ذا الصدد" ال يمكن �عر0ف أي كيان سياسـي  للدولة يحقق ،القر0ب7ن K> الطرح من (Carl Ludwig)و�ارل لودفيك((VonHaller))وفون  لرAdam Muller:آدم مولر(4رافضو  ذا الطرح أن الدولة تمثل غاية K> ذا��ا أمثال واعتقد سياOPQ مستقل تتحكم فيھ مصاÒ9 خاصة ، يقول ني¥ش الدولة ~> "أبرد الوحوش إدراكRا ككيان  ، ف÷Zزوا عن5البورصة،تضمن السلم Tجتما�> وحر0ة Tس¥ثماررون إsh الدولة  أداة K> خدمة ينظ املشروع الرأسماh> وا�Zتمع املد�ي،الذينالغايات املنتظرة من �شاطRا. تحدث ني¥ش عن أ8èاب الدولة �أداة K> خدمة اللذين وجRا انتقادات الذعة لألطروحات التـي �عرف الدولة من خالل   يغل و ني¥ش,
                                                           1 Max WEBER, Economie et société, Paris, Plon (1971) pp 57-58. 2 Catherine COLLIOT- THELENE "La fin de la violence légitime?". in Revue d'études comparatives Est-ouest, vol.34, 2003, n°1. A la recherche d'une légitimité politique. Crise de la santé publique à l'Est. pp. 5-31; http://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_2003_num_34_1_1594  3 Adolph WAGNER assigne à l'Etat des finalité relatives au droit et au pouvoir et d'autres relatives au bien-être". Heinrick VON TREITSCHKE historien nationaliste et défenseur typique de l'Etat nationale parle de but de l'ETAT et ses rapport à la loi éthique. 4 Andreas ANTER, Max Webers théorie des modernen Staates, Berlin: Duncker&Humblot.1995, p 29. cité par C. COLLIOT-THELENE" La fin de monopole légitime"? 0p cit. 5 NITZSCHE L'Etat chez les grecs où il a montré les rapports conflictuels entre Etat et philosophie.  
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إشارة  إx shطروحات ال�O لم تدرك ما ية الدولة، �عدما 1الباردة، تكذب ببـرودة" اZ9و ر0ة، يقول: " الدولة ~> - ا وتظRر الدولة العقالنيةا�Zتمع البورجوازي بتطور رافضة ضمنيا  للتناقضات التـي ترت´ت عن نمط gنتاج الرأسماh>،تناقضات سيختفي التـي �عيق التطور السياOPQ للدولة.زد عsF ذلك أن xفyار ال�O دافع ع��ا  يغل �انت املتأخرة من تطور الدولة الرأسمالية، وتمثل مجتمعا متماسyا وخال من التناقضات،  . �عبارة أخرى ستظRر الدولة العقالنية، K> املرحلة5اZ9ميع عsF نفس القيم واملبادئأحيانا للقRر والقسر لكن بظRور الدولة العقالنية، �عد �ºاية التناقضات، ستوحد وتتجاوزه، و تجعل منھ وسيلة ل8Áفاظ عsF الوحدة. 8èيح أن الدولة التار0خية تZÁأ املوضو�>"، فتع�Ãف بالتناقض وتجسد الدولة، K> منظور  يغل، العقل "  .4لضمان وحدة مبدأ الدولة"مدى خصوصية نفسRا املستقلة، وK> نفس الوقت عsF رد ا إsh الوحدة اZ9و ر0ة الدولة ا89ديثة يتضمن قوة عميقة تجعلھ قادرا عsF ترك الذات تحقق إsh أقPß» إن مبدأ يقول:  " .3ا، بل تضم مؤسسات تyلف بالسRر عل¬�ا�عاد�Ü مص8Áة الفرد والxمن وحماية امللكية يبعد ا عن ما ي��ا xصلية.ألن الدولة K> ذا��ا ال تقوم عsF جاك روسو، فأّكد  أن حصر مفRوم الدولة ضمن �عر0ف وظيفي يخ�ÃلRا K> تحقيق انتقد  يغل، K> السياق نفسھ، نظر0ات العقد Tجتما�> إشارة  إsh  وqز وجون   .2فة لألخالقجعل��ا مراد                                                            1" Le plus froid des monstres froids et il ment froidement" in NITZSCHE, Ainsi parlait Zaratoustra, Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt, le livre de poche 1983, p 66. 2Ibid, p 67. 3 وم الدولة، املركز الثقا1% العر4ي, طBنفس املرجع 5 .30نفس املرجع ص 4 31ص  (2014) 10عبد هللا العروي، مف. 
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بأجرأة  ت ناك من اعت �  سوسيولوجيا ماكس في �  محاولة نظر0ة قام  1تتجsF وا8Óة لذا��ا، �عرف ذا��ا وتفكر بذا��ا وتنجز ما �عرف أل�ºا �عرفھ."الفكرة xخالقية املوضوعية إذ تتحقق، ~> الروح xخالقية بصف��ا إرادة جو ر0ة  تحاور مفكر0ن  نقرأ ماكس في � نجد . وح7ن2أطروحات ني¥س K> السياسة وا�Zتمع qومغارتن وغ�7 م. و س´ب ج لو�ا�ش و 89قول معرفية مختلفة كر0كرت و جور  يeتمون  حيات تفو0ض أن gكراه القانو�ي  و "احتyار مباشر للدولة"،ال�O تمتلك وحد ا صال  1911, ورودولف سون الذي اعت � بداية من 4العنف باعتباره احتyارا مطلقا للدولةلرجاالت القانون والسوسيولوجيا K> �عر0ف الدولة، ك فون ج�7ينغ الذي تحدث عن .مما يفسر ا89ضور القوي 3وTقتصاد والثقافة نقاشات ��م قضايا K> السياسةلتقليد عائF> جعل  م�Ïل في � xب فضاء ل8Áوار يجمع كبار املفكر0ن K>  ذلك cعود عكسھ التقن7ن العقال�ي الذي ست الدولة بداية، بإيحاء من ف�7دينوند تون�7  السيمااعت � س¥يفان بروور، K> السياق نفسھ، أن ماكس في � تمكن من بناء مفRوم   املصدر الوحيد للقانون وللعنف.، ثم جورج جيلينك الذي أكد بدوره عsF أن الدولة �عتبـر 5إمyانية استعمال العنف
                                                           1 Voir Hegel, Philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940  2 Eughene FLAICHMANN, De Weber à Nietzsche, Archive européennes de Sociologie, Vol 5, 1964; p 190-238. 3 W. MOUMSSEN. Max Weber et la politique allemande 1890-1920, Ed PUF (1985). 4 Andreas ANTER, Von der politischen gemeinschaft zum Anstaltsstaat. Das Monopol der legitimen gevaltsamkeit",  cité par Catherine COLLIOT-THELENE" La fin de monopole légitime" op cit. 5 Andreas ANTER, Max Webers théorie des modernen staates, Berlin : Duncker & humblot.( 1995)  
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لدولة لم يكن خاصية فيب�7ية؟،  ل  ذا معناه أن احتyار العنف كم�7ة مم�7ة ل  ، �ºاية القرن التاسع عشر.2للدولة بات مش��Ãا K> نظر0ة الدولةانطالقا من  ذه املعطيات يمكن القول إن احتyار العنف كخاصية مم�7ة   .1العنف املشروعالدولة كمؤسسة، ثم جيلينك فيما �عد الذي أسعفت دراساتھ K> توظيف احتyار  املنZËية إمyانية تحقيق بناء علمـي ملفا يم فردية، ¡�دف دراسة وت¥يح  ذه   منZËية النماذج املثالية. كتاباتھ تتوزع ب7ن  ظرفية وأخرى علمية، ال تك�Ãث بالضرورات الواقعية، و�شتغل وفق بداية ال بد من ال�Ãام ا89ذر العلK OU> توظيف املفRوم، بمعناه الفيب�7ي، ألن   لفقرة الثانية: العنف املشروع, القانون والعقلنة ر_ائز الدولة ا()ديثةا  والفلسفة، فشyلت نموذجا مثاليا للدولة ا89ديثة يتم�7 با89ياد والعاملية. القانون والسياسة  تجمع عناصر متعددة تتصل بحقول معرفية متعارضة داخلالدولة، من منظور في �،تجسيد أطروحة سوسيوتار0خية  مفRوم إن ما يم�7  �علق �اتر0ن �وليو ثل7ن. بجمع عناصر محددة من  بناء فكري يتحقق . و النموذج املثاh>3الفرادة التار0خية ن من أو  ارK <Þ0> تحديد ا89االت ال�O تق�ÃبK> صفو��ا املفا يمية،تنحصر مRمة البحث التا89صول عsF لوحة فكر0ة متجا�سة البeية ال تجد مثيال ام �يقيا لRا  الواقع ُتمّكِ                                                            1 Stefan BREUER, Burocratie und Charisma, cité par COLLIOT THELENE, La fin de monopole de la violence" op cit. 2 Ibid. P 39. 3 WEBER, Essaie sur la théorie de la science, Trad. par Julien Freund, Paris Plon 1965. p 195 
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بداية القرن العشر0ن عsF توظيف الدولة  السوسيولوجيا السياسية والقانونيةمختلف التجمعات السياسية x <Kزمنة القديمة والرا نة. لذلك حرصت ب .إذ cعـ � عن استحالة بناء مفRوم  للدولة cستوع5ملمارسة السيطرة السياسيةيقصد ماكس في �  ¡�ذا التعر0ف  الدولة  ا89ديثة، باعتبار ا شكال حديثا   .4العنف املادي املشروع"ذات الطا�ع مؤسسا�ي،�ستفيد بنجاح K> تطبيق قواعد ا القانونية، من احتyار سيولوجيا" الدولة مقاولة وتحديدا K> الشق ا��صص ل " املفا يم xساسية K> السو فما ~> الدولة من منظور ماكس في � ؟ يقول K> كتابھ "Tقتصاد وا�Zتمع"   .3الواقع،¡�دف ا89صول عsF مفا يم وا8Óة تتجنب املماثلة K> �عر0فRامتفرقة K> الواقع �ي يقدم نموذجا واعيا لھ، وqناء خطاب علOU منظم حول نفس أن يقرب ب7ن مختلف ا�Zموعات التار0خية،لyونھ ينظم عن طر0ق الفكر أجزاء ، إذ ال يمكن اخ�Ãالھ K> مجرد بحث استeباطي ملا يمكن 2ابHس¥سمولوجيا ماكس في �. لذلك صرح رايموند أرون أن النموذج املثاh> يجسد قلب 1ت´تعد من الواقع املع7ن  .Ibid. p 200 2Raymond ARON, Les étapes de la pensée sociologique, Editions Gallimard (1967), p 519 3Ibid. 4 Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen: Mohr/Siebeck (1976) p29. 5 Helmut QUARITSCH, Staat und Souveranitat, Bd. 1:"Die Grandlagen", Francfurt am Main: Athenaum Verlag. 1970.  p 32. 6 Ibid. QUARRITSCH renvoie à Max Weber, Alfred Weber; Hermann Heller, Carl Schmith et autres  1                                                             .ادي املشروعأوال احتNار العنف امل  ثالثة نقاط سنعمل عsF تطو0ر ا ومناقش��ا.  .6با89داثة السياسية والقانونية بمعنا ا ا89ديث،فأكدت Tرتباط
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أكد عsF العنف كضرورة حتمية  ،حيثرجل العلم ورجل السياسةفي � K> محاورتھ  لتعر0فRا، وقد ذ ب البعض K>  ذا Tتجاه اس¥نادا إsh التصر0حات ال�O قدمRا ماكس يمثل احتyار العنف خاصية تميـز جميع الدول، غيـر أن العنف ال يكفي  لدى ماكس في �،  أحد الباحت7ن، K> السياق ذاتھ،عsF �عر0ف الدولة اعتـرض  .1يقال من العمل السياOPQ رفضملن ير0د ام��ان السياسة،و من ي مقارqة أشyال العنف K> الزمن ا89ديث،بيد أن  بدعوى استحالة اعتماده ضمن موضوع اشتغالھ، بل �ان cشتغل عsF الشروط التـي تجعل  بناء الدولة  العنف لم يكن عن غ�7 ا ،فالدولة ال�O 2الدولة ا89ديثة ا�Zتمعات ذات كيان سياOPQ يحقق شروطمحاولة توفر نموذج نظري مالئم cسعف K> تصeيف  تمظRراتھ التار0خية، بلاوز  مفRوم الدولة، K> منظور ماكس في �، التفكK �7> العنف لذاتھ أو يتج  مسألة ممكنة. .  يمكن إذن،مقارqة مختلف ا�Zتمعات K> الوقت الرا ن 3ا89روب x لية أك � دليل الدولة من عدمھ) تفقد ما يث´ت وجود ا، والتار0خ السياK OPQ> لبنان والصومال خالل ا�Zال ال�ÃاÛي محدد لوجود مجالRا ال�ÃاÛي، (  �÷Zز عن احتyار استعمال العنف داخل وسيلة مميـزة للدولة ا89ديثة، فلننظر  اليوم إsh  بوصفھ احتNار العنف بتوظيف حيث قام  السياسة، رجلالدبلوماسية .  ذا ما ع � عنھ ماكس في � ضمن محاورتھ  يحدث ما �Üدد السالمة ال�Ãابية وتفشـل الطرق  الشرعية القانونية وعندمانضيف K>  السياق نفسھ، إن الدولة ا89ديثة تZÁأ إsh العنف  K> حدود   راق ولي´يا وسور0ا والسودان وفلسط7ن.الع                                                            1 Jean MULLER, Philosophie de la non-violence, in Thomas Ferenczi(dir.), faut-il s'accommoder de la violence? Bruxelles, Editions complexe,p 339-366;p 352. 2 Philip PRAUD, Penser l'Etat, Paris, Seuil, 2004, p. 57-58. 3 Ibid, p 57. 
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وأخالقيات املسئولية، K> إطار  السياc ،OPQعمل وفق  منZËية تالئم أخالقيات القناعة السياسة، ال�O تبقى من اختصاص رجل السياسة صاحب الyار0زما وصاحب القرار الب�7وقراطية ��يمن عsF دواليب الدولة فارتأى ا89د من صالحيا��ا �عدم تركRا تم��ن أجل ا89فاظ عsF ا�9اصية السياسية للقرار العام K> وقت أصبحت  بتطو0ر أفyار من لم لذي أكده أندر0ص آن�Ã  بقولھ: "كتابات ميكيافليو و وqزوحنا أروندت،الOPúء امن خالل  ذه املعطيات، يختلف مفRوم العنف K> التصور الفيب�7ي عنھ K>   القواعد القانونية و السياسية . ص�7ورة تقن7ن تكنممارسة العنف خاضعة لفعل Tحتyار فقط, بل �انت موضوع  بناء خطاب علOU للظا رة موضوع  توفق مق�Ãبات متعددة من أجل سوسيوتار0خية، جسيد أطروحةالدولة، من منظور ماكس في � بت ينفرد �عر0ف  ثانيا احتNار القانون: 2احتyار العنف واحتyار القانون وجRان لعملة واحدة". . ثم أضاف"يجسد1كذلك" � ص�7ورة بناء الدولة K> الغرب الحظ  عوامل متعددة الدراسة. فلما ت¥بع ماكس في  -تحكمت فيھ أخالقيات املRنة3لىتطور نموذج �شري قادت ا ثقافية واقتصادية  ذا  املو بة، و و تركيب ملyونات ذات أصول ديeية وأخرى رأسمالية. وقد حقق
                                                           1Andreas ANTER, Von der politischen gemeinschaft zum Anstaltsstaat.Das monopol der legitimen gevaltsamkeit", in Caterine Colliot Théléne, " La fin de la violence légitime" op cit.p 16 2 Ibid. 3 Max WEBER, "Réponse finale aux critiques", In Sociologie des religions, p 63. 
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Rري عبـرت عنھ ال �و� 1"ألفة انتقائية�gسان " ستان¥ية، ب7ن الدين، K> جانبھ ألطُّ Zتمع.فوضعت قوان7ن احتyار العنف احتyار القانون،من أجل عقلنة الفعل داخل ا�عوامل متعددة ديeية واقتصادية واجتماعية. وأول عملية K> مسلسل البناء إsh جانب لم يخرج بناء الدولة ا89ديثة K> الغرب عن  ذا املسلسل، حيث سا مت   . 2والرأسمالية تجسيدًا لنظر0ة "الفعل العقال�ي الRادف" قطيعة مع Tمتيازات الفردية واZ9ماعية  واحدة تطبق عsF اZ9ميع, قوان7ن أحدثت ذي  من ا�Zتمع القديم فتحقق Tنتقال .3و�عدد Tنتماءات القانونية وا89قوقية إsh جانب جماعات أخرى، مما أفPÎ» إsh  �عدد  قانونيًة وحقوقيةً  تتمثل ذا��ا جماعةً وgسالم،فمثال �ان القانون الروما�ي  قانون املواطن7ن الروم، و�ل جماعة سياسية  السياسية وTجتماعية. حدث  ذا K> تار0خ gم �اطور0ات الرومانية والفارسية محدد للRو0ة  والديOa وTثنـي،تؤسس نظامًا خاصًا بالفرد، يحملھ معھ  و+عت � �امتياز� الeسب والوالء السياOPQ تار0خيا، �انت ا89قوق تالزم  xفراد،فبناء عsF معاي7  الصبغة التقليدية إsh ا�Zتمع ا89ديث. " لفائدة القانون العام، الذي ُيفَرض عK· sFصنة القوان�نانتما�õم العائF> بإ�عاد "و ا89قوقية والقانونية، كما قطع مع قوان7ن Tمتيازات املرتبطة باألفراد �Zرد �سبـRم قطع مفRوم الدولة ا89ديثة بصفة جذر0ة مع  ذا التعدد T <Kنتماءات   . 4اZ9ماعات القانونية وا89قوقية                                                            1 "Affinité Sélective". voir Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Tr par Jacque Chavy, Paris. Plon, 1964. 2 voir Etienne Ganty,Penser la modernité: Essai sur Heidegger Habermas et Eric Weil, Presses Universitaires de Namur, juillet 2002. 3 Max WEBER, Sociologie du droit, Paris, PUF (1986). pp 78-79 4 Ibid. p 77. 
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د المتداد سلطة الدولة،أما القوان7ن العرفية فلن تبق  ل مس K> العمق الُبنـى الثقافية وTجتماعية والسياسية، ناء الدولة ا89ديثة K> انطالقا من  ذه املعطيات، يمكن القول إن مسلسل ب  .1سار0ة املفعول ما لم تحظى بمصادقة السلطات العامةجميع السyان باإلقليم ا8َ�ُّدِ ـر عن إزالة الغرابة عن العالمبذا��ا واملستقلة بقرار ا عن اZ9ماعة، تجسيدا ملسلسل العقلنة والعلمنة، مسلسل واعية بمyانة الفرد إsh مستوى الذات ال للقوان7ن ا�9اصة أو العرفية، وحصل Tرتقاءان��ت بإحالل العالقات املَُمأَسسة  مقابل العالقات ال�øصية، والقانون العام بديال الغرب عبارة عن عملية َتحوُّ مع ��اوي النظم  يصف ميyاييل ستولز  ذا Tنتقال بالعبارات التالية: .cُ(Le Désenchantement du monde)عّبِ د ا�Zاالت القانونية، إsh كتلة ُمَوحدة مناملواقع التـي شغلRا  ؤالء، فتحولت الروابط ال�øصية إsh روابط ترابية، ومجتمع الكنHسة K> القرن السادس عشر واملدن K> القرن السا�ع عشر، احتلت الدولة xم�7ية ف الفروسية K> القرن ا�9امس عشر، القديمة، التـي �انت ممثلة عsF التواh> من طر   القرون الوسطى، الذي  عرف �عدُّ
                                                           1 Ibid. p 75.Georg GELLINEK résume le procès de formation de l'Etat en ces termes" Le développement de l'Etat est partout accompagné d'un procès d'absorption de la création autonome du droit. Seul l'Etat apparait être la source de création nouvelle et régulière du droit, et que à lui seul qu'il revient de disposer des moyens de la contrainte juridique( Rechstzwang). aujourd'hui, toute création nouvelle systématique... de droit est effectuée directement par l'Etat lui même, ou bien elle est transférée ou concédée par lui". cité par Catherine COLLIOT-THELENE, La fin de monopole légitime, op. cit. p 15.  
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ال¥شر+عات املستقلة åتية من xسفل بفرض ُأخرى من  الذوات،كما تم �عو0ض "sFعx1.  وامر،لتجنب  .ثالثا السيطرة العقالنية الشرعيةx وم السيطرة  املتصل بصالحيات إسنادRقتصادي  أخد ماكس فيبـر بمفT س¥يملوجية خالل دراسة  مختلف العالقات ذات الطا�عHيبg ال السيطرة"وأشالعوائقy2  استعداد  لتقديم الطاعة sFعنصر0ن أساسي7ن, ا89ظ   3لفائدة نظام محدد."، و�عنـي " فرصة إيجاد أ°�اص ع sFمنظور ماكس في �، ع <K ،معينة رمز0ة �عتمد السيطرة Ò9وم باألساس من أجل ت �ير ا. يقول ماكس فوالطاعة، أي تتطلب وجود درجة ولو دنيا من إرادة الطاعة، مصاRم من مفRذا السياق" يجب أن نف  <K � ي <K ا إرادة ا89اكم أو ا89اكم7ن التأث�7 فعلياRتر0د من خالل Oم تقبلوا بإراد��م مضمون النظام كقاعدة السيطرة تلك الظا رة ال��ºر  ؤالء  كما لو أRوم7ن، فيظy8م"سلوك ا�Rمضطرا إلعط  .4سلوك توجھ أفعال  ،«aا مقبولة يصبح ا89اكم،¡�ذا املعRم بأ مي��ا اء  السيطرة معنـًى يجعلRوم7ن، ولن يتأ�ى  ذلك ما لم يتمكن من إقناعy8ومتلقائيا من طرف ا�Rارتباط وثيق مع مف <K املشروعية،�أداة مفا يمية  ومنفع��ا، فتصبح السيطرة                                                            1 Michael STOLLEIS, Histoire du droit public en Allemagne. Droit public impérial et science de la police 1600-1800, Paris, PUF (1998). p 600. In Catherine COLLIOT-THELENE, La fin du monopole légitime, op, cit. p 23.  2 Max WEBER, La domination, La découverte, coll "politique&société", Paris2013, édition critique française établie par Yves Sintomer , traduction française par Isabelle Kalinowski p 44. 3 Max WEBER, Economie et société, Tome1, Poket Agora, Paris 1995(1971)p 56. 4 Ibid, p 221. 
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وتصبح  ر ينة  املباشرة لنموذج الشرعنة التجF> ، فتتعدى1لفRم أنماطRا وتجليا��ا " وتحليلھ. إذ يّتِخذوتخص الفضاء السياOPQ تحديدا، فضاء ��تم سوسيولوجيا السيطرة بدراستھ تتميـز السيطرة ببعد ا الرمزي وتجل¬�ا املباشر بطر0قة سلطو0ة K> شyل نظام،   .2وامل متعددة يتداخل ف¬�ا الثقاK> والتنظيOUع ،طا�عا 3تأث�7 ا K> "�ل مجاالت الفعل داخل اZ9ماعة د اُملسَتخِدم"يقول ماكس في � ¡�ذا الصدد" ال تحيل عsF السيطرة �ل معاملة يضم��ا اتفاق أو ،ف�Ãتكز عsF مدير0ة إدار0ة ال يكفي الشyل القانو�ي لفRم أ�عاد ا وتجليا��ا. ُممأسساً  � ا89ماية ضمن معاي7 ال يمارس العامل سوى التأث�7 عsF املستخدم بفضل  .4قاعدة قانونية،إذ يصبح العامل xج�7 َسّيِ املعتقدات  وxعراف. كذا تفرض املشروعية حدودا عsF °�ص ا89اكم ( ا89اكم7ن) إsh اح�Ãام القيم واملبادئ السائدة K> ا�Zتمع، و�ستجيب K> فلسف��ا العامة مع K> قرارا��ا وأفعالRا  السيطرة القبول العام املبنـي عT sFعتقاد K> املشروعية، وتضطريفسر  ذا املعطى،العالقات املتبادلة ب7ن املشروعية والسيطرة،ف¥ش�Ãط   ا�9ضوع الطو�> لسلطة ا89اكم. اعتـراف يeتج بمشروعي��ا، تتطلب اع�Ãاف ا�y8وم قانون الشغل، والسيطرة من منظور ماكس فيبـر
                                                           1 Max WEBER, Economy and society, University of California press Berkeleym 1978. pp 941 à 1368.  2 Ibid. p 953. 3 Wertschaft und Geselschaft, 5ème édition Tubingen, J.C.B Mohr (Paul Siebed),( 1980) p 541.In W. Mommsen, Max Weber et la politique allemande, de 1890 à 1920, Ed PUF (1985). 4 Max WEBER, Economie et société, Tome 1, op cit. p 218 
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ر عالقات السيطرة ا�8ددة للقرار العاموتفرض عال يجب تخط¬�ا، مادامت املشروعية ترتكز عsF معاي�7 ثقافية متأصلة K> بeية ا�Zتمع  معقلنا وممأسسا، خضوع  القانونية تحديدا، حيث يتخذ ا�9ضوع السياOPQ طا�عابالعالقات املعاصرة،ومن نمط السيطرة العقالنية  البدِء  أكد ماكس في � أ مية . sF1 الفاعل السياOPQ أن َيتفكَّ القواعد  نون.  كذا أعطتلHس ل�øص الرئHس بل للنظام السياK OPQ> حدود القا . فما 3 ب إsh ذلك �عض النظر0ات املعاصرةالعقل، ولHس القواعد القانونية  كما ذيجسد القانون،من منظور ماكس في �، شرعية النظام السياOPQ  مصدره   حدودا ملمارسة السلطة، تقيد حر0ة ا89اكم K> اتخاذ القرار العام. والعقالنية فتضع الشرعية القانونية ،2°�صانية السلطة القانونية  العقلنة وال ظفو ا، و�أن ما cشغلھ تطبيق  ذه القواعد، منZËية تفصل ب7ن وسائل الدولة ومو �ش�Ãط اZ9ودة K> التطبيق  �عي7ن موظف7ن أكفاء، وفق  خاصة للقواعد التقنية، إذمن خالل النمط ا�9الص للسيطرة العقالنية الشرعية، يوh> ماكس في � مyانة    و مضمون القاعدة القانونية لدى ماكس في �؟ - سيطرة العقالنية  نموذجا قانونياوالكتابة  خاصية أساسية،  كذا تجسد ال السيما  .Michel COUTU, Max Weber et les rationalités du droit, presses de l'université laval, janvier 1990. P :60 2 Max WEBER, Economie et société, Tome 1 P 291"...Le détenteur légal type du pouvoir, le supérieur, lorsqu'il statue, et partant lorsqu'il ordonne, obéit pour sa part à l'ordre impersonnel par lequel il oriente ses dispositions". 3 Jean Daniel REYNAUD, Les règles de jeu, l'action collective et la régulation sociale, Armand colin 1997. p 297, et Jurgen HABERMAS, Raison et légitimité, Payot, Paris, 1978, pp 126-127 1                                                             عكس النماذج التقليدية للسيطرة ذات الطا�ع ا�F8>. يتم�7 بالعاملية شرعيا
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و م، K> ا89الة xك�µ  داخل ترات´ية محددة الصالحيات، �شyل حر املوظفون املRامو+عتمد رجل السياسة عsF مدير0ة إدار0ة منظمة تنظيما معقلنا، إذ يزاول   .1العام وا�9اص �9دمة الصاÒ9 العامد  التمايزات ال�O  مصدر ا العرق واللون والنوع، و0فسر العالقة ب7ن ومحايدا،يبعومادام مصدر القانون  و العقل فال يمكن أن يyون إّال موضوعيا  ُنون اس¥نادا إsh املؤ الت والتyو0ن. فيخضعون الختبار التأ يل الذي عقالنية، ُمعيَّ  اعتمادا عsF التخصص وا�9بـرة  العامة، ُيصبغ Tح�Ãافية واملRنية عsF الeشاط العاميمتلك ا�9 �ة والتقنية K> إعداد وتنفيذ القرارات  يطبق رجل gدارة النص، إذ  2الشRادات باجتيازه. َ�سمُح  لسياسية، لذلك القرار العام، لكن تنامي الب�7وقراطية �Üدد بالقضاء عsF ا�9اصية او+عت � رجل السياسة، K> تصور ماكس في �، املسؤول أخالقيا وسياسيا عن   القرارات العامة، إsh مزاولة مRنة السياOPQ، ال�Ãاما بمبدأ Tختصاص.، بيد أن �شاط gدارة ال يجب أن يتعدى إعداد وتنفيذ 3فة حقيقيةفيجعُلھ  حر  اختفاء ُ�علن �ºاية السياOPQ و  أقر فيبـر  ا89د من تدخل الب�7وقراطية، ح�» ال تقو0ة دور الب�7وقراطية واملوظف7ن سا م K>  ، مما5ووضع �ل السHنار0و ات املمكنة الeشاط العام، K> الوقت الرا ن، الكث�7 من املشاورات وتبادل ا�9 �ات  و0فرض  . 4السياسة من الeشاط العام، فتفرض  يمنة حyومة ال أحد                                                            1 Max WEBER, Economy and society, Tome 2, p 981. 2 Max WEBER, Economie et société, Tome 1 op, cit. P 294. 3 Pierre BIRNBAUM, La fin du politique, Paris, seuil,1975, p. 227.  4Voir Hannah Arendt, On violence, Editeur San Diego, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich(1970).  5 Pierre PACTET, Institutions politiques et droit constitutionnel, Armand colin, Paris  1999(18ème édition), p. 23. 
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xك�µ تخصصا، لكن العمل  K> خفاء  ، الذين تمركزوا داخل دوائر القرار1السام7ن اول عsF السلطة فماذا عن الدولة K> ا�Zتمعات العرqية ؟  ل �سمح بالتد   ل cسمح با89وار وال¥شاور و0¥يح فرص التداول عsF السلطة؟والعالقات واملمارسات داخل الeسق السياOPQ.  النظام السياOPQ التار0خية  وطبيعة�ºا�ي،مادامت العالقة ب7ن gداري والسياOPQ ستعرف تطورات أخرى،َحسب الظروف �  الدولة الذي يقدمRا باسمھ K> شyل مشار+ع سياسية ومجتمعية، لكن  ذا الرسم غ7، تمنح خ �ا��ا إsh رئHس 2تدب�7يھ" "مجRولة Tسم" جعلRم ُيجسدون "سلطة تنفيذية ط العرqيةالدولة ا89ديثة ضمن ص�7ورة العقلنة القانونية والسياسية. لكن خضوع ا�Zتمعات  ارتبط التار0خ السياK OPQ> الغرب بممارسات ور انات ساعدت عsF �شوء الفصل الثا8ي: العنف خاصية الدولة العرeية  ِمعياًرا K> تصeيف الكيانات السياسية داخل ا�Zتمعات العرqية؟.~> مyانة القانون ؟  ل يمكن للعنف املشروع أن cُعتمد  بطرق سلمية وديمقراطية؟ ما . 3ملمارسات ور انات مغايرة، جعل الدولة رديفا للقRر والغلبة وال¥سلُّ داخل تجرqة  اصة باملسلم7ن، وُ+شرِعُن العنفسياOPQ ُتناقش داخلھ القضايا ا�9منذ بدايا��ا xوsh عsF العنف، لكنھ لم يجسد فعال  مؤسسا �Zال  فقامت الدولة بحكم معاو0ة ابن  العام.فجل التجارب السياسية العرqية،من ا�9الفة الراشدة مروراالسياسة عن الفضاء  سياسية إسالمية ُ�عطى  xولو0ة للمبادرة وا89ر0ة، بَألق � وَأ�عد  .154عبد هللا العروي، مفBوم الدولة، مرجع مدRور ص x                                                             1 Ezra SULEIMAN, Les hauts fonctionnaires et la politique, Ed. Seuil, Paris 1976. Introduction. 2 Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, Armand colin, Paris 1986. (7éme édition). p. 305. 3نظمة العرqية بالعنف؟وملاذا cسود العنف وتختفي السياسة؟ ـي أسباب �ش´ث  أÛي سفيان إå shن تخللRا العنف، ح�» صار خاصية عرqية.فما
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أثHنا سياسية حقيقية، أساسRا ا89وار والتواصل K> مجال سياOPQ حر. حدث  ذا K> قد ترتكز الدولة K> بدايا��ا xوsh عsF العنف كمقدمة تأسHسية لتجرqة   الفقرة Vو`l: العنف %$ خدمة الدعوة وeناء الدولة ألفعال  تدفع K> اتجاه اح�ÃامRا وصيان��ا من طرف الدولة، كذا شyل العنف بدايةاRZ9ات من خوض تجارب سياسية تح�Ãم  حقوق �gسان، وqرزت نظر0ات سياسية تمكنت  ذه  g1غر0قية و أورqا والواليات املتحدة،فبعد سلسلة  ا89روب والثورات ـزللظروف التار0خية  خالل القرون الوسطى، ظروف مRدت ل8Áداثة والعقلنة القانونية ، إذ حدث اتفاق عsF نموذج سياOPQ كن¥يجة 2سياسية  دفRا  خدمة ا�7�9 املش�Ãك س عل¬�ا نظام ا89كم g <Kسالم،كما بالتار0خ السياOPQ واملRتم7ن  7و�7qتراند بادي 6و ابرماس 5وحنا أروندت 4وجورج لو�ا�ش 3الغرب عن با«>  العالم. نقرأ ذلك K> كتابات ماكس في � والسياسية كخاصيات ُتمّيِ للمجتمعات الغرqية،لكن القواعد التـي َتأسَّ
                                                           1 Les  révolutions sont considérées comme des expériences politiques par excellence selon Hannat Arendt dans son, Essaie sur la révolution, (1963) trad, Michel Chrestien, Paris, Gallimard, 1967. 2 La cinstitution française du 24 juin 1793 stipulait que "Le but de la société est le bonheur commun". cité par Ross Hoppel et Michel Villette. in https://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre 1-2012-2-page-85.htm. 3 Max WEBER, L'éthique protestante et l'esprit de capitalisme,(1964) 4 Jeorg LUKACS, Histoire et conscience de classe,(1922)Traduction de Kostos Saxelos et Axelos Bois, Ed de minuit, 1960. 55 Hannah ARENDT, Sur la violence, in Du mensonge à la violence, trad. G.Durand, Paris, Calmann-Lévy, 1972; p 105-208. 6Jurgen HABEMAS, Le discours philosophique de la modernité, Editions Gallimard, (2011). 7 Bertrand BADIE, Les deux Etats. Pouvoirs et société en Occident et en terre d'Islam, Ed Fayard, Paris 1986. 
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ظRر أن العامل الديOa لم يكن محددا K> أول صراع عsF ا89كم  ،1يحكم ومن أية قبيلةسفيان عsF ا89كم، و و صراع قبF> وطائفي ب7ن قبيل�O بOa  اشم و بOa أمية حول من  أÛيxموال وxبدان، فبعد "الفتنة الك �ى"،صراع عF> بن أÛي طالب ومعاو0ة بن ور ان بناء الدولة، و�ان  العنف محددا ضمن سياسة القRر والغلبة وTس¥يالء عsF ر الدعوة فبعد موت النOm دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) �ان  ناك ر انان أساسيان، ر ان �ش K> الغرب. الحظ ذلك ب�7تراند بادي، وعبد هللا العروي واZ9ابري.....  تتعارض مع قواعد  ا89كم  xر+ستقراطية  ساد gم �اطور0ة gسالمية، نمط باتر0مونياh> أبوي تمتلك داخلھeشأ وتطور النموذج السياOPQ الذي ام�Ãجت السلطة بامللكية فصارت السلطة ملyا، فالقيم واملبادئ، فشyل نخبة  ب�7وقراطية عسكر0ة امتلكت القوة والقرار، حيث إسالمية ر ا�ºا xساOPQ توحيد الشعوب عsF نفس  قام معاو0ة ب´ناء إم �اطور0ة  .g <K2سالم ط السياOPQ.  كذا ساعدت أراOPÅ واسعة خصت الدولة gسالمية ن الوسطى �انت ف�Ãة العرqية، وتمثلRا من طرف xفراد. يرى ب�7تران بادي أن القرو للظروف التار0خية  مخلفات عsF تطور مفRوم الدولة K> ا�Zتمعات  �ان  و�سلطية، تؤمن بالوحدة وترفض التعدد وTختالف. ا�Zاالت، �انت شموليةلوقت،فلم �سمح ببـروز مجال سياOPQ مستقل، إذ �انت الدولة تتدخل K> �ل ذات االتار0خية عsF بروز نخبة عسكر0ة أر+ستقراطية مالكة لألراOPÅ ومالكة للسلطة K> الظروف  بال¥سلُّ                                                            1  ,%Çلل؟ جذور العطل العميق, ب,+وت/لندن, دار السا}rنصاري, العرب والسياسة أين اz ص  1998دمحم جابر , أوت 4162ي, عدد عبد اGHيد بوقر/ة, "مش<ل السلطة 1% �سالم: حفر
ات 1% الوU% السياSfg", املستقبل العر  2  .185   .147, ص 1992
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ر الغر+غور0ة ما�غولد دي لوتeباخ،جعل O و التعاقد والتمثيلية. فبعدما أبرز البابا غر+غوار السا�ع املصدر باملصدر الشعmالدنيوي بدعم منظر�Üا، خصوصا ما�غولد دي لوتeباخ وتوماس �xوOa0، ملا اع�Ãفت ا�Zال  املسيحية إsh بناء نفسRا كمركز مستقل يضمن لRا القوة وTستقرار،فأقرتملا اضطرت 1إبداع سياK OPQ> الغرب  ساعدت عsF بناء السياOPQ خارج xطر الديeية مكن للملك أن يزاول مRام ظRر  ناك عقد مشروط ب7ن امللك والشعب، إذ ال ي  سلطة امللك مصدر ا الشعب، يتعRد بحماية ا89قوق وا89ر0ات ودفع الظلم. الشعOm لسلطة xميـر اس¥نادا إsh تصور ُمنّظِ ،فكرس استقاللية K3> القرن الثالث عشر،كمس¥شار البالط ومنظر للكنHسة. جاء توماس �xوOa0 2للبابا أن يتدخل تطبيقا للقوان7ن ال�O س��ا ما�غولد دي لوتeباخوK> حال لم يح�Ãم العقد يمكن  ا89كم إال وفق املرجعية التعاقدية، َتُحدُّ من سلطتھ PQسان املواطنالسيا�g انطالقا من تأو0ل فلسفة أرسطو، إذ ميـز ب7ن O  سان�gو Oaوالزم <ûام املؤمن، مؤكدا ثنائية الرو�ÃلT سان�g بمقتضياتھ. كنظام شاءه ا�9الق وأجب   shوم الدولة كمجال مستقل، اس¥نادا إRباخ مفeنما أسس ما�غولد دي لوتHبx املرجعية التعاقدية، أسس توماس ،<âا89ق الطبي shوم الدولة اس¥نادا إRمف Oa0العنف متـى ُوضعت فوق �و shأ إZÁتمع ال´شري،كمرجعية صلبة للقيم واملبادئ ، و0رى أنالدولة  تZـي، ومادام ا�Rلg والقانون <â1                                                            سيادة الشعب، وخالفت القانون الطبي A.J. CARLYLE, The theories of the relations of the Empire and Papacy fromthe Tenth Century to the Twelfth 2L. DIMENT, Essais sur l'individualisme, Paris, Seuil 1983.cité par,  تمع 1% الغربGHو�� ب,+تران بادي, الدولتان( السلطة واz فر. الطبعة
, دار  1996و1% دار �سالم), ترجمة: نخلة فر  .3M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, Monchestein, 1975 p, 116  .30ال"شر املركز الثقا1% العر4ي . الدار البيضاء ص
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،اضطرت 3لعالما إم �اطور0ة مRم��ا �شر الدعوة عبـر تدر0جيا عن طر0ق وجوب إ�شاءأما النظام السياg <K OPQسالم فتأسس عsF قواعد مغايرة. فتحدد السياOPQ   .2الفكر0ة للعلمانية وا89داثة السياسيةيفرض عsF الدولة  العمل وفق ا89ق الطبيâ>.   كذا وضع توماس �xو0نـي xسس ، يمكن أن 1لعقلطبيعيا مزودا بقوة طبيعية تجعلھ قابل لإلدراك بواسطة ا مجتمعا shوالعشائري من أجل إ <Fالنظام القب sFنفس القيم  القضاء ع sFتمع عZتوحيد ا� shم �اطوري  واملبادئ، وفرض انتماء واحد إg ون النموذجyسالمية، فتg م �اطور0ةg . 5السياسية.فانصب ا تمام الفقRاء عsF °�ص ا89اكم والقبيلة ال�O يeتمـي إل¬�اأمام تطور النقاش حول فن ا89كم وطبيعة النظام السياOPQ واملشاركة فشyل عائقا  يرفض التعدد وTختالف ھ وxفراد الذين cعت �ون أقرqاءه، كماوحاشHت ذا النموذج يؤمن بالوحدة و0رفض ممارسة السياسة خارج دائرة السلطان   .K4> دار gسالم ، لدرجة يصعب gسالمر0خ فغاب موضوع الدولة وشyلت السياسة املسyوت عنھ K> تا وتارة أخرى  7ناذرا،إذ �ستوجب تدخال رqانيا أو م÷Zزة، وK> العمق �عOa تجاوز الدولة، الذي يتحدث تارة عن ا�9الفة، ال�O لم تتحقق إال 6معRا معرفة موقف الفقيھ                                                            1Ibid.Voir aussi VILLEY (M)," Laicité, incertitude et mobilité du droit naturel", In Jacob(N) et al., pratiques du droit et conscience chrétienne, Paris, Le Cerf, 1962 p 116-176. 2Ibid. 3 ,ور صRلل؟جذور العطل العميق, ب,+وت/لندن 5  نفس املرجع. 4 .33ب,+تراند بادي, مرجع مد}rنصاري, العرب والسياسة: أين اz دمحم جابر  .%Çص  1998, دار السا  .139نفس املرجع ص 7 .134ص ’ عبد هللا العروي، مفBوم الدولة، مرجع مذRور 6  .185



اقع   في^� ماكس عند ا()ديثة الدولة مفAوم  .د�را¤$ يوسف�.…......................العرeية ا��تمعات %$ الدولة وو

266  

معات العرqية،وK> النظم مما س´ب عدم بروز تفك�7 سياOPQ حقيقي K> ا�Zت.فانصب تفكيـر م K> شروط الطاعة والس´يل إsh تحقيق الوحدة، 2والقRر والرفا يةمتماثلة فيما بي��ا، تجسد ا89ق gلRـي K> فرد يمتلك سلطة مطلقة تتو�s الشRرة ورث xجRزة القمعية عن النظم الفارسية والب�7نطية وåسيو0ة، نظم النظام، الذي �ان ا�9وف من الفتنة يتمالك العقل العرÛي، وكذلك ا�9وف من جبـروت   ." 1العليا وكث�7ا عن النظام القائم املقبول لد�Üميوجزون ا89ديث عن ا�9الفة و0طنبون K> السياسة الشرعية، يتyلمون عن املثل ؤرخ وxديب: " �ان الواقع وا8Óا K> أذ ان الفقRاء، لذلك �انوا الفيلسوف واملواجب الطاعة وا�9ضوع، يقول عبد هللا العروي K> سياق محاورتھ للفقيھ،  عن لعباسية عsF أن ا�9ليفة  و خليفة النـبـي و0جب طاعتھ. ففي أوج التوتر ب7ن ا�9الفة امجموعة من النصائح أسديت للملوك ¡�دف تقو0ة النظام وضمان استقراره، مؤكدا و و  من النظم التـي تؤكد  ذا املنsÐ الفكري "åداب السلطانية" للماوردي،  3قات العشائر0ة، عsF بeية عتيقة لل�øصية."العص´يات والعالجعيط: " إن الدولة العرqية مازالت العقالنية، وا نة، وqالتاh> عنيفة، مرتكزة عsF واجب ا�9ضوع غ�7 املعقلن، يقول الباحث التو�OPS  شام  Tستقرار السياOPQ فأقرتمحور الفكر السياOPQ حول مواصفات ا�9ليفة وشروط  السياسية ومقارن��ا،إذ
  .B193وم الدولة، مرجع مدRور ص، عبد هللا العروي، مف :3Hicham Djait, La personalité et le devenir arbo-islamiques, Paris, Editions du Seuil, 1974 p 79. cité par .122نفس املرجع ص 2 نفس املرجع.1                                                           
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تجزئة والتفرقة. كذا وÛعدما جائرا،إذ يمكن تحمل الطغيان واZ9ور وال يمكن تحمل الدعا �ل من ابن تيمية والغزاK ،<h> السياق نفسھ، إsh طاعة xميـر ولو �ان   .1لصاR89م، دعا املاوردي إsh ضرورة استمرار مؤسسة ا�9الفةوxمراء البعيدين عن مراكز القرار،حيث أجRزوا عsF ممارسة السلطة الفعلية   )<hكتابھ "��افت الفالسفة" ال¥سليم املفرط من قبل 1111- 1085انتقد الغزا <K ( أن النظام sFللكشف عن ا89قيقة،أكد ع æËالفالسفة املسلم7ن لسلطان العقل كمن«PÅضطراب والفوT كتابھ املقاصد قبل  ال . و0تحدد ا89كم من خالل2السيـئ، غيـر العادل أفضل من <K ول يقولx املقام <K ميـرx صل، و0جب طاعةxمزايا إحياء علوم الدينطبيعة و shالسالط7ن �شوقا إ <K رأسا"،: "إننا نرا�> الصفات والشروط Ò9ن لبطلت املصاå نا ببطالن الوالياتHولو قض Ò9ت �يرا للواقع املعاش 3املصا ئم وا89ديث املطول عن الشر+عة؟ بماذا نفسر الدعوة إsh قبول النظام القا4خلقھ."العبث، فلHست من الشر+عة... فالشر+عة عدل هللا ب7ن عباده ورحمتھ ب7ن العدل إsh اZ9ور وعن الرحمة إsh ضد ا وعن املص8Áة إsh املفسدة وعن ا89كمة إsh 8كم ومصاÒ9 العباد... و~> عدل �لRا ورحمة �لRا وحكمة �لRا. فyل مسألة عن عsF ا9تصور ابن القيم اZ9وز0ة، عدال ورحمة وحكمة يقول: "إن الشر+عة مبنا ا وأساسRا إضفاء الشرعية عsF السلطة الواقعية بجعلRا تتطابق مع الشر+عة، باعتبار ا، K> الشرعية" التعارض القائم عsF الضرورة الشرعية،فأصبح من واجب xميـر والعاِلم اول بن تيمية صاحب "السياسة وقبولھ كOPúء طبيâ> بدون احتجاج أو نقد. تن الوحدة  تمسك املفكرون  العرب بالوحدة وما تفس�7 ذلك؟  ل املقصود من ملاذا                                                            1 Al Mawardi(A.H.), Al Ahkam al Sultaniyya, trad. francaise, Paris, le Sycomore, 1982. 2 H. Laoust, La politique de Ghazali, Paris, Geuthner, 1970. 3 ور صRوم الدولة، مرجع مدBوم4 .135-134عبد هللا العروي، مفBن مف
 .135الدولة، مرجع مذRور ص  عبد هللا العرو
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gسالم؟ألم  و§رساء نموذج ا89كم gم �اطوري K> دار بف�Ãة gبداع السياK OPQ> الغربxسس الفكر0ة ل8Áداثة السياسية؟ بماذا نفسر �عت ب�7تراند بادي  القرون الوسطى بالغرب املسيÐ> أي K> ظل سيطرة الكنHسة املسيحية، مفكر0ن سا موا K> وضع كن بماذا نفسر ظRور مفكر0ن K> القرون الوسطى الفلسفية وأ�عدوا السياسية. لK> تفك�7 العلماء، الذين  ملا انفتحوا عsF الفكر السياOPQ الRيلينـي، ا تموا باZ9وانب فyانوا س´با مباشرا K> اختفاء السياسة و§قبار ا، فلم �شyل الدولة موضوعا أساسيا إsh طاعتھ، و§ما السيف.  كذا ®�ر xمراء الفكر السياOPQ لت �ير السلطة، والدعوة ظل مراقبة صارمة من طرف النظام, فإما ا�9ضوع وعدم مخالفة النظام القائم السياسية بنÒÔ امللوك: إذ نبـرر  ذا املعطى بyون املفكر0ن العرب �انوا cشتغلون g <Kسالمي يخلو من محاوالت ا89د من سلطة ا89اكم، K> ح7ن اكتفت xدبيات  عابد اZ9ابري أن ال�Ãاث العرÛي K> النظم السياسية واملقارنة فيما بي��ا. وقد الحظ دمحموTختالف، فأثر K> نفسية xفراد وتمثل الدولة والسياسة،فحال دون إمyانية التفك�7 ل�Ãسيخ سياسة التخو0ف وال��و0ل و§�عاد التعدد  فyان س´با  K> تجسيد العنف وسيلة�7 إsh ا�غالقية الفكر وا�غالقية النظام السياOPQ،  ذا النمط من التفك قاد  قيOU فكري ملواجRة الفرق الكالمية املنا ضة للنظام القائم؟تقو0ة الدولة ملواجRة الشيعة  والفرق الكالمية xخرى؟  ل الوحدة ~> وحدة نظام  اعية العرqية إذ K> جميع xحوال تركت السياسة أثرا كب�7ا K> الذاكرة اZ9م  ي �ز فكر ديyارت K> أوج  يمنة الكنHسة؟ ومفا يم سياسية قد تؤسس لبناء مجال سياOPQ يقوم عsF حر0ة الفعل واملبادرة  ذا ا�9ضوع، وفق منZËية �عتمد  العقل كيانًا مستقًال قادر ًا عsF إبداع مقوالت تفكK �7> إمyانية عقلنة ا�9ضوع، باسم الضرورة التار0خية والضرورة الديeية، دون الاشتغل مفكرو gسالم عsF ت �ير  مفكر فيھ K> الثقافة gسالمية، إذبقيت ضمن الالَّ 
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م K> مسار التار0خ. عقًال طواملساواة و+عطي للعنف مدلوال يتوافق مع ما ية �gسان باعتباره �ائنا �شر0ا يمتلك  حكُّ ُل الُقدرَة عsF التَّ ط السياEFd و الُعنف املَُمأَسس  بيعيًا ُيخّوِ الباطOa  العصر ين xموي والعباOPQ،  كذا تحدث عبد هللا العروي عن الدستور نفس آليات التفك�7 التـي سادت العصور القديمة السيما  تجتـر الثقافة العرqية  الفقرة الثانية: ال�سلُّ ر K> السياسة والدولة العرqية.فال�Ïوع الالمتال�ي العرqية،بملكية املوارد Tقتصادية(xراOPÅ) واملوارد السياسية،بالعالقات  ال�O ترتكز K> ا�Zتمعات امتالكيا، يفسر  ذا الوضع، ملاذا اتخذت الدولة طا�عا   عة عsF اZ9ميع. امللك �ل _OPء و+ش�Ãط الطا يمتلكنفس åليات K> التفك�7 القديمة، حينما �انت السلطة ذات طا�ع امتالكـي، حيث  ذا الدستور السياOPQ والضمOa ما يزال متواجدا K> ا�Zتمعات العرqية، التـي تجتـر �انت �عرفھ ا�Zتمعات العرqية، و و نتاج تراكمات وترسبات فكر0ة.  Z9ما�>، الذيا ِخُذ طا�عا أبو0ا وزqونيا،  ال يدعو إsh تقاسم السلطة وتقاسم  باألفراد واZ9ماعات، إذعsF احتyار املوارد السياسية وTقتصادية وتوز+عRا حسب العالقات   cعمل للدولةعsF الزqونية وا�8سوqية، مما  أثَّ د K> امتالك املوارد Tقتصادية مفRوم الالشعور،  عابد اZ9ابري، K> السياق ذاتھ،من خالل توظيف وصّرح دمحم  املشاركة السياسية.املوارد املالية، بيد أن تقاسم السلطة يحيل ضمنيا إsh وجود طبقات اجتماعية تر0د يتَّ ا�Zتمعات العرqية، و0قول كذلك بوجود مفارقة ب7ن الزمن الثقاK> والزمن  لدى ذه ال�Ïعات �انت �امنة K> الالشعور اZ9مâ> والسياZ  OPQابري، أنيقول ا9  زqونية،تطsé عل¬�ا املنفعة واملص8Áة.والسياسية. و+عنـي التملك  أن العالقات ال�O ترqط السلطة با�Zتمع، عالقات بأن Tس¥بداد وال¥سلط  �ان سائدا عند العرب، وتجسَّ
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أ السياOPQ، َزمٌن  - فyار وقيم ومنا�æ قديمة K> التفكيـر ، وَزمٌن واقâ> ثقاK>  َيجتـرُّ ث الفقيھ عن نظام ا�9الفة بيعة طوÛى الفقيھ وواقعية املؤرخ وفردانية الفيلسوف، و+ش�Ãك  ؤالء T <Kعتـراف بطمساءلة ومعاينة ا�Zتمع الذي cعHش ب7ن أحضانھ.  كذا تحدث عبد هللا العروي عن  سيجد صعوqة K> قديما ال ر0ب قبل، وملا يفكر املثقف وفق منا�æ  �انت معتمدةترتكز الثقافة عsF آليات سادت فيما   سياK OPQ> انفصام مع الثقافة السائدة.  فلما جة منطقية لطوqاو0ة الفقRاء وواقعية املؤرخ7ن فالسفة gسالم ) ~> ن¥يالفيلسوف Tع�Ãال والتفرد و§�عاد الدولة . يقول: "... فردانية الفالسفة (يقصد واختار  xديب عsF التمسك بالشر+عة لضمان استمرار املُلك- املؤرخ ومم�7اتھ، و َحَث الدولة العرqية السلطو0ة مبـرر0ن ا�9ضوع، إذ تحدَّ ھ، إنھ يفكر عن واقعھ بل عن مجتمعات �عيدة عن ا�Zتمع الذي cعHش ب7ن أحضانالتفك�7 �ان لھ أثره عsF كث�7 من الكتابات السياسية فيما �عد, فاملثقف ال يتحدث وتقتـرن با89ديث عن مجتمع غ�7 حقيقي، خراK <K> الغالب.  ذا النمط من x1دباء." ذي xصول  نصادف،K>  السياق نفسھ، طرحا اقتصاديا للباحث لو�شيا�ي  K> مجتمع ديمقراطي لكنھ ال يحاول تحليل ا�Zتمع K> عمقھ إال ناذرا. للديمقراطية  rقتصادية Vسس عنوان: يحمل K> مقال gيطالية،  .1989أنظر كتاب "الديمقراطية من دون ديمقراطي,ن" تأليف مجموعة من الباحت,ن بت"سيق غسان سالمة.2 .148-147عبد هللا العروي، مفBوم الدولة، مرجع مذRور ص 1                                                             . 2افقة الشعبيةالسياOPQ باملو ذات النـُّزوع ال¥سلطي ال �سsâ إsh تث´يت شرعي��ا الداخلية، وتث´يت استقرار ا ال تقوم بال�Ãشيد Tقتصادي وال �سRر عsF التنمية Tقتصادية، وقال إن  ذه الدول موارد ا الضر0´ية بصفة عامة،ووصف السلطة السياسية بyو�ºا سلطة قيادية قو0ة، Rا اZ9با�ي ور�ود )، إذ أكد تميـُّز الدول العرqية بتخلف نظام1982(السلطو'ة،
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لم �سمح ونزعات سياسية  مظا ر مرضية نتاج تراكمات تار0خية، أفضت إsh بروزمن خالل  ذه املعطيات، يمكن القول إن الطبيعة السلطو0ة للدولة العرqية،  OPQالشرعية القانونية والسياسية.إن مالحظة  �عقلنة الفعل السيا shام إyحتTو الدولة  ة الرا نة يث´ت عدم توفر ا عsF مقوماتواقع ا�Zتمعات العرqي وتحليل العنف(ا�Zازر ،gبادة اZ9ماعية) وZçز الدولة عsF احتyاره  ان¥شار ا89ديثة، �س´ب نظام ا89كم منغلقا عsF ذاتھ ولم cسمح ببـروز تجارب سياسية  وشرعنتھ، كما ظلَّ  .بيد أن مؤسسة اHZ9ش التـي 1تجسد K> املؤسسة العسكر0ة مأسسة العنف، عنٌف بناًء عsF إيديولوجيا تبـرر  باإلقناع الطاعة السياسية، Z9أت الدولة العرqية إsh فبدل التفكيـر K> مسالك سياسية مشروعة تحقق Tندماج والتماسك Tجتما�>، الدولة وا�Zتمع. انفصام  مما �ان س´با K> ُ�سِعف مأسسة السلطة وعقلن��ا، حقيقية  sFطماع ا�9ارجية  كيان الدولة ضد�ان دور ا ا89فاظ عxللصراعات  تصدت ضع K> فتـرات شائكة، و0مثل الدور Tجتما�> لHZÁش استáناء تار0خيا، إذ يتمو   الداخلية K> ا�Zتمع. تماسك وا�ZÝام مyونا��ا قادرة عsF  وTنقسامية وذات  استقالل ذا�ي، إذ بفضلمؤسسة اHZ9ش فوق ال�Ïاعات Tنفصالية  والصومال واليمن ولي´يا، نموذج يضعفظRر النموذج العسكري K> مصر والعراق وسور0ا واZ9زائر والسودان  العامة املنتظرة من سياسا��ا متناقضة، �عدما فشلت النخب املدنية K> تحقيق x دافأصبح أساسيا ملواجRة الصراعات الداخلية ب7ن طبقات ذات مصاÒ9  غيـر أنھ عاصر, مركز خلدون حسن النقيب, "عصر 8يمنة العسكر" 1% كتابھ, الدولة ال�سلطية 1% املشرق العر4ي املg                                                           1دار70ن، ال�O استولت عsF السلطة واحتكرت إصدار القرارات السياسية ارتبطت بوصول اHZ9ش إsh ا89كم لم تتحقق، وقادت إsh ظRور طبقة التقنوقراط الوحدة الوطنية، لكن الر انات ال�O  تنمو0ة K> ظلتحقيق سياسات اقتصادية    .120-107ص  1991دراسات الوحدة العر/ية, ب,+وت 
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ر  السلطو0ة،  داخل ا�Zتمعات السالف يدل الواقع املعOPúH  .1املعبـر الوحيد عن مطامح ومطالب الشعب��وض بمصر. بدعوى أن املؤسسة العسكر0ة ~> الشعب أو تقديم أطروحات بديلة للذات الوقت �ان ضباط اHZ9ش يمنعون �ل الفئات Tجتماعية من حق التحدث عن التوجھ السلطوي، الذي ال cسمح بتقاسم السلطة، و و ما �ان cس¥نكره النظام وK> السياسة و§قباِر ا، يقول أنور عبد املالك، �ان  ناك مجموعة من املثقف7ن cعارضون تفاء وTجتماعية. واملالحظ عن  ذه ال�Ïعات ال¥سلطية،��مHش الثقافة وانحدار ا واخ قادت  لقد فتعذر تصeيفRا وK> الغالب ال تتوفر  عsF الدولة بمفRومRا الفيب�7ي،ذكر ا عsF تجدُّ ر ا سلطة الناس، ملا يeتظمون و0جتمعون . إن التعارض ب7ن مجال السياسة 2وضرور0ة، ُتمارس بإ�عاد �ل ما  و إ�سا�يطبيعية وK> ظل  ذه الظروف أصبح العنف حتميا وطبيعيا،والسيطرة العسكر0ة   آخر للفعل السياOPQ،نمط من تجلياتھ استالب �gسان ومصادرة ا89قوق وا89ر0ات.منغلقا عsF ذاتھ، ترك القضايا الRامة �عاæ9 خارجھ وأضsÐ العنف cُعبـِّر عن نمط سياسة من الفضاء العام، الذي �عدما أصبح السيطرة الب�7وقراطية إsh اختفاء ال الوسيلة املركز0ة. K>  ذا  النقاش و العنف مستأثرة بالقرار �شyل انفرادي، ال تقبلبyامل ا89ر0ة وqدون عنف للتحاور K> القضايا العامة، وأخرى �ستوh> عل¬�ا نخبة ومجال الضرورة  و �عارض ب7ن أوضاع ُتقّرِ مرتبطا باختفاء  اغتـراب واستالب، مادام العنف �gسان K> حالة الوضع يوجد ا�9نوع  ترتب عنھ ترسيخ ثقافة K> العقلنة والتحديث وال cساعد عsF السلطة                                                            1Anouar Abdel-Malek, Social dialectics, SUNY Press; 1981. and, Egypt: Military Society; the army Regime, the Left; and Social Change Under Nasser, Ed Random House 1968. 2 Voir Hannat ARENDT, Sur la violence, in Du mensonge à la violence, trad. G.Durand, Paris, Calmann-Lévy, 1972; p 105-208. 
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�gسان من مصادرة ا89قوق السياسية، كما تفرض   ، زد عsF ذلك cعا�ي1وا�9وف رة K> السياسة العقالنية، مRما بلغت أ ميةيحتل العنف أية  مyانة متميـزة  وال  وا89تمية، مyان الفعل السيا�g OPQسا�ي،با�9ضوع مل �رات متعددة.ياء و�أ�ºا حتمية وضرور0ة.  كذا يحتل العنف، باسم الضرورة التار0خية xش طا�عRا   ذه املعطيات،أن الدولة العرqية تحافظ عsFمن خالل  و0تÒí،  ل¥سK �7> فلك النظام.الeسيان من خالل �Zøيع املRرجانات وا89فالت، وتدفع جمعيات ا�Zتمع املد�ي Tستمرار0ة �عمل الدولة ال¥سلطية عsF تطو+ع وتخو0ف الناس و§جبار م عsF تختص بصالحيات محددة دستور0ا، لكن تقوم عمليا بأدوار ووظائف مغايرة. وألجل اب، إذ  �ال �ملانات  والنقابات وxحز  3الثقة K> املؤسسات، مؤسسات مستوردة وا�عداممجاال للفعل واملمارسة السياسي7ن لyو�ºا مازالت تتغذى عsF الزqونية وا�8سوqية، . لكن طبيعة الدولة K> ا�Zتمعات العرqية لم تتـرك Z÷�2ز الناس عsF مراقبة أفعالRم الفعل السياK ،OPQ> وقت ي¥سم لھ، بل العالقات ال�O ُت´نـى وفق نماذج x داف  امل ّ�ِ ، �عكس  استمرار0ة التبعية 5البدايات فتطورت لتتخذ نزوعا نيوqاتر0مونياليا، إذ تر® عالقات  ا�8سوqية والزqونية, عالقات  رافقت نظام ا89كم منذ 4السلطوي  تتدخل K> اRZ9از،  ذه الدولة -السياسية وTقتصادية للغرب من خالل الدولة                                                            1 Ibid., p 157."...La violence se manifeste lorsque le pouvoir est menacé, mais si on la laisse se développer, elle provoqua finalement la disparition du pouvoir... La violence peut détruire le pouvoir, elle est parfaitement incapable de le créer".  2 Hannat Arendt, Sur la violence, op.cit., p. 153. 3Bertrand Badie, L'Etat importé: Essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, Ed Fayard 1992. 44دار ال"شر دار الفارا4ي5 .1991ب, الدولة ال�سلطية 1% املشرق العر4ي املعاصر, مركز دراسات الوحدة العر/ية, ب,+وتخلدون حسن النقي ,SÐ
- ب,+وت-برتراند بادي, الدولة املستوردة: غر/نة النصاب السياSfg, ترجمة شوÇ% الدو   أمراء الشمال ".. "نيو/اتر
مونيالية �% عنصر حاسم 1% ارتباط أمراء اGrنوي ب27لبنان. ص 
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عن نقد  ل÷Zز ا Tقتصاد والسياسة وتتواجد K> �ل مyان، غ�7 أ�ºا ضعيفة عد املوت، وتر® قيم املساواة املؤدي إT shنتحار بحتا عن معa» ل8Áياة ما � 1والعبثتحتاج ا�Zتمعات العرqية  إsh فرصة تار0خية ُتجنب السقوط K> العدمية   سياسا��ا، ورفض Tعتـراف بإمyانية الفعل السياOPQ خارج دائر��ا.   املسؤولية، بحتًا عن التناغم وZÝ�Tام داخل الدولة وخارجRا.و و ا89ر0ة 

                                                           1Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Essai sur l'absurde. Gallimard, 1942 p 17-25. 
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Vêe†ÃÖ]�Õ]†£]�‚Ãe�êe…^Ç¹]�êÚçÛÃÖ]�ð^–ËÖ]�»�àè‚Ö]�� �[°éÞ^Û×ÃÖ]æ�°éÚø‰ý]�°e�ÐÊ]çjÖ]�ÐéÏvjÖ�l^Þ^ÓÚc�íè_� � Œæ†â<ÀéËu<< <êÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<ou^e< < �ان س´با K>  وذلك بفعل املآالت ا89اسمة ال�O أفPÎ» إل¬�ا  ذا ا89راك K> بدايتھ،فقدالسياسية وTجتماعية ا89ديثة ب"الرqيع العرÛي" نقاشات مفتوحة، و®Zاالت حادة، الذي ُوسم x <Kدبيات  1ا�Zتمعات العرqية �عد ا89راك العرÛيعرفت   تـقـديـم: سائلBا، والSc ُتم,� ما ¦عد والSc قد تتعدد 1% أوجBBا وت�نوع 1% و  -رغم Rل الكبوات-ال"شاطات السياسية املستمرة تأس·س نظام سياSfg جديد ع&� أنقاض النظام السياSfg البائد، أما اqrراك السياSfg فإنھ �ش,+ إ�� مجموع يحمل ب,ن طياتھ ضرورة تحقيق 8zداف الSc من أجلBا قامت الثورة، واملتمثلة أساسا R  %1ون مفBوم الثورة-ب  سياسية ¦عي[\ا.اجتماU% مع,ن إ�� مستوى آخر، فاملفBوم 1% شقھ السياSfg ي�يح إم<انية اqrركة الدائمة نحو تحقيق أ8داف وضع آخر، و8و املعbT املستفاد من اqrراك VجتماU% الذي يفيد إم<انية انتقال فرد أو جماعة من مستوى Vنتقال من وضع سياSfg مع,ن إ�� يمكن اعتباره جزًء من اqrراك VجتماU%، والذي å\دف إ�� إحداث نوع من املفBوم ع&� القراءة والتص"يف، ب·نما يبقى اصطالح اqrراك السياSfg أقرب إ�� Vنضباط وعدم التفلت، بحيث وض الشديد الذي يكتنف مفBوم الثورة، فBو يث,+ معا5ي متعددة، ومqµونة باالنفعاالت �ستعSfê معBا الغم-أ  "الثورات العر/ية"، وذلك لفائدة بحثية يمكن إجمالBا فيما ي&%:آثرت أن اصط´² ع&� 8ذه الظا8رة باسم اqrراك العر4ي، وتجن¹ت غ,+8ا من التوصيفات وخصوصا مصط´²  -1                                                            ملركز العر4ي لألبحاث ودراسة دراسة ضمن كتاب جماU% "الثورات العر/ية: عسر التحول الديمقراطي ومآالتھ"، ا  حفيظ 8روس، Gëال الBو
ة وأثره V %1نتقال الديمقراطي 1% املرحلة Vنتقالية: مصر وتو5س دراسة مقارنة.  لتفاصيل أكi+ يمكن الرجوع إ��:  ائما مالحظة تحرك واٍع ومستمر ول·س مجرد انتفاضة عابرة. القائم، فإنھ باإلم<ان دسلبيا والذي يتج&� 1% اqrراRات السياسية املضادة الSc ¶\دف إ�� احتواء الفعل �يجا4ي واqHافظة ع&� الوضع . ورغم وجود احتمال أن يفيد 8ذا املفBوم معنا فBو مفيد أكi+ 1% دراسة تحوالت الزمن الطو
ل اqrراك عما قبلھ،   .675-674. ص2018السياسات. الطبعة zو�� 
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ى إsh إجراء �عديالت عميقة عsF سقوط �عض xنظمة العرqية كما دفع بأنظمة أخر  Ûي تتصارعان فقد كشفت  ذه النقاشات عن وجود قوت7ن رئHست7ن K> العالم العر واملطارحات الفكر0ة  و بروز سؤال الدين ودوره K> ا89ياة العامة �شyل ملفت للنظر،  املظا ر ال�O تجلت ف¬�ا  ذه النقاشات السياسية ولعل من ب7ن أ م  بeي��ا الدستور0ة والقانونية. إليھ  العام، و0تمسyون بالرؤ0ة القائلة بأن الدين شأن خاص و0جب أن ينظرالذين يدعون إsh ضرورة الفصل التام ب7ن الدين والشأن معسكر العلماني7ن -  ه القضية:ذوت¥ساجالن بخصوص   معسكر gسالمي7ن الذين يدافعون عن أطروحة الوصل بي��ما، و+عت �ون -  كذلك.دائما ياسي7ن من خالل قدر��م عsF حصول نوع من التوافق املرحF> ب7ن الفرقاء الس-  مر0رة نحو Tس¥بداد وال¥سلط كما  و الشأن K> التجرqة املصر0ة.الOPúء الذي أدى إsh خ�Áلة املرحلة Tنتقالية ودحرجة كرة الثæÁ باتجاه انتyاسات  تفتق ال8Áمة الوطنية وانقسام "الكتلة التار0خية" عsF أسس إيديولوجية،-   ما: ا89اد إsh ن¥يجت7ن مختلفت7ن  ذا الصراع وTستقطاب وقد أفPÎ»    والشر+عة gسالمية املصدر الرئHس لل¥شر+ع.الدعوة إsh اعتبار الدين gسالمي املرجع xسU» لyل القوان7ن املنظمة للمجتمع، ين أ م xسس املشyلة للRو0ة K> البلدان العرqية، ومن ثمَّ يؤكدون عsF أحقي��م K> الد حضور "الدين K> الفضاء العمومي"  تدب�7 املسائل ا�9الفية وال�O من ضم��ا إشyالية   كما  و ا89ال K> التجرqة التو�سية. ودس�Ãة القضايا املرتبطة بھ



افق لتحقيق إمNانات أية  : العر»ي ا()راك nعد املغار»ي العمومي الفضاء %$ الدين  �روس حفيظ�...............والعلماني�ن 4سالمي�ن ب�ن التو

277  

فإن مواطن قو��ا، وكذا تجاوز أعطا¡�ا وأخطا�õا املف�Ãضة العرÛي عن طر0ق �عز0ز بناء عsF ما سبق وÛغية Tستفادة من تجارب Tنتقال الديمقراطي K> العالم  ومعا�ي  العمومي، محاوال امتحان الشطر xول من الفرضية القائل بأن  ناك قراءاتK> الدين -ن K> علم اجتماعأحد كبار املتخصص7-وعsF رأسRا أطروحة خوسيھ �ازانوفا �عض xطروحات املعاصرة الرديفة ال�O �ان لRا وقع عsF تجو0د  ابرماس لنظر0تھ، العام ألطروحتھ، واستحضار Tع�Ãاضات الوج¬�ة ال�O قامت K> وجRھ،مع استعراض ورغن  ابرماس K> الفضاء العمومي، وذلك من خالل بيان السياق الفيلسوف xملا�ي يالفضاء العمومي" مرة أخرى إsh النقاشات العمومية من خالل ال�Ãك�7 عsF أطروحة K>  ا�8ور xول سأخصصھ ملناقشة مسألة عودة قضية "حضور الدين-  ا البحث إsh محور0ن رئHس7ن  ما:ذسأقسم   وعليھ  �لما �ان توافقھ مع التيار العلما�ي أقرب. �عد gسالمو0ة" ورؤى "ماطر0ق Tنفتاح عsF الكث�7 من Tج��ادات ا89ديثة K> الباب، واستحضار أطروحات عن  تأو0الت مقاصدية للقضايا ا�9الفية املتعلقة بحضور الدين K> الفضاء العموميتوافقھ مع التيار gسالمي أcسر،وK> املقابل �لما عمل التيار gسالمي عsF تقديم عد العلما�ي"�لما �ان وس�7ور��ا التار0خية، واستحضار أطروحات "ا�Zتمع ما �Tنفتاح عsF القراءات ا89ديثة لتار0خ العلمنة عن طر0ق للعلمانيات املمكنة، أنھ �لما اس¥ثمر التيار العلما�ي القراءات ا��تلفة واملفتوحة   ذه الدراسة تف�Ãض ال يصمد أمام  االتحديث وز0ادة وت�7ة العلمنة K> ا�Zتمعات املعاصرة لHس إال اف�Ãاضمجاال للشك أ�ºا أصبحت متجاوزة، وعليھ فإن ادعاء التعالق الضروري ب7ن مس�7ة حقول الدراسات Tجتماعية K> ف�Ãة ما قبل الستHنيات قد تب7ن بما ال يدع سادت K> بوصفRا اضمحالال للمعتقدات واملمارسات الديeية من ا�Zتمعات ا89ديثة، وال�O العلمنة  متعددة للعلمانية،ومسارات تار0خية مختلفة ومتنوعة للعلمنة،وأن نظر0ة   أي امتحان تجرOm0 جدي.
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  عsF فRوم محددة ان´ثقت K> سياقات وأوضاع مغايرة ال cُسعف K> عالم مّوار.يجب أن تتyئ عsF قراءة مقاصدية للدين ونصوصھ، وأن جمود Tج��ادات الديeية جديدة مراعية للتطورات واملستجدات ال�c OعHشRا املسلمون K> عالم اليوم، وال�O ��ادات مسلك يبادر إليھ gسالميون وعموم املفكر0ن والعلماء و0روم تقديم اج-  وتHس�7ه، وذلك من خالل مسلك7ن متواز70ن  ما:ومشارqھ ا��تلفة وذلك قصد إنجاز xرضية املناسبة لتحقيق التحول الديمقراطي العرÛي اليوم، التيار العلما�ي بمyوناتھ ا��تلفة والتيار gسالمي بحر�اتھ العالم  ذه الدراسة عsF ضرورة تحقيق التوافق التارÞ0> ب7ن التيار0ن xبرز K>  وترافع  مسألة متجاوزة ح�» K> أدبيات الكث�7 من ا89ر�ات gسالمية نفسRا.الديeية املس¥ندة إsh القراءات اZ9امدة عsF الدولة ا89ديثة والفضاء العمومي أصبح فرض xسس  اءة أحادية للدين تتعمداملyونات ا�Zتمعية أcسر، وأن gصرار عsF قر gسالميون تقديم قراءات وتأو0الت مقاصدية للدين �لما �ان التوافق مع با«> العرqية، محاوال امتحان الشطر الثا�ي من الفرضية القائل بأنھ �لما حاول ¥يحRا  ذه Tج��ادات لتحقيق التوافق ب7ن العلماني7ن وgسالمي7ن K> الدول إمyانات تالقضايا ا�9الفية املتعلقة بمسألة"حضور املسألة الديeية K> الفضاء العمومي"، وأية املقاصدية ال�O تأّولRا التيار gسالمي K> تو�س لتقديم اج��ادات جديدة بخصوص الدول املغارqية �عد ا89راك العرÛي، وكيف تم تدب�7ه، من خالل ال�Ãك�7 عsF القراءات ء العمومي K> ا�8ور الثا�ي وسأخصصھ لبيان بروز مسألة الدين K> الفضا-  وما ي¥يحھ ذلك من إمyانات التقارب مع التيارات الديeية gسالمية ا��تلفة.العلمية من شأنھ أن يقّوي اعتبار م 89ضور القضايا الديeية K> الفضاء العمومي، ك  و إظRار أن استحضار العلماني7ن العرب لRذه املناقشات والRدف من ذل
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ضيق حسب الدراسات Tجتماعية ا89ديثة، كما أن العوملة املنفتحة قد كشفت عن اضمحالل الدين تبقى صيغة غرqية أوروqية فر0دة، لRا سياقا��ا التار0خية ا�9اصة للعلمانية وTنفتاح عsF نماذجRا ومعان¬�ا املتعددة، وأن العلمنة باعتبار ا تؤدي إsh حاولة قراءة السياقات التار0خية مسلك ينجزه العلمانيون عن طر0ق م- بداية cعود  الفضل أنيمكن القول إجماال  فبخصوص نظر0ة الفضاء العمومي  نظر0ة ا�Zتمع ما �عد العلما�ي.-  نظر0ة الفعل التواصF>.-  نظر0ة الفضاء العمومي.-  الغرqية، ولعل أبرز ا مما لھ عالقة بموضوع بحثنا نذكر النظر0ات البحثية التالية: ملعاصرة ل8Áداثة العديد من النظر0ات ال�O �عت � مرجعا أساسا K> التصورات ا ابرماس واحدا من أ م منّظري ا89داثة العلمانية، فقد بلور  يورغنcعد     املبحث Vول: ما nعد العلمانية: حضور الدين %$ الفضاء العام.-1  أفقRا، وأ�ºا �º <Kاية املطاف ال يمكن أن ُ�عمم بأي حال من xحوال.   يورغن للعقل، و"Tستعمال العمومي للعقل"  ذا  و الذي وّفر xرضية ا�9صبة لحيث م�7ّ ب7ن Tستعمال7ن ا�9اص والعام  K> التفكK �7> العمومية إsh إيمانو0ل �انط بمدلوالتھ ا89ديثة، وذلك K>  1 ابرماس لتأمل ودراسة مفRوم "الفضاء العمومي"
 http://mominoun.com/pdf1/2014-11/545e02a2d35592087784350.pdf  للدراسات وzبحاث.رشيد العلوي، الفضاء العمومي من 8ابرماس إ�� ناSf¸5 فر
زر. بحث م"شور بموقع مؤسسة مؤمنون بال حدود -1                                                           
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يھ �شأة وتحوالت ما cسميھ ، الذي رصد ف1كتابھ "التحول البنا�ي للفضاء العمومي ، 5بي��م  دف مش�Ãك، أال و و استغالل منطقRم K> نقاش غ�7 مقّيد يدور ب7ن أنداد"إذن K> التصور الRابرماOPQ  و عبارة عن "تجمعات طوعية ملواطن7ن مستقل7ن يجمع ، فالفضاء العمومي 4ظام7ن السياOPQ وTقتصادي"تتمتع باالستقالل الeسOm عن النالساحات مستقلة من ناحيت7ن: "فاملشاركة �انت ف¬�ا طوعية، فضال عن أ�ºا �انت ، وقد �انت  ذه x3دبية، cستطيع املواطنون ف¬�ا Tنخراط K> نقاشات عامة حرة.."و�شأة ال8Ôافة ا89رة، عsF ظRور مساحات مادية �املقا~> والصالونات والدور0ات د، فقد "ساعد توطيد ا89قوق املدنية ال�O تضمن حر0ة التنظيم وحر0ة التعب�7 لألفراخالل �سط حاجة الطبقة البورجواز0ة إليھ لتجاوز النظام gقطا�> املRيمن آنذاك، K> القرن الثامن عشر K> أوروqا، من  2"النموذج اللي �اh> للفضاء العمومي البورجوازي" كما تؤكد ذلك نا�OPS فر0زر يختلف عن الدولة، ألنھ  القرار.فRو من الناحية املفRوميةتنامي سلطة الرأي العام وا�Zتمع املد�ي وتأث�7 ما عsF سلطة الدولة وصناع والتعب�7 ع��ا، ومن ثمَّ صياغة تصور محدد للمص8Áة العامة ال�O ستؤدي حتما إsh ش�Ãكة حيث ساعد ذلك املشارك7ن K> تلك النقاشات عsF اك¥شاف احتياجا��م امل اول ا�9طابات ال�O تyون من حيث املبدأ ناقدة للدولة، كما x <Kصل موضع إلنتاج وتد
                                                           1-JurgenHabermas, The structural transformation of the Public sphere : An inquiry into a category of Bourgeois society. Translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence.The MTC press, Cambridge, Massachusetts 1991. 2-Ibid,P xviii. 3-و�� ل·سون، مقدمة قص,+ة جدا: يورج[\ابرماس. ترجمة: أحمد دمحم الرو4ي. مؤسسة 8نداوي جيمس جوردن فينz 27املرجع نفسھ ص -5  .27املرجع نفسھ ص-4  .27. ص2015للتعليم والثقافة. الطبعة.  
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ا�Zتمع ما �عد العلما�ي"، و~> تتعلق أساسا بدور الدين K> "بمناسبة حديثھ عنثانية فإن صاحبنا قد تراجع و ّذب الكث�7 من xفyار xخرى K> كتاباتھ املتأخرة ،ومن جRة ھ عsF املفRوموالطبقة العاملة، وال�O اس¥بعد ا  ابرماس خالل اشتغالأطراف أخرى غ�7 بورجواز0ة K> �شكيل الفضاء العام �الeساء وصغار الفالح7ن ، واملتعلقة أساسا بإسRامات 2اZ9ادة E.P.Thompsoوطوم´سون  G.Eleyجيوف إh>  ابرماس نفسھ K> مقدمتھ للطبعة السا�ع عشرة للكتاب، مثل انتقادات  الكث�7 م��الكن  ذا التصور �عرض من جRة أوsh للعديد من Tنتقادات ال�O أقر بوجا ة   .1فضاء للعالقات ا�9طابية ومسرح للنقاش والتداول أنھ ومن نفس الزاو0ة يختلف عن عالقات السوق T <Kقتصاد الرسOU، فRو باألحرى  Craig Calhoum  <K"التحوالت البنائية" املشار إليھ سابقا، بل إنھ كما الحظ �تم بدور الدين K> �شكيل الفضاء العموم يفي عملھ املبكر Rابرماس لم Üف  وال�O سأتناول �عضا م��ا بالدراسة والتحليل K>  ذا البحث.،الفضاء العمومي Habermas and the public sphere اضات مضادة للدين�Ãلكن مواقفھ 3قدم اف ، رت بقوة عsF تأمالت الرجل دات ال�O وجRت  ذه من الدين س¥شRد تطورا K> السنوات xخ�7ة تحت تأثT �7نتقا ¦غداد، -مجموعة مؤلف,ن، قوة الدين 1% اGHال العام. ترجمة: فالح رحيم. الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين-Nancy Fraser, Rethinking the public Sphere: A contribution to the crtique of actually existing democracy. In a collective work "Hebermas and the public sphere"edted by: Craig Calhum. The MIT press, Cambridge, and London, England 1992.P110-111. 2-JurgenHabermas, L’espace public: 30 ans après. La traduction a été effectueé par: Philippe CHanial, en collaboration avec Tobias STRAUMANN. Quaderni N 18 Automne 1992. Pp: 161-191. 3-1                                                           وأفyاره،ومن ثمَّ أصبح يرى أن للدين دورا مRما K> الفضاء العمومي يجب القبول بھ، لنظر0تھ، وكذلك بفعل بروز عوامل ونظر0ات جديدة أثَّ   .22. ص2013دار التنو
ر للطباعة وال"شر، الطبعة zو�� 
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أنھ يمكن  1"دور الدين K> الفضاء العمومي: دراسة K> تطور رؤ0ة  ابرماس الفلسفية"وعsF العموم فقد أبان �ل من "حس7ن غفاري" و"معصومة ¡�رام" K> مقالRما   س�Ïى ذلك الحقا.�عد العلما�ي" كما و§ن اش�Ãط لذلك شروطا محددة، وذلك K> معرض حديثھ عن ما يدعوه ب"ا�Zتمع ما  الدين من زاو0ة التطور ال´شري  xوsh �ان ينطلق ف¬�ا K> نظرتھ إsh ا89قبة-  تحقيب مواقف  ابرماس من الدين إsh حقبت7ن أساسHت7ن  ما: كب�7 أ مية K>  .و¡�ذا cسRل تفس�7 موقفھ xول الذي لم cعر فيھ الديَن 3التواصF>"أن xسطورة والدين يeبé> لRما التنازل عن مواقفRما للفلسفة والفعل وذلك نظرا ل�Áصوصية العقالنية ال�O تمتاز ¡�ا، يقوالن: "K>  ذه املرحلة �ان cعتقد أن تحّل محّل الدين خصوصا K> الدور0ن xول والثا�ي الyونية ا89داثية قادرة عsF وqناء عsF نظر0ة التطور ال´شري ال�O �انت ��دي أبحاثھ فإنھ �ان يرى أن الرؤ0ة   .2املساعدة عsF تحمل املصائب  تقديم املعايx �7خالقية  إنتاج الرؤ0ة الyونية  حيث أو�ل لھ دورا اجتماعيا متمثال K> مRام ثالث ~>:   الفضاء العمومي.
دور الدين 1% الفضاء العمومي: دراسة 1% تطور رؤ
ة 8ابرماس الفلسفية. مجلة  حس,ن غفاري ومعصومة t\رام،-1                                                              .93املرجع نفسھ ص-3  .84املرجع نفسھ ص-2  .96إ�� ص 81. من صV2017ستغراب. العدد الثامن، صيف 
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- <K ف�Ãعc" وRأرائھ ا�9اصة بالدين ف <K ا89قبة الثانية أعاد ف¬�ا النظر .وعليھ 2أن مواقفھ السابقة من الدين �انت مشوqة بال¥سرع" �1988شر ا سنة 1مقالة ائد العار0ة عن Tستدالالت العقلية K> تفس�7ات ش�» باملعتقدات ا�9رافية والعقمس�7ة التحديث ال�O �شRد ا ا�Zتمعات �gسانية، وس´ب ذلك cعود إsh رqط الدين أغلب  ذه القراءات إsh ن¥يجة مفاد ا أن الدين يزداد ضمورا وانحسارا �لما تطورت للدين بوصفھ تصورا شامال يد�> gحاطة بyل مظا ر ا89ياة �gسانية، وقد توصلت عددة من املعلوم أن نظر0ات Tجتماع الديOa حاولت صياغة قراءات علمية مت  أوال: وقوع �ابرماس %$ َأْسر نظر'ة العلمنة. لRذا xخ�7 عsF الساحة العاملية.  ال�O أحدث��ا العودة القو0ةمقارqات جديدة بخصوص حضور الدين K> الفضاء ا�Zتمâ> عقب التأث�7ات ا��تلفة لضرورة من بروز نظر0ة العلمنة K> العلوم Tجتماعية K> الغرب، وما أفضت إليھ باK> مواقف الرجل من الدين يمكن إرجاعRا عموما إsh س´ب7ن أساس7ن  ما: انحسار العمومي، والشروط ال�O يحف ¡�ا  ذه املشاركة أش�7 بداية إsh أن أسباب  ذا التحول برماس وجود الدين K> الفضاء اقة ال�O يرى ¡�ا  وقبل أن استعرض الطر0  فقد أصبح cع�Ãف أك�µ فأك�µ للدين بدور رئHس K> الفضاء العمومي.   .93"حس,ن غفاري" و"معصومة t\رام" ص-Transcendence from within, Transcendence in the world. In: Religion and Rationality: Essay on Reason, God, and Modernity. Edited and with an introduction by Eduardo Mendieta. Cambridge, Mass ; MIT Press. 2  املقالة املقصودة �%:-�g                                                           1سانية K> طفول��ا البدائية، وقد عرف  ذا الطرح K> حقول علم Tجتماع بنظر0ة اعتبار الدين مجرد إجابة �شر0ة عن ا��اوف ال�O اكتنفت  أبرز ا حسب دانيال بيل
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x <Kوساط العلمية رغم  رواجا كب�7ا أن  ذه النظر0ة قد لقيت ، وغ�7 خاف1العلمنة �عد عمF> وسياOPQ موّجھ ضد الوظائف gيديولوجية للمؤسسات    تصّدت لشرعنة املنZËيات العلمية ومأسس��ا.> موّجھ ضد xفyار السائدة امليتاف�7يقية وفوق الطبيعية ال�O �عد معر K  �ازانوفا فقد �ان لنقد الدين ثالثة أ�عاد متمايزة ~>:النقد ا89اد الذي �عرض لھ الدين K> عصر التنو0ر وما �عده، فحسب خوسيھ و+عود س´ب ان¥شار  ذا Tعتقاد وسط علماء Tجتماع ومدارسRم ا��تلفة إsh   سذاجة Tف�Ãاضات ال�O �س¥ند إل¬�ا. أخال«> موّجھ ضد فكرة هللا نفسRا، وأنھ البد -جماh>- �عد ذا�ي �عب�7ي    الكeسية.   .50إ�� ص 46. من ص2015املنظمة العر/ية لل�+جمة، الطبعة zو�� ب,+وت خوسيھ Rازانوفا، zديان العامة 1% العالم اqrديث. ترجمة: قسم اللغات اqrية وال�+جمة 1% جامعة البلمند. -�g                                                           1-Daniel Bell, The return of the Sacred : the argument about the futur of Religion. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences Vol. 31, No. 6 (Mar., 1978). P30. 2سانية، و و استeتاج غ�7 متناسب مع الس�7ورة التار0خية املشار إل¬�ا باعتبار أن التطورات ا89داثية K> ا�Zتمعات  معممة تف�Ãض انكفاء الدين وضموره �لما تر®�تسوسيولوجية علمانية تفس�7ية �س¥ثمر  ذه النتائج وتحّولRا إsh آليات تفس�7ية نطاقات محدودة ومعزولة، بHنما برزت الن¥يجة الثانية K> محاولة بناء نظر0ة ال�O أعقبت gصالح ال �و�ستان�O،وان��ت بخ�Ôصة الدين وحصره ألول مرة K> الغرqية، انطلقت بمصادرة امللكيات وxراOPÅ التا�عة للكنHسة �عد ا89روب الديeية حضور "الديK"Oa> الفضاء العمومي من خالل مس�7ة طو0لة من العلمنة K> ا�Zتمعات ن¥يجت7ن مختلفت7ن،تمثلت أوال ما K> إضعاف  وقد أدى  ذا النقد إsh إفراز .2اZ9و ر الذا�ي الذي أضفوه عsF هللالل´شر أن يطالبوا باس�Ãجاع 
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 Oaيمانية وا89ماس الديg بالضرورة اندثار العقائد Oaصة الدين وتحييده ال �ع�Ôدانيال بيلخ ÒÓحوال كما أوx يمك  .1بأي حال من Oدلة القو0ة ال�x ن الدفع ¡�ا إلثبات خطل الن¥يجة الثانية املشار إل¬�ا ومن مالية إجابات مختلفة ~>: العقالنية وا�g Z9سا�ي الوجودي"، وال�O حصر ا K> خمسالثامن عشر والتاسع عشر شRدا تقديم إجابات متعددة عsF ما cسميھ "املأزق أن القرن7ن  - العودة املؤكدة للعقائد الديeية K> صور مختلفة إsh ا�Zتمعات الغرqيةالذي جادل فيھ عن - الصHت "عودة املقدس" أوÒÓ دانيال بيل K> مقالھ الذا�ع يضطلع ¡�ا الدين،وعدم قدرة  ذه البدائل عsF الوفاء بما انتدبت نفسRا إليھ،فقد تتمثل ا89قيقة xوK sh> فشل �ل البدائل ال�O تّم تقديمRا لتعّوِض xدوار ال�O   أذكر حقيقت7ن اثن7ن: shثم عمد إ ،OPQجابات  والوجودية والدين املد�ي والدين السياg خالقية �شر0ح اثن7ن من  ذهx تحطيم �ل املعاي�7 والقيود shاللذان ان��يا إ OPQمالية والدين السياZ9سان  ما ا�g س´يل تحصيل اللذة والسيطرة املطلقت7ن الناتجت7ن عن محاولة إحالل <Kالفل <K اية املطاف أن  ذه النظر0ات محل هللا�º <K سفات املعاصرة ذات الصلة، ليؤكد ال مRرب وال  الوجودي" ولكن آل أغل�Ùا إsh نتائج �ارثية عsF ا89ياة �gسانية بحيثلم تفشل فقط K> ا89لول محل الدين وتقديم إجابات مقنعة عن "املأزق  والفلسفات ...أال و~> قدرة الدين عsF البقاء 3الغرqي7ن بyل مشار¡�م ت¥ناقض مع  ذا امل�7اثأما ا89قيقة الثانية فتتجK sF> أن "حقيقة ديeية فرضت نفسRا عsF املفكر0ن   .2إg shجابات الديeية و§ن K> صيغ مختلفةمنقذ من  ذه النتائج إال بالعودة مرة أخرى                                                             1-Daniel Bell, The return of the Sacred… P31.  2-Ibid, P40-48. 3-.ة
  ادعاءات مختلفة ب<ون الدين سيعرف ضمورا واضمحالال مع التطورات السر عة الn ScعرفBا اGHتمعات ال¹شر
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، الOPúء الذي 5الذي طاملا اعت � من رواد ا الكبار مثل عالم Tجتماع البارز بي�Ã روجرالو اج،وانحسرت شعبي��ا وتأث�7ا��ا عsF علماء Tجتماع كما أقر بذلك العديد م��م ر0قRا النظر0ة الكث�7 من ب �عش نظر0ة العلمنة الواحد تلو åخر،و كذا فقدت  ذهبمثابة املسام�7 ال�O ُدّقت K>  العقود xرÛعة xخ�7ة وقد �انت  ذه التطورات K>  .4أصبحت  امشية وغ�7 ذات شأن K> العالم ا89ديث"و~> التقاليد الديeية نفسRا ال�O اف�Ãضت نظر0ات العلمنة... أ�ºا  العام وتطو0ره،وخصوصية" و§نما يكمن أساسا"K> قيام التقاليد الديeية باستعادة دور ا K> الشأن وظRور الو�> وا89ر�ات الديeية، وال K> بروز الدين "بصفتھ حامال لRو0ات حصر0ة و§ذا �ان ثمة _OPء غر0ب إزاء  ذه التطورات فإنھ بالتأكيد ال يكمن K> �شأة   .3غ�7 املتوار0ة تماما"ذات شأن K> أحد أرجاء العالم ال تقف وراء ا يد الدين ف"طوال عقد الثمانيeيات، قلما شRد العالم أزمة سياسية  ،و كذا2التجرqة xمر0كيةوقبل �ل  ذا وÛعده ا89ضور القوي والدائم للدين وا89ر�ات الديeية ا�9الصية K> لعبتھ الكنHسة K> تHس�7 التحول الديمقراطي K> إسبانيا،  بولندا، والدور املRم الذيمثل الثورة gسالمية K> إيران، ودور الكنHسة الyاثوليكية K> صعود حركة تضامن x <Kخ�7ة ال�O عرفت صعودا مفاجئا لتجليات ديeية مختلفة K> الكث�7 من دول العالم، . ومما يث´ت  ذه ا89قيقة و+شRد لRا ال8Ôوة القو0ة للدين K> العقود 1ال´شر0ة..."وTستمرار وفاعليتھ K> اجتذاب أعداد م�Ãايدة من الناس K> �ل ا�Zتمعات  وسيھ Rازانوفا "zديان العامة 1% العالم اqrديث" والSc يمكن الرجوع إ�� تفاصيل 8ذه التجارب إ�� كتاب خ-2  .12مجموعة مؤلف,ن، قوة الدين 1% اGHال العام ص-1                                                            اللي�+الية املعاصرة. مجلة آرمان زارU%، ما ¦عد العلمانية 1% فكر يورغن 8ابرماس: الدين 1% رحاب اqrياة -5  .16نفس املرجع ص -4  .13خوسيھ Rازانوفا، zديان العامة 1% العالم اqrديث... ص -3  اس�ند عل�\ا 1% بناء نظر
تھ حول "zديان العامة".   .174. ص2017العدد الثامن، صيف  Vستغراب،
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ا�9اصة والعامة كما أ�ºا تواصل طرح xسئلة حول العالقات املتبادلة ب7ن xخالقيات الذي حددتھ لRا نظر0ات ا89داثة ونظر0ات العلمنة...  "ا���Ôص"بالدور الRامOPú وبمسألة "�عميم الدين"، ذلك أن "التقاليد الديeية ع � العالم باتت ترفض القبول �ل ذلك إsh بروز ما يدعوه خوسيھ �ازانوفا  العمومي كما رأينا K> أمثلة ماضية، أدىالذي رافقRا K> العقود املاضية وعودتھ مرة أخرى إsh ممارسة أدوار بارزة K> الفضاء والصعود القوي للدين  أدت ظا رة gحياء الديK Oa> مناطق مختلفة من العالم  ونظر'تھ %$ الدين العمومي. ثانيا: خوسيھ _ازانوفا  عرض لRا  نا باختصار.العامة" ال�O سeتأفPÎ» إsh بروز نظر0ات تفس�7ية مناوئة مثل نظر0ة خوسيھ �ازانوفا حول "xديان  ، وقد اس¥ند الرجل K> تأثيل 1وتحدي مزاعم �xساق الفرعية السيما الدول وxسواق"   الدولة Tس¥بدادية. مؤسسة شعبو0ة مدنية داعمة لبناء ا�Zتمع املد�ي K> مواجھالyاثوليكية ال �از0لية وتحولRا اZ9ذري من مؤسسة استعمار0ة نخبو0ة إsh -  الديكتاتور0ة للدولة ا89ديثة.xجن´ية، وكذلك دور ا K> الدفاع عن ا89قوق املدنية ا��تلفة ضد امليول ا K> حراسة xمة وقيمRا ضد الRيمنة الكنHسة الyاثوليكية البولندية ودور -  و�عز0ز الوفاق الوطOa.الyاثوليكية gسبانية ودور ا املتمK �7> تHس�7 عملية Tنتقال الديمقراطي -  نظر0تھ إsh خمس تجارب مختلفة ~>:
  .16خوسيھ Rازانوفا، zديان العامة 1% العالم اqrديث... ص-1                                                           
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م الyاثوليكية xمر0كية وتحولRا من فرقة ديeية غ�7 مستقرة إsh مذ ب عا-  املتحدة منذ الثمانيeيات.يم7ن مسيÐ> جديد مؤثر بقوة عsF الساحت7ن السياسية وTجتماعية K> الواليات gنجيلية وتحولRا من دين مد�ي خالل القرن التاسع عشر إsh  ال �و�ستان¥ية- . متاح 3. ص141خوسيھ Rازانوفا، ما ¦عد العلما5ي: Gëال مع 8ابرماس. ترجمة: طارق عثمان. أوراق نماء، العدد -3  .100املرجعنفسBص -2  .99املرجعنفسBص-1                                                             وز0ادة وت�7ة العلمنة K> ا�Zتمع باعتبار ا املرحلة xر«s ال�O حققRا التقدم ال´شري.من خالل اعتماد التعالق الدائم ب7ن مس�7ة التحديث  3"ا�9طاب الفلسفي ل8Áداثة"بار ا مشروعا لم يكتمل يحتاج إsh دعم ومز0د بناء خصوصا K> جانب ا89داثة باعتال�O أفضت إل¬�ا Z® <Kالھ مع  ابرماس بخصوص الدفاع املستميت لRذا xخ�7 عن وقد اس¥ثمر الرجل �ل  ذه ال�Ãسانة البحثية والنتائج السوسيولوجية املRمة   .2الشرعية...ال�O تدفع بالدين K> العالم العلما�ي ا89ديث إsh داخل النطاق ا�9اص..."وى البeيو0ة والضغوط وسوف يظل يتمتع أغلب الظن، ببعد عام بالرغم من �ل القالعلمنة من أساسRا، ودفع علماء Tجتماع إsh ضرورة "gقرار بأن الدين مازال يتمتع، ، ولعل أبرز نتائج  ذه النظر0ة ~> نقض نظر0ة 1ا�9طابية و§عادة رسم ا89دود"شاركة العملية K> املس�7ة املتواصلة للمعارضة والشرعية للمجتمع املد�ي من أجل املالدين عن موقعھ ا�8دود K> النطاق ا�9اص و0دخل النطاق العام غ�7 املتمايز الرجل نظر0تھ املشRورة "�عميم الدين" وال�O يقصد ¡�ا "العملية ال�O يتخsF بواسط��ا فمن خالل دراسة وتفحص  ذه القصص ا��تلفة لتحّول xديان العامة صاغ   فرض مyانتھ.  .http://nama-center.com/Articles/Details/40768  ع&� موقع مركز نماء للبحوث والدراسات.
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ممأسسة، بحيث يyون عsF الدولة أن تفصل أبدا عsF دولة عقدية، أو عsF كنHسة املتحدة لم تخضع أبدا لس�7ورة فصل الكنHسة عن الدولة، وذلك بما أ�ºا لم تحتو ومن xسباب ال�O يقدمRا خوسيھ �ازانوفا لتفس�7  ذا التمايز أن "الواليات   .82يو0ة املذ لة والتعددية القصوى ال�O تتمتع ¡�ا نحل الدين ا�9ال�K OP> أمرy0ا""ا9يمكن �عميمھ بحال، نظرا لعدم قدرة  ذا النموذج التفس�7ي عsF فRم وتفكيك ال�O تزك¬�ا xبحاث السوسيولوجيا K> أوروqا، والذي ال  1ا�Zتمعات xوروqية ا89ديثة"xوروÛي" لفRم العلمنة "بوصفRا اضمحالل املعتقدات واملمارسات الديeية K> ق أساسا بما cسميھ ب"البارديجم وقد أبان خوسيھ �ازانوفا بأن xمر يتعل xمرy0ي  . و ذه xدلة تeسف ادعاء التعالق املشار إليھ من xساس "فا�Zتمعx4ول"والعلمنة قد أتت من مجتمعات غرqية مسيحية... بلدان أوروqية غرqية K> املقام ، وعليھ "فإم �يقيا �ل أدلة التعالق gيجاÛي الطردي ب7ن التحديث 3نفسRا ع��ا"   .24املرجع نفسھ ص-6  .24املرجع نفسھ ص-5  .22املرجع نفسھ ص-4  .19املرجع نفسھ ص-3  .15املرجع نفسھ ص-2  .12املرجع نفسھ ص-1  .2017ف�+اير  07تار
خ ال"شر                                                                                                                                                     الدين K> الفضاء العمومي، فمماال شك أن  ذه xمور ال�O أملعنا إل¬�ا مجتمعة أو مناقشة الطر0قة ال�O يرى ¡�ا  ابرماس وجود ا Tستطراد �عود إsh �عد  ذ  .x6مر0كية"لHس مجرد بقايا مجتمع تقليدي ما قبل حديث، و§نما  و منتج من منتجات ا89داثة "فرضية التعالق اZ9و ري ب7ن التحديث والعلمنة موضع املساءلة. إن الدين K> أمرy0ا ، و ذا دليل يدفعنا لوضع 5يبدو أنھ cغدو أك�µ فأك�µ تدينا �لما غدا أك�µ تقدما"
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باأل�اديمية الyاثوليكية  2004بeيدك¥س السادس عشر" وال�O نظمت K> بداية سنة ثم ازدادت أفyاره رسوخا K> محاورتھ الش�7Rة مع جوزف را�سنغر "البابا   أحداث ا89ادي عشر من س´تم � وال�O �انت �عنوان ذي داللة  و "العلم وgيمان".�عد شRر واحد عsF  2001م K> أملانيا سنة ا�8اضرة ال�O ألقا ا K> مؤتمر جائزة السال و كذا بدأ  ابرماس cعيد النظر K> الكث�7 من أفyاره املتعلقة بالدين ابتداء من   ما �عد العلما�ي" اZ9ديدة.الدين K> الفضاء العمومي عsF وجھ ا�9صوص من خالل ا89ديث عن نظر0ة "ا�Zتمع ادة النظر K> املسألة الديeية برم��ا، وحضور مخافة gطالة، قد أدت ¡�ابرماس إsh إعمما أشار إليھ �ازانوفا �العوملة والZËرة والتعددية الديeية مما لم نفصل فيھ  غ�7 ا ،حيث استعمل  ابرماس مصطÒÁ 1العقل العمF> للفكر ما �عد امليتاف�7يقي العلما�يحيث وجد ا را�سنغر �g <Kسان كمخلوق من طرف هللا، بHنما وجد ا  ابرماس K> يونيخ وال�O �ان موضوعRا الرئHس  و "xسس الفكر0ة �Zتمع يحّصن الكرامة"، بم جود املستمر فيما �عد لوصف "ا�Zتمعات ا89ديثة ال�O تحتاج للتعامل مع الو ، وقد وظف  ابرماس  ذا املفRوم 3، و و املصطÒÁ الذي أقّره عليھ را�سنغر2يؤمنون"ال�O يمكن للدولة اللي �الية أن توفر ا ملواطن¬�ا سواء الذين يؤمنون بدين أو الذين ال "التصورات العقلية والتطلعات املعيار0ة  "مجتمعات ما �عد علمانية" و�ساؤال��ا عن
  .80املرجع نفسھ ص-3  .46املرجع نفسھ ص-2  .31. ص2013وال�+جمة والتوز ع، الطبعة zو�� يناير جدلية العلمنة: العقل والدين. nعر
ب وتقديم: حميد لشBب.جداول لل"شر  جوزف راnسنغر،يورغن 8ابرماس و -1                                                           
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التحف�7ية انطالقا من عsF العلمانية عsF تجديد �سقRا من داخلRا و"إنتاج الشروط ورغم أنھ يجادل K>  ذا ا89وار باإلمyانيات الداخلية للدولة اللي �الية القائمة   .1ا�Zتمعات ذا��ا معلمنة �شyل واسع.."لZÁماعات الديeية واملالءمة املستمرة للتقاليد الديeية ا��تلفة، ح�» لو �انت  العمومي،  النقاشات الدائرة K> الفضاء و و إقرار واÒÓ بأ مية الدين K> إغناء  .K5> ا89ياة العامة"باملواضيع ال�O يختلف عل¬�ا الناس "يمكن للمجتمع العلما�ي والدين عsF حد سواء ... أن يقدما مسا ما��ما فيما يتعلق ، وعليھ 4بلباقة مع �ل املصادر الثقافية ال�O يتغذى م��ا الو�> القيOU التضامO"Oa عsF ذلك ن¥يجة مRمة مفاد ا أنھ "K> مص8Áة الدولة الدستور0ة أن تتعامل و0بa 3أصبحا يقضيان عsF التضامن Tجتما�> وqالتاh> عsF توجيھ السلوك املتعلق بالقيم"لوسائل Tندماج Tجتما�> أصبحت K> خطر �س´ب xسواق والسلطة gدار0ة اللذين ، فإنھ يقر من جRة أخرى بأن "التوازن القديم K> ا89داثة 2استمرار��0ا العلمانية" ثم �شرت K> كتاب "ب7ن  2006العمومي" ال�O �شرت K> ا�Zلة xوروqية للفلسفة سنة رأيھ س�7داد وضوحا K> مقالة شyلت عصارة أفyاره و~> "الدين K> الفضاء  لكن وال�O تمت  2009الال وت السياOPQ املر0ب" ال�O ُقدمت K> �شاط عام بeيو0ورك سنة ن"، وكذلك زاد  ذا الرأي �سطا K> مداخلتھ "املعa» العقال�ي مل�7اث الطبيعانية والدي س، 8ذا س¹يلنا إ�� مجتمع عال§S ما ¦عد علما5ي. حاوره: إدوارد مندياتا. ترجمة: الفيلسوف zملا5ي يورغن 8ابرما-1                                                             ترجم��ا K> كتاب "قوة الدين K> ا�Zال العام".   .60جدلية العلمنة والدين ص-5  .59جدلية العلمنة والدين ص-4  .59املرجع نفسھ ص-3  .51جدلية العلمنة والدين ص-2  .18ص  .2017العدد الثامن، صيف  طارق عسي&%. مجلة Vستغراب
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جون رولز "ا89ظر  بداية من خالل مناقشة نظر0ة رأيھ  ذا طّور الرجل فقد aالدي"O  <K ستخدام العمومي للعقل أنھT مبدأ shخ�7 اس¥نادا إx يقرر ف¬�ا  ذا Oيمكن ت �ير ا ت �يرا ال� Oون القرارات املشروعة ~> فقط تلك ال�yسباب املتاحة عموما... للمواطن7ن الدين7ن وغ�7 الدين7ن"الدولة العلمانية "تx ضوء <K ورغم 1محايدا ، ، و0ضيف أ�ºم إذا رغبوا 3املواطن7ن املتدين7ن ضرورة القبول بدستور الدولة العلمانية، فإنھ يرجع و+ش�Ãط عsF 2إليجاد ت �يرات علمانية تyون مستقلة عن معتقدا��م"ظر0ة باعتبار أن املتدين7ن ال يملyون دائما "ا�9يال الyاK> تحفظ  ابرماس عsF  ذه الن  .Jurgen Habermas, Religion in the public Sphere. … p11 -6  .60املرجع نفسھ ص-5  .59مجموعة مؤلف,ن، قوة الدين 1% اGHال العام ص-Jurgen Habermas, Religion in the public Sphere. European of philosophy. Volume 14, Issue 1 April 2006 Pp 1-25. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x/epdf. 2-Ibid P8. 3-Ibid P9. 4-1                                                             .6إæ�Í sh متاحة لZÁميعر0ق الدخول معRا K> حوار يمكن أن تتحول معھ اæ�ô9 الديeية إغناء  ذه åراء عن طالديeية K> الرأي السياOPQ بحكم مسؤوليات املواطنة املتبادلة بل أك�µ من ذلك يمك��م مقابل ذلك فإنھ cش�Ãط عsF املواطن7ن العلماني7ن عدم اس¥نyار املسا مات  وK>  .5الثمن الذي ال بد من دفعھ مقابل حياد سلطة الدولة تجاه رؤى العالم املتنافسة"بوصفھ  شرط ال�Ãجمة،وعليھ "ال بد للمواطن7ن املتدين7ن... أن يقبلوا 4قرارا��ا...."تتمكن من شق طر0قRا إsh أجندات ال �ملانات وا�8اكم والRيئات gدار0ة وتؤثر K> ا�8تملة K> امللفوظات الديeية ال بد أن ت�Ãجم إsh لغة مقبولة عsF نطاق واسع قبل أن قبول أن محتو0ات ا89قيقة  K> استخدام لغة ديeية K> ا�Zال العام "فإن عل¬�م
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K> ا�Zتمع ما �عد العلما�ي فإنھ يقّيد حضوره  ا�9طاب الديK Oa> الفضاء العموميلكن  ذا الطرح لم cسلم بدوره من النقد،فرغم اع�Ãافھ بأحقية حضور  ، لRذا نجد خوسيھ �ازانوفا cشK �7> تمي�7ي بدون شك �شرط ال�Ãجمة الذي  و شرط      ايا املناقشة بوصفRا قضايا مقبولة أو مرفوضة.املسبق لطبيعة القضباملرة،باإلضافة إsh أن الفضاء املفتوح للنقاش ب7ن املتحاور0ن يف�Ãض عدم التقييد ، و ذا غ8è �7يح 1وqا��الفة يyون ا�9طاب الديOa خطابا ال عقالنيا وال �ونيا"علمانيا �ونيا، كما لو �ان ا�9طاب العلما�ي وqحكم التعر0ف خطابا عقالنيا و�ونيا، عقالنيا محمل اZ9د K> ا�Zال العمومي يeبé> أن ي�Ãجم أوال إsh ما يف�Ãض أنھ خطابا ا89داثية "و§ال كيف للمرء أن يتأّول إصراره عsF أن ا�9طاب الديOa ولyي يؤخذ عsF إsh أن الرجل لم يتخلص بصفة �ºائية من رواسب نظر0ة العلمنة  ®Zالھ مع  ابرماس

  .31خوسيھ Rازانوفا، Gëال مع 8ابرماس ص-1                                                           
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، و و الOPúء الذي 1°�صيات علمانية K> الدول العرqية ال�O تتفRم  ذا xمر وتدركھشأ�ºا، لRذا لHس غر0با أن �شRد ب7ن الفينة وxخرى �عض املبادرات من  يئات أو العميقة ال�O مازال الدين يلع�Ùا K> مجتمعاتنا، وال�O ال يمكن تجاوز ا أو التقليل من طبيعة الوظائف  Tجتماعية وتمنحھ �عض xدوار Tمتياز0ة خصوصا إذا استحضرناالغرqية �ي ينفتح عsF  ذه املستجدات الفكر0ة ال�O ُتبقي أثرا للدين K> ا89ياة واسعا أمام الفكر العرÛي الذي cستلRم رؤاه الفكر0ة والسياسية من املنا�ع الفكر0ة c OشRد ا الفكر الغرÛي ال شك أ�ºا تفتح الباب  ذه التحوالت العميقة ال�  الديeية وqروز اZ9ماعات الديeية وأدوار ا امل8Áوظة K> الفضاء العمومي.الذي يلفت Tن¥باه إsh وجود و�> معاصر يزداد عsF نحو مطرد بأ مية التعددية وتركت الكث�7 من املساحة لصعود ما أصبح ينعت بحقل "دراسات ما �عد العلمانية" الثقافية الغرqية وخ�Ôصتھ قد عرفت تراجعا كب�7ا K> حقول الدراسات Tجتماعية و gقرار بأن نظر0ة العلمنة ���Ý� <Kا التقليدية القائمة عsF ��مHش الدين �عد �ل  ذه النقاشات املستفيضة ال�O �ان الRدف م��ا  و التوصل إsh ضرورة   الـخـالصـة: yلما اس¥ثمر التيار ھ والقائل بأ8è�ºة الشطر xول من Tف�Ãاض الذي انطلقنا منTنتقال الديمقراطي املعطوب K>  ذه البلدان، و ذا يؤكد بما ال يدع مجاال للشك من أجل إيجاد جسور التفا م والتعاون خصوصا K> املراحل Tنتقالية قصد إنجاز مكن أن cسا م باستمرار K> تقر0ب وجRات النظر مع خصومRم gسالمي7ن سا م و0 Tنفتاح عsF عن طر0ق العلما�ي القراءات ا��تلفة واملفتوحة للعلمانيات املمكنة،    الدستور التوافقي رغم ¦عد الشقة ب,ن وجBات نظر الطرف,ن.العلما5ي و�سالمي حول القضايا اr{الفية الSc لBا عالقة بحضور الدين 1% الفضاء العمومي وصوال إ�� إقرار املقابلة 1% إدارة كفة الصراع والGÜال ب,ن التيار
ن  مح�+ما ع&� قدم املساواة مع حركة ال[\ضة التو5سية 1% اBGrةال شك أن التيارات وzحزاب العلمانية الSc شاركت 1% ح<ومة ال�+و
<ا 1% التجر/ة التو5سية قد Rان لBا قدرا -1                                                           
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وقد   ال للوضع السياOPQ �عد النجاح الeسOm لRذا ا89راك.K> الدول ال�O عرفت تملمالعمومي K> الدول املغارqية �عد ا89راك العرÛي �شyل واÒÓ ال ل´س فيھ، وخصوصا لقد برزت مسألة الدين باعتبار ا سؤT مجتمعيا وقضية عمومية K> الفضاء   تجرeة حركة ال��ضة التو8سية.4سالمو'ة: الدين %$ الفضاء العام املغار»ي nعد ا()راك العر»ي:  ما nعد-2  "ا�Zتمع ما �عد العلما�ي" �لما �ان توافقھ مع التيار gسالمي أcسر.القراءات ا89ديثة لتار0خ العلمنة وس�7ور��ا التار0خية، واستحضار أطروحات  كم،استعمال املساجد g <Kسالمية عsF الساحة السياسية وصول �عضRا إsh دفة ا89غاية اليوم،ومن  ذه xشyال والضروب يمكننا أن نرصد م��ا ما يF>: بروز التيارات منذ اليوم xول لRذا ا89راك إsh  أخذ  ذا الظRور أشyاال متعددة وضروqا متنوعة Tج��ادية اللت7ن تحsF ¡�ما  ذا التيار الديK Oa> التعامل مع القضايا محل ال�Ïاع،   و بيان املرونة السياسية والسعة الفكر0ةبطر0قة توافقية. والغرض من  ذا ا�9الفية K> الدستور،ان��اء بæÝe توافقات تار0خية cسرت gقرار ال��ا�ي للدستور الZÝال ب7ن xطراف ا��تلفة عsF الطر0قة ال�O يجب أن يتم ¡�ا إقرار  ذه املسائل دة حول القضايا ا�9الفية ال�O �عد القضايا الديeية أبرز ا، حيث تّم ترك�7 وفكر0ة حاTس¥بدادي،وذلك خالل مرحلة انتقالية طو0لة وعس�7ة شRدت ®Zاالت سياسية التو�OPS �عد نجاح ا89راك السياK OPQ>  ذا البلد K> إسقاط النظام  K> �عاملRا مع �عض القضايا الديeية ال�O �انت مثار نقاش و®Zال K> الفضاء العموميتجرqة حركة ال��ضة التو�سية  ناقشة وتحليلبم K>  ذا ا�8ور  لكنOa سأكتفي  Tستقطاب gسالمي العلما�ي حول قضايا الدين والRو0ة.لفئات واختيارات سياسية �عي��ا،استعمال الدين K> التعبئة السياسية، وكذلك حدة توظيف الفتاوى الديeية املؤ0دة أو املعارضة  إذ�اء جذوة ا89راك السياOPQ أو Z9مھ،



افق لتحقيق إمNانات أية  : العر»ي ا()راك nعد املغار»ي العمومي الفضاء %$ الدين  �روس حفيظ�...............والعلماني�ن 4سالمي�ن ب�ن التو

296  

ان�ن %$ الدس-أ  املؤ0دين واملعارض7ن لRذا الفصل داخل ا89ركة.والسياK OPQ> املؤتمر العاشر ل8Áزب م��ية بذلك مسارا طو0ال من اZ9دل والنقاش ب7ن gسالمية، ثم مسألة حر0ة املعتقد،وأخ�7ا ا89سم K> قضية الفصل ب7ن الدعوي م��ا ~>: قضية املرجعية  الثثبضرورة التجديد وTج��اد أشK �7>  ذا البحث إsh ولعل أبرز القضايا ا�9الفية ال�O أبانت ف¬�ا حركة ال��ضة عن و�> عميق   تكفلRا الديمقراطية.الديمقراطي وÛعد ا، و§عالء املص8Áة الوطنية عsF حساب ا89قوق ا89زqية ال�O افظة عsF 89مة الوحدة الوطنية أثناء مرحلة Tنتقال الكب�7 عsF ضرورة ا�8شقة ا�9الف مع خصومھ من التيارات العلمانية ا��تلفة، ومن ثّم نفRم إصراره K> الفضاء العمومي K> أدبيات التيار gسالمي التو�OPS، وال�O �انت س´با K> تقر0ب السياسية والسعة الفكر0ة  ات7ن أثر ما الب7ّن K> بناء تصورات جديدة 89ضور الدين للمرونة لعلماء الغرب gسالمي. وقد �ان  ومس¥ندا إsh تراث مقاصدي عظيممتوسال K> ذلك برؤى اج��ادية ثاقبة من خالل تأو0ل معاصر لقضايا تراثية خالفية،  الRيئات التأسHسية، و0مكن Tستدالل K>  ذا الصدد بالتجرqة املصر0ة ال�O وصلت ية ال�O وضع��ا اZ9ديد عن طر0ق gصرار عsF التنصيص عليھ K> الدسات�7 الوطنمن  ذه التيارات K> ذلك فرصة سانحة من أجل التأكيد عsF  ذا املطلب القديم العرÛي س´با g <Kطاحة ببعض xنظمة Tس¥بدادية K> الوطن العرÛي وجدت العديد اصرة K> البلدان العرqية وgسالمية، وملا �ان ا89راك يجب أن ُ�ستمد منھ القوان7ن املعتطبيق أحyام الشر+عة gسالمية، واعتبار  ذه الشر+عة ~> املصدر xسU» الذي K> الدعوة إsh  سقوط "ا�9الفة gسالمية" ~> اش�Ãاك  ذه التيارات ا��تلفة �لRامن السمات الرئHسة ال�O م�7ت التيارات gسالمية املعاصرة منذ �شأ��ا �عد   تور.املرجعية 4سالمية للقو
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أبرز حر�ات التيار -أما ا89الة التو�سية فإن xمر �ان مختلفا، فحركة ال��ضة   طي K>  ذا البلد.تجرqة Tنتقال الديمقراgسالمي7ن وغ�7 م مما أدى إsh إقرار دستوري خالK> �ان من ب7ن أ م أسباب ا�ºيار إsh الباب املسدود �س´ب الZÝال ا89اد بخصوص  ذه القضية وأمثالRا ب7ن  الوطنية املستقلة القائمة عsF العدالة، وذلك عsF مستو70ن اثن7ن ا89ر0ة وqناء الدولة املطالبة بتطبيق الشر+عة مسألة ثانو0ة باملقارنة مع القضية xم ال�O ~> تحقيق �عاملت �شyل مختلف مع  ذه القضية،فقد اعت �ت أن  -gسالمي K>  ذا البلد بإدراج  ذه املسألة K> الدستور واكتفت فقط باملادة  فقد عزفت ا89ركة عن املطالبة مع قضية تضم7ن الشر+عة K> الدستور،املستوى الثا�ي ظRر K> �عامل ا89ركة   الدخول K> استقطابات حادة مع التيار العلما�ي.حدسا مبكرا باملآالت السHئة للصراع عsF أسس إيديولوجية أدى با89ركة إsh تجنب ،ولعل 1الشر+عة، إن ما تحتاجھ تو�س اليوم  و ا89ر0ة والديمقراطية ا89قيقية"تو�س، قائال: "ال نر0د... فرض  راشد الغنو_Z� OPلة دير ش´يغل قبل عودتھ إshالتيارات املناوئة منذ اليوم xول لإلطاحة ب´نعF> ونظامھ، ومن ذلك تصر0ح الشيخ املستوى xول تجK sF> رسائل Tطمئنان ال�O �عث ¡�ا قادة  ذه ا89ركة إsh    ما:  http://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf  .2014يناير  26ال"Ü{ة املصادق عل�\ا يوم -http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/18144 2  .2011- 01- 23انظر م´{ص عن اqrوار 1% موقع جزايرس 5شر -1                                                           الواحدة والعشر0ن، حيث اعت �ت أن  ذه املادة "تحفظ الRو0ة العرqية gسالمية K> دور��ا  ، وذلك K> بيان رسOU لRيئ��ا التأسHسية2والعرqية لغ��ا، واZ9مRور0ة نظامRا"تو�س دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، gسالم دي��ا، xوsh ال�O تنص عsF أن "
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ورا قبل ا89راك العرÛي بمدة ُ�شر عsF فالشيخ راشد الغنو_OP �ان قد كتب مقاال مشRمتجاوزة ال ت�Ãحزح ع��ا، وم¥ش´ثة بضرورة التطبيق ا89رK> ألحyام الشر+عة gسالمية، عsF الكث�7 من ا89ر�ات gسالمية xخرى ال�O ما زالت حبHسة تصورات ومواقف من  ذا املوقف املتقدم  ألدبيات ا89ركة وتطور ا املستمر ال cستغرب واملت¥بع  التوافق �شأنھ x <Kخ�7.و و ما تّم  .2"1959دستور للشر+عة، K> ح7ن أن ا�Zتمع التو�OPS بyل أحزابھ اليوم مجمع عsF الفصل xول من من تقسيم ا�Zتمع التو�OPS إsh معسكر0ن: معسكر الشر+عة ومعسكر الرافض7ن لذي قال K> حوار مع موقع إسالم أون الين: " لم نر فائدة �عب�7 الشيخ راشد الغنو_OP ااملادة توحد التو�سي7ن، بHنما gصرار عsF تضم7ن قضية الشر+عة تفرقRم حسب ، وكذلك فإن  ذه 1للدولة التو�سية، وتؤكد مدني��ا وديمقراطي��ا K> ذات الوقت"  .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7  .2009ف�+اير  12راشد الغنوSfÁ، اqrر
ة أوال. 5شر ع&� اGrز
رة نت بتار
خ -http://islamonline.net/1665 3  الqçفي مصطفى فرحات ع&� صفحات موقع إسالم أون الين. أنظر اqrوار الذي أجراه معھ-http://www.ennahdha.tn/en/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86 2  .2012مارس  27نص البيان 1% موقع ال[\ضة يوم -K                                                            1> القبول بمبادئ ا89ر0ة والديمقراطية واملواطنة،كما أنھ اعت � K> كتابھتطبيق الشر+عة، و�sâ عsF ا�9طاب gسالمي الذي cسميھ ب"التيار الوسطي" تردده أّكد فيھ أسبقية مطلب ا89ر0ة عsF مطلب  3موقع اZ9ز0رة نت �عنوان "ا89ر0ة أوال"
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sh نصوص حديáية ظنية تحدُّ من املوقف القرآ�ي من خالل تأو0الت �عيدة �س¥ند إالكر0م g <Kقرار ¡�ذا املبدأ �gسا�ي فإن  ذا ال�Ãاث الفق·O قد انكفأ إsh ما قبل حر0ة املعتقد K> ال�Ãاث الفق·g Oسالمي قضية مشyلة، فرغم وضوح القرآن   حر'ة املعتقد.-ب  .3يF>: ا89ر0ة والكرامة والعمل والعدل وال¥سامح  ذه القيم َنصَّ البيان عsF ما ذه املرجعية K> منظومة قيم  ادية لإل�سان K> مختلف ا�Zاالت ا89ياتية، وعsF رأس ، وأبرز معالم  ذه القراءة املقاصدية التجديدية ~> ترجمة 2املعر�g <Kسا�ي الواسع"ھ إsh قراءة تجديدية اج��ادية مؤصلة K> مصادر gسالم الك �ى... والكسب اس¥ند فيمتقدما ملسألة املرجعية gسالمية سماه بالفRم "املقاصدي للمرجعية gسالمية" كما أن البيان ا�9تامي للمؤتمر العاشر 89زب حركة ال��ضة قدم تفس�7ا   ولHس مجرد تفصيل من تفاصيلRا. g1سالميةالديمقراطية وحقوق �gسان g <Kسالم" ا89ر0ة مقصدا من مقاصد الشر+عة " <K ل و0تفاقم حينما   ذه ا89ر0ة وذلكyال الردة، و0ك � املشy1                                                           معرض مناقشتھ إلش- ،SfÁرة راشد الغنو
الديمقراطية وحقوق �5سان 1% �سالم. الدار العر/ية للعلوم ناشرون ومركز اGrز   املرجع نفسھ. -http://congres10.ennahdha.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 3  السادسة من البيان.البيان اr{تامي للمؤتمر العام العاشر qrركة ال[\ضة،تجده ع&� موقع املؤتمر العاشر لل[\ضة. انظر الصفحة -2  .155للدراسات. ص
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ال��ائية  K> ا89الة التو�سية نجد أيضا تفردا K>  ذا الباب، فقد ورد K> الصياغة  .املوافقة عل¬�االدسات�7 ال�O تّم إقرار ا �عد ا89راك العرÛي و�ان التيار gسالمي طرفا K> صياغ��ا أو أغلب الدسات�7 العرqية ال �ش�7 إليھ البتة، أو �ش�7 إليھ عsF استحياء بما ف¬�ا أثره الس�ù عg sFقرار ¡�ذا ا89ق الطبيâ> لإل�سان K> الوثائق الدستور0ة، حيث نجد لھ �عد، كما أ�ºا لم �ستطع تقديم اج��ادات جر0ئة K> الباب إال نادرا، الOPúء الذي �ان نجد أن أغلب التيارات gسالمية املعاصرة لم تنفك عن  ذا املوقف الفق·O الشاذ  ÒÓاملادة السادسة إقرار وا <K ية، ضامنة 89ياد املساجد ودور ¡�ذا ا89ق ف"الدولة راعية للدين،  لدستور البالدeي�افلة 89ر0ة املعتقد والضم�7 وممارسة الشعائر الديÛمثل  ورغم أن  ذا ا89ق تّم   .1"العبادة عن التوظيف ا89ز OPSالدستور التو� <K خرىx تقييده ببعض الفصول  http://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf   اGHلس الوطST التأس·¸Sf.تجد نص الدستور الذي تّم إقراره 1% موقع -1                                                           املبدأ الدستوري، و§ذا اعت �نا الوضع طبيعيا بالeسبة لألطراف العلمانية، فإنھ g <Kقرار ¡�ذا وقد �ان التوافق ب7ن الطرف7ن gسالمي والعلما�ي س´با رئHسا   العرÛي.الدستور التو�OPS ¡�ذا gقرار أصبح رائدا بخصوص  ذه املسألة عsF مستوى العالم فإن اZ9مRور0ة حقا لyل ناخبة أو ناخب تو�OPS اeZ9سية منذ الوالدة، دينھ gسالم،الÒ°�Ã ملنصب رئHس الذي يجعل  74و الفصل الدستور وqالوالء التام لتو�س"، أملRامھ اليم7ن التالية:"أقسم با� العظيم أن أخدم الوطن بإخالص، وأن أل�Ãم بأحyام الذي جاء فيھ: "يؤدي �ل عضو بمجلس نواب الشعب K> بداية مباشرتھ  58الفصل 
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عمومًا K> حركة   نحننجده يؤكد  ذا ا89ق اس¥نادا إsh مبدأ ا89ر0ة g <Kسالم، يقول: "وال�O �ان من ضم��ا حر0ة الضم�7  2013شروع الدستور K> شRر يوليوز ا�9الفية K> مال�O ألقا ا K> ا89وارات ال�O نظمRا مركز دراسة gسالم والديمقراطية حول النقط . كما أنھ K> �لمتھ K1> صدر gسالم عsF أ�ºا حروqا سياسية ولHست حروqا عقائديةنجده يقر بدون موارqة بحر0ة العقيدة و+عت � ا مبدأ قرآنيا أصيال و0تأّول حروب الردة لف الذكر فبالرجوع إsh كتاب "الديمقراطية وحقوق �gسان g <Kسالم" السا  عند زعيمRا الشيخ راشد الغنو_OP.بالeسبة 89ركة ال��ضة cعت � اج��ادا مRما نجد جذوره K> أدبيات ا89ركة خصوصا  �ان قيمة ا89ر0ة  1981ال��ضة، أكدنا باستمرار أن مدخلنا إsh ا89ياة السياسية منذ  sF نحو أنھ ال معa» العتقاد ال cس¥ند إsh حر0ة باعتبار ا قيمة مركز0ة g <Kسالم ع      .2”ال إكراه K> الدين“ولذلك مبدأ 

                                                           1- ،SfÁمركز دراسة �سالم والديمقراطية.موقع  انظر نص املداخلة ع&�-2  .165الديمقراطية وحقوق �5سان 1% �سالم... صراشد الغنو  http://www.csidtunisia.org/?p=91   
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شر Tستáنا�ي ل8Áركة الذي ا�عقد K> شRر مايو سنة ففي املؤتمر العام العا  السياOPQ الصرف، ومن ب7ن  ذه ا89ر�ات نجد حركة ال��ضة.للقضايا الديeية والدعو0ة ال�O يyون مجالRا الطبيâ>  و ا�Zتمع املد�ي ال الشأن اج��ادا جديدا يروم الفصل ب7ن الدعوي والسياOPQ، وتحقيق ا89ياد السياOPQ اعت K> العقود xخ�7ة أن تبOa لنفسRا قضت ردحا من الزمن تؤمن ¡�ذا الوصل استطوالسياK OPQ> برامجRا و يا�لRا، لكن K> املقابل  ناك �عض ا89ر�ات xخرى ال�O املسلم7ن وغ�7 ا �عتمد  ذا املبدأ إsh اليوم، و�عتقد بضرورة الوصل ب7ن الدعوي حدا من xصول العشر0ن، وما زالت ك �يات ا89ر�ات gسالمية مثل gخوان واgسالمية العتقاد ا بمبدأ شمولية gسالم منذ أن اعتمد حسن البنا  ذا املبدأ الدعوي والسياOPQ أيضا واحدة من املشكالت الك �ى عند ا89ر�ات العالقة ب7ن  الفصل ب�ن الدعوي والسياEFd.-ج 2016  OPQعن الفصل ب7ن الشأن7ن الدعوي والسيا OUل رسyا سياسيا وطنيا ال عالقة لھ أعلنت ا89ركة �شqا حزRبإعالن نفس OPQواختارت أن تتخصص فيما  و سيا Oaس مجرد فصل تقHصية، و ذا التخصص ل�øشؤون الدعوة وقضايا الدين ال�Fسالمية ولكنھ تخصص واع بأن  ناك  يكg ذا > كما  و الشأن عند غ�7 ا من ا89ر�ات  <K البيان "اختارت ال��ضة <K بو0ة نطاقات متمايزة ال يجب ا�9لط بي��ا، فقد ورد�Ãخرى الx صالحg أن �عود مجاالت sFع OPQالشأن السيا <K ية للمجتمع املد�ي"املؤتمر التخصصe1والثقافية والدي.  
  .3البيان اr{تامي للمؤتمر العام العاشر qrركة ال[\ضة. ص-1                                                           
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ية وترجم��ا إsh القيم الفRم املقاصدي لت �ير قراء��ا اZ9ر0ئة ملسألة املرجعية gسالماملقاصدي K> بيان املؤتمر العاشر ل8Áركة املذ�ور أك�µ من مرة، واس¥ندت ا89ركة إsh  ذه ا89ركة وارتوت بھ أفyار م واج��ادا��م، فقد ورد لفظ مقاصد الشر+عة والفRم م��ا  و الفكر املقاصدي الذي �شبع بھ قادة وا�9يط الناظم ل8Á أعتقد أن أساسRاأقول �عد  ذا �لھ أعود مرة أخرى إsh قراءة وتحليل  ذه Tج��ادات حيث   أغلب القضايا ا�9الفية.إقرار الدستور التوافقي الذي �ان مبeيا عsF التفا م وا89وار والتنازل املتبادل K> زء مRم من Tنتقال الديمقراطي الذي �ان أبرز محطاتھ  و أشرفت عsF إنجاز جاملناوئ7ن لRا من العلماني7ن،بل والتحالف مع جزء مRم م��م K> حyومة ال�Ãوy0ا ال�O بخصوصRا اج��ادات وتجديدات مقنعة سا مت من خاللRا K> تقليص مخاوف العمومي وعالقتھ بالدولة وأجRز��ا، وHqّنا كيف استطاعت حركة ال��ضة أن تقدم ة بحضور الدين K> الفضاء النقاشات العمومية والZÝاالت الفكر0ة مما لھ عالق�عدما استعراضنا القضايا الثالث ال�O برزت باعتبار ا قضايا خالفية K>   .2تحقيقا للتخصص K> الوظائف وxدوارفالشيخ راشد الغنو_c OPعت � من أوائل الذين دعوا إsh الفصل ب7ن الدعوي والسياOPQ ، بمدة عمل فكري تأصيF> وqنا�ي ومما ال شك فيھ أن تحقيق  ذا املنجز سبقھ  .1ا�Zال الديOa �عيدا عن التجاذبات السياسية، و�عز0ز استقاللية الفضاء املد�ي~>: تحقيق اZ9دوى والنجاعة، وحسن اشتغال املداخل gصالحية xخرى وم��ا وعللت ا89ركة K>  ذا البيان صeيعRا بمسوغات عدة �9صَ��ا K> ثالثة أساسية    .82-81. ص2011الBو
ة وال[\ضة: مقار/ات 1% الفكر واملمارسة. املركز الثقا1% العر4ي. الطبعة الثانية مية. 1%: نواف القدي§S، �سالميون Gëال أبو العال ماSfí، شمولية �سالم ال nعST شمولية اqrركة �سال -2  .5البيان نفسھ ص-1                                                           
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"ما �عد gسالمو0ة: xوجھ املتغ�7ة لإلسالم يات K> كتابھ العالم gيرا�ي البارز آصف بوالتوصيفات ال�O أطلقت عsF الظا رة ~> "ما �عد gسالمو0ة" ال�O استعملRا بداية Tجتماع الذين حاولوا توصيف الظا رة و�سمي��ا، فyان أبرز  ذه ال¥سميات أثارت  ذه التطورات ال�O شRد��ا العديد من حر�ات التيار gسالمي علماء   ا(Kـالصـة:  .1وgر اب أو عودة الدكتاتور0ة امل�Ãبصة بالثورة"توجRا��ا العلمانية وgسالمية السلمية، بما يقطع الطر0ق عن �ل ضروب العنف التو�T <K OPSنتقال الديمقراطي، بما cستوعب �ل املyونات الوطنية عsF اختالف من موقعنا من السلطة: أن ننقذ بالدنا، أن ننقذ نموذجنا  صد xعظماملق: "السياOPQأيضا K> معرض بيانھ الغرض من وجود ا89ركة K> السلطة واشتغالRا K> ا89قل ا89ر0ة من أعظم مقاصد الشرع K> بيانھ لتأصيل مسألة ا89ر0ة العقدية،و و يقول الناظمة ل8Áياة Tجتماعية كما أ�8نا إsh ذلك، كما أن الشيخ راشد الغنو_OP اعت �  ،"OPQبحاث  السياxالعديد من الدراسات و shطر0قھ �عد ذلك إ ÒÁالفضاء العموميثم شّق املصط <K ا مع قضايا الدينRسالمية و�عاملg حيث  املعنية بمتا�عة الظا رة مي أصبحت �ستضمر قضايا تمت مالحظة ورصد أن العديد من حر�ات التيار gسال  ومRما �ان رأينا �gسانية، و و ما يصفھ �عض الباحث7ن بظا رة "ما �عد gسالمو0ة"،وتحاول أيضا إيجاد صيغ فكر0ة وتنظيمية للتمي�7 ب7ن النطاقات ا��تلفة للeشاطات كما أ�ºا �عطي xولو0ة لقضايا التحرر والتنمية، ا89قوق وا89ر0ات K> خطا¡�ا،  . موقع اGrز
رة نت.-1                                                            َّ²çث¹ت ف Sf¸5النموذج التو ،SfÁراشد الغنو  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E. 



افق لتحقيق إمNانات أية  : العر»ي ا()راك nعد املغار»ي العمومي الفضاء %$ الدين  �روس حفيظ�...............والعلماني�ن 4سالمي�ن ب�ن التو

305  

م gسالم وقيم من املسلم7ن الديمقراطي7ن الذين يرفضون التعارض ب7ن قيالبيان املذ�ور "�عت � ال��ضة أن عملRا مندرج ضمن اج��اد أصيل لتyو0ن تيار واسع الديمقراطي7ن" الذي استعملتھ حركة ال��ضة لتوصيف مشروعRا Tج��ادي، ففي من ال¥سميات مثل �عب�7"تيار املسلم7ن   ذا التوصيف،أو غ�7ه بخصوص   .3البيان اr{تامي للمؤتمر العام العاشر qrركة ال[\ضة.ص -g                                                           1سالمية والعلمانية ومن ثّم النجاح مرحليا K> إنجاز Tنتقال الديمقراطي، فشلت K> وgجابات املتنوعة K> التجرqة التو�سية إsh تحقيق التوافق ب7ن الكتلت7ن xبرز ناقشات لكن التعامل مع قضاياه لم تكن عsF وت�7ة واحد، فبHنما أدت  ذه املفرض الدين نفسھ بقوة K> النقاشات العمومية ال�O أعقبت ا89راك العرÛي،   الـخـاتـمـة.  التوافق مع با«> املyونات ا�Zتمعية أcسر.ل أنھ �لما حاول gسالميون تقديم قراءات وتأو0الت مقاصدية للدين �لما �ان والقائالتو�سية، و و ما يؤكد بوضوح 8èة الشطر الثا�ي من الفرضية K>  ذه الدراسة ا�9صوم العلماني7ن الOPúء الذي cسر عملية Tنتقال الديمقراطي K> التجرqة التأو0الت املقاصدية للقضايا الديeية مثار ا�9الف ZÍر الزاو0ة K> التقارب مع فيھ املراجعات الفكر0ة املبeية عsF  اللون السياOPQ العرÛي، ذا الوميض الذي ُ�شyلمن xمل لال�عتاق وا89ر0ة لyافة أطياف  ظالم الليل العرÛي الطو0ل فإ�ºا ت¥يح وميضاTس¥بدادية البائدة ال�O أ لكت ا89رث والeسل، ولعل التجرqة التو�سية رغم يتمRا K> > تحقيق Tنتقال إsh النظام الديمقراطي وتجاوز xنظمة الوطن العرÛي واملتمثل Kمحمود عsF تحقيق التقارب مع التيارات العلمانية من أجل إنجاز واجب الوقت K> لتجديد نظر ا إsh قضايا الدين K> الفضاء العمومي الOPúء الذي سيyون لھ أثر فال شك أن  ذه التطورات تفتح �وة جديدة أمام التيارات gسالمية ، 1املعاصرة"
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وÛغية إثبات 8èة  ذين املسلك7ن اتبعنا طر0ق7ن اثن7ن K> البحث، استعرضنا   Tج��اد املقاصدي من جRة أخرى.التيار gسالمي لتأو0الت جديدة للقضايا الديeية مثار ا�9الف من خالل Tس¥ناد عsF التمسك بال�Ýeة xوروqية åخذة K> التقادم من جRة أوsh، وكذلك ضرورة تقديم متواز70ن  ما: ضرورة انفتاح التيار العلما�ي عsF القراءات ا��تلفة للعلمانية وعدم العرÛي ر 7ن بتحقيق توافقات ك �ى ب7ن الكتلت7ن املذ�ورت7ن وذلك من خالل مسلك7ن Tنتقال الديمقراطي املeشود K> الوطن  وترافع  ذه الدراسة عsF أن إنجاز  ال الديمقراطي K> الوطن العرÛي.أعطاب Tنتقاملقابل أغلب التجارب xخرى K> تحقيق الOPúء ذاتھ، مما عّمق اZ9راح العرqية وفاقم  <K  ي حول مسألة العلمنة وحضور الدينÛالفكر الغر <K الفضاءأوال ما أ م النقاشات ا89الية <K  تجاوز نظر0ة shجتماعية إT التعالق املطلق ب7ن العمومي، حيث آلت أغلب  ذه الدراسات sFجديد  و التحديث وانحسار الدين واضمحاللھ، و العلمنة باعتبار ا نظر0ة تفس�7ية معممة و�ونية قائمة ع OPQحقل درا sFنفتاح عT من ثّم <hالفضاء العمومي و0قر  أ مية خاصة حقل "دراسات ما �عد العلمانية"،يو <K ستوجب من للدينc ء الذيOPúجتماعية للناس، الT صياغة ا89ياة <K ي بمسا متھ الفعالةÛسانية.التيار العلما�ي العر�g م ال´شري للظوا رRب الفHسeعاملت حركة كما أننا 9  ت� Oدراسة وتحليل الطر0قة ال� shالطر0ق الثانية إ <K أناZ ا�ºا، وأبرزنا كيف أRية مثار ا�9الف مع خصومeنظرات مقاصدية ال��ضة التو�سية مع القضايا الدي sFية عeذه القضايا مبRاالت وتحقيق التوافق استطاعت تقديم اج��ادات جديدة لZÝا اس¥يعاب الRا مما استطاعت من خاللRمع خصوم Oaسالمي الوطg من التيار OPÎء الذي يقتOPúذا البلد،ال  <K نتقال الديمقراطيT سر عمليةc ي ضرورةÛالوطن العر <Kية العموميةeتقصيد اج��اداتھ املتعلقة بالقضايا الدي .  
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لفرضية ال�O انطلقنا م��ا �شق¬�ا، بحيث يمكننا أن نجزم بyل إثبات 8èة ا أوال:  و¡�ذا نyون قد أثب¥نا أمر0ن غاية x <K مية بالeسبة لبحثنا و ما: عد الكث�7 من Tج��ادات ا89ديثة K> الباب، واستحضار أطروحات ورؤى "ما �للقضايا ا�9الفية املتعلقة بحضور الدين K> الفضاء العمومي عن طر0ق Tنفتاح عsF أcسر. كما أنھ K> املقابل �لما عمل التيار gسالمي عsF تقديم تأو0الت مقاصدية " �لما �ان توافقھ مع التيار gسالمي واستحضار أطروحات "ا�Zتمع ما �عد العلما�يTنفتاح عsF القراءات ا89ديثة لتار0خ العلمنة وس�7ور��ا التار0خية، عن طر0ق أنھ �لما اس¥ثمر التيار العلما�ي القراءات ا��تلفة واملفتوحة للعلمانيات املمكنة، ثقة  تاق من Tس¥بداد والفساد اللذين كبال طاقاتنا الديمقراطي والدولة املدنية و�Tعxعظم K> الوطن العرÛي قصد التعاون إلنجاز Tنتقال نحو ا89ر0ة وا�Zتمع ا89قول املعرفية والفكر0ة من أجل اس¥ثمار ا K> تحقيق التوافق املeشود ب7ن الكتلت7ن الRدف من  ذا البحث  و محاولة إثارة Tن¥باه إsh  ذه التحوالت اZ9ديدة K> و   رو0دا الج��ادات مقاصدية جديدة �ع��ا البعض ب"ما �عد gسالمو0ة".�عOa فيما �عنيھ سيطرة الدين و يمنتھ عsF ا�Zاالت �gسانية، تاركة مyا�ºا رو0دا جديدة K> التفس�7 ~> نظر0ة "ا�Zتمع ما �عد العلما�ي"، وسردية "gسالمو0ة" ال�O كر تاركة مyا�ºا شHئا فشHئا لنظر0ة الذ åنفسردية العلمانية باملعa»  السرديتان  ما العالم العرÛي ردحا طو0ال من الزمن قد أص�Ùما الو ن ودّب K> جسد ما ال�Ã ل، اتانcستلزمRا xمر xول، و~> أن سرديت7ن ك �يت7ن سادتا  أخرى  تأكيد ن¥يجة ثانيا:  gسالمو0ة" �لما �ان توافقھ مع التيار العلما�ي أقرب.   واملؤلفات. أوال: الكتب الـمـراجـع املعتمدة: طو0ال.
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ة: أحمد فينلHسون،ج. جوردن، مقدمة قص�7ة جدا: يورجن  ابرماس. ترجم-  ناشرون ومركز اZ9ز0رة للدراسات.الديمقراطية وحقوق �gسان g <Kسالم. الدار العرqية للعلوم الغنو_OP،راشد،-  shوx ي. مؤسسة  نداوي للتعليم والثقافة. الطبعةÛالفكر -  .2015دمحم الرو <K اتqو0ة وال��ضة: مقارRال الZ® سالميونg ،نواف،OUي. الطبعة الثانية القديÛالعر <Kالعالم ا89ديث. ترجمة: قسم اللغ-  .2011واملمارسة. املركز الثقا <K ديان العامةx ،ب�7وت ات �ازانوفا،خوسيھ shوx جمة، الطبعة�Ãية للqجامعة البلمند. املنظمة العر <K جمة�Ãال العام. ترجمة: فالح رحيم. الناشر: مركز -  .2015ا89ية والZا� <K دراسات فلسفة الدينمجموعة مؤلف7ن، قوة الدين- shوx شر، الطبعةeيناير جدلية العلمنة العقل والدين. �عر0ب  را�سنغر،جوزف  ابرماس،يورغن و -  .�2013غداد، دار التنو0ر للطباعة وال shوx جمة والتوز+ع، الطبعة�Ãشر والeب.جداول للRاملرحلة -  .2013وتقديم: حميد لش <K نتقال الديمقراطيT <K و0ة وأثرهRال الZ® ،ية: روس،حفيظqنتقالية: مصر وتو�س دراسة مقارنة. دراسة ضمن كتاب جما�> "الثورات العرT  .ي لألبحاث ودراسة السياساتÛعسر التحول الديمقراطي ومآالتھ"، املركز العر shوx 2018الطبعة.  -Habermas,Jurgen The structural transformation of the Public sphere : An inquiry into a category of Bourgeois society. Translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence.The MTC press, Cambridge, Massachusetts 1991. الت: الدور0اتZوا�  
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. عدد خاص حول موضوع "ما 2017مجلة Tستغراب. العدد الثامن، صيف -  .Fraser, Nancy, Rethinking the public Sphere : A contribution to the crtique of actually existing democracy. In a collective work "Hebermas and the public sphere"edtedby : Craig Calhum. The MIT press, Cambridge, and London, England 1992. -Habermas,Jurgen, L’espacepublic : 30 ans après. La traduction a été effectueé par : Philippe CHanial, en collaboration avec Tobias STRAUMANN. Quaderni N 18 Automne 1992. pp. 161-191. -Habermas, Jurgen, Religion in the public Sphere. European of philosophy. Volume 14, Issue 1 April 2006 Pp 1-25-  �عد العلمانية: ا89دث واملفRوم".
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VíéÒ…^�jÖ]�íé�]†Ïµ‚Ö]�ô�^fÚ�ÄÚ�êÞ‚¹]�ÄÛj�]�ØÂ^Ëi�ï‚Ú�� � ^qƒç´�êŠÞçjÖ]�êÞ‚¹]�ÄÛj�]� �JoéÇ×e<Œ^fÂ<íèa< < أك � دليل عsF تمكن  2018ت ا�8لية الصادرة K> ومجلة اZ9ماعا 2014ولعل دستور وقد نادى ا�Zتمع املد�ي التو�OPS بتطبيق الديمقراطية ال¥شاركية منذ الثورة   العامة.وت¥يح Z9ميع املواطن7ن املسا مة الفعالة والدائمة K> مسار القرارات والسياسات لية منتخبة وتوسيع مسا مة النخب Tجتماعية واملدنية K> تدب�7 الشأن العام من أق كذا تمكن الديمقراطية ال¥شاركية من املسا مة K> ا89د من احتyار السلطة   دائم ومستمر.مشارك K> مناسبات موسمية تبدأ مع �ل استحقاق انتخاÛي وتeت·O معھ إsh مشارك �عزز دوره K> املشاركة من خالل Tس¥شارة والت¥بع والتقييم حيث يتحول املواطن من يمقراطية ال¥شاركية والÒ°�Ã والولوج إsh ا�Zالس املنتخبة محليا ووطنيا K> ح7ن الدالتمثيلية ال�O أثب¥ت  فشلRا حيث جعلت من دور املواطن منحصرا K> التصو0ت كما �عت � الديمقراطية ال¥شاركية تمشيا وا8Óا لتغطية عيوب الديمقراطية   مة املواطن7ن K> النقاش العمومي وK> اتخاذ القرار السياOPQ. ومسا الذي cعتمد عsF مشاركة السyان K> الشأن السياOPQ و+سا م K> مز0د انخراط من أشyال التدب�7 املش�Ãك للشأن العام  شكال�عت � الديمقراطية ال¥شاركية   التقديم  فرض مبادئ الديمقراطية ال¥شاركية عsF مستوى القوان7ن وعsF  ا�Zتمع املد�ي من   مستوى الواقع.  
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طرف ا��تمع املد8ي ضمان تطبيق الديمقراطية ال�شاركية من  ا�)ور Vول:  مستوى الواقع (الفصل الثا�ي).ال¥شاركية K> تو�س لندرس تطبيقا��ا عsF مستوى القوان7ن (الفصل xول) ثم عsF (الفصل الثا�ي) ثم Tنتقال K> محور ثان إsh البحث عن تطبيقات الديمقراطية ي من فرض الديمقراطية ال¥شاركية الضمانات ال�O تمكن مؤسسات ا�Zتمع املد�القانو�ي الذي ينظم ا�Zتمع املد�ي K> تو�س (الفصل xول) ومن خالل بيان الديمقراطية ال¥شاركية من طرف ا�Zتمع املد�ي K> تو�س من خالل البحث K> النظام لتحليل  ذه gشyالية سيقع النظر K> محور أول عsF ضمان تطبيق   تمع املد�ي؟طرف ا�Z ~> مجاالت تطبيق الديمقراطية ال¥شاركية منفما مدى تفاعل ا�Zتمع املد�ي التو�OPS مع مبادئ الديمقراطية ال¥شاركية وما  و�> ال حيث عرف ا�Zتمع التو�OPS ازدیاد 1النظام الدیمقراطي �عد الثورة التو�سيةتمام بحر�ات ا�Zتمع املد�ي K> تو�س وتر® دوره K> إرساء معالم  ازداد T  %$ تو8س xساسیة، ورغبة K> ا89صول عsF حر±ات وحقوق أك �  بحقوق �gسان وحر±اتھ   27ص 1998ملد5ي"مجلة القضاء وال�شر ع د�سم�+رضا خماخم "حقوق �5سان واGHتمع ا -2  2011جانفي  14الSc حصلت 1% -1                                                             "2ومسؤولية  واZ9ماعات املسا مة K> ا89ياة العامة عن قناعة واختيار لألفراد و0كفل وTجتماعية والثقافيةالفكر0ة  واZ9معيات من التنظيمات السياسية واملRنيةcعرف ا�Zتمع املد�ي بyونھ "ا�Zتمع املؤسسا�ي املنظم الذي يقوم عsF �سيج   النظام القانو8ي الذي ينظم ا��تمع املد8ي %$ تو8س :الفصل Vول   نوع من الرقابة عsF السلطة واy89ومات املتعاقبة.      سعيا ملمارسةو 
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و§دارة Tختالفات  وقبول Tختالف والتعددية وال¥سامح السياOPQ والفكري السياسية و�عز0ز التحول الديمقراطي K> إطار Tل�Ãام بمعايT �7ح�Ãام وال�ÃاOPÅ صياغة القرارات خارج املؤسسات Tقتصادي، بل �سsâ للمسا مة الفاعلة K> دف للوصول إل¬�ا، وال �سsâ لتحقيق الرqح ��مدنية ال تمارس السلطة، وال يتمثل ا�Zتمع املد�ي إذا K> مجموعة من x°�اص املنظمة K> إطار مؤسسات  ن املقومات لذا ح�» يyون فاعال يجب أن يتوفر K> ا�Zتمع املد�ي مجموعة م    سلمية. إدارةوالصراعات  تتوفر K> ا�Zتمع املد�ي  آنالتنظيم K> ا�Zتمع يجب  أشyالبصفتھ شكال من   Vو`l: مقومات ا��تمع املد8ي الفقرة  وgطار القانو�ي ح�» يتمكن من Tضطالع بمRامھ. K>  أوا املعنو0ة واملادية، ثّم الدفاع ع��ا سواء K> مواجRة الدولة، تحقيق مصاR89املؤسسات �عّ � عن فئات وتyو0نات وشرائح اجتماعية مختلفة، و~> �عمل من أجل العمالية واملRنية، والنوادي، وTتحادات، واZ9معيات x لية، علمًا أن �ل  ذه xفراد، أو ينضمون إل¬�ا بمحض إراد��م، مثل: xحزاب السياسية، والنقابات ت واملؤسسات ال�O يؤسسRا حيث يضم ا�Zتمع املد�ي مجموعة من املنظما  الركن التنظيE³ املؤسEFG -  أ مRا: مجموعة من املقومات يمكنھ Tنتماء إsh أك�µ من مؤسسة من مؤسسات  التطو�> كما والعمل والعطاء أن يyون مشبعا باإلرادة ح�» يتمكن الفرد من Tنخراط K> ا�Zتمع املد�ي يجب  الفعل التطو+$ ا()ر:-  مواجRة املؤسسات xخرى.
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ح�Ãام املتبادل، الدولة أم فيما بي��ا ~> نفسRا ومن xمثلة عsF  ذه املعايT :�7 والقيم ال�O تل�Ãم ف¬�ا املؤسسات واملنظمات، سواء K> إدارة العالقات فيما بي��ما و7qن يجب أن يyون العمل K>  ذه ا�Zموعات عsF أساس مجموعة من املعاي�7   4طار القيE³-  عملRا K> دعم �شاطا��ا وتوسيعRا.مالية ال توزعRا عsF أعضا�õا، و§نما �ست و حماية املصاÒ9 املعنو0ة واملادية ألعضا�õا، علمًا أّن املؤسسات ال�O تجOa أرqاحًا ال تقوم مؤسسات ا�Zتمع املد�ي عsF أساس تجاري  دفھ الرqح، ألّن  دفRا xساOPQ  عدم السâ> إsh تحقيق الرqحو  gدار0ة، واملالية، والتنظيمية >الدولة، سواء K> النواûتتمتع مؤسسات ا�Zتمع املد�ي ومنظماتھ باالستقاللية ا89قيقة عن سلطة   rستقاللية عن الدولة:-  ا�Zتمع املد�ي يyون بمحض إراد��م. إshاتحاد ر0اOPÅ، علمًا أن Tنتماء Zتمع املد�ي، �أن يyون عضوًا K> نقابة مRنية وK> نفس الوقت K> حزب سياOPQ وK> ا� " وقد c2عملون بمقتضا ا وqصفة دائمة عsF تحقيق أ داف باستáناء تحقيق أرqاحبyو�ºا "اتفاقية ب7ن °�ص7ن أو أكZ91  �µمعياتcعرف القانون التو�OPS ا  K> إطار جمعيات. يeشط ا�Zتمع املد�ي عادة و~> ال�O تبلغ صوتھ لذلك والسلطة�عت � اZ9معيات املyون xساOPQ للمجتمع املد�ي ف·O حلقة وصل ب7ن الفرد   الفقرة الثانية: 4طار القانو8ي  وال¥سامح، والقبول بالتعدد، واح�Ãام القوان7ن.   من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 2الفصل -2  املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 2011س¹تم�+  24مؤرخ 1%  2011لسنة  88املرسوم عدد -1                                                           
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املرسوم املتعلق باZ9معيات ا89ق لyل °�ص طبيâ> ال يقل سنھ عن  cعطي  للمواطن7ن ا89ر0ة K> تyو0ن اZ9معيات. إال بال�Ãخيص و و ما �ان يحد من عدد ا وفعالية دور ا. K> ح7ن cعطي نظام التصر0ح تeشأ ال�Ãخيص الذي �ان معموال بھ K> تو�س ما قبل  الثورة حيث �انت اZ9معيات ال و ذا عوضا عsF مبدأ  �1شأة اZ9معيات عsF مبدأ التصر0ح  اعتمد املشرع بخصوص أن يؤسس جمعية مRما �ان �شاطRا 3وال يضطلع بمسؤولية داخل xحزاب 2سنة 16   من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 4الفصل -5  من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 3الفصل -4  من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 9الفصل -3  من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 8الفصل -2  من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 10الفصل -1                                                           للمنفعة ال�øصية أو أن تجمع xموال لدعم أحزاب سياسية أو مر°78ن مستقل7ن كما يZïر عل¬�ا أن تمارس xعمال التجار0ة لغرض توز+ع xموال عsF أعضا�õا   من املشرعتقدير0ة واسعة لتفس�7 ا حسب أ وا�õا خاصة مع عدم وجود �عر0ف واÒÓ سلطة لك��ا واسعة وفضفاضة تحتاج ملز0د من التدقيق أل�ºا قد �سند للسلطة التنفيذية أن نالحظ ¡�ذا ا�9صوص أن  ذه الضوابط ~> متعددة  و0مكن .5جeسية أو جRو0ّةK> �شاطRا الدعوة إsh العنف والكرا ّية والتعصب والتمي�7 عsF أسس ديeّية أو O أو K> بيانا��ا أو K> برامجRا أو وZï0ر عsF اZ9معية أن �عتمد K> نظامRا xساPQ  .4باالتفاقيات الدولية املصادق عل¬�ا من طرف اZ9مRور0ة التو�سيةالقانون والّديمقراطية والتعددية والشفافية واملساواة وحقوق �gسان كما ضبطت أن تح�Ãم اZ9معية املeشأة  K> نظامRا xساOPQ وK> �شاطRا وتمو0لRا مبادئ دولة  شرط
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» تتمكن اZ9معية من أداء دور ا عsF وح� إsh انتخابات وطنية أو جRو0ة أو محلية ل لعدد اZ9معیات K> ذ امل اZ9معیات ال تزال تتصف با�8دودیة باملقارنة مع ال�Ãایدالسیاسیة التزال حدیثة ومحدودة، كما أن العدید من  ا K> غمار ا89یاة��qوتجر  ال تزال مؤسسات ا�Zتمع املد�ي K> تو�س حدیثة الeشأة مقارنة بالدول الغرqیة  الديمقراطية ال�شاركيةالضمانات الEº تمكن مؤسسات ا��تمع املد8ي من فرض  الفصل الثا8ي:  الديمقراطية ال¥شاركية. ذلك وفر املشرع لRذه اZ9معيات مجموعة من الضمانات K> إطار التنصيص عsh  sFإمن الضغوطات ال�O تتعرض لRا من طرف السلطة خالل قيامRا بمRامRا. إضافة . و ذا ما يث´ت رغبة املشرع K> تحر0ر اZ9معيات �2عطيلھ بصفة مباشرة أو غ�7 مباشرةكذلك ZÍر املشرع عsF السلطات العمومية عرقلة �شاط اZ9معيات أو   تقار0ر واملعلومات وطبع املeشورات واستطالع الرأي.حق �شر ال  -  �xشطة املدنية xخرى.حق إقامة Tجتماعات والتظا رات واملؤتمرات وورشات العمل وجميع  -  حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مق�Ãحات لتحس7ن أدا�õا. -  ا89ق K> ا89صول عsF املعلومات. -  1أكمل وجھ مك��ا املشرع من عدة حقوق م��ا إال  ا�8لیة ا عsF املستو±اتطRو�شا العدد ال ی¥ناسب ن  ذاالسنوات xخ�7ة، إال أ O �سا م �ب مجموعة من النصوص القانونية الأنكما أن  ذا العمل اZ9ما�> cستوج   من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 6الفصل -2  من املرسوم املتعلق ب�نظيم اGrمعيات. 5الفصل -1                                                           
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ي ا89ق K> النفاذ إsh املعلومة يضمن  ذا املبدأ لyل °�ص طبيâ> أو معنو   .املعلومة إ`lالفقرة Vو`l ضمان النفاذ   املعلومة ح�» يتمكن من Tستفادة م��ا وqلور��ا K> مشار+ع أساسية . إOsh تحفظ لھ النفاذ �K> خلق مناخ من ا89ر0ات إضافة إsh النصوص القانونية ال تحس7ن جودة املرفق  إshإضافة  وذلك K> إطار �عز0ز مبدأ الشفافية واملساءلة لسياسات  ودعم مشاركة العموم K> وضعا العمومي ودعم الثقة K> الRيا�ل العمومية مRما ل عsF أي معلومة مدونة الغاية من  ذا القانون تكر+س ا89ق K> ا89صو و   .1وتقييمRا وتنفيذ ا ومتا�ع��ا العمومية Oا وال�Rلyا أو شRام  ذا �ان تار0خyيا�ل ا�9اضعة ألحRا أو تتحصل عل¬�ا الRتجeا  تRإطار ممارسة �شاط <K ومة  2القانونy89ا، رئاسة اRور0ة و يا�لRمZ9شراف و~> : رئاسة اg يا�ل تحتRا، مجلس نواب الشعب و يا�لھ، الوزارات ومختلف الRشآت العمومية وتمثيليا��ا با�9ارج، بالدو يا�لeيئاخل وا�9ارج، البنك املركزي، املؤسسات واملRماعات ا�8لية، الZ9و0ة، اRZ9يا�ل العمومية ا�8لية واRلس الZيئات الدستور0ة، ات القضائية، ا�Rللقضاء، ا�8كمة الدستور0ة، محكمة ا�8اسبات، ال sFعx يا�لRمعيات و�ل الZ9يئات التعديلية املنظمات واRيئات العمومية املستقلة، الRتفع بتمو0ل عموميالeت Oوال يحول إيداع الوثائق املتضمنة للمعلومة باألرشيف   3ال� .  <K 4نفاد ادون ا89ق.  
  1% النفاذ إ�� املعلومة. من القانون zساSfg املتعلق باqrق 4الفصل - 4  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 2الفصل  -3  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 3الفصل - 2  املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة.  2016مارس  24مؤرخ 1%  2016لسنة  22عدد من قانون أساSfg  1الفصل - 1                                                           
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 sFيجب ع Oكما يتضمن  ذا القانون مجموعة من املعلومات والنصوص ال� <K م العموم، قائمة مفصلة�� Oدارة �شر ا للعموم م��ا السياسات وال �امج ال�g ا للمواطن7ن، النصوص القانونيةRسلمc Oادات ال�Rا للعموم والش�Üسدc Oتي´ية والتفس�7ية املنظمة لا�9دمات ال��Ãشاطھ إضافة والeshاملعلومة من طرف أي °�ص يطلب ذلك سواء �ان  .1وانجازاتھ... املعلومات املتعلقة ب �امجھ إ shطبيعيا أو معنو0ا دون �عليليمارس حق النفاذ إ  Oaي يتضمن  و0ة املعÛ8ة يكفي تقديم مطلب كتاÁون ذلأو مصy0ة وكيفية النفاذ إل¬�ا وqدار0ة املطلوg وتحديد الوثيقة sFك إما باالطالع عل¬�ا ع ي¥ب7ن مما  6ثم لدى ا�8كمة gدار0ة است¹نافيا  5لدى  يئة النفاذ إsh املعلومة ابتدائيا صورة الرفض أو عدم الرد å <Kجال  إمyانية الطعن K> قرار رئHس الRيyل العمومي وK>  4أيام املوالية ملطلب التظلم 10لب K> أجل العمومي الذي يجب عليھ الرد عsF املطالطعن K> قرار الرفض الضمOa أو الصر0ح بواسطة مطلب تظلم  أمام رئHس الRيyل .K> صورة رفض gدارة ذلك يمكن  3يوما 015جب أن يyون الرد gداري K> أجل و   .2ع7ن املyان أو با89صول ع�Ý� sFة ورقية أو الك�Ãونية   من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 31الفصل - 6  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 30الفصل - Sfg  5 املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة.من القانون zسا29الفصل -4  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 32الفصل - 3  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 9الفصل - 2  من القانون zساSfg املتعلق باqrق 1% النفاذ إ�� املعلومة. 6الفصل - 1                                                             مؤسسات ا�Zتمع املد�ي. وqالتاh> يمكنھ املشاركة K> العمل gداري من خالل إبداء رأيھ مباشرة أو عن طر0ق gدارة  أسواربما يحدث داخل   سبق أ مية حق النفاذ إsh املعلومة K> إعالم املواطن
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الRيا�ل  إshإلعالم طالب النفاذ �عدم اختصاصRا رغم قدر��ا عsF إحالة امللف وعدم تyو0ن gدار70ن املyلف7ن باإلعالم داخل gدارات التو�سية. حيث تZÁأ gدارة ارة بصفة عامة تطبيقاتھ ال تزال مح¥شمة ولذلك ال�عدام ثقافة الشفافية g <Kدلكن بالرغم من الضمانات ال�O وضعRا املشرع لتكر+س  ذا ا89ق إال أن  املعلومة يجب أن تضمن الدولة للمواطن7ن حدا  إshضمان النفاذ  إshإضافة   الراجعة لRا. وا89كم  gدارة والتوازن بي��ا وع � حماية حق التنظيم القائم عsF التعددية وحيادشعب ع � التداول السلOU عsF ا89كم والفصل ب7ن السلطات مدنية السيادة ف¬�ا للعل¬�ا نظام ا89كم K> تو�س و~> التأسHس لنظام حكم جمRوري �شار�ي K> إطار دولة أكد الدستور التو�OPS ومنذ توطئتھ عsF املبادئ وxسس ال�O يجب أن يقوم   .من ا()قوق وا()ر'ات الفقرة الثانية ضمان حد أد8ى  89ر0ات ح�» ي¥سa» لRم العمل K> إطار اZ9معيات.أد�ي من ا و الeشر حيث ال يجوز ممارسة  رقابة مسبقة عsF  ذه  وgعالمالفكر والتعب�7 الرأي و حر0ة املواطن ح�» يتمكن من العمل السياOPQ و بالتاh> املشاركة K> ا89كم و ~> حر0ة  ذه ا89قوق و ا89ر0ات عديدة K>  الدستور التو�OPS م��ا ما يتعلق بضمان   ملواطنات.واملساواة K> ا89قوق والواجبات ب7ن جميع املواطن7ن وا �gسانالرشيد كما نصت عsF ضمان الدولة علو0ة القانون واح�Ãام ا89ر0ات وحقوق    من الدستور التوSf¸5.  37الفصل - 2   2014من الدستور التوSf¸5 لسنة  31الفصل -1                                                           ضمان حر0ة تyو0ن xحزاب و النقابات و اZ9معيات ال�O يجب أن تل�Ãم  K> أنظم��ا  و~>   العمل السياOPQ أي مجموعة الضمانات الدستور0ة ل¥شر0ك املواطن K> ا89كم وم��ا ما يتعلق بضمان حر0ة  2ة Tجتماع و التظا ر السلمي7نإضافة إsh حر10ا89ر0ات 
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بالشفافية املالية و بeبذ العنف xساسية  و K> أ�شط��ا بأحyام الدستور و القانون و  اة Tجتماعية كما أعطى الدستور التو�OPS للشباب أ مية خاصة K> ا89ي  .3والرجل K> ا�Zالس املنتخبة  إsh تحقيق التناصف ب7ن املرأة والسâ>2خالل ضمان تمثيلي��ا K> ا�Zالس املنتخبةكذلك أقر الدستور التو�OPS ضرورة �شر0ك املرأة K> ا89ياة السياسية من   .1 ال�O نص عل¬�ا  �gسانوخاصة م��ا  يئة حقوق  �gسانوحماية ا89ر0ات وحقوق املستقلة وا�8دثة بالباب السادس من الدستور وال�O �عمل عsF دعم الديمقراطية ضمانات الRيا�ل الدستور0ة املتخصصة وتتمثل K> الRيئات الدستور0ة  ~>  الدستور'ة ا_لالفقرة الثالثة ضمانات الAي  والسياسية. وTقتصادية توسيع إسRامھ K> التنمية Tجتماعية والثقافيةالدولة عsF توف�7 الظروف الكفيلة ب¥نمية قدراتھ و�عمل عsF تحملھ املسؤولية وعsF أن الشباب "قوة فاعلة K> بناء الوطن" وتحرص  8والسياسية حيث أقر K> الفصل  وا89ر0ات و�عمل ع�g  sFسانب اح�Ãام حقوق تراق من الدستور وال�O 128الفصل  كذلك  يئة  �gسان.إsh ذلك يمك��ا اق�Ãاح ما تراه مناسبا لتطو0ر منظومة حقوق أو إحال��ا عsF اRZ9ات املعنية إضافة  �عز0ز ا كما تحقق K> حاالت ان��ا�اتھ ل¥سو��0ا   من الدستور التوSf¸5 . 46الفصل 3  من الدستور التوSf¸5.. 34الفصل  -2  من الدستور التوSf¸5. 35الفصل  -T                                                             1نتخابية.عsF ضمان ال¥شاركية K> ا89ياة السياسية وتنظر K> ا�9روقات ال�O قد �شوب العملية نتخاÛي كما �سRر ال�O تتوsh تنظيم Tنتخابات وضمان سالمة املسار T  Tنتخابات
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K> مرحلة أوsh  الدستور التو�KOPS> التأسOPSH لتكر+س مبادئ الديمقراطية ال¥شاركية سا م ا�Zتمع املد�ي K> تو�س K> الضغط عsF اy89ومات وعsF ا�Zلس   : تطبيقات الديمقراطية ال�شاركية ع�l مستوى القوان�نVول الفصل   التنصيص عل¬�ا K> النصوص القانونية الRامة.والوقوف عsF مدى تجسيد ا K> الواقع لذا وجب  عملية اتخاذ القرارات الRامةيرتبط نجاح الديمقراطية ال¥شاركية بمدى القدرة عsF إشراك  املواطن7ن K>   .ا�)ور الثا8ي تطبيقات الديمقراطية ال�شاركية %$ تو8س  <K مرحلة ثانيةالقانون ثم <K  ماعات العمومية أقر فيھZÁتو�س.وذلك بتخصيص قانون ل <K مستوى الدستور   تطبيقات الديمقراطية ال¥شاركية lتطبيقات الديمقراطية ال�شاركية ع� :l`وV ساس العا  الفقرةx �7خx يمثل  ذا OPSسبة للدستور التو�eعدد من املبادئ العامة مثل مبدأ م لفرض املبادئ بال sFالقوان7ن وذلك من خالل تنصيصھ ع sFماعات اعتماد وجوب الدستور  من 139 الفصل أقر املنطلق  ذا من  ا89وكمة املفتوحة.بصفتھ أعZ9ام لضمان املفتوحة ا89وكمة ومبادئ ال¥شاركية الديمقراطية آليات ا�8لية "اRاملد�ي وللمجتمع للمواطن7ن أوسع إس <K ابية وال��يئة التنمية برامج إعداد�Ãاملشرع استجاب الفصل  ذا خالل من  القانون". يضبطھ ملا طبقا تنفيذ ا ومتا�عة ال shمطلب إ OPQتمع مطالب من أساZون  بحيث املفتوحة ا89وكمة ومبادئ ال¥شاركية الديمقراطية آليات تطبيق وجوب و~> ا�yتمع يZا� <F8أ ا��µأدوارا و0مارس مسؤولية ك �µإيجابية أك <K التنمو0ة. العملية  
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ما جاء K> الدستور K> نص قانو�ي بالضغط عsF مجلس النواب لتكييف   التو�OPS املد�ي ا�Zتمع قام فقد ورق عsF ح �ا املبادئ  ذه تبقى ال ح�» املد�ي ا�Zتمع يمارسھ الذي الضغط و بالدستور  جاء ما يطبق الذي القانون  دور  يأ�ي  نا  .آليا��ا وال ال¥شاركية بالديمقراطية املقصود ما يب7ن لم الفصل  ذا أن إال ن،السyا 89اجيات Tستجابة إsh ترمي مش�Ãكة لغايات تحقيقا ا�9 �ات تبادل من يمكن مما وجمعيات ومنظمات أفراد من املد�ي ا�Zتمع و يا�ل البلديات ب7ن وال¥شارك التعاون  أوجھ تدعيم عsF املشرع حرص ذلك إsh إضافة وتم فرض تطبيق  ذه  2018ال�O صدرت  K> مجلة اZ9ماعات العمومية واÒÓ و و  ع�l مستوى مجلة  الفقرة الثانية: تطبيقات الديمقراطية ال�شاركية  ا�Fّ8>. الصعيد عsF أو الوطOa الصعيد عsF سواء القائمة، السلطات مع املباشر التفاعل طر0ق عن العام الشأن بتدب�7 املتعلقة القرارات اتخاذ K> يلعبونھ الذي الدور  وتمت7ن العامة السياسات صنع K> عموما واملواطن7ن املد�ي عا�Zتم إشراك من تمّكن ال�O وgجراءات åليات من جملة تضمن 1املفتوحة" ا89وكمة و ال¥شاركية الديمقراطية K> "�عنوان �امل قسماملبادئ K>  ذه ا�Zلة حيث تم تخصيص    .الشعبية بادرةوامل وTستفتاء  gعالم ~> åليات  ذه  املد�ي. ا�Zتمع وملنظمات للم¥ساكن7ن فعلية مشاركة إجراء اس¥يفاء �عد إال إعداد ا يمكن ال أنھ إsh إضافة ال¥شاركية الديمقراطية آليات إsh التنمو0ة ال �امج تخضع أن وجوب ا�Zلة من 29 الفصل أقر  ا(�ماعات ا�)لية
  القسم اr{امس من قانون اGrماعات اqHلية1                                                           
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إال أن  4ملزمة Tستفتاء نتائج وتyون  ".3ا�Zلس أعضاء أغلبية موافقة صورة K> استفتاء تنظيم اق�Ãاح ا�8لية باZ9ماعة املقيم7ن امل¥ساكن7ن لعشر يمكن "كما  ا�Zلس". أعضاء ثلOo أغلبية بموافقة باختصاصا��ا تتعلق مشار+ع وانجاز برامج إعداد حول  امل¥ساكن7ن استفتاء يقرر  أن ا�Zلس أعضاء ثلث من أو ا�8لية اZ9ماعة رئHس مبادرة عsF "بناء ا�8لية اZ9ماعة مجلس ا�Zلة من 31 الفصل مكنقاعدة املشاركة ف¬�ا ~> xوسع عg sFطالق. لذا ملؤّ ل7ن لإلدالء بأصوا��م) بدون استáناء، وqالتاh> فإن حق �شر0ك جميع املواطن7ن (ا ذه åلية بyو�ºا تضمن  تتم�7ّ الشعT Omستفتاء و~> الثانية لآللية بالeسبة    ".T2لك�Ãو�ي موقعRا عsF و�شر ا ا�8لية اZ9ماعة بمقر �عليقRا و0تم ا�8لية لZÁماعات الرسمية باZ9ر0دة ا�8لية لZÁماعات ال�Ãتي´ية القرارات "�شر وجوب عZ sFلةا� أكدت ولذلك اتخاذ ا تم ال�O بالقرارات يتعلق فRو الالحق gعالم أما مشارك��م". وضمان التنمو0ة وال �امج العامة بالسياسات مسبقا املد�ي ا�Zتمع ومنظمات املواطن7ن إلعالم التداب�7 �ل "باتخاذ ا�8لية اZ9ماعة ال�Ãام 1 ا�Zلة أقرت وقد اتخاذه املزمع القرار �شأن ر والتحاو  املد�ي ا�Zتمع ومyونات املواطن7ن مجموع رأي ملعرفة القرارات اتخاذ قبل يحصل الذي املسبق gعالم الالحق: وgعالم املسبق gعالم ب7ن  نا التفر0ق و0قع ا�8لية اZ9ماعات تتخذ ا ال�O القرارات بمضمون  املواطن7ن إعالم بھ و�عOa لإلعالم بالeسبة   من قانون اGrماعات اqHلية.33الفصل  -4  من قانون اGrماعات اqHلية.31الفصل - 3  من قانون اGrماعات اqHلية. 28الفصل  -2  من قانون اGrماعات اqHلية 3فقرة  29الفصل 1                                                           الZÁوء إليھ إال نادرا وK> قضايا  امة جدا لذا تقرر أن "تحمل نفقات تنظيم Tستفتاء وqالتاh> ال يتّم   احية التنظيميةTستفتاء كتقنية مyلف جّدا لZÁماعة ا�8لية من الن
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ي مواطن cستطيع من > آلية اق�Ãاح متاحة أل ~ الشعبية للمبادرة بالeسبة تقديم مق�Ãحات أو �عديالت إضافيةإّما يقّر أو يرفض (�عم أو ال) gجراء موضوع Tستفتاء دون أن تyون لھ القدرة عsF جRة أخرى، ال ي¥يح Tستفتاء  امشا كب�7ا للتفاعل، فاملواطن عادة حينما يدh> بصوتھ من  åلية. ذه  إsh" وذلك ل¥سRيل Tلتجاء 1إشراف الRيئة العليا املستقلة لالنتخاباتعsF م�7انية اZ9ماعة ا�8لية و0تع7ن توفر Tعتمادات قبل الشروع K> تنظيمRا تحت  ية تyون حاضرة K> برامج اZ9ماعات ا�8لية. كرست مجلة اZ9ماعات ا�8لية  ذه åلاملبادرة لدى املواطن7ن فيق�Ãحون املسائل ال�O يرو�ºا مRمة بالeسبة لRم وال�O قد ال  ذه åلية ال تضمن مشاركة شعبية واسعة فحسب، بل تكّرس أيضا روح  .برأيھخاللRا gدالء  وجد.  إنتمكن محاسبة املسؤول7ن عsF فساد م القرار واملراقب K> نفس الوقت ح�» يا�8لية واملسا مة K> �شأة املواطن الوا�> واملشارك K> الشؤون البلدية وK> صنع لتحقيق التنمية  åلياتإن آفاق العمل البلدي واسعة لذا وجب اتباع �ل  ذه     ."2امل¥ساكن7ن بآراء خاصا ®Zال وجوqا ا�8لية اZ9ماعة "تمسك حيث أوجب أن      أفراده لل��وض بالبالد.  لطاقاتھ وقدرات xمثلبالتاh> يتمكن ا�Zتمع من Tستخدام 
  من قانون اGrماعات اqHلية. 30الفصل  -2  من قانون اGrماعات اqHلية.33الفصل  -1                                                           
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اقع �ل املعني7ن من  إشراكلضمان نجاح الديمقراطية ال¥شاركية وجب العمل عsF   .الفصل الثا8ي: تطبيقات الديمقراطية ال�شاركية ع�l مستوى الو القرارات  إعدادK> جميع املراحل ابتداء من مرحلة ال¥�øيص مرورا بمرحلة وقطاع خاص K> �ل السياسات العمومية  ونقابي7ن عيات مدنية وفاعل7ن ومRني7نجم ت �ز مشاركة ا�Zتمع املد�ي عsF ، و ومتا�ع��ا وتنفيذ ا واعتماد ا وت´ن¬�ا والسياسات والضغط عsF  ة السياسية وTجتماعيةمستوى الواقع من خالل املشاركة K> ا89يا يوفر ا�Zتمع املد�ي شراكة حقيقية ب7ن ممثF>  ذه ا�Zالس واملواطن7ن  وqذلك  اZ9ماعة ا�8لية K> ترا¡�ا.أو بخصوص ا�Zالس البلدية و0ؤثر K>  ذه ا89الة عsF املشار+ع التنمو0ة ال�O ت �مجRا بخصوص ا�Zلس النياÛي وqالتاh> يمثل قوة اق�Ãاحية وقوة ضغط K> صياغة القوان7ن  cشارك ا�Zتمع املد�ي K> التأث�7 عsF أداء ا�Zالس املنتخبة سواء �ان ذلك  .الفقرة Vو`l تطو'ر أداء ا��الس املنتخبة  مراقبة نزا ة املسار TنتخاÛي.املنتخبة من خالل محاوالت �شر0ك املرأة والشباب K> العمل السياOPQ ومن خالل شرة من ذلك السâ> إsh تطو0ر أداء ا�Zالس �ان ذلك بصفة مباشرة أو غ�7 مباعsF املستوى الوطOa وا�F8> وجب إفراده بوسائل مشاركة K> العمل السياOPQ سواء ح�» يتمكن ا�Zتمع املد�ي من أن يyون عنصرا فاعال K> املسا مة K> التنمية و   صا�â> القرار K> البالد ملا فيھ مص8Áة اZ9ميع.    عملية اق�Ãاح ا89لول وذلك سواء بصف��م مواطن7ن أو منتم7ن Z9معيات مختصة.ن خالل استدعا�õم 89ضور املداوالت و§عطا�õم الفرصة لإلدالء بآرا�õم مما cسRل م
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 <K سا م� Oاحية الفعالة واملنظم ال��ÃقT قوتھ <K معيا�يZ9ت �ز قيمة العمل ا <Kتحقيق التنمية ال´شر0ة.  اتھ تفعيل التنمية الشاملة واملستدامة و sFصنع العمل ع <Kالتنمية ا�8لية والوطنية و <K انة متم�7ةyا مRمعيات فرضت لنفسZ9نحو الديمقراطية ال¥شاركية.      ا OPúالتم <K <hالتاqل للسالم لسنة  السياسات والقرارات العمومية وq8وار 2015وقد منحت جائزة نوÁا�> الرا�> لqبالر «Uسc ملا  <K تحاد العامT ونة منyموعة من املنظمات التا�عة للمجتمع املد�ي واملتZ� اب العمل الرابطة التو�سية 89قوق تو�س أيqللشغل نقابة أر OPSسانالتو��g  ونقابة <K جتماعيةT 8د من املشا�لÁإضافة  .البالد وا�9روج بحلول سياسيةا�8امي7ن وذلك للدور الذي قامت بھ  ذه املنظمات لshإ  sâالس املنتخبة النيابية والبلدية سZا89ياة السياسية وتكر+س أك � قدر من ذلك ولضمان تطو0ر أداء ا� <K شر0ك املرأة والشباب� shتمع املد�ي إZم.ا�Rشر'ك املرأة %$ ا()ياة السياسية -أ  التمثيلية واملشاركة لª  ا89ياة السياسية <K املشاركة <K د دور املرأةRتو�س �عد  ش <K 8وظاÁجتماعية والسياسيةا�ساعا مT ا89ياة <K ساء بقوةeساء والرجالع � خلق العديد  الثورة حيث انخرطت الeالفرص وا89قوق ب7ن ال <K مجال املساواة <K شطeت Oمعيات ال�Z9ساء وتوعية الرأي العام   .1من اeعبئة ال� sFمعيات عZ9ا89شد من أجل إدراج والسياسي7ن 89قوقد را نت جل  ذه ا shخ�7ة باإلضافة إx فرض إدراج التناصف وق وحاجيات  ذه shار0ة. وقد توصلت املرأة إZ9صالحات القانونية اg <K يئات السياسية املساواةRال <K ساءeي بوصفھ آلية �سمح بتطو0ر تمثيلية الÛنتخاT القانون <K                                                           1  ل مركز البحوث والدراسات والتوثيق و�عالم حول املرأة سنةGë2013  لة بالبالد. 16000جمعية 5سائية من  700وجودGÜجمعية م  
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إال K> حدود ما يحتمھ العدد الفردي للمقاعد ا��صصة  ال�O ال تح�Ãم  ذا املبدأالتناصف ب7ن الeساء والرجال وقاعدة التناوب بي��م داخل القائمة وال تقبل القائمة قدم ال�Ã°8ات عsF أساس مبدأ " ت 1من القانون TنتخاÛي 24حيث أقر الفصل  +عية لسنة فزن بمقاعد خالل Tنتخابات ال¥شر  بلغ عدد الeساء اللوا�ي و كذا  لبعض الدوائر." وال تقبل القائمات ال�O ال تح�Ãم  ذه .والرجال وقاعدة التناوب بي��م داخل القائمةال�Ã°8ات لعضو0ة ا�Zالس البلدية واRZ9و0ة عsF أساس مبدأ التناصف ب7ن الeساء "تقّدم  2تاسعا 49ودي حيث أقر الفصل التناصف xفقي إsh جانب التناصف العمالقائمات امل�Ã°8ة لالنتخابات البلدية ووقع تنقيح القانون TنتخاÛي بإضافة وقع ال�Ãك�7 من طرف ا�Zتمع املد�ي عsF مز0د مشاركة املرأة K>  2018ثم K   <K> املائة من أعضاء مجلس النواب. 35ة امرأة أي بeسب K67> تو�س  2014   ة للت8Ôيح"تحدد ا الRيئالقاعدة K> حدود عدد القائمات ا��الفة ما لم يقع ت8ÔيحRا å <Kجال القانونية ال�O أك�µ من دائرة انتخابية وال تقبل قائمات xحزاب أو Tئتالفات ال�O ال تح�Ãم  ذه التناصف ب7ن الeساء والرجال K> رئاسة القائمات ا89زqية وTئتالفية ال�O تK Ò°�Ã> مبدأ كما تقّدم ال�Ã°8ات لعضو0ة ا�Zالس البلدية واRZ9و0ة عsF أساس   .القاعدة
  املتعلق باالنتخابات وVستفتاء 2014ماي  26املؤرخ 1%  2014لسنة  16يتعلق ب�نقيح و©تمام القانون zساSfg عدد  2017فيفري  14مؤرخ 1%  2017لسنة  7القانون zساSfg عدد 2  املتعلق باالنتخابات وVستفتاء 2014ماي  26املؤرخ 1%  2014نة لس 16القانون zساSfg عدد 1                                                           
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 <K نتخابات البلديةT <K ساء 2018بتطبيق  ذا الفصلeبلغ عدد ال ب7ن اeZ9س7ن خاصة عsF الصعيد السياOPQ  الذي عمل عsF محاولة ترسيخ املساواة 2لالنتخابات.  ذا ا89ضور للمرأة  و ن¥يجة �8اولة جدية من طرف ا�Zتمع املد�يمن مجموع الفائز0ن حسب الRيئة العليا املستقلة  %47أي ما cعادل  33851الفائزات مشاركة املرأة K> ا89ياة  �Üدف مبدأ التناصف إsh التأث�7 عsF الرأي العام بأ مية  وكم�Ã°8ة وكمالحظة.السياسية. كما عمل ا�Zتمع املد�ي عZø� sFيع حضور املرأة T <Kنتخابات كناخبة املرأة عsF تقلد مناصب قيادية وتحس7ن مشارك��ا كما ونوعا K> ا89ياة  و�Zøيع ة Tنتخاب لyل مواطن وسا م K> �شر0كھ K> ا89ياة السياسية من ذلك إقرار إمyانيأقر الدستور التو�OPS بدور الشباب كقوة فاعلة K> بناء ا�Zتمع  K>  ذا gطار  والس�7 بالبالد نحو xفضل.وقدر��ا عsF التجدد الداخF> وال يyون  ذا �غ�7 بناء جيل قادر عsF تحمل املسؤوليات قرار الكيانات السياسية إن العمل السياOPQ يقتOPÎ إيجاد السبل لضمان است  ªشر'ك الشباب %$ ا()ياة السياسية -ب  العمل اZ9معيا�ي.لم تؤمن بھ. لذا وجب عsF املرأة السâ> إلثبات وجود ا K> ا�Zتمع بمز0د Tنخراط K> حزاب ال�O �عتمد K> عملRا عsF الرجال ولم �عمل عsF �عز0ز دور املرأة K> ا�Zتمع أو x xحيان T <Kنتخابات ألن وضع أسماء الeساء عsF قائمات �ان صور0ا بالeسبة لبعض ما غاب K> �عض  أن يyون منح الفرصة للمرأة عsF أساس مبدأ الكفاءة ال غ�7 و وK> مواقع السلطة العليا وK> مراكز القرار لكن يجب  السياسية وTجتماعية وتواجد ا   Gمعيات الناشطة 1% 8ذا امليدان جمعية أصوات 5ساء ورابطة الناخبات التو5سيات.من أ8م اr 2  من الرجال  3805مقابل 1                                                           
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والÒ°�Ã لعضو0ة مجلس نواب الشعب  1عشرة سنة �املة تو�OPS بلغ من العمر ثما�ي والÒ°�Ã لرئاسة اZ9مRور0ة للبالغ7ن من العمر  2سنة �املة 23للبالغ7ن من العمر  و�سقط  ة يوم تقديم مطلب الÒ°�ÃمÒ°�Ã  ال يز0د سّنھ عن خمس وثالث7ن سنأن تضّم من ب7ن �ل ستة م�Ã°78ن تباعا K> بقية القائمة، م�Ã°8ة أو  وضرورة  .وثالث7ن سنة يوم تقديم مطلب الÒ°�Ãامل�Ã°8ة من ب7ن الثالثة xوائل ف¬�ا م�Ã°8ة أو مÒ°�Ã  ال يز0د سّنھ عن خمس ضرورة أن تحتوي القوائم  4عاشرا 49الفصل  كما أقر القانون TنتخاÛي K>  طبعا مع إضافة �عض الشروط xخرى. 3ثالثون سنة عx sFقلخمس و  ياة السياسية وذلك البتعاد يالحظ عزوف الشباب التو�OPS عsF املشاركة K> ا89تحمل K> طيا��ا رغبة K> تأسHس دولة ا89قوق واملواطنة ال�c Oشارك ف¬�ا اZ9ميع رغم  ذه القوان7ن ورغم الصبغة الشبابية ال�O اك¥س��ا الثورة التو�سية وال�O   القائمة ال�O ال تح�Ãم  ذه الشروط. .OPSغلب عل¬�ا   السياسي7ن عن تحقيق أ داف الشباب التو�c أ مي��ا مجرد خطوات قد sFجراءات عg حزاب السياسية التو�سية و كذا تبقى �ل  ذهx من الناحية الواقعية حيث مازالت <Fانب الشكZ9يل القديم، فماZÁكيانا��ا وتركيب��ا القيادية ل <K حزاب خاضعةx شر0حة عمر0ة جاوزت الست7ن و و ما منع الشباب من عظم قيادات shإ OUتe54الفصل -1                                                           السياسية التو�سية ت  .Sf¸553الفصل -2  من الدستور التو .Sf¸574الفصل -3  من الدستور التو . Sf¸5عدد -4  من الدستور التو Sfg2017فيفري  14مؤرخ 1%  2017لسنة  7قانون أسا Sfgساz لسنة  16عدد  يتعلق ب�نقيح و©تمام القانون   املتعلق باالنتخابات وVستفتاء. 2014ماي  26املؤرخ %1  2014
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اقبة نزا�ة املسار rنتخا»ي الفقرة  البحث K> ا�9روقات ال�O حصلت K>  ذه Tنتخابات. اما K>  والبلدية ولع�Ùا دورا والرئاسية اZ9معيات بمراقبة Tنتخابات ال¥شر+عيةذلك من تطبيقات الديمقراطية ال¥شاركية عsF مستوى الواقع قيام عدد من  إshإضافة ، بنHتھ العميقة باعتباره وqالدرجة xوsh مدرسة لل�Ãبية السياسية للمواطنsh درجة النæí وفRم معa» ا89زب السياK OPQ> تكمن K> أن  ذه xخ�7ة لم تصل �عد إإن أزمة املشاركة السياسية للشباب x <Kحزاب السياسية التو�سية �عد الثورة   .إsh نتائج وخيمة �أن يتم تحو0لRم إsh رصيد احتياطي لالنحراف Tجتما�>إلدماج الشباب K> العمل السياOPQ، ألن توسع حالة العزوف عن املشاركة قد يفOPÎ رور0ة ومنظمات ا�Zتمع املد�ي وقبل  ذا وذاك أجRزة ا89كم أن توجد åليات الضوالدعوة إsh محارqة الفساد، غ�7 أنھ يظل من الضروري أن تحاول القوى ا89زqية �عب�7اتھ، خاصة K> تحر�ات احتجاجية عx sFرض ومطالبات با89ق K> ال¥شغيل وجود مبادرات عx sFرض لeشاط سياOPQ شباÛي يجد ينفي  ال لكن  ذا .K> ��رب الشباب من Tنخراط K> الشأن العام مثل املشاركة T <Kنتخاباتتوh> مناصب قيادية والتأث�7 عsF ا�9يارات املركز0ة للتنظيمات السياسية مما �س´ب  الRيئة العليا املستقلة لالنتخابات بإدارة  �126لف الدستور التو�K OPS> فصلھ   .الثانية: مر عل¬�ا و~>  يئة دستور0ة لك��ا متyونة  وgشراف Tنتخابات وTستفتاءات وتنظيمRا   الناشط7ن K> ا�Zتمع املد�ي.محايدين من ذوي الكفاءة وال�Ïا ة وقد أثب¥ت التجرqة أنھ يتم اختيار م من  مستقل7نأ°�اص ا�Zتمع املد�ي حيث أقر الدستور �و�ºا ت�Ãكب من �سعة أعضاء  من
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إضافة للدور الفاعل الذي تقوم  ذه الRيئة تقوم �عض مؤسسات ا�Zتمع  وز0را مyلفا بالعالقة ب7ن املؤسسات الدستور0ة  2015كب�7ة من ذلك �عي7ن اy89ومة K> سياسيا أو اجتماعيا وقد أعطت اy89ومات املتعاقبة K> تو�س للمجتمع املد�ي قيمة قوة K> توجيھ القرارات السيادية ودور فعال K> التغي�7 نحو xفضل سواء �ان ذلك حيث أصبحت لھ بناء عsF ما تقدم يت ن لنا دور ا�Zتمع املد�ي K> الواقع املعHش   .T2018نتخابات البلدية لسنة �سب´ت K> �عض xحيان K> إعادة Tنتخابات K> �عض املراكز مثل ما حصل K>  وشفافي��ا من خالل كشفRم لyل Tخالالت ال�O �شوب العملية Tنتخابية وال�Oا�8افظة عsF نزا ��ا ن�8ت  ذه املنظمات K> إبراز أ مية Tنتخابات وضرورة تقوم بتدر0ب عدد من الشبان عsF مالحظة ومراقبة س�7 العملية Tنتخابية وقد والتصدي �8اوالت الغش والتالعب باألصوات وتجاوز قانون ا89ملة Tنتخابية. كما عية املواطن7ن بأ مية املشاركة K> عملية Tق�Ãاع وكيفي��ا بدور  ام K> تو  1املد�ي و�شر0ك جميع طوائف ا�Zتمع  واملشاركة K> اتخاذ القرارات ا�8لية مركز0ةالال  �عميقلRذه التنظيمات للمسا مة K> ال¥شر+ع والرقابة. وعsF املستوى ا�F8> من خالل إدارة و�سي�7 الشأن العام.. فعsF املستوى املركزي يتجsF ذلك من خالل إتاحة الفرصة ك � للمواطن K> و§عطاء دور أ تفعيل دور ا�Zتمع املد�ي عsF املستوى املركزي وا�F8>الديمقراطية النيابية من خالل إشراك مختلف الفاعل7ن K> ا�Zتمع وذلك من خالل الالت تخمقراطية ال¥شاركية حاولت معاZ9ة اإن الدي ختاما يمكن القول   �ي و و ما يظRر أ ميتھ حيث أصبح واقعا ال يمكن تجا لھ.وا�Zتمع املد يyون  أنوالشباب الذي يجب  ة K> اتخاذ القرارات ومن ذلك �شر0ك املرأةK> املشارك   من أ8م 8ذه املنظمات "جمعية مراقبون" " منظمة أنا يقظ" " منظمة عتيد"و "مرصد شا8د".-1                                                             قوة فاعلة K> ا�Zتمع 
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 <K لكن رغم ذلك تبقى الديمقراطية ال¥شاركية ر ينة و�> املواطن بقيمتھ ودوره <Kا89كم و <K جتماعية ومدى تطبيق آليات مشاركة املواطنT ا89ياة <K ون قيمةا89ياة السياسية. فالاملشاركةyطار القانو�ي  نتائج ال يمكن أن تg إال إذا توفر      الالزم7ن  لتضمن للمواطن اضطالعھ بدوره K> قيام الدولة املدنية.       واملؤسسا�ي
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العرÛي: "مسار Tنتقال الديمقراطي" ا�Zلة القانونية التو�سية،  وليد   ا��الت القانونية       قائمة املراجع وا�Zتمع املد�ي" القضاء وال¥شر+ع، دcسم �  �gسانرضا خماخم: "حقوق    .88، ص �g، 1995ساناللغما�ي:"ا�Zتمع املد�ي ومتطلباتھ" ا�Zلة العرqية 89قوق سليم    .69، ص2012 وحيد الفرشOPúH "العدالة Tنتقالية K> تو�س" املعRد العرÛي 89قوق    .27ص  1988 دOPSc: "مفRوم ا�Zتمع املد�ي K> تو�س" مذكرة لنيل شRادة حمادي الر    املذكرات    .2012تو�س  �gسان      .K2014> القانون العام، �لية ا89قوق والعلوم السياسية بتو�س �سر0ن معروف: "آليات الديمقراطية ال¥شاركية ا�8لية"، مذكرة ماجست  �7  .1997تو�س ة �لية ا89قوق والعلوم السياسية بالدراسات املعمق
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  ن�القوان    لسنة  الدستور OPSور0ة التو�سية  2014التو�RمZÁل OUالصادر بالرائد الرس  <K10/2/2014.   عدد OPQساx 2018لسنة  29القانون  <K املتعلق  2018ماي  9املؤرخ �علق  2016مارس  24املؤرخ K>  2016لسنة  22عدد  xساOPQالقانون    .باZ9ماعات ا�8لية املتعلق ب¥نظيم  2011س´تم �  24املؤرخ K>  2011لسنة  88د املرسوم عد  .با89ق K> النفاذ اsh املعلومة املتعلق  2014ماي  26املؤرخ K>  2014لسنة  16القانون xساOPQ عدد   اZ9معيات يتعلق  2017فيفري  14مؤرخ K>  2017لسنة  7القانون xساOPQ عدد   .باالنتخابات وTستفتاء املتعلق  2014ماي  26املؤرخ K>  2014لسنة  16ب¥نقيح و§تمام القانون xساOPQ عدد   ء.باالنتخابات وTستفتا
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àÛ•�íé’~�Ö]�Ù]çuúÖ��íéßè‚Ö]�l^Š‰ö¹]�t^Ú�c�íÚ‡_��Ñ^ŠÞù] ì†‘^Ã¹]�íéÞ‚¹]�íéÞçÞ^ÏÖ]� �Já^Þ‚Â<ê×ÃÖ]<‚fÂ< < من -ا89موالت الديeية والدالالت الرمز0ة والثقل Tجتما�> والثقاK> الذي يواكب  ، بZïة1نا سنجد دائما من يرفض تبOa  ذا التصور من �ساطة وسRولة، فإنعsF الرغم مما قد توû> بھ عملية Tرتباط ب7ن رجل وامرأة بواسطة عقد زواج   مقدمة: البعد الروû> املستمدة غالبا قيمھ - خصوصا لدى ا�Zتمعات املتدينة -وÛشyل تلقا�يذات الصلة بھ �عت � أقرب من غ�7 ا إsh مجال "املقدس"، و�ستد�> بمجرد إثار��ا ال�øصية، �Üيمن عليھ إsh حد �عيد الRاجس xخال«> واملثاh>، من منطلق أن القضايا لتداول الشر�> والقانو�ي Z9ميع القضايا املرتبطة بمجال xحوال فا يحكم أنماط إبرام الزواج وحل ميثاقھ K> عرف الشرا�ع السماو0ة.العقود، وت�Ãجم التضارب القائم ب7ن املنطق القانو�ي للدولة املدنية، ونظ�7ه الذي نموذجا مع �ا عن عمق القطيعة xن�Ãوqولوجية ال�O ��يمن عsF إبرام مثل  اتھ أو xسرة، �2سميتھ بمنظومة xحوال ال�øصية ونتائج تندرج ضمن ما يصطÒÁ عsFومن  ذا املنطلق، تضرب لنا مؤسسة الزواج وما يرتبط ¡�ا من أحyام وآثار   اتھ العملية و0ؤطر ا. مثل –وجRة نظره    .55و  54، صفحات 1988، 3العلمية 1% حقول املعرفة اqrقوقية وVقتصادية والسياسية، عدد شBبون عبد الكر
م، ال�شر ع والقضاء 1% املغرب وارتباطھ بال�شر ع �سالمي، 1% امليادين : مجلة الدراسات -Rude-Antoine Edwige, le mariage des marocains et des vietnamiens en France : contrainte, persuasion ou liberté in Hommes et migrations, Hors dossier, n° 1227, Septembre octobre, 2000, page 77. 2-1                                                            وتصوراتھ xساسية من الدين.



 عدنان الع�$ عبد�.............................................املعاصرة املدنية القانونية 8Vساق ضمن ال�Kصية لألحوال  الدي�ية املؤسسات إدماج أزمة

336  

ا�9صوصية الكب�7ة ال�O  وتزداد مقارqة  ذا املوضوع �عقيدا �لما استحضرنا ا89داäي الصاعد. الRادئ K> قلب ا�Zتمع الالئyيلتصور جديد، قادر عsF اس¥يعاب فلسفة املؤسسات ذات املرجعية الديeية، ودمجRا ة والعقالنية،وذلك K> أفق التأسHس إsh الواجRة، وأعOa ¡�ا قضايا العلمانية وا89ر0ان¥شار الفكر املد�ي وتنامي تداعياتھ الرامية إلعادة النقاش حول متالزماتھ الرئHسية وتتأكد را نية  ذا املوضوع ووجا ة إشyالياتھ، �لما أخذنا �ع7ن Tعتبار  ،وطغيان طا�ع 1خلRا الشديد مع مyونات الRو0ةتك¥س¬�ا جميع العالقات xسر0ة، وتدا املد�ي والديOa عsF مستوى العالم كyل، ما ف�ù فالتناقض املتنامي ب7ن البعدين  ��øص �gسان املتدين وأحوالھ ومعتقداتھ الرا®�ة.وا89رمة عsF مختلف مستو0ات التعاطي معRا، وذلك إsh حد اعتبار ا لصيقة عsF جميع مواطن تناولRا وتنظيمRا، و يمنة سمة القداسة 2ا89ساسية املفرطة تفاقيات الدولية qrقوق �5سان، 1%: ال"ساء برجاوي خالد، قانون zسرة باملغرب ب,ن املدونة ومقتضيات Gutmann Daniel, Le sentiment d’identité. Etude de droit des personnes et de la famille, éditions : L.G.D.J, collection bibliothèque de droit privé, tome 327, Paris, 2000. 2V -1                                                             بزمام تحصHنا��ا xساسية.بامتياز، وآخر القالع املستعصية عsF نمط التفك�7 ا89ر، ال�O ال زال الدين ممسyا مجال xحوال ال�øصية ال زال وسHبقى إsh إشعار الحق أرضية للتقاطبات العقائدية من منطلق أن  دوما لالشتعال، وأن ثوابت التدافع ا89ضاري مر°8ة لالنتعاش، وذلكللشك عsF �ون فتيل اZ9دل ا89قو«> والZÝال xيديولو=> عsF  ذا املستوى قابل والRو0ة، و0ؤكد بما ال يدع مجاال  القاطع عsF را نية إشyالية ا89داثة يضرب الدليل ، بمقر Rلية العلوم القانونية 2002أبر
ل  20و 19ودولة اqrق والقانون، أشغال امللتقى الدو�% املنظم يومي  ، كرSfg اليو5س<و، املرأة وحقوقBا، صفحة 1وVقتصادية وVجتماعية، السو ¸Sf، الر/اط، سلسلة الندوات، رقم  68. 
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نية ولقد صار لزاما وا89الة  اتھ مساءلة املفا يم xساسية للدولة املد والبHئة ا89قوقية والثقافية املدنية املeس�Áة  ال�øصية امل¥شبعة با89مولة الديeيةإلنتاج صيغ مرنة قادرة عsF تحقيق حد أد�ى من التعاcش، ب7ن مؤسسات xحوال وعقالنية، والبحث عن مدى قابلي��ا  ا��تلفة من علمانية وحر0ة بأ�عاد ا و�شعبا��ا القانونية املدنية املعاصرة وqناءا��ا ا89قوقية النظر0ة ومآال��ا  سياقات املنظوماتالرئHسية التالية: إsh أي حد تZÝeم املؤسسات الديeية لألحوال ال�øصية مع وتنجم بالضرورة عن �ل ما تقدم ا89اجة املاسة وامل8Áة لطرح gشyالية  استقرار النمط القانو�ي للمنظومات املدنية السائدة.اج تلك املؤسسات واس¥يعا¡�ا �شyل ال �Üدد استمرار0ة وال و§دم ،من أي اعتبار ال و�ي �عض gشyاالت القانونية ال�x Oول)، وتوضيح  املتدينون عsF املنطق العلما�ي(ا�8ور وgدماج ب7ن مؤسسات كال املنطق7ن، وذلك K> أفق جرد �عض املؤاخذات ال�c Oعي�Ùا املنطق القانو�ي املد�ي واملنطق القانو�ي الديOa، والتماس مساحات إخفاق Tندماج من محاولة استقصاء مختلف مواطن التنافر املفتعل ب7ن ومن ثم �ان ال بد  املؤسسات ذات ا89مولة والفلسفة الديeية ؟و ل بقيت فعال �xساق املدنية وفية ملنطلقا��ا العقالنية بمناسبة �عاط¬�ا مع خصوصيات املؤسسات املذ�ورة دون ال�Ãاجع عن قيم ا89ر0ة واللي �الية ال�O ترفعRا؟ ؟ و§sh أي مدى تقوى تلك �xساق عsF اح�Ãام وصون الديeية بنفس علما�ي محايدوذلك �اآل�ي: ما ~> ا89دود العملية لقدرة �xساق املدنية عsF اس¥يعاب املؤسسات كما يقتx OPÎمر أيضا تفر+ع إشyاليات ثانو0ة عن  اتھ gشyالية الرئHسية،   العملية والواقعية؟ الثا�ي)، إضافة إsh لفت  إsh قاموسھ ا89ر واللي �اh>(ا�8ور -K> اعتقاد م   - �OPSء بناءه ا�Zرد -من وجRة نظر م -النظر إsh �عض املغالطات املنطقية ال�O ال تخدم 
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ن والعقال�ي(ا�8ور الثالث)، وذلك K> أفق إرساء أرضية واقعية للتعاcش البناء ب7 .<âا املد�ي الوضRية ومحيطeول: 4دماج ا�)ور  املؤسسات الديV lحالة نفسية  العلمانية. محك ع� <K اRعد ا العلما�ي تخبط� <K الدولة املدنية sFعاب عc مجمل تصرفات صناع القرار2  مزمنة 1ووجدانيةغالبا ما sFف¬�ا، وتوجھ مسار  ��يمن ع �شyل مفرط، واملغاالة K> احتقار åخر والسâ>  تحر�ا��م K> اتجاه Zçgاب بالذات تتطابق مع املشروع ا89ضاري  ال�O–وتبعا لذلك، فإن  اتھ ا89الة النفسية  .4وTس¥بدادمعھ باملقابل �عصب عكOPS تحركھ و��يمن عليھ نفس اعتبارات السيطرة ؛ الOPúء الذي يتولد الوظائف الثانو0ة xخرى، ال�Ãبو0ة م��ا وgعالمية والثقافية...اx9ساسية للدولة، �شر+عية �انت أم تنفيذية أم قضائية، أو عsF مستوى غ�7 ا من نا يك عن محاولة �غذية  ذا التصور و�عميقھ عsF مستوى الوظائف  ،3إsh إقصائھ -الذي تت´ناه الدولة املدنية و�سوق لھConceptions du monde"5والتصور الyو�ي" : "مكتبة العبي<ان"، الر
اض،  إ�شباخرفيليكس وRامل دمحم إسماعيل، الفراسة وقوة اqrدس، م"شورات-2 .230، صفحة AIRP ،"2005: " شاكر، محامي الشيطان، م"شوراتنابل¸Sf -1                                                           وانب نظام xحوال ال�øصية gسالمي عموما للتصور تتذرع بمصادمة مختلف ج : حوارات مع وقا¤ع جلسات محاكمة روجيھ غارودي، 21روجيھ غارودي ونوري شاكر، 8ذه وصيSc للقرن - 4 .189، صفحةAIRP ،"2004عليان عبد هللا ع&%، حوار اqrضارات 1% القرن اqrادي والعشر
ن، م"شورات "- 3 .55،صفحة 2006 ، مفBوم "تصورات Plon ،"1959، م"شورات "1919راجع t\ذا اr{صوص: ماكس فيب,+، العالم والسياSfg، -5 .110، صفحة AIRP ،"2007م"شورات "  .Max Weber, Le savant et le politique - 1919, éditions : Plon, 1959, 230 pages وzحداث والسياسات املطروحة ع&� الساحة العمومية، واملتداولة ع&� مستوى الفكر �5سا5ي.صة تقييم ºz{اص وzنظمة واملؤسسات للظوا8ر والقضايا " باعتبار8ا خال Conceptions du mondeالعالم" "
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 � فباستáناء العقيدة الصامتة للفرد، وما قد ين´ثق ع��ا من أفyار وتصورات مع والتعاcش معھ رغما عن Tختالف الذي يف�Ãض أنھ ال يفسد للود قضية.العلما�ي،بحيث ال ت�Ãك مجاال �8اوالت التفك�7 الRادئ K> إمyانية قبول åخر  إلجبار املعتقدات الديeية عsF  صار معھ مرادفا الذيجلبابھ العلما�ي،إsh ا89د وتقييد ا إsh أ�عد ا89دود.و كذا، لم cعد للمفRوم املد�ي أي معa» إذا تم تجر0ده من عsF الساحة العمومية، و�عقب  ذه التجليات  ظRور أي من تجليات الفكر الديOaبالyلمة والرأي، فإن العلمانية عموما تضع عsF قائمة أولو0ا��ا ا89يلولة دون  ع��ا ة محايدة الحتواء اختالفا��م السياسية وتناقضا��م املذ بية، وتyون بمثابة حاضنالديeية، والصيغة الyونية الوحيدة إليجاد أرضية مدنية ال ديeية يتقاسمRا اZ9ميع، العلما�ي بyو�ºا ال�Ãجمة xسU» للديموقراطية ا89قة، والتكر+س xمثل ل8Áر0ة و§ذا �انت مسألة فصل املد�ي عن الديOa توû> عsF مستوى ا�9طاب القانو�ي  eسب وgرث وغ�7 ا.وأحyام البالeسبة للصداق والوالية والقوامة وما�ع اختالف العقيدة K> الزواج والطالق xحادي جملة من املؤسسات املستوحاة من القيم الديeية والعقائد السماو0ة كما  و الشأن املرافق العمومية، رفضRا gقرار �شرعية الشyل الديOa للزواج، واس¥بعاد ا لتطبيق sF مستوى جميع إ�عاد الدين عن ا89ياة العامة، واس¥ئصال أي مظRر من مظا ره عومن  ذا املنطلق عيب عsF العلمانية باعتبار ا تجسيدا لفلسفة �سsâ إsh  مستحدثة.Tضطراري عن الساحة العامة، و�عو0ضRا بقناعات وأيديولوجيات مدنية  Tختفاء
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من وجRة نظر -فإن واقع ا89ال السائد عsF مستوى xنظمة القانونية املقارنة يفند  لفر�سية ذلك أن تكر+س الفصل الصارم ب7ن الدين والدولة عsF الطر0قة "ا .1 ذا الطرح و0دحض مرتكزاتھ إsh حد كب�7 -املناوئ7ن لRذا التصور  ، و0فند Tدعاء القاOPÅ بyون العلمانية 2النماذج املعمول ¡�ا K> با«> الدول xوروqيةذا الصلة ¡�ا متفردا إsh حد كب�7 باملقارنة مع  امل¥شددة" يجعل النموذج العلما�ي الذي ال cع�Ãف  الفر�OPS . فالنموذج العلما�ي3إنجاز يحوز الفر�سيون براءة اخ�Ãاعھ ، ال�O لم �ستطع 89د åن 5،قياسا بتعدد وتنوع xنظمة اZ9اري ¡�ا العمل4العال�OUعض العقود والتصرفات، يبقى نموذجا ي¥يما عsF املستوى xوروÛي ورqما يمول أي �شاط ديOa، وال يقر بالضوابط الديeية ال�O تتطل�Ùا 8èة  بأي دين، وال يخص درجة انفتاحRا عsF  مافي تتمايز ،وال�6Oالتخلص من ترك��ا الديeية �شyل تام
                                                           1Dord Olivier, Laïcité : Le modèle français sous influence européenne, éditions de la Fondation Robert Schuman, septembre 2004, Préface de Bernard Stasi, Président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, page 52. 2Clément Benelbaz, Le principe de laïcité en droit public français, éditions : L’Harmatan, 2011, Logiques juridiques, page 172. 3Dord Olivier, Laïcité : Le modèle français sous influence européenne… op. cit., page 6. 4Ibid, page 14. 5Clément Benelbaz, Le principe de laïcité en droit public français… op. cit., page 137.  - 6 عشرة STزرق الصا1%، وامل<ون من تاج يتوسط اثz ورو4ي ذي اللونz تحادV ر دجن�+ سنة يمثل الرسم املضروب ع&� علمBالذي يوافق 1955نجمة ذ8بية، رمزا دي"يا بامتياز سبق أن ت¹ناه مجلس أورو/ا 1% الثامن من ش ،  .Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. "  Apocalypse, chapitre XII, verset 1" 1 قد تضمنھ إنجيل يوحنا 1% اGrزء الثا5ي عشر، �ية zو��:" عند املذ8ب ال<اثولي<ي. كما أن وصف 8ذه العالمة الدي"ية l’Immaculée conceptionعيد"اqrمل بال د5س" "



 عدنان الع�$ عبد�.............................................املعاصرة املدنية القانونية 8Vساق ضمن ال�Kصية لألحوال  الدي�ية املؤسسات إدماج أزمة

341  

، وتلتقي K> احتفاظRا 1الديOa واملد�ي الشأن الديOa، وفيما يتعلق بدرجة فصلRا ب7ن OPSمستوى الفصل ب7ن الدولة والو+عتقد جانب من الفقھ أن التباعد الكب�7 ب7ن ا89لول املعتمدة من طرف دول  .2بمسافة كب�7ة اتجاه التصور الفر� sFي عÛوروx تحادT sFع <Fل جyسة، يؤشر �شHانية كنyعتقاد �عدم إمT sFكة ¡�ذا ا�9صوص، كما يبعث ع�Ãية مشqا�عدام أرضية أورو<ûوالرو Oaك ملسألة الفصل ب7ن الزم�Ãية"" .3تبلور أي تصور مشqا89ديث عن "علمانيات أورو <K دد البعض�Ãاتھ، لم يRوأمام وضعية كdes laïcités européennes" 4يختلف �ع <K خرå دد البعض�Ãا عن البعض، كما لم يRية فيما يخص التصور ا�9اص بفصل الدين عن ضqوروx اف دستوري صر0ح كما  و ا89ال ا89ديث عن فئت7ن من الدول�Ãية تحظى باعeرسميا الدين كب «aسبة لليونان والدانمارك  الدولة: فئة ت¥بeنظاما ذا طبيعة و بال «aر0طانيا وفئة أخرى ت¥بq shا واللوكسمبورغ وأملانيا و§سبانيا تميل إyيZÁqال ��غال و ولندا و� <ûوالرو Oa1                                                                .5و§يطاليا و§يرلندا وفر�ساالفصل ب7ن الزمClément Benelbaz, Le principe de laïcité en droit public français… op. cit., page 183. 2Dord Olivier, Laïcité : Le modèle français sous influence européenne… op. cit., page 35. 3Joachin Gaertner, Comment l’Etat de doit libéral peut-il concilier neutralité religieuse et responsabilité culturelle ? Réflexions à partir d’une expérience pratique, in : La laïcité en question, Religion, État et société en France et en Allemagne du 18e siècle à nos jours, publiée par Sylvie Le grand, éditions : presses universitaires du Septentrion, 2008, collection : mondes germaniques, page 185. 4Champion Françoise, Les laïcités européennes au miroir du cas britannique 16éme- 21éme siècle, éditions : P.U.R., collection : sciences des religions, Rennes, 2006, page 188. 5Clément Benelbaz, Le principe de laïcité en droit public français… op. cit., pages : 138 et 149. 
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 .Alinéa 1, Article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 1                                                           اZ9اري ¡�ا العمل، cعت � أمرا �عيد املنال إن لم نقل مستحيال، فإن ذلك ممكن بدون لدولة واحدة، �شyل تام ومطلق ودون قيد أو شرط، وعsF جميع مستو0ات القوان7ن ذا �ان من املسلم بھ أن اح�Ãام ا89ر0ة الديeية �Zموع املواطن7ن املنتم7ن و§  ذه القناعات وممارس��ا K> مجاالت أخرى غ�7 ا. مطروحا حول املقصود بدقة من  ذه ا�Zاالت xرÛعة، وحول مصg �7فصاح عن القناعات الديeية K> العبادة والتعليم واملمارسات الديeية والشعائر، مع بقاء ال¥ساؤل ت للنظر أن صياغة الفصل التاسع قد حصرت مجاالت التعب�7 عن والالف .1الديeية أو الشعائرجما�> وqطر0قة ظا رة أو مست�Ãة، سواء عن طر0ق العبادة أو التعليم أو املمارسات عن قناعاتھ الباطنية ديeية �انت أم فكر0ة وgفصاح ع��ا بyل حر0ة، �شyل فردي أو سبق أن ت´ناه بمحض إرادتھ. كما يندرج ضمن املستوى الثا�ي حق ال�øص K> التعبK  �7> تبOa أي فكر أو دين أو عقيدة cشاء، وكذا التخF> �شyل حر عن أي قناعة أو دين ذا، و0ندرج ضمن املستوى xول حسب الفصل التاسع املذ�ور حق ال�øص  الباطنية عsF أرض الواقع.موطئ قدم عsF سطح ا89ياة العامة، قصد gفصاح عن نفسRا وترجمة خلفيا��ا تمس لRا دوما متنفسا أو åخر خار=> ظا ر cعa» باملمارسات والسلو�ات املعلنة ال�O تليطفو عsF ساحة ا89ياة العامة، و0مكن لصاحبھ أن يبقيھ حبHس عقيدتھ، بHنما gيما�ي الصرف الذي ال   ذه ا89ر0ة، أحد ما داخF> باطc Oaعa» باZ9انب Tعتقاديفكر والضم�7 والدين، ب7ن مستو70ن اثن7ن تندرج ضم��ما xساسية، املتعلق بحر0ة اليم�7 الفصل التاسع من Tتفاقية xوروqية ا�9اصة بحقوق �gسان وا89ر0ات   ا()ر'ة. محك ع�l الثا8ي: 4دماج ا�)ور 
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دة يفوق عدد ا املستو0ات xرÛع ال�O عsF مستو0ات ع-من وجRة نظر البعض -شك عx sFقل  أال يمكن وا89الة  اتھ القول باندراج جميع املعطيات ا�9اصة ا�9اصة بحماية حقوق �gسان وا89ر0ات xساسية.الفقرة الثانية من الفصل التاسع من Tتفاقية xوروqية  أورد��ا عsF س´يل ا89صر لتأط�7 القناعات ا89ساسية K> تحديد أنماط السلو�ات، و+شyل أساسا قو0ا كب�7 من املتدين7ن من مختلف الديانات بما ف¬�م املسلمون ـ ال زال يلعب دورا بالغ عن ا89ر0ة الديeية، خصوصا إذا علمنا أن الدين K> الوقت الرا ن وqالeسبة لعدد "املمارسات الديeية"، واعتبار ا بالتاh> رديفا للتعب�7 باألحوال ال�øصية K> إطار خانة  ،وتبOa مفRوم العلمانية 1وتحرص عsF إقصاء �ل مظا ره التعب�7ية من الساحة العامةالتخF> عن العلمانية "القتالية" باعتبار ا دينا لدولة ال ديeية،ت��يب من التدين، ع �  -حسب وجRة نظر املتدين7ن  -ع الديانات، يمر بالضرورة شعار ا89ياد اتجاه جميبHئة قانونية موسومة بفصل ب7ن السلطة السياسية والشأن الديOa، وترفع الدولة ف¬�ا إن إيجاد موطئ قدم ثابت ومقبول لفكرة التعب�7 عن ا89ر0ة الديeية K> خضم  وqالدائرة الضيقة 89يا��م اليومية؟مارسة قناعا��م، K> مجال cعت � بالغ Tلتصاق ��øصيا��م عsF التخF> عن م"، فRل بقي للتعب�7 عن ا89ر0ة الديeية معa» يذكر إذا ما تم إرغام xفراد Pratiques religieusesا�9اصة باألحوال ال�øصية K> إطار خانة "املمارسات الديeية""وK> حالة اZ9واب عsF  ذا السؤال بالنفي، وا89كم �عدم اندراج املعطيات  ال�øصية؟  .Kahn Pierre, La Laïcité, éditions : Le Cavalier Bleu, 2005, page 59  بدور8ا جميع طاقا¶\ا GrعلBا ¶\يمن ع&� الساحة العامة. انظر ما جاء 1% املقطع التا�%:   مطلع القرن التاسع عشر للوقوف باسم قيم العلم والعقل والتطور 1% وجھ القيم املسيحية، الSc كرست الكن·سة مق أيديولوÏ% مبالغ فيھ، نصب نفسھ مع يرى البعض أن مفBوم العلمانية القتالية يرتبط أساسا بتصور ذي ع1                                                           
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بالقدر الذي cعيد Tعتبار ل8Áق K> التعب�7  بنفس املسافة اتجاه xديان، وذلكمفRوم العلمانية، ال�K <~ O> أحد تجليا��ا �عب�7 عن ا89ياد الديOa للدولة واحتفاظRا وعsF  ذا xساس، يؤكد املتدينون عsF مشروعية �ل قراءة تروم ت8Ôيح   فك�7 املثاh> دون سوا ا.والتالدولة 89صر معتقدا��م K> الفضاء الOPß�ø متمثال K> مجاالت القناعة والضم�7 ا�9اصة بyل ديانة، �شyل ال يولد أي شعور لدى املتدين7ن �سâ>  ولتطور التعب�7اتحاضنة متوازنة Z9ميع العقائد، وتوفر إطارا مؤسساتيا لتعاcش xقليات ا��تلفة ال�O �شyل - 1من xديان xخرى باعتبار ا مجرد دين يتعاcش مع غ�7ه - امل¥سامحة  ؤسسة الزواج التعددي، ع � اعتماد مقارqة أك�µ انفتاحا إن التطبيع مع م  محك العقالنية. ع�l الثالث: 4دماج ا�)ور  .3ا89ر0ة وما يرتبط بھ من آثار وتداعيات عsF مستوى الفضاء العموميإعادة Tعتبار للشق التعب�7ي من  ذه  مع2الديeية، وكيفما �ان توجRRم املذ Om،ن Z9ميع املتدين7ن Tستفادة منھ �شyل مقبول أيا �انت عقيد��م الديOa، و0ضم  .1Bressler Sonia et Simard David, La laïcité, éditions : Bréal, 2006, page 34. 2 Schumann Maurice, extrait de l’intervention devant l’assemblée nationale constituante, 3 septembre 1946, Journal officiel, page 3474. 3Errera Roger, Liberté religieuse et laïcité.  Pour une politique de paix civile, in : Études, 2005/11, Tome 403, page 476                                                           املشرع املد�ي، و0تالءم مع موقف املنظومة املدنية عموما، ال�O يف�Ãض اع�ÃافRا لعائلة، يZÝeم مع موقف منطق عقال�ي واÒÓ يروم باألساس اعتماد مفRوم موسع لمن أي وقت مPÎ». ذلك أن إنجاح مRمة من  ذا القبيل لن يتأ�ى إال عن طر0ق اعتماد أك�µ إ89احا - من وجRة نظر املنتقدين لسياسة الدولة املدنية -و�سامحا إزاء ا، cعت � 
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،وصعوqة وضع �عر0ف P_2» أيضا مع  ذا الطرح املطاط ملفRوم العائلةو0تما 1ال�øصية ب7ن عدد مع7ن من xفراد.xساسية، بل اكتفت بالنظر إل¬�ا من زاو0ة تجسيد ا �Zموعة من العالقات ال¥شر+عات الغرqية، قد امتنعت عن تبOa �عر0ف محدد للعائلة يحدد مyونا��ا  ذه الغاية، إذا أخذنا �ع7ن Tعتبار أن القواعد القانونية املعتمدة عsF مستوى ع ملفRوم العائلة يZÝeم إsh حد �عيد م وتجدر gشارة إsh �ون التصور املد�ي للزواج xحادي.بمختلف أنماط املؤسسات xسر0ة، ال�O ال تتطابق بالضرورة مع النمط التقليدي  "،واملعاشرة الزوجية خارج �Pacte civil de solidaritéامليثاق املد�ي للتضامن"الذي يضع مؤسسة الزواج التقليدية عsF محك تنافس حقيقي، مع مؤسسات أخرى إقرار القوان7ن الغرqية ألك�µ من نموذج للعالقات الزوجية، بالشyل 3دقيق وموحد لRا، فس اeZ9س، من نتائجRا gقرار بوجود قانو�ي للمعاشرة الزوجية ب7ن °�ص7ن من نمن التنظيم العائF> واستحداثھ ألشyال غ�7 معRودة من املؤسسات xسر0ة، قد �ان و كذا، فإن مس�7ة املشرع املد�ي بصفة عامة نحو Tنفتاح عsF أنماط جديدة  Concubinage."4الزواج"                                                            1-Vincent Bonnet, Le droit de la filiation, éditions :L'Harmattan, 2006, page 7. 2Guimezanes Nicole, Jault-Seseke Fabienne : Le regroupement familial en droit comparé français et allemand, préface de Paul Lagarde, Paris, LGDJ, 1996, XVIII (425 pages), in Revue critique de droit international privé, 1997, page 208. 3 Vasseur-Lambry, Fanny, La famille et la convention européenne des droits de l'homme, Collection : Logiques juridiques, éditions : L’Harmattan, 2000, page 1. 4Vincent Bonnet, Le droit de la filiation, éditions : L'Harmattan, 2006, page 7. 
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معنية باآلثار و�Tعyاسات الناجمة عن مؤسسة -K> نظر أ8èاب  ذا الرأي -نفسRا أشyال املعاشرة اeZ9سية ال�O يمكن تصور ا. إذ أن مختلف شرائح اZ9مRور ال �عت � ا�Zتمع، وال ت�Ãتب ع��ا أي صدمة لشعور الرأي العام، الذي ألف التعاcش مع جميع اضطراب K> أوساط  ال�øصية والعائلية للتعدد، ال تؤدي البتة إلحداث أد�ىوK> نفس السياق، فإن �عض الفقھ لم ي�Ãدد K> اZ9زم بyون مجمل åثار  1جeس7ن مختلف7ن، أو من نفس اeZ9س ¡�دف تنظيم حيا��م املش�Ãكة.�عر0فھ لRذا امليثاق عsF أساس أنھ عقد يتم إبرامھ ب7ن °�ص7ن من  وذلك ع � رة اعتماد وأن التقاليد ال تفرض بالضرو 3وغ�7 مشوqة بأي نوع من أنواع gكراه،العالقات اeZ9سية، ال�O يتم إ�شاؤ ا ب7ن x°�اص البالغ7ن، ما دامت ممارس��ا حرة كما لم ي�Ãدد البعض åخر K> التأكيد عsF أن ا�Zتمع ي¥سامح مع جميع أشyال  2ي، ما دامت ال ت�Ãتب ع��ا أي تبعات مالية.الزواج التعدد  .Alinéa 1er de l’article 1er de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité. (JORF n°265 du 16 novembre 1999, page 16959) 2-Déprez Jean, Des droits sociaux des familles polygames, in Revue critique de droit international privé, 1991, paragraphe n° 11, pages 702 et 703. 3Gaudu François, A propos du « contrat d'union civile » : critique d'un profane, in Recueil Dalloz, 1998, page 19. 4Ibid, page 25 -1                                                           املفRوم ا�9اص ملؤسسة الزواج املد�ي، ال�O ال يتصور K> ظلRا  تZÝeم إطالقا معو§ذا �ان البعض يرى عsF العكس من ذلك بأن مؤسسة الزواج التعددي ال   4املساواة ب7ن xفراد.إقامة عالقة ب7ن عدة أ°�اص ولو من نفس اeZ9س مسألة تندرج K> صميم خطاب "، لتأط�7 العالقات xسر0ة واeZ9سية، حيث تبقى Binômeالشyل الثنا�ي أو الزو=>"
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فإن جانبا آخر من الكتاب ال cشاطره  ذا 1ارتباط الرجل بأك�µ من امرأة واحدة، و�عكس تجذر  ذه الظا رة 3وتؤشر عsF تطبيع و�سامح ا�Zتمع مع  ذه الظا رة،باط الرجل بأز0د من امرأة واحدة، الدليل بامللموس عsF تنامي أشyال مختلفة الرتعsF اعتبار أن gصالحات ال�O ما فت¹ت �شRد ا البeية القانونية املدنية تضرب 2الرأي، ادتھ النظر K> تحديد أطراف العالقة ا�9اصة بمؤسسة الزواج التقليدية، ع � إعذلك أن القانون املد�ي ما لبث أن أحدث ثورة عsF جميع املفا يم والقيم  �4شyل واÒÓ عsF مستوى املمارسة القانونية السائدة.   .Carbonnier Jean, Terre et ciel dans le droit français du mariage », in mélanges Ripert, éditions : Dalloz, 1950, page 341. 2  Poisson-Drocourt Élisabeth, note sous cassation, chambre civile, 3 janvier 1980 et 18 décembre 1979, in : Recueil Dalloz, 1980, page 549.  3 - Bertrand Ancel, Le statut de la femme du polygame, in Le droit de la famille à l’épreuve des migrations transnationales, page 105, LGDJ, 1993. 4Labbé Marie-Aude, Droit International Privé et politique d’immigration : L’exemple de la polygamie. Mémoire, Université Lille 2- droit et santé, école doctorale n° 74, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, pages 8 et 9. 5-   Article 143 du code civil français. 6- Article 6-1 du même code-1                                                           يجعل الزواج مرادفا فقط للرابطة ال�O تجمع رجال وامرأة، فإن إضفاء الصبغة امل��¯> لRذه الثوابت جار0ة عsF قدم وساق، وتتحقق عsF نطاق واسع بالشyل الذي ال التقليدية للزواج ال�O �انت سائدة إsh عRد قر0ب. ذلك أنھ إذا �انت عملية الeسف املعلنة عsF املفا يم  وال شك أنھ يصعب التeبؤ بحدود ومالمح  ذه الثورة 6ذلك ا89ق K> التبOa.بإنتاج  ذا العقد Z9ميع åثار املع�Ãف ¡�ا تقليديا لعقد يجمع ب7ن رجل وامرأة،بما K> و§قراره با89ق K> إبرام عقد الزواج أل°�اص من نفس اeZ9س، واع�Ãافھ 5الزوجية،
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Fما يبدو الزوجية ع sFل عyس واحد، لن �شeتجمع °�ص7ن من ج Oالرابطة ال� s .خ�7ة من  ذا املسلسل الثوريx وم "الزوج" أو "الثنا�ي" " ا89لقةRومن  ذا املنطلق، فإن مفCouple الذي ال زال يؤطر" شار مفRوم "ا�Zموعة" ¥عقد الزواج التقليدي، مر°Ò بدوره ألن cشRد تراجعا أمام ان "Groupe" تمعاتZإر اصاتھ املؤسساتية بالتبلور. و§ذا علمنا أن ا� shمن °�ص7ن، وأن الذي بدأت أو �µش مع وضعيات املساكنة الفعلية ألكcية قد صارت تتعاqوروx ،إطار مؤسسة الزواج <K انية تنظيم  ذه الوضعياتyماعية  فإن بوادر تأط�7قواني��ا ال تقر 89د الساعة بإمZ9رتباط املدنية " ذه املساكنة اT مستوى عقود sFعContrat d’union civile.فقx <K إبرام عقد ارتباط مد�ي ب7ن  "قد بدأت تلوح sFع <F0ذا السياق، إقدام موثق براز  <K اف  ولندا �عقد مد�ي يوثق الرتباط ثالثة و0ندرج�Ãاع shانية أ°�اص(رجل وامرأتان)، نا يك عن فتح نقاش رجل وامرأت7ن، إضافة إyمن °�ص7ن بواسطة عقد زواج.عمومي ¡�ذا البلد حول إم �µسمح بارتباط أكc خ�7، يجد ت �يره   1استصدار �شر+عx سبة لسابقيھ  كما  و - إن  ذا التطورeتمكن  -الشأن بال <K أرض الواقع، اتجاه مفا يم sFة نظر ا عRسر0ة وال�عض التيارات الفكر0ة من فرض وجx س والعالقةeZ9عد ينظر إليھ اc ة  -طبيعة ال´شر0ة. فاإل�سان لمRمن وج  .1Aux Pays-Bas, bientôt trois parents pour un enfant, Le Figaro, 26 octobre 2012                                                           باعتباره �ائنا �شر0ا لھ �امل الصالحية K> تحديد طبيعتھ اeZ9سية، ومن ثم اختيار اeZ9سية أو لالرتباط القانو�ي K> إطار مؤسسة مع�Ãف ¡�ا، بل صار ينظر إ�g shسان مارسة ومن  ذا املنطلق، فإن الثنائية اeZ9سية (ذكر/أنo») لم �عد محددا للم للممارسة اeZ9سية لم cعد محصورا ب7ن اeZ9س7ن داخل مؤسسة الزواج. عsF أساس التمي�7 ب7ن الذكر وxنo»، كما أن gطار الطبيâ>  -نظر  ذه التيارات 
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ا89رة أو بتلك   و0ة شر�ائھ اeZ9سي7ن وعدد م، سواء �علق xمر بالعالقة اeZ9سية و§ذا �انت إجازة زواج املثلي7ن لدى جميع ا�Zتمعات ال�O أقرتھ إsh حد  مؤسسات قانونية منظمة.O تeتظم K> إطار �ال أو �Zرد 3°�ص7ن، تأسHسا عsF حسناتھ الك �ى املتمثلة K> حفظ النوع ال´شري،كما أن �عض xصوات قد بدأت تتعاsh قصد املطالبة ب¥نظيم زواج أك�µ من  بذر+عة ح�Ùم لبعضRم البعض.الزواج التعددي، بZïة تمك7ن أك�µ من °�ص7ن من الزواج مصراعيھ أمام شرعنة قد حذر من مغبة فتح الباب أمام زواج املثلي7ن، باعتباره سيفتح الباب عsF 2البعضتجد ت �ير ا K> فكرة تمك7ن �ل فرد من العHش مع ال�øص الذي يحبھ، فإن å1ن،  أو4ي حصل عليھ الثنا�ي املثF>،تمك7ن ا�Zموعة من ا89صول عsF نفس ا89ق الذ
الواليات املتحدة zمر
كية. (انظر موسوعةوكيبديا ع&� موقعBا  فلندا، و4عض واليات1% طور التبST من طرف الدول التالية: اللوكسمبورغ، النبال، الطايوان، الفي�نام، الطايالند، الشي&%، سلوفي"يا، ز
الندا اGrديدة، 8والندا، ال�+nغال، بر
طانيا، السو
د وzوروغواي. كما توجد مشار ع قوان,ن لتنظيم زواج املثلي,ن ر4ع واليات)، ال�+و
ج، إسبانيا، الواليات املتحدة zمر
كية (1% سبعة عشر والية)، فر5سا، إسالندا، املكسيك (1% أ: إفر
قيا اGrنو/ية، zرجنت,ن، ب´Gي<ا، ال�+از
ل، كندا، الدانمارك،   nع�+ف بزواج املثلي,ن ثمان عشرة دولة �1%                                                             .�http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_homosexuel#Pays_autorisant_le_mariage_homosexuel( 2 Bourges Béatrice, porte-parole du Collectif pour l’enfant. 3Zang Marcel, Légalisation du mariage polygame, article publié sur le site agoravox, le 28 Janvier 2013, (http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/legalisation-du-mariage-polygame-129664). 4Gaudu François, A propos du « contrat d'union civile » : critique d'un profane, in Recueil Dalloz, 1998, page 26لك�+و5ي:
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واج التقليدية أك�µ من وظيفة �ون البعض خلص إsh أنھ لم cعد ملؤسسة الز إن إضفاء الشرعية القانونية عsF جملة من xشyال العائلية، وما صاحبھ من  1من املسا مة K> ترHqتھ وتنمية  و0تھ اeZ9سية.بZïة تمك7ن xبو0ن البيولوجي7ن للطفل املتبa» من طرف °�ص7ن من نفس اeZ9س،  عsF -يصب �º <Kاية املطاف K> اتجاه إدراك �ون مؤسسة الزواج التعددي 2شyلية، وم الفصل الثامن من Tتفاقية xوروqية التعددي يeتج عالقة عائلية طبقا ملفR ذا، ولم ت�Ãدد ¡�ذا ا�9صوص ا�8كمة xوروqية g <Kقرار بyون عقد الزواج  مقبولة عsF الصعيد القانو�ي ومألوفة عsF الصعيد Tجتما�>.صارت معھ xنماط العائلية ال�O استحد�êا املشرع املد�ي عsF مدى العقود xخ�7ة، ك بالقدر الذي يقوم عل¬�ا ال يجب أن تبعث عT sFستغراب وأحيانا TستZËان، وذلتنظيم العالقة اeZ9سية وتأط�7 الروابط xسر0ة ال أك�µ وال أقل، وأن الفلسفة ال�O وظيفية محايدة، ال �غفل �ون �عدد الزوجات يبقى �º <Kاية املطاف شكال من أشyال م  ذه املؤسسة يتع7ن أن يتم فقط من زاو0ة وعsF  ذا xساس، فإن تقيي �g3سانية لتدبg �7شyاالت الناجمة عن Tرتباط ب7ن اeZ9س7ن.لHست سوى شyل من أشyال ا89لول ال�O اعتمد��ا -غرار مؤسسة الزواج xحادي                                                             1  Institut Thomas More (Rapport), Mariage entre personnes de même sexe, adoption, PMA, GPA, analyse comparative dans les 27 pays de l'union européenne, note de Benchmarking n°15, janvier 2013, page 12. 2Edwige Rude-Antoine, « La validité et la réception de l'union polygamique par l'ordre juridique français : une question théorique controversée », in Journal des anthropologues [En ligne], 71 | 1997, mis en ligne le 01 décembre 1998, consulté le 13 septembre 2011. URL :  http://jda.revues.org/2523.Paragraphes, n° 23 et 24. 3Batiffol Henri, Aspects philosophiques du droit international privé, Paris, Dalloz, 1956, page 43.  
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تماما كما  و الشأن بالeسبة 891قوق �gسان، ما دام العقد قانونيا وغ�7 صوري، ولعل  ذا املوقف  و ما حدا 3أو املعاشرة ا89رة.2للرابطة الناجمة عن الزواج xحادي " ال تخضع ألي Situation de faitبالنظر إل¬�ا فقط من زاو0ة �و�ºا عالقة فعلية "العائلية ال�O تeتجRا مؤسسة الزواج التعددي، وترتHب جميع åثار القانونية ع��ا، ولو ار للعالقة إsh لفت نظراملشرع املد�ي لضرورة xخذ �ع7ن Tعتب4بجانب من الفقھ وK> ظل  ذا الواقع، فإن املشرع املد�ي مطالب باعتماد نظرة أك�µ انفتاحا  تنظيم قانو�ي. شر�ائھ اeZ9سي7ن  ائن ال´شري K> اختياروشكال من أشyال التعب�7 عن حر0ة الyفقط جزءا من "الفوPÅ» اeZ9سية" ال�O ��يمن حاليا عsF الفضاء ا89قو«> xوروÛي، مؤسسة الزواج التعددي واس¥يعا¡�ا، وتبOa مواقف أك�µ �سامحا إزاء ا، ولو باعتبار ا و§دماج 5نة ملفRوم العائلة باعتبار ا واجRة سوسيولوجية للتعدد والتنوع،ومرو                                                             1  Arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme, Abdulaziz c/ Royaume-Uni, du 28 mai 1985, Requête no 9214/80; 9473/81; 9474/81, série A, no 94, considérant n° 62. 2  Arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme, du 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Requête no 6833/74, série A, no 31. 3  Arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme, du 27 octobre 1994, Kroon et autres c/ Pays-Bas, Requête no18535/91, série A, no 297-C. Arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme, Mc Michaël c/ Royaume-Uni, 24 février 1995, Requête n° 16424/90, série A, n° 307-B. 4Fadlallah Ibrahim, Texidor Christine, Répertoire de droit international, polygamie, mars 2013, paragraphe 62. 5Lemouland Jean-Jacques, Le pluralisme et le droit de la famille, post-modernité ou pré-déclin ? « L'homme n'est qu'une main gauche tâtonnant dans l'infini » (Victor Hugo), in Recueil Dalloz, 1997, page 133.  
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     من الشر�اء يحتفظ لنفسھ بحق قبول أو رفض أي ارتباط ال يناسب رغباتھ وقناعاتھ.وانتقا�õم حسب ذوقھ و واه، ما دام أن عنصر gكراه يبقى منتفيا، وما دام �ل واحد 
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إسماعيل، الفراسة وقوة ا89دس، مeشورات: " إcشباخرفيليكس و�امل دمحم  Vعمال ا(�امعية والكتب  املراجع: قائمة : حوارات مع وقا�ع جلسات 21روجيھ غارودي ونوري شاكر،  ذه وصي�O للقرن   .2006مكتبةالعبيyان"، الر0اض،  عليان عبد هللا عF>، حوار ا89ضارات K> القرن ا89ادي والعشر0ن، مeشورات   .AIRP ،"2007محاكمة روجيھ غارودي، مeشورات " "AIRP ،"2004.  " :شوراتeشاكر، محامي الشيطان، م OPSنابلAIRP ،"2005.  Batiffol Henri, Aspects philosophiques du droit international privé,   Paris, Dalloz, 1956. Bressler Sonia et Simard David, La laïcité, éditions : Bréal, 2006.  Champion Françoise, Les laïcités européennes au miroir du cas    britannique 16éme- 21éme siècle, éditions : P.U.R., collection : sciences des religions, Rennes, 2006, page 188. Clément Benelbaz, Le principe de laïcité en droit public français, éditions : L’Harmatan, 2011, Logiques juridiques. Dord Olivier, Laïcité : Le modèle français sous influence européenne, éditions de la Fondation Robert Schuman, septembre 2004, Préface de Bernard Stasi, Président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Gutmann Daniel, Le sentiment d’identité. Etude de droit des personnes et de la famille, éditions : L.G.D.J, collection bibliothèque de droit privé, tome 327, Paris, 2000. 
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Institut Thomas More (Rapport), Mariage entre personnes de même sexe, adoption, PMA, GPA, analyse comparative dans les 27 pays de l'union européenne, note de Benchmarking n°15, janvier 2013. Labbé Marie-Aude, Droit International Privé et politique d’immigration : L’exemple de la polygamie. Mémoire, Université Lille 2- droit et santé, école doctorale n° 74, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Max Weber, Le savant et le politique - 1919, éditions : Plon, 1959. Rude-Antoine Edwige, le mariage des marocains et des vietnamiens en France : contrainte, persuasion ou liberté in Hommes et migrations, Hors dossier, n° 1227, Septembre-octobre, 2000. Valérie Michelizza-Fakhoury, Fabrice Luzu, Union libre et gestion de patrimoine, éditions : Maxima, 1 janvier 1997. Vasseur-Lambry, Fanny, La famille et la convention européenne des droits de l'homme, Collection : Logiques juridiques, éditions : L’Harmattan, 2000.. Vincent Bonnet, Le droit de la filiation, éditions :L'Harmattan, 2006. تفاقيات الدولية  املقاالتT سرة باملغرب ب7ن املدونة ومقتضياتx ساء ودولة ا89ق برجاوي خالد، قانونeال :<K ،سان�g املنظم يومي 89قوق <hوالقانون، أشغال امللتقى الدو   .1988، 3والسياسية، عدد K> امليادين: مجلة الدراسات العلمية K> حقول املعرفة ا89قوقية وTقتصادية شRبون عبد الكر0م، ال¥شر+ع والقضاء K> املغرب وارتباطھ بال¥شر+ع gسالمي،   .، كرOPQ اليو�سyو، املرأة وحقوقRا1السو+OPS، الرqاط، سلسلة الندوات، رقم ، بمقر �لية العلوم القانونية وTقتصادية وTجتماعية، 2002أبر0ل  20و 19
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h†Ç¹]�»��fÃjÖ]�á^â…æ�êÚçÛÃÖ]�Ù^�]J� � çé‰ç‰�íe…^ÏÚ�IêÚçÛÃÖ]�Ù^�]�Ø}]���fÃjÖ]�íéÖ^Ó�ý�íéqçÖçeæ�Þ_� � JëçéŞe<íßéÚ_  االت  تقديمZط ب7ن نمط7ن مختلف7ن من ا�qتمع من خالل الرZتظم ا89ياة داخل ا�eال العمومي، إال أنھ رغم �ساطة  ذا التقسيم نجد أن ا89دود تZال ا�9اص وا�Zتفصل ب7ن النمط7ن تب: ا� Oمة، وغ�7 مستقرة، وت¥نوع حسب ال��Ùحيان مx غالب <K ة قىqتمع، وأيضا حسب الزمان، مما يز0د من صعوZوم ب7ن الغرب والشرق؟ وما ~>   التحديد والتعر0ف. الظرفية، وحسب الثقافة، وا�Rا�عر0ف  ذا املفRعرف Oي؟ وكيف تطورت املفما ~> أبرز ا�8طات ال�Ûال العمومي املغرZالغرب ع � املرور بمجموعة من املراحل، ا��ال العمومي وفق املنظور الغر»ي. -1 مارسة التعب�7ية داخلھ؟خصوصية ا� <K ال العموميZجعلت  تطور ا� Oوكمجال وال� OUتمع الذي أنتجھ �إطار تنظيZعالقتھ مع ا� <K مھ إالRنا، الساحة الرومانيةللعموم،من الصعب فHأث <K وم و نا نحيل إلىاألغوراRيبقى حديثا �س´يا، إذ لم يبدأ ا89ديث عن  ذا ، وغ�7 ا... إال أن مف <hال العمومي بمدلولھ ا89اZالقرن الثامن عشر مع تنامي الدفاع عن ا89ر0ات،ا� <K وم إالRال العمومي �األماكن العامة، والسلطة العمومية، ومع تطور مجموعة املفZوم ا�Rال العمومي كمك¥سب 89ق العام، والرأي العام،وامن املفا يم باملوازاة مع مفZز��ا القمعية، وحيث تمت أيضا الدعوة حيث تمت املطالبة بالدفاع عن ا�Rلتداول الشأن العام ضد  يمنة الدولة وأج
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 sFراء.املمارسة الديمقراطية، ومجاال ��تلف أالستقالليتھ ضد إمالءات الدولة، باعتباره أساس مشروع ا89داثة القائمة عå ال التواصل، ولتدو0ر مختلفyال العمومي اتخد منذ البداية �عدا سياسيا يصعب  شZوم ا�Rساسية ومن  نا نجد أن مفx عرف وتؤطر و�عطي القواعد� Oل السياسات ال�� shال تجا لھ، إذ يحيل إZال ا�9اص وا�Zغ�7 باستمرار ا89دود الفاصلة ب7ن ا�� Oال، وال�Zاملعاصر باعتباره مجاال - الذي  و من أوائل وأحد أبرز املنظر0ن للمجال العمومي-وحسب  ابرماس   عمومي.الالستعمال ا� OPQالفكر السيا <K ال العمومي "يحتل موقعا مركز0اZاج فإن ا�Zô9ال � نة وا sFقناع، وا89ل العقال�ي للصراعاتللمناقشة و§طارا لتنظيم مختلف القدرات الفكر0ة القائمة عgس بأي حال من  وHاف بھ"بنوع¬�ا الداخلية وا�9ارجية، ول�ÃعT خر وعدمx يمنة ونفيRحوال مجاال للعنف والx1.  ،<hبعده التداوHابرماسRال العمومي الZوم بالتداول إذن اتخذ ا�yو محRف أن يأخد �ع7ن Tعتبار  -حسب  ابرماس  - الديمقراطي وأي  تفكK �7>  ذا ا�Zال يجب  ، خر
ف وشتاء 56، العدد أبحاث، ومجال السياسات العمومية HABERMAS Jürgenأعمال املومST ندير، 1-                                                           إsh مجموعة سياسية، كما ت¥بلور اتجا ات الرأي العام، وُتبOa الذات وتحاæÕ مع الساحة/املساحة ا89رة، ت¥شyل الRو0ة وTع�Ãاف والتyافؤ و0تعزز الشعور باالنتماء وK> رحاب  ذه  لتداول ومناقشة القضايا ا�Zتمعية، بما ف¬�ا السياسات اy89ومية.مبادئ الديمقراطية،فRو تلك املساحة من ا89ياة Tجتماعية حيث يجتمع الناس ا89ديث عن مجال  ي¥بادل فيھ xفراد اæ�ô9 العقالنية K> ظل اح�Ãام إننا إزاء   وآراء الشر�اء K> ا�Zال ليخلق لنا تفك�7ا لZÁميع. مواقف    .113، ص. 2004-2005
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 shدف إ�� Oخالقيات ال�xقناع و§تاحة الفرصذوات أخرى داخل إطار تحكمھ مجموعة من الضوابط وgميعZÁمجموعات ثقافية مختلفة، فإن   .ة ل shتمون إeون من أفراد يyتمع يتZط ب7ن  ؤالء فإذا �ان ا�qتر Oكة ال��Ãان الرمزي أو تلك املنطقة املشyال  العمومي  و ذلك املZفراد، ومن  نا ت �ز ا�x»الوساطة « Oال العمومي،إذ ~> ال�Zإحدى أبرز خاصيات ا�� املساحات املدنية �املؤسسات، وا89انات،  تزايد K> وقد سا مت  ذه التعار0ف  .1للنقاش والZÝال الفكري والتناظر"حميمية x°�اص �اeZ9سانية والدين، ال وجود للطابو ات أو السر ألن الyل قابل ال وجود فيھ ملا  و خاص بما K> ذلك املواضيع ال�O يمكن اعتبار ا تدخل ضمن  تذوب فيھ الRيمنة والفاعلية xحادية وتحضر فيھ �ل املشروعيات، فRو ا�Zال الذي"إن ا�Zال العمومي عsF  ذا xساس  و مجال لالختالف وللتباين، مجال  ومجانية K> استعمالھ.فRو ملك للyل، أي أن  ناك حر0ة K> استعمالھ، ومساواة ب7ن xفراد K> استعمالھ، للمجال العمومي،  �أحد الطرق إلعطاء الشرعية لولوجية اZ9ميع» Tستعمال«أ مية بلعب أدوار اجتماعية تضمن ا�ZÝام الeسق العام لZÁماعة،و نا تجذر gشارة إsh العمومي فرصة Tتصال ب7ن xفراد K> ظل إطار رمزي مش�Ãك، بحيث cسمح لRم ة الديمقراطية داخلھ، فمن خالل  ذه ا�9اصية ي¥يح ا�Zال �سمح بتعز0ز املمارس   >http://www.aranthropos.comاGrديدة/- Vجتماعية-اqrرRات-مشروعية امل�+وك بوطقوقة، 1% مشروعية اqrرRات Vجتماعية اGrديدة، أنظر:1-                                                             ».ا�Zتمع املد�ي«التداول ا89ر لقضايا الشأن العام، و~> ما ستفرز الحقا ما cسU» ف¬�ا التعارف K> كث�7من xحيان أحد الشروط الالزمة للتجارة، و�لRا أماكن ترخص اق، واملقا~>، والصالونات، والنوادي، وا�8الت التجار0ة،... ا9، وال�O يyون وxسو 
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  املرجع نفسھ.1-                                                             تمع بال قيود).ب) مساحة مفتوحة لZÁمRور (مج  .ونظام الدولة والنظام Tقتصاديأ) مساحة الوساطة ال�O تجمع ممثل7ن من مختلف ا�Zاالت: ا�Zتمع املد�ي   إذا فRو: ح�7ا للتفاعل،و0حيل نظر0ا عsF ثالث خصائص و~>: الوساطة، والتواصل، واملشاركة،يمثل  قول أن ا�Zال العمومي من املنظور الغرÛيمن خالل �ل ما سبق، يمكن ال  .1التفاف، ودون تكييف ديOa بالضرورة لRذه القضايا"الغرÛي"K> ظل  يمنة الطابو ات، وغياب اZ9رأة K> طرح القضايا والتناظر حولRا دون وفق املنظور  ا89داäي والديمقراطي،فال مجال إذا ل8Áديث عن ا�Zال العموميمومي  و الذي cعطي للمدينة مضمو�ºا الضامن xول ل8Áر0ة الفردية، فا�Zال العومن  ذا املنطلق، فإذا �ان للمجال ا�9اص أ ميتھ داخل ا�Zتمع، بyونھ   (املظا رات والعرائض، وغ�7 ا).الستطالعات املرافق العامةعsF س´يل املثال)، أو املشاركة K> الفعل املسsF ÒÁ نحو الوفاء بالعمل املد�ي (التصو0ت، وTستجابة أن يأخذ شyلھ امللموس عبال�Ãام، سواء من خالل التواصل (�الذي يحدث T <Kجتماع السياOPQ)، و0مكن أيضا العمومي  و املyان الذي يأخذ فيھ الفرد جزءا، جسديا، لعمل سياOPQ حيث cشارك ا�Zال العمومي، �شقيھ ا�Zال السياOPQ وا�Zال ا�F8> ~> املشاركة. فا�Zال  �ة ال�O تم�7 ا�Zال العمومي فضاء إلقرار السلطة والشرعية، وK> �لت¬�ما تبقى امل7املناقشات مساحات ا�Zتمع املد�ي، ومنطقة ا89دود العليا ال�O يصبح من خاللRا من املنظور الغرÛي: منطقة ا89دود الدنيا و~> ال�O ترqط ا�Zال العام مع ساحات ا�Zال العمومي  تؤطراملناطق ا89دودية ال�O ومن  نا يمكن تحديد اثن7ن من 
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ا(Kاص ا��تمعات العرeية و�شNالية املفAوم (ا��ال العمومي وا��ال  -2 حيث �ش�Ãك اRZ9ات الفاعلة K> ا89د xد�ى من الرموز املش�Ãكة.د) مساحة التبادالت الرمز0ة (التواصل العقال�ي، وgقناع، والعاطفة، وغ�7 ا)   .ج) مساحة حيث Tنتقادات يمكن أن تمارس بحر0ة Zال ا�وا89مام، مما جعل ا�Zال ا�9اص  و املRيمن داخل املدينة gسالمية، كما أن والتفاوض، فyل  ذه الوظائف �انت تلب¬�ا مؤسسات من قبيل السوق، واملZÝد،  ناك حاجة أصال �Zال عمومي منظم تخصصھ  ذه ا�Zتمعات ل8Áوار وا89ديث لم تكن  1فھ بھ املنظور الغرÛي، فحسب ترا�ي زنادسبق وعر  باملعa» الذيالعمومي يمكننا القول بأنھ K> ا�Zتمعات gسالمية، لم �عرف املدينة مفRوم ا�Zال  ا�Zتمعات؟.حسب  ذه التعار0ف؟ وqالتاh> عنتعر0ف موحد للمجال العمومي داخل �ل السؤال الذي يفرض نفسھ  نا  و:  ل يمكن ا89ديث عن مجال عمومي عرÛي  أية حدود؟).  .Traki ZANNAD, Symboliques corporelles et espaces musulmans, Tunis: Cérès Productions, 1984, p.53. 2M. KERROU, Public et privé en islam, Paris : Maisonœuvre Larose, 2002, (voir l’introduction)-1                                                           التقليدية �انت تبa» ع � التقسيم اZ9دري ب7ن ا�Zال ا�9اص املغلق والضامن من جRة أخرى فإن مجموعة من الدراسات تؤكد عsF أن املدينة العرqية   .Z�2تمعات gسالميةكما يقول دمحم كرو غ�7 وا8Óة K> از0ادة عsF ذلك، فإن ا89دود ب7ن ا�Zال ا�9اص وا�Zال العمومي �عت � املRمة لألمة. وK> املقابل فإن  ذا املركز �ان يحتلھ املZÝد كمyان لتجمع الناس والتخاذ القرارات املفتوح، أو الساحات، ~> غائبة عن مركز املدينة العرqية gسالمية،  العمومي �شyلھ
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فاملقارqة ا�Zتمعات العرqية "حضرنة" قصر0ة،مع وصول Tستعمار عرفت   أساسا. مجاالت �سو0ة بامتياز، بHنما الشبyات الرئHسية ل8Áركة وxسواق ~> مجاالت ذ�ور0ة قسيم العام يخفي K> طياتھ تقسيمات فرعية: حيث نجد أن املنازل وxزقة ~>  ذا التل8Áماية داخل ا�Zتمع xبوي، و7qن ا�Zال العمومي "املفتوح" عsF العموم،غ�7 أن  الذي  العنف K> ظل  ذا املنظور �انت ا�Zتمعات العرqية �عHش حالة من  املمارسة غ�7 املشروعة، ومن قبيل Tنحراف. ا89دود والتصeيفات الفاصلة ب7ن ا�Zال العمومي وا�Zال ا�9اص cعد من قبيل �ان �ل خروج عن  (مساحة خضراء، مناطق العبور، خرابة، مزqلة...)،ومنھ فقدcعدو بالeسبة لRا ذلك ا�Zال الفارغ الذي لم يطلھ البناء والذي قد يندرج تحت مسU» ، فا�Zال العمومي ال 1التحديد القانو�ي الذي يم�7 ب7ن ا�Zال الفارغ وا�Zال املبOaطر0قة راديyالية التقسيم الوظيفي القائم عsF ا89ضر0ة ال�O نRZËا املستعمر ت¥بa» ب ا89ديثة ال�O ينظمRا القانون و7qن  وÛعقلية xجداد،وK> ظل التصادم ب7ن ا�Zاالتالعمومي إبان ف�Ãة Tستعمار �انوا cعHشون داخل مجال "معصرن" بمنطق املاOPÅ الساكنة عن طر0ق تطو+عھ بالتحايل عليھ،حيث نجد غالبا أن املستعمل7ن للمجال معھ من قبل يمارسھ املعمار/العمران عsF الساكنة، ذا العنف الذي تم التعامل  يحكمھ العرف و"ا89شومة" ثم خلق مجاالت عمومية املضمون التقليدا�ي الذي   .Abdelmajid ARRIF, Variations spatiales du privé et du public à travers les exemples de Ben M’sik et de Hay Moulay Rachid à Casablanca, Les Cahiers d’URBAMA, n° 13, 1997, p. 63 2-Jean claude David, Espace public au moyen orient et dans le monde arabe, entre urbanisme et pratiques citadines,Géocarrefour, Vol. 773, 2002, PP 219-224-1                                                            . 2عرqية �Zينة
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، والذي أفقد النظام السيطرة وسائطxن�ÃنHت،نموذج للمجال العمومي املتعدد الثالثا: �شyل K> ال¥سعيeيات، مع ظRور القنوات الفضائية ثم شبكة  لتكر+س الRيمنة. �ستخدمRا الدولة إلبراز سلط��ا و§sh وسيلة لتأسHس الوالء السياOPQ، و§sh مجال 0ة والسياسية إsh مجاالت ا�Zاالت العمومية ال�O �انت تحتضن املواجRات الفكر النظام وسائل gعالم اZ9ما �7ي (gذاعة والتلفز0ون)، وتحولت مجموعة من بدايات ال¥سعينات) نموذج للمجال العمومي السلطوي،وK>  ذه املرحلة احتكر يا: �شyل مع عملية بناء الدولة ا89ديثة (أي دولة ما �عد Tستقالل إsh ثان  .1حضاري وفكري، كما أ�ºا شyلت فضاء رمز0ا جديدا لZÁدل وللZÝال gيديولو=>لyو�ºا �انت حاملة ملشروع ،إذا فقد اعت �ت ال8Ôافة K>  ذه املرحلة أداء تنو0ر .ترqو0ة) -�عليمية –�عت � مؤسسة متعددة xدوار (ديeية قRاء) ال�O ارتبطت بمؤسسة املZÝد حيث �انت  ذه xخ�7ة عن النخب التقليدية (الفأوال: مع ظRور املطبعة والكتاب وال8Ôافة املكتوqة ظRرت نخب جديدة تتمايز   املراحل ال�O يمكن ت�ÁيصRا �التاh>: بالeسبة للمجال العمومي العرÛي ا89ديث فقد �شyل ع � املرور بمجموعة من  ملواطن7ن K> ا89ياة السياسية وا تمامRم للمؤسسات السياسية و�Ãqاجع مشاركة اإذا �انت املرحلة الثانية ت¥سم ب�Ãاجع دور xحزاب وqاZ9مود الeسOm   العمومي التقليدي. Tف�Ãاضية إزاء ا89ديث عن أفyار وآراء وأحداث وقضايا �انت مZïوqة عن ا�Zال يد مضام7ن ما cشا ده xفراد، وأصبحنا داخل  اتھ xفضية العمومية عsF تحد   . 78، ص. 2007العصر اqrديث، املدار �سالمي، ب,+وت:  دمحم حداد، ديانة الضم,+ الفردي ومص,+ �سالم 1%1-                                                           
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حدود  إsh -املغرب K>– كغ�7ه من الدول العرqية، �ان ا�Zال العمومي .ا��ال العمومي %$ املغرب ب�ن املنع والتقن�ن وrنفالت -2  عsF ابتyار أنماط جديدة من التعب�7.  بواسطة  ذه املنصات القدرةإمyانيات واسعة للتعب�7 والفعل خاصة لفئات الشباب املتعلم الذين اك¥سبوا التمثيF> لصاÒ9 البعد التداوh>، حيث أتاح xن�ÃنHت وشبyات التواصل Tجتما�> العمومي املتعدد الوسائط K> إنتاج نخب بديلة ومواز0ة تتجاوز البعد النخبوي سHسا م الفضاء استأثرت بوسائط التعب�7 وqحق الظRور ف¬�ا، ففي املرحلة الثالثة احتyار ا�Zال العمومي التقليدي من قبل الدولة والنخب السياسية املرتبطة ¡�ا ال�O  بالشأن العام، نا يك عن xزمة ال�O عرف��ا gيديولوجيات الك �ى، وK> نفس الوقت منظما أفقيا وعموديا ومتحكما فيھ وموجRا ع � آليات الدعاية  ال¥سعيeيات فضاء ، 1اZ9ماعة عن طر0ق إعادة انتاج العالقات املبeية عsF الRيمنة والتأييد للتحكمتeشئة Tجتماعية ال�O تضمن اندماج الفرد x <Kجيال وqمساعدة ال تتا�ع ومع  Tجتما�> والسياT .OPQتصاالت الفردية، وفرض املتا�عات gستخباراتية عx sFفراد الفاعل7ن K> النضال والتحكم K> الشارع وK> �ل ا�Zاالت العامة وا�9اصة وح�» xك�µ حميمية �التحكم g <K <Kعالم وفرض الرقابة عsF �ل وسائلھ وأدواتھ،  وqذلك تم التحكم ،الرسمية عنف «ذي خصوصيات محلية:مجال عمومي يلفھ  أصبحنا إزاء مجال عمومي مغرÛي حق بناء ا�Zال/الكينونة K>  شعو¡�ا نظمة الدكتاتور0ة �عمد سلبإن x  ، و ذا xخ�7 يقبل بھ xفراد وتمارسھ الدولة و�أنھ عنف مشروع.»رمزي  رمز0ة وفعلية عsF البالد. و ذا  املساحات العمومية املش�Ãكة ألن K> ذلك �سط لسيادة  >post_23.html-6/bloghttp://forumpl1.blogspot.com/2013/0<  رشيد العلوي، الفضاء العمومي املغر4ي واqrاجة إ�� الديمقراطية، منتدى الفكر اqrر، %1: 1                                                           
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ل  ذه xنظمة  و ما cسU» �عت � ا امتدادا للقصر، وqذلك فالسائد داخألدوات القمع واملراقبة والتخو0ف K> الشوارع والساحات ال�O  ما يفسر استعمالRا الفضاء الذي cستحيل فيھ تأسHس "أي (Augé,1992)وفق مصطÒÁ »الالمyان«ب إدر س كسيكس، أسئلة حول انطالق الر/يع العر4ي، الر/اط: م"شورات عبد ال×% املودن، عبد zحد السبhttp://www.alawan.org/article13138.html<  -2 ،Sc<أنظر:عواطف القطيطي، التعاب,+ �بداعية الشبابية اGrديدة 1% تو5س ما ¦عد الثورة : فن الشارع نموذجا، 1                                                            املغرب وسلسلة 4صالحات : 2.1 يخص ا�Zال العمومي؟ فما ~> أبزر ا�8طات والتحوالت ال�O عرف��ا السياسات العمومية املغرqية فيما  وفيما �عد اZ9معيات غ�7 اy89ومية. حدود العشرe0ية xخ�7ة، مع ظRور �عض نوافذ التعب�7 �الراديو واZ9رائد والتلفزة، . وqذلك يمكن القول أنھ لم يظRر مفRوم ا�Zال العمومي، K> املغرب، إال K> والعنفcشyل شبحا مخيفا بالeسبة لألفراد، فأي خروج للشارع سيواجھ K> املقابل بالقمع �اZ9امعة مثال مما cسRل عsF السلطة عملية التحكم ف¬�ا)، أما الشارع فقد �ان ا�Zال ا�9اص (بل وح�» املظا رات �انت تتم K> مجاالت مغلقة ومحاطة باألسوار إذا  و ال�Ïوح اZ9ما �7ي داخل  ، فما �ان طاغيا2من الوصول إsh عامة املواطن7نوأقوى الرقابات ~> تأجيل الدولة لتعميم عملية التمدرس، مما منع ا�9طاب املعارض مؤثثا بقناة تلفز0ونية رسمية وحيدة، أما ال8Ôافة فقد �انت تخضع لرقابة صارمة، بمثابة امتياز، و�ان املشRد املغرÛي  -مثال- ك K> الRاتف الثابت إذ �ان Tش�Ãا بل وxوحد داخل ا�Zال العمومي املغرÛي.وعsF غرار  ذه xنظمة، و§sh حدود غ�7 �عيدة،�ان السلطا�ºو الفاعاللرئOPSH   1."كينونة اجتماعية ألنھ مجعول فقط للعبور    .R2011لية �داب والعلوم �5سانية، 
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 ،OPQنفراج السياTا89كم، و <K ونات إن إشراك �عض أحزاب املعارضة السابقةyاف باألماز+غية �أحد م�ÃعTسرة، وx ا �انت بواوتوسيع مساحة ا89ر0ة، و§قرار مدونةRنصاف واملصا89ة... �لg ية، و§قرار  يئةqخ�7 در إصالح انخرط الثقافة املغرx و�أن  ذا <hخلق مجتمع مد�ي ومجال عمومي تداو shإ sâس� Oوالن¥يجة ~> أن �ل  ذه املبادرات ف¬�ا املغرب وال� .OPQنصاف مؤسسة يمكن إ�شاؤ ا ب´ساطة بقرار سياg يئةRاجع تدر0جيا"ف�Ãصالح يg ة الفساد ر ينة واملصا89ة تركت توصيات لاتخذت طا�عا موسميا مما سيجعل  ذاqا للتنفيذ، وظلت محارRعن م تجد طر0قc مواقع التدب�7 لم shسود ف¬�ا بثقافة التعليمات وا�9طوط ا89مراء، كما أن الوصول إc وماتyتج حe8ت تÓنتخابات أT أن sFسلطة القرار، نا يك ع shومة، وظا الوصول إy89ا Ò9جماع امللت´س، فرق املعارضة تصوت أحيانا لصاg حال�Ãرة ال وض ا89ضور بمثابة نوع من ا89ضور Tف�ÃاOPÅ الذي cع (وعsF رأسRا الفاcسبوك)وK> خضم  ذا الوضع بات ا89ضور املكثف عsF شبyات التواصل Tجتما�>   التغي�7.أيضا أزمة تحديد ا�Zال ا�9صو�OP. و�أننا إزاء حالة عامة من اليأس K> حدوث عن حالة xزمة ال�c OعرفRا  ذا xخ�7، وال�O تخفي  ا�Zال العمومي، المباالة ناتجةلف�Ãة من الزمن أدى  ذا الوضع إsh سيادة نوع من الالمباالة بالتواجد داخل  ب7ن السياOPQ وا�Zتمâ>، وغذى gحساس امل�Ãايد �عدم الثقة وqالقطيعة. �ل  ذا أحدث فجوة عميقة ما  1"السياOPQ ب7ن Tحزاب ال�O أصبحت ظا رة روتيeية... - إذا يمكن القول أنھ بظRور التقنية ووسائل التواصل Tجتما�> ا89ديث املادي الفعF> داخل ا�Zال العمومي.    املرجع السابق.1-                                                           باإلضافة إsh الRواتف الذكية والyام�7ات، تم تجاوز مفRوم  -فاcسبوك، تو�Ã0، يوتوب
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لشك ي¥نافر أسئلة جديدة ومساءلة الرا ن، ذلك ألن Tف�ÃاOPÅ املؤسس عsF اإذن فمتغ�7 تكنولوجيا التواصل وTنفتاح عsF فضاءات جديدة سمح بطرح  املطالب املرفوعة، كما أنھ عزز تداول املعلومة �سرعة فائقة. الشوارع والساحات العمومية، نا يك عن دوره K> توجيھ وتحديد مضمون وطبيعة تاح عملية التعبئة والتeشئة للشباب املفجر فيما �عد ل8Áراك Tجتما�> الذي اجعملية gعالن عن الكث�7 من ا�9روقات، ومختلف أشyال الفساد، كما �ان لھ دور K> بمجرد Tستجابة العفو0ة لنداء عsF الشبكة. فقد �ان للفاcسبوك مثال الدور K> ا89اجة إsh ترخيص مسبق، وأن يتyاثروا السياسي7ن،وqقدر��م عsF أن يجتمعوا دونما لRم مطالب فعلية وم8Áة، cس¥بقون الزمن و0ضغطون عsF الفاعل7ن أصبحت مواقع التواصل gجتما�> gف�Ãاضية بمثابة وسائط تجعل أفرادا فعلي7ن الذي ثم من خاللھ Tلتفاف عsF رقابة النظام البولOPSH، والتعتيم gعالمي، حيث ا xخ�7 ا�Zال العمومي �شyلھ التقليدي ل8Áديث عن ما cعرف بالفضاء العمومي،  ذ ر ان الدولة K> و  فأك�µ �عدا تحرر0ا وتحر0ر0ا، حيث سيصبح الشارع ر ان اZ9ما �7ف�ÃاOPÅ، بل عsF العكس من ذلك، ففي  ذا املناخ سHتخذ ا�Zال العمومي أك�µ ا ذا ال cعOa أنھ تم �سيان ا�Zال العمومي بمعناه التقليدي لصاÒ9 مجال   بصورة مباشرة للمنتظم الدوh>. لم cشyل فقط متنفسا للتعب�7 بل سا م K> صنع ا89دث عsF طر0قتھ، كما نقلھ ، ومن  نا يمكن القول أن gف�ÃاOPÅ 1بطبيعتھ مع تقبل الرا ن وال¥سليم بما  و �ائن sF الشارع فكيف سيلتف xفراد عsF السلطة املفروضة من قبل الدولة ع  åن نفسھ،فمن سيفرض سلطتھ عsF الشارع  و من يملك الشارع.    .85، ص.2012ب,+وت، املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسات، عبد السالم بنعبد العا�%، الشباب، ال�ش¹يك وثقافة التواصل والتغي,+ السياV %1 Sfgنفجار العر4ي الكب,+، 1-                                                            ليفرضوا سلط��م ا�9اصة ؟.
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افيEº، راب، استعادة قوة الشارع كمجال عمومي للتعب�� والفعل والتغي��: تال¾$  .1 شHئا فشHئا كخشبة مسرح حيث يلعب فاعلون  باتت ت�Ãاءى املدينة إذا مسرح الشارع...).املمارسة rحتجاجية (احتجاجات، إضرابات...) والتعب�� الفEw (جر و ذا الصراع الذي لم و0طالبون �سياسة ثقافية، ب7ن التقليدانية والطموح ل8Áداثة. ذcعة وانتظارات من cعملون وxفعال واملواقف املضادة، ب7ن الثقافة السياسية املاملالزم لRذه اللعبة gجتماعية ال�O تدور رحا ا ب7ن املؤسسات ال�O ترمز للسلطة ليبقى الصراع  و العنصر  الوصول إsh أ داف من املتوجب الوقوف عsF تقو0مRا، و0تصرفون انطالقا من مجموعة من gس�Ãاتيجيات، وذلك من أجل متنوعون  دفع مجموعة من الفنان7ن للبحث عن ومحتكرة من طرف xسماء الكب�7ة، و ذا ما فنية خارج إطار الفضاءات املغلقة،خاصة وأن  ذه xخ�7ة �انت مغلقة تماما سمح ا�8يط املديOa وتطور ضواû> املدينة واملعمار، بالتفكK �7> ممارسات   الفعل الفEw %$ خضم �ذا التغ�� rجتما+$ :  ا�Zتمع مفتوحا عsF �ل املمكنات. ل جعمحاولة ف �كة نماذج جديدة تتما_P» ووضعية "الب7ن ب7ن" ال�c OعHشو�ºا، الOPúء الذي فالطر0ق الوحيد أمام xفراد الستعادة  و0ا��م  و يحسم خلق نظاما من الف �كة، ، الرقص، املسرح...)، حيث يخرج التعب�7 الفضاء املد�ي (فوتوغرافيا، فنون xداءالفنانون املعاصرون كذلك أعماال فنية �عرف وتحدد سياقRا بالرجوع باألساس إsh ومع مغادرة املرسم والورشة واملشغل، الس¥ثمار أمكنة وأفضية جديدة، أنجز   .1أفضية أك�µ تحررا وصدفو0ة وارتجالية وجرأة                                                            1-Voir par exemple Marouan Benabdallah (un pianiste marocain) qui répète en pleine rue in:<https://youtu.be/-8LU3wVOKdI>. 
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جلھ و�شأ ليبقى فيھ لف�Ãة زمنية وطيدة وحميمة مع املyان الذي �شا فيھ و�شأ من أفيما �عد إsh فضاء العرض (مثل الرواق أو املتحف)، بل أصبح يوجد K> عالقة متبادلة املعاصر: حيث لم cعد يeشأ العمل الفOa داخل فضاء مع7ن (مثل الورشة) �ي يeتقل  ذا إsh إحدى أ م التحوالت والتغ�7ات اZ9مالية K> تار0خ الفن و0حيلنا   للفنان حقوال خصبة للعمل دون حدود، داخل ما cعرف بفن الRنا/åن.إ9. لقد أصبحت  ذه ا�Zاالت بالeسبة ...والساحات العمومية، والبنايات واZ9درانومفRوم العرض عن حدود املؤسسات املتحفية وxروقة التجار0ة ليخ�Ãق الطرق،   OP_فول والزوال والتالx قابلة للتغ�7 وتحتمل(projet artistique éphémère) ألطول وقت، و ذه Oa89فظ العمل الف sâسc ذا الفن، فإذا �ان املتحفRة غ�7 قابلة للتكرار. وقد �انتخاصية ثانية لqوكتجر OP_ن ينظر لھ �أثر متالå Oaاع ف��م  ذه  فإن العمل الف�Ãوسيلة حسب العديد من الفنان7ن الن Oaوم العمل الفRمف <K ور آخر (غ�7 النقلة النوعيةRجم sFي تنفتح عyة أخرى لRة، ومن جRمعظم من السياق التجاري من ج <K ا أعمال فنية�ºا دون علم بأRاحات الفنية و0تفاعل مع�ÃقT حيان)، فنحن إزاء أعمال يحضرمتخصص يدركx  سدي مع املتلقي كحاجةZ9تصال اg ف¬�ا بقوة  Ibid, P. 160-1                                                           حسب السياقات ا��تلفة، فاألعمال الفنية املعاصرة ال تظRر لنا فقط ذلك ا�9روج و§ذا �ان لyل صورة معنا ا ا�9اص إضافة إsh املعا�ي املتعددة ال�O يeتجRا املشا د . 1" دف الفنان  نا لHس أن يجعل من عملھ فنا بل أن يصبح الفن  و ا89ياة ذا��ا"داع، و7qن gبداع واZ9مRور جديدة  دفRا xساOPQ  و إزالة املسافة ب7ن املبدع وgبالتاh>: النموذج (املرجع)، العامل (الفنان)، العمل الفOa، اZ9مRور. وخلق مقارqة إننا إزاء مقارqة جديدة تحاول تجاوز البeية الكالسيكية ال�O تقوم عsF التقسيم   حيو0ة. 
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للتخلص من تقديم الفن كمادة اس��الكية غاي��ا فقط  والبصر0ة املتوارثة و�سsâ ذه xعمال بمنظور ا اZ9ديد، تحاول التحرر من القيود Tجتماعية والثقافية املستعملة وال�O �سمح بتقليل ضغط gكرا ات املؤسساتية. أما من جRة أخرى فإن الذي �عت �ه من ضمن مyونات الواقâ> إال إمyانية من ضمن إمyانات الوسائط ، وما gف�ÃاT OPÅجتماعية) cعد مؤشرا  اما يحدد إشتغالية التعب�7 الفOa ا89اh>باألعمال الفنية من مجاالت خاصة مغلقة إsh مجال عمومي مفتوح (الشارع، الشبyات حيال قضايا وجودية ورqما ميتاف�7يقية ��م عددا من املواطن7ن. وqذلك فإن ا�9روج ما �7، وخلف  ذا املوقف ي�Ãاءى مبدأ gل�Ãام xعمال الفنية لدى أك � عدد من اZ9التخلص من xفضية ا�9اصة واملغلقة ال�O طرحت مشا�ل عsF مستوى �شر وتذييع والتعليمات والتقنيات املتواجدة خارج رغبة الفنان. فمن جRة، يحاول الفنان املعاصر ن ما  و متعارف عليھ أ�اديميا بل تموضعنا إزاء �عب�7ات فنية ترفض القوان7ن ع زمن الفواجع. "فالعمل الفOa  نا cع � عن عدم جدوى gنتماء K> زمن ما �عد والالثبات، ال سيما ح7ن �ع � عن  و0ة الفنان نفسھ ال�O تزعزعت فجأة K> الوجود لثقافة الزائل ال�O بدأت تتكرس منذ منتصف القرن العشر0نكمعان مرادفة لRشاشة املعاصر K> حالة املغرب �عد وسيلة لالنفالت من الرقابة ومؤشر ع�T sFعyاس الفOa الرأسماh> إن لم نقل العمل عsF  دم  ذا السوق، فإن  ذه ا�9اصية بالeسبة للفنان وضع حد لسوق Tس��الك xوروqية مثال ردة فعل �Üدف من خاللRا الفنان إsh الزوال،  اتھ ا�9اصية ال�O �عد K> ا�Zتمعات املتوفرة عsF سوق فنية �ا�Zتمعات ضمن املتال_OP والسر+ع  -كما سبقت gشارة-و§ذا �ان  ذا الفن املعاصر يندرج   ال¥سو0ق. 
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وفنون xداء art conceptuel(2والسالم واZ9رافي�O ومسرح الشارع والفن املفا يOU (إذا سنجد أن الفن املعاصرqمجموعة من التعب�7ات الفنية (كحر�ات الراب   1سقوط القيمة الطوqاو0ة للRو0ة." �ي cش�7 إsh فكرة السقوط الرمزي من خاللا89داثة، بما يحملھ من مدلوالت عذابات �gسان واغ�Ãابھ، وانحالل xخالق والقيم؛  )performance(3) بةHوفن التنصinstalation(4 ) وفن ا89دثيةhappening(5 تصوراتھ وغ�7 ا...) يqطرقھ ا�9اصة، وqال العمومي بأسئلتھ ا�9اصة، وZت صوب الشارع ا�9اصة للعالم،جتاح ا�Rخلق الفرجةليع � عن إرادة قو0ة لتغي�7 العالم، إرادة اتج <K ور املشاركةRمZ9ا sFعت � الشارع مجرد  لتفرض بذلك عc لفةعوض أنx خلق <K ستعيد بذلك الشارع دورهHتخفف من وحشة  مجال للعبور. ول Oال� عاشورة) وأيضا -عHساوة-ملمارسة Tحتفاالت (جناوة املدينة، ولHس�Ãجع مyانتھ كقوة وال �فرمو�س والفيديو  إذا يمكن قراءة فنون الشارع �الراب والسالم واZ9رافي�O  كقوة ملمارسة Tحتجاج.  تجاجات �Ãايد املطالب وTحوغ�7 ا كممارسات فنية مRدت وصاحبت سياق أحداث بل ملرحلة -Tجتماعية وTقتصادية والسياسية، وK> ذلك �عب�7 عن رفضRم Z9يل  ''الفن �� سامي القليSË، بإشراك اGrمBور فعليا 1% الفعل الفST، غاية إثارة أحداث تؤدي إ�� ارتجال أثر فST. أنظر -5  باختيار موضعة عناصر ما 1% الفضاء بصفة جو8ر
ة أو بالتعب,+ مباشرة ع&� جدران املدينة-Moulim El Aroussi, LE CORPS EN ACTE PERFORMEURS MAROCAINS EN ESPAGNE. Disponible sur :<http://diptykblog.com/blog/2015/12/14/le-corps-en-acte-performeurs-marocains-en-espagne/> 4  : و
تعلق zمر 8نا أيضا بالتعب,+ عن املشاعر وzف<ار بحيت ت<ون أقرب SfÁء إ�� "طبيع�\ا zو��" أنظر8نا �ستعمل اGrسد بقوة 1% لإلبداع الفST حيث نجد أن الفنان ال يضع ب,ن جسده والتعب,+ أي أداة أو وسيط، -3  الذي يقر بأولو
ة وأفضلية اللغة والفكرة ع&� �نجاز.-2 167ص.، 2012مbÐ عز
زة سلطان، الBو
ة الرا8نة لل�شكيل العر4ي املعاصر، ب,+وت : دار zنوار، الطبعة zو��، -1                                                              .158 – 157، ص 2012و5س :إير س للطباعة، ، 1% الفن والثورة، ترحم املدينة''
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وال تزال "التغي�7  نا وåن" مفاكيeش"، "ا��زن ديyاج"، "اسقاط الدستور املمنوح"،الشوارع والطرقات تحت شعارات "الشعب ير0د"، "ما صيحات املتظا ر0ن إsh إذا فقد ام�Ãجت  ذه الفنون مع مختلف أشyال gحتجاجات Tجتماعية، ومع   الشابة.مرحلة استحوذ عل¬�ا الشيوخ، ولم ي��Ãوا ف¬�ا مجاال للتعب�7 بالeسبة للفئات  -�املة      تصاحب �ل إرادة شعبية لتغيx �7مور...
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دوره الثقاK>  باعتباره الوسيط الذي تنظر من خاللھ �gسانية لنفسRا، ومن ثم �عطيھالناتجة عن التنقالت والتقاطعات وgلتقاءات، ~> ال�O �عطي للمجال العمومي معناه واحدا محددا الOPúء الذي يحيلنا عsF البعد التفاعF> للمجال العمومي، فالتفاعالت ع، ألن  ناك مجاالت عمومية ولHس مجاال صيغة املفرد، يخفي K> طياتھ صيغة اZ9مإن واقع البحث السوسيولو=> أث´ت أن ا�Zال العمومي الذي يأ�ي غالبا x1.   <Kنماط والنماذج التقليدية، والرموز Tجتماعية...)طر0ق الرجوع للفاعل Tجتما�>، الذي cستعمل K> ذلك مخزونھ الثقاK> (التار0خ، a» فا�Zال يبa» و+عرف عن وترqط �ل مجال بخصوصية سياقھ �gسا�ي. و¡�ذا املع�عر0فRا للمجال العمومي وللمجال ا�9صو�OP الفعل الثقاK>، والقيم، والتمثالت، التHتدمج K> تحديد قارeة الثقافية امل وا�Zتمعات. و ذا ما استد�s منا استحضارا�Zتمع، بل K> إطار البحث K> الكيفية ال�O يوجد عل¬�ا العالم يeبé> أن يبa»  ذا البحث ال يصب K> اتجاه التنظ�7 ملا يeبé> أن يyون عليھ العالم وكيف    .خالصة ن لنا من خالل املالحظات السوسيولوجية لواقعنا املعHش، أن ا�Zال كما تب7  مجموعة التفاعالت Tجتماعية ال�O تحدث داخل ا�Zال وال�O �عطيھ وظيفة ومعa». فارغ، أو إزاء تحديد قانو�ي يفصل ب7ن امللك ا�9اص وامللك العمومي، بل نحن أمام لسنا إزاء مجرد مyان  والرمزي باعتباره مجاال للظRور وإلظRار ا89ياة ا89ضر0ة. إننا إذا  .Abdelmajid ARRIF, Variations spatiales du privé et du public à travers les exemples de Ben M’sik et de Hay Moulay Rachid à Casablanca, Les Cahiers d’URBAMA, n° 13, 1997, p. 62-63-1                                                             والسياق الثقاK>.لHس مؤسسة يمكن إ�شاؤ ا بقرار سياOPQ، و§نما  و نتاج لتفاعل السياق السياOPQ لHس معطى تفرزه وسائل gعالم سواء التقليدية أو امليديا اZ9ديدة، كما أنھ العمومي 
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–K> حالة املغرب نموذجا–العمومي وا�9صو�K OP> بلدان العالم العرÛي. وذلك ناتج التطورات، و0مكن القول أنھ 89د xن لم �ستقر ا89دود الفاصلة ب7ن ا�Zال7ن وما واملغرÛي عsF وجھ ا�9صوص عرف مجموعة من ا�Zال العمومي العرÛي عم أخرى عن الزخم وا89ركية املستمرة ال�O �عرفRا بeيات ا�Zتمعمن جRة، ومن جRة      Rا ا�Zتمع الديمقراطي. يقوم عsF أساسgيجاÛي للyلمة ألنھ من خالل  ذه القيم يمكن أن تبa» املواطنة السليمة والبناءة ال�O مفRوم ا�Zال العمومي كمجال إلبراز التعددية وTختالف باملنظور  åخر وال�Ãبية عsFفإنما يدل عsF الRوة والشرخ ا89ادث عsF مستوى ال�Ãبية عsF التعددية وعsF اح�Ãام ء قبل أن يyون عsF مستوى اZ9ماعات أو xفراد مع السلطة، و ذا إن دل عOP_ sFا�Zال العمومي الذي يصل إsh حد نفي åخر،الOPúء الذي نجده عsF مستوى xفراد فأحداث العنف ضد الeساء K> ا�Zال العمومي، والصراع الدائر حول امتالك  للتغ�7 الكب�7 الطارئ عsF مستوى القيم.
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لعرÛي الكب�7، ب�7وت : املركز العرÛي لألبحاث ودراسة السياT <K OPQنفجار اعبد السالم بنعبد العاh>، الشباب، ال¥ش´يك وثقافة التواصل والتغي�7 -  .2011الرqيع العرÛي، الرqاط : مeشورات �لية åداب والعلوم �gسانية، عبد الÐ> املودن، عبد xحد السب�O، إدر+س كسيكس، أسئلة حول انطالق -   :مراجع ة الرا نة لل¥شكيل العرÛي املعاصر، الطبعة xوsh، م·» عز0زة سلطان، الRوpost_23.html-http://forumpl1.blogspot.com/2013/06/blog< -0<  الفكر ا89ر، K>: رشيد العلوي، الفضاء العمومي املغرÛي وا89اجة إsh الديمقراطية، منتدى - >htmlhttp://www.alawan.org/article13138.<: الثورة: فن الشارع نموذجا، أنظر عواطف القطيطي، التعابg �7بداعية الشبابية اZ9ديدة K> تو�س ما �عد -  .2012السياسات، ، ومجال السياسات العمومية HABERMAS Jürgenأعمال املومOa ندير، - .2012ب�7وت: دار xنوار،    . 2007ب�7وت:املدار gسالمي، دمحم حداد، ديانة الضم�7 الفردي ومصg �7سالم K> العصر ا89ديث، -  >http://www.aranthropos.comاZ9ديدة/-Tجتماعية-ا89ر�ات-</مشروعية امل �وك بوطقوقة، K> مشروعية ا89ر�ات Tجتماعية اZ9ديدة، أنظر:-  .2005-2004، خر0ف وشتاء 56أبحاث، العدد 
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- ،Omرحم املدينة''سامي القلي ��اعة، ، K> الفن والثورة، تو�س:إير+س للطب''الفن  2012.  -Abdelmajid ARRIF, Variations spatiales du privé et du public à travers les exemples de Ben M’sik et de Hay Moulay Rachid à Casablanca, Les Cahiers d’URBAMA, n° 13, 1997. -Jean claude David, Espace public au moyen orient et dans le monde arabe, entre urbanisme et pratiques citadines,Géocarrefour, Vol. 773, 2002. -M. KERROU, Public et privé en islam, Paris : Maisonœuvre Larose, 2002. -Moulim El Aroussi, LE CORPS EN ACTE PERFORMEURS MAROCAINS EN ESPAGNE. Disponible sur : <http://diptykblog.com/blog/2015/12/14/le-corps-en-acte-performeurs-marocains-en-espagne/>  -Traki ZANNAD, Symboliques corporelles et espaces musulmans, Tunis : Cérès Productions, 1984. 
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�íÖæ‚Ö]�íéÞ‚Ú�ð^‰…c�»�ë…]�ý]�ð^–ÏÖ]�…æ�� � h†Ç²�l÷ç��‚Ãe�^Ú�‹Þçiæ2011� �ké�éi<Ìè†�Ö]<< <<Ýç×ÃÖ]æ<ë…]�ý]<áçÞ^ÏÖ]<»<ou^eíè…]�ý]< نية" : املفBوم .. املبادئ .. التطبيق، م"شور باملوقع Vلك�+و5ي شبكة البصرة أنظر : سامي (عباس)، "الدولة املد -1                                                             اطن¬�ا.توف�7 فرص العمل والعHش الكر0م ملو  -  :  3وللدولة املدنية وظائف متعددة، تتجسد أساسا K>  .2من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبلھ أو من ينوب عنھالتعددية وحماية حقوق املRاجر0ن، والتداول السلOU للسلطة، ال�O �ستمد شرعي��ا ة إsh أن الدولة املدنية �عمل عsF اح�Ãام �gسان وحر0اتھ xساسية.  ذا باإلضافاللون أو العرق أو اeZ9س أو اeZ9سية، K> إطار سيادة القانون واح�Ãام حقوق والواجبات K> الدولة، وe0تفي معھ أي تمي�7 ب7ن املواطن7ن �س´ب الدين أو اللغة أو اوز ا إsh مبادئ أك�µ عدالة كمبدأ املواطنة، الذي عsF أساسھ تمنح ا89قوق وتتجالدولة املدنية �ع7ن Tعتبار التنوع وتحOU الRو0ات املرتبطة بالفرد وqحقوقھ وحر0اتھ ، أجمعت جلRا، عsF أن تأخذ مرجعية 1من مصادر مختلفة K> العلوم Tجتماعيةأخالقية K> ا89كم والسيادة، لت¥بلور الفكرة عقب ذلك ع � إسRامات الحقة ومتعددة ة ا89قوق، وتنطلق من قيم ¡�دف �شأة دولة حديثة تقوم عsF مبادئ املساواة ورعايظRرت فكرة الدولة املدنية ع � محاوالت فالسفة التنو0ر أثناء عصر ال��ضة، > أط,+ : د. اqrس,ن أعبوSfÁ)، مأخوذ من الرابط دليل إ�� الدولة املدنية، اqrركة الشبابية ملنتدى بدائل املغرب، (ت -2 ).www.albasrah.net/ar_articles_2014( 2014تموز  14بتار
خ    سامي (عباس)، مرجع سابق. -3  .13، ص: 22/09/2017، تار
خ أخر ز
ارة : Vwww.forumalternatives.orgلك�+و5ي : 
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من �عسف  القانون وتحقيقا لألمن7ن القانو�ي والقضا�ي وتجنب  در حقوق املواطن7نغ�7 أن التطبيق السليم لقوان7ن الدولة وتأو0لRا تأو0ال 8èيحا تكر+سا لدولة   معنو70ن، أفرادا أو سلطات.إsh نظام محدد من القوان7ن cسري عsF اZ9ميع سواء �انوا أ°�اصا طبيعي7ن أو لقومية، وذلك اس¥نادا النظر عن اختالف انتماءا��م السياسية والديeية والفكر0ة واإن من أ م ما يم�7 الدولة املدنية  و أ�ºا تحOU جميع أفراد ا�Zتمع �غض   .2بالشفافية وتقديم ا89ساب ورqط املسؤولية العمومية باملراقبة وا�8اسبةاملغرب، مركزة K> مطال�Ùا عsF محارqة الفساد والرشوة واملطالبة و  1العرqية كمصر الشرارة xوsh لRذه Tحتجاجات K> تو�س واتجRت فيما �عد نحو �عض با«> الدول Tحتجاجات K> أقطار الوطن العرÛي وال�O سميت ب "الرqيع العرÛي"، حيث بدأت ، ح7ن بدأت 2011العرqية، فإنھ ظRر �شyل أقوى وك�µ تداولھ ابتداء من عام تفاوتة من ا89ياة السياسية و§ذا �ان مصطÒÁ الدولة املدنية قد برز K> ف�Ãات م وغ�7 ا من الوظائف.تHس�7 الولوج للتعليم وTستفادة من ا89ق K> ال8Ôة والعناية ال8Ôية ...  -  اجتماعية ونفسية ال يمكن Tستغناء ع��ا.توف�7 املناخ xمOa وTستقرار النفOPS لyل املواطن7ن، باعتبار ما حاجة  - ، مجلة العلوم القانونية، العدد اr{امس حول :  " 2011الدستور املغر4ي لسنة أجعون ( أحمد )، املرفق العام 1% -2  سامي (عباس)، مرجع سابق. -1                                                           الدستوري بالقضاء كسلطة مستقلة وكرسا مبدأ الرقابة عsF قرارات وأعمال السلطة تأسHسا عsF ذلك، وانطالقا من أن �ل من املغرب وتو�س سلyا منT æËع�Ãاف   الدولة وسلطا��ا العامة، لن يتحقق دون قضاء عادل ومستقل.    .7، ص : 2016: بناء دولة املؤسسات وتكر س سمو الدستور "،  2011دستور 
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"دور القضاء رب موضوع gدار0ة من طرف  يئات القضاء gداري، فإننا سنقا مقومات الدولة  ال�O تضم��ما الدستوران املغرÛي والتو�OPS، حيث عززت الوثيقتان منcس¥ند دور القضاء gداري K> إرساء مدنية الدولة عsF مجموعة من املرتكزات   .2011تحوالت  ما nعد الدولة بمغرب وتو8ساملبحث Vول : املرتكزات الدستور'ة لدور القضاء 4داري %$ إرساء مدنية   .2011تحوالت  التحديث السياOPQ الذي شRده البلدان عقبمدنية الدولة، والثانية K> تجليات  ذا الدور K> أحyام القضاء gداري الصادرة �عد خالل نقطت7ن، xوsh تبحث x <Kسس الدستور0ة لدور القضاء gداري K> إرساء املغرب وتو�س اس¥نادا إsh الوظائف ال�O تتجسد ف¬�ا الدولة املدنية من الدولة K> من خالل إشyالية تنطلق من دراسة مدى مسا مة القضاء gداري K> تجسيد مدنية معطى دولة ا89ق والقانون، باعتباره مفRوما يجسد الدولة املدنية و�Ã0تب ع��ا، وذلك انطالقا من   "42011داري %$ إرساء مدنية الدولة بمغرب وتو8س ما nعد تحوالت  وأكدتا عsF مبدأ رقابة القضاء gداري لقرارات (الفقرة Vو`l) املدنية بالبلدين  ، والتنصيص عsF القضاء كسلطة مستقلة (أوال)السياسي7ن املغرÛي والتو�OPS بالبلدين ع � تكر+سRا لبعض أسس الدولة املدنية كثوابت ومبادئ للنظام7ن املقتضيات وxحyام الدستور0ة ال�O �ستحضر مقومات وأسس ومبادئ الدولة املدنية ل من املغرب وتو�س بمجموعة من �عززت أسU» الوثائق القانونية n2011.  � <Kعد تحوالت : التعز'ز الدستوري ملقومات الدولة املدنية بمغرب وتو8س ما الفقرة Vو`l (الفقرة الثانية).  وأعمال السلطات gدار0ة ر مسؤولية gدارة وواج�Ùا K> تمك7ن املواطن من حقوقھ الدستور0ة ، ثم إقرا(ثانيا)   .(ثالثا)
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ابت ومبادئ للنظام�ن  لتالزم ب7ن حقوق الفرص، والعدالة Tجتماعية، ومقومات العHش الكر0م، K> نطاق ادعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيھ اZ9ميع باألمن وا89ر0ة والكرامة واملساواة، وتyافؤ مؤسسات دولة حديثة، مرتكزا��ا املشاركة والتعددية واy89امة اZ9يدة، و§رساء ة ديمقراطية cسود ا ا89ق والقانون، تواصل إقامة ال رجعة فيھ، K> بناء دولأكد الدستور املغرÛي K> تصديره عsF أن اململكة املغرqية، وفاء الختيار ا الذي   .السياسي�ن املغر»ي والتوEFG8أوال: تكر>س nعض أسس الدولة املدنية كثو الفصل xول عsF أن النظام الدستوري للمملكة وK> باب xحyام العامة أكد   مع ما تتطلبھ تلك املصادقة. �سمو، فور �شر ا، عsF ال¥شر+عات الوطنية، والعمل عsF مالءمة  ذه ال¥شر+عات، املغرب، وK> نطاق أحyام الدستور، وقوان7ن اململكة، و و��0ا الوطنية الرا®�ة، أي وضع °�OPß، مRما �ان. وكذا عsF جعل Tتفاقيات الدولية، كما صادق عل¬�ا أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو Tنتماء Tجتما�> أو اRZ9وي أو اللغة أو gعاقة أو حظر ومyافحة �ل أشyال التمي�7، �س´ب اeZ9س  كما أكد نفس التصدير عsF  وواجبات املواطنة.   السيادة لألمة، تمارسRا مباشرة باالستفتاء، وqصفة غ�7 مباشرة بواسطة ممثل¬�ا. أنوعsF مبادئ اy89امة اZ9يدة، ورqط املسؤولية با�8اسبة. وأكد الفصل الثا�ي عsF اس فصل السلط، وتواز�ºا و�عاو�ºا، والديمقراطية املواطنة وال¥شاركية، يقوم عsF أس
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تأسHس  20141أقرت توطئة دستور أما عsF مستوى النموذج التو�OPS، فلقد  K> ح7ن، وازن .ومصدر السلطات، يمارسRا بواسطة ممثليھ املنتخب7ن أو ع � TستفتاءوK> الفصل الثالث نص عsF أن الشعب  و صاحب السيادة  .�عديل  ذا الفصلالدولة التو�سية  وقيامRا عsF املواطنة، و§رادة الشعب، وعلو0ة القانون، وأنھ ال يجوز الثا�ي عsF مدنية وضمن املبادئ العامة ا��صص لRا الباب xول، نص الفصل   والواجبات ب7ن جميع املواطن7ن واملواطنات والعدل ب7ن اRZ9ات.واح�Ãام ا89ر0ات وحقوق �gسان واستقاللية القضاء واملساواة K> ا89قوق وا89كُم الرشيد ~> أساس التنافس السياOPQ، وتضمن فيھ الدولة علو0ة القانون ارة، السلطات والتوازن بي��ا، وy0ون فيھ حق التنظيم القائِم عsF التعددية، وحياُد gدع � التداول السلOU عsF ا89كم بواسطة Tنتخابات ا89رة وعsF مبدأ الفصل ب7ن دولة مدنية، السيادة ف¬�ا للشعب  الدولة لنظام جمRوري ديمقراطي �شار�ي، K> إطار )، 2014ف�+اير 10دستور اGrمBور
ة التو5سية (م"شور بالرائد الرس§S ل´GمBور
ة التو5سية، عدد خاص بتار
خ  -1                                                                .2عن التوظيف ا89زÛيوممارسة الشعائر الديeية، وحماي��ا املقدسات، وضما�ºا 89ياد املساجد ودور العبادة 7ن رعاية  الدولة  للدين من جRة، وكفال��ا 89ر0ة املعتقد والضم�7 الفصل السادس ب صدور قانون تأس·¸Sf متعلق بالتنظيم  2011و5ش,+ إ�� أنھ وقبل وضع 8ذا الدستور عرفت تو5س عقب أحداث   . 184 - 137ص :  -، ص2016، 289سلسلة : نصوص ووثائق "عدد الدول العر/ية : املغرب، اGrزائر، تو5س، مور
تانيا)، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، " دسات,+  -أنظر :  لعمومية من قبل اGHلس الوطST التأس·¸Sf، من أ8م مضاميتھ ارتباطا بمبادئ الدولة املدنية املؤقت للسلط ا   .242 -241ص :  -، ص2014، 105اqHلية والتنمية، سلسة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد ن)، الر/يع العر4ي والدستورانية، قراءة 1% تجارب : املغرب، تو5س ومصر، اGHلة املغر/ية لإلدارة طارق (حس -2  .364 - 353ص :  -، ص2011، 101لإلدارة اqHلية والتنمية، العدد الذي نص ع&� أن :" تمارس السلطة القضائية صالحيا¶\ا باستقاللية تامة ". أنظر : اGHلة املغر/ية  22الفصل 



 ت�ش�ت الشر'ف�............................................. 2011تحوالت nعد ما وتو8س بمغرب   الدولة مدنية إرساء %$ 4داري  القضاء دور 

382  

�سلطة القضاء وعزز من الضمانات  2011، اع�Ãف دستور من أجل ذلك  السياOPQ باملغرب. دولة املؤسسات، دولة القانون أو دولة ا89ق والقانون كما توصف K> ا�9طاب وأحد املقومات xساسية ملفRوم الدولة املدنية وqناء مجتمع ديمقراطي و§رساء دعائم التنفيذية وال¥شر+عية K> الوظيفة القضائية، ن¥يجة حتمية ملبدأ فصل السلطات لسلطت7ن cعد استقالل السلطة القضائية، الذي يتجسد K> عدم تدخل ا  ثانيا: التنصيص ع�l القضاء كسلطة مستقلة K> الفصل  2011دستور  فإنھ نص K>، 1996من دستور  82مستقل ع��ما K> الفصل بالeسبة للسلطت7ن التنفيذية وال¥شر+عية، بالرغم من أنھ نص عsF أن القضاء و§ذا �ان الدستور املغرÛي السابق لم ينعت القضاء بالسلطة، كما  و الشأن   الشطط K> استعمال السلطة، أمام أعsF  يئة قضائية إدار0ة باململكة.لة للطعن �س´ب الفردية، الصادرة عن ا�Zلس xعsF للسلطة القضائية تyون قابمن الضمانات الدستور0ة للقضاة كذلك، أن  املقررات املتعلقة بالوضعيات   ).108حاول التأث�7 عsF القاOPÅ بكيفية غ�7 مشروعة (الفصل ألية أوامر أو �عليمات وعدم خضوعھ ألي ضغط، وكذا عsF معاقبة القانون لyل من ية تدخل K> القضايا املعروضة عsF القضاء؛ وعدم تلقى القاOPÅ �شأن مRمتھ القضائ)، ومنع �ل 117واZ9ماعات وحر0ا��م وأم��م القضا�ي، وتطبيق القانون (الفصل القاOPÅ يتوsh حماية حقوق x°�اص  ، حيث أكد عsF أن1املمنوحة للقضاة السلطة : "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة ال¥شر+عية وعن عsF أن 107 ستقاللية ور8انات الز
تو5ي (إبرا8يم)، سلطة القضاء 1% الدستور : مقومات V  - للتعمق أكi+ 1% ذلك، راجع :  -1                                                              .2011الباب السا¦ع من دستور  -  .31 -15ص :  -، السنة اqrادية عشرة، ص36-�35صالح، مجلة مسالك 1% الفكر والسياسة وVقتصاد، عدد 
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)، وعsF أن ال ينقل القاOPÅ دون رضاه، وال cعزل، كما ال يمكن 104ا89صانة(الفصل إيقافھ و§عالم مجلس القضاء الراجع إليھ بالنظر الذي ي´ت K> مطلب رفع جزائية، وال يمكن ت¥بعھ أو إيقافھ ما لم ترفع عنھ، وK> حالة التل´س بجر0مة يجوز تمتع القاOPÅ بحصانة وضمانا لRذه Tستقاللية نص  ذا الدستور عsF أن ي  ).102قضائھ لغ�7 القانون (املادة وسيادة القانون، وحماية ا89قوق وا89ر0ات. وأن القاOPÅ مستقل ال سلطان عليھ K> استقالل القضاء باعتباره سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلو0ة الدستور، لطات، كرس الدستور التو�OPS كذلك، من جانبھ، واس¥نادا إsh مبدأ فصل الس  .1السلطة القضائية K> أول سابقة دستور0ة للمملكة"، متخليا بذلك عن عبارة القضاء K> الباب السا�ع واستعاض ع��ا �عبارة التنفيذية   .1أوsh من إقرار ا فقط باإلعالن ع��ا أو وضع ضمانات ال يقوى املواطن عsF استعمالRاوالسياOPQ للمواطن7ن واملواطنات. فالع �ة بتمكن املواطن7ن من حقوقRم و تمتعRم ¡�ا، أسس دستور يeبOa عsF فكرة التمك7ن ا89قو«>  2011لقد وضع دستور   ا بتمك�ن املواطن من حقوقھ الدستور'ةثالثا: إقرار مسؤولية 4دارة و�لزامA  ).114استقاللھ (الفصل )، وأو�ل الدستور لRذا ا�Zلس ضمان حسن س�7 القضاء واح�Ãام 107(الفصل الضمانات ال�O يضبطRا القانون، وqموجب قرار معّلل من ا�Zلس xعsF للقضاء إعفاؤه، أو �سليط عقوqة تأدي´ية عليھ، إّال K> ا89االت وطبق  إيقافھ عن العمل، أو
  .64 - 63، ص : 2016، 130 -129دد والتنمية، عالسراÏ% ( امل<ي)، القضاء �داري ب,ن العقلنة وتدخل السلطة التنفيذية، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية -1                                                           
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، إعالنا متجددا لتبOa املغرب 2011يوليوز  29كما شyلت وثيقة دستور   gسالم دين الدولة، والدولة تضمن لyل واحد حر0ة ممارسة شؤونھ الديeية. ، أكد منطوق الفصل الثالث عsF أن 2ضمن التأكيد عsF حر0ة املعتقد الديOaف عب�7 عن إرادة العمومية، أمام القانون ووجوب Tل�Ãام وTمتثال لھ، باعتباره أسU» �وTقتصادية والثقافية وTجتماعية، وكذا مساواة اZ9ميع، وعsF رأسRم السلطات املواطنات واملواطن7ن، واملساواة بي��م، ومن مشارك��م K> ا89ياة السياسية ظروف ال�O تمكن من �عميم الطا�ع الفعF> 89ر0ة العمومية أن �عمل عل توف�7 الفرض الدستور اZ9ديد K> فصلھ السادس عsF السلطات إضافة إsh ذلك،   . 4بذلك املعa» ا89قو«> و�gسا�ي ل8Áقوق املدنية وTجتماعية وTقتصادية للمواطنللتنصيص عsF الضمانات الدستور0ة السامية ل8Áر0ات وا89قوق xساسية، وعكست ب الثا�ي بجملتھ خصصت البا، حيث 3لالختيار الديمقراطي وللمرجعية ا89قوقية   xمة.
1% ضوء قراءة  السياق والرRائز و8zداف، 1% : دستور   2011الغا�% (دمحم) ، جدلية الثابت و املتحول 1% دستور  -1                                                                                                                                                       .34، ص : 2012، 107لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد الÑ\ا�% (خالد) وص�+ي (عبد هللا)، ّ�صالحات الدستور
ة اGrديدة ور8ان تكر س قيم املواطنة، اGHلة املغر/ية  -4  .48املرجع نفسھ، ص :  -3  .  193 -190ص :  -حسن )، مرجع سابق، صطارق (  -  nغي,+ صبغة " الدولة �سالمية " كتوصيف للدولة املغر/ية. أنظر 1% 8ذا الشأن :حيث احتدم اr{الف ب,ن ضرورة التنصيص ع&� مدنية الدولة مع ضمان حر
ة العقيدة وحر
ة الضم,+  وعدم باملغرب،  2011
ة العقيدة تدافعا وتقاطبا من طرف مختلف الفاعل,ن qrظة صياغة دستور عرف مستوى حر  -2  . 56 – 55ص:  2012،  5باملغرب ، مقار/ات متعددة، م"شورات مجلة اqrقوق، سلسلة zعداد اr{اصة، عدد :  2011
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بتمك7ن املواطن من حقوقھ وتقديم ا�9دمات  2011مقتضيات متعددة من دستور كما أن السلطات العمومية، وال�O تتجسد أساسا g <Kدارة، ملزمة بموجب  ستور 1% ضوء الدستورانية اGrديدة، مجلة مسالك 1% الفكر والسياسة أح<ام �دارة 1% الد -أنظر مقالنا :  -1                                                           املبادئ التقليدية (Tستمرار0ة، املساواة والقابلية للتغي�7)، و§نما س�7ا ملا استحدث للمرفق العام، بأن cعمل عsF تحقيق إسداء  ذا املرفق �9دماتھ لHس فقط وفق اء gداري، الذي يقع عsF عاتقھ مراقبة الس�7 اZ9يد و و ما يفرض عsF القض  .3واملسؤولية وتخضع K> �سي�7 ا للمبادئ والقيم الديمقراطية ال�O أقر ا الدستور مبادئ القانون وا89ياد وال�Ïا ة واملص8Áة العامة، املساواة، gنصاف، اZ9ودة، والالمساواة والرشوة والب�7وقراطية و+عتمد عsF اy89امة اZ9يدة، ومباد�õا الك �ى : روت7ن عsF تحقيقRا K> أحسن الظروف وÛشyل جديد يقطع مع السلوك العادي والنصوص قانونية تحOU ا89قوق و�عطي gدارة واملؤسسات العامة Tختصاص بالسRر لقد وضعت  ذه املقتضيات الدستور0ة gدارة أمام تحديات ك �ى عبارة عن  .2)49مك¥سبات حقوق �gسان من أي �عديل دستوري (الفصل  ا89قوق وا89ر0ات الفردية والعامة. كما عمل املشرع الدستوري عsF تحص7نوTجتماعية والبي¹ية والثقافية، وأكد أن الدولة تضمن للمواطن7ن واملواطنات التو�سية الع�ÃافRا وال�ÃامRا بحزمة من ا89قوق املدنية والسياسية وTقتصادية ) تكر+س الدولة 49-21مفصلة ل8Áقوق( الفصول  استعرض عsF امتداد وثيقةمن جانبھ، خصص الدستور التو�OPS بابھ الثا�ي ل8Áقوق وا89ر0ات، حيث   .x1ساسية لھ   .158  -157ص :  - ، ، ص2012، 104ة لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد اGHلة املغر/يكياس ( عبد النSË )، مؤسسة اqr<ومة 1% ظل الدستور اGrديد : من اBGrاز املساعد إ�� السلطة التنفيذية،  -3  .271طارق ( حسن )، مرجع سابق، ص :  -2  .68 -41ص :  -، ص2017، 47-46وVقتصاد، عدد 
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ضاء 4داري لقرارات : التأكيد الدستوري ع�l مبدأ رقابة القالفقرة الثانية .1مرحلة جديدة ترا�s ف¬�ا ا89قوق وا89ر0اتس¥تم القطيعة مع املرفق العام امل¥سلط املستفرد بفرض الشروط والواجبات، وqدء الدستور0ن ضما أغلب تلك املبادئ والعديد من املعاي�7، ال�O حتما إن حسن تطبيقRا ، السيما وأن من مبادئ س¥ساعد عsF مواكبة روح العصر والتطور والعوملة . 3وا89ر0ات، لyونھ املالذ åمن للمواطن7ن من �ل �عسف يمكن أن يصدر من gدارةgدار0ة، واع�Ãف ضمنيا بتم�7 القضاء gداري ودوره املتفرد K> حماية ا89قوق ة gدار0ة، التنظيمية والفردية، وqذلك يyون قد رفع من مyانة الRيئات القضائي، ومكرسا ملبدأ الرقابة القضائية عsF القرارات 2القضاء العادي أساسا دستور0اإsh القضاء gداري جاعال لوجوده حاليا واستقاللھ عن  2011أشار دستور   وأعمال السلطات 4دار'ة s . فسمو القاعدة الدستور0ة ع4FالتقاOPÅ ومخاصمة القرارات gدار0ة غ�7 املشروعةتحص7ن أي قرار إداري أو إفالتھ من الطعن، وكذا حظر أي تقييد ملمارسة ا89ق K> وتظRر أ مية التكر+س الدستوري للرقابة القضائية باعتباره ضمانة لعدم   ھ أمام الRيئة القضائية gدار0ة ا��تصة".تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيعsF أن : "... �ل قرار اتخذ K> ا�Zال gداري، سواء �ان  118فلقد نص الفصل  ، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد �2011داري 1% الدستور املغر4ي لسنة ¬qيب (حسن)، القضاء  -3  .64 -63 - السراÏ% (امل<ي)، مرجع سابق، ص -2  .47، ص : 2014، 119يحيا (عبد الكب,+)، املرفق العام ب,ن الفعالية والتدب,+ اGrيد، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد  -1                                                              .15، ص : 2014/اط، قضاء �لغاء، مطبعة املعارف اGrديدة، الر   - النقضالBيST (دمحم)، املرتكزات الدستور
ة الناظمة للعمل القضا¤ي للمحكمة �دار
ة بالر/اط وفقا الج�\ادات محكمة -4  .12، ص : 2015، 124
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نص دستوري وqالتاh>، فإن أية مخالفة إلجراء من إجراءات السلطات gدار0ة ل  تفقد قيم��ا القانونية، بل قد تyون معدومة من أصلRا.السلطات اح�Ãام مقتضياتھ، فإن القرارات gدار0ة ال�O تخالف الدستور ومضامينھ فباعتبار الدستور  و القانون xساx OPQعsF الذي يفرض عsF جميع  .1ر0اتالطبيâ> وا89ارس xم7ن ل8Áقوق وا89و�عددت مصادره، واختلفت مجاالتھ من الرقابة القضائية، لyون القضاء  و ا89امي من مبادئ دولة ا89ق والقانون ال�O تأÛى تحص7ن أي قرار إداري، مRما عال شأنھ، ما عدا ا من نصوص قانونية cشyل تكر+سا للشرعية وسيادة القانون، باعتبار ما   <Kدار0ة يجعلھ فاقدا للمشروعية، بل وg ا الصادر بتار0خ حكم العدم. و ذا ما أكدتھ ا�8كمةRاط من خالل حكمqسامة، كما لو �ان مخالفا ، والذي جاء فيھ بأن : " القرار 1995أبر0ل  13بالرZ9ا <K <~أي وقت دون ملقتضيات الدستور، و املعدوم  و القرار املشوب �عيب صارخ أو متنا <K ون جائزاyلغاء"الطعن باإللغاء ضد مثل  ذا القرار يg دستور0ة القوان7ن  .2التقيد بميعاد رفع دعوى <K داري أن ي´تg نظرا لوجود 3ورغم أنھ، ال يجوز للقضاء ، . فإنھ يملك صالحية إلغاء 4جRة قضائية مختصة بذلك، ~> القضاء الدستوري املتعلق بإحداث اqHاكم �دار
ة، و
نص ع&� أنھ :" ال يجوز ل´BGات القضائية  41-90من القانون رقم  50املادة  -3  .353 -352ص :   -، ص V2006 - 2007جتماعية، فاس، القانون القانونية وVقتصادية و شقرو5ي (أنوار)، الشرطة �دار
ة اGrماعية 1% القانون املغر4ي، أطروحة دكتوراه 1% القانون العام، Rلية العلوم -  ،  ذكره :1995أبر
ل  13الصادر بتار
خ  99حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط رقم  -2  .17نفس املرجع، ص :  -1                                                              .2011اqHكمة الدستور
ة بموجب الباب الثامن من دستور  -4  أن ت¹ت 1% دستور
ة القوان,ن".
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دارة سلط��ا وK> ال�Ïاعات ابتدائية و0ختص القضاء gداري بالنظر K> تجاوز g gداري يتyون من محكمة إدار0ة عليا ومحاكم إدار0ة است¹نافية ومحاكم إدار0ة القضاء  من الدستور أن 116منھ، إذ يقتOPÎ الفصل  115العدh> حسب الفصل انب محكمة التعقيب ومحاكم درجة أوsh ومحاكم درجة ثانية ال�O تyون القضاء إsh ج�ºائية مبدأ Tزدواجية القضائية بوجود  يyل قضا�ي إداري ينظر K> ال�Ïاعات gدار0ة بصفة  2014جانفي  26من جانبھ، ركز دستور اZ9مRور0ة التو�سية املؤرخ K>   الدستوري، أو تم اتخاذ ا عsF أساس قانون غ�7 دستوري.طات gدار0ة �لما �انت إجراءا��ا تخالف مباشرة النص القرارات الصادرة عن السل تقاg OPÅداري". ومن الطبيâ> أن يتطلب اتجاه يكرس "حق اRZ9ات K> الوالسلطة السياسية وضع ما يلزم من �شر+عات لتطو0ر  يyلية القضاء gداري g <Kداري قضاء gدارة وأن مقر gدارة K> العاصمة، ليفرض صلب نصھ عsF املشرع وقد تجاوز الدستور التصّور امل´سط للقضاء gداري والذي cعت � أن القضاء   .2ة وقضائية اس¥شار0اس¥شار0ة إsh جانب الوظيفة القضائية. فمؤسسة القضاء gداري مyلفة بوظيفت7ن عما أسنده املشرع لRذه ا�8كمة ال�O �عادل مجلس الدولة الفر�OPS من وظيفة وتدعيما لدولة القانون و~> دولة ضمان ا89قوق املشروعة ال يمكن التغافل   .g1دار0ة من  10/08/2017)، القضاء �داري 1% تو5س: الBي<لة والصالحيات، مقال مأخوذ بتار
خ بن خليفة (حاتم -1                                                           العدK <h> امتداده اZ9غراK> وتخصصھ ال�ÃاÛي. وتؤدي دس�Ãة " يyلية ا�8كمة gدار0ة" اعتمادات �شر0ة ومادية لبناء منظومة قضاء إداري متطورة تضا~> القضاء   ذلك    .279، ص : 2016س¹تم�+  12القضا¤ي، العدد بوزرارة (مر
م)، تنظيم القضاء �داري 1% تو5س، مجلة Vج�\اد  -https://carjj.org/sites/default/files/  2الرابط Vلك�+و5ي : 
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shدارة، إg قواعد اختصاص قضاء <K ة تجاوز فكرة  وخصوص  تحول  امRZ9ط اqاتجاه اعتبار قواعد اختصاص �عتد باملعاملة ر <K ي بالدولة املركز0ةÛا�Ãختصاص الTختصاصT تحديد  ذا <K دار0ةg1.   <K داري فيصالg ديد بالقضاءZ9ا OPSذلك، أقر الدستور التو� shماعات ا�باإلضافة إZ9شأ فيما ب7ن اeت Oختصاص ال�T 8لية، جميع املنازعات املتعلقة ب¥نازع اس¥نادا إsh  - للطعن أمام الRيئات القضائية ا��تصة بyل من املغرب وتو�س  و إن دس�Ãة القضاء gداري وgقرار الدستوري ملبدأ خضوع �ل قرار إداري   ).142و7qن السلطة املركز0ة واZ9ماعات ا�8لية (الفصل  ممتلyا��م وحسن الوظيفة الدستور0ة للقضاء K> حماية حقوق xفراد واZ9ماعات و   .SAUVE (Jean Marc), Justice administrative et Etat de droit, REMALD, n° 116, 2014, p-p : 51-68-3  . 2017يناير  -إصدار خاص - �دار
ة، العدد اr{امس باملغرب حول موضوع "القاSfí �داري ب,ن حماية اqrقوق واqrر
ات وتحقيق املص´qة العامة"، مجلة اqHاكم ظمة من طرف وزارة العدل واqrر
ات ¦شراكة مع جمعية 8يئات اqHام,ن توصيات الندوة العلمية الوطنية املن -2  .10/04/2015بتار
خ   legal-agenda.comالقانونية 1% تو5س، املوقع Vلك�+و5ي : غومة (ز
اد)، كيف تكتمل الثورة الدستور
ة 1% مجال القضاء �داري، م"شور 1% العدد واحد من مجلة املفكرة  -K                                                             1>  ذين البلدين؟  لتوطيد دولة ا89ق والقانون كتجF> أساOPQ للدولة املدنيةفما مدى  ��7�Ý القضاء gداري K> �ل من املغرب وتو�س لسلطاتھ الدستور0ة . 3مستقال 89ماية ا89قوق وا89ر0ات xساسية وأن يyون قضاء عادال، مستقال، فعاال�ام املشروعية واح�Ãام ال�Ãات´ية القانونية، وأن يبقى مصدرا cعمل عsF تطبيق مبدأ احÃو و ما يفرض عليھ، كما  و الشأن K> الدولة مeشأ  ذا القضاء (فر�سا) أن   .2من خالل حماية ا89قوق وا89ر0ات وتحقيق املص8Áة العامة K> جميع تجليا��اتأكيد عsF دور القضاء gداري K> إرساء دعائم دولة ا89ق والقانون  -تطبيق القانون 
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وحماية ا89قوق وا89ر0ات xساسية، فبدون القاOPÅ لHست  ناك دولة القانونية انحرافات gدارة عsF ا89ق أو عن القانون. وكذلك من خالل اح�Ãام ال�Ãات´ية K> إرساء مدنية الدولة، من خالل رفض  يلعب القضاء gداري دورا محور0ا  2011ما nعد تحوالت املبحث الثا8ي: تجليات إرساء القضاء 4داري ملدنية الدولة بمغرب وتو8س  §رساء مدنية الدولة بyل من املغرب �ع�Ãض وظيفتھ K> ترسيخ دولة ا89ق والقانون و ، فإن  ذا الدور ما زالت تم�7ه �عض النواقص ال�O (الفقرة Vو`l)مدنية الدولة و§ذا �ان �عز0ز دولة القانون من أ م تجليات دور القضاء gداري K> إرساء  .1قانون  حول من السلطة وتحولRا إsh وسيلة للقمع، وترسيخ عالقة جديدة بي��ا و7qن الفرد تتإsh ا89د   -JACQUES CHEVALLIERكما يرى ذلك  -��دف دولة القانون، أساسا  .الفقرة Vو`l : تدعيم القضاء 4داري لدولة ا()ق والقانون   .(الفقرة الثانية)وتو�س  وضامنة لسيادة القانون وqناء  (أوال)،2بموج�Ùا الدولة إsh راعية ل8Áقوق وا89ر0ات      (ثانيا).الدولة عsF أساس مبدأ املساواة 
                                                           1- Ibid, p : 52. 2-   ،ديث، الدار البيضاءqrق والقانون 1% املغرب، دار الفرقان لل"شر اqr29، ص :2002أنظر : بر8ون (إدر س)، إش<الية دولة ا. 
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معa» 89قوق قانونية وسياسية عsF الورق دون  الوصل أحد ا�8لل7ن إsh أنھ : "  .أوال : التمك�ن من ا()قوق وا()ر'ات الدستور'ة وحماي©�ا  x ء الذي يجعل من الديمقراطية ا89دOPúأرض الواقع، ال sFحتواء من د�ى من الضمانات عT «قصاء أو ح�g ور لالستحواذ أوyست مجرد ديHقتصادي ما عملية �شاركية فعلية ولTجتما�> وT نصافgعرف اليوم بالتمك7ن"قبل قلة باسم الديمقراطية دون قيم العدالة وc ام السلطات العمومية بتمك7ن ولذلك، بلور الق  .1بات�Ãال shداري نظرتھ إg الرغم من ما قد يطبع   ذه املواطن7ن من ا89قوق وا89ر0ات، ع � آليات قضائية 89ماية تلك ا89قوق سواء �علق ضاء sFلغاء أو بدعوى التعو0ض، وذلك عg مر بدعوىxالدور ا89ما�ي الذي توفره <K ليات من محدوديةå2عمc وRحماية . ف sFا أساس ل، دائما، ع�ºأqميع، وZÁجل القرارات الصادرة عنھ بأن ا89ر0ة ~> ل <K ا.ا89ر0ات، و0ؤكدRيئات   تواجد املواطن يحم¬�ا القانون و0فرضRا�9صوص، حر0ة التجول، وحر و ذه ا89ر0ات ت¥نوع وتتعدد بحسب مجاالت ممارس��ا ونطاق سلطات ال sFا. حيث �شمل، عR دار0ة تجاg ،جتماع، مة املسكنT :ام حق امللكية ثم مجموعة ا89ر0ات العامة املنظمة من قبيل، حر0ات�Ãمعيات، حر0ة العقيدة ... وغ�7 ا.واحZ9و0ن اyاط بأن قرار   تqدار0ة بالرg معية و�سلومن أ م نماذج  ذه ا89ماية، ما صرحت بھ ا�8كمةZ9برفض �سلم ملف ا OPÅيم الوصل باشا مدينة سيدي قاسم القا لكونھ �شNل مخالفة املؤقت، رغم توفر امللف عsF سائر الوثائق املتطلبة قانونا،    .65، ص :2017، 133والتنمية، عد البالد (حميد)، مرتكزات حقوق �5سان 1% تطبيقات القضاء �داري، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية ولد  -2  .31الÑ\ا�% (خالد) وص�+ي (عبد هللا)، مرجع سابق، ص :  - أنظر :  -1                                                           
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حر0ة تأسHس xحزاب السياسية بدون استصدار ترخيص مسبق من  2013ف �اير  11الصادر بتار0خ  471كما أكدت محكمة Tست¹ناف gدار0ة K> القرار رقم    .1الوحيدة ا�Kول لAا دستور'ا توقيف ا(�معية أو حلAاالحية السلطة القضائية باعتبار�ا ا(�Aة �شNل اعتداء ع�l ص املطعون فيھتقوم عليھ وال يمنح لإلدارة أي صالحية تقدير'ة nشأن التصر'ح، مما يجعل القرار الذي  -ول�س ال��خيEFÂ -وللنظام التصر'Á$  دستور'ة ()ر'ة تأس�س ا(�معيات يونيو  9الصادر بتار0خ  948/1لنقض K> القرار رقم . و و ما كرستھ محكمة اg2دارة جاء مشوب بالتجاوز %$ استعمال السلطة وضيقة xفق غ�7 جديرة با89ماية، صاÒ9 مجموع الشعب ومصاÒ9 خاصة أنانية من م شرعاوثقافية ناصعة معت �ة اZ9وار ال�O ال سند لRا من القانون، دون أن يوازن و0رÒÕ مصاÒ9 علمية وترqو0ة القرار القاOPÅ برفض ال�Ãخيص بإحداث مدرسة بدعوى وجود شyايات واع�Ãاضات وعsF مستوى ا89ق K> التعليم وتوف�7ه، حكمت ا�8كمة gدار0ة بالرqاط بإلغاء   .3القانون"ملبادئ ومرتكزات دولة ا89ق و اس¥يفا�õا شكال ومضمونا، و ذه املقتضيات لHست غاية K> حد ذا��ا بل تكر+س اZ9و ر0ة، و~> بيانات ال cستقيم قبول التصر0ح بتأسHس حزب سياOPQ بدون ألجل التصر0ح بتأسHس حزب سياOPQ غ�7 مطابق للقانون لعدم اس¥يفائھ البيانات 8كمة gدار0ة بالرqاط للقانون تحت طائلة تقديم وزارة الداخلية طلبا قضائيا أمام ا�املتعلق باألحزاب السياسية تفيد أن تأسHس xحزاب السياسية يجب أن يتم وفقا  29.11من القانون رقم  8و 7و 6مصرحة بأن : "قراءة تركي´ية ملقتضيات املواد  2016 ، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد 2012يونيو  7بتار
خ  2209حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط عدد  -1                                                              .76 -75املرجع نفسھ، ص :  -3  .75ولد البالد (حميد)، مرجع سابق، ص :  - أنظر :  -2  .250 -248ص :  -، ص2014، 115
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أما بخصوص ا89ق K> ال8Ôة، فلقد أصبح القضاء gداري يلزم املرافق   .1قانونيةوخارقا للدستور وrتفاقيات الدولية ومآلھ 4لغاء مع ما ي��تب عن ذلك من آثار  Ôمراض الناذرة، حيث قضت الx حالة <K قرار ا رقم 8ية بتقديم العالج للمرافق7ن، سيما <K  اطqدار0ة بالرg ست¹نافT ف �اير  28الصادر بتار0خ  4323محكمة الBيST (دمحم)، املرتكزات  -، م"شور ب: 2013مارس  21بتار
خ  1076حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط رقم  -1                                                           حقوق xجانب باملغرب K> التنقل وTستقرار، فإن املتغ�7ات ال�O �شRد ا الساحة وqالرغم من ا89صيلة املتواضعة ال�Z® OلRا القضاء gداري K> مجال حماية   . 2رده"Tست¹ناف املتصل �عدم ارتyاز  ا89كم املستأنف عsF أساس غ�7 مؤسس و0تع7ن لمدعية، وس´ب الدولة املغرqية K> °�ص رئHس اy89ومة بتوف�7 العالج وعsF نفق��ا لو و xمر الذي ان��ت إليھ ا�8كمة gدار0ة بموجب حكمRا املستأنف القاOPÅ عsF عsF وزارة ال8Ôة Tحتفاظ ¡�ا داخل مرفق Tس¥شفاء ا��تص و§خضاعRا لذلك، �عا�ي منھ املعنية باألمر، فإنھ �ان من الضروري  عsF مصاÒ9 لعالج نوع املرض الذيبأنھ: "ملا �انت الدولة مج �ة عsF توف�7 العالج للمواطن، وأن وزارة ال8Ôة تتوفر  2016 قضاء �لغاء،   -كمة النقضالدستور
ة الناظمة للعمل القضا¤ي للمحكمة �دار
ة بالر/اط وفقا الج�\ادات مح القضا¤ي �داري املغر4ي، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية اليع<و4ي (دمحم)، تطور املرجعية �سالمية V %1ج�\اد  -  القاSfí �داري الفرSf¸5 وتطو
ر استقالليتھ 1% ابتداع اqrلول. أنظر : فاإلسالم يضم عناصر متنوعة nش<ل مراجع مالئمة nسمح لھ، إذا Rان ذلك ضرور
ا، باالبتعاد عن مناÓð تفك,+ لن ع[\ا من قبل مجلس الدولة الفرSf¸5. يتع,ن ع&� القاSfí �داري املغر4ي أن ال يكتفي فقط بتكر س املبادئ املعو عت�+ zستاذ دمحم اليع<و4ي أن 8ذا اqrكم �عد تتو
جا لفكرة أن الئحة املبادئ العامة للقانون تبقى مفتوحة، ولذا   .497 -494ص:  -، ص2014مطبعة املعارف اGrديدة، الر/اط،    .84 -81ص :  -ولد البالد (حميد)، مرجع سابق، ص - أنظر :  -2  .52، ص : 2014، 118 -117والتنمية، عدد 
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، ما دام أن ... gدارة لم توÒÓ وجھ 01.03التعليل املنصوص عليھ K> القانون رقم شyلت أساسا التخاذه، وال cستقيم K>  ذا املقام Tس¥ناد إsh قاعدة Tستáناء من فإن القرار يyون مفتقدا للس´ب امل �ر لھ املتمثل K> العناصر الواقعية والقانونية ال�O �ديد املذ�ور، وسيلة إثبات للداللة عsF الوقا�ع ال�O اس¥ندت إل¬�ا للقول بتحقق ال���ديد للنظام العام، وملا �ان الب7ن K> امللف أن اRZ9ة املطلوqة K> الطعن لم ُتدل بأي بھ من طرف اRZ9ة املطلوqة K> الطعن  و اعتبار وجود الطاعنة داخل اململكة بمثابة معت �ة أن : " أن الس´ب املتمسك باململكة املغرqية مع ترتHب åثار القانونية عsF ذلك، الصادر عن gدارة العامة لألمن الوطOa القاOPÅ برفض تجديد سند إقامة الطاعنة بإلغاء القرار  2917. و و ما ترجمھ أمر إدار0ة الرqاط رقم 891قوق وحر0ات xجانبشأ�ºا الدفع بالقضاء نحو مز0د من Tج��اد وذلك صيانة السياسية الوطنية من  يل الذا�ي، واتخاذ التداب�7 املالئمة لتوسيع أسباب استفاد��م من ا89ق K> ال¥شغمن مشاركة املواطن7ن K> ا89ياة Tقتصادية، و�عبئة �ل الوسائل املتاحة، لتHسg �7شRار،لyون اZ9ماعة ا�8لية ملزمة دستور0ا بالعمل عsF توف�7 الظروف ال�O تمكن الرqاط القاOPÅ برفض منح الطاعنة رخصة استغالل سطح سيارة قصد Zما�> ملدينة ا�8كمة gدار0ة بالرqاط بإلغاء القرار الضمOa الصادر عن ا�Zلس ا9إضافة إsh ذلك، وK> حكم يندرج K> إطار وظائف الدولة املدنية كذلك، قضت   .2صلبھ لت �ير استáناء  ذا القرار من إلزامية التعليل"س بأمن الدولة الداخF> وا�9ار=> ن¥يجة gفصاح عن أسباب القرار كتابة K> املسا ، 116ار/يÍ% (حميد)، zجنSË أمام القاSfí �داري املغر4ي، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد  -1                                                            ، م"شور بموقع مجلة العلوم القانونية : 2016غشت  05بتار
خ  2917أمر اqHكمة �دار
ة الر/اط رقم  -2  .40، ص : 2014 www.marocdroit.com   خ
  .2016س¹تم�+  21بتار
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تار0خ القضاء gداري التو�OPS وسعيھ 89ماية خالل أحyام �عت � عالمات مضHئة K> من جانبھ، سا م القضاء gداري التو�K OPS> حماية ا89ر0ات xساسية من  .1من الدستور  35 - 33 - 31 - 6بالفصول و�عميم مشارك��م K> التنمية Tقتصادية، ورعاية حر0ة املبادرة واملقاولة عمال  معت �ة بأن  supra-constitutionnelleاست÷Zاh> مبدأ ا89قوق ما فوق الدستور0ة .فRكذا كرست محكمة Tست¹ناف بتو�س K> نزاع 2حقوق xفراد من التعسف أول دستور لZÁمRور0ة التو�سية ما يزال نافذا K> مواده  1959أحyام دستور يونيو  الBيST (دمحم)، مرجع  - ، م"شور ب : 2013ف�+اير  28بتار
خ  336/5/2012حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط 1% امللف  -1                                                             .3ل8Áر0ات تتجاوز النصوص الدستور0ةواعتباره حكما يؤسس لنظر0ة املبادئ فوق الدستور0ة بما يؤسس 89ماية قضائية ادة ا89كم وأ ميتھ دفعت xساتذة اZ9امعي7ن K> القانون إT shحتفاء بھ فر   الدستور0ة، بما أنھ اعت � ا89قوق xساسية ال يمكن �عليق العمل ¡�ا.إال أن ما قرره ا89كم شyل انتصارا لعلو0ة املبادئ .يؤدي للقول �عدم دستور0تھبھ. ولقد �ان ا89كم K> ظا ره متعارضا مع أحyام دستور اZ9مRور0ة املؤقت بما قد بالدستور وانت·» للتصر0ح عsF إ�ºاء العمل من �عليق للعمل  2011مارس  23املؤرخ K>  14املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية والذي أقر ما اقتضاه املرسوم عدد  2011دcسم �  16املؤرخ K>  2011لسنة  6من القانون التأسOPSH عدد  27الفصلل�O تتعلق بحماية ا89ر0ات xساسية. وتجا لت ا�8كمة K> قرار ا بجرأة مقتضيات ا ال<وRي(رمزي)، مسا8مة القاSfí �داري التوSf¸5 1% حماية اqrر
ات zساسية، م"شور بموقع العلوم القانونية  -2  .527-525ص :  -سابق ص  :polyjuris.com  خ
)، أبرز القضايا وzح<ام القضائية، م"شور بموقع املفكرة 6( 2013اGrعيدي(دمحم العفيف)، القضاء التوSf¸5 1%  -3  .07/06/2017بتار   .11/03/2014بتار
خ  legal-agenda.comالقانونية : 
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الذي يمنع ارتداء الزي الطائفي K>  108ديOa وسن لRذا الغرض مeشورا عرف باملeشور أطلقھ النظام آنذاك عsF �ل من يرتدي النقاب أو اZô9اب أو أي لباس آخر لھ مغزى و و مصطÒÁ » ز0ا طائفيا«منوعا منعا باتا، حيث اعت � ما نظام بن عF> يناير بتو�س م 14وعsF مستوى حق املنقبة K> التعليم، �ان حمل اZô9اب والنقاب قبل ثورة  . غ�7 1بحظر ارتداء النقاب واZô9اب والتعّرض لyل من ترتدي  ذا النوع من اللباسZ9امعات وأعطيت التعليمات من خاللھ xماكن العامة وK> الشوارع و املدارس وا دcسم �  3عن ا�8كمة gدار0ة بتار0خ  125265ال بصدور ا89كم K> القضية لم يeتھ إالeساء التو�سيات ليyون حمل النقاب داخل اZ9امعات محل جدل مجتمâ> وقانو�ي ان¥شرت ظا رة حمل النقاب K> صفوف شر0حة واسعة من  2011وÛعد ثورة  أنھ، املنقبات من ال�Ãسيم K>  وحيث أنھ وK> غياب نص يخول لRZÁة gدار0ة منع  … شأنھ املس من حر0ة املعتقد واللباس الراجعة ملستعمF> املرفق العموميوحيث من الثابت أن قرار رفض ترسيم العارضة املنقبة من « ، أكدت فيھ بأنھ : 2014 1% نازلة تتعلق بما �س§b الزي  59/12/2006ش,+ إ�� أن اqHكمة �دار
ة 1% تو5س سبق لBا 1% حكم صادر بتار
خ  -1                                                           والعامة ال�O كفلRا الدستور واملواثيق الدولية، ال يمكن ا89د م��ا إال بنص قانو�ي أن �افة ا89ر0ات وا89قوق وا89ر0ات xساسية الفردية وممارسة تلك ا89ر0ة، شأ�ºا شوقد ان��ت ا�8كمة إsh أن حر0ة اللباس مظRر من مظا ر ا89ر0ة ال�øصية،  »وقانونا و0تجھ قبول الدعوى عsF  ذا xساس و§لغاء القرار املطعون فيھ.قرار ا القاOPÅ بمنع العارضة من ال�Ãسيم غ�7 مؤسس واقعا  …يyون … اZ9امعات   .39، ص : 2008، 59سلسلة : مواضيع الساعة، عدد الزكراوي (الصغ,+)، اqHكمة �دار
ة واqrقوق zساسية 1% تو5س، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية،  أنظر :مراقبة مدى مطابقة القرارات �دار
ة للدستور طاملا لم nس�ند إ�� نص nشر Í% كما 8و الشأن 1% قضية اqrال. عمدت العارضة إ�� ارتداء 8ندام يو�% بالتطرف واr{روج عن املألوف، بأن صرحت بأنھ يجوز للقاSfí �داري م م"شور يتعلق بمظBر املدرس,ن وzعوان والتالميذ حيث التقليدي ورفض سيدة من العمل لعدم اح�+امBا أح<ا
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قابية يفرض عsF الدولة ، بأن اح�Ãام التعددية الن2015جوان  26بتار0خ  139135وحماية ل8Áق النقاÛي، أكدت ا�8كمة gدار0ة بتو�س من خالل القضية عدد   .1باعتباره أّول إقرار قضا�ي لذلك ا89قطو0ال K> الساحة القانونية وا�Zتمع املد�ي التو�OPS حول حق املنقبة K> التعليم ·O بذلك  ذا ا89كم جدال ا89ر0ة بمجّرد قرار من عميد الyلية أو مجلسRا العلOU. لينوأكدت أنھ K> غياب قانون يحد من حر0ة حمل النقاب فإنھ ال يمكن ا89د من  ذه  من جانب آخر، وتكر+سا للتعددية السياسية �أساس للديمقراطية، أذن   .2الواقعو7qن ضرورة Tل�Ãام ¡�ذه التعددية K> املمارسة gدار0ة، وتكر+س ا89ق النقاÛي K> وأكد القاg OPÅداري مبدأ التعددية النقابية   ومؤسسا��ا عدم تمي�7 نقابة عsF أخرى  Hعقد املؤتمر السنوي الرئ sFدار0ة بتوقيف قرار عدم املوافقة عT ول للمحكمةx صلية 2016جوان  04ا�9امس 89زب التحر0ر بقصر املؤتمرات بالعاصمة يوم الس´ت سx القضية <K ح7ن البت shإرساء مبادئ مدنية  ثانيا : ترسيخ مبد¥ي، سيادة القانون واملساواة  .3وذلك ا <K ل من  �عز0زا لدوره� <K داريg الدولة، عمل القضاء K> �عض أحyامھ (ب)  واملساواة( أ )،  املغرب وتو�س عsF ترسيخ سيادة القانون  د واحد من غومة (ز
اد)، تو5س: اqHكمة �دار
ــة تقـّر حق املتنقبـــة 1% التعليــم، م"شور 1% العد-أنظر R %1ل ذلك:  -1                                                             القضائية. ، www.essahafa.tnعدم تنفيذ قرارات اqHكمة �دار
ة يقوض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، من موقع -3  ال<وRي(رمزي)، مرجع سابق. -2  .29/04/2015بتار
خ  ww.odl.tn/arمجلة املفكرة القانونية 1% تو5س، املوقع Vلك�+و5ي :    .2017غشت  10تار
خ ب
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، القاOPÅ بتحديد 2016أغسطس  8بتار0خ  6489املeشور باZ9ر0دة الرسمية عدد  28/07/2016بتار0خ  g2283.16دار0ة بالرqاط بإلغاء قرار وز0ر الداخلية عدد الوصاية عsF اZ9ماعات K> املساس بمسار الديمقراطية ا�8لية، قضت ا�8كمة ففي حكم يحد من سلطات   باعتبار ما مقوم7ن أساسي7ن من مقومات الدولة املدنية.يلعب القضاء gداري دورا أساسيا K> تكر+س الديمقراطية وسيادة القانون  سيادة القانون   -أ املتعلق  59.11من القانون التنظيOU رقم  153جماعة السو�Üلة خارقا للمادة لعمالة مراكش لyون: "القرار املطعون فيھ ملا قPÎ» بإجراء انتخابات بمجموع دوائر جزئية النتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة السو�Üلة التا�عة تار0خ إجراء انتخابات  ، م"شور بموقع مجلة العلوم القانونية :  23/08/2016بتار
خ :  3185حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط حكم رقم :  -1                                                             .2والقانون ال�O أساسRا سيادة القانون واح�Ãام أحyام القضاء�سمو عل¬�ا مص8Áة لتعلقھ بمبادئ دولة ا89ق حيث ال cعلو ا �أصل عام اعتبارا وال عن أ داف املص8Áة العامة ألن ZÍية حكم gلغاء تجعلھ K> قمة مدارج النظام العام القرار املطعون فيھ خارقا للقانون ومشوqا باالنحراف K> استعمال السلطة �9روجھ أن اك¥ساب ا89كم ال��ا�ي املذ�ور اZô9ية املطلقة للOPúء ا�y8وم بھ يجعل gدار0ة بمن جانب آخر، وK> حكم يكرس القوة امللزمة 89كم gلغاء، اعت �ت ا�8كمة   .T1ستجابة لھ"السلطة،xمر الذي يبقى معھ طلب إلغائھ مبeيا عsF أساس قانو�ي سليم و0تع7ن املتعلق باZ9ماعات مما يجعلھ مشوqا �عيب مخالفة القانون و و بذلك م¥سم بتجاوز  113.14تنظيOU من القانون ال 75بانتخابات أعضاء ا�Zالس اZ9ماعية واملادة  www.marocdroit.com   خ
، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد 2013ش�ن�+  30بتار
خ  2967حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط رقم  -2  .2016غشت  29بتار   313 -311ص :  -، ص2014، 119
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     . 1ت اZô9ة T <Kنحراف تطg �7Rدارة�انالسلطة استقرار فقھ قضا�õا الذي يتمسك برفض Tنحراف باإلجراءات gدار0ة ولو ولقد أكدت قرارات gلغاء ال�O أصدر��ا ا�8كمة gدار0ة K> مادة تجاوز   .2012قائمة إعفاءات سنة القضاء، و�علق قرار gلغاء الثا�ي بأمر إعفاء يتعلق بأحد القضاة الذين شمل��م دادية 8è <Kبة ستة قضاة اعت �وا من ر�ائز أذرع السلطة Tس¥ب 2011ف �اير  10بتار0خ  gعفاءxول بمدير املصاÒ9 العدلية قبل الثورة والذي صدر K> شأنھ أمر Tبتدائية با�8كمة gدار0ة قرار0ن K> إلغاء قرارات إعفاء �علقت بقضاة. �علق القرار إحدى الدوائر  25/12/2013ت بتار0خ �علق بذات املسؤول xمOa. كما أصدر  2013الثورة. وقد أ�ى القرار Tست¹ناK> ليؤ0د حكما ابتدائيا صدر خالل شRر يوليوز �علق بإحدى القيادات xمنية ال�O شمل��ا قرارات gحالة عsF التقاعد الوجوÛي غداة بإلغاء قرار إحالة عsF التقاعد الوجوÛي  22/4/2013ت¹نافيا بتار0خ أصدرت قرارا اس"ثور0ة" تمسyا بالقانون، بل ع �ت من خاللRا عن جرأة K> تطبيق القانون، حيث أما عsF مستوى القضاء gداري K> تو�س، فقد ألغت ا�8كمة gدار0ة قرارات 
الثورة، أنظر  متطلبات مع nعارضھ بدعوى  اGHال 1% القضاء ألح<ام السلطة مقاومة عن الرس§S اqr<ومي للموقف تصور8م إبراز سياق 1% أو º{صية آلراء إبداñ\م سياق R %1انت سواء ،8اتھ السياسي,ن مواقف كشفت ولقد=  =العامة،أو Rانت zسباب اr{فية تجعل من عودة �طارات zمنية مصدر خطر ع&� عمل املؤسسة zمنية.بالتنفيذ ��% Grملة 8ذه zح<ام مR bcان لدى وزارة الداخلية معطيات تفيد بتعارض 8ذا �رجاع مع املص´qة تأكيد عدم ال��ام ح<ومتھ  12/10/2013وم[\ا تو�% رئ·س اqr<ومة التو5سية آنذاك 1% تصر
ح ¬qفي بتار
خ أثارت أح<ام اqHكمة �دار
ة ردة فعل سلبية z %1وساط السياسية خصوصا م[\ا املمثلة لألغلبية اqrاكمة،  -1                                                              اGrعيدي (دمحم العفيف)، مرجع سابق. -R %1ل ذلك: 
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�ن أن يطبع عالقة 4دارة تكون قد أخلت بمبدأ املساواة الذي يتعåخر، الطعن عن gدالء باملعاي�7 املعتمدة ملنح تلك الرخصة للبعض واستáناء البعض لوحات إشRار0ة للبعض واستáناء البعض åخر، لyون امتناع gدارة املطلوqة K> ا ألغت نفس ا�8كمة قرار gدارة الضمOa القاOPÅ برفض منح رخصة تث´يت كم  . 1املطعون فيھإsh ضرب مبدأ املساواة �أساس لتدب�7 الشأن العام. مما دفع ا�8كمة  إsh إلغاء القرار ونقابية تتأسس عsF فكرة ا�8اباة والزqونية. و و ما تم اعتباره تح�7ا غ�7 معلل أدى يتÒí بأن اختياره لعميد جديد بمقتPÎ» مباراة ثانية �انت تحذوه حسابات سياسية مر واقع x  مر°Ò من xساتذة الذين تم انتقاؤ م K> املباراة xوsh. لكن بالرجوع إshاملطعون. ففي جوابھ عsF الطعن املوجھ إsh  ذا القرار أكد بأنھ لم يكن مقتنعا بأي بالدار البيضاء بأن الوز0ر �انت توجRھ دوافع سياسية عندما ألsé القرار gداري اعت �ت ا�8كمة gدار0ة وÛعد مبادرة أستاذين من الثالثة لطعن K>  ذا ا89كم،   عن تنظيم مباراة جديدة النتقاء جديد. مر°78ن لشغل منصب عميد �لية ا89قوق ¡�ذه اZ9امعة. وK> نفس الوقت تم gعالن مجلس جامعة ا89سن الثا�ي با�8مدية، الذي تم بمقتضاه انتقاء ثالثة أساتذة را عن الZÁنة املن´ثقة عن عل¬�ا. فبمناسبة قرار لوز0ر التعليم العاh> ألsé بھ مقررا صاداملتعلقة بمبدأ املساواة من طرف gدارة وا89د من استعمال Tمتيازات ال�O تتوفر كرس القضاء gداري K> أحyام وقرارات متعددة ضرورة اح�Ãام القوان7ن   مبدأ املساواة -ب ، وتم تأييده بحكم محكمة Vستóناف 16/12/2013بتار
خ  2868حكم اqHكمة �دار
ة بالدار البيضاء رقم  -1                                                            كرامي (دمحم)، القانون �داري: التنظيم �داري، ال"شاط  -، انظر :21/07/2014بتار
خ  �3492دار
ة للر/اط عدد    .215، ص : 2015، �3داري، مطبعة النجاح اGrديدة، الدار البيضاء، طبعة 
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املغرÛي لسنة  من الدستور  19مصرحة بأن الفصل  20153أكتوqر  12الصادر بتار0خ وتم تأييد  ذا ا89كم من طرف محكمة Tست¹ناف gدار0ة بالرqاط K> قرار ا   .2ال�O �ساوي K> ا89قوق والواجبات ب7ن اZ9ميعغ8è �7يحة، وقراره بذلك يتما_P» مع أحyام الشر+عة gسالمية ومع مبادئ الدستور Ò وضعية الساللية لإلناث سواء كن م�Ãوجات أم ال إsh جانب الذ�ور، يyون قد gôèدار0ة بمكناس بأن مجلس الوصاية بمنحھ حق Tنتفاع من أراOPÅ اZ9ماعة وK> قرار يتعلق بحق gناث T <Kستفادة من أراOPÅ اZ9موع، اعت �ت ا�8كمة   .1لقانونية ا(�اري �Çا العمل ومبادئ العدالة و4نصافتحكمAا القواعد ا%$ �ذا الباب بنفس �امش ا()ر'ة الEº يمتلكAا Vفراد، و�نما ªعمل وفق ضوابط بخصوص ا(Kدمات الEº تقدمAا، وأيضا بخصوص أمالكAا كما ªشاء، إذ ال تتمتع ال تملك أن تتصرف   -من الدستور  6وفقا للفصل - خاصة وأن 4دارة ، باملواطن�ن ، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية 17/3/2012بتار
خ  5/2012/55حكم اqHكمة �دار
ة بمكناس 1% امللف رقم  -2  .514 -512ص :  - الBيST (دمحم)، مرجع سابق، ص -، م"شور ب : 2012ماي  17بتار
خ  1865لر/اط رقم حكم اqHكمة �دار
ة با -1                                                             ن Tنتفاع باألراOPÅ الساللية مخالف لتلك القواعد.القائم عsF حرمان الeساء ماتفاقية منع جميع أشyال التمي�7 ضد الeساء، �ستوجب القول بأن العرف ا�F8> والeساء، كما أن Tتفاقيات الدولية املصادق عل¬�ا من طرف املغرب وخاصة م��ا يجعل املواطن7ن م¥ساو0ن أمام القانون، وأن تلك املساواة �شمل الرجال  2011   .286 -268، ص : 2016، 130 -129والتنمية، عدد ار/يÍ% (حميد)، الطعن 1% قرارات مجلس الوصاية ع&� zراSfí اGrماعية، اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية -  . أنظر nعليقا ع&� اqrكم : 375 -373ص :  - ، ص2016، 127- 126، م"شور باGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد 1343/2705/2014ملف رقم  -3  .296 - 292، ص : 2014، 116والتنمية، عدد 
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يقOPÎ بإيقاف  14/5/2013القانو�ي. فقد أصدرت ا�8كمة gدار0ة قرارا بتار0خ املستقلة لالنتخابات ال�O ان´ثقت عن ا�Zلس الوطOa التأسOPSH أحد مواضيع الصراع املشروعية عx sFعمال ال�Ãتي´ية. و�انت أعمال Z9نة فرز ال�Ã°8ات لعضو0ة الRيئة قابة التأسOPSH وال¥شر+â>، وا�8كمة gدار0ة ال�O أكدت تمسكRا بممارسة ر ب7ن السلطة التأسHسية ال�O اختارت أن تمارس وظائف ترتي´ية، عالوة عsF دور�Üا صراعا كب�7ا  2013أما عsF مستوى القضاء gداري التو�OPS، فلقد عرفت سنة  لتأذن مجددا بإيقاف  20/09/2013عادت ا�8كمة gدار0ة بقرار صدر ع��ا بتار0خ لم تح�Ãم قواعد املساواة ب7ن امل�Ã°78ن لعضو0ة الRيئة املستقلة لالنتخابات. كما ت �ت أن الZÁنة املذ�ورة بإرسا�õا لسلم تقييم لل�Ã°8ات، أعمال Z9نة الفرز �عد أن اع العمومية. كما أنھ ال يمكن K> �ل ا89االت أن cس¥ند تخصيص �سبة من Tنتدابات تخصيص �سبة من Tنتدابات ا�9ارجية لسد الشغورات K> املؤسسات واملeشآت قانو�ي صر0ح، يمكن K> غياب نص  والتقليل من استáناءاتھ ... وqناء عليھ، فإنھ ال" ... قاعدة التناظر مس¥ندة عsF املساواة كمبدأ دستوري أصيل يتع7ن اح�Ãامھ العمومية تطبيقا �8اضر اتفاق مع xطراف Tجتماعية، اعت �ت ا�8كمة gدار0ة بأن بناء xعوان العامل7ن باملؤسسات واملeشآت Tنتدابات لفائدة شرائح معينة عsF غرار أمدى شرعية إحداث استáناء لقاعدة التناظر، وذلك بتخصيص �سبة محددة من وK> إطار وظيف��ا Tس¥شار0ة، وqناء عsF مكتوب صادر عن رئHس اy89ومة حول   .1يتعارض مع وجوب اعتماد معاي�7 موضوعية K> التمي�7 بي��مياK OPQ> تحديد امل�Ã°78ن أعمال Z9نة الفرز �عد أن اعت �ت أن معيار التوافق الس
  اGrعيدي (دمحم العفيف)، مرجع سابق. -1                                                           
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أ مRا تلك املرتبطة ب¥نظيم  الدولة املدنية وتجسيد ا K> الواقع عقبات عديدة، من�ع�Ãض تفعيل منطوق xحyام الدستور0ة املؤطرة لدور القضاء gداري K> بناء   2011وتو8س ما nعد تحوالت الفقرة الثانية: حدود دور القضاء 4داري %$ إرساء مدنية الدولة بمغرب  . 1 م أو خ ���م أو تدر�Ù0م عند Tقتضاء "ال�O يتم تقدير ا �شRائدإsh طبيعة الشر0حة Tجتماعية املس��دفة K> معزل عن معيار كفاءة املزمع انتدا¡�م  ، ثم إشyالية استقاللية السلطة (ثانيا)وتنفيذ أحyامھ (أوال)،  القضاء gداري  محكمة النقض تمارس الرقابة عsF  -ة واحدة gدار0ة وا�8اكم العادية وجRة قضائيالقضا�ي امل¥سم بتواجد  يئة قضائية واحدة ومسطرة موحدة تطبق أمام ا�8اكم ارتقت بمحكمة التنازع إsh مؤسسة منصوص عل¬�ا K> الدستور. و و ما جعل النظام لقضاء العادي وجRات القضاء gداري، عsF غرار العديد من xنظمة القضائية ال�O اوكذا عدم إحداث الدستور محكمة للبت K> حاالت تنازع Tختصاص ب7ن جRات K> مÃن الوثيقة الدستور0ة وعدم التنصيص عsF مجلس الدولة �أعsF  يئة قضائية، قضاء إداري متطور من خالل عدم تضمينھ ملصطÒÁ القضاء gداري أو محاكم إدار0ة K> خلق  2011املقتضيات ال�O تضم��ا دستور  من خالل محدودية 2011دستور تتجsF أوsh حدود دور القضاء gداري K> إرساء مدنية الدولة بمغرب ما �عد   أوال : تنظيم القضاء 4داري   (ثالثا).  القضائية K> عمومي��ا ، و0رث 1913يحافظ عsF الشyل املوحد الذي �ان سائدا منذ  -النوع7ن من ا�8اكم  ، من الرئ·س zول 636/2014اGrمBور
ة التو5سية، مجلس الدولة، اqHكمة �دار
ة، Vس�شارة اr{اصة عدد  -1                                                            http://www.pointjuridique.com/2017/01/17  إ�� السيد رئ·س اqr<ومة، م"شورة باملوقع Vلك�+و5ي:  �دار
ة للمحكمة .01/11/2017تار
خ آخر ز
ارة :    
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ق بإعادة تنظيم الدستور0ة املتعلقة بالقضاء gداري �شر+عيا وترجم��ا إsh قوان7ن تتعلأما K> تو�س، فإن محدودية القضاء gداري تتجسد K> تأخر ت�Ïيل xحyام   .2ازدواجيتھ نحو أمل �ل قاطعا القضاء وحدة بمبدأ للتمسك عاد ولألسف املشروع،  ذا أن غ�7 النظام.  ذا ازدواجية حتمية أو قضا�يال النظام وحدة ب7ن التفاضل مناقشة يقتOPÎ الدولة مجلس إحداث تجا ل أن إدار0ة. كما محاكم دوائر ا K> توجد ال ال�T Oبتدائية ا�8اكم �عض g <Kدار0ة القضايا K> للنظر قضائية متخصصة غرف إحداث عsF تنصيصھ مع السيما الدستور0ة، ال¥ساؤالت من مجموعة يطرح للمملكة لقضا�يا بالتنظيم املتعلق 38.15رقم  القانون  مشروع g <Kداري  القضاء ومركز موقع فإن . بل، وأك�µ من ذلك،1سلبيات Tزدواجية ال�O �عت � ازدواجية غ�7 تامة واملتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن  2017ماي  25مؤرخ 1%  2017لسنة  z620مر اqr<ومي عدد  -  حيث لم يتم إحداث اث"تا عشرة دائرة ابتدائية متفرعة عن اqHكمة �دار
ة باBGrات إال مؤخرا. أنظر :  -3  .06/09/2016بتار
خ  agenda.com/article-http://www.legalو5ي : دستوري، املوقع Vلك�+الBيST (دمحم)، مالحظات ع&� مشروع قانون التنظيم القضا¤ي 1% املغرب: التض·يق ع&� القضاء �داري غ,+  -أنظر :-q¬25- 33.  2يب (حسن)، مرجع سابق، ص :  - أنظر :  -1                                                             .4عsF أساس  ذه ال¥شر+عاتة غ�7 دستور0ة، xمر الذي �Üدد ZÍية �ل xحyام الصادرة إدار0ة للمحاكم العدليTنتقالية ال�O نص عل¬�ا الدستور، تصبح �ل ال¥شر+عات ال�O �سند اختصاصات و§عادة Tختصاصات gدار0ة السليبة إsh قاض¬�ا الطبيâ>. فمع انقضاء املرحلة ومحكمة إدار0ة عليا  3القضاء gداري و§حداث محاكم إدار0ة ابتدائية واست¹نافية   غومة (ز
اد)، كيف تكتمل الثورة الدستور
ة 1% مجال القضاء �داري، مرجع سابق. -4  .2017ماي  26بتار
خ  42لرس§S ل´GمBور
ة التو5سية،عدد الدوائر وzقسام Vس�شار
ة باqHكمة �دار
ة. م"شوران بالرائد اواملتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد  2017ماي  25مؤرخ 1%  2017لسنة z621مر اqr<ومي عدد  -  اqHكمة �دار
ة باBGrات و/ضبط نطاقBا ال�+ا4ي.
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     .  3علو0ة القانون وتحقيق العدالة ر 7ن التنظيم القضا�ي الذي يرسيھ املشرععsF مستوى تنظيم القضاء gداري مس بحقوق املتقاOPÅ وqأمنھ القضا�ي. فضمان التو�OPS ال  و بالقضاء املوحد وال  و بالقضاء املزدوج. و�Ã0تب عن عدم Tستقرار إن القضاء gداري تزال تم�7 توز+ع Tختصاصات. إذ كما قال أحد xساتذة، فالتناسق ب7ن القواعد القانونية املنظمة الختصاص ا�8كمة gدار0ة الضبابية ال�O ال . ولم ي�Ïع عدم 2إحداث محاكم باRZ9ات يقع تدعيمRا باإلطار القضا�ي وgداري الyاK>قضاء gداري بتو�س cعا�ي من البطء �س´ب عدم ال يزال ال إضافة إsh ذلك،  .K1> ما كّرسھ الدستور من حقوق وحر0اتالدولة مع مواطن¬�ا وضمانة الشرعية وحامي ا89ر0ات وصمام xمان لعدم Tنتyاس �عدما عا�ى طو0ال من ال��مHش وتضHيق Tختصاص. فالقضاء gداري  و مرآة عدل والوسائل املادية وال´شر0ة الالزمة 89سن س�7ه  gداري بأن ��Ýر لفائدتھ املقاّر مرجع النظر ا89كOU وgداري للمحاكم gدار0ة، فضال عن إعادة Tعتبار للقضاء كما لم يقم املشرع التو�OPS �عد، �سن مجلة لإلجراءات gدار0ة تحدد بوضوح 

  .289 -288ص  -بوزرارة (مر
م)، مرجع سابق، ص - أنظر :  -3  بن خليفة (حاتم)، مرجع سابق. -2  املرجع نفسھ. -1                                                           
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كما أكد ذلك الوسيط K>  - 20112مواجRة �عض gدارات ظل سار0ا K> ظل دستور استمرار  ذه املعضلة، خاصة وأن امتناع gدارة عن تنفيذ xحyام الصادرة K> رة بمقتPÎ» صر0ح لم يحل دون ينص عsF وجوب تنفيذ xحyام الصادرة ضد gدافإن  ذا النص الذي جاء عاما وشامال والذي لم عل¬�ا املساعدة عsF تنفيذ xحyام، العمومية تقديم املساعدة الالزمة أثناء ا�8اكمة، إذا صدر xمر إل¬�ا بذلك، و0جب ملزمة لZÁميع، و0جب عsF السلطات ل��ائية الصادرة عن القضاء عsF أن xحyام ا K126> الفصل  2011، وتنصيص دستور 1القضا�ي أو تحفT �7س¥ثمار أو غ�7 ذلكبتكر+س مفRوم دولة ا89ق والقانون أو مبدأ استقالل القضاء أو ضمان مبدأ xمن رغم أ مية تنفيذ xحyام القضائية gدار0ة وعالقة ذلك بأحyام الدستور أو   يذ أحNام القضاء 4داري : معضلة تنفثانيا حيث انتقل عدد الشyايات، املعروضة عsF  ذه املؤسسة  -  2013تقر0ره لسنة  خالل سنة التقر0ر، و و ما  221شyاية إsh  122الفرع، من واملنضو0ة تحت  ذا  املZÝلة K> السنة   %7,3من مجموع الشyايات والتظلمات، مقابل  c11,5%عادل  سيمو (املصطفى)، مستجدات تنفيذ أح<ام  -دارة. أنظر: تأم,ن حسن س,+ املرفق العام الذي nشرف عليھ � جدولة زمنية واqsة محددة بمقتbfô اتفاقيات الغاية م[\ا تحقيق املوازنة ب,ن حقوق طالب التنفيذ و/,ن ضرورة أº{اص القانون العام عبارة عن توقيع ال��امات كتابية ب�نفيذ zح<ام الSc ال تزال قيد مسطرة التنفيذ 1% ظل مع ¦عض  واملواكبة املستمر لوز
ر العدل أو مدير
ة الشؤون املدنية وملؤسسة وسيط اململكة، ثم توقيع اتفاقاتو/ديلة، ومن أ8مBا nعي,ن قاSfí م<لف بالتنفيذ والقيام باجتماعات قطاعية تحت رعاية وزارة العدل واqrر
ات م القضاء �داري عرف مستجدات تتمثل 1% إجراءات تنفيذية غ,+ ج�+ية تجدر �شارة إ�� أن تنفيذ أح<ا -2  .216واqrر
ات وتحقيق املص´qة العامة"، مرجع سابق، ص: العدل واqrر
ات ¦شراكة مع جمعية 8يئات اqHام,ن باملغرب حول موضوع "القاSfí �داري ب,ن حماية اqrقوق ت تنفيذ أح<ام القضاء �داري، الندوة العلمية الوطنية املنظمة من طرف وزارة سيمو (املصطفى)، مستجدا -1                                                             . 3السابقة عليھ   =أنظر :  -3  .222 -216ص:  - القضاء �داري، مرجع سابق، ص
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ليات عsF املشّرع التو�OPS أن يتصّدى لRا بتطو0ر ال¥شر+ع اZ9اري بھ العمل و§يجاد åالتنفيذ بوسائل القوة العامة عsF الدولة ومؤسسا��ا. و~> من gشyاالت ال�O يتع7ّن xحyام القضائية الصادرة K> ال�Ïاعات gدار0ة والس´ب K> ذلك أساسا عدم إمyانية ت قد تطرح بمناسبة تنفيذ عsF واجب تنفيذ xحyام القضائية، إال أّن عديد gشyاال نفس xمر عرفتھ تو�س كذلك، حيث أنھ وعsF الرغم من تنصيص الدستور  بأن أفاد وز0ر العدل التو�OPS بخصوص مشروع قانون تنظيم مRنة العدول املنفذين فخالل جلسة اجتماع عقد��ا Z9نة ال¥شر+ع العام بمجلس نواب الشعب   .1املناسبة إللزام الدولة والRيا�ل العمومية عsF تنفيذ xحyام الصادرة ضد ا . و و ما cستد�> أخذ مسألة عدم x2حyام وال�O �ست�Ïف الكث�7 من الوقت واRZ9دعن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى دون Tنكباب عsF مراجعة مسألة تنفيذ املائة، معت �ا أنھ ال يمكن ا89ديث ب �50سبة عدم تنفيذ xحyام القضائية تجاوزت  باZ9دية الyافية وتحمل السلط املعنية مسؤولي��ا g  <Kدار0ةتطبيق قرارات ا�8كمة  املرفوع إ�� حضرة صاحب اGrاللة امللك دمحم السادس حفظھ هللا  2013تقر
ر مؤسسة الوسيط برسم سنة -=                                                                                                                                                      .4داري  ثالثا: إشNالية استقاللية السلطة القضائيةوعدم جرأة القاEFÈ  .3وتكر+س دولة القانون واملؤسسات بما يضمن اح�Ãام  يبة الدولةالقانون وحماية ا89قوق وا89ر0ات وضمان إنجاح املسار Tنتقاh> الديمقراطي ح�Ãام قرارات القضاء وتنفيذ ا و§قامة العدل وضمان علو0ة الدستور وسيادة ا ، www.essahafa.tnيقوض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، من موقع عدم تنفيذ قرارات اqHكمة �دار
ة -3  .01/11/2017، تار
خ آخر ز
ارة 2017مارس  10بتار
خ   www.assabahnews.tn/article   :باملائة، من موقع 50وز
ر العدل: 5سبة عدم تنفيذ zح<ام القضائية تجاوزت  -2  بن خليفة (حاتم)، مرجع سابق. -1  . 7060إ��   7058 -7055 -7039فحات : .، الص2014ش�ن�+  25بتار
خ  6294وأيده، اGrر
دة الرسمية عدد    .01/11/2017، تار
خ آخر ز
ارة 2017غشت  10بتار
خ 



 ت�ش�ت الشر'ف�............................................. 2011تحوالت nعد ما وتو8س بمغرب   الدولة مدنية إرساء %$ 4داري  القضاء دور 

408  

 � املؤطرة لعمل القاOPÅ وطبيعة تyو0نھ باملغرب وارتباطھ بمؤسسة إمارة املؤمن7ن عمفRوم الدولة املدنية من خالل أحyامھ وقراراتھ السابقة وغ�7 ا، فإن البeية القانونية فرغم الدور الفاعل للقضاء gداري K> توطيد دولة ا89ق والقانون وتجسيد   .1وذلك عsF أساس معاي�7 قانونية تضارب املصاT Ò9جتماعيةوقبل �ل _OPء أن يyون مستقال، وأن يyون قادرا عsF التحكم K> ال�Ïاعات الناجمة عن إرساء مدنية الدولة، فلyي cعمل نظام العدالة من أجل أداء مRمتھ �امال يeبé> أوال استقالل القضاء أحد معيقات دور القضاء gداري c <Kعد عدم تكر+س مبدأ  �7Rديدة  2تمثالت الظZ9القراءات ا sFي عÛداري املغرg OPÅتحول دون انفتاح القا ة أم�7 املؤمن7ن وصفة رئHس الدولة، تحديده �شyل دقيق وفصلھ ب7ن صف وخاصة م��االقضاء gداري من خالل مجموعة من الضمانات ال�O كرسRا الدستور اZ9ديد، بقابلية القرارات امللكية للطعن أمام وتأسHسھ للموقف القاضH 2011لدستور  ، ص : 2005، 26-25املد5ي (دمحم)، �صالح الدستوري، (ترجمة: دمحم العفرا5ي)، مجلة وجBة نظر، عدد مزدوج  -1                                                            الروندا ا89ميد عبد قضية K> 1960سنة  منذ سابقا عxsF  ا�Zلس لھ أسس ملا وفقا باإللغاء الطعن تقبل ال امللكية القرارات أن اعتبار عsF مستقر املغرÛي القضا�ي Tج��اد أن ثابتا �ان "ملا بأنھ: 2016ش¥ن � 16بالرqاط K> حكمRا الصادر بتار0خ القرارات الصادرة عن امللك واعتباره سلطة إدار0ة، حيث صرحت ا�8كمة gدار0ة K>  كرس استمرار ال�Ïعة التقليدية K> �عض أحyامھ من خالل اس¥بعاده الطعن. بل 3تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيھ أمام الRيئة القضائية gدار0ة ا��تصة"عsF أن : "... �ل قرار اتخذ K> ا�Zال gداري، سواء �ان  118وكذا تنصيصھ K> الفصل  ع&� أن : "يوافق امللك بظB,+ ع&� nعي,ن القضاة من قبل اGHلس zع&�  2011من دستور  57ص الفصل ين -2  .20   .01/02/2018، تار
خ آخر ز
ارة http://m.marocpress.comبالرابط Vلك�+و5ي : 2012مايو  6خمر ش (دمحم)،الضمانات الدستور
ة للرقابة القضائية ع&� القرارات امللكية، م"شور بتار
خ  -3  للسلطة القضائية".
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الطعن  K> للمطلوب بالeسبة التقاعد سن حد تمديد قرار أن ي¥ب7ن للنازلة، بالرجوع فإنھ القضائية، للرقابة إخضاعRا وعدم عنھ الصادرة املقررات عن gدار0ة الصفة ونفي إدار0ة جRة لكامل جاللة اعتبار عدم ثم ومن -سابقا-xعsF ا�Zلس تأسHس ظ�7R من xول  الفصل عليھ ينص الذي باملفRوم إدار0ة سلطة عن صدور ا عدم بدعوى  امللكية القرارات K> بالطعن املتعلقة القضايا K> الفصل يقبل لم إذ أخرى، وقضايا رئاسة امللك للمجلس xعsF للقضاء تجعل القاOPÅ املغرÛي عموما كما أن  .1الدستور0ة" املؤسسات س�7 حسن عg sFشراف مجال K> امللك Z9اللة ا�8فوظة الدستور0ة الصالحيات الصرف gداري  ا�Zال  ذا م�Ïلة ت�Ïل  ال مادامت ا��تصة، القضائية اRZ9ات أمام للطعن داري g  ا�Zال K> املتخذة والفردية التنظيمية القرارات �ل قابلية بخصوص الدستور  نفس من 118الفصل  عليھ نص ما ذلك من ينال وال القضا�ي، للطعن قابل غ�7 يظل القرار  ذا فإن ولذلك الدستور0ة"، املؤسسات س�7 حسن عsF السRر" K> واملتمثلة الدستور  من 42الفصل  بمقتـضـى امللـك بجاللـة املنوطة الدستور0ة املRام من جانب إطار K> متخذة إجراءات ضمن بدوره يندرج .....، ، و و ما x2حyام القضائية ا89املة لتأو0الت جديدة تنطلق من فكرة ا89ق والقانون ن/ املواطنة/ Tنتقال الديمقراطي ع � املغرÛي والدخول K> مشار+ع لبناء دولة القانو باالنتقال إsh القضاء gداري وغ�7ه ... لم يخ�Áل الفكرة التقليدية الشتغال القاOPÅ تأث�7ه كفاعل K> الفضاء السياOPQ ضعيفا، فتغي�7 البناء التنظيRZ9 OUاز القضاء وصا، ال cستحضر النقاشات الدائرة K> ا�Zال العمومي، مما جعل وgداري خص متا�عة �عض القضاة وتأدي�Ùم بدا�> خرق  -كما K> �عض ا89االت  -زالت تحول دونھ  ، م"شور باملوقع Vلك�+و5ي : 2016ش�ن�+ 16الصادر بتار
خ  3233حكم اqHكمة �دار
ة بالر/اط رقم  -1                                                            https://www.marocdroit.com خ
- 25)، التغي,+ الدستوري وس·نار
و Vنتقال الديموقراطي باملغرب، مجلة وجBة نظر، عدد مزدوج ترك,ن (دمحمأ-2  .2016أكتو/ر  11بتار   .20، ص : 2005، 26
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ة واجب التحفظ K> مال�سات ذات ارتباط با89ق K> التعب�7 واستقاللية السلط أو K>  - م السابقة الذكر كما  و ا89ال K> �عض xحyا -gسالمية إما K> �عز0ز قضائھ ختاما، قد cعت � البعض بأن ارتyاز القضاء gداري عsF مقتضيات الشر+عة   . 2والثقة فيھتوجRات وقواعد جديدة. ومن شأن �ل ذلك أن يؤدي إsh �عز0ز مرجعية القضاء ع ومن � للديمقراطية املباشرة و§sh مخت � الستخراج املباشر مع ا89ياة املدنية، إsh مرجيتحول القاOPÅ من خادم للقانون إsh خادم للمجتمع أو رائد فيھ، وqفعل تفاعلھ بتو�س. K> الوقت الذي أصبح فيھ التطور ا�Zتمâ> والسياOPQ للبلدين يفرض أن ، أو عدم ال¥سر+ع K> إ�شاء الRيا�ل الداعمة الستقاللية القضاء 1القضائية باملغرب تقر
ر تقيي§S حول املتا¦عات التأدي¹ية الSc تم تحر
كBا ضد القضاة بداU% خرق واجب التحفظ ¦عد  -أنظر :  -1                                                            - تقيدا بمبدأ املشروعية وسيادة القانون وسمو الدستور  -g OPÅداري ملزم القادولة ا89ق والقانون باعتباره يجسد الدولة املدنية و�Ã0تب ع��ا، cسمح بالقول بأن 89ضور ا. غ�7 أن مقارq¥نا لRذا املوضوع، وال�O انطلقنا ف¬�ا من ال�Ãك�7 عsF معطى ، تصر0حا بالطبيعة الديeية للدولة و�عز0زا 3تقييد �عض ا89ر0ات ا�8مية �ونيا جا، جمعية عدالة من أجل اqrق 1% محاكمة عادلة، (م"شور باملوقع حالة القاSfí دمحم الBيST نموذ 2011دستور  يفتھ؟ املفكرة القانونية صاغية (نزار)، واGrعيدي (دمحم العفيف)، أ¦عد من استقاللية القضاء : ماذا ¦شأن وظ -2 ).08/04/2016، تار
خ آخر ز
ارة : Vhttp://www.justicemaroc.orgلك�+و5ي:  ،جمعية اتحاد جمباز مكناس 2012ماي  10بتار
خ  5/4/2011/135حكم اqHكمة �دار
ة بمكناس ملف رقم   -املساس بالدين �سالمي أو الوحدة ال�+ابية والنظام املل<ي و4عدم قبول الدعوة إ�� Rافة أش<ال التمي,�". أنظر: ترتبط باح�+امBا القوان,ن وzخالق و4عدم تأس·س اGrمعيات طبقا لإلجراءات املنصوص عل�\ا 1% قانون اGrمعيات ومثالھ قضية جمعية اتحاد جمباز مكناس ضد وا�% والية مكناس، حيث قbfô بأنھ: "من البديSÐ أن حر
ة  -3  .6، ص : 2017، 8العدد   legal-agenda.com  تو5س،  مأخوذ من الرابط Vلك�+و5ي :   .284 -282ص :  - ،ص2013، 110 -109كناس ومن معھ. م"شور ب : اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية والتنمية، عدد  ضد وا�% والية م
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حامي حU» امللة والدين"، و§sh جانب ذلك صفة "أم�7 املؤمن7ن و  41بموجب الفصل إسالمية"، ونصت K> الفصل الثالث عsF أن :"gسالم دين الدولة"، ومنحت للملك باح�Ãام املقتضيات الدستور0ة ال�O أكدت K> التصدير عsF أن "اململكة املغرqية دولة  يما cسU» بالدستور وتندرج ف  )normes intangiblesما دام أ�ºا غ�7 قابلة للتغي�7 (بالدين gسالمي ...". فRذه القواعد تك¥OPS قوة قانونية استáنائية لyو�ºا فوق دستور0ة عsF أنھ ال يمكن أن ت¥ناول املراجعة الدستور0ة "xحyام املتعلقة  175أكد الفصل  مصدر Z9ميع . بل  و دين الدولة و 2الذي cعد الدين gسالمي من مyونا��ا xساسيةلبعض ا89قوق وا89ر0ات ال يمنحRا صفة gطالق لتعارضRا مع فكرة ثوابت xمة، لم ينص عsF مدنية الدولة وأن كفالتھ  2011 ذا باإلضافة إsh أن دستور   .constitution matérielle(1املادي( . خاصة وأن �3شرط أال تتعارض القواعد املأخوذة م��ا مع مبادئ الشر+عة gسالميةرئHسيا للقضاء gداري تلزمھ بضرورة الرجوع إsh مباد�õا بداية،ثم إsh املصادر xخرى الشر+عة gسالمية مصدرا  ال¥شر+عات والقوان7ن للدولة املغرqية. وqالتاh>، فإن اعتبار اعتماد العلمانية �عد أيضا تأكيدا ع&� أن  فحbc الفكر السياSfg الغر4ي ر/ط مدنية الدولة ¦علماني�\ا، واqrال أن -4  .33، ص : 2004، 47والتنمية،"سلسلة : مواضيع الساعة"، عدد املرجعية �سالمية 1% أح<ام قاSfí اqHاكم �دار
ة،اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية  zعرج(دمحم)،-3  .102، ص : 2017، 133والتنمية، عدد  الشام¢% (يو5س)، تطور املرجعية الدستور
ة V %1ج�\اد القضا¤ي �داري املغر4ي،اGHلة املغر/ية لإلدارة اqHلية -2  .45 - 44اليع<و4ي (دمحم)، مرجع سابق، ص :  -1                                                             .4املغرÛي والتو�OPSيتما_P» مع خصوصية وثوابت وقيم، وكذا مع املبادئ xخالقية لyل من ا�Zتمع7ن واعت ���ا من ضمانات حماية ا89قوق وا89ر0ات. كما أن اعتماده لRذه املرجعية حyامھ وقراراتھ  اس¥ندت إsh جانب املواثيق الدولية عsF املرجعية gسالمية �عض أ   للدولة باملفBوم الغر4ي مرجعية عليا علمانية. 
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     أن �عمل عsF :يظل مشوqا ببعض النقائص واملعيقات ال�O تفرض عsF الدولة والسلطات العمومية غ�7 أن  ذا الدور gيجاÛي للقضاء gداري ومسا متھ K> إرساء الدولة املدنية     القانون، وعsF املرجعيات وxسس واملرتكزات ال�O أقر��ا مقتضيات الدستور0ن.ومبدأ املساواة وسيادة ذلك عsF وظيفتھ الدستور0ة K> إقامة العدل واح�Ãام الدستور ا89قوق وا89ر0ات �لما تبدى لھ ذلك K> القضايا املعروضة عsF  يئاتھ، مس¥ندا K <K> �ل من املغرب وتو�س، من خالل تدعيمھ وتوطيده لدولة ا89ق والقانون وحماية ليا إرساء القضاء gداري لبعض تجليات الدولة املدنية إsh جانب ذلك، يبدو ج
 .HAQUET (Arnaud) , l’enseignement privé musulman dans une république laïque , RFDA ,   Mai – Juin 2009 , P : 515 - 523 - ¦عقود شراكة مع الدولة تفرض �ل��ام بالطا¦ع العلما5ي ل´GمBور
ة. حول 8ذا املوضوع أنظر : % فر5سا كجمBور
ة علمانية لم يأخذ موقعھ ¦عد 1% النظام التعلي§S الفرSf¸5، ألن ذلك لن يتأnى إال �سالمي 1اr{اصة املل��مة جميعBا بمبادئ اGrمBور
ة الفر5سية وع&� رأسBا العلمانية، 1% وقت مازال التعليم اr{صوSfö املسلمون 1% فر5سا مثال مج�+ون ع&� الدراسة بالتعليم العمومي و1% ¦عض zحيان باملؤسسات ال<اثوليكية م من الذ8اب إل�\ا ¦س¹ب ارتياد اGÉrاب). فالتالميذ معاناة الفتيات املGõبات داخل املؤسسات التعليمية ومنعBيتوافق و8و
�\م الدي"ية و
ح�+م الطا¦ع اr{اص qrر
ة التعليم اqH<ومة بقواعد الدين �سالمي (5ستحضر 8نا و1% 8ذا �طار يحرم ¦عض zطفال وآباؤ8م املسلمون 1% ¦عض الدول الغر/ية من اختيار ش<ل التعليم الذي   .33: ، ص 2014النصوص التأس·سية)، املركز العر4ي لألبحاث ودراسات السياسيات، أبر
ل أحمد بوعشر
ن zنصاري، مفBوم الدولة املدنية 1% الفكر الغر4ي و�سالمي (دراسة مقارنة لبعض - أنظر:                                                                                                                                                     
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لة تنفيذ أحyام القضاء gداري تحقق gرادة السياسية الصادقة لتجاوز معض- الواقع.وتجسيد gطار الRيكF> واملؤسسا�ي املركزي الوطOa واRZ9وي اZ9ديد عsF أرض تفعيل املقتضيات الدستور0ة املتعلقة ب¥نظيم القضاء gداري K> تو�س، - استكمال البناء املؤسسا�ي بإحداث مجلس دولة ومحكمة التنازع باملغرب.-  ية بالبلدين. باعتبار ا تجليات أساسية إلرساء الدولة املدنأدائھ لوظيفتھ الدستور0ة K> إقامة العدل وسيادة القانون وحماية ا89قوق وا89ر0ات تحمل القاg OPÅداري لواجبھ القانو�ي وxخال«> والشر�> من أجل حسن - والتجسيد الفعF> ملبدأ استقاللية القضاء.



 حن�ن دمحم�..........................املعتقد وحر'ة والدين الدولة جدلية %$ دراسة  : كب��ال باملغرب املدنية الدولة بناء ُعسر

414  

  �



 حن�ن دمحم�..........................املعتقد وحر'ة والدين الدولة جدلية %$ دراسة  : كب��ال باملغرب املدنية الدولة بناء ُعسر

415  

V�fÓÖ]�h†Ç¹^e�íéÞ‚¹]�íÖæ‚Ö]�ð^ße�†ŠŁÂ�� �‚ÏjÃ¹]�íè†uæ�àè‚Ö]æ�íÖæ‚Ö]�íéÖ‚q�»�í‰]…�� �°ßu<‚Û¦<< <íé‰^éŠÖ]æ<íéÞçÞ^ÏÖ]<Ýç×ÃÖ]<»<ou^e< Jì‚qæ<HÑçÏ£]<íé×Ò< < ار التقليدا�ي (ا�8افظ)، والثالث يمثلھ التيار ا89داäي (التقدمي)، والثا�ي يمثلھ التي�عض القوى السياسية باملنطقة، وال�O يمكن تصeيفRا إsh ثالثة تيارات: xول يمثلھ فعلية للتحول نحو الديمقراطية. مما أدى لت�íم ا�9طاب gصالû> الذي تت´ناه لكن مع تواh> السنوات أصبح را®�ا صعوqة بل واستحالة انجاز خطوات   املساواة وqدون تمي�7.أفق ما يضمن التداول عsF السلطة واملشاركة السياسية لyل املواطن7ن عsF أساس ا�8ْدثة K> سياق محاوالت بناء الدولة ا89ديثة، من إضعافRا أو عx sFقل عقلت��ا K> ال�O تمارسRا املؤسسات التقليدية ا�8تكرة للسلطة دون أن تتمكن املؤسسات �Zتمعات، وقد يبدو ذلك م �را مع استفحال مظا ر الRيمنة اZ9ماعية ¡�ذه ا .وحر0تھ K> اختياراتھ وأذواقھ (اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا..ا9)و اجس حماية ZÝ�Tام Tجتما�> عsF حساب ما يحفظ "للفرد" استقالليتھ ملغارqية، إذ يبدو من خالل استقراء مضامي��ا مدى تأث�7 منطق "اZ9ماعة" املنطقة ا�عكس الدسات�7 املغارqية اZ9ديدة طبيعة العالقة ب7ن الفرد والسلطة K>   مقدمـــــة:  مفا يم جديدة، لعل أ مRا "الدولة املدنية"؛ �شyل سا م K> تأجيج النقاش ا�Zتمâ> وقد عرفت ف�Ãة "الرqيع العرÛي" بلوغ اZ9دل الدستوري أوجھ، حيث ظRرت   التيار التوفيقي.
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"، نحو نموذج التحول القيمية للمجتمعات املغارqية، وال�O �عHش حالة من "إقرار عدة دراسات وأبحاث سوسيولوجية بالدينامية ال�O �عرفRا املنظومة  -  و0تعلق xمر بــ : ،1برزت باملنطقة �عد xحداث املوسومة بـ "الرqيع العرÛي"وعمومًا تتجF> أ مية ا�9وض K> دراسة  ذه اZ9دليات K> طبيعة التحوالت ال�O   مختلفة، وK> مقدم��ا الدفع بأولو0ة حماية xمن الروû> للمجتمع وضمان استقراره.ع�Ãاف الدستوري والقانو�ي بحر0ة املعتقد وذلك بمصوغات gسالمية عن رفضRا T جديد، أساسھ املواطنة الyاملة، عّ �ت القوى ا�8افظة وxحزاب ذات املرجعية سياOPQ -للتحول الديمقراطي باملنطقة، بل وُافقًا لبناء �عاقد اجتما�> شرط أساOPQ املعتقد". إذ K> الوقت الذي تتمسك فيھ �عض القوى السياسية، بأن حر0ة املعتقد م��ا "حر0ة حول قضايا حساسة تتعلق بتوسيع مجال ا89ر0ات الفردية، وK> مقد صعود التيارات السياسية بمرجعية إسالمية للمشاركة K> اy89ومات  - ".الفردانيةا�Zتمعات "   ¦ش<ل يضمن التحول الفع&% نحو النظام الديمقراطي.رفعت خالل 8ذه الف�+ة، وتتمثل أساسا 1% اqrر
ة و5Vعتاق من Vس�بداد وتحقيق املساواة والعدالة Vجتماعية ل´qظة السياسية الفارقة 1% التار
خ السياSfg للمنطقة؛ كما أنھ nعب,+ �عكس جو8ر املطالب الSc شاركت 1%  االعر4ي" لشمولية املصط´²، بدل حصره 1% م<ون 8و
اnي واحد دون غ,+ه، ف<ل امل<ونات Vجتماعية "الBو
اتية" لإلشارة يفضل ¦عض الدارس,ن توصيف Vحتجاجات الSc عاش�\ا املنطقة ب "الر/يع الديمقراطي" عوض "الر/يع  -1                                                            ة:وqاملوازاة مع ذلك سنقوم باإلجابة عن xسئلة الفرعية التالي  ".الدولة املدنيةTرتقاء بمyانة الفرد وتجسيد مفRوم "وال¥شر+عية باملنطقة املغارqية، املتعلقة بـــ"حر0ة املعتقد" وجدلية الدولة والدين، K> بمدى فعالية gصالحات الدستور0ة  قة معاZ9ة gشyالية املتعلقةتحاول الور  اZ9ديدة.
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  داليات املرتبطة ¡�اZ9مِعية"، واZَ9ي" بمنطقة ما ~> أبرز مظا ر جدلية "الفردانية" و"اÛيع العرqديدة ملا �عد "الرZ9عرف��ا التعاقدات الدستور0ة والسياسية ا Oوم ال�Rأي حد تمكنت من تكر+س املبادئ الدستور0ة املؤِسسة ملف shل حر0ة واستقاللية الفرد، مبدأ عدم التمي�7، واملساواة أمام "الدولة املدنية" من قبياملغرب الكب�7؟ و إ     :دحضRا، وذلك وفق التصميم التاh>نæË املقارن" من أجل التأكد من  ذه الفرضية أو سنعتمد عsF ممكنات "امل  حاضرًا عsF مستوى خطاب الفاعل7ن دون تفعيل عsF مستوى املمارسة.َ�عد بالرغم من اRZ9ود املبذولة K>  ذا ا�Zال (دستور0ا و�شر+عيا)، إذ ظل  ذا املفRوم يبدو أن شروط ومقومات بناء "الدولة املدنية" باملنطقة املغارqية لم تن  æíُ  د الفرضية التالية:لإلجابة عsF أسئلة الورقة، سنحاول دحض أو تأكي  للمتحول7ن ديeيا باملنطقة؟ما تأث�7 طبيعة العالقة ب7ن الدولة والدين عsF حقوق املواطنة بالeسبة   أولو0ة املرجعية الyونية عsF ا�9صوصية الوطنية K> مجال حقوق �gسان؟رجعية الyونية 89قوق �gسان، وما مدى اح�ÃامRا ملبدأ وTزدواجية K> التعامل مع امل ل تخلصت الوثائق الدستور0ة ملا �عد الرqيع العرÛي من حالة Tلتباس   بالدين باملنطقة املغارqية؟ما ~> أ م التغي�7ات ال�O عرف��ا جدلية الوصل والفصل K> عالقة الدولة   القانون؟
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�  سات�� ا(�ديدةالفردانية" و"ا(�معية" %$ الد"املبحث Vول: ثنائية   .َحرج املواطنة بدول املغرب الكب��: املبحث الثا8ي   .املبحث Vول: ثنائية "الفرَدانية" و"ا(َ�معية" %$ الدسات�� املغارeية ا(�ديدة اجتما�> جديد، و89ظة حاسمة K> التار0خ -بـ"الرqيع العرÛي" عن �عاقد سياOPQمختلف الدسات�7 املغارqية ال�O أنتج��ا املرحلة السياسية املوسومة  ُ�عّ ِ ج السلطو0ة åليات ال�O �سا م K> إعادة إنتا املطلب Vول)لذلك سن¥ناول K> (  .�1انت فرص gقالع Tقتصادي و  امش ا89ر0ة والديمقراطية كب�7اً الفردية (سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا) مyان القيم "اZَ9معية" التقليدية، �لما �ان الeسق السلطوي أك�µ إقباال عsF إحالل قيمة ا89ر0ة  ومعلوم أنھ �لما  مدنية تقوم عsF قيم املواطنة وحقوق �gسان. املeشود الستعادة الشعوب لكرام��ا وحقوقRا K> التوز+ع العادل لل�µوة وqناء دولة الديناميات Tحتجاجية بالفضاءات العمومية K>  ذه الف�Ãة، بل س¥شyل xفق تل "gصالح الدستوري" أولو0ة املطالب ال�O رفع��ا بالسلطة، K>  ذا السياق سيحوال�O عانت لعقود من نمط اس¥بدادي و�سلطي K> عالق��ا  السياOPQ لشعوب املنطقة، املواطن الذي cعت � ZÍر الزاو0ة K> بناء الدولة املدنية، عsF أن  -و�عيق بروز الفرد  .See Renald Inglehar and Christian Welzel  ،Roberto Foa ،Christopher Peterson, « Development, freedom, and rising happiness a global perspective (1981-2007) » in Perspectives on Psychological Science, Volume 3-Number 4, (2014), p 264-285-1                                                             املطلب Vول: مظا�ر ديمومة السلطو'ة %$ الدسات�� املغارeية املغرب وتو�س.الدينامية الوطنية لل¥شر+ع فيما يتعلق بتعز0ز ا89ر0ات الفردية مع ال�Ãك�7 عsF حال�O لتوضيح التداعيات السلبية الشتغال  ذه åليات عsF  املطلب الثا8ي)نخصص (
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ن��ت إليھ التعديالت التفاعل مع املطالب Tحتجاجية، أومن حيث املضمون الذي اTجتماعية والسياسية ال�O انفجر ف¬�ا، سواء عsF مستوى منZËية �ل دولة K> باملنطقة املغارqية، �س´ب تباين �xساق  1قد اختلفت مآالت "الرqيع العرÛي"ل 1% �عالن عن عدة إصالحات سياسية ودستور
ة؛ اختلف الدارسون حول فعالي�\ا 1% التأس·س ملرحلة جديدة ف�+اير من خالل  20بلورة نموذج استÚنا¤ي 1% املغرب، إذ سرعان ما تم التجاوب مع املطالب Vحتجاجية qrركة 1% سقوط zنظمة السياسية ب<ل من تو5س ومصر ولي¹يا، فقد سا8م 1%  إذا Rان "اqrراك العر4ي" قد nس¹ب-Z�                                                           1الRا ا�8فوظ و إدراجھ ضمن مقومات مشروعي��ا  املغارqية لضم الدين gسالميلZÁدل، ازدادت حّدتھ �عد ظRور قوى gسالم السياOPQ؛ مما دفع ببعض xنظمة وقد ظلت طبيعة العالقة ب7ن الدولة والدين ومنذ ف�Ãة Tستقالل، قضية مث�7ة   الذي يضعھ K> دائرة الصراع السياOPQ حول السلطة. xمر باالنتماء للدين gسالمي، xمر مجتمعا��ا K> صلب الوثيقة الدستور0ة، و0تعلق حرصت xنظمة املغارqية عsF ترجمة القاسم املش�Ãك الذي يجمع ب7ن   الفقرة Vو`l: العالقة امللت¨سة ب�ن الدولة والدين  بميyان�7مات الشرعية الدستور0ة. تyون وظيف��ا القيام بدور "الyوابح الدستور0ة" من أجل استدامة السلطو0ة واملعياري للدولة الديeية. أثمرت مقتضيات دستور0ة متضارqة داخل النص الواحد باملتناقضات، حيث تلتقي مفا يم وقيم الدولة املدنية مع أخرى، تeتOU ل8Áقل الدالh> و كذا صيغت الوثائق الدستور0ة باملغرب وفق مقارqة توفيقية، جعل��ا ُمثقلة   . 2الدستور0ة لعرب ب,ن مآSfg اqrاضر وأحالم التغي,+، أر4ع ا :لتقر
ر العر4ي السا¦ع للتنمية الثقافيةرضا صيداوي (محررون)، امال<ي، دمحم، "قراءة 1% الدسات,+ اGrديدة لدول "الر/يع العر4ي"، 1%: أحمد فرحات، حس,ن قب·¸Sf ورفيف انظر -2  عالقة السلطة باGHتمع.   .200-189ص ، ) 2014، مؤسسة الفكر العر4ي، الطبعة zو��، ت"سيق و©شراف �8+ي العو
ط، (ب,+وت، سنوات من "الر/يع العر4ي"
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ف �اير  10من خالل الدستور املعتمد بتار0خ  التو8سيةوقد برزت K> ا89الة   الوقت، عsF إقرار مقومات الدولة املدنية ا89ديثة.ا�9يارات املتعلقة بحماية مختلف �xعاد الRو0اتية للمجتمع مع ا89رص، K> نفس ZËية التوفيقية، إليجاد الصيغة املناسبة الس¥يعاب بالدين، حيث احتكم إsh املنوخصوصا فيما يتعلق بدس�Ãة القضايا املتعلقة بجدليات الRو0ة وعالقة الدولة xمر الذي ا�عكس عsF توجRات املشرع أثناء صياغة الدسات�7 اZ9ديدة،   .2مyوناتھمسؤولية الدولة K> حمايتھ كرصيد  و0ا�ي للمجتمع وضامن الستقراره وا�ZÝام العام، وتأكيد تمسكت التيارات gسالمية بموقفRا من مyانة الدين K> الفضاء الدين، و§�عاد الدين عن ساحة الصراع السياOPQ ب7ن xحزاب السياسية؛ وK> املقابل بإعادة النظر K> طبيعة العالقة ب7ن الدولة والدين، K> اتجاه تحييد دور الدولة K> ياسية املتصارعة، حيث طالبت القوى العلمانية من جدل محتدم ب7ن القوى السلكن املث�7 للمالحظة ما عرفتھ ف�Ãة املراجعة الدستور0ة، K> زمن "الرqيع العرÛي"   . 1عsF القرار الديOa �شyل عامالسلطو0ة (املغرب)؛ وقد �ان من نتائج  ذه السياسة مأسسة ا89قل الديOa والRيمنة  الSc نّظمBا مركز دراسات الوحدة العر/ية الدين والدولة 1% الوطن العر4ي، بحوث ومناقشات الندوة الفكر
ة بلقز
ز (عبد �لھ)، "الدين والدولة V %1جتماع العر4ي املعاصر: نظر
ا، تار
خيا واس�شرافيًا"، مؤلف جماU%، -1                                                           محاولة للتوفيق ب7ن املطالب ال�O تت´نا ا مختلف القوى السياسية املتصارعة التو�OPS، و§sh جانب ذلك، نقرأ K> نفس النص، تمسyًا بالقيم املدنية والyونية، K> نص الديباجة، gشارة لإلسالم كمyون أساK OPQ>  و0ة ا�Zتمع ، إذ نجد ضمن 2014 -http://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar: 2017ماي  11لشرق zوسط، بتار
خ Vلك�+و5ي ملركز Rار
نÝ% لبراون (ناتان)، �سالم الرس§S 1% العالم العر4ي: التنافس ع&� اGHال الديST، دراسة م"شورة ع&� املوقع -2  وما ¦عد8ا.- 39، ص 2013الطبعة zو��، ب,+وت ف�+اير  بالتعاون مع املعBد السو
دي باإلسكندر
ة، pub-70094  ارة
  ). 2017غشت  22(تار
خ الز
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ر/يع  10دستور اGrمBور
ة التو5سية، م"شور بالرائد الرس§S ل´GمBور
ة التو5سية، عدد خاص بتار
خ Vثن,ن -1                                                           العرÛي gسالمي، �عد إقراره الصر0ح بحر0ة الضم�7 واملعتقد، رغم ما يمكن إبداؤه من ثوري مقارنة مع با«> دسات�7 ا�Zال و كذا يyون الدستور التو�OPS بمثابة نص   الدولة بـ "منع دعوات التكف�7 والتحر0ض عsF الكرا ية والعنف والتصدي لRا".ليضيف �عد ذلك، فقرة ت�Ãجم أفقا ل�Ãضية الطرف العلما�ي، تتعRد من خاللRا لتوظيف ا89زÛي"، و�شر "قيم Tعتدال وال¥سامح وحماية املقدسات ومنع النيل م��ا" اوالضم�7 وممارسة الشعائر الديeية، ضامنة 89ياد املساجد ودور العبادة عن العامة، حيث أكد K> الفقرة xوsh منھ أن الدولة "راعية للدين، �افلة 89ر0ة املعتقد نفس املالحظة نلمسRا K> منطوق الفصل السادس من الباب xول املتعلق باملبادئ و§رادة الشعب، وعلو0ة القانون"، حيث �عت � تو�س "دولة مدنية، تقوم عsF املواطنة، لغ��ا، واZ9مRور0ة نظامRا"، و+عود K> الفصل الثا�ي للتذك�7 بالبعد املد�ي واملواطنا�ي، البعد الRو0ا�ي لتو�س كدولة "حرة مستقلة، ذات سيادة، gسالم دي��ا، والعرqية الفصل7ن xول والثا�ي؛ ففي الفصل xول سيؤكد عsF  باملتناقضات، عsF مستوى باإلضافة لذلك، سيعزز املشرع الدستوري منZËھ التوفيقي، املثقل   2نرسم عsF بركة هللا  ذا الدستور".ودالالت مستوحاة من الو�> اZ9مâ> (املRيمن)، جاء ف¬�ا مايF>: " فإننا باسم الشعب )، بل أنھ فضل ختم التوطئة بصيغة ديeية صر0حة، ال تخلو من رمز0ة (اجتماعياcعOa أن املشرع الدستوري لم cستطع التخلص من الRيمنة الديeية السائدة الفقرة " (...) وqالقيم �gسانية ومبادئ حقوق �gسان الyونية السامية (...)". مما التو�OPS "بتعاليم gسالم ومقاصده امل¥سمة بالتفتح وTعتدال"  ليضيف K> نفس إsh تمسك الشعب  1التوطئة ) من2(العلمانية وgسالمية). و كذا أشار K> الفقرة (   من الدستور التوSf¸5 "جزءا ال يتجزأ من الدستور". 145ارة nعت�+ التوطئة حسب منطوق الفصل لإلش- 2  .157، السنة 2014فيفري  10-1435الثا5ي 
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مؤكدا ع&� أن العلماء ع&� دراية تامة بأن حر
ة التدين "مسألة قطعية" بالنظر ملا جاء 1% آيات كث,+ة من القرآن مؤسسة أم,+ املؤمن,ن، فSÐ اH{ولة حصر
ا صالحية ت��يل أح<ام الدين بما يحفظ مص´qة zمة واستقرار8ا، ال اختصاص بأن املؤسسة العلمية ال يمكن لBا "Vشتغال 1% مجال العقو/ات" كما ال يمكن لBا اr{وض 1% مج، اعت�+ه مجرد رأي عل§S ول·س "فتوى"، محا÷Gا 1% 8ذا السياق 2013ماي  6واملعاصرة بمجلس النواب، بتار
خ قاف والشؤون �سالمية و1% جوابھ عن أسئلة الفر
ق Vش�+اRي وحزب zصالة )، لكن وز
ر zو z)2004-2012ع&� لفتوى تج,� قتل املرتد تضم[\ا كتاب يضم مجموعة من الفتاوى الSc أصدر¶\ا املؤسسة 1% الف�+ة املمتدة ب,ن 5ش,+ 1% 8ذه السياق إ�� اGrدل الذي تفجر عقب ما تداولتھ وسائل �عالم الوطنية حول إصدار اGHلس العل§S -2  .27و13ص طبيقية، تو5س،لوم Vجتماعية الت، عبد اللطيف الBرماSfg (ت"سيق عل§S)، منتدى الع2015الضم,+  1%: تقر
ر اqrالة الدي"ية وحر
ة بن حفيظ عبد الو8اب،"الدين وحر
ة الضم,+: منعرج التحوالت الك�+ى"،-1                                                             2بحر0ة املعتقد والدينلدعوات تحر0ر املمارسات الفردية واZ9ماعية ا��الفة للمألوف واملRيمن فيما يتعلق خطا¡�ا اZôِ9ا=> الرافض و~> املسوغات ال�O تتمسك ¡�ا �عض القوى ا�8افظة K> وأن الدين gسالمي cعت � دستور0ا من الثوابت الرا®�ة لألمة ال�O ال يقبل تجاوز ا. يختارون التحول عن gسالم واعتناق ديانات أخرى أو البقاء بدون دين، خصوصا لديeية وغ�7 الديeية من غx �7جانب، أي املغارqة الذين أ�ºا �شمل أيضا xقليات ا - عx sFقل ظا ر0ا–و0تعلق xمر بالديانة املسيحية وال¬�ودية، لكن من الصعب اZ9زمملعتنقي الديانات السماو0ة xخرى، ال�O تتعاcش فوق ال�Ãاب الوطOa مع gسالم، ممارسة شؤونھ الديeية"، و~> صياغة قد تفيد بأن xمر يتعلق بضمان ا89ر0ة 8ق K> "تضمن لyل واحد ا9 -أي الدولة- ) أكد أن "gسالم دين الدولة" وأ�ºا3(الفصل �ش´ث "الشعب املغرÛي بقيم Tنفتاح وTعتدال وال¥سامح وا89وار"، وK> موقع آخر الدستور اZ9ديد أن الدين gسالمي يحتل "مyانة الصدارة" K> الRو0ة املغرqية، وأكد ار املشرع الدستوري K> ديباجة فقد أشل�)الة املغرeية، كذلك الشأن بالeسبة   .1غ�7 املع�Ãف ¡�ا قانونياً مالحظات حول الغموض الذي cع�Ãيھ فيما يخص وضعية xقليات الديeية غ�7 ديeية 
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     ملقومات الRو0اتية للدولة وا�Zتمع (ديباجة الدستور املغرÛي).gسالمية ضمن االدولة K> الشأن الديOa، فقد حرص املشرع الدستوري عsF حماية سمو املرجعية (املساواة أمام القانون، عدم التمي�7 عsF أساس الدين واملعتقد..ا9)، وتحييد تدخل دولة مدنية، تقوم عsF اح�Ãام مبادئ حقوق �gسان الyونية وقيم املواطنة الyاملة عام نحو إقامة السياOPQ وTجتما�> املغارÛي ( تو�س و املغرب) إذ بالرغم من التوجھ الفاملالحظ إذن، أن الدين gسالمي حافظ عsF مyانتھ اZ9و ر0ة K> الeسق 

  . 2013ماي  6، م"شور بتار
خ Vثن,ن <http://www.habous.gov.ma>اGHلس العل§z Sع&� 1% حكم قتل املرتد"، أنظر : املوقع �لك�+و5ي لوزارة zوقاف والشؤون �سالمية والشؤون �سالمية حول "مال¦سات فتوى "س¹يل العلماء" (لم ت"شر)؛ أنظر:  بخصوص جواب وز
ر zوقاف "تراجع املؤسسة العلمية عن فتوى قتل املرتد" تضمن�\ا وثيقة صادرة عن اGHلس العل§z Sع&� تحث عنوان: ¶\دد كيان zمة"؛ واملالحظ أن الرأي الرس§S لم يخرج عن 8ذا �طار، سيما ¦عدما تفجر جدل إعالمي حول عية مسألة "اqrد" وعدم ترك مسألة حر
ة التدين أو "الردة" دون قيود خصوصا عندما يتعلق zمر "بمحار/ة جمااqrديث الشر
ف املتعلق بحد قتل املرتد فيھ خالف ب,ن العلماء؛ موqsا أنھ من واجب العلماء تقديم رأå\م 1% بأن  - حسب جوابھ-)؛ فضال عن إدراكBم255راه 1% الدين" (البقرة، الكر
م، كما ورد 1% مثل 1% قولھ nعا��: "ال إك                                                                                                                                                    
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     .حكم برملا�يوتقو0ة وضعية حyومتھ ضمن بeية السلطة السياسية، K> أفق ترسيخ معالم نظام لرئHس الدولة، والعمل K> مقابل ذلك، عsF توسيع صالحيات رئHس اy89ومة  دستور0اركزت مختلف التعديالت الدستور0ة املق�Ãحة عsF تZïيم الصالحيات املمنوحة ، لذلك 1الر انات xساسية لإلصالح الدستوري املeشود �عد أحداث "الرqيع العرÛي"وا89د من مظا ر تبعية اy89ومة، وتفعيل مبدأ رqط املسؤولية با�8اسبة، من لطات، وتنظيم انتخابات حرة ونز�Üة، و كذا أصبح ت�Ïيل مبدأ الفصل ب7ن الس  الستعادة حر��0ا وكرام��ا، من خالل إعادة النظر K> بeية النظام السياOPQ القائم.Tحتجاجية لدى ا89ر�ات الثائرة باملنطقة املغارqية، وال�O �عكس حاجة الشعوب بة للمطالب Tجتماعية امل�Ãايدة. فقد شyل التغي�7 السياOPQ جو ر املطالب Tستجاوضعف املشاركة السياسية، وفشل العملية Tنتخابية K> إفراز نخب قادرة عK sF> ظل مناخ سياOPQ موسوم بالسلطو0ة ا�9انقة لyل مبادرة فردية أو جماعية،   الفقرة الثانية: rلتفاف ع�l مبدأ فصل السلطات 
التمثيلية وال�شاركية، النظام الرئاSfg وال�+ملا5ي..)  ملز
د من التفاصيل حول قضايا الBو
ة واملواطنة، الديمقراطية-1                                                            -73، ص 2016املغرب وتو5س ومصر"، املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسيات، ب,+وت، الطبعة zو��، يونيو : قراءات 1% تجارب 2011، انظر: طارق، حسن، "دستورانية ما ¦عد 12011% الوثيقة الدستور
ة املغر/ية لعام  204.  
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ن للّدراسات الفكرّ
ة والّثقافّية - 2011املال<ي، أحمد: قراءة 1% الBندسة العاّمة للّدستور املغر4ّي اGrديد -1                                                             2صيانة ا�9يار الديمقراطي -3  السا ر عsF ُحسن س�7 املؤسسات واح�Ãام التعRدات الدولية للمملكة. - 2  ا89كم ب7ن املؤسسات. - 1  �ونھ: و0تجsF ذلك من خاللمن ذلك، أقر صالحيات جديدة �عيد إنتاج �سق الRيمنة لفائدة املؤسسة امللكية، القوى السياسية، سواء املدمجة أو املبعدة عن دائرة ا89قل السياOPQ، إال أنھ بدال ذات الطا�ع السياOPQ (املمثل السامي لألمة مثال) ال�O �انت مجاال لZÁدل املتجدد ب7ن صالحيات ، فبالرغم من تراجعھ عن �عض ال2011ذلك ما نقرأه  K> دستور    الوسيط، ا�Zلس Tقتصادي وTجتما�> .. .وال �ملان، أو با«> املؤسسات ذات الطا�ع Tس¥شاري: ا�Zلس الوطOa 89قوق �gسان، املؤسسا�ي للدولة سواء K> عالقتھ باملؤسسات الدستور0ة xساسية : اy89ومة، الRرم  السلطة، إذ حافظت املؤسسة امللكية عsF نفس املوقع املRيمن عsF رأسإدخال �عض التعديالت الشyلية، وال�O لم ترق ملستوى إحداث التغي�7 العميق K> بeية وذلك من خالل ا89فاظ عsF نفس مقومات النظام الدستوري القائم، مع ، ف �اير" 20لب Tحتجاجية ال�O تبلورت عقب ظRور "حركة K> تفاعلھ من املطا، T1ستمرار0ةبالeسبة للنظام السياOPQ املغرÛي، فاملالحظ أنھ تبa» خيار "التغيK �7> إطار  يونيو  23أوتاوي (مار
نا) الدستور املغر4ي اGrديد: nغي,+ حقيقي أم مز
د من املراوحة؟، مقال تحلي&% م"شور بتار
خ   23-22؛ ص 2013ر/يع  -4العدد  - تب,ُّ http://carnegie-mec.org/2011/06/23/ar-pub-44791   قع Vلك�+و5ي ملركز RارنيÝ% للشرق zوسط:باملو  2011 ).2017غشت  22(تار
خ املرور:   (الفصل  �1996عت�+ الباحث "دمحم مد5ي" إن نزع القداسة عن º{ص امللك املشار إليھ 1% الدستور املغر4ي لعام - 2  التوق,+ = =) الذي ينص ع&� أن "للملك واجب2011ن النص اqrا�% () م46) تم nعو
ضھ بمنطوق الفصل (3
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م التغي,+، ونص الدستور اGrديد"، 1% الدستور اGrديد وو8 2011يونيو  17العالقة ب,ن نص اr{طاب املل<ي لـ إس�+اتيجية للمجتمع املد5ي، ووجود عيوب 1% الصياغة"، انظر: الساSfg دمحم، "امللك يقدم الدستور: قراءة 1% النص، و/قاء إش<االت بدون حلول، وغموض عدد من املقتضيات، وتجا8ل مطالب ووجود تناقضات و/ياضات 1% وتمتعھ بصالحيات دستور
ة جديدة، والتنصيص ع&� اqrقوق مع إرفاق ذلك ¦شروط ¶\دم جو8ر 8ذه اqrقوق، نقائص تتج&� 1% "استمرار تحكم امللك 1% مسار السلطة التنفيذية، وتراكم الرئاسيات لديھ، وتبعية الوزراء لھ، ث تطرق 1% تحليلھ للنص الدستوري لعدة Rzادي§S ترى بأنھ ال زال ¦عيدًا عن تأس·س نظام امللكية ال�+ملانية، حي، اجتماعية"؛ إال أننا نجد 1% ¦عض القراءات املنجزة للنص الدستوري من زاو
ة البحث برملانيةديمقراطية، من أن الفصل zول من الدستور املغر4ي ينص ع&� أن: "نظام اqrكم باملغرب نظام ملكية دستور
ة، بالرغم - 1  .104)، ص 2011(الر/اط: دفاتر وجBة نظر،  24التغي,+، ت"سيق عمر بندورو، دفاتر وجBة نظر، وVح�+ام"، أنظر: املد5ي دمحم، "الدستور اGrديد: ترك,� السلطة وضعف الضمانات"، 1% : الدستور اGrديد وو8م                                                                                                                                                     وعزز صالحيات رئHس اy89ومة، إال أن املالحظ عsF مستوى املمارسة، Zçز رئHس ، املعارضة بالئحة من ا89قوق لتقو0ة أدوار ا. كما حّدد مجال تدخل رئHس الّدولةقام املشرع التو�OPS بتوسيع مجال السلطة ال¥شر+عية وخص ، الدستوري املغرÛيالسابقة تكرس  يمنة رئHس اZ9مRور0ة عsF الّسلطة التنفيذية لكن وعsF غرار املشرع «> الكتل النيابية، إذ �انت الدسات�7 جو ر الصراع ب7ن حزب حركة ال��ضة وqالقد شyل ا�9الف حول طبيعة النظام السياOPQ (رئاOPQ أم برملا�ي) K> تو�س،   .K1> ا89ياة السياسية والدستور0ة الوطنيةمتداول K> حدود ضيقة ب7ن �عض الفاعل7ن السياسي7ن، من الصعب تجسيده فعليا وري لنظام "ملكية برملانية" مجرد خطاب سياOPQ و كذا بقي مطلب التأسHس الدستاملؤسسات الوطنية لل��وض بحقوق �gسان ال�O منح لRا صالحيات اس¥شار0ة فقط. يحدد ا  ذا ا�Zلس؛ وqنفس املقارqة املكرسة للRيمنة عsF املؤسسات، تمت دس�Ãة يرأسھ، خصوصا وأ�ºا ال تملك ا�9روج K> قرارا��ا عن ا�9طوط gس�Ãاتيجية ال�O ي الذي أي �غيK �7> واقع ُسمو املؤسسة امللكية وتبعية اy89ومة للمجلس الوزار كما أن إحداث مؤسسة رئHس اy89ومة بدل منصب "الوز0ر xول" لم يحدث    24)، ص 2011(الر/اط: دفاتر وجBة نظر،  24ت"سيق عمر بندورو، دفاتر وجBة نظر، 



 حن�ن دمحم�..........................املعتقد وحر'ة والدين الدولة جدلية %$ دراسة  : كب��ال باملغرب املدنية الدولة بناء ُعسر

427  

لنخبة فقد ظل منذ Tستقالل خاضعًا لنفوذ ا، أما النظام السياOPQ اZ9زائري   اتخاذ القرار K> القضايا gس�Ãاتيجية لZÁمRور0ة.اy89ومة عن Tضطالع ¡�ذه الصالحيات، K> ظل استحواذ رئHس اZ9مRور0ة �سلطة  نحو محاصرة مؤسسة رئHس اZ9مRور0ة  2016املق�Ãحات الدستور0ة K> اZ9زائر  عام اZ9مRور0ة صالحيات واسعة أ لتھ للRيمنة عsF با«> املؤسسات، لذلك س¥تجھ ، واملالحظ أن الوثيقة الدستور0ة منحت لرئHس 1العسكر0ة عsF غرار مور0تانيا ولي´يا الت اZ9مRور0ة واملظالم مع ا�Zلس gسالمي xعsF ومؤسسة وسيط اZ9مRور0ة) ال ز العلم والeشيد الوطOa، ودمج �عض الRيئات (يتعلق xمر بدمج ا�Zلس xعsF للفتوى من أ مRا إلغاء مجلس الشيوخ و§قامة مجالس جRو0ة، و§جراء �عض التعديالت عsF و0ة ال�O تكرسRا  يمنة مؤسسة رئHس اZ9مRور0ة، لم تن�K Ò> خ�Áلة البeية السلطاملور0تانية إجراء استفتاء شعOm حول �عض التعديالت الشyلية وK> الدستور، وال�O وqالeسبة لبا«> xنظمة املغارqية، ففي الوقت الذي عرفت فيھ اZ9مRور0ة   رئHس اZ9مRور0ة عsF الصالحيات اy89ومية و شاشة وضعRا إزاء املساءلة ال �ملانية.مؤسسة للسلط أمام استمرار الطا�ع الثنا�ي للسلطة التنفيذية واستمرار  يمنة اعتمد��ا ، فعsF مستوى �عز0ز مبدأ فصل السلط لم تتمكن من ضمان فصل فعF> اZ9زائر0ة موعد ا مع التحول الديمقراطي، بالنظر ملستوى التعديالت الدستور0ة ال�O ب7ن السلطات، لكن مرة أخرى ستخلف اZ9مRور0ة  K> اتجاه تكر+س فعF> ملبدأ الفصل : 2015-2014للمز
د حول التطورات الدستور
ة والسياسية بالدول املغار/ية، أنظر تقر
ر حالة zمة العر/ية -1                                                            الفقرة الثالثة: rزدواج املرجÉ$ %$ ا()ماية الدستور'ة ()قوق 84سان  �عHش K> وضعية مأزومة يصفRا الباحثون بـ "الالدولة". اللي¨ية   .270-185، ص 2015لطبعة zو�� �عصار، من nغي,+ النظم إ�� تفكيك الدول، مركز دراسات الوحدة العر/ية، ا
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Tتفاقيات  سمولة تفعيلRا، نذكر من ذلك الشروط املرتبطة بتفعيل جو ر ا أو عرقيتضمن مجموعة من الشروط املسطر0ة ال�O من شأ�ºا إفراغ  ذه ا89قوق من Tعتقال التعسفي وTختفاء القسري، حر0ة التعب�7 ..). لكن املالحظ أن �عضRا (ا89ق K> ا89ياة، وxمن والسالمة اZ9سدية ومنع التعذيب، وقر0نة ال �اءة، منع حقوق �gسان بمختلف أجيالRا انفجارات الرqيع العرÛي، من أبرز سما��ا دس�Ãة   ال جدال K> أن xنظمة املغارqية، عرفت ميالد جيل جديد من الدسات�7 �عد K>  املغر»ي، أشار لRا الدستور  1الدولية 89قوق �gسان عsF القوان7ن الوطنية أحyام ، وK> نطاق صادق عل¬�ا املغربالديباجة: " ..جعل Tتفاقيات الدولية، كما  :" املعا دات ال�O يصادق عل¬�ا رئHس اZ9مRور0ة، ا(�زائري لدستور ) من ا150(ا�Zلس النياÛي واملصادق عل¬�ا، أعsF من القوان7ن وأد�ي من الدستور"، والفصل : "املعا دات املوافق عل¬�ا من قبل التوEFG8) من الدستور  20املصادقة"، والفصل (ال¥شر+عات الوطنية، والعمل عsF مالءمة  ذه ال¥شر+عات مع ما تتطلبھ تلك عsF  فور �شر ارا®�ة، �سمو ، ، و و��0ا الوطنية الوقوان7ن اململكة، الدستور  من   )80، �سمو عsF القانون"، واملادة (الشروط املنصوص عل¬�ا K> الدستور حسب  ، إال أ�ºا تبقى بدون 2، حيث قام بدس�Ãة مجموعة من الRيئاتاملغرeيةالسياق ل8Áالة فس املالحظات بالeسبة للضمانات املؤسساتية اZ9ديدة، و�شK �7>  ذا ن  سلطة أعsF من سلطة القوان7ن فور �شر ا..".: "... للمعا دات أو Tتفاقيات املصدقة أو املوافق عل¬�ا كذلك، املور'تا8يالدستور  )، G161لس الوطqr STقوق �5سان (الفصل يتعلق zمر بمؤسسات حماية حقوق �5سان وال[\وض t\ا، اH-2  .54-53، ص:2007غشت -يوليوز  75لإلدارة اqHلية والتنمية، العدد البا�% 5عيمة، Vتفاقيات الدولية والقانون الداخ&% املغر4ي: اتفاقيات حقوق �5سان نموذجًا، اGHلة املغر/ية -1                                                            )، الBيئة امل<لفة بالت<افؤ ومحار/ة 163)، مجلس اGrالية املغر/ية باr{ارج (الفصل 162مؤسسة الوسيط (الفصل    ).164جميع أش<ال التمي,� (الفصل 
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كما تبقى مRامRا اس¥شار0ة ، وال �شمل املRام  من استقاللي��ا (تجاه امللكية واy89ومة)،فعالية بالنظر ل�Áلل البeيوي الذي cعيق وظيف��ا، ف·O تخضع لRيمنة مؤسساتية تحد  ا�8افظ K> الساحة السياسية، xمر الذي يجعل مسألة تفعيلRا ر ينًا باتجا ات بإفراغ ا89قوق وا89ر0ات الدستور0ة من جو ر ا، خصوصًا مع �عاظم نفوذ التيار قبيل "الRو0ة الرا®�ة" ال�O تفتح ا�Zال لقراءات متباينة، ومن ا�8تمل أن تeت·O ، من فضفاضةات ،استعمل املشرع املغرÛي مصط28Áاملعاي�7 الدولية K> تحديد امالحظات، إذ عكس النæË الذي ت´ناه "ا�Zلس الوطOa التأسOPSH" بتو�س الذي اعتمد كما تطرح القيود املفروضة عsF ممارسة ا89قوق وا89ر0ات الدستور0ة عدة   .1الشبھ قضائية
يتعلق t\يئة املناصفة  579.14سان بخصوص مشروع القانون رقم والتحقيق، أنظر: رأي اGHلس الوطqr STقوق �والبيSú الذي أوbfö بضرورة تمك,ن الBيئة من صالحيات شبھ قضائية فيما يتعلق بالولوج إ�� املعلومة والبحث وم<افحة Rافة أش<ال التمي,� ضد املرأة، انتقدتھ اGrمعيات ال"سائية واqrقوقية واGHلس Vقتصادي وVجتماU% ة املناصفة امل"ùfÞ لBيئ 79-514ش,+ 1% 8ذا �طار ل´Gدل الكب,+ الذي أث,+ بخصوص مشروع القانون رقم -1                                                              الBيئات القضائية بحماية اqrقوق واqrر
ات من أي ان�\اك"الوطST، أو الqçة العامة، أو �داب العامة، وذلك مع اح�+ام التناسب ب,ن 8ذه الضوابط وموجبا¶\ا، وتتكفل إال لضرورة تقتض�\ا دولة مدنية ديمقراطية وt\دف حماية حقوق الغ,+، أو ملقتضيات zمن العام، أو الدفاع ابط املتعلقة باqrقوق واqrر
ات املضمونة t\ذا الدستور وممارس�\ا بما ال ينال من جو8ر8ا، وال توضع 8ذه الضو من الدستور التوSf¸5 ع&� ما ي&%: "يحدد القانون الضوابط  z49ممية �قليمية qrقوق �5سان، ينص الفصل عمول t\ا 1% 8ذا الشأن، وم"GÜمة مع توصيات واج�\ادات الBيئات واملالحظ أ�\ا تتطابق مع املعاي,+ الدولية امل-https://www.cndh.ma/sites/default/files/documents/caroussel/lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_ry_stshry_hwl_hyy_lmnsf.pdf> 2>  وم<افحة التمي,�، متاح ع&� الرابط التا�%:
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، حيث أشار gعالن -موضوع الدراسة–ونفس املالحظة بالeسبة لبا«> الدسات�7    1القانون اZ9نا�ي املغرÛي، خ�7 مثال نقدمھ K>  ذا الصدد.Zال العام، ولعل اZ9دل املصاحب للمشروع املتعلق بتعديل مواز0ن القوى K> ا� ة K> املاد 2011غشت  3الدستوري الصادر عن ا�Zلس الوطT Oaنتقاh> الليOm بتار0خ  ، وامليثاق gفر0قي 1948دجن �  g10عالن العالOU 89قوق �gسان الصادر بتار0خ الشعب املور0تا�ي بالدين gسالمي ا89نيف وqمبادئ الديمقراطية الوارد تحديد ا K> اجتھ عدة مصط8Áات متناقضة، فبعدما أعلن عن "تمسك املور0تا�ي الذي تحمل ديبمواثيق جديدة تكرم �gسان كخليفة هللا x <Kرض"، وكذلك الشأن بالeسبة للدستور واملواثيق الدولية وgقليمية ال�O تحOU  ذه ا89قوق وا89ر0ات، و�عمل عsF إصدار أن "تصون الدولة حقوق �gسان وحر0اتھ xساسية و�سsâ إT shنضمام لإلعالنات  7 " ملنع تمر
ر 8ذا النص، ¦عنوان : "القانون اGrنا¤ي لن Facebookحملة وطنية ع&� موقع التواصل VجتماU% "ملواجBة املقتضيات اqHافظة الSc جاءت 1% مسودة مشروع القانون اGrنا¤ي املغر4ي، أطلق مجموعة من الشباب  1                                                           الوقت ال¥ش´ث با�9صوصية ا�8لية (ديeيا وثقافيا) من شأنھ إرqاك xجRزة املyلفة > نفس ، g <Kحالة للمعاي�7 الyونية وr"2Kزدواج املرجÉ$لذلك �عتقد بأن "  العالم ا89ديث".مZÝeم، يح�Ãم أحyام الدين gسالمي، املصدر الوحيد للقانون، و0تالءم ومتطلبات وافقت عل¬�ا مور0تانيا"، أضاف بأنھ حر0ص عsF:" خلق الظروف الثابتة لنمو اجتما�> تفاقيات الدولية ال�O ، و1981Tيونيو  8928قوق �gسان والشعوب الصادر بتار0خ  الدستوري = =املعيار
ة واملؤسساتية ل´qقوق 1% مشروع الدستور اGrديد" إ�� خالصة مفاد8ا أن أ8مية النصانتSÐ الباحث "عبد العز
ز النو
Sfô" 1% دراستھ ¦عنوان: "دس�+ة توصيات 8يئة �نصاف واملصاqrة: الضمانات -https://www.facebook.com/NonAuProjetDeCodePenalMarocain  2   يمر"، متاح ع&� الرابط التا�%: و/دون ل¹س ول·س فيھ أي غموض، أنظر: الدستور اGrديد وو8م التغي,+، املرجع تتج&% فيما إذا Rان واqsًا    .144-143السابق، ص: 
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� إال ت�íم K> ا�9طاب الديOa ا�8افظ، بل وسلطو0ة خانقة، ال �سمح بحر0ة التعب7وتزداد xمور �عقيدًا K> �عض xقطار مثل لي´يا، ومور0تانيا ال�O �عا�ي من   يضمن انصRاره K> اZ9ماعة من جRة أخرى.توجيھ اختيارات الفرد وأذواقھ لتتما~s مع القيم والذوق "اZ9مâ>" املRيمن �شyل s للدولة وظيفة أساسية، تقوم عsF حماية القيم "اZَ9معية" من جRة، والعمل عFالدستور0ة xخ�7ة، كرست نفس املنطق السلطوي الذي �ان سائدًا، والذي يمنح ؛ كما أن املراجعات 1مرجعيات القوى السياسية الوطنية (تقدمية، محافظة..ا9)�شأ�ºا، وعمق التناقض gيديولو=> الذي يم�7 محليا، بالنظر للقراءات املتباينة وجعل املنظومة الدستور0ة 89قوق �gسان مجرد شعارات ووعود يتعذر توطي��ا باإلعمال الوطOa 89قوق �gسان (عsF مستوى ال¥شر+ع والسياسات العمومية)،  عن قرار إعدامھ واqrكم  2017نوفم�+  9سراحھ، بالرغم من صدور حكم ت�+اجع فيھ محكمة Vستóناف بتار
خ العفو الدولية Vن�\اRات الn Scعرض لBا، وأبدت قلقBا من استمرار احتجازه وتقاعس السلطات zمنية عن إطالق عن ممارسة العبودية والتمي,+؛ إذ رصدت منظمة  ) ملدونة تحدث ف�\ا2014) ¦عد 5شره (بتار
خ دجن�+ 2015دجن�+  23تدخل 1% 8ذا السياق حالة املدون املور
تا5ي "دمحم امخيضر" الذي حوكم ب�\مة الردة و©8انة النSË دمحم (بتار
خ -1                                                           الدور، خصوصا K> ظل استفحال املظا ر السلبية K> املمارسة الديمقراطية، مثل الشأن العام، �عدما أثب¥ت آليات الديمقراطية التمثيلية فشلRا T <Kضطالع ¡�ذا ركة الفاعلة للمواطن7ن K> تدب�7 املمارسة الديمقراطية املغارqية، تتو�s �عز0ز املشاأسست الدسات�7 املغارqية ملا �عد "الرqيع العرÛي" ملفا يم ديمقراطية جديدة K>   املطلب الثا8ي: الدينامية ال�شر>عية %$ مجال ا()ر'ات الفردية  K> حدود ضيقة، يصعب معRا طرح قضايا ا89ر0ات الفردية للنقاش العمومي.   .https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/mauritania-blogger-still-detained-one-year-after-court-decision/>. (8 /11/ 2018)>   دة س"ت,ن، انظر:عليھ بالGÜن مل
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sF مستوى إنتاج القواعد شRدت املنطقة املغارqية دينامية غ�7 مسبوقة ع  الفقرة Vو`l: ا(�دل ال�شر>É$ حول ا()ر'ات الفردية  ؟الفردية الEº أثارت ا(�دل ب�ن الفاعل�ن %$ ا��ال العام املغار»يفماh$ أبرز قضايا ا()ر'ات القانونية، وخصوصا K> القضايا ا�Zتمعية ا�9الفية، ا K> مسطرة إنتاج القواعد وت¥بع وتقييم السياسات العمومية، واملشاركة أيضمن شأن تفعيلRا ضمان مشاركة فعلية للمجتمع املد�ي واملواطن7ن K> مسلسل بلورة ملتمسات شعبية لل¥شر+ع، وا89ق K> تقديم العرائض إsh السلطات العمومية؛ وال�O اطية ال¥شاركية من خالل دس�Ãة عدد من åليات مثل: ا89ق K> تقديم الديمقر K>  ذا السياق، ُأدرجت K> الدسات�7 املغارqية مقتضيات جديدة تتعلق بتعز0ز   والتطرف الديOa العابر ل8Áدود.�شyل مستمر السلم Tجتما�>، بل وتزداد معھ مخاطر تنامي خطابات الكرا ية Tجتما�> من xداء Tقتصادي وTجتما�> لy8Áومات املغارqية، xمر الذي �Üدد  استمرار تراجع �سبة املشاركة Tنتخابية للمواطن7ن، وتزايد حالة التذمر وgحباط ، xمر الذي جعل ا�Zتمعات املغارqية �عHش 2وق �gسان من جRة أخرى K> مجال حقو0تعلق xمر بضرورة حماية املرجعية gسالمية من جRة، والوفاء باالل�Ãامات الدولية محددات دستور0ة متناقضة، يeبé> التوفيق بي��ا للتوصل لصيغة �شر+عية مقبولة، ، مع أن العملية أصبحت أك�µ �عقيدًا مما سبق، وذلك �س´ب وجود 1القانونية الدستور
ة للدول املغار/ية، مؤلف جماU%، املسألة الدي"ية ومسارات التحول السياسية وVجتماعية 1% الدول حول النماذج الثالثة لعالقة الدولة بالدين بالدول املغار/ية انظر: 8,+ات (فاطمة الز8راء)، الدين 1% الوثيقة -2  ) من الدستور التوG120.Sf¸5زائري، والفصل (من الدستور اr 188) من الدستور املغر4ي، والفصل 133الفصل (و
تعلق zمر 8نا بحق "Rل مواطن 1% الدفع ¦عدم دستور
ة قانون يرى 1% تطبيقھ ان�\اRًا qrقوقھ الدستور
ة" انظر: نة أساسية للتمتع املت<اû1 باqrقوق واqrر
ات zساسية وحماية املواطن,ن من nعسفات محتملة للمشرع، وضما1% 8ذا الصدد nش,+ دسات,+ الر/يع الديمقراطي ملقتضيات مBمة، nعت�+ رافعة للديمقراطية ال�شاركية باملنطقة، -1                                                           



 حن�ن دمحم�..........................املعتقد وحر'ة والدين الدولة جدلية %$ دراسة  : كب��ال باملغرب املدنية الدولة بناء ُعسر

433  

  219-218، ص 2017)، الطبعة zو��، ب,+وت 11م)، دراسات فكر
ة ( 2015أكتو/ر  18- 17-16، أعمال امللتقى املغار4ي الثا5ي للباحث,ن الشباب 1% العلوم Vجتماعية و�5سانية (الر/اط املغار/ية                                                                                                                                                    خلف جدال صاخبًا K> الفضاء العام التو�OPS، ب7ن مؤ0د ومعارض، حيث اعت � �عض الذي يمنع زواج التو�سيات املسلمات من غ�7 املسلم7ن. xمر الذي  1973 مeشور عاممراجعة موضوع املساواة ب7ن الeساء والرجال g <Kرث، وطلب من اy89ومة ®8ب تصر0حات الرئHس التو�OPS بمناسبة اليوم الوطOa للمرأة، الذي صرح بضرورة مراجعة أحyام gرث، والسماح للمرأة املسلمة بالزواج من غ�7 املسلم، خصوصا �عد س7ن ال زال مستمرًا، أذكتھ دعوات ، فاZ9دل حول تفعيل املساواة ب7ن ا2017eZ9التقر0ر العالOU "الفجوة ب7ن اeZ9س7ن"، الصادر عن املنتدى Tقتصادي العالOU سنة دولة) حسب  144من أصل  117اeZ9س7ن باملنطقة املغارqية والشرق xوسط (املرتبة وqالرغم من �و�ºا تتصدر قائمة الدول ال�O تفعل مبدأ املساواة ب7ن K> تو�س   الصلة، و��ديدا للRو0ة اZ9معية للمجتمع.الرجل واملرأة، xمر الذي اعت �تھ القوى ا�8افظة تطاوال عx sFحyام النصية ذات دعوات ملراجعة املنظومة ال¥شر+عية املتعلقة بتوز+ع gرث K> أفق تحقيق املساواة ب7ن ث، إذ ظRرت K> الساحة الفكر0ة وا89قوقية والسياسية حول تفعيلھ K> مجال gر اeZ9س7ن K> ا�Zاالت السياسية والقانونية وTقتصادية ..؛ ال زال اZ9دل مستمرا السياسية املتصارعة K> املنطقة املغارqية. فرغم ما تحقق K> مجال املساواة ب7ن �عت � مسألة املساواة ب7ن اeZ9س7ن نقطة تماس ب7ن مختلف التيارات   ب�ن الرجال وال�ساء املساواة -1  وغالبا ما ي�Ãكز حول القضايا التالية:الفردية، وال�O تتطلب إما إعداد �شر+عات جديدة أو �عديل ال¥شر+عات السار0ة. عsF إيقاع جدٍل واسع، �Üم ت�Ïيل املقتضيات الدستور0ة ذات الصلة با89ر0ات 
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اسبة إصدار ا�Zلس الوطOa 89قوق كذلك الشأن بالeسبة للمغرب بمن  1التو�OPS.الفقRاء التو�سي7ن واملRتم7ن بالشأن الديOa أن  ذه الدعوات "خط�7ة" عsF ا�Zتمع  دعوة غ�7 "من طرف القوى gسالمية وا�8افظة، فقد اعت � ا حزب العدالة والتنمية ضانة xطفال. xمر الذي خلف ردود فعل متباينة ومتصادمة، خصوصا وف�Ýھ، وح�شyل يضمن للمرأة حقوقًا م¥ساو0ة مع الرجل K> مجال gرث، وشروط ا�عقاد الزواج أو�P» فيھ بتعديل مدونة xسرة ، 2015سنة "، و�عمال غايات وأ�داف الدستور وضعية املساواة وحقوق 84سان باملغرب، صون "�gسان لتقر0ر موضوعا�ي حول   /http://www.alarab.co.uk/article  ، متاح ع&� الرابط التا�%:V20/08/2017لك�+ونية العرب، بتار
خ للمز
د انظر: شيماء رحومة، "املساواة 1% امل,+اث تلفت zنظار إ�� م<انة املرأة التو5سية"، مقال م"شور باGrر
دة حكمة املو��، وRأننا نقول لرب العزة إنك أخطأت 1% التقسيم..وRأننا نحكم ع&� هللا بأنھ غ,+ عادل مع املرأة"، ھ nشكيك" 1% تؤكد 1% نفس السياق، zستاذة  بجامعة الز
تونة شقوت فاطمة أن nعديل nشر عات امل,+اث Rأن-1                                                             الطفل K> ا89ياة.وحقRا K> التحكم بجسد ا، تواجRھ القوى املنا ضة، بyونھ ممارسة تن��ك حق القوى املدافعة عن ا89ق g <KجRاض، شرطا أساسيا لتفعيل ا89ر0ة الفردية للمرأة العمل عsF قلب املعادلة الصعبة K>  ذه القضية، فما تراه و  محاصرة  ذا التوجھ،املأمول، حيث �سsâ القوى ا�8افظة، كما  و الشأن بمختلف دول العالم، نحو حقRا K> تقر0ر مص�7 ا، والتصرف K> جسد ا. لكنھ باملقابل رأي ال يحظى باإلجماع املغارÛي (تو�س، املغرب ..) شكال من أشyال التمي�7 الذي تتعرض لھ املرأة، ألنھ cسل�Ùا الصعيد  cعت � تجر0م gجRاض، لدى �عض املنظمات ا89قوقية والeسو0ة عsF تقن�ن 4جAاض  -2  مسؤولة، وخرقًا سافرًا ألحyام الدستور". 
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) ي�س¹ب �جBاض غ,+ �من ع�+ العالم 1% وفيات zمBات ب"سبة ت�+اوح 2011حسب املنظمة العاملية للqçة (-1                                                           قوان7ن ب�Ïعة محافظة، عاRZ9ا املشرع بحذر كب�7. وعموما يمكن تصeيفRا إsh ثالثة ديد من دول وخصوصا بالدول ذات xغلبية املسلمة، فمعظمRا صاغت جدالية K> العال8Ôة gنجابية للمرأة، فإن عملية تقنHنھ K> القوان7ن الوطنية، ال زالت قضية و§ذا �انت املعاي�7 الدولية 89قوق �gسان تقر باإلجRاض باعتباره من حقوق   وتحيطھ بمجموعة من القيود املسطر0ة.> خطر؛ و و التوجھ الذي تت´ناه معظم ال¥شر+عات الوضعية باملنطقة 8èة xم KلإلجRاض كحق من ا89قوق ال8Ôية وgنجابية للمرأة إال K> ا89الة ال�O تyون ف¬�ا الشر+عة gسالمية، ال�O تمنح xولو0ة 89ق الطفل K> ا89ياة، وال ت´يح الZÁوء مرفوضة من طرف القوى ا�8افظة �شyل مطلق، بالنظر لتعارضRا مع أحyام Tستáناء، لك��ا مع ذلك تبقى  تقن7ن gجRاض، �شyل cسمح من توسيع حاالتالسياسية للدفاع عن ا89ر0ة الفردية للمرأة، نحو إعادة فتح النقاش العمومي حول املسوغات ال�O دفعت K> سياق ما �عد الرqيع العرÛي، القوى ا89داثية والتيارات . و~> 1لإلجRاض K> ظروف غ8è �7ية وغ�7 آمنة، ��دد حيا��ن وحياة أطفالRن�عض ا89االت. فقد أشارت منظمة ال8Ôة العاملية ل�Ãايد عدد الeساء اللوا�ي يZÁأن وgنجابية للمرأة، لذلك يمكن أن يفتح باب "Tستáناء" للسماح للمرأة باإلجRاض g" <KجRاض" باعتباره لHس "حر0ة فردية" و§نما إجراء طOm 89ماية ال8Ôة اeZ9سية OU، ضرورة التوافق حول تقن7ن وK> سياق آخر، تر® لدى الرأي العام العال ؛ وحسب معطيات إحصائية % 4,2. وحسب وزارة الqçة باملغرب فBذه ال"سبة تصل qrوا�% % 13و  % 8ب,ن  امرأة 1% سن �نجاب  1000عملية إجBاض ل<ل  8إ��  5وصلت لBا اGrمعية املغر/ية لتنظيم zسرة تقام ما ب,ن ت  .<Etude Documentaire et Analytique sur l’Avortement à Risque au Maroc, (Association Marocaine de Planification Familiale, consultable sur le site : < http://www.ampf.org.ma/index.php/94-info-flash/225-infopub1-4  عملية 1% اليوم)، أنظر: 200إ��  100ألف حالة إجBاض (بمعدل  80ألف إ��  50سنة)، أي ما �عادل  15-44(
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مع تنامي خطاب ا89ر0ات الفردية ع � العالم، بدون استáناء، سواء �علق xمر   تجر'م ا()ر'ة ا(��سية الغ��ية واملثلية ب�ن ·Kص�ن بالغ�ن -3  وTجتماعية ال�O قد تواجRRا املرأة ا89امل.وا89قوقية، وطنيا ودوليا، خصوصا فيما يتعلق بتجا ل املشرع للمضاعفات النفسية سائية خطر ووفق شروط مسطر0ة معقدة، xمر الذي انتقدتھ املنظمات الeبحيث ال ي´يح gجRاض إال K> حاالت استáنائية وضيقة، عندما تyون 8èة xم g <KجRاض cعت � لي �اليا مقارنة مع نظ�7ه املغرÛي، الذي صيغ وفق مقارqة محافظة، املغارÛي، أن ال¥شر+ع التو�OPS فيما يتعلق بتقن7ن واZ9دير باملالحظة K> السياق   �1سمح باإلجRاض ألسباب اجتماعية واقتصادية.زنا ا�8ارم، Tغتصاب، ال¥شو ات ا�9لقية. والصنف الثالث يضم ال¥شر+عات ال�O التالية: عندما تyون حياة xم K> خطر، أو ��8èا اZ9سدية، أو النفسية؛ وK> حاالت : ل ال�O �سمح باإلجRاض K> ا89االت ف¬�ا حياة xم K> خطر، والصنف الثا�ي يضم الدو أصناف: الصنف xول يضم الدول ال�O ال �سمح باإلجRاض إال K> ا89الة ال�O تyون   See Religious Fundamentalism and Access to safe Abortion services in Morocco, National Report: Morocco, Moroccan family planning Association (MFPA) and Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW), 2016, P 16-1                                                           املمارسات الفردية من دائرة ا�8ظور اجتماعيا، وا�Zرم قانونيا، مثل العالقات ت الشبابية، تدعو إلخراج �عض الفضاءات املغارqية مجموعة من الديناميامن معضلة ا89كم السلطوي وضيق  امش ا89ر0ات وا89قوق xساسية، ظRرت K> التحديث والديمقراطية، كما  و ا89ال بالeسبة للدول املغارqية، ال�O ال زالت �عا�ي دول العر0قة K> الديمقراطية وحقوق �gسان، أو الدول ا89ديثة العRد بقضايا بال
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، دينامية شبابية انتقلت 2011رÛي لعام فقد ظRرت باملغرب، قبل ا89راك الع  املقارqة الزجر0ة املعتمدة K> تنظيم  ذه ا89ر0ات.اeZ9سية الغ�7ية أو املثلية ب7ن °�ص7ن بالغ7ن، وتطالب اy89ومات بال�Ãاجع عن    .2017أكتو/ر  22تطالب بإلغاء تجر
م العالقات املثلية اqrميمية"، أضيف بتار
خ ¦عنوان"8زار اBGrيناوي الناطقة باسم اqrزب الديمقراطي التوSf¸5  للمز
د حول 8ذه التصر
حات، انظر مقال-http://www.thearabweekly.com/?id=735  2للمز
د حول جدل تأس·س جمعية "شمس"، انظر املوقع �خباري: -1                                                             والسماح باإلفطار العلK Oa> رمضان.املتعلقة بمراجعة القوان7ن ذات الصلة ب¥نظيم ا89ق K> حر0ة املعتقد أو الدين، ، تلك الدعوات ومن ب7ن أعوص القضايا املتعلقة با89ر0ات الفردية أيضاً   .2رئHسة ا�Zلس التو�OPS للعلمانية�زار ا(�Aيناوي، السياسية، مثل تصر0حات املنظومة اZ9نائية ال�O تحد من  امش ا89ر0ة اeZ9سية بتو�س �عض xحزاب . وعكس اململكة املغرqية فقد انضم للدعوات املدنية املطالبة بمراجعة 1املثليةالدفاع عن حقوق xقليات اeZ9سية، والدعوة لرفع التجر0م عن العالقات اeZ9سية �شyل قانو�ي، جمعية �سU» "شمس"  دفRا  2015خصوصا �عدما تأسست سنة أما اZ9مRور0ة التو�سية فقد عرفت بدور ا دعوات مماثلة، رافقRا جدل واسع،   إلغاء عقوqة gعدام، ا89ر0ات الفردية..).بالقضايا ا�Zتمعية ا�9الفية ( حيث عرفت جدT واسعا، خصوصا فيما يتعلق باملقتضيات ال¥شر+عية ذات الصلة بمناسبة فتح اy89ومة املغرqية لنقاش عمومي حول مسودة مشروع القانون اZ9نا�ي، إل¬�ا عدد من املثقف7ن وجمعيات ا�Zتمع املد�ي. وقد لقيت  ذه الدعوات صدى كب�7ًا نضم ، حيث طالبت بفتح نقاش عمومي حول ا89ر0ة اeZ9سية، ا489أحyام الفصل أجل ا89ر0ات الفردية باملغرب"، تدعو ملراجعة عدة فصول من القانون اZ9نا�ي وم��ا )، و�سU» "ا89ركة البديلة من 2009بأ�شط��ا من العالم Tف�ÃاOPÅ إsh امليدان (سنة 
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F>، �عد اس¥نفاذ ا لyل املراحل املسطر0ة لدورة حياة القاعدة و§مyانية التطبيق الفعالتيارات، مما cسمح برسم مالمح أفق أرحب لبناء قواعد قانونية، تحظى بالقبول ترسيخ قيم ا�Zتمع الديمقراطي، حيث التفاعل التواصF> متاح ب7ن مختلف  ذه ب7ن التيارات السياسية املتصارعة، واملتضارqة إيديولوجيا، محطة أساسية عsF درب ، املث�7ة لZÁدل cعت � فتح النقاش العمومي حول مختلف القضايا ا�Zتمعية  مالحظات مقارنةالفقرة الثانية: النقاش العمومي حول ا()ر'ات الفردية بتو8س واملغرب:   .<https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf>  ، متاح ع&� املوقع التا�%:5، ص 2015سان، اGHلس الوطqr STقوق �5أنظر: تقر
ر "وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون و©عمال غايات وأ8داف الدستور"، م´{ص تنفيذي، -1                                                             ع�l مستوى املضمون:     املساواة التامة ب7ن اeZ9س7ن.توصية تدعو إلعادة النظر K> نظام توز+ع املوار0ث بالقانون املغرÛي، من أجل ضمان ، تضمن 1تقر0ر حول "وضعية املساواة واملناصفة باملغرب" امللكية، حيث أنجز أول �انت املبادرة باملغرب، من طرف ا�Zلس الوطOa 89قوق �gسان، ولHس املؤسسة السلطة التنفيذية من أجل فتح النقاش العمومي حول املساواة g <Kرث، K> ح7ن فقد الحظنا بالeسبة للتجرqة التو�سية، أن املبادرة �انت من طرف رئHس  ع�l مستوى املن��ية:   7ن:ومنا ضة التمي�7 ضد املرأة، من خالل مستو70ن أساسيالنقاش العمومي، الذي أخد �عدًا جداليًا، حول قضايا املساواة ب7ن اeZ9س7ن لذلك يمكن التمي�7 ب7ن التجرqة التو�سية واملغرqية، فيما يتعلق بخصائص   القانونية.
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 sFاحُتكم ف¬�ا لطرح القضايا ا�9الفية ع Oية ال�ZËرث، حيث طاولة افكما الحظنا، حول املنg <K س7نeZ9جانب مسألة السماح للمسلمة بالزواج �غ�7 مسلم، بح�7  ام لنقاش العمومي، خصوصا ما يتعلق باملساواة ب7ن ا shحظيت  ذه القضية إ <K النقاش العمومي بتو�س، شارك فيھ �ل الفاعل7ن، وُتوج باعتماد نصوص قانونية <K7جانب التأخر الذي عرفتھ املوضوع. غ�7 أنھ باملغرب، ظل محدودا وغ shافحة العنف ضد � متوازن، فإyافحة التمي�7 ضد مسطرة إعداد �عض النصوص القانونية (مثل القانون املتعلق بمyلفة باملناصفة ومyيئة املRية، والقانون ا�9اص بالqسان حو املرأة املغر�g 89قوق Oaلس الوطZتقر0ر ا� <K ل "وضعية املرأة)؛ أثارت التوصية الواردة يتحول لقضية أساسية K> النقاش العمومي املؤسسا�ي عsF  وال �امج التلفز0ة دون أنمحتدم، ا�عكس سلبا عsF مسار النقاش العمومي، حيث بقي حبHس �عض اZ9رائد ا�Zاالت (السياسية، ا89قوقية، الديeية، الثقافية ..)، �سب´ت K> انفجار جدل إعالمي ) ردود فعل متباينة، ب7ن الفاعل7ن من مختلف 2015املساواة واملناصفة باملغرب" ( ظر ومن املنت1جر0مة، ماعدا K> حاالت استáنائية، �انت موضوع  ذا النقاش املوسع،gسالمية مع مختلف الفاعل7ن املعني7ن، إsh ضرورة Tستمرار K> اعتبار gجRاض �ل من ا�Zلس الوطOa 89قوق �gسان، ووز0ر العدل، وز0ر xوقاف والشؤون تائج املشاورات املوسعة، ال�O شارك ف¬�ا زال النقاش حولRا مستمرا، حيث خلصت ناeZ9س7ن g <Kرث، عرفت قضية تقن7ن gجRاض السري باملغرب، جدال محتدما، ال واZ9دير باملالحظة K>  ذا السياق، أنھ عكس القضايا املتعلقة باملساواة ب7ن   غرار التجرqة التو�سية.    نتائج Vس�شارات املوسعة حول �جBاض، أنظر:االت ال�شو8ات اr{لقية اr{ط,+ة وzمراض الصعبة الSc قد يصاب t\ا اGrن,ن؛ حول اغتصاب أو زنا اqHارم؛ 1% حو
تعلق بـاqrاالت التالية: عندما �ش<ل اqrمل خطرا ع&� حياة zم أو ع&� ¬�q\ا؛ 1% حاالت اqrمل الناتج عن -1                                                             أن يتم إدماجRا صمن التعديالت اZ9ديدة للقانون اZ9نا�ي.
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     1يتم K> غضون الثالثة أشRر xوsh من ا89مل وK> مس¥شفى عموميأو غ�7 م�Ãوجة، �شرط أن  ت´يحھ �لما �ان فيھ خطر ع8è sFة املرأة سواء م�Ãوجةوفق محددات قانونية متوافقة إsh حد ما مع املعاي�7 الدولية 89قوق �gسان، حيث لكن K> املقابل، لم �عرف تو�س نقاشا مماثال، ورqما أل�ºا �انت سباقة لتقنHنھ 

                                                                                                                                                     <https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/tqdym-khlst-lstshrt-lmws-hwl-ljhd-ljll-lmlk>. 1- غلبيةz ا 1% الصنف الثالث من الدول ذاتBسمح بھ ألسباب اقتصادية واجتماعية، مما يجعلn Scاملسلمة ال    Religious Fundamentalism and Access to safe Abortion services in Morocco, op. cit,  P 16 أنظر: 
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> �غي�7 سنحاول من خالل املطلب7ن التالي7ن، تحليل الوضع القانو�ي ل8Áق K  التيارات ا�8افظة والنافذة داخل xجRزة التنفيذية وال¥شر+عية وgعالمية.Tتجا ات املRيمنة اجتماعيًا. وتز0د من تأز0م وضعي��م، ا�9طابات املتداولة من طرف ، عقائديا وفكر0ا عن 1ضد xفراد ا��تلف7ن ان��ا�ات متنوعة 89قوق املواطنةأقرت التقار0ر الدولية املنجزة من طرف منظمات حyومية وغ�7 حyومية وجود   املبحث الثا8ي: َحرج املواطنة بدول املغرب الكب��: املتحولون دي�يا نموذجاً  )، والتوقف عند املطلب Vول املعتقد K> ال¥شر+عات ا�8لية مقارنة باملعاي�7 الyونية (      ��ديد لبا«> ا89قوق وا89ر0ات xساسية.الرتباطRا بالشأن الوجدا�ي والعقائدي لألفراد واZ9ماعات، فyل مساس ¡�ا ي�Ãتب عنھ " بالنظر أم ا()ر'اتاملعتقد، باعتبار ا أساس ا�Zتمعات الديمقراطية، كما أ�ºا "مبكرًا بتعز0ز الضمانات القانونية املتعلقة بحماية حر0ة  ا تم ا�Zتمع الدوh>  املطلب Vول: ا()ق %$ ªغي�� املعتقد ب�ن املرجعية الكونية والقانون الوطEw   )املطلب الثا8يمعالم أزمة املواطنة لدى املتحول7ن ديeيا K> املغرب الكب�7 (
  ).2017غشت  12/ (تار
خ املرور https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/7/4متاح ع�+ الرابط:   2014يوليو  4بتار
خ Gëاالت الBو
ة وحقوق املواطنة أنظر طارق (حسن)، الBو
ة واملواطنة 1% دسات,+ الر/يع العر4ي، مقال م"شور  http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx  أو الضم,+: املعتقد للمز
د حول أش<ال Vن�\اRات املتعلقة بحر
ة املعتقد، انظر املوقع Vلك�+و5ي للمقرر اr{اص املعST بحر
ة -1                                                           
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) فقد تم 18(املادة  1948ومقارنة مع gعالن العالOU 89قوق �gسان لعام   أو عsF حدة."معتقده بالتعبد و§قامة الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل تاره،  وحر0تھ K> إظRار دينھ أو بدين ما، وحر0تھ K> اعتناق أي دين أو معتقد يخ"لyل إ�سان ا89ق K> حر0ة الفكر والوجدان والدين، و+شمل ذلك حر0تھ K> أن يدين من العRد الدوh> ا�9اص با89قوق املدنية والسياسية إsh أن  �18ش�7 املادة   84سانVو`l: ا()ق %$ ªغي�� املعتقد من منظور القانون الدو`$ ()قوق الفقرة  نة املعنية بحقوق �gسان، فاالل�Ãامات املفروضة عsF الدول K> التعليق العام لZÁووفقا للمقرر ا�9اص املعOa بحر0ة املعتقد أو الدين، الذي أكد بدوره مضمون   املرء T <Kحتفاظ بدينھ أو معتقده"."ا89ق K> التحول من دين أو معتقد إsh آخر أو K> اعتناق آراء إ89ادية، فضال عن حق ، حيث اعت �ت أن حر0ة املعتقد �شمل 1) 22ليق العام رقم (بمناسبة إعداد ا التعوالثقافية، ولتجاوز  ذه البياضات قامت الZÁنة املعنية بحقوق �gسان، بتداركRا صياغة العRد الدوh>، حيث حاZَÕَت �عض الدول gسالمية بخصوصيا��ا الديeية املدنية والسياسية، ورqما لذلك ما ي �ره حسب الباحث7ن K> اZ9دل الذي عرفتھ ف�Ãة دوh> ل8Áقوق للعRد ال 18إسقاط حق الفرد K> "�غي�7 معتقده" من مضمون املادة 
  .207الصفحة ، HRI /GEN/1/ Rev.9(Vol.1))، انظر وثائق zمم املتحدة: 1993اعتمد 8ذا التعليق 1% الدورة الثامنة وzر4عون لعام (-1                                                           
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املتحول7ن من جانب xطـراف الثالثـة، مـن قبيـل العنـف أو التحـرش املوج7Rن إsh : حماية ا89ق K> التحـول مـن أي اعتـداءات يمكـن أن تحـدث مـن قبـل ثانيا  بإلغـاء العقوqـات املفروضـة علـى املتحول7ن و§زالة العقبات gدار0ة.أو املعتقد؛ وعلـى سـ´يل املثـال، يمكنـRا أن تفعـل ذلـك ب  الـضمK �7> إطـار حر0ـة الدين: اح�Ãام الدول ما لyل إ�سان من حق K> التحول باعتباره عنصر محاكمة أوال  :891ر0ة املعتقد أو الدين �شملمجال ضمان "حق التحول الديOa" �أحد �xعاد xساسية لضمان حماية فعلية  جدير باملالحظة أن املعاي�7 الدولية املتعلقة بحر0ة املعتقد تخاطب xفراد   .بوجـھ عـام دون خـوف وqمنجاة من التمي�7: يeبغـي أن �عـزز الـدول مناخـًا مجتمعيـًا يمكـن أن cعـHش فيـھ املتحولـون ثالثا  طوائفRم السابقة أو بي¹تـRم Tجتماعيـة.  �قامة شعائره أو ف�Ëا أقليات اث�ية أو دي�ية أو لغو'ة، أن يحرم K·Vاص املن�سبون إ`V lقليات ال يجوز %$ الدول الEº توجد : "27والسياسية، املادة الدوh> ا�9اص با89قوق املدنية مقارنة مع اZ9ماعة املRيمنة، و و ما ان¥بھ لھ املشرع الدوh> عندما أضاف K> العRد باعتبار م أفرادا  مستقل7ن بانتما�õم �Zموعات وأقليات لRا خصوصي��ا الديeية )، وكذلك 18ر م ذات مستقلة، لRا حر0ة Tختيار K> املعتقد الذي تر0ده (املادة باعتبا   .2012غشت  13) بتار
خ A/67/303(للمز
د انظر تقر
ر املقرر اr{اص املعST بحر
ة املعتقد أو الدين، املقدم ل´Gمعية العامة - 1                                                             إقرار ا89ق K> �غي�7 املعتقد؟ فكيف تفاعلت ال¥شر+عات املغارqية مع توجRات ا�Zتمع الدوh> فيما يخص   استخدام لغ©�م، باالش��اك مع Vعضاء Íخر'ن %$ جماع©�م".املذكورة من حق التمتع بثقاف©�م ا(Kاصة أو ا��ا�رة بدي��م و
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من القانون اZ9نا�ي املغرÛي،  220يدخل ضمن  ذا املستوى ما جاء K> الفصل    تراب الدولة بصفة قانونية.وتمتد  ذه ا89ماية ل¥شمل أيضا، xجانب من غ�7 املسلم7ن املتواجدين فوق  ا89ياة.طرف الدولة ال�O �عت � مواطن¬�ا مسلم7ن و0ف�Ãض ف¬�م البقاء عsF دين gسالم مدى دين أم معتقد مع7ن و و xمر الذي cعت �ه املدافعون عن حر0ة املعتقد، إكرا ا من يتعلق بحماية حر0ة Tختيار الOPß�ø ومنع gكراه عsF اختيار  املستوى Vول   املقارqة عsF مستو70ن: ا89فاظ عsF استقرار النظام العام. وتبدو  ذه�عتنقھ، ومن جRة أخرى ضمان حر0ة العبادة لألقليات xجن´ية، K> حدود ما يتطلبھ  و0اتية تقوم من جRة عsF حماية الدين gسالمي وضمان حر0ة املعتقد لألغلبية ال�O ذا يمكن القول، أن املشرع اZ9نا�ي توجھ عملھ ال¥شر+â>، محددات و ك   والذي cعت � K> نفس الوقت الدين الرسOU للدولة.Tجتما�>، ولذلك ما ي �ره K> طبيعة العالقة اZ9دلية ب7ن ا�Zتمع والدين باملنطقة، ZÝ�Tام ا�Zتمâ> من �ل السلو�ات الفردية أو اZ9ماعية ال�O قد ��دد Tستقرار تقوم عsF اعتبار الدولة مؤتمنة x <Kصل عsF حماية  حر0ة الفرد، و~> مقارqةتكرس ال¥شر+عات اZ9نائية املغارqية منطق حماية حقوق اZ9ماعة مقابل تقييد   الفقرة الثانية: مقارeة القوان�ن الوطنية ل�)ق %$ حر'ة ªغي�� املعتقد � ع�l مباشرة عبادة در�م _ل من استعمل ال 500با()¨س من ستة أشAر إ`l ثالث سنوات وغرامة من مئت�ن إ`l الذي cعاقب "Îص أو أكK· م من ذلك، أو استعمل وسائل 4غراء لزعزعة عقيدة عنف أو ال©�ديد إلكراهAحضور�ا، أو ملنع lما أو ع�
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ا %$ إحداث اضطراب من شأنھ العبادات، أو ا()فالت الدي�ية، أو ªس¨ب عمد_ل من عطل عمدا مباشرة إحدى عsF معاقبة " 221املشرع املغرÛي ينص K> الفصل  بال¥شر+عات اZ9نائية حماية املمارسات التعبدية والُطقوسية اZ9ماعية، و و ما جعل يتعلق بحماية البعد ا�9ار=> 89ر0ة املعتقد، حيث تناط  املستوى الثا8ي  1.استغالل مؤسسات التعليم أو الÐ)ة أو املال¤Ï أو املياتم"مسلم أو تحو'لھ إ`l ديانة أخرى، وذلك باستغالل ضعفھ أو حاجتھ إ`l املساعدة أو  با()¨س من ستة أشAر إ`l ثالث سنوات وغرامة من "، "4خالل �Çدو�Ñا ووقار�ا لNل من ªعمد وستة أشRر، وغرامة مالية من اثOa عشر إsh مائة وعشر0ن در ما، "، عقوqات ح´سية ت�Ãاوح ب7ن شRر 223". و0فرد K> الفصل مائت�ن إ`l خمسمائة در�م ". أو آثار أو  أي EFÒء مما �ستخدم %$ عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثھإتالف بنايات  من القانون اZ9نا�ي عsF تجر0م ومعاقبة gفطار العلK Oa>  222كما أكد K> الفصل  الشعائر الديeية لغ�7 املسلم7ن، إخراج املسلم من دينھ باستعمال وسائل gغراء املتعلق �شروط وقواعد ممارسة  2006-02-28املؤرخ x06 - 03  <Kمر رقم  بمقتPÎ» نفس املقارqة نجد ا K> ال¥شر+ع7ن التو�OPS واZ9زائري،  ذا xخ�7 يمنع   .2شRر رمضان
) ، املتعلق باملصادقة 1962نون�+  26( 1382جمادي الثانية  28صادر 1%  1.59.413انظر الظB,+ الشر
ف رقم -1                                                            )، ص، 1963يونيو  15( 1383محرم  12مكرر بتار
خ  2640ع&� القانون اGrنا¤ي املغر4ي، اGrر
دة الرسمية عدد    وعشر
ن در8ما".رمضان، 1% م<ان عمومي، دون عذر شرU%، �عاقب با¹qrس من شBر إ�� ستة أشBر وغرامة من اثST عشر إ�� مائة القانون اGrنا¤ي املغر4ي:"Rل من عرف باعتناقھ الدين �سالمي، وتجا8ر باإلفطار 1% �\ار من  222ينص الفصل -2  . 1253
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عن وضعية حقوق لذلك Tتفاقيات الدولية 89قوق �gسان. لذلك ن¥ساءل املوضوعية والشyلية ال�O تضمن لyل فرد ا89ر0ة K> �غي�7 معتقده xصF>، كما �ش�7 و كذا يبدو أن ال¥شر+عات املغارqية K> عمومRا، �غفل ضمان الشروط   2وqتھ �سقط عنھ العقوqة "ا89د" و+ستعيد مالھ.ثبوت صدق تتاب قبل تنفيذ ا89كم يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من ا�8كمة العليا وK> حالة K>  ذا xجل cعاقب بالقتل، وتصادر جميع ممتلyاتھ لصاÒ9 "بHت مال املسلم7ن"، و§ن (ذكر أو أنo») مدان بجر0مة الردة قوال أو فعال cس¥تاب K> أجل ثالثة أيام، و§ن لم ي¥ب ن �ل مسلم من مدونة اZ9نايات أ 306إقناعھ بالعدول عن اختياره، إذ ورد K> املادة عقوqة القتل K> حق �ل مسلم تحول عن دين gسالم، �عد تبوث فشل محاوالت مقارqة زجر0ة أك�µ صرامة، الذي قام بمواءم��ا مع النصوص الفقRية ال�O تقر بتوقيع ي وqخالف ال¥شر+عات املغارqية xخرى، اعتمد واملالحظ أن ال¥شر+ع املور0تا�  .1والتyوe0ية K> الدعوة إsh النصرانيةا��تلفة، كما يمنع استعمال املؤسسات التعليمية والعالجية وTجتماعية والثقافية  وسيلة أخرى بقصد  يقوم بإنتاج أو تخز
ن أو توز ع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصر
ة أو أي دعامة أو -  ما.التعليمية أو Vس�شفائية أو Vجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات الت<و
ن أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية سائل إغراء qrمل املسلم ع&� nغي,+ دينھ أو �ستعمل من اجل ذلك املؤسسات يحرض أو يضغط أو �ستعمل و -"  ع&� معاقبة Rل من: 11تنص املادة -1                                                                ؟بال�سبة لAؤالء املواطنة - 608امل"ùfÞ للقانون اGrنا¤ي، اGrر
دة الرسمية عدد  83يوليو  09الصادر بتار
خ  162-83أنظر zمر القانو5ي  2  زعزعة إيمان املسلم"   .112)، ص: 28/02/1984(بتار
خ  609
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� بحقوقھ املنصوص عل¬�ا K> الدستور والقوان7ن الوطنية، �عت � رابطة املواطنة شرط الزم لبناء دولة مدنية، يجد ف¬�ا �ل مواطن مجاال   املطلب الثا8ي: أزمة املواطنة عند املتحول�ن عن دين Vغلبية Kاyامل واملتyحياة رحبا للتمتع ال <K م وسلو�ا��م لكن يحدث أن تطرأRاختيارا��م وأذواق <K فراد تحوالتx رRالذي �س <âتمZام ا�ZÝ�T <K يويeمر الذي ينذر بحدوث �غي�7 بx ،جتماعيةT جتماعية والسياسية. من أبرز  ذهT شئةeضمانھ املؤسسات التقليدية للت sFية لألفراد، حيث عرفت املنطقة املعeختيارات الديT العقود التحوالت نجد <K يةqونة من أفراد أعلنوا غارyية مeية وغ�7 الديeموعات الديZخ�7ة بروز متنامي لعدد من ا�x ختياراتT 89اد، أو غ�7 ا منg سالم، إما نحو املسيحية أوg م عن دينRتحول <K ا ا89قRية لeاف ¡�ا �أقليات دي�ÃعT ومات بطلبy8Áس جمعيات، حر0ة حالعقائدية واملذ بية، وتتوجھ لHا«> ا89قوق وا89ر0ات املرتبطة ¡�ا (حق تأسqا9). ر0ة املعتقد و..Oaية؟ وما التعليم الديeن دي�يا باملنطقة املغار�وضعي©�م املواطناتية؟فأي ضمانات ()ماية املتحول $h  أساس الدين أو املعتقد lع� Ó�ن دي�يا من التمي�حماية املتحول :l`وV ا9) إن رفع ا  الفقرة..Oaالدي ،OPSeZ9ا ،OaثT ،الھ (العر«>، اللغويyل أشyل املواطن7ن واملواطنات، من أ م املعاي�7 املعتمدة لتمي�7 بyوضمان املساواة أمام القانون ل .OPQأي نظام سيا <K سان�g ام حقوق�Ãسوب الديمقراطية واحeمن أبرز   لقياس م Oaأساس املعتقد الدي sFعت � التمي�7 عc ن��ا�ات  كماT مم املتحدة مظا رx تحظى با تمام متنامي لدى  يئات Oسان ال��g سيمة 89قوقZ9ا
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املغر»ي بنص صر0ح عsF مبدأ عدم التمي�7 ضد xقليات، كما جاء K> الدستور xقليات الديeية من التمي�7 القائم عsF املعتقد الديOa، و كذا تؤكد �عض الدسات�7 ق املغارÛي، وجود تباين ب7ن الدسات�7 فيما يتعلق بحماية واملالحظ K> السيا  .2بلدا�ºا xصلية، وال�O �عا�ي أزمة مواطنة �س´ب تحولRا عن دين xغلبية املRيمنة، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق xقليات الديeية ال�O �عHش K> 891قوق �gسان ، K> الليEÔوضع °�OPß، مRما �ان" و كذلك الشأن بالeسبة لإلعالن الدستوري اللون أو املعتقد أو الثقافة أو Tنتماء Tجتما�> أو اRZ9وي أو اللغة أو gعاقة أو أي �، �س´ب اeZ9س أو (الديباجة) الذي أكد عsF: "حظر ومyافحة �ل أشyال التمي7 نصري أو واملNانة rجتماعية، �عاقب القانون _ل دعاية إقليمية ذات طاnع عتضمن لNافة املواطن�ن املساواة أمام القانون دون تمي�V $% Óصل والعرق وا(��س من الدستور ما يF>:"  1الدين رغم إشارتھ لبا«> أسباب التمي�7، حيث جاء K> املادة تور املور0تا�ي عsF حظر التمي�7 عsF أساس K> املقابل الحظنا عدم نص الدس  ) "منع التمي�7 بي��م �س´ب الدين أو املذ ب..).6(املادة  (تار
خ املرور  http://www.ohchr.org/AR/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_religious.aspx   م املتحدة:م<افحة التمي,� القائم ع&� الدين أو املعتقد، انظر املنصة Vلك�+ونية ملفوضية zم- 1                                                             .3عر¾$" å\ودي، كما يبلغ عدد  4000إ��  3000نب، واملنتم,ن للطائفة ال�\ودية يقدر بـ مسي×% من املغار/ة وzجا 6000و 2000، أعداد املسيحي,ن باملغرب ما ب,ن 2016يقدر مثال تقر
ر اr{ارجية zمر
كية حول اqrر
ة الدي"ية لعام - 2  ).2017غشت  01 شيÍ%. 1% ح,ن سبق Grر
دة الصباح املغر/ية أن صرحت حسب نتائج دراسة ميدانية  400و 350الشيعة ما ب,ن  -http://www.ami.mr/Mauritanieور
تانية لألنباء: نص الدستور املور
تا5ي متاح ع�+ رابط الوRالة امل- 3  ألف مغر4ي للمسيحية. 20باعتناق أز
د من  Constitution1  :خ املرور
  ). 2017غشت  20(تار
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ضيات متضارqة مع التوجRات العاملية، وخصوصا ". مما يجعلRا مقتاجتما+$املوِلد، أو الِعرق، أو ا(ِ��س، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، ·EّFÂK أو املواطن�ن سواسية أمام القانون وال يمكن أن ُيتذّرع بأّي تمي�Ó �عود س¨بھ إ`l _ل أن:"  1 32وكذلك الشأن بالeسبة للدستور اZ9زائري الذي أشار K> مادتھ  وم��ا  التحول امل�Ãايد من gسالم إsh ديانات أخرى وعsF رأسRا الديانة املسيحية،تؤكد مختلف التقار0ر املنجزة حول ا89الة الديeية بدول املغرب الكب�7، واقع   الفقرة الثانية: معضلة التمي�Ó ضد املتحول�ن دي�يا باملغرب الكب��  .19812عام التعصب والتمي�7 القائم7ن عsF أساس الدين أو املعتقد لوالسياسية، واملقتضيات املشار لRا g <Kعالن املتعلق بالقضاء عsF جميع أشyال من العRد الدوh> ل8Áقوق املدنية  27، واملادة 18، واملادة T2ل�Ãامات امل�Ãتبة عن املادة  ضعي��م إزاء K> الدين واملعتقد؛ مما أدى إلثارة مجموعة من gشyاليات بخصوص و خصوصا لدى الشباب، ال�O اس¥ثمرت الطفرة الرقمية، من أجل gعالن عن توجRا��ا واملث�7 للمالحظة  و تنامي ال�Ïوعات الفردانية K> التعب�7 عن التحول الديOa   .�93ارجية xمر0كية حول ا89ر0ة الديeية بالعالمالتقار0ر املنجزة من طرف وزارة ا . إذ غالبا من تتعرض  ذه الفئة للتمي�7 4القانون وا�Zتمع �عد �غي�7 معتقدا��م ، 2016مارس  7املؤرخ 1%  14دستور اGrمBور
ة اGrزائر
ة الديمقراطية الشعبية، م"شور باGrر
دة الرسمية رقم -1                                                            عتقد الديST 1% العالم العر4ي، مقار/ة سوسيو انظر، أبالل عياد، اBGrل املركب: الدين والتدين و©ش<الية nغي,+ امل-https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report>. 4>   انظر تقار
ر وزارة اr{ارجية zمر
كية حول اqrر
ة الدي"ية بالعالم :-3  .1981نوفم�+  25املؤرخ 1%  55/36قرار اGrمعية العامة لألمم املتحدة -https://www.joradp.dz/TRV/Acons.pdf 2   متاح ع&� الرابط التا�%: ، حول أسباب تحول zفراد 821-296، ص 2018أنi+بولوجية، مؤسسة مؤمنون بال حدود، ب,+وت، الطبعة zو��،    =) انظر: 2010-1960من خلفية إسالمية نحو املسيحية ما ب,ن (
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ال�O �انوا يتمتعون وضعي��م خارج دائرة املواطنة، ومحروم7ن من ا89قوق xساسية إذ يجد املواطنون الذين اختاروا التحول الكF> أو اZ9ز�ي عن دين xغلبية،   حر0تھ الفردية K> اعتناق ديانية غ�7 الديانة الرسمية واملRيمنة اجتماعيا.ة تبقى واحدة، و~> Tنتقاص من حقوق املواطنة لyل فرد تجلت ألخرى لكن الن¥يجوgرث �س´ب سقوط شرط Tنتماء لإلسالم. قد تختلف درجة  ذا "�gعاد" من دولة والكرا ية، بل و��تلف أشyال "�gعاد Tجتما�>"، من ذلك فقدانھ ل8Áق K> الزواج  ود ا ع � وسائل التواصل Tجتما�>، تفضل �عض xقليات الديeية gعالن عن وجمن ا89صول عT sFع�Ãاف القانو�ي من طرف السلطة، لذلك وK> حاالت كث�7ة، واملالحظ أنھ لم تن�Ò أي أقلية من املسلم7ن املغارqي7ن املتحول7ن عن gسالم   1¡�ا، قبل تحولRم عن انتما�õم لZÁماعة الديeية املRيمنة. لإلفصاح عن معتقد ا اZ9ديد، كما أ�شأت قناة تلفز0ة تحت عنوان:  2املسيحيةTجتما�> (الفاسبوك، اليوتوب) مجموعات "اف�Ãاضية" تضم مغارqة اعتنقوا الديانة ع � مواقع التواصل  %$ املغرب،و كذا ظRرت  ¡�دف التواصل مع ا�Zتمع والسلطة؛ مصطفى ، راجع أيضا، حوار مع https://www.youtube.com/channel/UC117bsAjyw-1v0FmJb2_HmQ   "،مسي78 مغر4يانظر املوقع Vلك�+و5ي لقناة "-https://www.maghrebvoices.com/a/426156.html>   2>  )، 2018مارس  22ح مغر4ي مسي×% "دمحم ا¦شيكة" Grر
دة أصوات مغار/ية (انظر، تصر
-Duane Alexendre Miller and Patrick Johnstone, Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census, in: Interdisciplinary Journal of Research on Religion, Vol. 11 (2015), p. 9-10, Downloadable:  <https://www.academia.edu/16338087/Believers_in_Christ_from_a_Muslim_Background_A_Global_Censu> 1=                                                                                                                                                    الديeية اZ9ديدة وأسباب انتقالRا من الدين gسالمي إsh املسيحية، تحاول من رÛي ومسيÐ>"، لت´ث ف¬�ا سلسلة من xشرطة املصورة �عرف من خاللRا ¡�و��0ا "مغ ت=سيقية املسيحي;ن "أول خروج علST لـ" طق الرس§S باسم ت"سيقية املغار/ة املسيحي,ن حول:السوSfg، النا غشت  13(تار
خ املرور  https://www.maghrebvoices.com/a/378433.html: "، متاح ع&� املواقع التا�%املغار?ة 2017.(  
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     ا89ياد وا89رفية واح�Ãام حر0ة Tختيار لألفراد. التحول الديK Oa> تو�س، حيث لم تتمكن من تجاوز ا89س العام والتحF> بمبادئ ومن ذلك، ا�9روقات ال�O ارتكب��ا مختلف وسائل gعالم عند تناولRا لبعض حاالت ، عدة ممارسات تمي�7ية ضد xقليات الديeية، 20151الديeية بتو�س" الصادر عام رصدت اZ9معية التو�سية للدفاع عن ا89ر0ات الفردية K> تقر0ر ا حول "ا89ر0ات املغارqية، أصبحت تحظى با تمام إعالمي وحقو«> متنامي �عد ا89راك العرÛي؛ فقد و0بدو أن التمي�7 وTضطRاد ضد املتحول7ن ديeيا، ظا رة ناشئة بالدول   لوطن (املغرب).ال cغ�7 أو يeتقص من قوة ارتباطRا باخاللRا، إقناع السلطة وا�Zتمع بأن �غي�7 معتقد ا واختيار ا للمسيحية كدين جديد 

 http://www.adlitn.org  وقع Vلك�+و5ي التا�%: انظر تقار
ر "اGrمعية التو5سية للدفاع عن اqrر
ات الفردية" ع&� امل-1                                                           
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والنياÛي). فالتجرqتان �ع �ان عن أنظمة مدنية صاعدة باملنطقة، بحكم ما تتوفر لد�Üا لدولة (القبيلة والعش�7ة) K> أداء ادوار طال�عية K> الeسق السياOPQ (التمثيF> ااملغارqية، امل��كة إما �سطوة املؤسسة العسكر0ة أو استمرار املyونات الRو0اتية ملا قبل مدنية، K> ظل ا�9صائص ال�O تم�7 �سقRما السياOPQ وTجتما�> مقارنة ببا«> xنظمة وعموما، يتوفر النظام التو�OPS واملغرÛي عsF فرص كب�7ة ل�Ãسيخ معالم دولة   8ق T <Kختالف...ا9).الفردية، التعاcش، ا9ل�Ãسيخ مفا يم الدولة املدنية وحقوق �gسان ( املساواة ب7ن اeZ9س7ن، ا89ر0ة كما �عت � أدوات فعالة للمقاومة الثقافية لyل الدعوات ا89قوقية واملدنية   بتوسيع مجال ا89ر0ات الفردية.لك ما تؤكده وضعية اZ9مود الذي �عرفھ العملية ال¥شر+عية املتعلقة ا89رجة، وذإلعادة إنتاج السلطو0ة التقليدية قابلة لالشتغال �لما استعد��ا ال8Áظات السياسية الستدامة مصادر سلطتھ، وم��ا املرجعية الديeية. و كذا تبدو åليات الدستور0ة املدنية والديeية K> �شكيل معالم الدولة ا89ديثة باملنطقة، بجموح التيار السلطوي ين وTزدواجية و0مكن تفس�7 حالة اZ9مود الذي �عرفھ جدلية الدولة والد  الفرد واستقالليتھ.املؤسسات، الحظنا إصرارا عsF �غليب مصاÒ9 اZ9ماعة املRيمنة عsF حساب حر0ة جدلية العالقة ب7ن الدولة والدين، واستمرار  يمنة مؤسسة رئHس الدولة عsF با«> باملنطقة. فعالوة عsF اZ9مود الذي عرفتھ ل¥سيطر عsF مجر0ات املمارسة السياسية التقليدية حافظت عsF امتيازا��ا K> صلب الوثيقة الدستور0ة، وامتدت تداعيا��ا لف�Ãة ما �عد "الرqيع العرÛي" واعتماد الدسات�7 اZ9ديدة، أن البeية السلطو0ة و من خالل الدينامية الدستور0ة وال¥شر+عية ال�O عاش��ا البلدان املغارqية، يبد  خــــــاتمة
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> الو�> اZ9مâ> إزاء دور الفرد سياسيات عمومية) �سا م K> إحداث �غي�7 بeيوي Kومع ذلك فبدون تتو0ج النقاش ا�Zتمâ> باعتماد إجراءات عملية ( قوان7ن،   من دائرة النقاش ا�Zتمâ> حول قضايا ظلت طي الكتمان وا�8ظور K> ف�Ãات سابقة. تعي7ن Z9نة موسعة إلعادة النظر K> قضية تقن7ن gجRاض. xمر الذي وسع امللك بوضع قضايا املرأة عsF طاولة النقاش العمومي. وK> التجرqة املغرqية، من خالل تدخل القوان7ن ا�9اصة باملساواة g <Kرث والسماح للتو�سية بالزواج من غ�7 املسلم، الذي قرار الرئHس التو�OPS بتعي7ن Z9نة للمساواة وا89ر0ات الفردية ودعوتھ مراجعة ة التو�سية من خالل ، ونقرأ ا K> التجرV"1qبو'ة املس�ن��ةاملنطقة، يمكن �سمي��ا بــ"و0بدو أن النظام7ن التو�OPS واملغرÛي cشتغالن وفق ميyان�7مات فر0دة K>   اeZ9سية...ا9. حساسة، مثل : تحر0ر gجRاض، املساواة ب7ن اeZ9س7ن g <Kرث، ا89ر0ة Z9ديدة، انفتاح كب�7 للمجال العام عsF قضايا ف�Ãة ما �عد اعتماد الدسات�7 امن حصيلة إيجابية K> مجال املساواة ب7ن اeZ9س7ن وحقوق املرأة، إذ لوحظ خالل      وحقوقھ، سHبقى مسار بناء الدولة املدنية متع�µًا.
  .1993تخلف اGHتمع العر4ي"، مركز دراسات الوحدة العر/ية، ب,+وت لبنان، الطبعة الثانية للمز
د حول معضلة zبو
ة وتخلف اGHتمعات العر/ية، راجع مؤلف 8شام شرا4ي "النظام zبوي و©ش<الية  1                                                           
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باملوقع Tلك�Ãو�ي ملركز  2011يونيو  23املراوحة؟، مقال تحليF> مeشور بتار0خ أوتاوي (مار0نا) الدستور املغرÛي اZ9ديد: �غي�7 حقيقي أم مز0د من   .2018ت، الطبعة xوsh، وxبحاث، ب�7و K> العالم العرÛي، مقارqة سوسيو أن�µبولوجية، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات أبالل (عياد)، اRZ9ل املركب: الدين والتدين و§شyالية �غي�7 املعتقد الدي  Oa الئحة املراجع: - يوليوز  75حقوق �gسان نموذجًا، ا�Zلة املغرqية لإلدارة ا�8لية والتنمية، العدد ات الدولية والقانون الداخF> املغرÛي: اتفاقيات الباh> (�عيمة)، Tتفاقي �http://carnegie-mec.org/2011/06/23/ar-pub-44791 ارنيé> للشرق xوسط:  ، إعداد بوشيÞ> 2011تقر0ر الدين والدولة K> املنطقة املغارqية خالل سنة  éhttp://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094   > للشرق xوسط،،: دراسة مeشورة عsF املوقع Tلك�Ãو�ي ملركز �ار0نبراون (ناتان)، gسالم الرسK OU> العالم العرÛي: التنافس عsF ا�Zال الدي  ،Oa  2007غشت  : gعصار، من �غي�7 النظم إsh تفكيك 2015-2014تقر0ر حالة xمة العرqية   ).1(دمحم)، سلسلة التقار0ر املغارqية ( . 2016ومصر، مeشورات املركز العرÛي لألبحاث ودراسة السياسيات، الطبعة xوsh : قراءات K> تجارب املغرب وتو�س 2011طارق (حسن)، دستورانية ما �عد   2015دراسات الوحدة العرqية، الطبعة xوsh  الدول، مركز ن للّدراسات الفكر0ّة والّثقافّية -2011دسة العاّمة للّدستور املغرÛّي اZ9ديد املالyي (أحمد): قراءة K> الRن   مشار إليھ وغ�7 معتمد K> الدراسة، غياب الصفحات  .2013رqيع  -4العدد  -تب7ُّ
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  ة  2011مجموعة من املؤلف7ن، دستورRشورات دفاتر وجeوو م التغي�7، م ثورات ا�9الص من Tس¥بداد، شرق -مجموعة مؤلف7ن، الرqيع العرÛي   2011)، الطبعة xوsh 24نظر( ب K> العلوم Tجتماعية الدول املغارqية، أعمال امللتقى املغارÛي الثا�ي للباحث7ن الشبامؤلف جما�>، املسألة الديeية ومسارات التحول السياسية وTجتماعية   <K .2013الطبعة xوsh، ب�7وت ف �اير  باإلسكندر0ة،الفكر0ة ال�O نّظمRا مركز دراسات الوحدة العرqية بالتعاون مع املعRد السو0دي الندوة مؤلف جما�>، الدين والدولة K> الوطن العرÛي، بحوث ومناقشات   . 2014العرÛي، الطبعة xوsh، ب7ن مآOPQ ا89اضر وأحالم التغي�7: أرÛع سنوات من "الرqيع العرÛي"، مؤسسة الفكر مؤسسة الفكر العرÛي التقر0ر العرÛي السا�ع حول التنمية الثقافية، العرب    2013كتاب، الطبعة xوsh ال )، الطبعة xوsh، 11م)، دراسات فكر0ة ( 2015أكتوqر  18-17-16و�gسانية (الرqاط   . Renald Inglehar and Christian Welzel  ،Roberto Foa ،Christopher Peterson, « Development, freedom, and rising happiness a global perspective (1981-2007) » , in Perspectives on Psychological Science, Volume 3-Number 4, (2014) .2017ب�7وت 





 عباEFd ا()س�ن. وذ الصافـي دمحم. د�........................التنمية تحقيق %$ ودوره   املغار»ي rقتصادي rندماج مسار

457  

�êe…^Ç¹]�ë�^’jÎ÷]�t^Ú‚Þ÷]�…^ŠÚ� � éÛßjÖ]�ÐéÏ��»�å…æ�æí� �ê{Ê^’Ö]<‚Û¦<J�<< < æê‰^fÂ<°Š£]<Jƒ< < <�è…^jÖ]<»<ou^e<ƒ^j‰_<< < <áçÞ^ÏÖ]<»<ou^e<< < <ØéË�<àe]<íÃÚ^q–<ì†ŞéßÏÖ]<< < ]<‚fÂ<íÃÚ^q<ë‚ÃŠÖ]<ÔÖ^¹<I<írß�< < م7ن سنة Tستعمار الفر�OPS، وكذلك تأسHس جمعية طلبة شمال إفر0قيا املسلاملغرب واZ9زائر وتو�س قصد الدفاع عن مسلOU شمال إفر0قيا والكفاح ضد م K> بار+س، وتضم �ل من 1926شمال إفر0قيا ال�O أسسRا "مصاh> ا89اج" سنة تجsF ذلك من خالل عدة محاوالت أولRا تلك ال�O أرس��ا منظمة نجم املغارqية، و0التفك�7 بضرورة التضامن والتعاون املش�Ãك ملواجRة Tستعمار وتحقيق الوحدة الدول املغارqية تحت السيطرة Tستعمار0ة، xمر الذي دفع �شعوب املنطقة إsh �عود جذور الوحدة املغارqية إsh ف�Ãة النضال املش�Ãك ح7ن �انت ترزح معظم   مقدمة: 1927 <Kة، وqصفوف الطالب املغار <K يةq1947ف �اير م ببار+س ¡�دف �عث فكرة الوحدة املغار shة إqية بالقا رة بحضور القادة املغارqي، م عقد أول مؤتمر للبلدان املغارÛية، �انت الغاية منھ توحيد سبل الكفاح املغارqامعة العرZÁم7ن العام لx ستعمار م، 1956حدوي �عد استقالل �ل من تو�س واملغرب سنة وتواصل النضال الو جانبT زائر0ة ضدZ9تقديم الدعم املادي واملعنوي للمقاومة ا shعقد مؤتمر طنجة سنة وسع¬�ما إ <K والذي تجسد ،OPSمواصلة 1958الفر� sFم الذي أكد ع
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جل بناء دعم الثورة اZ9زائر0ة K> نضالRا والعزم الyامل عsF التعاون اZ9ما�> من أ شعو¡�ا جراء ما 89ق ¡�ا  طموحات لتلOm تكن لم من املستعمر قاعدة اقتصادية  شة املاOPÅ القرن  من الثا�ي النصف T <Kستقالل �عد البلدان املغارqية لقد ورثت  وحدة مغارqية متyاملة. واملص�7  التار0خ من النا�عة الرؤ0ة املش�Ãكة للمستقبل طر0ق ب7ن أقطار ا عن التyامل وتبOa دول املنطقة، اقتصاديات توحد أن من شأ�ºا وال�O بي��ا، فيما فرص التعاون  التحديات، والسâ> لتعز0ز ملواجRة مختلف املش�Ãك بضرورة العمل Tستقالل من xوsh الو لة مند الدول املغارqية أدرك قادة فقد ا89رب، لRذا من خراب ودمار �س´ب وTقتصادي  السياOPQ وxمOa و§ن استقراء الواقع اقتصادية، تكتالت من الدولية ما �شRده الساحة إطار K> ع املغارÛيxولو0ات للواق أ م ب7ن من املنطقة املغارqية K> التyامل أصبح البلدان املغارqية. فقد �ل ب7ن تyامل الثنا�ي املرحF> املفOPÎ إsh العمل محاولة K> واملشروعات املش�Ãكة، والثا�ي تمثل املؤسسات خالل اZ9ما�> املش�Ãك من العمل أولRما مسار شyل7ن، الدول املغارqية عاون ب7نالت تجرqة اتخذت وقد املش�Ãك، اقتصاديات  تطو0ر K> والتمعن ¡�ا، ا�8يطة والدولية للمنطقة، والظروف gقليمية و0نطلق البناء gقليOU للبلدان  .املغارqة القادة أجندة عsF إعطاء ا xولو0ة �ستد�> ضرورة، أك�µ من أصبحت املغارÛي التyامل Tقتصادي قضية أن واÒÓ �شyل تب7ن واملنافسة غ�7 العادلة التبادل الدوh>، وشروط والدولية مبادرات الشراكة gقليمية من ع��ا ينجر تطور التقنيات ا89ديثة وتأث�7ات العوملة، وما عن نا يك املعرفة، يحقق السلم لRذه xنظمة ع � حل xزمات املتفاقمة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، لبناء املغرب العرÛي الكب�7،  لبناء وحدة فوقية من طبيعة تأليفية ب7ن الدول ا�9مسإقليمية يحكمھ منطق التعاون اZ9ما�> املتعدد xوجھ ب7ن  ذه xنظمة، K> محاولة والتجزئة وTس¥سالم �9ط ال¥سو0ة عsF الصعيد القومي، و و كمشروع وحدة ال�O تقوم عل¬�ا  ذه xنظمة املعنية، أي أرضية التبعية والتخلف  املغارqية من xرضية
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مجاالت  أيا من �شyل وقد مبتغاه، وتحقيق البناء ل�Ãاص حقيقيا و دفا أساسيا ضاومواج��Rا غر  أن تذليلRا اعتبار ما تم إذا قو0ا حافزا cشyل قد ما م��ا التحديات  ذه أن إال ال�Ãاجع، عx sFحيان من وفاعلية أدا�õا وتلزمRا K> كث�7 س�7 ا حسن �عيق قد ال�O التحديات من جملة تyاملية عملية أي  ذا و0مكن أن تواجھ  عم��ا ور®���ا الطبقات والنخب ا89اكمة.دالقطر0ة، وال cعمل عsF إزالة ا89دود املوروثة من عRد التقسيم Tستعماري، وال�O و+عمل عsF منع Tنفجارات غ�7 املتوقعة، فRو بناء إقليOU يحافظ عsF ا�9صوصيات  cستد�>  ھفي الوضع بات املغارÛي الذي gقليم كحالة لذلك، مساعدة بHئة وجد ما إذا بطا�ع التمدد الذي ي¥سم xمOa باZ9انب xمر �علق ما السيما إذا حتمية تجعلRا عوامل بروز من تنطلق التطور وTزد ار، وقد إsh تحقيق خاللRا من الدول  �سsâ طبيعة اختيار0ة ذات ا�Zاالت  ذه تyون  للدول xعضاء، وقد اZ9ماعية املص8Áة بدوافع تقتض¬�ا تأ�ي تyاملية عملية أن أي باعتبار ومجا¡�ة مختلف التحديات، xداء تفعيل نحو جديدا أو إضافيا نفسا  ذه العملية إلعطاء قو0ا التحدي دافعا واملثمر  الفعال التعاطي من املنطقة دول  تمكن مش�Ãكة أمنية ضرورة إيجاد سياسة فإن gشyال  املغارÛي أداة من أجل بلوغ التنمية K> ظل املتغ�7ات gقليمية والدولية،K> العالم العرÛي تتعلق بتجرqة الوحدة املغارqية، وعليھ فإذا �ان Tندماج Tقتصادي �سsâ  ذه الورقة البحثية إsh تحليل وتقييم تجرqة جديدة K> ميدان Tندماج   إشNالية البحث:  املعطلة. جوانبھ K> التyامF> لتفعيل العمل آخر دافعا Tستقرار xمOa �عث دور التyامل K> وqذلك يyون  املنطقة، الستقرار الرئOPSH الRدف بلوغ من إطار تyامK <F> وتمكي��ا K>  ذا الشأن، املبذولة لRZÁود   املطروح  و:
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تجزئة إsh الوحدة؟  ل ذلك راجع إsh عدم اكتمال الشروط الضرور0ة لالنتقال من الكيف يمكن إعطاء تفس�7 ألسباب فشل التجرqة التyاملية للبلدان املغارqية، •   والدولية الرا نة؟ وما البدائل والتصورات املطروحة؟ ل يمكن تحقيق التyامل Tقتصادي املغارÛي K> ظل التحوالت gقليمية •   املغارÛي؟التyامل ما املقصود بالتyامل Tقتصادي؟ وما سياقات البعد التارÞ0> لتبلور مشروع •   وتتفرع عن  ذه gشyالية مجموعة من xسئلة الفرعية من قبيل:  للبلدان املغارqية؟إsh أي حد يمكن تجاوز عقبات Tندماج املغارÛي �غية تحقيق التنمية املeشودة  ل إذا تم استحضار أن التyامل Tقتصادي املغارÛي يمكن أن يرتقي إx shفض -  تتأسس  ذه الدراسة عsF فرضيات عدة م��ا:  فرضيات البحث:  موحد؟مغارÛي مش�Ãك لتحقيق تنمية حقيقة ومواجRة مختلف التحديات xمنية K> ظل تكتل غارqية؟ وما السبل الكفيلة بتجاوز  اتھ الصعوqات وتحقيق تyامل اقتصادي الدول املما ~> املعيقات والتحديات ال�O تقف K> مسار تحقيق التyامل Tقتصادي ب7ن •   املشا�ل Tقتصادية وTجتماعية والثقافية و�gسانية ¡�اتھ البلدان؟ ل يمكن اعتبار تراجع شرعية النظم السياسية املغارqية س´با K> استفحال •   أم  ناك أسباب أخرى؟   نفس الظروف التار0خية وTقتصادية.ومسلyا ملواكبة تطور التكتالت Tقتصادية xخرى، بحكم �شابھ البلدان املغارqية c <Kشyل التyامل Tقتصادي املغارÛي مجاال لتحقيق التنمية Tقتصادية  -  جميع املقومات التار0خية املش�Ãكة ب7ن بلدانھ لتحقيق التنمية.
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تكمن أ مية  ذه الدراسة K> �و�ºا ��تم بالتجرqة الوحدو0ة املغارqية لتحقيق   أ�مية البحث:  بالeسبة لyل بلد.واملشا�ل ب7ن بلدانھ رغم اختالف ال�µوات وتفاوت x مية الeس´ية للموارد املتاحة يتوقف نجاح التجرqة التyاملية املغارqية عsF تجاوز وحل �افة ا�9الفات  - ة لعملھ وا89كم عsF مقدر��ا K> خلق املشروع التyامF> من أجل تحديد العناصر املعوقوالتحديات ال�O تقف أمام نجاحRا. كما ت´تé>  ذه الدراسة الوقوف عند فشل  ذا لتحقيق التنمية ومواجRة التحديات xمنية، إضافة إsh الوقوف عند العوامل اج Tقتصادي، وذلك بالتعرف عsF واقعRا و§نجازا��ا ع � مسار ا التyامT <Fندم Tقتصادية والسياسية  xداة املثsF ال�O تفرض نفسRا K> حل املعضالت والتحدياتاملداخل لتحقيق التyامل ب7ن الدول خاصة الدول النامية وم��ا الدول املغارqية، وأ�ºا و��دف  ذا الدراسة كذلك التأكيد عsF أن املشروعات املش�Ãكة �عد من أنجع   تeسيق فيما بي��ا. التارÞ0> للتyامل املغارÛي وواقعھ. كما اعتمدنا عsF املنæË التحليK <F> تحليل واقع ار وصفا تار0خيا، باعتبار أن  ذا املنæË  و �xسب لطبيعة املوضوع لyونھ يدرس املساعتمدنا عsF املنæË التارÞ0> الوصفي K> عرض xحداث �شyل م¥سلسل ووصفRا املادة وتفس�7 ا، K> محاولة لتقديم قراءة موضوعية للدراسة. وارتباطا بذلك فقد لعلمية ال8Ôيحة ال�O �عتمد عsF تحليل ذات الصلة، واعتماد xسلوب واملنZËية اأسلوب الدراسة التحليلية والنقدية للمصادر واملراجع  واتباعمنZËية البحث التارÞ0> يقتx OPÎمر منا ونحن K> صدد إنجاز  ذه الدراسة Tل�Ãام بجميع قواعد   منا²± البحث:  وxمنية ال�O تواجھ الدول املغارqية.
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  .للتجرqة نظري  �إطار اZ9ديدة الوظيفية املقارqة تم توظيف وقد التجرqة، اع�Ãضت ال�O أ م املشا�ل عsF بال�ÃكT �7ستقالل �عد التyاملية رqةالتج ¡�ا ال�O مرت وا�9طوات املراحل أل م التطرق  تم وÛعد ا التحرر0ة املغارqية، ا89ر�ات وqرامج �شاط من خالل Tستعمار0ة، الف�Ãة خالل التyامل مشروع لتبلور  التار0خية ا�8طات عsF أ م بال�Ãك�7 املغرب العرÛي K> التyاملية التجرqة واج��Rا ال�O ا89قيقية gشyاليات ول ح كتابھ تمحور  م، وقد2010العرÛي" الصادر سنة  املغرب K> التyامل مسار �عنوان "إشyاليات بوقارة حس7ن الدكتور  لألستاذ  و الثالث والكتاب  .ا�9ارجية التحديات مواجRة K> فعF> ناÒÕ تyامل إرساء ألجل املنطقة ¡�ا ال�O تتمتع واملقومات املغارÛي التyامل تواجھ ال�O املعوقات أ م عsF ال�Ãك�7 تم م بقلم الباحث7ن بوكسا�ي رشيد وHqش أحمد، حيث2005عام  الصادر xوروqية" العرqية الشراكة وتفعيل لتحس7ن Tقتصادي العرÛي �آلية "التyامل مؤلف K> املغارÛي" Tقتصادي التyامل ومعوقات  و "مقومات الثا�ي والعنوان  اتحاد املغرب العرÛي. تجرqة K> إطار أي القادمة، املرحلة K> تجاوز ا يتم لyي قصور ا وجوانب و§نجازا��ا أ م مراحلRا عsF ال�Ãك�7 خالل من xوT shقتصادي التعاون  تجرqة عsF ركزت الدراسة فقد وعليھ العرÛي، املغرب اتحاد تجرqة إ�شاء بدايات رافق الكتاب  ذا ظRور  أن م، واملالحظ1989عام  صدر والذي لفيالh>ا مصطفى الدكتور  املستقبل" للباحث نداء الكب�7: العرÛي مؤلف "املغرب gشyالية K> دراس¥نا مع cش�Ãك مؤلف أبرز  ولعل xجانب، وح�» املغارqة العرب الباحث7ن والكتاب من العديد طرف من املوضوع  ذا لدراسة التطرق  تم فقد لذلك العرÛي، العالم K> تجرqة تyاملية أقدم �عت � Oوال� املغارqية التجرqة قدم قديم موضوع املغارÛي التyامل موضوع cعد  الدراسات السابقة:  التحديات الرا نة.Tندماج Tقتصادي املغارÛي واس¥شراف مستقبل  ذا Tندماج K> ظل العديد من 
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أو  ا89ر0ة التجارة، نظر0ة أسس ب7ن تجمع تyاملال درجات درجة من أو شyل أن ب7ن م، حيثT1950قتصادي "فاي�Ï" سنة  إsh وأساسياتھ Tقتصادي التyامل فكرة ترجع الناحية التار0خية فمن املتنامية باستمرار، الدولية Tقتصادية البHئة مقتضيات تتطلبھ ملا و ذا الرا ن، الوقت K> الدوh> سمات التعاون  سمة من وqات جتماعية،وT  Tقتصادية التنمية وتحقيق النمو عوامل أحد Tقتصادي التyامل أصبح  ـ K> مفRوم التyامل Tقتصادي لدى رواد الفكر Tقتصادي: Tقتصادي بمبدأ  التyامل ل�Ãبط املاOPÅ القرن  من الثمانHنات من انطالقا Tقتصادية الدراسات محددة بحيث أخذت الف�Ãة وجRة تلك K> التyامل استخدم كما حرة، تجارة مناطق أو جمركية اتحادات K> شyل الدول املعنية اقتصاديات دون تyامل املطلو7qن والشyل بالسرعة يتحقق لن التقدم نحو عملية ال��وض باالقتصاديات أن جليا وأصبح العشر0ن، من القرن  الثا�ي النصف K> التyامل أ مية تأكدت لذا ،1ا89ماية م K> 1620عام  مرة ألول  استعملت وال�O الالتيeية التyامل إsh �لمة أصل �عود   الوطنية. ا89دود تتعدى ادية الضمن منطقة اقتص مش�Ãكة بصورة املادية واملوارد ال´شر0ة، gمyانات استغالل خالل من gنتاجية الكفاية واحد،  كال تؤلف �ي xشياء تجميع بمعa» أورده والذي أكسفورد Tنجل�7ي، قاموس ور الت<ام&% للمشروعات العر/ية املش�+كة: الطموحات وzداء، Rاظمة لل"شر ـ عبد الو8اب حميد رشيد، الد1                                                             .�3ل متyامل لتyو0ن åخر �عض إsh �عضRا و§ضاف��ا املنفصلة xجزاء رqط عملية ~> أو كال متyامال، جعل الOPúء بمعa» أي التام، الyل أو التمام أو التكميل عsF أيضا اللغو0ة الناحية من �لمة التyامل ، وتدل2واحد �ل م��ا لتyون  �عض إsh ا�عضR أجزاء رqط عsF تدل ف·O تyامل، لyلمة املعa» العام مع يتفق تماما املعa» و ذا   .36، ص. 1996ت<امل Vقتصادي �قلي§S والدو�%، مكتبة ع,ن شمس، مصر، ـ عمر صقر، ال 3  .10، ص. 2006اGrامÍ%، �سكندر
ة، ـ نز
ھ عبد املقصود دمحم م�+وك، الت<امل Vقتصادي العر4ي وتحديات العوملة مع رؤ
ة إسالمية، دار الفكر 2  .14، ص. 1985وال�+جمة والتوز ع، مصر، 
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من  مجموعة املق�Ãح ب7ن التyامل حول  Tقتصادي7ن نظر  ؤالء وجRة K> التباين إsh عام بوجھ  ذا Tختالف و0رجع التكتل، مصطÒÁ استعملوا وآخرون التعاون  مصطå ÒÁخر استعمل والبعض مصطT ÒÁندماج استعمل م��م فالبعض للتyامل، دقيق مصطÒÁ تحديد حول  كب�7 اختالف جعلRا محل وTقتصادي7ن، مما والعلماء الباحث7ن قبل من ¡�ا T تمام ازداد قد أنھ إال التyامل لفظة حداثة ورغم  .1متنافسة ولHست متyاملة اقتصاديات إsh الدول  تلك اقتصاديات تتحول  أن عsF أمل الزمن، ع � بي��ا فيما املش�Ãكة Tقتصادية املص8Áة �عظيم إsh �سsâ ال�O دول ال من ب7ن مجموعة اتفاقية شyل K> ال�ÃتHبات من مجموعة يمثل أنھ عT sFقتصادي التyامل إsh النظر يمكن  ذا xساس وعsF متyامل، �ل xخK �7> لتyون  وتجميعRا املنفصلة xجزاء ب7ن الرqط عملية عsF فتدل ناحية الفعل من أما التام، الyل أو التمام أو التكميل عsF تدل غو0ةالل الناحية من "التyامل"�لمة  إذن املنا�æ  اختالف إc shعود التعر0ف K> اختالفRم وأن Tقتصادي7ن، الكتاب مختلف ب7ن عام يحظ باتفاق لم مصطÒÁ التyامل أن نرى  لRذا أ دافھ، حسب أخرى  وأحيانا أسبابھ حسب أحيانا التyامل من cعرف فم��م للتyامل، K> �عر0فRم Tقتصادي7ن منطلقات �عددت لقد اقتصادية. كتلة إ�شاء أجل من من الدول  مجموعة ب7ن إقليOU تyامل شyل K> دولت7ن أو ب7ن �عاون  أو ثنائية اتفاقيات شyل K>  و  ل الدول،   .13، ص. 2003الطبعة zو��، مصر، ـ عبد املطلب عبد اqrميد، السوق العر/ية املش�+كة: الواقع واملستقبل z %1لفية الثالثة، مجموعة النيل العر/ية،  1                                                             :يF> فيما التyامT <Fقتصادي الفكر رواد من مجموعة أورد ا التyامل Tقتصادي ال�O بمصطÒÁ ا�9اصة التعر0فات �عض تقديم نحاول  املالحظة  ذه من وانطالقا  التحليل. K> املتبعة
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. g1قليOU" املستوى  عsF أو املستوى الدوh> عT sFجتما�> قالTنت بما ف¬�ا gنتاج، عوامل انتقال حر0ة م�Ãامنة مع ا89واجز إلغاء تyون عملية أن ضرورة"فيھ  يرى  للتyامل Tقتصادي وعمومية ا�ساعا أك�µ " مفRومام��دالقدم " جRتھ من -  xطراف. للدول  القومية Tقتصاديات ب7ن التفرقة صور  زوال مختلف K> يتمثل فإنھ حالة أنھ عsF ليھإ نظرنا و§ذا مختلفة، قومية دول  إsh املنتمية الوحدات ب7ن إلغاء التمي�7 إsh تؤدي وال�O التyاملية، العملية K> �ستخدم ال�O والوسائل والتدابg �7جراءات عsF  و أنھ ينطوي  بالعملية واملراد واحد، آن K> وحالة عملية أنھ عT sFقتصادي " التyاملبيال بالساcعرف " - ÒÓامل أن أيضا و0وyوم التRشمل أن بد ال مفc العمل sFنتاجية ز0ادة الكفاءة عg قتصادية الكتلة ضمنT ،لةyقتصادية الفرص مع إعطاء وذلك املشT  امل¥ساو0ة Tقتصادية  حساب الكفاءة أساس عx sFوsh بالدرجة تبادلRا يتم كما والسلع، gنتاج عوامل يتم استخدام تyاملية نطقةم نطاق أية K> أنھ فيضيف Tقتصادي، التyامل مفRوم عsF يصدق الذي يناقش التعر0ف ، و نا3للعمل الكفء التقسيم ي¥بعRا ال�O الفرص �ل من الفعلية gفادة عsF تنطوي  التام فكرة التyامل Tقتصادي أن إsh ينصرف املصطÒÁ لRذا مالءمة xك�µ التعر0ف " أنماخلوبTقتصادي " يرى  -  .2سياسا��م عن النظر �غض التكتل  ذا K> لألعضاء �شأت  الذي اZ9غراK> باملyان متعلق7ن وتح�7 تمي�7 دون  تحديدا أك�µ وqصفة البحتة ي �قلي§S 1% ضوء نظر
ات الت<امل Vقتصادي، مجلة جامعة ـ زايري بلقاسم، تحليل إم<انيات الت<امل العر4 1                                                             .4السلعة  ذه فيھ ، ص. 1972ـ دمحم 8شام خواجكية، التكتالت Vقتصادية الدولية، مدير
ة املطبوعات اGrامعية، جامعة حلب،  2  .58، ص. 2009، �مارات، 1، العدد 6الشارقة للعلوم �5سانية وVجتماعية، اGHلد    .41، ص. 1981ـ جون وليامسون وآخرون، الت<امل النقدي العر4ي، مركز دراسات الوحدة العر/ية، لبنان،  4  .31، ص. 2003م، التكتالت Vقتصادية ب,ن التنظ,+ والتطبيق، جامعة حلوان، القا8رة، ـ سامي عفيفي حات 3  .30
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- " ÒÓامل " أنفان سرجيھو0وyقتصادي التT أو دولت7ن بواسطة حر0ةب يتخذ قرار �µمزج اقتصاديا��ا تدر0جيا يؤدي أك shأو إ <K ،سيق من أد�ى حدا يتضمن القرار و ذا ا89الeالت <K  قتصادية للدولT عضاء، السياساتx «aا89الية القيود إزالة �ل بمع <K ذا قيود جديدة، وضع وعدم بل التجار0ة، العالقات  <K طارg جراءات عن �افة عبارة نھأ البعض يراه أيضاT Oإلزالة أو دولتان عل¬�ا تتفق ال� �µالقيود  أك sFنتاج وعناصر التجارة حركة عg سيق بي��ا، فيماeقتصادية �غية سياسا��ا ب7ن مختلف وللتT املآر8ست �اسو0رى " -  .1مرتفع نمو تحقيق معدلyقتصادي " التT سيق عملية بأنھeقتصادية العناصر تT ا سواء �انت بمختلفR8ة، بحسب جزئية أو �لية أنواعÁلھ اقتصادي تجمع ضمن وذلك املصyالدول  �ش ùPúeكة، من قدر أك � لتحقيق قرارا��ا وتطبق لتوج¬�ا��ا تخضع أن تحاول  وطنية، لھ مؤسسات فوق  وت�Ã8ة املشÁامل وقد يتطور  املصyقتصادي التT ليؤدي shاتحاد قيام إ OPQامل قيد دول ال ب7ن تام سياyامل و0بقى  .2التyقتصادي التT <K ومھRافئة اندماجية عالقات باتجاه إقامة مستمرة واجتماعية اقتصادية سياسية عملية ا89ديث مفy�9لق مت Ò9كة عوائد ،وتحقيق متبادلة اقتصادية مصا�Ãستغالل من متناسبة مشT مثل خاللx قتصادية للمواردT تح ألعضاء املتاحةTقتصادي، ادT ا ب7ن التداخل أك � من قدر تحقيق ¡�دف وذلكRقتصادية  يا�لT ،جتماعيةTقتصادي والرفا ية النمو من مرتفعة معدالت تحقيق وكذلك وT قتصاديةT3املقدمة املفا يم �عدد . وأمام ÒÁقتصادي 1                                                            ملصطV س�ثمارات العر/ية البي"ية ومسا8م�\ا 1% تحقيق الت<املV ،ام بجاويBالعر4ي، رسالة ماج·ست,+ 1%  ـ س أ8م التحديات 1% مواجBة Vقتصاد العر4ي، الBيئة املصر
ة العامة  ـ ن¹يل حشاد، ال<ات ومنظمة التجارة العاملية: 3  .42، ص. 2006القانون الدو�%، جامعة باتنة، ـ خليفة مراد، الت<امل Vقتصادي العر4ي 1% ضوء الطروحات النظر
ة واملرجعية القانونية، رسالة ماج·ست,+ 1%  2  .117، ص. 2005القانون، جامعة اGrزائر،    .54ـ  53، ص. 2001للكتاب، مصر، 
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 ا89ر، النظام مبدأ عsF املتقدمة الرأسمالية الدول  K> التyامل Tقتصادي فيعتمد Tقتصادي، ونظامRا الدولة دمتق لدرجة وفقا أيضا التyامل أسلوب و0ختلف  .الدولة سيادة عsF تؤثر ال�O والتفاعالت املؤسسات ب7ن مش�Ãكة جديدة إsh أشyال وصوال الدول، ب7ن العالقات لتطو0ر عملية التyامل cعت � تحديدا أك�µ اتجاه فRو :الثا8ي rتجاه*   .أخرى  ناحية من والتeسيق والتعاون  ناحية من لتyاملا ب7ن cغفل التمي�7 أنھ كما لھ، معa» ال مفRوما التyامل من يجعل ما و و تyاملية، عالقات بمثابة التعاو�ي ذات الطا�ع العالقات يجعل الذي xمر ال�ساعھ، التعر0ف  ذا وe0تقد م��ما، أي �سيادة املساس دون  الدول ا��تلفة ب7ن التeسيق أو التعاون  أشyال من شyل أي أنھ عsF لالتyام cعرف عام اتجاه :Vول  rتجاه*   :2بي��ما يمكن التمي�7 رئHس7ن اتجا 7ن ، فRناك1التyامل عملية ألطراف الوطT Oaقتصاد K> شyلية �غ�7ات وآثار ترتبط بتحقيق أ�ºا كما والسياسية، Tقتصادية العالقات K> والشمول  التعقيد من عالية عملية عsF درجة ~> بل �سيطة، لHست عملية Tقتصادي التyامل أن يتÒí التعر0فات  ذه من انطالقا  .التyاملية املنطقة K> الوطنية محل Tقتصاديات يحل جديد اقتصادي تكتل خلق إsh يؤدي مما واملالية، والنقدية Tقتصادية السياسات مع تeسيق املتyاملة، الدول  من مجموعة ب7ن اZ9مركية وغ�7 اZ9مركية ا89واجز افة�  إلغاء عملية  و التyامل Tقتصادي بأن القول  يمكن Tقتصادي التyامل
، مركز دراسات الوحدة العر/ية، 1ـ دمحم لب·ب شق,+، الوحدة Vقتصادية العر/ية: تجارt\ا وتوقعا¶\ا، اGrزء  1                                                            ية للتكتل Vقتصادي العر4ي، الطبعة zو��، مكتبة مدبو�%، القا8رة، ـ إكرام عبد الرحيم، التحديات املستقبل 2  .46، ص. 1982ب,+وت،    .45، ص. 2002
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وع التyامل املغارÛي من خالل النضال السلOU مسألة البعد التارÞ0> لتبلور مشر   .Tقتصادية أغراضRا لتحقيق Tقتصادي لوضعRا وفقا النامية الدول  K> و0تم ا��طط، بمبدأ Tقتصاد Tش�Ãاكية الدول  K> و0أخذ الشعوب  معالم  و0ة طمس اس��دف ضد Tستعمار xورÛي الذي املش�Ãك النضال ف�Ãة إsh املغارÛي والتyامل للوحدة التار0خية ترجع xصول  إذ التار0خ املغارÛي، أعماق K> اZ9ذور  را®�ة ~> بل ا89اضر وليدة لHست العرÛي املغرب وحدة فكرة إن  والثوري املش�Ãك: التyامل  ففكرة وTستقالل، و دف التحرر  gسالمية العرqية ال �بر0ة qيةاملغار  الRو0ة إثبات  دف :طيا��ا  دف7ن أساسي7ن K> تحمل السياOPQ، ف·O والنضال املس8Áة املقاومة ب7ن تزاوج تحر0ر حر�ات �و�ºا إsh جانب فكري  تنو0ر سعيد حر�ات بن سعيد املغارÛي املؤرخ وصف حسب املغارqية التحرر0ة ا89ر�ات ما جعل . و ذا1املغارqية لسنة  طنجة ومؤتمر العرÛي املغرب إفر0قيا، مكتب شمال طلبة جمعية إفر0قيا، شمال نجم : جمعيةمن �ل أعمال بالذكر م��ا و0خص لألقطار املغارqية الوطOa الكفاح تار0خ K> املغارÛي البعد جسدت معالم أرÛعة سعيد بن سعيد و0ذكر  .2الشمال gفر0قي ألقطار ا89ديث السياOPQ التار0خ إفرازات أحد إذن ~> ، ص. 2002ـ أحمد من·¸Sf، التحول الديموقراطي 1% دول املغرب العر4ي، مركز الدراسات �س�+اتيجية، القا8رة، -2  .74-54، ص.1994,+وت، ،مركز دراسات الوحدة العر/ية،ب284العالقات الدولية،مجلة املستقبل العر4ي،العدد ميلود عبد هللا املBذ4ي، أحمد عبد اqrكم دياب، اتحاد املغرب العر4ي واGHموعة zور/ية 1% إس�+اتيجية  -1                                                                : مرحلت7ن أساسHت7ن إsh التyامل املغارÛي مشروع تبلور  مراحل تقسيم يمكن املعالم  ذه ضوء وعsF .والتyامل الوحدة تحقيق K> الشعوب املغارqية رغبة عكست ~> ال�O ا�8طات م، و ذه1958 42.  
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1- EFdقطار خضوع منذ  مرحلة الدعوة لتوحيد النضال املغار»ي: مرحلة النضال السياx يةqيمنة املغارRستعمار0ة للT ا أخذ�ºاyشعرون سc ك التضامن والنضال بضرورة�Ãستعمار، ضد املشT الرامية ومخططاتھ shالقضاء إ sFية الذاتية عqسالمية العرg ي لشعوب املغربÛزئتھوتج العر shم ما و ذا متنافرة، جماعات إRعقدون  جعلc العزم sFك وحد��م ملقاومة العدو تحقيق ع�Ãنواياه، و§حباط ومخططاتھ برامجھ و§فشال املش sFة  محاوالت خالل من ذلك و0تج�Ùتوحيد ج م 1923سنة  بار+س املغارqة K> العمال عن للدفاع جمعية تأسHس إsh واملغرب اZ9زائر K> و7qن أصدقائھ بHنھ اللقاءات حيث أثمرت العشر0ن، القرن  بداية K> التو�سية الوطنية ا89ركة ملOUR أحد" حامبا باشا عF> "الزعيم  و ميدان الكفاح K> العرÛي املغرب توحيد ضرورة K> فكر زعيم أول  أن التار0خية املصادر �عض تذكر  م:1923جمعية نجم شمال إفر'قيا  -أ  .1املغرب تو�س، اZ9زائر، K> الوطنية ر�اتعمل اK 89> الرئHسية الواجRات إحدى املغارqية الشعوب كفاح أعماق من تeبعث وحدة ف·O املقاومة، سياسية  جمعية م 1926مارس منذ أصبحت ، وال�2Oشمال إفر0قيا" نجم "سميت يت�Áص  حيث إفر0قيا، الوطنية لشمال ا89ركة توحيد أجل من K> العمل أ دافRا أ م تجسدت ، وقد3منظور وحدوي  من سياسيا انطلقت للعمل قد إفر0قيا شمال جمعية نجم تyون  بحقوقھ. وqذلك وتطالب العرÛي املغرب عن كيان للدفاع �عمل   .16ـ جمال عبد الناصر ما5ع، املرجع السابق، ص. 3  .14، ص. 2010ن بوقارة، إش<اليات مسار الت<امل 1% املغرب العر4ي، دار 8ومة، اGrزائر، ـ حس,2  .15ـ  14، ص. 2004ـ جمال عبد الناصر ما5ع، اتحاد املغرب العر4ي: دراسة قانونية سياسية، دار العلوم لل"شر والتوز ع، اGrزائر، T                                                             1ستقالل. استáناء K> دون  م��ا �ل حق عsF أساس العرÛي املغرب K> تحالف بلدان إفر0قيا شمال لنجم املغارÛي املبدأ
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والتأسHس  التنظ�7 مستوى  عsF املنظمة �شطت السياOPQ العمل دائرة K> التeسيق جانب .و§1shإفر0قيا شمال التحرر0ة K> زعماء ا89ركة �عد فيما صبحون سي والذين املغرب، توحيد لفكرة حملRم K> الفر�سية K> اZ9امعات �انوا يدرسون  الذين العرÛي املغرب طالب صفوف x <K مية بالغ بدور  املنظمة قامت وقد تحر0ر املغرب العرÛي، أجل من والعمل الوحدوي  الو�> �شر K> تأث�7 لRا �ان ال�O الثانية املنظمة و~>  م:1927'قيا املسلم�ن جمعية طلبة شمال إفر  -ب  (املغرب)،  أمثال أحمد بلفر0ج الوطنية وزعما�õا ا89ر�ات قادة ف¬�ا واأصبح وممن وقاد��ا خ�7ة أطر ا من بثلة الوطنية املغارqية أمد ا89ركة آخر جانب ومن جانب، من  ذا إفر0قيا شمال x <KورÛي لالستعمار استطاع اخ�Ãاق ا89واجز املنيعة إفر0قيا شمال وطلبة إفر0قيا شمال نجم من �ل عمل أن  و استخالصھ يمكن وما  .2ضام��ا" و و التار0خ ®ZلRا دةعتي وحدة �عث عsF �عمل إال ال إننا كال، وألف كال وحدة مفتعلة، إ�شاء عsF �عمل أننا يقال ال أن مش�Ãكة... و0جب واحد وعواطف ودين موحدة ذ نية تؤسسRا ال�O إفر0قيا، الوحدة شمال K> الوطنية الو�> بوحدتنا إيقاظ ستمكنھ من ال�O الوجRة وتوج¬�ھ العرÛي املغرب دول  K> تعليمال حول "ضرورة توحيد تمركزت وال�O م1935سنة  من نون � شRر تلمسان K> نظم الذي ا�9امس مؤتمر ا مطالب خالل من وتجsF ذلك الوا�>، ، ضمن ندوة وحدة املغرب العر4ي، م"شورات مركز 1954ـ  1928ـ دمحم حر4ي، الوطنيون اGrزائر
ون واملغرب العر4ي: 1                                                                فرحات عباس (اZ9زائر)، ا89بHب بورقيبة (تو�س) وغ�7 م.   .19، ص. 1987م"شورات مركز دراسات الوحدة العر/ية، ب,+وت، ـ دمحم عابد اGrابري، فكرة املغرب العر4ي أثناء الكفاح من أجل Vستقالل، ضمن ندوة وحدة املغرب العر4ي، 2  .74، ص. 1987ب,+وت،  دراسات الوحدة العر/ية،
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املغارÛي  عsF أ مية العمل الداللة ذات ا�8اوالت أ م cعد الذي العرÛي املغرب مكتب املؤتمر  ذا عن لكفاح مش�Ãك. وان´ثق العمل وتeسيق ا�9طط وتوحيد الوسائل عن أنجع للبحث املؤتمر  ذا أعمال خصصت . وقد2عزام عبد الرحمان العرqية الدول  جامعة ألم7ن و�انت رئاستھ الفخر0ة تو�س، عن الدستوري وا89زب xقPß»، املغرب عن حزب Tستقالل من مراكش ورابطة الدفاع عن اZ9زائر، عن الشعب حزب فيھ م، شارك 1947ف �اير 22 إsh 10 من ا�عقد بالقا رة املغرب العرÛي الذي مؤتمر خالل من املغارÛي الثوري الوحدوي  لالتجاه xsوh ا�9طوط تر�سم بدأت  م: 1947مكتب املغرب العر»ي  -أ  املش�Ãك لدول املغرب العرÛي. الثوري العمل إsh السياOPQ العمل من Tنتقال ، وكذلك1القا رة إsh أوروqا الوطنية املغارqية من ا89ر�ات �شاط مRمة بانتقال نوعية نقلة املغارÛي الوحدوي  العمل م، حيث عرف1945سنة  ا رةالق K> العرqية الدول  جامعة و§�شاء الثانية العاملية ا89رب بان��اء املرحلة  ذه تبدأ  ــ مرحلة النضال املغار»ي املش��ك: مرحلة العمل الثوري 2 بقولھ:  املغرÛي Tستقالل حزب عن الفاOPQ عالل الزعيم ذلك عن و+ع � املش�Ãك، آفاق: مقار/ات للواقع اGrزائري من خالل قضايا ومفا8يم تار
خية، ـ ناصر الدين سعيدو5ي، اGrزائر منطلقات و 2  .16ـ حس,ن بوقارة، املرجع السابق، ص. 1                                                             .3منھ" التحرر  وåمال K> املستعمر ووحدة واZ9غرافيا، 0خوالتار  واeZ9س والدين بي��ا اللغة ال�O توحد الثالثة أوطا�ºم تحر0ر عK sF> التعاون  املغرب أبناء لرغبة املظا ر أك � من الذي cعت � املغرب العرÛي مكتب تyون  ح�» ا��تلفة والتوحيد التeسيق K> أطوار تتطور  املغارqية "ظلت ا89ر�ات   .44ـ أحمد من·¸Sf، املرجع السابق، ص. 3  .419، ص. 2000دار الغرب �سالمي، ب,+وت، 
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 ا89ر من: ا89زب �ل بمشاركة م، وذلك1958أبر0ل  30إsh  27 من املمتدة الف�Ãة K> املنعقد طنجة مؤتمر K> إال يتم لم الرسOU فإن ميالد ا القرن العشر0ن، مطلع مع إفر0قيا شمال لشعوب الوطOa الكفاح سايرت قد العرÛي غربامل فكرة �انت إذا  مؤتمر طنجة وتبلور مشروع التNامل املغار»ي: -ب   .إفر0قيا لدول شمال والتحرر  Tستقالل روح يقض عsF لم الكفاح املسÒÁ، ولكنھ ع � الوحدة لتحقيق املغرب العرÛي أقطار عsF الفرصة فوت مما الثوري، Tتجاه عsF باZ9زائر و0قOPÎ ينفرد ح�» استقاللRما، عsF حصال أن �عد املسÒÁ والكفاح النضال وحدة من واملغرب تو�س أخرج الذي بفضل ا��طط Tستعماري  طو0ال cستمر لم والوحدة Tستقالل و ما xساسي7ن الRدف7ن بتحقيق ي´شر بدأ النفس الثوري الذي  ذا أن عsF م، 1955صيف K> املغرÛي التحر0ر وجHش م، 1955سنة أواخر K> تحر0ر التو�OPSال جHش م، 1954نون � الفاتح K> اZ9زائري  التحر0ر جHش املغارqية: التحر0ر جيوش فتyونت بالتعاقب العسكري  العمل طا�ع ا�9مسHنات مطلع مع أخذ أن الوحدوي  Tتجاه  ذا يلبث ولم  أجل تحر0ر البا«>. من الكفاح بمتا�عة واج�Ùا من الZÁنة cعفي ال Tستقالل عsF الثالثة الدول  أحد حصول  أن -  xقPß» واملغرب اZ9زائر، تو�س، الثالثة: للدول  التام Tستقالل  و املرجو Tستقالل أن -  :حول  الZÁنة  ذه تمحور برنامج وقد م، 1948يناير K> العرÛي املغرب تحر0ر Z9نة تأسHس عن املؤتمر  ذا أسفر كذلك
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مغارqية  سوق  إ�شاء x <KورÛي سايرت موجة التوجھ حيث ومتقدمة، جدا ايجابية طنجة خطوة �عد كذلك والتضامن، الوحدة بضرورة السياسية املغارqية النخب و�> مدى عكست املرحلة  ذه أن القول   و بھ وا�9روج استخالصھ يمكن ما  اZ9زائر0ة الثورة دعم•   اZ9زائر باستقالل مشروطة املغارqية الوحدة اعتبار•   ا�9ارجية العالقات K> املش�Ãك املص�7 إقرار عsF التأكيد•   املؤتمر قرارات تنفيذ متا�عة مRم��ا للمؤتمر دائمة أمانة �شكيل•    فدراh> اتحاد خالل من العرÛي املغرب منطقة توحيد•   املنطقة K> الفر�T OPSستعماري  التواجد تصفية•   العرÛي للمغرب اس¥شاري  مجلس تyو0ن•   :2التاh> الشyل عsF طنجة وتوجRا��ا الوحدو0ة وثيقة أعلنت إذ الوحدة، لRذه xساسية ا�9طوط املغارqة رسم الزعماء قطار، وقدx لRذه K> الواقع مالئمة xك�µ الشyل باعتبار ا الثالثة، ب7ن xقطار فدرالية وحدة قيام أجل من العمل �عOa بل أصبحت xعمال تeسيق �عد مجرد لم حيث العرÛي، املغرب لفكرة وا8Óا مضمونا املؤتمر كما أعطى  . 1مراقب بصفة  ذا Tجتماع لي´يا وحضرت اZ9زائري، الوطOa حر0رالت وحزب ج�Ùة املغرÛي Tستقالل حزب التو�OPS، الدستوري ، 312ـ ديدي ولد السالك، اتحاد املغرب العر4ي: أسباب التعi+ ومداخل التفعيل، مجلة املستقبل العر4ي، العدد  1                                                                .مش�Ãكة ، مركز دراسات الوحدة العر/ية، 1986ـ  1947ـ عبد �لھ بلقز
ز، اqrركة الوطنية املغر/ية واملسألة القومية: 2  .69ـ  52، ص. 2005لوحدة العر/ية، ب,+وت، مركز دراسات ا   .157، ص. 1929ب,+وت، 
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الدائمة  Tس¥شار0ة الZÁنة ، تجرqة2مغارÛي تyامل إلرساء م��ا محاولة T <Kستقالل �عد بارزت7ن تجرqت7ن بظRور  حيث تم�7ت مد وجزر، حركة عرفت أ�ºا إال عرÛي، إقليOU لتجمع فكرة أقدم ~> املغارÛي التyامل فكرة أن . ورغم1مK1958> أبر0ل  طنجة مؤتمر إsh يرجع للفكرة الرسOU امليالد أن املنطقة، بيد K> الوطOa املرجâ> 89ركة التحرر  gطار K> ا�9مسHنات وأصبحت الثقافية اZ9معيات برامج K> ووضعت واZ9زائر، املغرب وتو�س K> الوطنية ا89ر�ات عمل >K الواجRات الرئHسية أحد أصبحت حيث الثالثHنات، K> شمال إفر0قيا أقطار إsh ذا��ا الفكرة انتقلت ثم العشر0نات، K> إsh بار+س العشر0ن القرن  أوائل K> من اسطنبول  إل¬�ا الدعوة مراكز �عددت كما عقد، �عد عقدا وتطورت العشر0ن القرن  K> أوائل الفكرة وقد تأسست Tستعمار، ضد املش�Ãك النضال ف�Ãة إsh املغارÛي التyامل لفكرة التار0خية اZ9ذور  تمتد  تقييم حصيلة منجزات تجرqة التyامل املغارÛي: Oرت ال�Rا لتتوقف م 1964سنة ظRة م 1975سنة أعمالqي اتحاد املغرب وتجرÛانت   ل يطرح: الذي السؤال  ذا. ولكن قائما ليومنا مازال والذي م 1989سنة العر� املغارqية؟  وطموح الشعوب نضال مستوى  K> التyامل مسار أو التجارب انجازات  ذه املشار+ع  الزراعة وÛعض وا�8روقات، املناجم الصناعة، مجال إليھ بال�Ãك�7 عsF التطرق  فسHتم انجازه تم الذي عن القليل أما التyامF>. العمل مستوى  عsF بظاللRا ألقت وال�O الدول املغارqية، العالقات ب7ن وتد ور  وغياب اZ9دية التyامل اتفاقيات أغلب تطبيق عدم عن ناتج وذلك القطاعات، �عض الر�ود K> إsh حد وال�O تصل ا�8ققة النتائج ضآلة ~> العمF> الصعيد عsF املغارÛي التyامل ملسار املم�7ة السمة إن  .Battistella Dario, Théories Des Relations Internationales, Presses De Sciences Politique, Paris, 2003, p. 123- 2  .184، ص. 2003ـ مؤمن العمري، اqrركة الثور
ة 1% اGrزائر، دار الطليعة لل"شر والتوز ع، اGrزائر، 1                                                             .النقل خاصة املتفرقة
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أن  ،و�ان يeبé> التنفيذ ح�7 �عضRا دخلت املغارqية املواصفات لتوحيد القرارات من سلسلة املؤسسات املغارqية، واتخذت K> لمRم أو م��ا مستعمل  و وما وxمر0كية xورqية املواصفات باب x <Kنظمة السائدة ب7ن وقابلت املعمقة، الفنية بالدراسات قامت مختصة Z9نة الغرض لRذا وأ�شأت السلع الصناعية، مجال K> خاصة املغارqية املؤسسات ب7ن مقايHسRا توحيد يتع7ن وال�O الصناعية بمسألة املواصفات ةTس¥شار0 الZÁنة تجرqة خالل من املغارqية الدول  ا تمت دائما الصنا�> اZ9انب وK>  .1بي��ا فيما متنافسة بدور ا جعلRا مما املستوى، حيث من متقارqة K> اZ9زائر، و�لRا مصا�ع وأرÛعة فاس �Ó <Kم مجمع وK> مصا�ع ست تو�س K> نجد الeسيجية: الصناعة -  .والب�Ãوكيماوي  الكيماوي  K> القطاع لالس¥ثمار �Óم برنامج K> شرعت عندما السبعينات K> املشyلة  ذه من لي´يا وقد فاقمت الدول xخرى، K> نظ�7ا��ا بقو��ا والب�Ãوكيماوي  الكيماوي  القطاع وعنابة وأرز0و سكيكدة K> املنجزات اZ9زائر0ة ®8قت وقد ا�9اص، إنتاجRا تصنع واملغرب واZ9زائر تو�س من �ل و0ة:الكيما الصناعة -  .تyامF> ت¥بادل K> إطار أن بدل ت¥نافس جعلRا مما التyامل، لدول  الصنا�> الeسيج K> �شا¡�ا ولد الصنا�> ا�Zال التeسيق K> فغياب متyاملة، م��ا أك�µ تنافسية أ�ºا العرÛي املغرب دول  K> الصناعة عsF املالحظ  ــ %$ مجال الصناعة وا�)روقات: 1   .61ـ  60، ص. 1989يال�%، املغرب العر4ي: نداء املستقبل، مركز دراسات الوحدة العر/ية، ب,+وت، ـ مصطفى الف2  .359، ص. 1996ب,+وت، ـ عبد اqrميد إبرا8ي§S، املغرب العر4ي 1% مف�+ق الطرق 1% ظل التحوالت العاملية، مركز دراسات الوحدة العر/ية، g2.                                                             1نتاج قطاعات من واحد لyل التفصيF> البحث يتواصل
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من جدوى  يحسن بما غارqية،امل الكRرqائية ا�9طوط �امل عsF وTس��الك gنتاج ب7ن والتعديل xمثل للطاقة املتوافرة التوظيف خالل من الشبyات،  اتھ من واحدة K> الضغط انحطاط وqتدارك ا89دود gرسال الكRرqا�ي ع � بتواصل cسمح الوطنية، الشبyات ب7ن لل�Ãابط برنامج بوضع للكRرqاء الوطنية للشر�اتاملدير0ن العام7ن  الرؤساء من املؤلفة ا��تصة الZÁنة قامت الطا«> ا�Zال K> للتyامل وqالeسبة  الستغالل اللي´ية اZ9زائر0ة ا�8روقات و~>: الشركة K> قطاع مختلطة شر�ات ثالث قPÎ» بخلق م 1987عام حyومي اتفاق عن نتج ولي´يا الذي اتفاق اZ9زائر *  .احتياجا��ا حسب xنبوب cع � ا ال�O التو�سية املناطق الغاز، وتزو0د من مكعب م�Ã مليار 3,6 لي´يا بـ م إلمدادK22/05/1988>  وتو�س ولي´يا اZ9زائر ب7ن اتفاقية *  .للمغرب مكعب م�Ã مليار 2,5 م��ا أورqا إsh سنو0ا الغاز من مكعب م�Ã مليار 12 ما قيمتھ رلتصدي وطنجة الرمل حاOPQ ب7ن الغاز بأنبوب ا�9اصة م 1989عام واملغرب اZ9زائر اتفاقية *  .سنو0ا مليار م�Ã مكعب 12 قدر ا إنتاجية بطاقة م 1983عام �شغيلھ بدأ تو�س ع � gيطاh> اZ9زائري  الغاز أنبوب *  ع � تو�س اZ9زائري  الغاز استغالل بخصوص وذلك بورمة حقول  الستغالل و�سوت اZ9زائر ب7ن اتفاق *  : مثل xطراف ثنائية اتفاقيات سوى   ناك يكن ولم املغارÛي، التyامل إطار K> انجاز أي م1995إsh  م 1964من سنة ثالث7ن طيلة القطاع  ذا cشRد لم وا�8روقات املناجم صعيد عsF أما  بحسب ا89اجة لالستخدام xمثل. استخدامRا وجھ K> القطر0ة ا89واجز فعبر  الكRرqائية الطاقة ميدان K> املش�Ãكة تحقيق السوق املغارqية إT shس¥شار0ة الZÁنة بھ توصلت عمل مجاورة، و و شبكة K> الطلب وارتفاع أو اRZ9ات القطر0ة، الشبyات من واحدة K> الضغط تد ور  عن الناتجة الفنية Tختالالت من و0قلل بأسره القطاع
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  .السوق ا�9ارجية عsF املغارqية الدول  ب7ن التنافس لتفادي ال8Ôراء وجنوب و§فر0قيا أورqا نحو لRذه املنتجات وال¥سو0ق النقل تeسيق م، مRم��ا 1972سنة والبا�ور: أ�ش¹ت 8مضياتلÁ املغارqية الZÁنة -  املنطقة مستوى  عsF ا89لفاء �سو0ق K> �شاطھ وتحدد م 1963سنة أ�ùPú املغارÛي: املكتب -  : K> الRيئات  ذه العرÛي، وتتمثل املغرب دول  ¡�ا مرت ال�O والصراعات واملشا�ل xحداث بفعل ذلك �عد جمدت ثم �انت  ز0لة، عملRا حصيلة أن غ�7 ا�Zال،  ذا K> سيقللتZ9 eان إ�شاء طر0ق عن وذلك والتبغ، ا89لفاء، ا89مضيات ~> محاصيل بثالثة إال �عن ولم جدا  ز0لة �انت ا�Zال  ذا K> التyامل محاوالت  ــ %$ مجال الزراعة والنقل: 2  .1كyل املغرqية K> التyامل والوحدة ولكن الطاقة مجال K> فقط لHس املشار+ع �ل عطلت م 1992عام اZ9زائر ثأحدا أن  ذا القطاع، غK �7> لالتحاد العامة السياسة K> ا�ZÝام خلق الب�Ãولية، ¡�دف للصناعة مغارqية Z9نة م بإ�شاء1989عام  K> الشامل التقارب من نوع إsh أدت فقد ذلك ومع ثنائية، اتفاقيات شyل K> �انت الطاقة واملناجم قطاع K> التyامل محاوالت جل أن نالحظ أن الذكر لفةالسا املعطيات خالل من و0مكن  .الب�Ãوكيماو0ة للصناعات الشركة اZ9زائر0ة اللي´ية اللي´ية لZÁيوف�7ياء، اZ9زائر0ة الشركة الب�Ãول، و§نتاج
                                                           1 -Ahmed Rouadjia, L'union Du Maghreb Arabe Et Les Accords D'association Avec L'union Européenne, In: Kerdoun Azzouz, Nemouchi Farouk, Euro- Méditerranée Le Processus, Dar El Houda, Algérie, 2004, p. 84. 
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الدار  - تو�س  املغارÛي القطار مشروع أبرز ا املعطلة ولعل �عض املشار+ع يتعدى ال املغارÛي فاإلنجاز النقل بقطاع يتعلق أما فيما الزرا�>، للقطاع بالeسبة  ذا  .1برامجRا و�سو0ق وصناعة لزراعة جRو0ة تeسيقية انجاز سائلبدراسة و  م 1969سنة للتبغ واملغرب تو�س اZ9زائر، من لyل الوطنية املدير0ات بدأت للتبغ بالeسبة - سنة   املشروع توقف ثم والدار البيضاء اZ9زائر ب7ن ا�9ط إلتمام gعدادات وتواصلت السر+ع، للقطار املغارÛي واZ9زائر تو�س م ب7ن 1974سنة الرحلة xوsh وqدأت التنفيذ K> الشروع ووقع والدار البيضاء، تو�س ب7ن السر+ع مغارÛي للقطار خط إ�شاء تقرر  ا89ديد الوطنية لسكة تالشر�ا و7qن وزارات النقل ب7ن مشاورات البيضاء، فبعد ال8øن  مشروع املغارqية الدول  ب7ن انجاز ا تم ال�O املشار+ع من . كذلك2م1975   .121ـ نفسھ، ص.  3  .60ـ مصطفى الفيال�%، املرجع السابق، ص. 2  .355ـ  354عبد اqrميد إبرا8ي§S، املرجع السابق، ص.   1                                                             الصنا�> لإلدماج Ûياملغار  البنك مشروع *  : أ مRا الeسيان وg مال ولعل طي K> بقيت ولكن التyامل بمسألة واملتعلقة اZ9ا زة الدراسات من العديد إsh املغارÛي، باإلضافة التyامل مس�7ة خالل من انجازه K> كب�7 شوط قطع أو انجازه تم عما أمثلة  ذه  وتم تجاوزه. املشروع و�OPS ذلك عكس qية أثب¥تاملغار  العالقات أو الواقع ، ولكن3ميدان ال8øن K> الساحة الدولية عsF املشRودة وللتطورات التجار0ة K> املبادالت ونوعية كمية �غ�7ات حصل من ملا تبعا الدراسات الفنية K> النظر و§عادة املشروع است¹ناف املHسور  ومن مدة زمنية، واستمر استغاللRا للتمر0ن والتyو0ن، باخرة ءاقتنا ووقع للمالحة مغارqية شركة إ�شاء عT sFتفاق وحصل تنفيذ املشروع وقد بدأ ا�9ارجية، املوا�ئ و7qن وqي��ا املغارqية املوا�ئ ب7ن xجن´ية ثم أوال املغارqية ونقل املنتوجات والسلع البحري 
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فرض  طر0قRا عن �ستطيع ش�Ãكةم مغارqية سوق  و§قامة حرة تجارة منطقة �9لق وTتحاد املغارqية التyامل الدول  عsF يeبé> �ان جديدة، اقتصادية نظم من تبعRا وما التكتالت  ذه ظل وK> .آسيا شرق  جنوب K> وآسيان الشمالية أمرy0ا K> والنافتا أبرز ا Tتحاد xوروÛي ولعل Tقتصادية التكتالت ظRور  بدأ ثم ،ومن املغارqية السوق  ضم��ا من وال�O عsF أسواق العالم السيطرة من التمكن ¡�دف آخر، جانب من xمر0كية املتحدة والواليات جانب من دول أورqا الغرqية K> متمثل الغرب ب7ن جديدة حرب لبداية ا�Zال فتح قد فإنھ والغرب، الشرق  ب7ن الباردة إ�ºاء ا89رب إsh أدى قد Tش�Ãا�ي املعسكر غياب من تبعھ وما السوفيا�ي Tتحاد ا�ºيار �ان إذا  تحديات ومعيقات تحقيق التyامل Tقتصادي املغارÛي:  بالشلل واZ9مود؟ و§صابتھ املغارÛي التyامل مسار �عطيل وراء �انت ال�O والتحديات ا89قيقية xسباب ن¥ساءل عن يجعلنا ما و ذا املغارqية، للمنطقة املتوفرة ةال�íم gمyانات عن ح�» وال املغارqية طموحات الشعوب عن �ع � ال جدا،  ز0لة جاءت املغارÛي التyامل تجرqة مس�7ة نتائج حصيلة أن يبدو  1م1970سنة منذ xساOPQ قانو�ºا وضع وال�O للط�7ان املغارqية الشركة مشروع *  الصيدالنية واملنتوجات xدو0ة مشروع * <K تمع وجود اZا� <hقتصادية التكتالت ومنافسة الدوT ،خرىx انيات وجود ورغمyمg قتصادية واملادية والثقافيةT <K ي املغربÛزمات للظروف نظرا أنھ إال التكتل،  ذا مثل إلقامة العرxو Oي املغرب مر ¡�ا والتحديات ال�Ûالعر <K OPÅن ¡�ا مرو0 املاå ية الدول  �ستطع لمqشود، مما  ذا تحقيق املغارeامل املy1                                                            م��ا العديد جعل الت - Rida Salah Eddine, La coopération économique entre les pays du Maghreb, Banque islamique de développement, Arabie Saoudite, 1985, p. 19. 
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حل  عsF الفردي العمل منطق يدا مRم، وأن ا�9طر وqات الركب عن املتماثلة تخلفوا ا89ضار0ة وxصول  والدين الواحد الواحدة اللغة أ8èاب املغارqة أما والثقافات، اللغات، متباينة ا89ضارات مختلفة دولRا أن رغم اليوم، عsF عالم نفسRا وفرضت واقتصاديا سياسيا رqيةالغ فيھ أورqا تكتلت الذي الوقت ظل K> يأ�ي  ذا ا�9ار=>، العالم مواجRة ا�Zموع K> مصاÒ9 صيانة التكتل تضمن من حالة إsh التوصل دون  حالت وال�O مؤسساتية، اقتصادية، إدار0ة، تحديات سياسية، عديدة تراوحت ب7ن اتجا ات وأخذت املغارÛي والتyامل للتكتل املا�عة واملشكالت تالتحديا �عددت  التحديات الداخلية: -1  .املتyافئة غ�7 الشراكة عالقات خالل من ك �ى  اقتصادية تكتالت أو إsh منظمات عاملية الدخول  طر0ق عن القتصادياتھ حمائية ترتHبات عن منفردا يبحث   البيeية. العالقات تحديد K> متأخرة مرتبة يحتل Tقتصادي الRاجس لتحقيق التyامل حيث �اف غ�7 يبدو الRدف  ذا أن إال العمالقة، التكتالت عصر K> والتeسيق gقليOU �عز0ز التعاون   و التyامل تجرqة يجسد أنھ اعتبار عsF املغارÛي وTتحاد التyامل من xساOPQ الRدف  التحديات السياسية: -أ  .التyامل املغارÛي وجھ  ذا K> وتقف وقفت الداخلية ال�O  التحديات أ م عsF املبحث  ذا K> س�Ïكز وqناء عليھ .أسوأ إsh س�ù من  روqا الواقع رفض يصبح ال ح�» السياسية وTقتصادية القوة تحكمRا من خلفية املفا يم  ذه مع ملالتعا ضرورة cعOa مما اZ9ديد، العالOU بالنظام اق�Ãنت اZ9ديدة ال�O وغ�7 ا من املفا يم العوملة اسم تحت منطقRم يفرضوا أن فيھ xقو0اء يحاول  عالم K> والعرب cعHشون  تجاوزه الزمن مفRوم منعزل  عالم K> الذاتية �عقيدا، فالتنمية أك�µ بمشكالت املغارqة سوف يصطدم بل يفيد لن مشكال��م
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التكتالت  دور  انحصر ح7ن وK> التكتالت العمالقة، وعصر العوملة اZ9ارف تيار ظل K> اZ9ميع بضرورة �عز0زه قناعة رغم فاعليتھ من قلل ما لي´يا، و و عsF فرضت ال�O العقوqات مواجRة K> دورا فاعال أن يلعب من Tتحاد املغارÛي يتمكن لم ح7ن K> ا�9لي¯>، التعاون  مجلس K> ا89ال  و كما ھالRاجس xمOa فاعليت أث´ت وحيث  للقوى  م��ا أي مساندة وعدم القائمة xنظمة عsF ا89فاظ g <Kقليمية gفر0قية السيادة  ودوا�> الضيقة القطر0ة أداة 89ماية مجرد بyونھ الواقع cشRد أن إال اس�Ãاتيجيا خيارا cعد بي��ا التكتل عsF أن املغارqية الدول  ورغم تأكيد لآلخر، املعارضة العناصر  K> ت�Áيص التحديات السياسية وعليھ يمكن  ادف، إقليOU تyامF> مشروع إsh املغارqية تجرqة التyامل ر«> دون  عوامل أخرى  جانب إsh حالت وال�O ،1ا�8لية و و xمر  التyامل، مسار إنجاح عsF القادرة ملد�يا ا�Zتمع ومؤسسات السياسية وxحزاب ضرورة توفر الديموقراطية و و أال التyامل لتحقيق اZ9ديد الوظيفي الطرح مرتكزات أبرز  أحد غياب cعOa ما عsF نفسRا، و ذا منغلقة أنظمة ف·O التyاملية، العملية K> اZ9ما �7 ومشاركة الشعبية الدبلوماسية لعمل �عطي مجاال وال حyومية، �7غ أو حyومية �انت سواء الفاعلة السياسية املؤسسات �غيب حيث ا89اكمة، اختالف النخبة أو اتفاق بمدى �عيد حد إsh ترتبط التyامل ومستو0ات درجات نجد ثم ومن أخرى، سماح بمشاركة دونما السياسات وتنفيذ وضع x <Kك � الدور  يمارس ف¬�ا ا89اكم النظام الزال املغارqية الدول  أنحيث  xساسية، واملشكالت التحديات أحد أولو0ا��ا وترتHب السياسية النظم ب7ن Tختالفات تمثل  طبيعة النظم السياسية: •  التالية:                                                            1 - Balta Paul, La dynamique des relations maghrébines, Maghreb: les années de transition, Laphonic, Alger, 1990, p.144. 
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gرادة  حر0ة من قدرا تتطلب الفاعلية أن بفاعلي��ا، إال الع �ة ولكن املد�ي ا�Zتمع منظمات لHست �عدد الع �ة cعOa أن ما و و املغارqية، الوحدة تحقيق K> ور اد تلعب أن العرÛي املغرب اتحاد K> إطار تأسست ال�O املغارÛي الطا�ع املد�ي ذات ا�Zتمع مؤسسات من منظمة 83 حواh> تلعب أن حالت دون  ال�O ~> العوامل و ذه اZ9مRور، إsh رسال��ا gعالمية إلبالغ الوسائل إsh وافتقار ا التنظيم واملمارسة حيث من املد�ي ا�Zتمع مؤسسات عفض إsh أدى ما و ذا ا�Zتمع املد�ي، املواطن ومؤسسات دور  كب�7 حد إsh و مشت املسؤوليات أنواع �ل الرسمية املؤسسات احتكرت فلقد  1.والب�7وقراطية الرسOU الطا�ع عل¬�ا غلب حيث كب�7ا �ع�µا �عرف املغارqية التجرqة جعل الذي املستوى  عsF املؤسسات  ذه 89ركة أوسع مجال إعطاء من والتخوف �Tغالق  ذا . و+عود2أ دافRا إsh تجرqتھ ووصولRا استمرار عsF أنظمتھ ديمقراطية ساعدتھ الذي xوروÛي تجرqة Tتحاد من نتعلم أن وعلينا مد�ي، أزمة مجتمع م��ا جزء K> ~> العرÛي املغرب اتحاد أزمة أن و و ما cعOa اZ9ميع، إرادة وتوفر اZ9ميع مشاركة إsh يحتاج املغارÛي املش�Ãك البناء ألن املش�Ãك، والبناء املغارÛي التنمية تحقيق K> بدور ا القيام عن املد�ي ا�Zتمع منظمات عرقلة K> لبية باديةالس وتلك الشأن العام، عsF الدولة  يمنة ن¥يجة ا89اضر الوقت K> املنظمات لRذه متوفرة غ�7 عوامل و~> وا89ركية shي إÛالتعدي من التخوف املغار sFالس´ب و و القطر0ة، السيادة ع OPSHود أية فشل وراء الرئRقتصادي. أو نادت بالوحدة جT املyالت     
                                                           1 -  Charles Andrés Julien, L’Afriques du nord en marche, Gallimard, Paris, 1975, p. 164. 2  69ـ  52لد السالك، املرجع السابق، ص. ـ ديدي و.  
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ا89دود  مشكالت إsh ذلك و0رجع بالتوتر، مجملRا K> املغارqية العالقات تتم�7  تأزم العالقات املغارeية: •   .246ـ  239، ص. 1993، اGrزائر، 111ـ أحمد مBابة، مشكالت اqrدود 1% املغرب العر4ي، مجلة السياسة الدولية، العدد 2  .306، ص. 2001للعلوم zمنية، الر
اض، ـ دمحم محمود السر
ا5ي، اqrدود الدولية 1% الوطن العر4ي: 5شأ¶\ا وتطور8ا ومشكال¶\ا، أRاديمية نايف العر/ية 1                                                            لRا ال�O �عرضت وا89صار  ناك أزمة املقاطعة �انت دفق املغارÛي، املستوى  عsF والتyامل التعاون  بجRود T تمام عsF ¡�ا cغلب القطري، جعلت T تمام املستوى  عsF أزمات من أفرزتھ وما املغارÛي Tتحاد لدول  الداخلية xوضاع إن  Vوضاع الداخلية Vمنية وا8عNاسا�Õا: •  .2املنطقة دول  ب7ن للتوترات xساسية واملصادر Rواجسال أحد تمثل ال8Ôراء مشyلة عدم �سو0ة أن كما والب�Ãولية، املعدنية بال�µوات غنية مناطق أ�ºا عsF عالوة القيادات ا89اكمة، رؤى وذلك حسب الدول  تلك ب7ن العالقات عsF ف·O تؤثر �عيد حد إsh �سو��0ا بالرغم من أ�ºا K> دول املغرب العرÛي ب7ن ا89دودية املشكالت خطورة وتتمثل ومور0تانيا، املغرب ب7ن ا89دود مشyلة و ناك املعا دة، مصادقة املغرب عsF �عد م 1992عام �سو��0ا تمت أن إsh املنطقة دول  ب7ن gطالق عsF خطورة اZ9زائر واملغرب xك�µ ب7ن مشyلة ا89دود و�عد للدولت7ن، البحر0ة ا89قوق  حول  ولي´يا تو�س ب7ن ا89دود كما توجد مشyلة لي´يا،و  اZ9زائر ب7ن مشyلة ا89دود أيضا و ناك يخبو، وأخرى  ينفجر أحيانا ولكن م 1983مارس 19 اتفاق  K> املسألة �سو0ة تم قد أنھ ، و0ف�Ãض 233النقطة حول  وتو�س اZ9زائر ب7ن ا89دود نجد مشyلة حيث ،1عام �شyل إفر0قيا K> ولكن فقط العرÛي املغرب ب7ن دول  لHس املشكالت تلك خلق K> ادورا كبT  �7ستعمار لعب وقد آلخر، وقت من لالنفجار قابلة موقوتة قنابل �عت � ف·O ومن ثم �ºا�ي، �سو��0ا �شyل وعدم
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قضية لوكرÛي وردود  Tقتصار عsF عرض العنصر  ذا K> وسHتم حيا��ا، وأنماط وأفyار ا وخدما��ا اس��الك سلعRا من خاللRا يتم سوقا موارد ا، و�شyل �ستغل املتقدمة الدول   يمنة تحت املغارqية، لتبقى ب7ن الدول  التeسيق والتعاون  جRود عرقلة K> ¡�ا �سا م املرتبطة والسر0ة العلنية واملعطيات املستجدة الظروف الدولية إال أن املغارqية الدول  معظم x <Kزمات تلك ورغم انفراج تقر0با، الوضع نفس تو�س K> اZ9زائر، وعاشت ا�9انقة ا89ادة السياسية وxزمة اللي´ية، اZ9ما �7ية   .93، ص. 1991ـ أحمد صديق، اتحاد املغرب العر4ي 1% العالم العر4ي، أفر
قيا الشرق، الدار البيضاء، 1                                                            فيھ ب´نا�õا ال�O ال�Ãمت املغارqية اZ9امعة مشروع مثل املش�Ãكة تنفيذ �عض املشار+ع عن وتوقفت تو�س، وقمة قم�O نواكشوط تحضر لم حيث بتحفظ العرÛي املغرب دول  لي´يا مع الوضعية �عاملت  ذه وأمام الغرqية، الدول  K> مواجRة معRا التضامن يةثان مرة لي´يا طالبت ثم عsF لي´يا ا89ظر اZ9وي  طبقت املغارqية الدول  أن إال xخرى"، الدول xعضاء عsF اعتداء cعت � من الدول xعضاء دولة لھ تتعرض اعتداء "�ل أن عsF تنص ال�O العرÛي املغرب اتحاد من معا دة 14املادة  مس¥ندة إx shمن مجلس قرارات تطبيق وعدم ان�Ùاج إsh الوقوف املغارqية الدول  من لي´يا طالبت  .عل¬�ا والدبلوماOPQ اZ9وي والعسكري  توسيع ا89ظر تم لي´يا، حيث ضد جديدة بفرض عقوqات م القاOPÅ 1993نون � 11 بتار0خ 883 واعتماد القرار م، 1988سنة باسyوتلندا لوكرÛي بلدة فوق  الطائرة xمر0كية بتفج�7 ال��امRا لي´يا عsF را89ظ ، وفرض7481القرار  ثم 731 القرار م عx  <K21/01/1992sFمن مجلس صادق أن منذ عل¬�ا، جوي  حظر بفرض وذلك العرÛي التحاد املغرب الدول املyونة أحد اللي´ية اZ9ما �7ية بأمن املس  و اZ9ديد الدوh> النظام قيام عن �عب�7 أول  �ان  * قضية لوكر»ي وردود الفعل املغارeية:  .الفعل املغارqية عل¬�ا
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امتناع  عند إsh قم��ا xزمة وصلت وقد والثمانHنات، السبعينات خالل عقدي املغارqية العالقات حكمتال�O  وسياسة ا�8اور  املتبادلة gعالمية ا89مالت جديد من لتعود الثمانHنات، �ºاية عقد مع الدول  ساد عالقات  ذه الذي التعاcش ملناخ القاضية الضرqة بمثابة و�انت الدول،  ذه ب7ن الثنا�ي وقضت عsF انتعاش التعاون  التyامF>، واملسار العرÛي املغرب اتحاد مس�7ة عرقلة K> القضية  ذه سا مت . وقد1وتمو0لRا من  السياسية النظم اختالف املش�Ãكة، وأيضا القرارات K> تنفيذ صعوqات وتخلف تضارب السياسات Tقتصادية عل¬�ا ي�Ãتب xمور   ذه واZ9مركية، والتنفيذية التجار0ة xنظمة وال¥شر+عات حيث الدول من  ذه تختلف كما الدول، ب7ن Tقتصادي التeسيق صعوqة إsh  ذا يؤدي حيث بنظم التخطيط Tقتصادي، xخذ درجات حيث ومن Tقتصادي النمو درجات حيث من املغارqية الدول  تتفاوت  تصادية:التحديات rق -ب  اZ9زائر آنذاك. �عHشRا ال�O �انت xزمة الداخلية وذلك بحكم �ºائيا، Tتحاد مس�7ة �عطيل cعOa اZ9زائر عند Tتحاد رئاسة بقاء العرÛي، ألن K> اتحاد املغرب واملص�7ية املRمة القرارات �ل عن xول  املسؤول الرئاسة مجلس و و T <Kتحاد الRيyل الرئOPSH �عطيل K> ال�O سا مت العوامل ب7ن من �انت املتباينة املواقف و ذه الدول املغارqية، مواقف م��ا عن احتجاجا م 1995سنة من اZ9زائر العرÛي املغرب اتحاد رئاسة �سلم عن لي´يا من  املغارÛي Tقتصاد cعا�ي كما أساسية، عقبة البعض يمثل املغارqية �عضRا الدول  ب7ن النقدي xساس العام، واختالف القطاع أو ا�9اص القطاع إsh �و�ºا تeتOU حيث ، 5ـ دمحم مل,ن لGÆال أGüال، معوقات الت<امل 1% إطار Vتحاد املغار4ي وسبل تجاوز ذلك، مجلة املفكر، العدد 1                                                            التصور  وغياب ف¬�ا، التنمية والتوجھ ا�9ار=> الس�Ãاتيجية gنتاجية لقاعدةا ضعف   .36ـ  20، ص. 2010مارس 
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<hسيق وغياب الشموeالسياسات الت <K قتصادية ب7نT ،يةqيضاف الدول املغار shية توفر عدم ذلك إeاملية، حالة إل�شاء صا89ة أساسية بyنتا=>  كما أن تg الفن تصHب  آفات  ذه �ل العالم، K> التكنولو=> دمالتق �ساير ال املغارqية والدول  متخلف سنة  %21,4نحو  املعدل  ذا بلغ حيث واملغرب تو�س من �ل g <Kجماh> ا�F8> الناتج تحو0لية K>ال لقطاع الصناعات نصHب أعZ® sFل وقد اZ9لدية، والصناعات اZ9ا زة واملال�س املeسوجات الغذائية واملشروqات ثم الصناعات تل¬�ا واملطاط، اZô9ري  والفحم والبالس¥يك النفطية واملنتجات أ مRا صناعة الكيماو0ات رئHسية مجموعات عدة عsF املغارqية الدول  K> التحو0لية الصناعات قطاع يرتكز ضعف قاعدة الصناعات التحو'لية: •  .التyامل K> املغارqية التجرqة إخفاق وراء �انت التحديات Tقتصادية ال�O التعرض أل م سHتم فإنھ سبق ملا ووفقا املغارÛي. والتyامل للتكتل محاولة أي و�عرقل Tقتصاديات املغارqية   .19، ص. 2004مواج�B\ا، اGrامعة zردنية، عمان، ـ دمحم مصطفى البنا، التحديات العاملية الSc تواجھ الصناعات التحو
لية العر/ية ودور الت<امل Vقتصادي 1% 1                                                            ا�9ام، املواد عsF اعتماد ا والتكنولوجيا أك�µ من العلم من املعرK> املدخل كثافة عx sFول  املقام K> �عتمد صناعات و~> K> تو�س واملغرب، �س´يا �سود وال�O التعديeية غ�7 واملعدنية xساسية واملعادن الRندسية للصناعات تضاؤل x مية الeس´ية  و التحو0لية الصناعات من النمط  ذا cعكسRا ال�O ا89قائق وثا�ي واملغرب، K> تو�س الeسيجية ف¥سود الصناعات أما مور0تانيا، النا_T ùPقتصاد ذات الدولة K> الغذائية الصناعات املنطقة، بHنما �سيطر K> النفطيتان الدولتان و ما واZ9زائر لي´يا من �ل K> الب�Ãوكيماو0ة الصناعات القائمة، حيث �سيطر لتحو0ليةا الصناعات و7qن أولية، خام مواد من القطري  املستوى  عsF أو كyل ما يتوفر للمنطقة ب7ن القوي  Tرتباط أولRا ا89قائق، من مجموعة الصنا�> gنتاج لRيyل النمط  ذا . و+عكس1م2002
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من  كب�7 قدر وتوفT �7ستáناءات من املز0د طلب عن فضال اZ9مركية، gجراءات و�عقيد باملواصفات واملقايHس، ا�9اصة �ÃاطاتTش استخدام K> املغاالة إsh املغارqية الدول  Z9وء يالحظ عsF حسا¡�ا، لذلك إقليOU تكتل وقيام لRا ��ديد أي قبول  يصعب وال�O القائمة، التصeيع مجاالت K> تقدم من ما أحرزتھ عsF للمحافظة دولة �ل �سsâ حيث بي��ا، فيما متنافسة منتجات أل�ºا البيeية التجار0ة ر املبادالتالرئHسية لتطو0 واملعيقات التحديات �أحد �عت � املغارqية املنتجات و�شابھ gنتاج  يا�ل تماثل انخفاض ×�م التجارة البي�ية للبلدان املغارeية: •  1.العاملية باألسواق املنافسة K> أعsF قدرات والسيارات، و و ما يكس�Ùا واملعدات ا89اسبات مyونات الصناعات  ذه وتضم مليار  22,6 بلغت قد اZ9زائر وتو�س من كال مديونية أن م 2003لعام املوحد العرÛي Tقتصادي K> التقر0ر املeشورة gحصائيات �ش�7 إذ الت8Ôيح الRيكF>، سياسات إتباع من ذلك عsF وما ترتب النقد الدوh> بصندوق  Tستعانة استدعت حادة، واجتماعية أزمات اقتصادية حدوث إsh مشyلة املديونية ا�9ارجية أدت وقد العاملية، gق�Ãاضية املؤسسات من وغ�7 ا الدوq <hية والبنكxور  لالس¥ثمار وم�7انية املمثلية xوروÛي البنك من لyل ا�9ارجية الديون  مشyلة من البلدان املغارqية �عا�ي املديونية: •  الصناعات. لتلك ا89ماية �عمل  كما الصناعية، للدول  املالية التبعية إsh ترسيخ العرÛي لدول املغرب يةا�9ارج املديونية م، وتؤدي 2002عام لتقديرات وفقا وذلك التواh>، عsF مليار دوالر15 دوالر و مليار 14 ومور0تانيا املغرب مديونية وصلت ح7ن K> التواh>، عsF دوالر مليار13 دوالر و                                                            1- Boussetta Mohamed, Espace euro-méditerranéen et coûts de la non intégration sud-sud: le cas des pays du Maghreb, France, 2004, p. 234. 
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sFلة عyقتصاديات  يT يةqمركية العوائق خالل من املغارZ9دار0ة واg  والضر0´ية Oا ال�Rا ألجل كشروط تضعRفلك دمج <K قتصادT OUكة: •  .العال�للدول  املساحة الشاسعة مع مقارنة غ�7 �افية ف·O وجود ا رغم املواصالت املغارqية شبكة أن نجد حيث املغارqية، الدول  ب7ن تنمية املبادالت التجار0ة أمام تقف ال�O والعراقيل الرئHسية التحديات أبرز  من املالئمة يةالتحت البa» نقص cعت � قصور الب�ية التحتية املش�  وت�7ة K> �سر+ع العوامل  ذه سا مت وقد اسم "إيز�ستات"، تحت املغارÛي املعروف xمرy0ي الشراكة مشروع م، وكذلك 1992سنة منذ من طرف البeتاغون  ملبلورةا القصوى  xسبقية أو باس�Ãاتيجية xولو0ة سOU ما K> إطار املندرج باملنطقة الكبT �7 تمام xمرy0ي  و الدول املغارqية خاص وqوجھ بمنطقة جنوب املتوسط T تمام إx shورÛي Tتحاد ال�O دفعت xسباب ب7ن من أنھ أحد عsF يخفى الشراكة، وال مسميات العرÛي تحت املغرب دول  اتجاه خالل املبادرات املتواز0ة من يظRر كما Tقتصادي ا�Zال K> حدة أك�µ التنافس أن غ�7 الواليات املتحدة xمر0كية وأورqا، ب7ن Tس�Ãاتي¯> Tقتصادي للتنافس ر انا يصبح أن عsF العرÛي املغرب يوشك  ـ التحديات ا(Kارجية:-2  التمو0ل. مشا�ل gمyانات وخاصة K> ر قصو  إsh مرده ،و ذا املتوسط xبيض البحر أورqا وحوض عsF محصورة ا�9طوط البحر0ة فنجد للموا�ئ بالeسبة أما اZ9و0ة، وا�9طوط ا89ديدية السكة عدا شبكة منعدمة، ما تyون  فتyاد العرÛي املغرب عsF مستوى  أما xولية)، املواد تصدير التجار0ة ا�9ارجية (مراكز املبادالت �9دمة أعدت قد واملوا�ئ واملطارات أنواعRا بمختلف النقل شبyات من البa» التحتية أن ذلك إsh أضف الداخل، و7qن عsF السواحل الك �ى  السياحية املراكز و7qن وال8Ôراو0ة، املناطق اZ9بلية ب7ن التوازن  عدم إsh باإلضافة ولي´يا،  ذا K> مور0تانيا وضآلة واملغرب واZ9زائر تو�س من �ل K> املواصالت شبكة K> كثافة  ناك نالحظ أن كما املغارqية،
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الواليات املتحدة  أن ، غ1�7متyافئ7ن غ�7 طرف7ن ب7ن التعاون املتبادل و  Tعتماد من معقدة جد خالل آليات بأورqا من للمتوسط اZ9نوqية الضفة دول  لرqط xورqية املبادرات تنوع و�سارع إT shعتبار وقد أدى  ذا العرÛي، املغرب بمنطقة م��ا يتعلق ما خاصة xبيض البحر 89وض اZ9نوqية xورÛي املبكر �شؤون الضفة T تمام K> بارزا رادو  وTقتصادية والثقافية واZ9غرافية التار0خية العوامل لعبت  التبادل ا()ر:متوسطية ع�l التNامل املغار»ي من خالل منطقة  -تأث�� الشراكة Vورو  -أ  .لRا كب�7ا تحديا تمثل شراكة K> عالقات نفسRا البلدان املغارqية وجدت xمرy0ي عsF املنطقة xورÛي ال¥سابق  ذا وأمام للمنطقة. مباشرة القفز K> يتمثل إصرارا أمر0كيا تواجھ لك��ا K> املنطقة الeشاط xمرy0ي لتضHيق باملنطقة أورqا ا تمام  .Qualallou Fathlla, Après Barcelone Le Maghreb Est Nécessaire, L'harmattan, France, 1996, p.135 - 1                                                            الفردي التعامل من خالل xثمان وqأبخس املناطق  ذه T <Kقتصادية املوارد وا89صول عsF السيطرة من مكنالت cعOa حدود بال تجارة الناشئة، فشعار الصناعات عsF العمودي با�9ارج، والقضاء Tرتباط سياسة واستمرار Tقتصادية التبعية من مز0دا يجOa إال لن والذي املغارÛي و و الطرف الضعيف للطرف ومyلفة xقوى، الطرف لصاÒ9 نتائج إsh حتما ستؤدي والثقل السياOPQ ´شر0ة والتقنيةال والقدرات املادية gمyانات K> متyافئ7ن غ�7 طرف7ن ب7ن الشراكة بأن القول  و0مكن  متوسطية. -بالشراكة xورو ا�9اص م 1995نوفم �28 و 27 يومي برشلونة مؤتمر عقد خالل من بالنجاح xورqية املتوسطية الدول  مجRودات �للت فقد ذلك السبعينات، ومع ف�Ãة x <KورÛي العرÛي رل8Áوا كما حدث بالeسبة إفشالRا عملت عsF أحيانا أ�ºا بل املتوسط، دول  ب7ن تمت ال�O وTجتماعات لyل ا89وارات مراقبة دقيقة إsh دفعRا ما و و K> املنطقة، ملصاR89ا مباشرا ��ديدا املشار+ع  ذه K> رأت xمر0كية
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عالقات  و§قامة املغارqية مع الدول  تجار0ة معا دات عsF التوقيع عsF املبادرة خالل من املنطقة إsh أمرy0ا حيث تطلعت م، 1783حلول سنة مع وqالضبط أمرy0ا استقالل �عد ما إsh باملنطقة املغارqية xمرy0ي T تمام xمر0كية املغارqية. و0رجع بالشراكة إيز�ستات" ا�9اصة xمرy0ي "س¥يوارت وز0ر التجارة مبادرة ثم أوسطية، الشرق  بالسوق  cسU» ما إفر0قيا أو وشمال xوسط K> الشرق  Tقتصادي وTس¥ثمار تعاون ال مسار K> اخ�ÃالRا يمكن املشار+ع من مجموعة K> قد تجلت متوسطي متعدد �xعاد، -أورو فضاء إلقامة xوروqية ا�8اوالت تجاه xمر0كية الفعل ردود أ م أن يبدو  املغارeية: -مشروع الشراكة Vمر'كية  -ب  .املتyافئة غ�7 شباك شروطRا واتفاقيا��ا K> وال�O وقعت متوسطية، -xورو الشراكة تحدي أمام مؤسساتھ خالل من تحر0كھ والتفاوض عن دولھ ال�Zç Oزت املغارqية للمنطقة تحدي أخطر و ذا gقليOU، والتعاون  التyامل مبدأ ال¥ش¥ت بدل وتكر+س مماثلة  قوة أية ظRور  صد K> يتمثل املنطقة K> ألمرy0ا اZ9ديد التوجھ  ذا إن  .2املنطقة K> وTستقرار xمن K> اس¥تاب ألمرy0ا  و xعظم فالدور  وqالتاh> املتوسط، xبيض البحر منطقة T <Kستقرار تحقق أن عال �ستطي وحد ا أورqا xمر0كية فإن الرؤ0ة حسب إذ ع��ا، الدفاع يتع7ن ال�x Oمر0كية ا89يو0ة لتأم7ن املصاx Ò9طلOPS، ا89لف ع � باملتوسط T تمام ضمن باملنطقة xمرy0ي T تمام كما يدخل  .1املنطقة K> قو��ا الستعراض وذلك م 1794سنة سفينة حرqية أمر0كية أول  بإرسال املتوسط xبيض البحر تواجد ا K> أمرy0ا دعمت كما م، 1791سنة املغرب xقPß» بطنجة K> لRا قنصلية أول  فتح من أمرy0ا وتمكنت دبلوماسية،   .142، ص.2003وال"شر، القا8رة،  للطباعة جديدة، مصر باردة حرب العالم: مواجBة 1% ر
<اأم ـ سعيد الالوندي،Benantar Abdenour, Les Etats- Unis Et Le Maghreb: Regain D'intérêt?, C.R.E.A.D, Algérie, 2007, p.187. 2- 1                                                            الساحة عx sFقوى  لقوةا باعتبار ا املتحدة الواليات تنازع السوفيا�ي سابقا، لالتحاد
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ضروري  شرط املغارqية الدول  ب7ن حر تبادل منطقة إقامة أن أمرy0ا �عت � عكس أورqا فعsF .اقتصادية سياسية، عسكر0ة، نواû> عدة من العرÛي املغرب K> السياسية النظم مع عالقات قو0ة رqط :م��ا عدة مؤشرات خالل من التوجھ  ذا مالمح تجلت وقد املغارqية، املنطقة K> أو مزاحم��ا منافس��ا عsF تyون قادرة أو العاملية، واملالية  وزراء Tقتصاد ضم اجتماعا واشنطن K> الدوh> النقد وصندوق  الدوh> البنك اجتماعات عsF  امش نظم xمر0كيون  حيث بالفعل، مور0تانيا إدماج تم وقد مبدئيا، موقفا إ�عاد ما �عت � وال مستعدة إلدماجRما تبدو الواليات املتحدة فإن املشروع  ذا عن ولي´يا مور0تانيا إ�عاد ا ورغم أمرy0ا والبلدان املغارqية، ب7ن ا89ر للتبادل اqrادي والعشر
ن، ترجمة  القرن  نجابھ كيف Vنحطاط: طليعة zمر
كية املتحدة الواليات روÏ%، ـ غارودي 1                                                             ـ Tس�Ãاتيجيات والتصورات البديلة لتحقيق التyامل Tقتصادي املغارÛي:  .بمصا89ھ ومتمسك مبادراتھ استقاللية من xد�ى با89د م¥ش´ث واحد كطرف  ذه السوق  ل gمyانيات لدخو  وتوحيد اRZ9ود دعم cستلزم ، مما1الصغ�7ة الدول  اقتصاديات ابتالع عsF وآليا��ا القادرة الRائلة السوق  مخاطر تحمل ثانية ناحية من ولك��ا املغارÛي، وTندماج التعاون  مس�7ة فرصة لتeشيط تمثل أ�ºا أي  ائلة، وتكنولوجية مالية موارد من توفره بما الواسعة xمر0كية xسواق Tقتصادي7ن ودخول  الشر�اء شبكة لتوسيع فرصة ناحية من تمثل xمر0كية املبادرة أن يبدو تقدم ومما  إل¬�ا.  مور0تانيا ) بإضافة4+1م إsh صيغة (2001سنة  K> وتوسعت م 2000أبر0ل من ) ابتداء3+1الوزار0ة ( اللقاءات صيغة ذلك �عد مبدئيا. وتبلورت موقفا لHسو  املبادرة مؤقت من لي´يا إقصاء أن لتكثيف Tس¥ثمارات واعت �وا خطة ووضع ا�Zتمعون  xمرy0ي، نظ�7 م مع ومور0تانيا واملغرب واZ9زائر تو�س من لyل   .231، ص. 2004 و�شBار، اGrزائر،  وال"شر لالتصال الوطنية خوري، املؤسسة م·شال صياح اBGrيم،
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وqالتاh>  العالOU، املتوسط مع مقارنة Tحتياجات xساسية متوسط توف�7 عg sFنتاج قدرة بمدى يتجاوز رqطھ ال8Ôيح املفRوم أن كما الفقر، ل�Ãايد ن¥يجة املستوى الوطOa عsF وتد ور ا الشرائية الفردية القوة ضعف مراعاة دون  Tس��الك إجماh> إsh ا�g <F8نتاج �سبة الذي يمثل الذا�ي ال´سيط لالكتفاء املفRوم تتجاوز  القدرة ، ذه الزمن ع � Tقتصادي xمن تحقيق ضمني �شyل Tحتياجات xساسية للسyان �غطية عsF املغارÛي Tتحاد دول  قدرة ز0ادة  و gس�Ãاتيجية لRذه العام الRدف إن  البديلة: 4س��اتيجيةأ�داف  -أ   البديلة ونظام استغالل املوارد: 4س��اتيجيةــ أ�داف    .املغارÛي تحقيق التyامل آلفاق مدخال cعد الذي املبحث ل  ذاخال من ذكر ا عsF سنأ�ي عديدة مستو0ات معاملRا عsF وتتحدد لRا، مؤسسيا إطارا املغارqية ب7ن الدول  التyامل من تتخذ gس�Ãاتيجية فRذه .Tقتصادي Tستقالل تحقيق عsF ¡�ا اس�Ãشدت ال�O وZçزت السياسات التنمية مس�7ة ف¬�ا أخفقت ال�O املغارÛي Tتحاد دول  مستوى  عsF ناميةاملت xزمات امل¥سارعة، واحتواء الدولية التحوالت مع gيجاÛي للتفاعل بديلة إس�Ãاتيجية العتماد ا89اجة ماسة إن املستوى املغارÛي  عsF التخصص مجال K> الeس´ية امل�7ة من Tستفادة أ مية املفRوم ذلك يرا�> كما عsF السلع وا�9دمات، الطلب K> ونوعية كمية ز0ادة من ع��ا ي�Ãتب وما �Zتمعاتنا، وTجتما�> التطور Tقتصادي K> إطار الشرائية ع القدرةارتفا ضرورة يرا�> الذي ا89قيقي الذا�ي Tكتفاء عsF يركز لدول Tتحاد املغارÛي، واZ9ما�> القطري  xمن Tقتصادي إطاره K> يتحقق الذي الذا�ي لالكتفاء املفRوم ال8Ôيح فإن املستوردة  Tحتياجات قيمة لتغطية الالزمة ائداتالع توف�7 إsh يؤدي بما الدوh>، أو   .98، ص. 1989ـ إبرا8يم سعد الدين وآخرون، التنمية العر/ية، مركز دراسات الوحدة العر/ية، ب,+وت،  1                                                             .1الذا�ي لتحقيق Tكتفاء الالزم ا�F8> املكملة لإلنتاج
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 .Brahim Guendouzi, Relations économiques internationales, El Marifa, Algérie, 2008, p. 87 - 1                                                             : التالية الضوابط يرا�> املوارد نظام الستغالل إsh وصوال Tضطراب ذلك من نتخلص أن يجب gس�Ãاتيجية  ذه نجاح نضمن ولyي .1السوق املغارqية باستáناء الدولية بالسوق  الدول  تلك عالقة K> أو القطري  املستوى  عsF سواء لالقتصاد يةالتوجRات اللي �ال مع تتما_P» كب�7ة إصالحات العرÛي املغرب دول  K> بدأت العالم شRد ا ال�O التحوالت �عد مدة ومنذ عليھ، والتضHيق ا�9اص القطاع وتZïيم إقصاء إsh أدى Tستغالل نظام فرض ع��ا وما ترتب ولي´يا وتو�س اZ9زائر K> ا89ال  و كما بھ Tس�Ãشاد أو Tش�Ãا�ي ظامالن تطبيق محاوالت من املستوردة بدءا xنظمة لتغي�7 تبعا املتوالية Tرتجالية بالتغ�7ات تم�7ت حيث وضعي��ا، تد ور  عsF عامال مساعدا املغارqية الدول  مستوى  عsF املتاحة للموارد Tستغالل نظم T <Kضطراب �ان لقد  البديلة: 4س��اتيجيةنظام استغالل املوارد %$ إطار  -ب   Tنحرافات. وعودة xمراض وتوطن با�Zاعة مستقبال مRددة ا89الية السياسات استمرار ظل K> أصبحت ال�O شعوب املنطقة، �عا�ي منھ وال��مHش اللذين الفقر دائرة وتزايد التغذية، وسوء املعHشة مستوى  تد�ي عن �ع � عsF الوضعية ال�O والقضاء الفردية واZ9ماعية، ا89ياة 89فظ xساسية املتطلبات توف�7 ضرورة تقتضيھ املغارÛي حسبما Tتحاد دول  K> املوارد ا89الية الستغالل Tقتصادية السياسات K> النظر إعادة السلع وا�9دمات من والنو�> الكOU اZô9م  ذا توف�7 و0تطلب للعالم ا�9ار=>، التبعية من �ºا�ي �شyل املغارÛي ل8Áد Tتحاد مستوى  عsF نةالyام واملوارد املتاحة لإلمyانيات الرشيد خالل Tستغالل من ا89ياة �gسانية، 89فظ الالزم gنتاج توف�7 إsh التyامل جRود إطار K> البديلة gس�Ãاتيجية و��دف
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موحدة  جمركية �عر0فة عT sFتفاق االحق يتم أن عsF الضرT Om0زدواج وأخ�7ا إلغاء املستوردة واملصدرة، والسلع للبضا�ع العشوائية املعاينة مبدأ واعتماد اZ9مركية الضرائب جRات تحصيل إsh توحيد وصوال بي��ا، التحو0ل وحر0ة املغارÛي Tتحاد x <Kعضاء الدول  عمالت ب7ن وتث´يت أسعار الصرف السلع، عsF رائبالض أسعار بتوحيد مرورا Tتحادي ا�Zال K> انتقالRا وكيفية امللكية وطرق استغاللRا تنظم ال�O القوان7ن من بدءا املوارد استغالل بنظام املتعلقة والقوان7ن ال¥شر+عات توحيد•   والتلوث. والتبديد الRدر عsF تقوم ال�T Oستخدام طرق  البHئة بتحييد عsF وا89فاظ املتنامية، ا�Zتمع ألجيال ¡�ا Tنتفاع ف�Ãة وتمديد وتثمي��ا املوارد عsF ا89فاظ•   .وتطور ا املش�Ãكة املشار+ع نمو إsh املغارÛي �شyل يؤدي Tتحاد دول  جميع K> حر0ة بyل التملك فرصة إتاحة يضمن بما القطر0ة العوائق إزالة•   �اZ9زائر. gشyالية من  ذه �عا�ي ال�O الدول  K> خاصة استغاللRا وت´يح خوصصة عملية xصل ملكية تضمن بصورة كفاء��ا �gسانية بيeت التجرqة والفردية، وال�O �عظم منفع��ا اZ9ماعية ال�O بالطرق  استغاللRا ظل K> املوجودة العامة امللكيات تحفظ استغاللRا، بحيث ال�O ترد إsh والقيود ومجاال��ا امللكية طبيعة تحدد ال�O ¥شر+عاتوال القوان7ن K> الeسOm والثبات الوضوح•       .1البعض عsF �عضRا املغارqية xسواق انفتاح K> املسا مة وqالتاh> ا�9ار=>، العالم من الدول xعضاء واردات لضبط
                                                           1 - Adama Konate, La trajectoire économique des pays du Maghreb, la revue Conjoncture, BNP Paribas, France, Novembre 2002, p. 73. 
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املغارÛي  Tتحاد دول  K> فتح ا�Zال xمر cستد�>  نا والفقراء، من الدخل محدودي من ي¥شyل K> محيط العملية الكفاءة لRا لHست املسبقة املصرفية التقليدية للمؤسسات التمو0لية الصيغ بأن و�عتقد وقلة مخاطر ا، تyاليفRا بانخفاض الصيغ تلك تتم�7 البطالة تدر0جيا. كما عsF القضاء وqالتاh> ال´شر0ة الطاقات امل�Ãايدة من xعداد �ستوجب الصغ�7ة واملتوسطة ال�O تنمية املشروعات عc sFساعد الذي xمر تجسيد املشار+ع املش�Ãكة، T <Kنطالق �غية واملس¥ثمر0ن، واملالك املودع7ن ف¬�ا حماية يتو�s املغارÛي، عsF املستوى  معRا التعامل من الساحقة xغلبية تتحرج ال تمو0لية صيغا �ستخدم من املؤسسات التمو0لية، ال�O شبكة استحداث Tقتصادي وxمن املغارÛي التyامل لتحقيق البديلة gس�Ãاتيجية تتطلب  :تنو>ع طرق تمو'ل rس�ثمارات -أ   وrتحادية:ــ تنو>ع طرق rس�ثمارات وتوجA�Ëا نحو Vولو'ات ا��تمعية القطر'ة  2 مع  التعامل K> الفعلية الeشاط عوائد ميyان�7مات �ستخدم ال�O للمؤسسات املصرفية  املتاحة واملوارد gمyانيات إc shس¥ند بالطبع التوجيھ و ذا التحسHنات، ثم ا89اجيات ثم مةالالز  الضرور0ات إنتاج نحو والتyامل، التنمية توجيھ عوامل ع��ا ي�Ãتب ألنھ مRمة مسألة والدعم والتحف�7 ال¥Zøيع طر0ق عن Tس¥ثمارات توجيھ إن  توجيھ rس�ثمارات نحو Vولو'ات: -ب  ال´شر0ة. من الطاقات امل�Ãايدة xعداد �ستوعب ال�O واملتوسطة املشروعات الصغ�7ة منظومةتنمية  عc sFساعد xمر الذي واملس¥ثمر0ن، واملالك املودع7ن 89ماية ضوابط ظل K> تو�ل للقطاع ا�9اص أن و0مكن منخفضة التyلفة، ف·O أخرى  جRة ومن عل¬�ا، gقبال و0ك�µ ا89رج تز0ل جRة فتلك الصيغ من وغ�7 ا، ال¥سليم والتأج�7 وعقود العديدة بأشyالRا واملضارqات املتنوعة تاملشار�ا صيغ طر0ق طرح زqائ��ا، عن
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sFي، املغرب اتحاد دول  مستوى  عÛتج ما و ذا العرeالتخصص مسألة حدوث عنھ ي <K نتاجg امل وحدوث وا�9دمات السلع لبعضyواكتفاء ت sFي  املستوى  عÛاملغار يفوق  ما cستوعب يمكن أن حيث حيو0ا اس�Ãاتيجيا cشyل قطاعا إذ الزرا�>، القطاع �Zøيع طر0ق عن الغذا�ي gنتاج وخاصة اZ9ما �7 تحتاج إل¬�ا القطاعات املRمة ال�O نحو Tس¥ثمارات توجيھ املغارqية الدول  عc sFستوجب تقدم ما عsF وqناء وعليھ  . 1ا�9ارجية لألسواق املطلقة التبعية من والتخلص من  محاولة Tستفادة خالل من بدول Tتحاد الغذا�ي ال÷Zز بتأم7ن ا�9اصة املشار+ع تدعيم يمكن ومن  نا تأم7ن Zçزه، محاوال الغذا�ي أمنھ K> يفكر �ل بلد جعل خط�7ا سالحا أصبحت الزراعة ألن املغرب العرÛي، ونظرا دول  K> العاملة اليد من 50% والرش ا�8وري  الفالحة وتدعيم x،OPÅرا استصالح طر0ق عن وذلك الك �ى  ال8Ôراء ا�Zال   ذا K> الرائدتان  ما ومور0تانيا املغرب تyون  أن مختلطة، عsF شر�ات إقامة خالل من فيھ �س¥ثمر أن للدول املغارqية يمكن البحري  الصيد مجال وK> .السقي K> اZ9وفية املياه استغالل يمكن كذلك من ا�9ارج، حاليا وال�O �ستورد املنطقة، شعوب ألغلبية الغذائية املادة �عت � ال�O ا89بوب وخاصة الغذاء ا�8مية لتأم7ن والزراعة من  مختلفة بأنواع غOa �لم 7000 طولھ يبلغ ساحF> �شر0ط xطلOPS وا�8يط املتوسط البحر xبيض عsF املطلة املغرب العرÛي منطقة لتمتع نظرا وا�9ارج، Tتحاد لدول  وال¥سو0ق xسماك وتجميد و�عليب تجفيف مصا�ع إقامة خالل من الوفاء  مكتبة العر4ي، Vقتصادي الت<امل تحقيق 1% ودور8ا املش�+كة العر/ية املشروعات فضل، أحمد سماح -1                                                            اZ9زائر تقدم ولي´يا، بحيث راZ9زائ ب7ن وتوز+ع الب�Ãول للبحث وTستكشاف مش�Ãكة مشار+ع إقامة الضروري  من وTستكشاف Tستخراج مجال يخص وفيما  الشر0ك xجنOm. مع التعامل K> ا89قيقي ثقلRا و§عطا�õا ا�Zال  ذا K> املغرqية التجرqة من وTستفادة xسماك،   .174، ص. V2010سكندر
ة،  القانونية،
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والتeسيق ل�Áارج  العرÛي املغرب دول  با«> إلفادة وذلك الدولت7ن، و�9 �ة الصناعة  ذه Z9ودة اZ9لود (اZ9زائر، تو�س) نظرا صناعة عن يقال أن يمكن الOPúء ونفس ا�Zال،  ذا K> املس¥ثمر0ن ادو§يج املنطقة املغارqية ل¥سو0قRا نحو والتحول  xورÛي، Tتحاد يطبقRا ال�O ا89مائية gجراءات وجھ K> قصد الوقوف الeسيجية، يخص الصناعات فيما واملغرب تو�س ب7ن اRZ9ود لتeسيق إمyانية  ناك كذلك .و§فر0قيا ومور0تانيا لي´يا نحو املغرب وتو�س وتمديد ما ع � ألورqا بر0نالعا الطبيâ> الغاز أنبوÛي إsh  نا gشارة و0مكن املورد، لRذا ال�O تفتقد xخرى لالتحاد الدول  بالفائدة عc sFعود بما والتوز+ع والنقل Tستخراج يخص فيما فيھ الغاز الطبيâ> والتخصص استغالل إsh الرامي K> مسعا ا اZ9زائر تدعيم ضرورة Tتحاد، كذلك أعضاء ب7ن التبادلK> إطار  معقولة بأسعار ا89يو0ة املادة ¡�ذه العرÛي دول املغرب بقية و§مداد الفعلية الشراكة بمبدأ طر0ق التعامل معھ عن xجنOm الشر0ك مجا¡�ة و0مك��ما الدولتان  نا تتyامل ومن التمو0ل، لي´يا وتقدم  ذا ا�Zال K> واملعدات ال´شر0ة ا�9 �ة c  <Kسا م أن يمكن ا�Zتمعية ا�9صوصية وعوامل xخالقية والفضائل Tجتماعية للقيم ا89ماية، و§عادة Tعتبار من نوع ظل K> اy89ومي والتوجيھ والتحف�7 جديدة تمو0لية وصيغ قنوات بإيجاد املتوقعة املرتبطة وgجراءات التوز+ع نمط K> التغ�7ات بأن و�عتقد xساسية، الفروع �افة K> موظفة عاملة وكفاءات طاقات إsh والر0ف املدينة K> امل�Ãايدة xعداد تلك تحو0ل عT sFس�Ãاتيجية  ذه �عمل  التوظيف ال¨شري وrستخدام التقEw وحماية الب�ئة: -3  .1وال ��غال الشديدة من اسبانيا ا�9ارجية املنافسة من و89مايتھ املنتج،  ذا تصدير يخص فيما الدول xجن´ية تنو+ع مع   .98، ص. 1990ب,+وت،  العر/ية، الوحدة دراسات العر4ي، مركز الواقع إ�� �شارة مع �قليمية والتجارب النظري  zساس Vقتصادي: الت<امل �مام، محمود ـ دمحم 1                                                           
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مجال  ففي التطبيقي، العلOU التقدم ذلك ي¥يحRا ال�O الكب�7ة املزايا  ذه من Tستفادة عن أن تبقى �عيدة يمكن ال املغارqية والدول  امليادين مختلف K> تقنية ثورة cشRد اليوم واحتياجاتنا، فالعالم إمyانياتنا ومواردنا ZÍم مع ي¥ناسب تقنيا استخداما يتطلب ناÒÕ وتyامل مستدامة تنمية تحقيق الوطg Oaجماh>. و§ن الناتج ضمن xساسية gنتاج قطاعات مسا مة �سبة جديد من و0رفع التوظيف، ز0ادة فعالية xحزاب املغارqية  طرف من واملنعقد م، 1958سنة مؤتمر طنجة K> للمغارqة الوحدوي  بعدال وقد تجسد ج�Ùة واحدة، K> النضال توحيد ضرورة إsh املغارqية الوطنية دعوة ا89ر�ات خالل من خالل الف�Ãة Tستعمار0ة التوجھ  ذا تبلور  ومور0تانيا، حيث املغرب اZ9زائر، تو�س، لي´يا، من تضم �ل شمال إفر0قيا وال�K O> والواقعة العرqية املنطقة K> التyاملية املشار+ع دمأق املغارÛي التyامل مشروع cعد  خاتمة:  . 1البي¹ية الكب�7ة بتyاليفRا Tقتصادي للتطور  الغرqية إنتاج التجرqة cعاد ال ح�» الزمن، ع � املؤثرة من الكيماو0ات وغ�7 ا واملبيدات xسمدة استخدام K> عند التوسع البHئة حماية قيد مراعاة من البد كما .ولي´يا اZ9زائر ب�Ãوليةال الدول  K> خاصة والسواحل الزراعية واملناخ وxراOPÅ املياه مصادر لبعض تلو0ث من رافقھ وما الصنا�>، Tستخدام عن الناتجة عsF البHئة املؤثرة املمارسات وتطور  الت8Ôر درجة وتزايد ا�9صبة xراOPÅ عsF العمرا�ي الزحف املغارqية، وأولRا الدول  �شRد ا ال�O ا�9ط�7ة ظا رامل من ا89د كyل فتتمثل K> البHئة حماية مسألة أما  خصو��qا. لز0ادة xراOPÅ و��يئة معاZ9ة وز0ادة مواد املردودية العالية ذات املغطاة الدائمة الزراعات تطو0ر من ا89ديث التقT Oaستخدام يمكن الزراعة النباتية وا5ع<اسا¶\ا  املستدامة التنمية متطلبات إطار zطراف 1% متعدد التجاري  للنظام البيóية اGrوانب عامر، ـ حب·بة 1                                                              .164، ص. 2012سطيف، اGrزائر،  جامعة والتنمية املستدامة، الدو�% Vقتصاد 1% ماجست,+ رسالة نموذجا، لعر4يا املغرب دول  العر/ية: دراسة الدول  ع&�
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، وTتفاقيات الثنائية وا�8اور  xحالف سياسة K> املنطقة لتدخل عديدة فشلت، وألسباب التجرqة الوظيفية، ولكن الطروحات التجرqة  ذه سايرت وقد إقليOU، اقتصادي واندماج املغارqية �9لق تyامل الدول  من محاولة K> م 1964عام الدائمة Tس¥شار0ة الZÁنة إ�شاء خالل من ستقاللفعليا �عد T  التجرqة تجسدت ولكن �عد، Tستقالل عsF تحصلت قد اZ9زائر تكن لم وحي��ا عن اZ9زائر)، التحر0ر الوطOa ج�Ùة وحزب عن املغرب Tستقالل حزب تو�س، عن الدستوري الثالثة (ا89زب إ�شاء  K> التفك�7 ضرورة إsh املغارqية بالدول  دفعت داخلية وخارجية، عدة ظروف واجتماع الباردة ا89رب �ºاية الثمانHنات وqوادر �ºاية إsh  و ما عsF الوضع واستمر ا89كم،  ونظم القيادات اختالف كما أن وال�Ïاعات، ا�9الفات مصادر أحد �انت التعاون والتeسيق حافزا عsF تمثل أن من بدال الدول، �عض داخل gر ابية املتطرفة واZ9ماعات وان¥شار xصولية الداخليةوالتوترات  ا89دود مشكالت عsF عالوة أخرى، دول  K> سياسية وعسكر0ة مغامرات تورط K>  ذه الدول  �عض أن إال والتeسيق للتعاون  مدخال تمثل قد �و�ºا رغم أ�ºا حيث دول Tتحاد، أو ب7ن العالقات املغارqية إطار K> سلبيا فاعال �انت وxمنية السياسية القضايا أن مما سبق و0تÒí  .م 1989سنة العرÛي املغرب اتحاد إ�شاء x <Kك � الدفع ا�9ارجية أن للظروف xمر وK> حقيقة مغارÛي تyامل حyومية  وغ�7 حyومية قو0ة سياسية مؤسسات و§�شاء تطبيق الديمقراطية وعدم xفyار واملعتقدات  عT sFنفتاح أو الديمقراطية عدوى  من وا�9شية املطلقة سياد��ا عsF تلك القيادات عsF حرص ا89اكمة، عالوة والنخب السياسية القيادات لRواء وفقا cس�7 املنطقة دول  ب7ن ا�9ارجية والتعاون gقليOU السياسات جعل  �ان وال�O التyامل gقليK ،OU> تلك التجرqة سلبا عsF أثر مما السياسية، الشؤون K> ومشارك��م املواطن7ن، و�> عدم أو تقليدية أسس �عتمد عsF قد شرعي��ا، ال�O عsF ل8Áفاظ ت�Ãاجع يجعلRا اطيةالديمقر  من بمز0د مطالب��ا وqالتاh> السياسية،
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البناء الدول�O،  و§عادة البناء عملية g <Kس�Ãاتيجية املقارqات أ م gقليمية إحدى املقارqة ّد ب7ن الدول املغارqية. كما ُ�عَ  فيما الدافعة ا�8ر�ات أحد باعتبار ا إل¬�ا ينظر م الدولية السياسة K> حساسية ال¥شابك بالغة x مية، ومع جيوسياسية طبيعة ذات منطقة املغارqية بوصفRا باملنطقة xمر �علق إذا وqخاصة ن  قد ما و و داخل املنظومة العاملية، يجرى  ما مع gيجاÛي التفاعل ضرورة مبeية عsF اZ9ماعية واملص8Áة عsF ال¥شاركية قائمة رؤ0ة ان��اج دول املنطقة عsF يتحتَّ ال��ديدات  ضد حاجزاً  يyّوِ مس���7ا  ع � املغارqية xطراف �ستطع لم ال�O التحديات  ذه العشر0ن، القرن  من الثا�ي العرÛي منذ النصف املغرب فكرة والدة صاحبت �Oال والعوائق التحديات مجموعة إc shعود الس´ب xمم املتطورة، ولعل بركب ل8Áاق والتقدم التطور  إsh باملنطقة وTنتقال للر«> الوحدو0ة التجارب  ذه مثل عsF علقت آماال ال�O الشعوب طموح مستوى  K> تكن لم املغارqية للدول  التyاملية التجرqة إنجازات ولكن  .Tقتصادي ستقرارT  بضرورة تحقيق تنادي �انت ال�O التنمية ومشار+ع ف¬�ا جل مبادرات لم تفÒÁ ال�O باملنطقة تحيط ال�O لألزمات محاصراً       . الشعوب إرادة أمام وقفت وال�O املغارqية التجرqة دول  ال�O حكمت والعالقات أمينا لألوضاع ا�عyاسا جاءت ونتائجھ املغارÛي فالتyامل تجاوز ا، أو م��ا التخلص
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افيا: لعرÛي، مركز الدراسات أحمد منOPSH، التحول الديموقراطي K> دول املغرب ا -  1991البيضاء، أحمد صديق، اتحاد املغرب العرÛي K> العالم العرÛي، أفر0قيا الشرق، الدار  -  1989العرqية، ب�7وت، إبرا يم سعد الدين وآخرون، التنمية العرqية، مركز دراسات الوحدة  -  الببليوغر أحمد مRابة، مشكالت ا89دود K> املغرب العرÛي، مجلة السياسة الدولية،  -  T2002س�Ãاتيجية، القا رة،    .2006واملرجعية القانونية، رسالة ماجHستK �7> القانون الدوh>، جامعة باتنة، راد، التyامل Tقتصادي العرÛي K> ضوء الطروحات النظر0ة خليفة م -  2010اZ9زائر، حس7ن بوقارة، إشyاليات مسار التyامل K> املغرب العرÛي، دار  ومة،  -  .2012سطيف، اZ9زائر،  جامعة والتنمية املستدامة، الدوT <hقتصاد K> ماجست�7 رسالة نموذجا، العرÛي املغرب دول  العرqية: دراسة الدول  وا�عyاسا��ا عsF املستدامة التنمية تطلباتم إطار xطراف K> متعدد التجاري  للنظام البي¹ية اZ9وانب عامر، حبHبة -  1981العرqية، لبنان، جون وليامسون وآخرون، التyامل النقدي العرÛي، مركز دراسات الوحدة  -  2004العلوم للeشر والتوز+ع، اZ9زائر، عبد الناصر ما�ع، اتحاد املغرب العرÛي: دراسة قانونية سياسية، دار  جمال -  x2002وsh، مكتبة مدبوh>، القا رة، إكرام عبد الرحيم، التحديات املستقبلية للتكتل Tقتصادي العرÛي، الطبعة  -  1993، اZ9زائر، 111العدد 
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، 6التyامل Tقتصادي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم �gسانية وTجتماعية، ا�Zلد زايري بلقاسم، تحليل إمyانيات التyامل العرÛي gقليK OU> ضوء نظر0ات  -  .2005، ب�7وت، ، مركز دراسات الوحدة العرqية312مجلة املستقبل العرÛي، العدد ديدي ولد السالك، اتحاد املغرب العرÛي: أسباب التع�µ ومداخل التفعيل،  - سامي عفيفي حاتم، التكتالت Tقتصادية ب7ن التنظ�7 والتطبيق، جامعة  -  .g ،2009مارات، 1العدد  ، 1986ـ  1947عبد gلھ بلقز0ز، ا89ركة الوطنية املغرqية واملسألة القومية:  -  .T2005قتصادي العرÛي، رسالة ماجHستK �7> القانون، جامعة اZ9زائر، س¥ثمارات العرqية البيeية ومسا م��ا K> تحقيق التyامل سRام بجاوي، g ،2010.  -  Tسكندر0ة الوفاء القانونية، مكتبة العرÛي، Tقتصادي التyامل تحقيق K> ودور ا املش�Ãكة العرqية املشروعات فضل، أحمد سماح -  2003والeشر، القا رة،  للطباعة جديدة، مصر باردة حرب العالم: مواجRة K> أمرy0ا سعيد الالوندي، -  2003وان، القا رة، حل عمر صقر، التyامل Tقتصادي gقليOU والدوh>، مكتبة ع7ن شمس، مصر،  -  .x2003لفية الثالثة، مجموعة النيل العرqية، الطبعة xوsh، مصر، لعرqية املش�Ãكة: الواقع واملستقبل K> عبد املطلب عبد ا89ميد، السوق ا -  .1985الطموحات وxداء، �اظمة للeشر وال�Ãجمة والتوز+ع، مصر، عبد الو اب حميد رشيد، الدور التyامF> للمشروعات العرqية املش�Ãكة:  -  .1996العاملية، مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت، ، املغرب العرÛي K> مف�Ãق الطرق K> ظل التحوالت عبد ا89ميد إبرا يOU -  .1929مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت،  1996  
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، ضمن ندوة 1954ـ  1928دمحم حرÛي، الوطنيون اZ9زائر0ون واملغرب العرÛي:  -  2004وgشRار، اZ9زائر،   والeشر لالتصال الوطنية خوري، املؤسسة مHشال العشر0ن، ترجمة صياح اRZ9يم،ا89ادي و  القرن  نجابھ كيف Tنحطاط: طليعة xمر0كية املتحدة الواليات رو=>، غارودي - ، 1دمحم لبHب شق�7، الوحدة Tقتصادية العرqية: تجار¡�ا وتوقعا��ا، اZ9زء  -  .1987ضمن ندوة وحدة املغرب العرÛي، مeشورات مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت، فكرة املغرب العرÛي أثناء الكفاح من أجل Tستقالل،  دمحم عابد اZ9ابري، -  .1987وحدة املغرب العرÛي، مeشورات مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت،    1989العرqية، ب�7وت، مصطفى الفيالh>، املغرب العرÛي: نداء املستقبل، مركز دراسات الوحدة  -  1972اZ9امعية، جامعة حلب، دمحم  شام خواجكية، التكتالت Tقتصادية الدولية، مدير0ة املطبوعات  -  .2004، العرqية ودور التyامل Tقتصادي K> مواج��Rا، اZ9امعة xردنية، عماندمحم مصطفى البنا، التحديات العاملية ال�O تواجھ الصناعات التحو0لية  -  .2001ومشكال��ا، أ�اديمية نايف العرqية للعلوم xمنية، الر0اض، د السر0ا�ي، ا89دود الدولية K> الوطن العرÛي: �شأ��ا وتطور ا دمحم محمو  -  .1990ب�7وت،  العرqية، الوحدة دراسات العرÛي، مركز الواقع إg shشارة مع gقليمية والتجارب النظري  Tقتصادي: xساس التyامل gمام، محمود دمحم -  .2010، مارس 5ذلك، مجلة املفكر، العدد ÷Zال أZçال، معوقات التyامل K> إطار Tتحاد املغارÛي وسبل تجاوز دمحم مل7ن ل -  .1982مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت، 
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ع، مؤمن العمري، ا89ركة الثور0ة K> اZ9زائر، دار الطليعة للeشر والتوز+ - العالقات الدولية، مجلة املستقبل العرÛي، العدد  إس�Ãاتيجيةوا�Zموعة xورqية K> ميلود عبد هللا املRذÛي، أحمد عبد ا89كم دياب، اتحاد املغرب العرÛي  -  2003اZ9زائر،  ادي العرÛي وتحديات العوملة نز0ھ عبد املقصود دمحم م �وك، التyامل Tقتص -  .T2001قتصاد العرÛي، الRيئة املصر0ة العامة للكتاب، مصر، ن´يل حشاد، الyات ومنظمة التجارة العاملية: أ م التحديات K> مواجRة  -  .2000من خالل قضايا ومفا يم تار0خية، دار الغرب gسالمي، ب�7وت، ارqات للواقع اZ9زائري ناصر الدين سعيدو�ي، اZ9زائر منطلقات وآفاق: مق -  .1994، مركز دراسات الوحدة العرqية، ب�7وت، 284  .Adama Konate, La trajectoire économique des pays du Maghreb, la revue Conjoncture, BNP Paribas, France, Novembre 2002. - Ahmed Rouadjia, L'union Du Maghreb Arabe Et Les Accords D'association Avec L'union Européenne, In: Kerdoun Azzouz, Nemouchi Farouk, Euro- Méditerranée Le Processus, Dar El Houda, Algérie, 2004. - Battistella Dario, Théories Des Relations Internationales, Presses De Sciences Politique, Paris, 2003. - Balta Paul, La dynamique des relations maghrébines, Maghreb: les années de transition, Laphonic, Alger, 1990. - Benantar Abdenour, Les Etats- Unis Et Le Maghreb: Regain D'intérêt?, C.R.E.A.D, Algérie, 2007. - Brahim Guendouzi, Relations économiques internationales, El Marifa, Algérie, 2008 -  .2006مع رؤ0ة إسالمية، دار الفكر اZ9امg ،<âسكندر0ة، 
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- Boussetta Mohamed, Espace euro-méditerranéen et coûts de la non intégration sud-sud: le cas des pays du Maghreb, France, 2004. -  Charles Andrés Julien, L’Afriques du nord en marche, Gallimard, Paris, 1975. - Qualallou Fathlla, Après Barcelone Le Maghreb Est Nécessaire, L'harmattan, France, 1996. - Rida Salah Eddine, La coopération économique entre les pays du Maghreb, Banque islamique de développement, Arabie Saoudite, 1985.   
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êÚø‰ý]�†ÓËÖ]�»�íéÞ‚¹]�íÖæ‚Ö]�ÝçãËÚ� � �êe†Ç¹]�†‘^Ã¹]� �Jë�]çÖ]<‚Û¦< < تھ �غي�7 بناء الدولة K> �عض دول وال�O �انت من ب7ن طموحا 2011الديمقراطي سنة بدأ العديد من مفكر0ھ يتداول مفRوم الدولة املدنية خصوصا �عد أحداث الرqيع ا تم بقضية إسالمية الدولة ا تماما بالغا من مختلف اتجا اتھ ومرجعياتھ إال أنھ K>  ذا املقال من مسلمة مفاد ا أن الفكر السياg OPQسالمي املعاصر  سأنطلق  للمسا مة K> إجRاض �ل محاوالت التغي�7 وgصالح بالعالم العرÛي.أصبح قر0با من الواقع  لوال تدخل القوى العاملية بمساندة القوى gقليمية  ذه الدول العرqية أصبح التمك7ن ف¬�ا للديمقراطية وأن قيام الدولة عsF أسس مدنية الشعب ير0د إسقاط النظام " وظن البعض أن دول العالم العرÛي حيث رفع شعار " �ان من ب7ن طموحاتھ �غيx �7نظمة السياسية وTجتماعية وTقتصادية K> �عض والذي  2011السياOPQ، ذا T تمام ازداد حدة �عد أحداث الرqيع الديمقراطي سنة مختلف اتجا اتھ ومرجعياتھ  ل الضم�7 الRاء �عود عsF الدولة أو الفكر الدولة من ال�O ترتبط بالسياسة الشرعية و م��ا ا تمامھ البالغ بقضية إسالمية إن الناظر K> الفكر السياg OPQسالمي املعاصر، سيقف عsF جميع القضايا   و8èبھ أجمع7ن وÛعد:      ا89مد � والصالة والسالم عsF موالنا رسول هللا خاتم النبHئ7ن، وعsF آلھ   .تقديم   مفRوم الدولة gسالمية.املعاصر دراسة مقارنة محاوال إثبات فرضية استقالل مفRوم الدولة املدنية عن لدراسة مفRوم الدولة املدنية ومفRوم الدولة gسالمية K> الفكر gسالمي   العالم العرÛي.
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رآن الكر0م وال K> أول ما يمكن gشارة إليھ أن مصطÒÁ "الدولة" لم يرد K> الق   وعصر ا(Kلفاء الراشدين.املطلب Vول :8شأة الدولة %$ عصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الراشدين، أما الثا�ي فخصصتھ لeشأة الدولة K> التار0خ gسالمي.مطلب7ن xول خصصتھ لeشأة الدولة K> عصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعصر ا�9لفاء املبحث �شأة الدولة K> الفكر gسالمي املعاصر ، وقسمتھ إsh  أتناول K>  ذا  املبحث Vول: الدولة %$ الفكر 4سالمي املعاصر:  خاتمة.الفكر gسالمي املغرÛي املعاصر، والذي سأتناولھ من خالل:مقدمة ومبحث7ن ثم املشارك7ن إفادة واستفادة وذلك من خالل دراسة موضوع مفRوم الدولة املدنية K> عنوا�ºا من را نية، وتقاسم ما خلصت إليھ مع إنجاحRا أوال ملا يك¥سيھ طا�ع و تناوh> لRذا املوضوع K>  ذه الندوة الدولية أر0د من خاللھ املسا مة K>   املعاصر ل8Áديث عن الدولة املدنية بدل الدولة gسالمية؟بمفRوم الدولة gسالمية؟ و ل  ناك إشyاالت أدت إsh انتقال الفكر gسالمي ؟ وما ~> عالقتھ سالمي املعاصرK> الفكر g فما  و مفRوم الدولة املدنية  إذا ،  � عادة عن حقائق ديeية أو شرعيةو ذا النوع من املصط8Áات ال �ع العثما�ي بقولھ، و و ¡�ذا مصطÒÁ جديد كما ع � عن ذلك الدكتور سعد الدين السنة النبو0ة   .140سورة آل عمران �ية  - 2  .59ص: 2016سعد الدين العثما5ي ،الدولة �سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع، - 1                                                           والثا�ي K> قولھ عز وجل :"ما أفاء هللا عsF رسولھ من أ ل القرى  .2نداولRا ب7ن الناس"إذ لم ترد مادة "دول" إال K> سياق7ن اثن7ن:xول K> قولھ �عاsh :"وتلك xيام   .1وردت فيھ نصوص قرآنية أو حديáيةو§ال ل
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دولة ب7ن  فللھ وللرسول ولذي القرÛى واليتامى واملساك7ن وابن الس´يل �ي ال يyون  " الذي من معانيھ اZ9ماعة امللتئمة ال�O ما  و أساس ملفRوم مصطx" ÒÁمة ورد فيھيقول عباس اZ9راري إذا �ان مصطÒÁ "الدولة" لم يرد K> القرآن الكر0م ، فقد   دولتھ؟أ8èابھ عsF  ذا xمر، فعsF أي نصوص شرعية اعتمد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص K> تأسHس وترك gسالم واستمرت K> حياتھ عشر سنوات تتطور وتنمو، إsh أن وافتھ املنية وqاملقابل  اجر النOm ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إsh املدينة سنة الثالث عشر من البعثة وأسس دولة فإذا �ان مصطÒÁ الدولة لم يذكر K> النصوص الشرعية باملعa» ا89ديث لRا   .x1غنياء منكم" قال �عاsh"ولتكن منكم أمة يدعون إsh  2ات واحدة ومقومات مش�ÃكةترqطRا عالق مما يدخل K> أساس املفRوم _ الدولة _ ورود �لمة " ا89كم "  و0ضيف أيضا أنھ . 3ا�7�9 و0أمرون باملعروف و��0ون عن املنكر" وا xََْماَناِت ِإshَ َأْ لِ   بصيغ مختلفة  َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ َّý َّاِس َأْن َتْحُكُموا "ِإن َ َ�اَن َسِميًعا َبِص7ً�ا "Rَا َوِ§َذا َحَكْمُتْم َب7َْن النَّ َّý َِّعُظُكْم ِبِھ ِإنcَ ا َ ِ�ِعمَّ َّý ََّوَال َتُك   4ِباْلَعْدِل ِإن ُ َّý اِس ِبَما َأَراَك ا َأنزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِبا8َ9ّْقِ ِلَتْحُكَم َب7َْن النَّ ْن ِلÁَْ�اِئِن7َن "ِإنَّ ه 1425الطبعة zو�� محرم  _27 _اGrراري، الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر
ة، م"شورات النادي اGrراري عباس  -2  .7سورة اqrشر �ية -1                                                           ~> وآيات أخرى كث�7ة مثلRا تدل لHس فقط عx sFمر با89كم ، ولكن قبل  5َخِصيًما"   .105سورة ال"ساء �ية  -5  ).58سورة ال"ساء �ية( -4  .103سورة آل عمران �ية  -3  .26م،مطبعة zمنية الر/اط،ص:2004ف�+اير 
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ºون  ذا ا89كم ب7ن الناس ¡�دف �سي�7 شؤوyأن ي sFعد عÛم وتدب�7 أمور م ملا ذلك و� عن مفRوم ءت K> النصوص الشرعية ~> املع � فRل مصطx ÒÁمة ال�O جا إذن  .1فيھ صاR89م مyونات ا�Zتمع بمختلف عقائد م  وعsF رأسRا الدولة، مش��Ãا جامعا ب7ن مختلفبتميx" �7مة السياسية " عن " xمة الديeية" و و ما يجعل السياسة ومؤسسا��ا، كتاب النOm ملسو هيلع هللا ىلص إsh أ ل املدينة أقر ف¬�ا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �عددية Tجتماع " داخل الدولة" يفة ، أو 8èيفة املدينة، أو وخصوصا ال¬�ود.و�عرف  ذه الوثيقة تار0خيا باسم ال8Ôو~> تنظم العالقات داخل املدينة ب7ن املسلم7ن ، وqي��م و7qن ا�Zموعات xخرى وثيقة املدينة املنورة ال�O كت�Ùا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أول مقدمھ إsh املدينة غداة الZËرة إل¬�ا. حيث قال وقد صرحت ¡�ذا التمي�7  يالسياسية كما ب7ن ذلك سعد الدين العثما�ملسو هيلع هللا ىلص �عد �Zرتھ من مكة إsh املدينة نجد ف¬�ا مصطx ÒÁمة بمعني7ن xمة الديeية وxمة املعروفة باسم ال8Ôيفة ال�O كت�Ùا الرسول  إذا رجعنا إsh وثيقة املدينة املنورة  لة ال�O أسسRا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟الدو  ، ولو �انوا ذوي عقائد من أ°�اص يجمعRم وطن سياOPQ واحد السياسة تتyون ومنھ فإن أمة الدين تجمع ب7ن أفراد ا رابطة xخوة العقدية وgيمانية، وأمة   . 2وثقافا��م ، يeتمون إsh أمة إسالمية واحدة ل من العالم gسالمي أو من غ�7هK> مختلف الدو القرآنية ~> أمة ذات رابطة ديeية، ولHست بالضرورة ذات رابطة سياسية .فاملسلمون ما ذكرت å <Kيات وأكد سعد الدين العثما�ي  ذا بقولھ أن xمة gسالمية ك  وانتماءات مختلفة. ه 1425الطبعة zو�� محرم  _27 _
ة،م"شورات النادي اGrراري عباس اGrراري ،الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر  -1                                                              .27ص: 2016سعد الدين العثما5ي ،الدولة �سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع، -2  ).28ـ  27م،مطبعة zمنية الر/اط،ص:2004ف�+اير 
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O أسسRا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما ف¬�ا من رابطة ديeية نخلص إsh القول أن الدولة ال�  . 2الديOa،والسياOPQأو Tتفاق للدفاع عن xرض املش�Ãكة ، و ذا يب7ن التمي�7 ب7ن مقاميھ: الشر�> لكنھ بوصفھ "رئHسا للدولة" �ان cعاملRم سياسيا ، بالتحالف أو التعاون أو التناصر النبوة والرسالة يجادل غ�7 املسلم7ن و0دعو م إg shسالم، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �ان بوصف لك��م يeتمون إsh" أمم " سياسية أو دول مختلفة ،كما يضيف K> بيان ذلك أيضا أن وألفراد ا عsF �عضRم البعض حقوق متعددة ذكر��ا النصوص القرآنية وا89ديáية ،   1تجسيدا لعاملية gسالم K> قولھ �عاsh " وما أرسلناك إال رحمة للعامل7ن" ديeية ،عابرة ل8Áدود ، تyونت منذ عRد النبوة باعتبار ا جماعة مؤمنة ، الرابطة ب7ن أفراد ا    بHنا سابقا ، فRل تتوفر ف¬�ا شروط فقRاء السياسة وعلماء القانون ؟فإذا �انت الدولة ال�O أسسRا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تختلف عن مفRوم xمة القرآ�ي كما   .4مة أخرجت للناس"qقولھ سبحانھ "كنتم خ�7 أو  ،3جعلناكم أمة وسطا لتyونوا شRداء عsF الناس وy0ون الرسول عليكم شRيدا"سواه فاألمة املراد ¡�ا عموم املسلم7ن و�اف��م و~> ا��اطبة بقولھ �عاsh"وكذلك واحدا ال شر0ك لھ، وqمحمد رسوال ون´يا ال نOm �عده،وqاإلسالم دينا جامعا ال دين اعة املسلم7ن ،املؤمن7ن با� رqا الر+سو�ي حيث قال وأعOa باألمة أمة gسالم ،و~> جمعن مفRوم xمة الذي يتجاوز ذلك لHشمل جميع املسلم7ن وقد حدد  ذا املعa» أحمد ، ال �ع � ة سياسية تضبط العالقات مع غ�7 متجمع املسلم7ن وتوحد صفRم ورابط
  .  110سورة آل عمران ،�ية  -4  .143سورة البقرة ،�ية  -3  .29ص: �2016سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع، سعد الدين العثما5ي ،الدولة -2  .107سورة zن¹ياء ، �ية: -1                                                           
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و0ة" �سsâ إsh إقرار ا89ق وا�7�9، و§sh إحالل العدل النبولة "كما يؤكد أن الد  ـ إحراز ا لل�øصية املعنو0ة. 5  يادة والسلطان.ـ تمتعRا بالس 4  ـ وجود نظام يضبط شؤو�ºا. 3  ـ xرض ال�O تقيم عل¬�ا  ذه اZ9ماعة. 2  ـ اZ9ماعة امل¥ساكنة واملتعاcشة واملتآخية. 1  ا�8دث7ن ، وال�O يمكن تجميعRا K> مقومات خمسة :اش�ÃطRا فقRاء السياسة وعلماء القانون املسلمون وغ�7 م ، سواء من القدماء أو ور0ة ال�O توافرت لRا جميع املقومات الدست رأى عباس اZ9راري أن   ذه الدولة، ، مصداقا لقولھ املسلم7ن K> نطاق أمة sF جمع شملوسلم ع عليھ هللا صsF الرسول  تحث واستجابت للتوج¬�ات القرآنية ال�O املساواة،و  العدل الدستور0ة وحققت فإذا �انت الدولة ال�O أسسRا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفرت ف¬�ا جميع املقومات  .1"39و� عاقبة xمور"سورة اå æô9ية  باملعروف و�ºوا عن املنكرودنيو0ة.قال �عاsh "الذين إن مكنا م x <Kرض أقاموا الصالة آتوا الز�اة وأمروا م ديeية واجبات.و~> بذلك ترمي إsh إدراك جميع الغايات ال�O حدد ا gسال ، و§sh إسعاد الفرد واZ9ماعة،K> حدود ما لyل واحد من حقوق وما عليھ من واملساواة :shَعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم  �عا ِ َّý ُقوا َواْذُكُروا ِ�ْعَمَت ِ َجِميًعا َوَال َتَفرَّ َّý اِر َأْعَداًء َفَألَّ "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َف َب7َْن ُقُلوqُِكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعsFَ َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ
ه 1425الطبعة zو�� محرم  _27_عباس اGrراري ،الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر
ة،م"شورات النادي اGrراري  -1                                                              .36ـ  35ص:م،مطبعة zمنية الر/اط،2004ف�+اير 
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ٌة َيْدُعو  ُكْم َ�ْ�َتُدوَن َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ ُ َلُكْم آَياِتِھ َلَعلَّ َّý ُن َن ِإshَ َفَأْنَقَذُكْم ِمْ�َ�ا َكَذِلَك ُيَب7ِّ ر0طة أن يyون منضبطا بما يختاروا الشyل الذي يرونھ أ�سب لعصر م وظروفRم ، شلم يفرض شكال معينا ل8Áكم الذي �س�7 بھ  ذه الدولة، و§نما ترك للمسلم7ن أن ، غ�7 أن gسالم الشؤون الديeية والدنيو0ة لألمة هللا عليھ وسلم والنيابة عنھ K> توh>ال�O تقوم عsF ا�9الفة ال�O يقصد ¡�ا خالفة الرسول صsF اZ9راري و و إطار الدولة gطار الذي يضبط شؤون  ذه xمة ح�» تحقق تلكم x داف ،كما يب7ن ذلك عباس فإن ال8Ôابة الكرام رOPÅ هللا ع��م أجمع7ن اتبعوا نZËھ K> ا�8افظة عsF   .1" ْأُمُروَن ِباْملَْعُروِف َو0َْ�َ�ْوَن َعِن اْملُْنَكِر َوُأوَلِئَك ُ ُم اْملُْف8ُÁِوَن ا7ْ�َ9ِْ� َو0َ  آخر خليفة راشد  بكر الصديق إsh رسول هللا. واستمرت الدولة وا�سعت رقع��ا من أÛيهللا شورى ب7ن املسلم7ن, و�ان يلقب بخليفة  بOa ساعدة, فyانت توليتھ خليفة لرسول ا�9الفة K> املRاجر0ن و�ان اجتماعًا �سوده املودة وا89ب فباcعوا أبا بكر � K> سقيفة فاة النOm دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, واتفقوا عsF أن تyون �عد و اجتمع ال8Ôابة مRاجر0ن وأنصار   .2قنeتھ الشر+عة قال فالدولة xمو0ة K>  ذا السياق والدول gسالمية xخرى ال�O أعقب��ا K> رqوع ا89داثة  أن الدولة �عد عصر ا�9لفاء الراشدين  تأسHس ثان للدولة gسالمية ، حيث لدولة gسالمية أزمة xسس وحتمية ادمحم ج �ون K> كتابھ مفRوم ا اعت �  املطلب الثا8ي:الدولة من العصر الراشدي إ`l 4م^�اطور'ة العثمانية  .أجمع7نأÛي طالب رOPÅ هللا ع��م  عF> بن
ه 1425الطبعة zو�� محرم  _27 _عباس اGrراري ،الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر
ة،م"شورات النادي اGrراري  -2  .104ـ  103سورة آل عمران �يتان  -1                                                              37م،مطبعة zمنية الر/اط،ص:2004ف�+اير 



 .الوادي دمحم�...............راملعاص املغر»ي  4سالمي الفكر %$ املدنية الدولة مفAوم

514  

 g ء من مقوماتOP_ اRسالمي ا��تلفة ~> دول إسالمية ال ينقصg سر املسلمة  .1مقارنة بدولة الراشدين سالميةالعالمx shسالم. �ان بنو أمية أوg تار0خ <K مو0ة ~> أك � دولةx 662 ـ ( 41ا89اكمة، إذ حكموا من سنة الدولة shد ا�9ليفة العاشرم)، و�انت عاصمة الدولة 750 ـ ( 132م) إRع <K اRمو0ة ذروة ا�ساعx مدينة دمشق. بلغت الدولة <K  ًا،  شام بنqندلس وجنوب الغال والسند وما وراء ال��رعبد امللك، إذ امتدت حدود ا من أطراف الص7ن شرقًا ح�» جنوب فر�سا غرxا�9الفة، غ�7 أن أ ل   .وتمكنت من فتح إفر0قية واملغرب و sFع أ ل العراق ابنھ ا89سن عcُمباشرة با <Fعوا بدور م معاو0ة بن أ�عد مقتل عcالشام با shي سفيان. وُ نا حشد معاو0ة جيوشھ وسار إÛ ÒÁ، فسر  ذا سرورًا كب�7ًا  ا89سن، اZ9ماعة ألن  م)، و كذا تنازل ا89سن عن ا�9الفة ملعاو0ة، وُسOUّ ذلك العام �عام661 ـ (أغسطس سنة  41بالعرض ووافق عليھ، وُعقد الصK ÒÁ> شRر رqيع الثا�ي سنة غ�7 أن ا89سن رفَض القتال، وراسل معاو0ة للصُّ العر4ي لألبحاث ودراسة  ركز، املأزمة zسس وحتمية اqrداثةادمحم ج�+ون ، مفBوم الدولة �سالمية  -1                                                           قضوا عsF تلك الساللة ا89اكمة وطاردوا أبناء ا ح�» قضوا عsF أغل�Ùم ولم ينج م��م ون أن يز0حوا بOa أمية من در¡�م و+ستفردوا با�9الفة، وقد استطاع العباسي  . ـ، فاستقرت الدولة مجدداً  73وقتلھ K> مكة سنة xمور، فطالب ابن الز�7q با�9الفة، ثم تمكن عبد امللك بن مروان بن ا89كم من  زمھ الدولة بذلك. وقد ع7ن معاو0ة ابنھ "يز0د" وليًا للعRد، لكن �عد وفاة "يز0د" اضطرqت �الفة ملعاو0ة �عد مقتل أبيھ، فتأسست مقتل عثمان، ح�» تنازل ابنھ ا89سن عن ا9عRد ا�9ليفة عمر بن ا�9طاب، ثم �شب نزاع بHنھ وHqنعF> بن أÛي طالب �عد فتنة تأسست الدولة xمو0ة عsF يد معاو0ة بن أÛي سفيان، الذي �ان واh> الشام K>  ].املسلم7ن اتفقوا فيھ عsF خليفة لRم �عد خالف طو0ل دام سنوات   .20ص: 2014،الطبعة zو�� س¹تم�+ السياسات
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لسنة  xيب�7ية، وqقيت K> عقبھامللك بن مروان بن ا89كم، فاستوsh عsF شبھ اZ9ز0رة إال من Z9أ إx shندلس، و�ان من ضم��م عبد الرحمن بن معاو0ة بن  شام بن عبد  م 1519م ح�» 750ثالث خالفة إسالمية K> التار0خ، تأسست الدولة العباسية عام الدولة العباسية أو ا�9الفة العباسية أو العباسيون  و Tسم الذي ُيطلق عsF  .م1029 عندما أقدم  وال�و خان الت�Ãي عsF  1258انت·» ا89كم العباK OPQ> �غداد سنة  .عن الدولة العباسية: حركة xدارسة وحركة xغالبة، وا89ركة الفاطميةTنفصالية وال�O لم تكن تصل إال �عد فوات xوان، ومن أبرز ا89ر�ات Tنفصالية اد حرك��م �شؤون واليا��م دون أن يخشوا اZ9يوش القادمة من عاصمة ا�9الفة إلخماملواصالت K> ذلك الزمن، جعال الوالة K> البالد النائية يتجاوزون سلطا��م و+ستقلون الدولة العّباسية، ذلك أن �عد العاصمة واملسافة ب7ن أجزاء الدولة وصعوqة دت لضعفRا ا89ر�ات Tنفصالية و ا�ساع رقعة ومن العوامل الداخلية ال�O أ بداية غروب شمس الدولة العباسية كyل.إحدى أك � مدن العالم وأجملRا، وحاضرة العلوم والفنون ح�» أخذ نجمRا باألفول مع الشامّية، إsh �غداد العراقية gسالمية، ال�O ازد رت طيلة قرن7ن من الزمن، وأصبحت ة، �عد نجاح ثور��م، من دمشق العرqية الدولة xمو0ة. نقل العباسيون عاصمة الدولواحتفاظ العرب ¡�ا، كذلك استمال العباسيون الشيعة للمساعدة عsF زعزعة كيان الناقم7ن عx sFمو70ن الس¥بعاد م إيا م من مناصب الدولة واملراكز الك �ى، العباس بن عبد املطلب، وقد اعتمد العباسيون K> تأسHس دول��م عsF الفرس  و عsF يد املنحدر0ن ؟ من ساللة أصغر أعمام نg Omسالم دمحم بن عبد هللا، أال و  م، وqحلول  ذا الوقت �ان ا�9ليفة قد أصبح مجرد رمز لوحدة الدولة 1261سنة ا89ياة من بOa العباس إsh القا رة �عد تدم�7 �غداد، حيث أقاموا ا�9الفة مجدًدا �º <Kا بما ف¬�م ا�9ليفة وأبنائھ. انتقل من بقي عsF قيد �ºب وحرق املدينة وقتل أغلب سyا
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ر70ن �انوا  م اyّ89ام gسالمية ديeًيا، أما K> الواقع فإن سالط7ن املماليك املص سنة، وqالتحديد منذ حواx600  <hول بن أرطغرل، واستمرت قائمة ملا يقرب من الدولة العثمانية  و Tسم الذي يطلق عsF را�ع خالفة إسالمية  أسسRا عثمان  .وا مركز العاصمة من القا رة إsh القسطنطيeيةاملسلم7ن، ونقلآخر ا�9لفاء عن لقبھ لسلطان آل عثمان، سليم xول، فأصبح العثمانيون خلفاء عندما اجتاحت اZ9يوش العثمانية بالد الشام ومصر وفتحت مد�ºا وقالعRا، فتنازل  القا رة ثمK>  1519العباسية قائمة ح�» سنة  الفعلي7ن للدولة. استمرت ا�9الفة أ8Óت الدولة العثمانية K> عRد السلطان سليمان xول "القانو�ي"حكم منذ  .K1585> ا�8يط xطلOPS، وال�O فتحRا العثمانيون سنة أو عن طر0ق استحواذ ا عل¬�ا لف�Ãة مؤقتة، كما K> حالة جز0رة "أنزاروت"  1565سنة املسلم7ن"، كما K> حالة سلطنة آ�شيھ السومطر0ة ال�O أعلنت والء ا للسلطان K> سلطان آل عثمان �ونھ يحمل لقب "أم�7 املؤمن7ن" و"خليفة إسالمية ت¥بع شرًعا �ان للدولة العثمانية سيادة عsF بضعة دول �عيدة ، إما بحكم �و�ºا دوًال  .عsF نوع من Tستقالل الذا�يأضsÐ �عضRا cُشyل جزًءا فعلًيا من الدولة مع مرور الزمن، بHنما حصل �عضRا åخر ادة اسمية عsF عدد من الدول وgمارات ا�Zاورة K> أوروqا، ال�O والية، و�ان للدولة سي 29جنوب شرق أوروqا، وغرÛي آسيا، وشماh> أفر0قيا وصل عدد الواليات العثمانية إsh وأفر0قيا، حيث خضعت لRا �امل آسيا الصغرى وأجزاء كب�7ة من  الثالثة: أوروqا وآسياعشر والسا�ع عشر، فامتدت أراض¬�ا ل¥شمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم لسادس ،بلغت الدولة العثمانية ذروة مجد ا وقو��ا خالل القرن7ن ا1923ح�»  1299 الذكر، الذي cُعت � عصر الدولة العثمانية gسالمي، وÛعد ان��اء عRد السلطان سالف عاصم��ا القسطنطيeية تلعب دور صلة الوصل ب7ن العامل7ن xوروÛي املسيÐ> والشر«> قّوة عظU» من الناحيت7ن السياسية والعسكر0ة، وأصبحت  1566ح�» عام  1520عام 
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 sFًئا، عHئا فشHا��ا شyوأخذت تفقد ممتل Ýبت الدولة بالضعف والتفHأص ،Om الذ shا لم تكن �افية إلعاد��ا إ�ºصالح إال أgنتعاش وT ات من�Ãا عرفت ف�ºا السابقالرغم من أRيد م1924عام  فعليا ةالعثمانيالدولة ان��ت  .وضع sFال عميل صطفى كمال (م ع�Ïج ع الدولة /xمة وسيادة العالقات املدنية وعالقات املواطنة ب7ن أفراد الوطنية أو مشرو �عد حصول بلدان املنطقة عT sFستقالل شعارات كب�7ة عن Tستقالل وqناء الدولة وال�O أكد ا الباحثان دمحم الyو�> و§برا يم أمRال بقولRما رفعت الدولة ا89ديثة   .1وال�O اختلفت بدور ا K> طبيعة ال�ÃامRا بإسالمية الدولة K> ا89كم وتداول السلطة gمارات Tستعماري  الذي أنتج  أشyاال مختلفة ذات الطا�ع امللyي أو اZ9مRوري أوالدولة ا89ديثة لم يكن ميالدا طبيعيا كما ب7ن ذلك ج �ون �س´ب التدخل �عد  ذه اللمحة املوجزة عن �شyل الدولة K> التار0خ gسالمي ،فإن ميالد   K> اHZ9ش) ومن خلفھ بر0طانيا . K s> عمق النقاش العمومي حول  و0ة تجF 2011ا89راك الديOa باملغرب خالل سنة وارتفعت أخرى تدور مجملRا حول  و0ة الدولة حيث قال دمحم بوشيÞ> إن أ م ما م�7 فقد ازدادت  ذه الشعارات  2011أما �عد أحداث الرqيع الديمقراطي سنة   .2ا�Zتمع املغرب أنموذجا ،،املركز املغر4ي لألبحاث  اqrديثة:بحث 1% اGrذور Vجتماعية لإلسالم السياSfg وتحوالت اr{طابدمحم ال<وý% و©برا8يم أمBال ،�سالميون وقضايا الدولة واملواطنة اGrزء zول،�سالم السياSfg ومأزق الدولة  -2  .23املرجع نفسھ ص-1                                                            .3الدولة،ووضع املسألة الديeية ف¬�ا   .11،ص:  2012الدراسات والبحوث �5سانية وVجتماعية وجدة، الطبعة zو�� غشت ،،سلسلة التقار
ر املغار/ية العدد zول، مركز 2011دمحم بوشي¢%،الدين والدولة 1% املنطقة املغار/ية خالل سنة  -3  .409ودراسة السياسات،ص:
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 <K سالمية وسا متg وم الدولةRضت مف�Ãاع Oاالت ال�yشg ة تداولھ فما ~> إذن أ م�µسالمي املعاصر خصوصا �عد كg الفكر <K الدولة املدنية ÒÁور مصطRيع الديمقراطي ؟ ظqن الدي�ية واملدنية.املبحث الثا8  إبان أحداث الر�وم الدولة 4سالمية بAي   ي :مفÛسالمي املغرg الفكر <K وم الدولة املدنيةRذا املبحث تحديد مف  <K وم الدولة أتناولRاالت مفy8ديث عن إشÁول لx مطلب7ن، خصصت shسال املعاصر، وقسمتھ إg اعتمد ا الفكر Oنما خصصت الثا�ي للمعاي�7 ال�Hسالمية ، بg يÛمي املغر ه 1425الطبعة zو�� محرم  _Gr_27راري ،الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر
ة،م"شورات النادي اGrراري عباس ا-1                                                           ف إsh  ذا أن �عض املعارض7ن يرون ضرورة بقاء الدين آخر0ن كداوود وسليمان، يضاالقرآن الكر0م لم يضف عsF سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لقب "امللك" عsF نحو ما أضفى عsF أن´ياء و0ضيف اZ9راري أن �عض معارOPÅ اق�Ãان الدولة باإلسالم cعمدون إsh أن   .ن·O عن املنكر و§قامة ا89دودلشورى والبيعة والعدل إx shمر باملعروف والواللمفRوم xمة،ا89كم كما تناول القرآن جوانب  امة من وظائف الدولة بدءا باإلمامة K> املبحث xول أن ناقشت  ذا xمر ، عsF أن القرآن الكر0م ورد فيھ ما  و أساس ومن أبرز ما جاء K> ذلك أن مصطÒÁ الدولة لم يرد K> القرآن الكر0م ،وقد سبق   .1 و ارتباط الدولة بالدين ،وqانحياز و�Zوم أحيانا غ�7 قليلةي¥ناولون جوانب كث�7ة النتقاد ا بموضوعية حينا اعت � عباس اZ9راري أ م إشyال للدولة gسالمية الذي جعل ا�9صوم   املعاصر.املطلب Vول :إشNاالت مفAوم الدولة 4سالمية %$ الفكر 4سالمي املغر»ي   املعاصر  للدولة املدنية .   .25م،مطبعة zمنية الر/اط،ص: 2004ف�+اير 
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~> تلك ال�O تحا�ي ا�9الفة الراشدة وتتحg  sFسالميةاملظRر، حيث �عت � الدولة �ا89اكمية وتطبيق الشر+عة والشورى وgمامة...أما الشكالنية فيقصد ¡�ا ال�Ãك�7 عsF الدولة gسالمية، و0قصد بالصفاتية ارتباط الدولة بتحقق مجموعة من xوصاف، غلبة التصورات الصفاتية والشكالنية K> الفكر السياOPQ املعاصر عsF مفRوم الدولة أما دمحم ج �ون فقد اعت � أن أبرز صور انحراف النظر إsh قضية إسالمية   . 1تخلو من انحرافات سلوكية قد تد�س الدين إذا ارتبطت بھK> حلتھ ا�9لقية امل�Ï ة عن سلبيات السياسة ال�O ~> من صميم عمل الدولة وال�O ال  K> كث�7 من الكتابات بالرqط القاطع  النظري والتطبيقي،و0ضيف إشyاال ثانيا متعلقاgسالمي بقي K> عمومھ متأثرا بالتجرqة السياسية التار0خية للمسلم7ن عsF املستو70ن gشyال الرئOPSH يتجK sF> أن ا�9طاب  بHنما أكد سعد الدين العثما�ي أن  .2بصفا��ا عsF الرغم من أن الدور  ،3الفقRية وgسالمية ب7ن xمة gسالمية والدولة gسالمية ه 1425الطبعة zو�� محرم  _27 _عباس اGrراري ،الدولة 1% �سالم رؤ
ة عصر
ة،م"شورات النادي اGrراري  -1                                                           أن مفRوم xمة K> القرآن مفRوم مركزي وتأسOPSH ،والقرآن الكر0م عندما أ�شأ "xمة وقد و8Óت الفرق بي��ما K> املبحث xول وعموما يقول سعد الدين العثما�ي   .4اج��ادا وتأو0ال �شر0ا لنصوص ديeيةبمقتضياتھ  gسالمينظام الدولة gسالمي من الدوكسا ومن برجھ الطوqاوي واعتبار النظام كما يرى  شام خرqاش وجو0ل �وندو وعبد ا89ق جبار  و إخراج  باإلسالماملنوط    .623،ص:2016املغر4ي لألبحاث ودراسة السياسات،الطبعة zو�� واملتحول 1% مواقف �سالمي,ن املغار/ة من الدولة املدنية أنموذجا العدل و�حسان والعدالة والتنمية،املركز 8شام خباش وجو
ل Rوندو وعبد اqrق جبار،�سالميون وقضايا الدولة واملواطنة،اGrزء zول، الثابت  -4  .43ص: 2016سعد الدين العثما5ي ،الدولة �سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع، -3  .11/12ص: 2014،الطبعة zو�� س¹تم�+ ادمحم ج�+ون ، مفBوم الدولة �سالمية أزمة zسس وحتمية اqrداثة ، املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسات  -2  .28/29ة الر/اط،ص: م،مطبعة zمني2004ف�+اير 



 .الوادي دمحم�...............راملعاص املغر»ي  4سالمي الفكر %$ املدنية الدولة مفAوم

520  

معطيات  حسب وتتجدد واملyان، الزمان حسب �سمو عx sFشyال ال�O تتطور  عقدية،بل فوض ذلك لZÁماعة املؤمنة حسب ظروفRا وجعل بذلك "xمة gسالمية"رابطة نا gسالمية"وأشار إsh خصائصRا لم cش�Ãط لوجود ا إطارا سياسيا أو تنظيميا معي جا من النماذج  ال�O املعاصر الذي بدأ يتحدث عن دولة املسلم7ن باعتبار ا نموذإذن فاالستقاللية ب7ن °�صية ا89اكم و°�صية الدولة أثر K> الفكر gسالمي   .2الدولة صاحبة السلطة السياسية��ما  و الذي أعطى Tنطالقة لتأسHس السلطة بمعنا ا ا89ديث وقيام فالتفرقة بيظل أعراف سياسية تقوم عsF فكرة الزعامة وام�Ãاج الدولة ��øص ا89اكم. السلطة السياسية بمعنا ا العام . كما لم يكن ذلك Tستقالل موجودا من قبل K> اy89ام وا�y8وم7ن واملنفصلة عن ا�Zتمع، و�انت من قبل كيانا �سيطا يرادف نو0ة والقانونية املستقلة عن أ°�اص سعد الدين العثما�ي  و بروز °�صي��ا املعيمكن القول بأن أ م تطور عرفھ ظRور الدولة بصيغ��ا املعاصرة كما يب7ن ذلك   يظRر ف¬�ا  ذا التمي�7 ؟ا89ديثة واملعاصرة عsF الرغم من أن التجرqة السياسية التار0خية للمسلم7ن  لم تباط الدين بالدولة يصبح إشyاال رئHسيا K> الدولة التطورات ال�O أدت إsh جعل ار إذا �انت  ذه ~> أ م gشyاالت ال�O واجRت مفRوم الدولة gسالمية، فما ~>   .1عصر �ل حيث تبدو من زاو0ة  ذا الفرق كيانا أخالقيا ،  ،الOPúء الذي يضفي عل¬�ا معa» خاصاغ�7 ا من التطبيقات،  و أخذ ا �ع7ن Tعتبار الرسالة xخالقية و�gسانية لإلسالم، دمحم ج �ون أن الفرق xساس الذي يفصل الدولة gسالمية عن ا ، و0ب7ن�سود العالم   .43املرجع نفسھ ص-2  .43ص: 2016سعد الدين العثما5ي ،الدولة �سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع، -1                                                           
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، تمنح الدولة gسالمية تفوقRا الرمزي عsF خاضعا لقيم معيار0ة عليا،إ�سانية ومثالية فكر gسالمي املصطÒÁ الذي يتم تداولھ K> ال يذكر K> النصوص الشرعية فما  وفإذا �ان مصطÒÁ الدولة gسالمية محاطا بyل  ذه gشyاالت وغ�7 ا، ولم   .2القوان7نأغلب من cستعملون عبارة "الدولة gسالمية" يرqطو�ºا بجعل الشر+عة مصدر وأن  م، م بأن هللا �عاsh أمرنا بإ�شاء الدولة gسالمية كما أمرنا بالصالة والصيايو التار0خ gسالمي، و~> ال �ع � إال عن نماذج وتطبيقات تار0خية، كما أن املصطÒÁ ذلك سعد الدين العثما�ي، حيث cستد�> K> رأيھ تلقائيا أشyاال معينة ل8Áكم K> أن  ذا املفRوم يحيل عsF وجود شyل محدد لبناء الدولة ول8Áكم السياOPQ كما ب7ن xمة ولم يتحدث عن الدولة، كما كما بيeت عما جاء K> القرآن الكر0م الذي ركز عsF ا89ديث واملعاصر ،إنما cع � عن التأثر الشديد بالتار0خ gسالمي للدولة، و ذا ي´تعد وخالصة القول أن استعمال مصطÒÁ الدولة gسالمية K> الفكر gسالمي   .1غ�7 ا من التطبيقات الدولة gسالمية".؟ وما ~> معاي�7ه ال�O تتحقق ¡�ا إسالمية املعاصر كبديل عن "   .60ص: 2016عد الدين العثما5ي ،الدولة �سالمية املفBوم و�م<ان،دار ال<لمة لل"شر والتوز ع،س -2  .26ص: 2014،الطبعة zو�� س¹تم�+ ادمحم ج�+ون ، مفBوم الدولة �سالمية أزمة zسس وحتمية اqrداثة ، املركز العر4ي لألبحاث ودراسة السياسات  -K                                                           1> ا�Zتمع املسلم. و0ؤكد عsF فكرتھ  بأن الدولة أعsF مستو0ات Tنتظام السياOPQ، إsh طبيعة املمارسة السياسية وطبيعة الدولة g <Kسالم ووضعيات ا89قوق وا89ر0ات بمبدأ التمي�7 ب7ن الديOa والسياOPQ الذي يؤدي K> نظره تلقائيا إsh �غ�7 مRم K> النظرة نطالقا من وعيھ اعت � سعد الدين العثما�ي أن الدولة g <Kسالم دولة مدنية، ا  املطلب الثا8ي: مفAوم الدولة املدنية %$ الفكر 4سالمي املغر»ي املعاصر  الدولة؟
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عsF الراÒÕ من  جعل الدولة مدنية عند سعد الدين العثما�ي،إن املعاي�7 ال�O ت  ."فاقبلوا من هللا عافيتھ"، ثم قرأ قولھ �عاsh "وما �ان رqك �سياcعOa أنھ مقصود، ينطبق عليھ ما ورد K> ا89ديث النبوي: "وما سكت عنھ فRو عفو، من القضايا ذات الطبيعة الدستور0ة والسياسية. وسyوت الشارع ف¬�ا مطرد، مما قضائية ومن يتوال ا، وغ�7 ذلك و"أ ل الشورى"، وال تدقيق فيما يخص السلطة ال"الشورى" وعن ضوابطRا ومن أ8èا¡�ا، وكيف يحسم ا�9الف ب7ن رئHس الدولة واليتھ ومدى صالحياتھ وكيفية محاس´تھ وكيفية عزلھ، وال عن كيفية ممارسة عsF أي _OPء من قواعد "ا�9الفة" وتفاصيلRا، ال عن كيفية اختيار ا89اكم ومدة فقوا تدب�7 ا، ولم يرد ف¬�ما أي تفصيل لنظام حكم محدد املعالم. كما أن العلماء لم يتإن القرآن الكر0م لم يورد أي تفاصيل عن كيفية قيام الدولة وال عن طر0قة   .cشيده املسلمون ال´شري، و و ما cعOa مدنية املمارسة السياسية ومدنية النظام السياOPQ الذي ´تكروا. ف·O مفوضة لRZÁد دون �شر+عات، تفو0ضا للمسلم7ن أن يج��دوا ف¬�ا و0با�Zتمع من قبيل xسرة مثال. واملفRوم أن القرآن الكر0م ترك تلك املساحة الواسعة السبل لتحقيقRا. وذلك عsF الرغم من وجود تفاصيل كث�7ة K> �شر+عات متصلة جRات يطلب من املسلم7ن أن يج��دوا K> إطار ا، وأن يبدعوا أوفق إال مبادئ عامة ومو فال تتضمن النصوص الشرعية املرتبطة با89كم والدولة وتدب�7 الشأن العام   .ال´شري، يبدع فيھ و0´تكرللنظام السياOPQ، و و ما يجعلھ م¥ش´ثا بyون ا�Zال السياOPQ مجاال مفوضا لالج��اد دق عل¬�ا اعتبار املدنية بامتياز وأن نصوص الكتاب والسنة لم تحدد شكال فيص   �و�ºا دولة قانون. -2  تمثيلRا إرادة ا�Zتمع. ـ-1  :�عر0فا��ا، خمسة
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عن دين الفرد أو عرقھ أو سلطتھ، مع  قيامRا عsF املواطنة �غض النظر -å  4خر واملساواة K> ا89قوق والواجبات.انطالقRا من نظام مد�ي من العالقات يقوم عsF السالم وال¥سامح وقبول -3 د التار0خية ، إذا اس¥بعدنا �xعاللدولة فإن  ذه املعاي�7 متوفرة K> نظرة gسالموqالنظر للتوجRات العامة املبثوثة K> القرآن والسنة وكتابات علماء gسالم،   ال�ÃامRا بالديمقراطية والتداول السلOU عsF السلطة. -5  مساواة جميع املواطن7ن ف¬�ا. و0ؤسس لفكرتھ  gسالميةالشرعية وأن  ذه التعب�7ات إنما وفدت من خارج البHئة gسالمية، حيث cعت � أن الدولة الديeية واملدنية لHس من مفردات السياسة املدنية �شأ K> بHئة مغايرة وأنتجتھ ظروف خاصة من خارج البHئة إsh أن مصطÒÁ نجد من يرى عكس ذلك مثل دمحم بن شاكر الشر0ف الذي يرجع س´ب Tختالف   توافق عليھ التوجRات وTتجا ات الفكر0ة gسالمية xخرى؟إذا �ان  ناك من يرى و0ؤسس ملدنية الدولة g <Kسالم فRل  ذا املصطÒÁ  .1والثقافية K> تكييفات علماء gسالم لRا ير«s إل¬�ا أحد  بنظر0ة ا89ق gل·O، و�Ã0تب عsF ذلك أن يyون ا89اكم K> م�Ïلة عالية الأو ابن إلھ) أو أنھ مختار بطر0قة مباشرة أو غ�7 مباشرة من هللا �عاsh حسب ما عرف النصرانية، فالدولة K> تصور م ~> الدولة ال�O يyون ا89اكم ف¬�ا ذا طبيعة إلRية (إلھ شأت K> البHئة الوثeية والبHئة انطالقا من أن مصطÒÁ الدولة الديeية والدولة املدنية � أفعالھ، ولHس ألحد قبلھ حقوق أو  من أفراد الشعب ، وأنھ ال cع�Ãض عsF أقوالھ أو   .65املرجع نفسھ ص-1                                                             وجود لھ K> الفقھ السياg OPQسالمي، وال K> التار0خ gسالمي.، ومن الب7ن أن  ذا التصور ل8Áاكم ال ل¬�م ا�9ضوع التام إلرادة ا89اكمال�Ãامات بل ع
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ال�O ال  gسالميةألن الدولة املدنية K> مفRومRم مناقضة للدولة  ،لتحكيم الشر+عة gسالمي7نوات املسلم7ن عsF اختالفRا وتنوعRا تنادي بالدولة املدنية K> مقابل دعمرادفة للدولة العلمانية و0وÒÓ ذلك بقولھ �ل xطياف املعادية لإلسالم K> بالد لتدخل الدين K> أي شئو�ºا وقضايا ا، أي تقوم بفصل الدولة عن الدين ف·O بذلك ، ومن ثم ف·O مناقضة ت لRا مرجعية سوى �gسانول لHسوالدولة الديeية يق لة K> أ ل ا89ّلِ والعَ يذكر �عضRم أن الدولة املدنية "تقوم السلطة ¡�ا عsF الَبْيعة وTختيار والشورى ال8Ôيحة وقاموا بنقلRا و§لصاقRا بالدولة املدنية دون أد�ى بر ان أو دليل، حيث عض التصورات gسالمية دولة مدنية باألساس"، و��0مRم بال�Ãو0ر قائال إ�ºم عمدوا لبومن  نا cستغرب مما يدعيھ �عض gسالمي7ن بقولRم"الدولة gسالمية ~>   ف¬�ا أية مرجعية �شر+عية . �gسانيمثل  ، و§ال عزلتھ، ومن حق �ل ْقد وا89اكم ف¬�ا وكيل عن xمة أو أج�7 لRا، ومن حق xمة ـ ُممثَّ مھ إن أعوجَّ ع ف¬�ا ـ أن ُتحاسبھ وُتراقبھ، وتأمره وت��اه، وُتَقّوِ السلطانية والسياسة الشرعية لتعر0ف ا�9الفة ال�O تقابل السلطة أو اy89ومة K> لم تكن  ناك حاجة لذلك القيد، ونحن عندما نراجع �عار0ف العلماء K> كتب xحyام الدولة املدنية تقيد ا بدين الشعب ولو �ان ذلك داخل K> معنا ا أو جزء من معنا ا عsF أنھ لHس من معa» نحن نر0د دولة مدنية بمرجعية إسالمية فRذا الطلب يدل مرجعية، ومما يمكن أن cستدل بھ عsF ذلك كالم gسالمي7ن أنفسRم حيث يقولون: والدولة املدنية K> عرف أ8èاب املصطÒÁ ~> الدولة ال�O ال يyون للدين ف¬�ا أية ابقة �لRا إسالمية تجد K> النصوص الشرعية دليلRا وqر ا�ºا، أو التصورات السو0رد عل¬�م إن  ذا الكالم وسابقھ ال عالقة لھ بالدولة املدنية فالتعب�7ات أو املفا يم النظام العام أو القانون، وال تف¥ش K> الضمائر، وال تملك سلطة حرمان أو غفران"، و0قول آخر: "الدولة gسالمية ~> أول دولة مدنية K> التار0خ يخضع ف¬�ا الناس لسلطة  معروًفا، بل عsF الشعب أن cُعلن الثورة عليھ إذا رأي كفًرا َبَواًحا عنده من هللا بر ان"مسلم، بل �ل مواطن، أن ينكر عsF رئHس الدولة نفسھ إذا رآه اق�Ãف منكًرا، أو ضيَّ
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الكتاب والسنة، فيكفي أن  باإلسالمية، وgسالم أحyامھ معروفة معلومة دل عل¬�اواملصطÒÁ الذي يeبé> التمسك بھ والدعوة إليھ K> رأيھ  و وصف الدولة   . أمره وملتھ النفوس السليمةوالتمك7ن لRا ب7ن املصط8Áات gسالمية �عيدا عن مصطÒÁ العلمانية الذي افتÒí �غرض إدخال xفyار والتصورات العلمانية  gسالمية �ي �ستخدمھ إنما ذلكولعل ا89رص الشديد عsF �سو0ق مصطÒÁ الدولة املدنية والضغط عsF ا89ركة و ذا ينفي ما يدعيھ البعض بقولRم: "الدولة gسالمية ~> دولة مدنية باألساس"، د أن من أر�ا�ºا متا�عة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتمسك بالشر+عة وسياسة الدنيا ¡�ا، الدولة نج      . ح�» يفRم املراد م��ا نقول الدولة gسالمية
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جتماعRم السياOPQ، وقواعد �لية ومقاصد عامة يطلب من املسلم7ن Tل�Ãام ¡�ا K> اتفصيلية K> نظام ا89كم، و~> غ�7 موجودة. لكن يمكن أن نتحدث عن مبادئ موجRة g <Kسالم" يجاK>  ذه ا89قائق الوا8Óة. فالنظام السياc OPQستلزم كيفيات مارس��ا وظائفRا. وqالتاh> فإن ا89ديث عن وجود "نظام سياOPQ محدد لبناء الدولة ومـ إن أ م استخالص يمكن أن نeت·O إليھ  نا  و أنھ لHس g <Kسالم شyل 1  ت�ÁيصRا K> النقاط التالية: من خالل البحث K>  ذا املوضوع توصلت إsh مجموعة من النتائج يمكن   خاتمة: فيعHش بذلك املتلقي حالة من Tنفصام ب7ن ما  ،التعبدية وتحكيم xحyام الشرعيةوqاملقابل واقع الدول العرqية وgسالمية ت¥باين K> حرصRا عsF تطبيق الشعائر   gسالمية" يرqطو�ºا بجعل الشر+عة مصدر القوان7ن،م،وأن أغلب من cستعملون عبارة "الدولة gسالمية كما أمرنا بالصالة والصياgسالمي املعاصر محفوفا باملتناقضات بحيث يو م بأن هللا �عاsh أمرنا بإ�شاء الدولة . إن مصطÒÁ الدولة gسالمية cعرف إشyاالت عديدة تجعل  تداولھ K> الفكر 2  و م يق�Ãبون من املراد الشر�> عsF حسب درجة تحققRم ¡�ا. تقوم إال عsF تمثيل إرادة ا�Zتمع، فالسلطة K> املنظور gسالمي ال    مادام يحمل K> طياتھ . أن مصطÒÁ الدولة املدنية  و �xسب للتداول K> الفكر gسالمي املعاصر c  3عHشھ K> أرض الواقع. يتصوره عن املفRوم وما ، مباشرة ، وا89اكم وكيل عن xمة ومن حقRا أن تراقبھ وتحاسبھالطواعية وTختيار  ، وال�Ãام نبوي حاسم،ألنھ مبدأ قرآ�ي صر0ح املساواة أمام القانون   ،أو من خالل ممثل7ن لRا
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 وم املواطنة إسالميا باعتبارRسان يحتل  تكر+س مف�g أن <K انة مركز0ةyم مجموعة مؤلف7ن ،املركز  gسالميون وقضايا الدولة واملواطنة اZ9زء xول، .2 القرآن الكر0م. .1  . ئمة املصادر واملراجعقا  واحد وe0تOU ألسرة واحدة.، فRو عsF اختالف اللون واeZ9س والدين واملوقع، ينحدر من أصل املنظور القرآ�ي ، ،الطبعة الدكتور سعد الدين العثما�ي yان،الدولة gسالمية املفRوم وgم .4 1324/2000ن الندوات،سلسلة اخ�Ãت لكم مeشورات عيو  الفن، التعب�7، حر0ة xمة ~> xصل مقارqة تأصيلية لقضايا الديمقراطية، .3  2016ودراسة السياسات،الطبعة xوsh  لألبحاثاملغرÛي  - الدولة g <Kسالم رؤ0ة عصر0ة، عباس اZ9راري، مeشورات النادي اZ9راري  .5  م.x2016وsh ،دار الyلمة للeشر والتوز+ع ، جتماعية التقار0ر املغارqية العدد xول، مركز الدراسات والبحوث �gسانية وT د دمحم بوشيÞ>،سلسلة  ،2011الدين والدولة K> املنطقة املغارqية خالل سنة  .7 م. 2014الناشر املركز املغرÛي لألبحاث ودراسة السياسات الطبعة xوsh سالمية أزمة xسس وحتمية ا89داثة ، ادمحم ج �ون،، مفRوم الدولة g  .6  م2004 ـ/ف �اير1425الطبعة xوsh محرم -27  . 2012وجدة، الطبعة xوsh غشت 
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 «Transitions démocratiques»  et violence: une revue de la littérature Abdelmalek El Ouazzani Professeur Faculté de Droit deMarrakech Université Cadi Ayyad 1- Théoriser les transitions «démocratiques»1? Les deux dernières décennies ont connu une vague sans précédent de transitions qualifiées de démocratiques dans le monde entier.  Alors que dans certains pays la démocratisation a été essentiellementpacifique, dans d'autres, la mise en place de la démocratie a été le résultat de conflits sociaux violents, déclenchés par le soulèvement de classes économiquement défavorisées et politiquement marginalisées, des conflitségalement alimentés, voire engendrés par des tentatives infructueuses derépression qui se sont terminées par de véritables tragédies, comme enattestent les cas de la Syrie et dela Libye. Mais, ce ne sont là que quelquescauses parmi tout un panel. L’un des aspects les plus négligés dans les études sur les violencespolitiques, c’est celui économique. On oublie souvent que dans denombreux conflits, les groupes rebelles jouent, dans les régions qu’ilscontrôlent, le rôle de véritables agents économiques de premier plan. « Danscertaines régions, ils font tourner les industries, ils contrôlent la productionet fournissent les services ; dans d’autres leur principale activité est lepillage » 2 . Et Humphreys ne manque pas de remarquer que ces guerresciviles ont éclaté ou éclatent plutôt dans des pays pauvres ; ce qui a pourrésultat de presque diviser la planète en pays riches et paisibles, d’un côté, eten pays pauvres et proie aux conflits et guerres civiles, de l’autre.                                                            1 Nous mettons le terme démocratique entre guillemets parce que les transitions n’ont detoute évidence pas été toutes, ni pacifiques, ni démocratiques. 2 Cf. MacartanHumphreys, « Aspects économiques des guerres civiles », in Revue du TiersMonde, XLIV, n° 174, avril-juin 2003, p.269 
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Une telle observation, pour avérée qu’elle soit, viendrait confirmerque les conflits autour du pouvoir ont pour objet, non pas le pouvoir en soimais les rares richesses auxquelles il donne accès et permet de contrôler. Il y a bien ceux qui considèrent qu’un Etat pourvu de grandesrichesses hydrauliques ou minières a plus de chances qu’un Etat qui n’enpas de connaître des conflits infranationaux, établissant ainsi, plutôt, un lienentre existence de ressources et probabilité des conflits. Ainsi, PhilippeHugon avance que « Les relations entre guerres et ressources naturelles ontconduit à une écologie politique de la guerre analysant les guerres deressources, environnementales, de pillage ou de sécession liées auxressources naturelles. Un État détenteur de ressources en hydrocarbures aneuf fois plus de risques d’être le théâtre de conflits armés qu’un État nonpourvu »3.  Les ressources naturelles peuvent fournir les moyens de financer lesrébellions motivées par d’autres intérêts que les ressources elles-mêmes.Elles peuvent, étant concentrées dans un territoire délimité, favoriser destentatives sécessionnistes »4.  Cela peut être accepté s’agissant de régionscomme celle des grands lacs, ou encore au sud du Nigéria et, à certainségards, l’Irak, mais force est de constater que des régions comme la Somalieou le Darfour sont caractérisées par la rareté des ressources que nousévoquions. Et il n’est pas surprenant que l’Afrique, qui n’est pas lecontinent le plus riche, abrite le tiers des conflits   armés infranationaux dansle monde. A l’intérieur du cadre « accès aux ressources », les raisons quipermettent aux groupes qui sont  à l’origine des conflits de mobiliser sontdiverses. Les causes5 économiques des conflits diffèrent (chômage, terres,diamants, pétrole,..) d’une région à l’autre ; l’on pourrait multiplier lesexemples, mais tous confirment le lien conflits/ressources. Ainsi, en Sierra                                                           3Phillipe Hugon « Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains », inHérodote, n°3, 2009, p.63 4ibid 5 Consulter notamment Collier P., Hoeffler A. « On Economic Causes of CivilWars », Oxford Economic Papers, vol. 50, 2000,  p. 563-573. 
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Leone et en Angola, le trafic des diamants a contribué à soutenir les groupesrebelles.  Il est à noter, avec PH. Hugon, qu’il y a une diversité de conflitsarmés où s’affrontent des groupes divers, aux motivations différentes ;«Selon leurs mobiles : les guerres de sécession diffèrent des guerres delibération nationale, idéologiques (haines religieuses, ethniques), ou d’accèsà des ressources. (…). Les guerres africaines sont ainsi à la fois préwestphaliennes (enchevêtrement de facteurs et d’acteurs, allégeances,milices et mercenaires) et postmodernes (insertion dans une économiemondiale criminelle). Elles sont à la fois infranationales, transfrontalières etinternationales (trafics d’armes, rôle des États et diasporas sponsors,débouchés des produits, entrelacs d’intermédiaires au sein des filières avecdes ramifications régionales et internationales) »6.  Nous ne nous intéresserons, pour notre part,  qu’aux conflits ayantpour conséquence une transition politique, d’un Etat à l’autre ; et nous nedisons pas « démocratique » car les expériences du « Printemps Arabe » ontlargement montré qu’elles n’aboutissent pas nécessairement à l’instaurationd’un système démocratique. Il y a des études qui ont établi un lien entre l’embargo économique etle développement de la criminalité qui finit par affaiblir le pouvoir d’Etat etrend possible l’apparition de seigneurs de guerre. Il en est ainsi  de l’articlede Christophe Souliez, pour ne citer que ce dernier7. D’une manière plus générale, des études ont établi un lien entre lescrises économiques et le développement de la criminalité. Un panel nous enest fourni par l’excellent article bibliographique fait par Thierry Godefroy etBernard Laffargue8. Le thème n’est donc pas tout à fait nouveau. Mais si                                                           6 Idem, pp.68-69 7Christophe Souliez, « Criminalité et économie : un mariage efficace et durable », LaDécouverte | Regards croisés sur l'économie 2014/1 - n° 14 pages 89 à 102 ; cet articlerenvoie à une bibliographie intéressante sur le sujet 8Thierry Godefroy et Bernard Laffargue, « Crise économique et criminalité. Criminologiede la misère ou misère de la criminologie ? », In: Déviance et société. 1984 - Vol. 8 - N°1.pp. 73-100 
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l’on considère les moments de transition, dans la majorité des cas, commedes moments de crise économique, en plus d’être des moments de crise desvaleurs centrales de cohésion dominantes, ce genre d’études retrouvent touteleur actualité. Le lien ainsi établi entre crise économique et développementde la criminalité a été très contesté, mais force est de supposer que lesconflits armés internes ont eu lieu, depuis le début des décolonisations,principalement, pour ne pas dire exclusivement dans les pays pauvresd’Afrique et d’Asie. La corrélation  devient légitime lorsqu’on se remémore que la majoritédes pays ainsi concernés, sont ceux-là même qui ont connu le plus dedifficultés à construire des Etats viables, avec des systèmes politiquesstables et suffisamment ouverts pour permettre la participation de tous leurscitoyens au choix de dirigeants et, par là, des choix publics. Si l’on considère, en outre, les moments de transition comme non pluscomme des moments de « retrait de l’Etat »9, mais, bien plus, comme desmoments de « mort provisoire » de l’Etat puisque, bien souvent, ce sont desmoments d’effondrement,  au sens que nous verrons avec William I.Zartman10. Les entreprises criminelles qui engendrent, entre autres,  les chefs deguerre trouvent un terrain favorable dans les moments de troubles politiquesoù il leur est possible de s’ouvrir un accès aux richesses de l’Etat. Les études économiques, principalement économétriques,  évoquéespar MacartanHumphreys mettent en lumière quatre sources de financementdes groupes rebelles :  a. le contrôle des richesses naturelles (drogues, pétrole, boisdiamants..) des régions qu’ils dominent11,                                                             9L’expression vient du livre de Susan Strange, The Retreat of The State.The Diffusion ofPower in Wotld Economy, Cambridge University Press, 1996 ; cf. Jean Louis Brique etGilles Favarel Garrigues, Milieux criminels et pouvoir politique, Les ressorts illicites del’Etat, Paris, Karthala, 2008, p.6 10 CF. infra.p.11 et 12 11 C’est le cas de DAESH qui contrôle le pétrole en Irak et en Syrie. 
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b. les ressources venant de la diaspora ou de la portion qui lessoutient12 ;   c. l’appui que des parties tierces leur apportent ; bien souvent, cesparties tierces sont des Etats qui ont, chacun ses arguments et ses raisonsque la  raison ignore13. d. les ressources prélevées, volontairement ou pas, sur les populationslocales restées sous la coupe desdits groupes rebelles14. Ce genre d’études a le mérite de mettre en exergue les aspectséconomiques des conflits armés internes, des aspects dont l’humain n’estque la partie apparente ; l’impact sur la nature, l’économie globale du paysconcerné, ses perspectives futures en matière de stabilité, politique etéconomique, en matière de développement, en matière environnementale...Ces aspects ont été l’objet de centaines de recherches que les politologuesdevraient visiter et utiliser.15 Autant, les causes des conflits violents sont diverses, autant les formesde transition sont variées et de natures différentes. 2- Différentes voies de démocratisation Les nombreuses études consacrées à ce phénomène sont nombreuses,et toutes attestent que la démocratisation a suivi des voies différentes, selon                                                           12 Des études économétriques ont établi un lien entre la taille de cette diaspora et le soutiensupposé de celle-ci aux groupes rebelles. Mais ces études n’ont pas été prouvéesempiriquement. Toutefois, elles ont appuyé l’idée que les pays riches devraient prendre encompte cet aspect et limiter leur propension à accueillir les migrants. Les évènementsrécents de Syrie donnent de l’actualité à ce genre d’études. 13Il en est ainsi de las Etats-Unis et de la France, par exemple, dans le conflit syrien.Aucune raison logique n’explique pourquoi ces Etats aidaient et soutenaient bien desfranges de l’opposition syrienne, parmi les quelles il y a des groupes islamistes avérés, et audétriment d’un pouvoir laïc, avec lequel ils ont longtemps entretenu des relations cordiales.Pour mémoire, le 9 décembre 2010, Bachar El Assad était reçu à l’Elysée, invité duPrésident Sarkozy. 14Humpheys, op.cit., pp.282-284 15Nous ne pourrons les faire dans le cadre restreint de cet article, mais il est possible derenvoyer à certaines desdites études. Voir le site suivant qui fournit une assez richebibliographie sur le sujet : http://www2.unicef.org/socialpolicy/files/Economics_and_Violent_Conflict.pdf 
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le type de régime contesté, la culture politique du pays, sa configurationhistorique, ainsi que la structure sociologique de ses populations. Guy Martin distingue différentes formes de transitions qui ne sont pastoutes démocratiques. Il y a celles qui se sont faites par le biais deconférences nationales qui consistent à remettre les compteurs à zéro, et àredessiner la configuration constitutionnelle et politique du futur régime parun consensus général, accepté par tous. Il  y a celles où le changement sefait par la voie d’élections multipartites. Il y a les transitions «cooptées» quimarquent les systèmes politiques non-compétitifs. Il y a les transitions«guidées», généralement par des militaires qui, après s’être emparés dupouvoir, choisissent de le remettre aux civils mais tout en contrôlant leprocessus de transition. Il y a aussi les transitions qui déclenchent desréactions autoritaires et aboutissent à une revivification de l’autorité desgouvernants et finissent par provoquer de conflits sub-nationaux16. Samuel Huntingto 17 suppose qu’une transition pacifique etconsensuelle favorise la consolidation démocratique. Il soutient égalementqu’une transition violente aboutit à créer chez les populations une profondeaversion (diffuse -deep) envers la violence, et, par là, un engagement
                                                           16 Cf. Guy Martin, Preface: Democratic Transition in Africa ,  A Journal of Opinion, Vol.21, No. 1/2 (1993), pp. 6-7 17Mais il ya un très grand nombre d’études consacrées au même thème. Parmicelles consacrées aux différents modes de démocratisation, on peut notamment citer O'Donnell,G., and P. Schmitter (1986): Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusionsabout Uncertain Democracies,  Johns Hopkins University Press, Baltimore ; Remmer, K.(1999): Democracy and Economic Crisis: The Latin American Experience," in WorldPolitics, 11(42) ;  Huntington, S. P. (1993): The Third Wave: Democratization in the LateTwentieth Century, University of Oklahoma Press, Oklahoma ; Sorensen, G. (1993):Democracy and Democratization. Boulder: Westview Press ;Doh, C. S. (1994): Review:On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory andResearch," in World Politics, 47(1), 135-170 ; Munck, G., and J. Verkuilen (2002):Conceptualizing and measuring democracy: evaluating alternative indices," inComparative Political Studies, 35(1), 5{34 ;  Lynn Carl, T. (1990): Dilemmas ofDemocratization in Latin America,"in  Comparative Politics, 23(1), 1-21. 
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profond (diffuse- deep) en faveur des valeurs et institutionsdémocratiques18. Ceci renvoie à d’autres études, aussi bien théoriques qu’empiriques,qui essaient de dresser des typologies des transitions, de celles qui ontabouti à des démocraties plus ou moins consolidées à celles, plus fragiles,qui ont mené ou peuvent mener à des démocraties aux équilibres fragiles et,donc, menacées d’effondrement. Il en est ainsi de Juan J. Linz et Alfred Stepan19 qui, estimant que latâche de construction d’une théorie de la démocratisation- comme processus- et non pas de la démocratie, reste inaccomplie, et que celle-ci doit être unepartie intégrante d’une « grande théorie de la démocratie ».  Leur théorie se base sur quatre éléments :Le premier est une définitionrestrictive de ce qu’ils appellent « une transition démocratique complète »(accord sur les procédures d’élections des gouvernants ; des gouvernementsqui résultent d’un vote libre des citoyens et qui ont toute autorité pourgénérer de nouvelles politiques ; des pouvoirs exécutif, législatif etjudiciaire qui n’ont pas à partager leur pouvoir avec d’autres corps de jure). Le deuxième élément est l’élaboration de prérequis pour unedémocratie consolidée, dont l’existence d’un Etat souverain, fonctionnant eninteraction avec cinq domaines (arenas),  une société civile libre, une sociétépolitique autonome, le règne de la loi, une société économiqueinstitutionnalisée et une bureaucratie d’Etat. Le troisième élément réside dans la construction d’idéaltypes derégimes modernes non démocratiques : autoritaire, totalitaire, post-totalitaire                                                           18«On the one hand, it can be argued that a peaceful, consensual transition favors democratic consolidation. On the other hand, it could also be argued that a violent transition is likely to develop among most population groups a deep aversion to bloodshed and hence to generate a deeper commitment to democratic institutions and values »., Huntington, op. cit, p.276 19Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, MD, and London: The Johns Hopkins University Press, I996, pp. xx+479 
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et «sultanique» en fonction de quatre variables: pluralisme, idéologie,leadership et mobilisation. Le quatrième, enfin, complète ce cadre théorique avec cinq autresvariables: deux variables centrées sur les acteurs :la compositioninstitutionnelle et le leadership des régimes non démocratiques précédents,et la question de savoir qui sont les principaux acteurs de la transition; puistrois variables «contextuelles»: les influences internationales, « l'économiepolitique de la légitimité et de la coercition » et l’environnement de laconstruction constitutionnelle (constitution making). 3- Transition et violence : un lien quasi ombilical ? Différentes théories ont été avancées sur les éléments déclenchant laviolence au cours des périodes de transition dites « démocratiques » ; leterme est mis entre guillemets car lesdites transitions n’aboutissent pastoujours à la mise en place de régimes démocratiques ; elles peuvent, aucontraire, mener à l’instauration d’un régime encore plus autoritaire quecelui qui a précédé, comme c’est le cas de l’Egypte d’après Mubarak, ouencore celui de l’Afghanistan des Talibans. Elles peuvent aboutir à dessituations de chaos, comme en Libye ou au Yémen…  Toutes ces théories convergent vers une conclusion commune ; àsavoir que la cause, et la cible finale, de la violence est bien le pouvoird’Etat ; le point commun entre elles ,c’est d’affirmer qu’il y a probabilité deconflit violent  lorsque la demande de changement, venant des groupespolitiquement marginalisés, ne rencontre de la part des groupes au pouvoirqu’une tentative de réponse par la répression, ou bien des stratégies visant àredonner au régime de nouvelles assises, constitutionnelles ou légales, maisqui s’avèreront tout aussi illégitimes que les précédentes. Les conflits qui se déclenchent n’ont pas pour seul enjeu la reconnaissance des droits civiques et politiques ; il s’agit bel et bien de conflits pour une accession au pouvoir d’Etat, en vue d’une redistribution des ressources auxquelles seul ce pouvoir permet d’accéder. 
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La plupart des travaux sur les transitions ne se sont pas concentrés explicitement sur le rôle de la violence et, en fait, traitent souvent ladite violence comme un fait exogène aux négociations des  élites sur la transition. Curieusement, ce sont les économistes qui, voire les économètres qui ont développé le plus d’études empiriques afin d’élaborer des modèles devant permettre de cerner les variables déterminant le processus de transition, ainsi que leurs éventuels aboutissements. *Acemoglu and Robinson (2000, 2001 et 2006) 20 , Conley and Temimi (2001) 21  and Bertocchi and Spagat (2001) 22 , entre autres, ont développé des études théoriques et empiriques sur le processus de démocratisation sous l’ombre du conflit. Ils se posent la question de savoir pourquoi la démocratie «de masse » a été durable dans les pays d’Europe du Nord et pourquoi elle a été et est si difficile à consolider dans les pays en développement23, comme cela a été le cas pour les pays d’Amérique Latine. Mais, nous pouvons étendre la question aux pays africains 24  et arabes                                                            20Acemoglu, D., and J. Robinson -(2000): «Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality and Growth in Historical Perspective », Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1167 ; -(2001): «A Theory of Political Transition », American Economic Review, 91(4), 938-63 ;  -(2006): Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge UniversityPress, Cambridge. Ces études montrent que les économètres s’intéressent à leur manière aux phénomènes politiques et essaient de les modéliser ; d’où la nécessité, pour les politologues de s’ouvrir sur d’autres champs disciplinaires que la science politique américaine explore mais que les francophones négligent encore. 21  Conley, J. P., and A. Temimi (2001): « Endogenous Enfranchisement when Groups Preferences Conflict »,Journal of Political Economy, 109(1), 79-102. 22 Bertocchi, G., and M. Spagat (2001): « The Politics of Cooptation », Journal of Comparative Economics, 29, 591- 607. 23«Why has mass democracy been durable in many Northern European countries, and why has it been so hard to consolidate this set of political institutions in less-developed countries such as those in Latin America »? 24Acemoglu et Robinson pensent que les sociétés sans Etats étaient plus violentes que celles qui en disposaient ; les Etats qui ont été greffés sur ces sociétés , comme en Somalie ou au Soudan, avec le Dinka et les Nuer, n’ont pas été capables de se consolider, voire même de se reconstruire, après s’être effondrés ; c’est le cas de la Somalie ; in Why Nations Fail ?The Origins of Power, Prosperity and Poverty ;   http://whynationsfail.com/ 
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également. Ils établissent une corrélation entre les périodes de crise économique et les révolutions et montrent que les pauvres qui, dans les régimes non démocratiques, supportent le poids des taxes peuvent, en contestant le régime, pousser les (l’élite) à s’engager pour une meilleure redistribution des revenus afin de parer à la révolution25. D’autres auteurs, comme Adam Prezworski 26 lient consolidation démocratique et stabilité économique27 ; ils suggèrent que les démocraties sont vulnérables aux crises économiques. Nous pensons, de notre côté que cette fragilité est plus grande lorsque les valeurs démocratiques ne sont pas encore totalement et définitivement ancrées dans une société donnée. Encore que les démocraties qui ont basculé vers les totalitarismes doivent inciter à ne jamais considérer qu’une démocratie, aussi ancienne ou consolidée soit-elle,  est définitivement à l’abri des tels totalitarismes qui se développent justement à l’ombre des crises économiques. Et il n’y a qu’à observer le développement des extrêmes droites en Europe actuellement pour s’en convaincre. Adam Prezworski et ses co-auteurs démontrent la fausseté des propositions qui tendaient à dire que les régimes dictatoriaux sont plus 
                                                           25«The rich (elite) will try to prevent revolution by making concessions to the poor, for example, in the form of income redistribution », idem. P.939 Mais ils montrent également que, dans un régime démocratique – non consolidé- l’élite qui porte alors le poids des taxations, peut être, de son côté, tentée de fair un coup d’Etat (a Coup) afin de s’accaparer du pouvoir. Ce genre de propositions, quoique à valeur historiques pour l’Amérique Latine, demeurent intéressantes pour les pays africains ou arabes où la démocratisation est toujours un vœu pieux, voire une chimère. 26Prezworski, Adam; Alvarez, Michael; Cheibub Jose A. and Limongi, Fernando."What Makes Democracy Endure?" Journal of Democracy, January 1996, 7(1), pp. 39-55. Consulter  la page web: http://polisci2.ucsd.edu/democracy/documents/Przeworskietal-WhatMakesDemocracies Endure .pdf 27«"the fragility of democracy ... flows largely from its vulnerability in the face of economic crises." The relationship between volatility and coups also suggests that a possible reason for the greater success of richer societies in consolidating democracy is their economic stability », idem, p.42 
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propices à générer le développement économique28 ou que tels régimes sont de nature à donner lieu à des démocraties. Ils soutiennent, modèles économétriques à la base, que l’impact de la nature des régimes politiques sur la croissance économique a engendré des résultats différents mais que, par exemple, le taux d’investissements est plus élevé dans des démocraties pauvres que dans des dictatures riches.  Ils montrent en fait que la transition vers un régime démocratique ne peut être le fait du seul développement économique, non plus. Ils critiquent l’idée, absurde à notre avis, selon laquelle la démocratie est déstabilisée lorsque la croissance économique est trop rapide, idée soutenue par Seymour Lipset, MancurOlson, ou encore Samuel Huntington 29 . Ils montrent que la fragilité d’une démocratie tient plus à sa vulnérabilité face aux crises économiques. *D’autres auteurs comme Bourguignon and Verdier (2000)30, Lizzeri and Persico (2004)31, Llavador et Oxoby (2005)32, Jack et Laguno (2006a, 2006b)33, Cervellati, Fortunatoand Sunde (2008)34 ont développé des études                                                            28 Une telle idée avait été défendue par Samuel Huntington à propos du Brésil et de la Corée du Sud dans les années soixante dix. 29 «While Lipset, economist Mancur Olson, and Huntington all thought that democracy becomes destabilized when a country grows rapidly, they could not have been more wrong ». , idem. ; references citées à propos de cette idée :Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981 [orig. publ. 1960]), esp. 27-63, 459-76, and 488-503; Mancur Olson, "Rapid Growth as a Destabilizing Force," Journal of Economic History 23 (1963): 453-72; and Huntington, Political Order in Changing Societies. 30  Bourguignon, F., and T. Verdier (2000): « Oligarchy, Democracy, Inequality and Growth », Journal of Development Economics, 62(2), 285-313. 31Lizzeri, A., and N. Persico (2004): « Why did the Elites Extend the Suffrage? Democracy andthe Scope of Government, with an Application to Britain's Age of Reform »,  Quarterly Journal of Economics, 119(2), 707-765. 32Llavador, H., and R. Oxoby (2005): « Partisan Competition, Growth and the Franchise », Quarterly Journal of Economics, 120(3), 1155-1189. 33 Jack, W., and R. Lagunoff (2006b): « Social Conflict and Gradual Political Succession: An Illustrative Model »,  Scandinavian Journal of Economics, 108(4), 703-725. 34 Cervellati, M., P. Fortunato, and U. Sunde (2007): «Consensual and Conflictual Democratization, Rule of Law, and Development », CEPR DP 6328. https://ideas.repec.org/e/pce51.htm 
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sur le processus de démocratisation dans un contexte de paix sociale, deconsensus. Ces études ont prouvé que les démocratisations pacifiques ontdes incidences positives sur la croissance économique, et que les transitionsviolentes ont un effet contraire35.  On peut également citer l’étude comparée des processus dedémocratisation menée sous la direction de Larry Diamond, Juan Linz etSeymour Lipset, « Les pays en développement et l’expérience de ladémocratie »36. Bien que cet ouvrage présente le cas de certains pays ayant connu devéritables crises politiques, de graves conflits emprunts de grandesviolences, tels que le Nigéria, il ne semble pas avoir concentré saproblématique sur le lien entre transition et violence. Il se contente, en effetde définir un concept minimaliste de la démocratie,qui se réfère à lapolyarchie de Robert Dahl37, et laisse aux auteurs le soin de relater les                                                           35“The results show in turnthat permanent democratic transitions significantly reduce theincidence and onset of conflict, which suggests that part of the positive growth effect ofdemocratization arises because democratization reduces conflict incidence. Whenaccounting for the role of violence during democratization, we find evidence that peacefultransitions to democracy have a significant positive effect on growth that is even larger thanreported in the previous literature, while violent transitions to democracy have no, or evennegative, effects on economic growth” in Cervellati, Democratization, Violent SocialConflicts, and Growth. Working Paper, même site web 36 (1990) Diamond, Linz, and Lipset, eds.,Democracy in Developing Countries,  (Boulder,Colo.: Lynne Rienner, 1989) ; traduit en Français sous le titre « Les pays en développementet l’expérience de la démocratie », Colorado, LymeRienner, Editions Nouveaux Horizons,1990… 37 Un régime va être considéré comme démocratique lorsqu’il organise des élections danslesquelles l’opposition a des chances de gagner des sièges et que, par ce biais, elle a deschances d’accéder à des postes de pouvoir, d’autorité dans l’Etat. On peut notamment seréférer à l’ouvrage de Robert. A.  Dahl, A Preface to Democratic Theory, (ExpendedEdition), The University of Chicago Press, Chicago and London, 2006. Dans cet ouvrage,Dahl reprend ses définitions des modèles de démocratie « madisonian », « Populistic »et »Polyarchal », pp.4-90 « Polyarchyis defined loosely as a political system in which thefollowing conditions exist to a relatively high degree:  During the voting period:I. Every member of the organization performs the acts we assumeto constitute an expression of preference among the scheduled alternatives, e.g., voting. 2.In tabulating these expressions (votes), the weight assigned to thechoice of each individualis identical. 3. The alternative with the greatest number of votes is declared the winningchoice. During the prevoting period: 4. Any member who perceives a set of alternatives, at
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développements historiques et institutionnels, chacun du pays dont il s’occupe, ainsi que les problèmes vécus par lesdits pays, et aboutit à un large « bilan » comparatif qui permet, tout au plus, de dire que tel pays se rapproche de l’idéaltype de la polyarchie posé au départ, ou, au contraire, s’en éloigne. Cette démarche est tout à fait compréhensible dans l’optique empirique de la science politique américaine qui aime classifier et modéliser.  Toutefois, ce qu’on peut tirer de l’exemple nigérien, par exemple, c’est que la démocratie dans une société plurale, sans tradition démocratique, aboutit ou peut aboutir au démantèlement de l’Etat, lorsque des solutions intermédiaires ne sont pas trouvées. Le pays est en effet passé d’un Etat unitaire, à l’indépendance, à un Etat fédéral composé d’Etats fédérés. Constitué de plusieurs composantes ethniques et régionales, doublées de nombreuses composantes religieuses, le pays est passé par de nombreux coups d’Etatqui portent la marque, au sein même de l’armée desdites appartenances régionales et confessionnelles, et n’arrive à maintenir sa fragile démocratie qu’en composant avec des violences qui s’en réclament et les expriment. Le fait même qu’un mouvement comme BokoHaram devienne persistant dans les provinces du Nord n’est pas étranger au fait que lesdites provinces sont musulmanes et que parmi leurs élites, il y en eut qui demandaient, de nombreuses années avant l’apparition du mouvement, l’application de la shari’a au lieu du droit positif de l’Etat.                                                                                                                                                     least one of whichbe regards as preferable to any of the alternatives presently scheduled, can insert his preferred alternative(s) among those scheduled for voting. 5. All individuals possess identical information about the alternatives. 6. Alternatives (leaders or policies) with the greatest number of votes displace any alternatives (leaders or policies) with I ewer votes. 7. The orders elelected officials are executed. During the intereleclion stage: 8.1. Either all interelection decisions are subordinate or executory to those arrived at during the election stage, i.e., elections are in a sense controlling 8.2. Or new decisions during the interelection period are governed by the preceding seven conditions, operating, however, under rather different institutional circumstances 8.3. Or both. », p.84 Le rappel d’une telle définition nous semble important, vu que les nombreux articles et ouvrages qui en parlent ne se donnent pas la peine de l’évoquer avec ses conditions. 
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Concernant l’Afrique, on peut encore citer l’étude comparée desprocessus de transitions africaines menée sous la direction de MichaelBratton et Goran Hyden, «Gouverner l’Afrique »38. Ce dernier ouvrage présente et analyse les transitions «démocratiques»amorcées en Afrique à la fin des années 1980 et les débuts des années 1990,en montrant les différents types de changements politiques etconstitutionnels que différents pays africains ont connus, de la simplereconnaissance ou tolérance du multipartisme, sans changement préalabledes constitutions, aux réformes constitutionnelles proprement dites, enpassant par divers réaménagements institutionnels du champ politique,souvent accompagnés par des mouvements de violence. L’Afrique se distingue par deux phénomènes :  -l’aspect extrême de la violence, et les génocides rwandais ou libérien,entre autres, l’attestent. -La recherche de solutions spécifiques dans la recherche de consensus : ainsi, l’exemple des «Conférences Nationales» demeure unique dans sa nature, en même temps que l’application de la « démocratie consensuelle », selon le modèle de Lijphardt39  dans le Rwanda d’après-génocide. 
                                                           38 G. Hyden et M. Bratton (textes réunis par) (1992),  Gouverner l’Afrique, vers un partagedes rôles, Traduit de l’américain par B. Delorme, Editions Nouveaux Horizons 39Conf. infra, pp. 12 et 13 -"Théorie et pratique de la loi de la majorité: la ténacité d'un paradigme imparfait", Revueinternationale des sciences sociales, 129, 1991b (Aout): pp.515-526  LIJPHART Arend (ed.) (1992), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford,Oxford University Press,  -« Democratization and Constitutional Choices in Czecho-Slovakia, Hungary and Poland, 1989-1991 », Journal of Theoretical Politics 4 (2), 1992: pp.207-223  -« Democracies: Forms, performance, and constitutional engineering », Journal of Political Research, 25 (1), 1994a: pp.1-17  -« On S.E.Finer's Electoral Theory », Government and Opposition, 29 (5), 1994, pp.623-636 



«Transitions démocratiques»   et violence: une revue de la littérature …………….. Abdelmalek El Ouazzani 

17  

Mais on peut encore citer le travail comparatif dirigé par WilliamZartman sur l’effondrement de l’Etat40 qui analyse la majorité des cas oùl’Etat s’est effondré suite à des guerres civiles, où à des situations danslesquelles l’autorité publique s’est complètement étiolée, faisant que leditEtat ne pouvait même plus accomplir le minimum des fonctions régaliennesattendues de lui. Toutes les transitions violentes que le monde a connues ces dernièresannées attestent ce fait ; c’est le cas de l’Egypte, de la Libye, du Yémen, dela Tunisie, de la Syrie, du Bahrein, etc... 4- Absence de tradition démocratique et violence des processus denégociation Il semble que l’absence de tradition démocratique, et donc le déficitdans l’enracinement des valeurs démocratiques dans une culture politiquedonnée ne permettent guère les négociations pacifiques lorsque ceux quicontrôlent le pouvoirrefusent de le lâcher ou même de le partager. Dans des sociétés où les ressources publiques sont rares et où lepouvoir est la clé de l’accès à ces richesses, la tentation est grande de sel’approprier par la force. Ceci est d’autant plus probable lorsque la légitimitédu pouvoir, voire de l’Etat s’affaiblit ou même disparait. Les cas d’effondrement de l’Etat que nous avons évoqués avecWilliam Zartman le montrent assez ostensiblement. 5- Cas des sociétés plurales. Il est tout à fait curieux que des recherches sur la problématique de ladémocratie dans les sociétés dites plurales n’aient pris de l’importance qu’àpartir de conflits comme celui du Rwanda ou d’autres pays africains qui ontété le terrain de conflits armés dont l’objet essentiel était la prise du pouvoird’Etat.                                                            40WillimamZartman, I.W., 1997, Collapsed States.The Disintegration and Restauration of Legitimate Authority, Boulder: Lynne Rynner. 
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Pourtant, dès les années 1960 et 1970, des chercheurs, dont ArentLijphart reste le plus influent en la matière, se sont posés la question de savoir quel type de démocratie fallait-il dans chaque type de société : les sociétés considérées comme homogènes ou relativement homogènes, et les sociétés dites plurales, le pluralisme ici peut être culturel, ethnique, linguistique, religieux, ou autre. En 1968, déjà, ArentLijphart ayant eu l’intuition que la typologie des démocraties avancée par Gabriel Almond devait être affinée pour prendre en compte le cas des démocraties dans des sociétés plurales, et d’établir un lien entre cet état social et l’instabilité politique. Dans un livre intitulé Politics of Accomodation41, et bien qu’il ne se soit pas intéressé à des cas plus expressifs du pluralisme social,  Lijphart émettait des propositions qui allaient être affinées et approfondies tout au long de la quarantaine d’années suivante. Il soutenait déjà que tout gouvernement démocratique « viable » faisait face à de graves obstacles dans des sociétés où s’expriment clairement des différences (discernables) raciales, linguistiques, religieuses, etc..42 Mais il n’avait parlé que d’accommodation,  et pas encore de démocratie consensuelle «consociational democracy ». C’est en 1969 qu’il va le faire dans un article dans World Politics43. Les propositions de Lijphart sont devenues à la mode à la lumière de conflits tels que celui du Rwanda ou encore du Liban, bien que ce dernier pays ait connu une première guerre civile dès 1958 Liphart éclaircit sa problématique dans son ouvrage publié en 1977, Democracy in Plural Societies 44 ,  où il propose un certain nombre de                                                            41 ArendLijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands (Berkeley: University of California Press, 1968), p. 2. 42  "that viable democratic government faces grave obstacles in Societies with clearly discernible racial, linguistic, and religious differences", p.3 43ArendLijphart, "Consociational Democracy," World Politics 21, janvier 1969 
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conditions qui pourraient soutenir l’établissement d’un système politique stable dans des sociétés trop marquées par les clivages dont nous avons parlé plus haut. Il est clair, depuis le cas de l’ex-Yougoslavie, que la transition dans des sociétés gravement marquées par des différences ethniques, religieuses ou linguistiques- bien que ces dernières soient à mon avis non moins pathogènes – peuvent non seulement aboutir à un réarrangement suite à une guerre civile, mais bien plus à un démembrement de l’Etat. Et, à mon avis, les sociétés où l’Etat s’est effondré, telles que le Centre Afrique, le Yémen, l’Irak, la Libye, l’Afghanistan, et d’autres sont plus concernées par les propositions de Lijphart que par les études comparatives faites par Almond, qui fut un précurseur, ou bienencore. 6- Stratégies de violence45 Deux stratégies importantesde violence ont tendanceà se produireau sein d'unprocessus plus large dela négociation, selon Perry Mars:  Tout d’abord, la violence politique est définie généralement comme un moyen de tester la légitimité du pouvoir politique. La violence politique, à la différence des violences « privées », tend à accroitre le risque et les coûts pour la société, au-delà des limites acceptables puisque, quelque part,                                                                                                                                                     44Lijphart. Arend, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, 1977,  Yale University Press. Ont suivi d’autres travaux à dimension comparative, et sur la même thématique ; voir ArendLijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, 1977, Yale University Press. Ont suivi d’autres travaux à dimension comparative, et sur la meme thématique ;voirLijphart, Paterns of Democracy, Yale University Press, 1999; Thinking about Démocracy : power sharing and majority rule in theory and practice, Ed. Routledge, New York, 2008 45Nous aurions pu utiliser ouvrage collectif dirigé par Baudouin Dupret, Dimensions socials de la violence politique; perspectives comparatistes et paradigm egyptien, Le Caire, Ed du CEDEJ, 1994. Dans cet ouvrage, il y a des contributions qui tentent de definer la violence politique dans toutes ses acceptions, notamment celles de Jean Leca, Ali Leila, B. Dupret, QadriHifni,…Cependant ,notre propos n’était pas la definition de la violence mais son lien avec la transition politique 
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elle tend à changer les systèmes des normes sociales elles-mêmes, et que le système entend, au contraire protéger46. On suppose que, d’une manière générale, avant que la violence proprement dite soit le seul outil de « négociation », des négociations autrement plus apaisées s’engagent. En fait, on distingue plusieurs formes de violences, avec divers objectifs. Il existe aussi divers degrés dans l’expression de la désapprobation du système : ces degrés peuvent aller de la simple grève, à la guerre civile, en passant par les marches, les sit-in, les guérillas, etc.. ; le haut de l’échelle étant celui de la guerre civile47. La première vise à renforcer la position des acteurs clés dans les négociations sur la transformation de l'État,  La seconde tend complètement à la rupture et à la destruction des tentatives de négociation, soit pour retourner dans le passé autoritaire ou de créer un nouvel état par une révolution violente. Dans un Etat autoritaire, la possibilité d'une action politique collective et ses chances de succès sont faibles, et les coûts élevés.  Dans un Etat démocratique, la possibilité d'une action collective pacifique et ses probabilités de réussites sont plus élevées que pour l'action violente. Dans l'état intermédiaire de transition, où il existe de plus forts enjeux pour les acteurs politiques, la probabilité de succès de l’action par des moyens pacifiques est faible. Quatre propositions centrales sur la façon dont les différents acteurs peuvent employer et/ ou être affectés par la violence dans le cadre du                                                            46 Cf. Nieberg, H.L., "Violence Law and Informal Polity", Journal of Conflict Resolution, Vol. XII, No. 2, June 1969, in  Perry Mars, « The Nature of political Violence », in Social and Economic Studies, Vol. 24, No. 2, jun 1975, p.227 47 Cf. Perry Mars, op. cit., pp.229-231 
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processus de négociation peuvent être émises, cette fois-ci, selon une étudeaussi sérieuse, faite par Jacqueline M. Klopp et Elke Zuern48: -Tout d'abord, les durs du régime en place peuvent employer laviolence pour saper, voire écraser, les acteurs de l'opposition et tenter defaire dérailler toute réforme ou processus de libéralisation. Les plus tolérantsdans le gouvernement peuvent ne pas approuver, mais peuvent encorebénéficier de cette violence dans les négociations.  -Deuxièmement, les acteurs de l’opposition modérée utilisent desmanifestations pour tester les promesses de libéralisation du régime et pourmobiliser un soutien national et international pour la poursuite des réformes.Si les actions de l’oppositions ont pacifiques, mais se heurtent àla violenced'Etat, ceci peut renforcer cette opposition. -Troisièmement, l'usage de la violence par les conservateurs contre lesacteurs de l'opposition et les civils qui les supportent peut renforcer laposition des plus tolérants,  si les purs et durs n'ont pas éliminé leursadversaires ; la menace d'une guerre civile à grande échelle peut soit menerdavantage d'acteurs à appuyer les réformes des plus tolérants, soit donnercarte blanche aux plus durs pour une répression plus systématique del’opposition.  -Quatrièmement, les rivalités locales entre les acteurs appartenant àdes oppositions concurrentes peuvent être utilisées pour alimenter lesconflits et tenter d'affaiblir leurs concurrents respectifs. 7. Violence et qualité de la démocratie : Les résultats suggèrent que des conflits violents, au cours d’unetransition démocratique ont des effets négatifs persistants sur la qualité desdémocraties émergentes. Les institutions démocratiques qui en sortent sontincomplètes, et la tentation de  répression persiste.                                                            48  Jacqueline M. Klopp and ElkeZuern, «The Politics of Violence in Democratization: Lessons from Kenya and South Africa », in Comparative Politics, Vol. 39, No. 2 (Jan., 2007), pp. 127-146 ;voir pp.129-130 
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Les institutions, elles-mêmes,  sont un produit du processus denégociation ;elles ne peuvent pas expliquer le changement mais sont plutôtun indicateur de celui-ci. Une fois en place, ces institutions peuvent, si ellessont efficaces, aider à structurer l'environnement de négociation, derenforcer un climat de confiance dans l’Etat et réduire le risque d'uneescalade de nouvelles violences. Ce sont autant de questions auxquellesnous invitent les chercheurs ci-dessus cités. En guise de conclusion, certaines questions nous semblentintéressantes à reposer, du fait qu’elles l’ont été dès les premières réflexionssur la démocratie dans les pays en développement. Y a-t-il des déterminants de la démocratie ? La question est poséemalgré son ancienneté. Ni les études développementalistes (dans toutesleurs variantes), ni les études culturalistes, ni celles qui les ont contestéesn’ont apporté de réponse à l’échec de la démocratisation dans denombreuses régions du monde (principalement l’Afrique et le monde arabe).La démocratie est-elle possible dans une société aux ressourcesrares et socialement déséquilibrée ? Si la culture démocratique fait défaut dans l’histoire d’une nation,peut-elle se contenter d’un partage du pouvoir, sans accès égal auxditesressources, et espérer faire perdurer la stabilité de son Etat ? La violence est parait-il liée, aux yeux de certains chercheurs, auxtransitions politiques de manière quasi ombilicale. Si cela est confirmé dansde très nombreux cas (Irak, Syrie, Yémen, Libye, ex-Yougoslavie,Roumanie, etc), comment expliquer alors qu’elle se soit passée de manièrepacifique en Europe centrale ( Hongrie, Tchécoslovaquie, pays baltes,…)? Comment faire qu’un Etat perdure sans violence lorsque les clivagesse font autour de la nature même de cet Etat (vision islamiste/ visionlaïque)? Quel système politique serait le plus apte à faire la synthèse et àêtre regardé comme légitime par les deux ? 
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The Constitutional Protection of Fundamental Rights  during State of Exception  Hicham Khalfadir 1- Introduction If the state has the duty to protect fundamental Rights and promote it,the integration of human rights norms into its own legal system, andespecially its constitution, is the first step to fulfill this moral duty. Why theconstitution? Simply because it represents the supremacy of the legalsystem, the comprehensive Regulation which regulates the Public Power49and all the values and principles on which society exists. In the Moroccan context, the constitutional recognition of HumanRights norms has emerged since the first constitution in 1962. This isreinforced, despite the contradiction between the theoretical level andpractice at this stage50, by the different Moroccan’s constitutions51, mostrecently the 2011 Constitution which represents a new mutation in theMoroccan constitutional history. The study of the 2011 constitution shows,with no doubt, that this constitution represents the state’s will to protect andpromote Human rights, especially that it contains, unlike the otherconstitutions, a variety of rights and freedoms, from natural rights52, to civiland political rights53, to economic, social and cultural rights54. More thanthat, the 2011 constitution contains for the first time many principles that                                                           49 For more expansion see: Hicham Khalfadir (October 2017), the constitutional institutionin the 2011 Constitution, Jochen  Lobah and Hamza Tayebi (Ed), Trajectories of  Change inPost-2011 Mena: Challenges and Prospects Edited by, Published by Hanns SeidelFoundation.. 50This stage has been characterized by human rights violations, because of the fierceconflict between the Monarchy and the opposition.  51 The 1970 Constitution, the 1972  Constitution, the 1992  Constitution, and the 1996Constitution. 52 Such as: the right to life (art 20), the protection from torture and inhuman or degradingtreatment (art 22), personal freedom (art 23),  and others. 53  Such as: freedom of thought, of opinion and of expression (art 25), the right toinformation (art 27), freedom of the press (art 28), freedom of reunion (art 29); and others.   54 Such as:  right to healthcare, right ro social protection, right to education, right to decenthousing (art 31). 
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were absent in the previous Constitutions, such as the principle of separationof powers, the parliamentary ownership system (art1), the recognition of thejudiciary as an independent authority(art107) and the rule of law (thepreamble). If all these elements and principles are present, then we’ll be able tospeak about the achievement of constitutionalism. Constitutions with thesecharacteristics rule out any absolute or arbitrary power of man over man. Bysubmitting all government actions to rules, a constitution makes the use ofpublic power predictable and enables the governed to anticipate governmentbehavior vis-à-vis themselves and allows them to face government agentswithout fear. A constitution provides a consensual basis for persons andgroups with different opinions and interests to resolve their disputes in acivilized manner and enables peaceful transition of power. Under favorableconditions the constitution can even contribute to the integration of society,its development and its stability55. Thus the constitution is considered as “abody of meta-norms, those higher order legal rules-and principles thatspecify how all other legal norms are to be produced, applied, enforced andinterpreted”56. All these principles and others represent in other words “the objectivesof the Constitution” called « constitutionalism » which refers to theconstitutional design, the identification of authorities, the distribution ofpowers, the separation of power, the fundamental rights and the rule of law.In other words “constitutionalism” refers to the commitment, on the part ofany given political community, to accept the legitimacy of the politicalsystem and to be governed by constitutional rules and principles 57  thatdetermine who rule, how and for what purposes.In the same context, theOxford English Dictionary (OED) refers to constitutionalism as an attitude                                                           55 See: Dieter Grimm (Mai 2012), Types of Constitutions, Michel Rosenfield and AndrasSajo (Ed), the Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Edited by, OxfordUniversity Press, P 104. 56 See: Alec Stone Sweet (2008), Constitutionalism, Rights, and Judicial Power, FacultyScholarship Series, Paper 77, 2008, P 219. URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/77 57See: Alec Stone Sweet, Constitutionalism, Rights, and Judicial Power, Ibid, P 219. 
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or disposition - "adherence to constitutional principles"58, and “adherence toa constitutional system of government”59. Also, by using the terms of CarlFriedrich, constitutionalism refers to “limited Government”, it’s a situationin which the constitution effectively restrains those who control the coerciveinstruments of the State 60 . On the other hand, by using the word of“fundamental rights”, I’ll refer to several rights and liberties contained in theconstitution. The aim of this paper is to explore the constitutional principles (theseparation of powers, the rule of law, the recognition of fundamental rightsand the judicial review) by exploring their functions at the level of thepromotion of democracy and the protection of fundamental rights inexceptional/emergency circumstances. The problematic of this paper isrelated to the ability or inability of the 2011 Constitution to protectfundamental rights during exceptional circumstances. In this context, thehypothesis of this paper is to explore the inability /the weakness of the 2011Constitution to achieve a genuine constitutional protection of fundamentalrights during exceptional circumstances. To this end, I’ll divide this paper into two axes : The first will focuson the constitutional principles that serve to protect the fundamental rights.The second will discuss the application of these principles to explore “theinability” and “the weakness” of the constitutional framework in thepromotion of democracy and the protection of fundamental rights duringexceptional circumstances. 2- Constitutionalism in the 2011 Constitution: If constitutionalism represents set of constitutional principles that aimto protect and promote fundamental rights, it refers basically to therecognition of human rights norms (2.1), the Rule of Law (2.2), theSeparation of Powers (2.3) and to the Judicial Review (2.4).                                                            58 See: Jeremy Waldron (May 2012), Constitutionalism – a Skeptical View,  New YorkSchool of Law, Public Law Research Paper No. 10-87, P 3. 59 https://en.oxforddictionaries.com/definition/constitutionalism  60 See: Alec Stone Sweet, Ibid, P 219. 
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2.1 - The Recognition of Human Rights Norms: The constitutional recognition of human rights norms is the first important step protecting the rights of citizens at the level of the national legal system. This recognition serves two purposes: the first, it helps to guarantee the rights and freedoms of individuals vis-a-vis the State. Secondly, it imposes restrictions on state authorities which must act according to the Constitution. In this context, the fundamental rights derive its importance from the place that the International Law (IL) occupies in the Constitution, simply because the IL is one of the basic sources of human rights law. In the Moroccan context, the International Human Rights Law (IHRL) and International Humanitarian Law (IHL) occupy a special place in the Constitutional Construction of 2011. Thus the Preamble of the Constitution stipulates that: “…the Kingdom of Morocco…, affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized,…”, and “To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rights of Man and of international humanitarian law …”, as well as “To comply with [accorder] the international conventions duly ratified by it,…, and on the publication of these conventions, [their] primacy over the internal law of the country,…” Consequently, the 2011 Constitution recognizes explicitly the importance of the IHRL and the IHL, or what I refer to it by the term of “the International Constitution of Human Rights” (ICHR). This idea is confirmed by the Part Number 2 of the 2011 Constitution, entitled: “Fundamental Rights and Freedoms” which contains several rights and freedoms as they are recognized in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) of 1948 and the two International covenants of 1966: the international covenant on Civil and Political Rights (IPCPR) and the international covenant on Economic, Social and Cultural Rights (IPESCR).Thus, we find the Rights of the first generation (civil and political Rights), the Rights of the second generation (Eco, soc and Cult rights), as 
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well as the Rights of the 3rd generation or the new Rights such as the right to peace, right to environment and the right to development. In return, despite the constitutional recognition of Human Rights as it is Universally recognized, the Moroccan Constitutional Law (MCL) allows putting limitation on certain fundamental rights for reasons related to the national security, public order and the private life of persons (art 27), or for regulatory reasons requiring legislative intervention to regulate the enjoyment of fundamental rights (such as the articles 29, 28 and 35). These provisions lead to the redefinition of constitutional rights. The purpose of this process is to maintain public order and to achieve the requirements of collective and shared living. In all cases, if the Constitution allows the Parliament to intervene to redefine the rights and freedoms, it doesn’t justify the violation of these norms. On the contrary, it requires provisions that help to protect fundamental rights at the level of the legal texts promulgated by the Parliament.  1.2 -The Principle of the Rule of Law: Among the principles that characterize constitutionalism, there is the principle of “the rule of law”. It has a strong presence in legal theory, in traditions and branches of political theory because it contains several ideas (including constitutionalism, due process, legality, justice and sovereignty) that help to restrained the power of government61. The rule of law requires respect for the constitution. This means that government, although it exercises its functions under what they call law, this law might fail in some ways to be in  accordance with the term of “rule of law”62. Only through the conformity of law with the constitution, the law appears as a mechanism of organization of the state and achievement of its objectives. Thus, the rule of law seems like a state in which the actions of                                                            61 See: Martin Krygier: Rule of Law, the Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Ibid, P 233. 62Ibid, P 234. 
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executive are subject to the respect of the rule of law63. In other words, therule of law can be defined as the submission of the state to the law. It wouldbe, somehow, the government of laws, not of men 64 .Consequently, thepromotion and strengthening of the rule of law an important element thathelps to the maintenance of peace and security, it is the essence of themodern democratic State65 in which people can guarantee the enjoyment oftheir fundamental rights under any situations. To this end, the 2011 Constitution recognized the principle of the ruleof law through several of provisions. In this context the preamble of the2011 constitution states that: “…the Kingdom of Morocco resolutely purses the process ofconsolidation and of reinforcement of a modern State governed…by law…” Also the article 6 provides that  “The law is the supreme expression of the will of the Nation. All,physical or moral persons, and including the public powers, are equalbefore it and held to submit themselves to it.…The principles ofconstitutionality, of the hierarchy and of the obligation of publication ofjuridical norms[,] are affirmed.…” According to these constitutional provisions, state bodies must act inaccordance with the Charter of the Land. Therefore any laws or policies orprocedures that are inconsistent with the Charter are invalid. All theconstitutional provisions have to be respected not only by the state organsbut also by all members of society. Thus, the government’s actions must beconforming to all the constitutional norms and values. This conditionindicates the principle of the hierarchy of laws where the constitution –as asupreme law– is at the top of the pyramid66.                                                            63 Voir: Jean Rivero (1957), L’Etat moderne peut-il être encore un Etat de droit ?, desAnnales de la Faculté de droit de Liège des Annales de la Faculté de droit de Liège,  P 69. 64 Voir: Jean Yves-Carlier (Mars 1992) de l’Etat de droit a l’état des droits, Journal desprocès N 213 – 20, P 39. 65 See: the first paragraph of the preamble of the 2011 Constitution. 66 See: Khalfadir Hicham : the constitutional Institution in the 2011 constitution, Ibid, P 47. 
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On the other hand, scholars distinguish between three forms of rule oflaw, as follows: 1.2.1 The institutional Model: It’s the model where the rule of law can be regarded as inhering inparticular features of legal institutions. According to Albert Dicey67, the ruleof law depends on three characteristics: the first is a system of governmentwhich excludes the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, ordiscretionary powers of constraint. The second is universal subjection to theordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinarytribunals. The third is a system whereby the general principles of theconstitution are developed by giving rights to the private persons inparticular cases brought before the courts68. 1.2.2 Rule-based form: Among the pioneers of this approach is the legal philosophers whotend to focus on more abstract features of legal orders than did Dicey69.Particularly prominent have been certain formal characteristics of legalrules, which H. L. A. Hart70 called “principles of legality”, and Lon Fuller71describes as the “internal morality of law”. According to Fuller, the internalmorality of law requires that it be expressed in general rules, rather thansimply ad hoc pronouncements72. 1.2.3 Procedural form: This form focuses primarily on the formal qualities of the messageslegal institutions send out to citizens. However, law also draws citizens in,whether it is police picking them up on the street, or when they come in tocourts and other official institutions to do combat with other citizens or with                                                           67 (1835-1922)  a British jurist , constitutional law theorist. 68 See: Martin Krygier : Rule of Law, The Oxford Handbook of Comparative ConstitutionalLaw, Ibid, P 235. 69 For more expansion see :Martin Krygier, Rule of Law, Ibid, P 237. 70 A British legal philosopher and a major figure in political and legal philosophy. 71A noted legal philosopher, who criticized legal positivism and defended a secular andprocedural form of natural law theory.  72 Ibid. 
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the state. How the law treats them at such points, where other means ofresolving differences have not prevailed and the stakes are therefore oftenhigh, as a particular concern of many legal traditions73. Now it is clear that rule of law does not depend on the activation ofthe provisions of the law, but on the ways of its application and the ways bywhich the institutions of the State treat citizens and protect theirfundamental rights. 2.3 - The Principle of Separation of Powers: One of the most important constitutional principles of democraticcountries is the “separation of powers”. Since the writings of Montesquieu,separation of the legislative, executive and judicial powers is deemed veryimportant to avoid violations and abuses by the holders of these authorities.This explains why this principle exerted has a strong influence on manyconstitutional systems around the world. Thus, to protect fundamental rights, the functions of the State must beseparated and entrusted to separate organs. This doesn’t mean that thesepowers must be strictly independent of one another but it must be based onthe collaboration. So to obtain an effective constitutional protection offundamental rights, the constitution must provide mechanisms of checks andbalances to avoid intense and brutal between authorities invested with thesefunctions, only then the arbitrariness will be curbed74. In the Moroccan context, since the adoption of the 2011 constitution -where the principle of the separation of powers was constitutionalized75-,the principle of separation of power becomes so much part of our political –constitutional culture especially that the old constitutions (since the 1962constitution until the 1996 Constitution) didn’t recognized this principle.According to the 1st article of the constitution “The constitutional regime ofthe Kingdom is founded on the separation, the balance and the                                                           73 Ibid, P 239. 74 Voir: Jean Philippe Feldman (4/2008) le constitutionnalisme selon Benjamin Constant,revue française de droit constitutionnel N 76, P 676. 75 to incorporate in a constitution. 
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collaboration of the powers, as well as on participative democracy of [the]citizen, and the principles of good governance and of the correlationbetween the responsibility for and the rendering of accounts.” The first step here is to strictly define the limits of the State beforeconsidering the question of its attributions. For that, all the constitutions, orat least the majority of them, refer to a single article which concerns theroles and the competences of the state. In the Moroccan context, thefunctions and the roles of Moroccan state are mentioned in the preamble ofthe constitution which provides that: “…the Kingdom of Morocco {a} united state,…reaffirms that whichfollows and commits itself:  To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rightsof Man and of international humanitarian law and to contribute to theirdevelopment within their indivisibility and their universality” This constitutional provision represents one of the most importantfunctions of the Moroccan State. The importance of these functions derivesfrom the recognition of human rights as they are recognized in the 2011constitution. Thus, the principle of separation of powers or “the system ofchecks and balances” was based on the same goals and assumptions thatsupposed the recognition of human rights. Without a well-functioning ofthis system, decisions became less than rational and less guided by reasonthan by passion76, and that may lead to violate one of the fundamentalfunctions of the State. Once the powers are separated, where the Stateorgans are separated and acting independently, the judiciary plays an activerole in the protection of fundamental rights. 2.4 -The Judicial Review, the Constitutional Court: Efficient impartial and independent judiciaries are the cornerstone ofany functioning system of democratic checks and balances. They are themeans by which powerful interests are restrained and subjected to the law of                                                           76  See: Roberto Gargarella: the Constitution and Justice, the Oxford Handbook ofComparative Constitutional Law, Ibid, P 341. 
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the land 77 . They guarantee that all individuals, irrespective of their backgrounds, are treated equally before those laws78, as they offer effective judicial protection to Human Rights Norms, and therefore, individuals effectively have access to courts to protect their rights and interests. Once political system decides to live under the Constitution, the problem of guaranteeing the supremacy of the Constitution over other laws arises. To overcome this problem, the Constitution must establish a system of “constitutional review” which helps to assess legality of all other legal norms79. A right might be conceived as more or less absolute; when an act of government violates the right, that act is unconstitutional, the right, being hierarchically superior, trumps any norm in conflict with it. The right might also be conceived as relative values, to be balanced against other constitutional values including State purposes, the Constitution grants powers to State institutions to do certain things, these purposes rise to constitutional status80. Sir William Blackstone81 employed the adjective ‘unconstitutional’ to refer to egregious transgressions of the public trust. He admitted that some transgressions could be so egregious. Consequently, He suggests that laws passed by Parliament could be declared null and void by judges citing the higher law82. Whenever a particular statute contravenes the Constitution, it will be the duty of all authorities to adhere to the latter and disregard the former, where the Constitution is superior to any or all the individuals, even to the Legislature and of which the Judges are the guardians and protectors83.                                                            77 See: Report by the Secretary General of the Council of Europe (April 2017), State of democracy, human rights and the rule of law, , Council of Europe, P 15. 78 Ibid. 79 See: Alec Stone Sweet: Constitutionalism, Rights, and Judicial Power, Ibid, P 222. 80 Ibid, P 221. 81 (1723-1780) English Jurist,  82See: Stephen Holmes: Constitutions and Constitutionalism, the Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Ibid, P 212. 83 See: Stephen Holmes: Constitutions and Constitutionalism, Ibid, P 212. 
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In front of this situation, it is necessary to have a body responsible forconstitutional justice, called, in the Moroccan context, the ConstitutionalCourt (CC). The CC exercises a supervisory role on the executive andlegislative authorities. It has the duty to declare null and void all legislativeacts contrary to the manifest tenor of the Constitution. According to thearticle 132 of the Constitution, the CC examines the constitutionality oflaws, where two forms of control can be distinguished: the first is the directconstitutional review where the court could control directly theconstitutionality of the organic laws without being deferred by the politicalauthorities. The second form is linked to ordinary laws where the judicialreview depends on a referral from these political authorities84. This review allows the CC to control the constitutionality of differentlegislations with the Constitution, despite the problem that arises regardingthe second form related to the ordinary laws. If the Constitution allows theCC to control the constitutionality of organic laws without the need to areferral from political authorities, the second form requires a politicalreferral. That proves that the CC does not exercise this function in anautomatic manner. This situation may affect the principle ofconstitutionality, the value and the status of the Constitution. To overcome this situation, the article 133 of the Constitutionprovides that “the (CC) is competent to take cognizance of a pleading(exception) of unconstitutionality raised in the course of a process, when it’smaintained by one of the parties that the law on which the issue of thelitigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by theConstitution.” Nevertheless, according to the organic law on theconstitutionality of law, the CC examines ‘indirectly’ the unconstitutionalrequirement because it depends on the ‘mediation’ of the Court of Cassation                                                           84 According to article 132 of the constitution, the political authorities are:   The King.  the Head of Government.  the President of the Chamber of Representatives.   the President of the Chamber of Councilors.  one-fifth of the members of the Chamber of Representatives.  or forty members of the Chamber of Councilors. 
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(la court de cassation).This means that there is no direct recourse to theConstitutional Judge, especially if we exclude election litigation wherelitigants have direct access to the constitutional judge. This situation may affect the functions of the CC, especially as aprotector or a guardian of the Constitution85. Faced with this situation, thecourt’s mandate must be strengthened by allowing the Court to controldirectly the constitutionality of laws without the need for referral from thepolitical authorities and this will improve the rule of law. After studying the principles of Constitutionalism which help toprotect fundamental rights in “normal situations”, I’ll highlight theapplication of these principles, especially if the State facesemergency/dangerous circumstances as follows. 3- Constitutionalism and State of Exception: At the heart of IHRL lies a practical challenge intertwined with atheoretical problem. The practical challenge is that the most grave andsystematic human rights abuses occur during public emergencies, whenState employs extraordinary powers to address threats to public order. Todeal with this challenge, the majority of the Constitutions permit States todeclare state of emergency/exception, although such a statement wouldundoubtedly cause prejudice to constitutional order and common law, sinceit:  Causes the attachment of rights and freedoms.  Provoking redistribution and the organization of powers.  Causing the suspension of the normal legal order.  Affects the rule of law and democratic control.     All of these elements cause unevenly the violation of fundamentalrights recognized by the Constitution. Consequently, state of exception/emergency may play a unique role in constitutional practice and                                                            85  Among the problems we find also that the justices of the Constitutional Court are appointed by the Monarchy and both Houses of Parliament, reflecting the politicized nature of the CC.      



The Constitutional Protection of Fundamental Rights  during State of Exception ………………………………….. Hicham Khalfadir. 

35 

theory; it affects all the principles enshrined in the Constitution(Constitutionalism). It relates to the situation in which the State faces aserious crisis requires the use of exceptional powers to confront the threatand deal with it. In this context, the article 59 of the Moroccan Constitution, whichrepresents the legal framework of the state of exception, follows “theexecutive approach” which delegates to the Monarchy (the Royal ExecutivePower) the authority to decide on whether there is an emergency and howbest to respond to the emergency. This article states that: “When the integrity of the National territory is threatened or [in case]that events are produced which obstruct the regular functioning of theconstitutional institutions, the King can, after having consulted the Head ofGovernment, the President of the Chamber of Representatives, the Presidentof the Chamber of Councilors, as well as the President of the ConstitutionalCourt, and addressing a message to the Nation, proclaim by Dahir (RoyalDecree) the state of exception. By this act, the King is enabled [habilite] totake the measures that the defense of the territorial integrity imposes and toreturn, in the least time, to the normal functioning of the constitutionalinstitutions. The Parliament may not be dissolved during the exercise ofexceptional powers. The fundamental rights and freedoms provided by this Constitutionremain guaranteed. The state of exception is terminated in the same forms as itsproclamation, once the conditions which have justified it do not exist.” Regardless of substantive and nominal conditions that must be achieved to declare a state of exception, I’ll focus, as indicated in the introduction, on the subject of constitutionalism in its relation with the declaration of the state of exception and the exercise of the exceptional powers. 
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According to the first paragraph of the article 59, the Monarchy hasthe right to declare the state of exception by a Royal Decree (Dahir) afterconsulting the Head of Government, the Presidents of two Houses ofParliament and the President of the CC. Although the consultative nature ofthese requirements, they impose the “symbolic democratic dimension” onthe declaration, especially that the opinions of these authorities do not limitthe King’s discretion. This is confirmed by the fact that the constitutiondoesn’t provide any powers to these authorities during the state of exceptionand doesn’t confer any power to these authorities with regard to theapplication of exceptional regulations. More than that, the declaration ofstate of exception entails the reorganization and redistribution of powerswhich clearly undermines the system of separation of powers provided inthe 1st article of the Constitution. If the article 59 allows the Monarchy to declare a state of exceptionand to exercise the exceptional authorities, this means that there is a shift atthe level of the principles of the Constitution that affects undoubtedly theconstitutional protection of fundamental rights. Thus, the state of exceptioncauses the transition from a system characterized by a “multiplicitypowers”, where there is legislative, executive and judicial power, to asystem characterized by a “unilateral power” where the Monarchy exercisesexecutive and legislative powers. In other words, the state of exceptioncauses the transition from a system based on the “separation of power” to asystem in which one authority exercises all the powers. Moreover, the stateof exception defies the rule of law. If the rule of law prevails, at minimumpublic institutions that decides disputes impartially and non-arbitrarilyaccording to pre-established legal principles86, the legislative model of thestate of exception in the Moroccan constitutional law allows the Monarchyto exercise legislative power through a Royal Decree as indicated in the 1stparagraph of the article 59 that states that:                                                            86See: Evan J. Criddle& Evan Fox-Decent (2012) Human Rights, Emergency, and the Ruleof Law, Human Rights Quarterly, Vol.34, P 46. URL: http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2572&context=facpubs 
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“…the King is enabled [habilite] to take the measures that the defenseof the territorial integrity imposes and to return, in the least time, to thenormal functioning of the constitutional institutions.” This means that measures adopted to deal with the exceptionalcircumstance do not depend on the normal normative method which allowsthe parliament to intervene, and on the constitutional revision that follows it.On the contrary, the legislative acts of the Monarchy are not subject to anyparliamentary discussion, even if the Parliament, according to the secondparagraph of the article 59 of the constitution“… may not be dissolvedduring the exercise of exceptional powers.”Also, the Monarchy acts are notsubject to any judicial review whether in normal or exceptional situations.This legislative shift contradicts with the characteristics of the constitutionalmonarchy, simply because the ability to make and to pass legislation mustresides with an elected Parliament. Furthermore, state of exception imposes serious risks to fundamentalrights, especially that dealing with the exceptional circumstances thatthreaten dangerously the public order require restrictions and limitations onfundamental rights, contrary to the third paragraph of the article 59 thatstates that “The fundamental rights and freedoms provided by thisConstitution remain guaranteed.” If the International Human Rights Law(IHRL), especially the International Covenant on the Civic and PoliticalRights (ICCPR), allows states to derogate from their international humanrights obligations87 and emphasize that certain rights could not be derogatedin emergency situations 88 , it is too exaggerated that the Moroccan                                                           871. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence ofwhich is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may takemeasures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictlyrequired by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistentwith their other obligations under international law and do not involve discrimination solelyon the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.” 882. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18 may be madeunder this provision.” For more expansion see : N. Questiaux special Reporter (27 July 1982), Study of theimplications for human rights of recent developments concerning situations known as statesof siege or emergency, (No E/CN.4/SUB.2/1982/15), the Commission on Human Rights. 
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constitution stipulates that fundamental rights and freedoms could not bederogated during exceptional circumstances, especially that public order is aprerequisite for the enjoyment of fundamental rights. This situation calls for a new understanding of the state of exception,by the establishment of a new regime of separation of powers, the rule oflaw and the democratic practice, to achieve the constitutional protection offundamental rights during state of exception.  Conclusion: Constitutionalism sis the rings of the glory of a constitutional promise,especially that the Kingdom of Morocco still at the beginning of the processof reform and democratization. The rule of law, separation of powers,human rights and the independent of the judiciary, are not just a normativetheory about the forms and procedures of governance; it is aboutcontrolling, limiting and restraining the power of the state to guarantee theenjoyment of freedoms. For that purpose our scholars have to give moreattention to the constitutional protection of fundamental rights during stateof exception, with a view to drafting the Moroccan constitutionalism whichis based on:   The protection of fundamental rights, and  The respect of human dignity. These elements will allow establishing the egalitarian premise that allpersons carry an inherent capacity for moral choice, self-respect and dignity;this denotes a shift from feudal subject-hood to real citizenship. References List  Hicham Khalfadir (October 2017) the constitutional institution in the2011 Constitution, Jochen Lobah and Hamza Tayebi (Ed), Trajectories ofChange in Post-2011 Mena : Challenges and Prospects, (pp 46 – pp 57),Published by Hanns Seidel Foundation, 
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Body Politic and Individual Liberty:  Intimate Injustice Prof. Ilham Bettach Sultan Moulay Slimane University, Beni-Mellal bettach.ilham@gmail.com Abstract  One of the characteristics of a liberal democracy is one in whichindividual liberties are protected against violations from agents of both stateand private powers. The Moroccan state as a ‘cautious democracy’ largelyprovides a set of fundamental principles for this protection of individualliberty and covers almost all human rights contained in the UniversalHuman Rights Declaration. However, the Constitutional protection of rights(as prescribed in the legislative text) is defined by the legal terms andconditions that govern the limits of the enjoyment of that so-calledindividual freedom. The restrictions that law imposes upon individualscould only be justifiable in this case within a ‘Contractarian’ ethicalframework that strikes a balance between liberty and security. Now, wouldthat by any means violate the individual rights of those Moroccan citizenswho shall enjoy their basic rights and total freedoms to which all humansare considered entitled? The state (as a majority rule) has definitely anobligation towards individuals to ensure that their rights are exercised freefrom coercion. However, would an individual in this case as a member ofthe body politic accept to adopt the values of the dominant group (thatwields political power) and exchanges his/her freedom for security? In thispaper, I draw on Social Contract theory to explain the boundaries of anindividual right and what can legitimatize the authority of the state over thatindividual and how would a change in the Social Contract as a conceptualtool between “the ruler” & the “ruled” help configurate or reconfigurate theideals behind democracy.  Keywords: Body Politic, Individual Liberty, Social Contract,Security, Liberal Democracy 
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Introduction:  Liberty is often defined as the basic freedom granted to all humans bynature. Taking to its limit liberty implies enjoying freedom whichindividuals merit with no restrictions or arbitrary exercises of authority to beimposed upon them by the sovereign, the government or the social rulesystem. 89  Individuals in general always prefer less repression and thusleaders try to minimize their use of power to maximize citizens’ lines ofindividual freedom. However, this logic might not be accurate whennational security is threatened and the state has to step in to protect andsecure its citizens from inside and outside threats (Hobbes, 1651). Liberty inthis case, becomes more primarily about what individual freedoms a personmaintains or surrender with respect to the general peace agreement the rulerand the ruled decide to consider. This critical relationship between the stateand individuals simply implies that scales of freedom are optimized basedon the conditions that preserve and enhance group security.90 Relating to democracy liberty cannot exist without a democratic willto guarantee citizens’ inalienable right to uphold equal freedom. Thedemocratic process adheres to the tenets that come with the so called‘expensive freedom’ or ‘space’ embedded in the prevailing democraticcultures. However, democracy can sometimes be used as a justification forlimiting liberties that the majority rule decides not to protect or expand. Thevalues of individual freedom might be undermined under democraticstandards that strike a balance between civil rights, civil liberties andpolitical rights. In Other words, democracy does not protect rights andfreedoms when certain restrictions are imposed within the power of the stateto frame the destructive actions of citizens.  In this paper, liberty is explained in relation to the restraints the stateimposes upon individuals when collective security is threatened orcompromised. The paper further discusses how the state’s violation ofindividual rights in the name of preserving national security can destabilize                                                            89 Hobbes defines liberty as the mere “absence of external impediments.” 90 The sovereign’s power ought to be unlimited, enabling him to do anything he believes necessary to secure peace and security for the citizens. 
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the fundamental values of democracy ideals. The paradigm of ‘socialcontract’ will later serve to provide an in-depth understanding of therelationship between democracy, the state and citizens in the Moroccancontext. Social contract theory as outlined by many writers from Plato tomodern day researchers is what would provide us with the rationale behindthe reasons that legitimize state authority to use executive power againstcitizens. The consent derived from the governed is further discussed toexplain the reasons that legitimize the ruler to claim power in order toprotect the social order in a nation. Consequently, democracy will standhere as fundamental to this surrender of individual rights so that Moroccancitizens can obtain the benefits articulated by Plato in ‘Crito’ (360 BC). I. Liberty, Security & Social Contract: Standards ofUnderstanding in Philosophical Thought 1. Liberty & Security: Towards an Effective Definition ofTheoretical Concepts Now, since the purpose of this paper is to analyze the balance betweenliberty and security in the Moroccan context, it seems essential to firstlydefine these two concepts in order to establish a broad consensus on howtheir relationship is generally understood. Liberty is the ability to live yourlife the way you want, to behave freely and to exercise your own freedom ofwill.91 John Stuart Mill (1859) defined the term as the freedom to act and healso defined it as the absence of coercion. He added that liberty is thefreedom to do what one likes, to live as one wishes and not to be tied tolaws. In this sense, libertarians like Nozick (1974), argue further that anyform of obstruction of liberty either by a coercive authority or any otherperson is a kind of interference in the individual’s personal space. Ingeneral, liberty according to classical liberalism means freedom of anindividual from state coercion. Liberalism stresses that individuals have gotthe right to live according to their wishes provided that their rights do not                                                           91 People are free when no external obstacle hinders them from doing what they desire todo.  
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infringe on the overall good of the community. Liberalism also suggests thatpeople need to be left alone to act on free will and to take responsibility fortheir actions.  Liberty could be positive or negative, Isaiah Berlin once said, “Libertyin the negative sense involves an answer to the question: what is the areawithin which the subject-a person or group of persons-is or should be left todo or be what he is able to do or be, without interference by other persons?”(1969: 121-2). In this sense, negative liberty seems to be a form of rejectionof any supreme power or authority. On the extreme, the concept may beidentified with a state of lawlessness. Positive liberty, however; placesemphasis on social structures and is related to egalitarianism. In the positivesense, social liberalism asserts that an individual needs to be protected fromtyranny and the arbitrary exercise of power. In this realm, social liberalismfavors the establishment of a social structure in the form of a state that willbe able to provide the necessary protection of individuals’ rights. Accordingto Aristotle (1920), man is a social creature therefore; his life should beregulated by certain social bonds. This entails that liberty in its negativeview favors the lack of restraints for an individual while in its positivesense; it permits the existence of a social system that exercises reasonablerestraints of individual’s actions. Security and liberty are closely intertwined; indeed it is the protectionof liberty that forms the basis of security. But neither security, nor liberty,are objectively given and fixed. Liberty and security are not given, but areconstituted through interaction. This leads to the assumption that agents andstructures are mutually constituted. The significance of this ontologicalpremise is that it is impossible to know which influences which, for each issimultaneously influenced by the other. Thus, security and liberty are bothbetter understood and discerned in the framing of political discourses, inother words; the disturbances of the public order impacts on ‘the supposedbalance’ between liberty and security and the state encompasses aperception of its social conditions and seeks either to protect its interests orto preserve liberties.    
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2. Social Contract to Defend Liberties or to Secure the Human? After discussing liberty and security and how they interact with eachother, I will now introduce social contract and explain how it governsrelations in a society. In an indicative sense, I find the discussions byThomas Hobbes (1651), John Locke (1772), and Jean-Jacques Rousseau(1762) to be particularly useful in framing my research concerns, especiallyin the latitude they offer for the understanding of the collective agreementthat informs everyone who accepts to be governed by a higher authority onthe rule of law in a given society. According to Hobbes, without societypeople have unlimited natural freedoms; anyone in the state of nature can doanything he likes but this also means that anyone can do anything he likes toanyone else. Hobbes believed that human beings in a state of nature wouldbehave with cruelty towards one another. Hobbes further argued that peoplehave every right to defend themselves by whatever means necessary in theabsence of order. He believed that such a condition would lead to a “war ofevery man against every man” (Hobbes, 1651). The state of natureaccording to Hobbes is pre-social and pre-political. To avoid this,individuals jointly agree to a social contract by which they can gain civilrights in return for subjecting themselves to civil law or to politicalauthority. In Hobbes’ formulation, the sovereign creates power and he is notbound by it. The command of the sovereign is what is called ‘law’ and thecontract in this case is irrevocable.  Hobbes and Locke considered that man in a primitive state has nopolitical authority or formal restraints on his behavior. Both philosophersbelieved that such a stateless autonomous condition could not prevail if manwas to move beyond a primitive existence. This could only be achievedaccording to them if man is guided by natural law92 that can lead him to adeveloped social and political life. Hobbes and Locke argued that the statehad arisen out of a voluntary agreement, or social contract, made byindividuals who recognized that only the establishment of the sovereign’s                                                           92 Philosophers and theologians throughout history have differed in their interpretations ofnatural law, but in theory, natural law is a set of rules inherent in human behavior andhuman reasoning that governs human conduct. 
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power could safeguard them from the insecurity of the state of nature. In‘the Leviathan’ the sovereign would have the responsibility to defend thestate. There was no contract between the sovereign and those who appointedhim. The only contract was the agreement between the people to appointsomebody they would obey. Unlike Hobbes, Locke was a believer in the separation of powers. Hedid not accept absolute monarchy as the best structure for a state. Rather, hebelieved in the supremacy of the legislature over the monarchy. Lockeagreed with Hobbes on the social contract and he said that the proper role ofa government was to protect three inalienable natural rights of ‘life, libertyand estate’ which are given by God. He later identified a fourth right; theright to rebel against unjust laws and their makers. The social contract thatLocke proposed is an agreement between the citizens and the rulinggovernment. The government in power must ensure the well-being of thecitizen. It must preserve his rights and punish the transgressors of the law.Such a government can be described as a legitimate 93  government. Anillegitimate government would be the one that would fail to protect thenatural rights of its citizens and violate the rights of its subjects. Locke’s‘social contract’ put an end to the state of nature. The social contract was nomore than a surrender of certain rights and powers so that men’s rightswould remain protected and preserved. In some versions of the socialcontract theory, there are no rights in the state of nature, only freedomsexist, and it is the contract that creates rights and obligations. In otherversions the opposite occurs, the contract imposes restrictions uponindividuals who give up their natural rights.  Rousseau’s legitimate political authority is derived from a covenant; asocial contract forged between the members of society. Rousseau believesthat people living in a state of nature come together and agree on certainconstraints in order that they might all benefit. For Rousseau, people agreeto be governed by an absolute monarch in an exchange of their totalprotection. Rousseau’s social contract theory is meant to overturn the                                                           93 What justifies a particular system of ruling and what is the status of any specific regime.  
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theories of his predecessors, suggesting that no legitimate social contractcan be forged in an absolute monarchy. His arguments are diverse, but theyrest on the fundamental assertion that in surrendering their liberty to themonarch, people surrender their will and the contract essentially binds theminto a community that preserves their rights. For Rousseau, the socialcontract would help citizens to gain civil freedom that makes them fullyhuman. He strongly disagrees with Hobbes; he believes that no one is strongenough to perpetuate obedience without transforming that strength into aright and obedience into a general duty. II. Liberty from a Human Right Perspective  The individuals entering the social contract in a given society havetheir identities and interests formed at a political state in which freedom isconceptualized as a universal commitment. Montesquieu, Rousseau andothers who have approached liberty consider that it remains valid despite thehistorical, social and political circumstances. They further emphasized thatthe right to liberty should be universally protected. However, the moderndoctrine of human rights transforms the idea of this universality inherentfrom the natural law and questions whether human rights are truly universaland applicable to all people in all times, or are they culturally relative, anddepend upon specific contexts. Today, the debate has never ended as towhether there can be such a thing as  ‘the universality of human rights’94, orwhether human rights are culturally relative.  Developing nations offer different conceptions of human rights asthey reject standards rooted in liberal traditions. Instead, they have differentunderstanding of rights due to their cultural, political and social traditions.According to cultural relativist these different moralities are meaninglessoutside of their particular cultural context; that is, one society cannotdetermine what is good for another society. In other words, if no objectivestandard exists for judging the acceptability of human rights, then there willbe no legitimate basis for condemning the social practices of certain nations.The religious, political and legal practices are what determine the legitimate                                                           94 The Universality of the Concept of Human Rights (Henkin, 1989).  
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scope of human rights in a given society because what may deem certain for some cultures such as political participation or equal protection of individuals might be inappropriate for others.  In order to understand the universality of human rights we should see them as equivalent to human nature. According to Donnelly rights are not “benefits & duties,” or “privileges,” but are rather “special entitlements of persons” They are “conceived as naturally inhering in the human person, they are “inalienable, and held by individuals in relation to society” (Donnelly, 1982, p.304-306). For Donnelley, however, “the human nature that grounds human beings” requires a moral order to limit what they can or should achieve in order to reach their full potential through a government that creates proper human rights policies. Therefore, human rights are what human beings proclaim they ought to be in a ‘state of law’. Now, at the basis of human rights we find the right of all persons to freedom.  Human rights designate those freedoms that a human being should have and that a community must ensure through the existence of a democratic system that uses legal instruments. In this sense, human rights go beyond the naturalistic and political conceptions as they integrate the principle of democracy in the justification of specific right claims. Hence, the conception of liberty as a human right is internally linked with the whole construction of rights that constitute democracy ideals (Habermas, 1996).   Habermas argues that one cannot impose human rights as external limitations on state sovereignty and also cannot make human rights instrumental to state sovereignty. Instead there is an internal connection between human rights, including the right to individual liberty, and state-sovereignty. The conceptual link that exists between democracy and human rights allows incorporating a principle or a procedure that accounts for right-holders not to be only subjects but also authors of rights. The democratic justification of a human right norm means that it has the general and reciprocal consent of those who are influenced by the norm. In another sense, the specific meaning and force of human rights is perceived to be the outcome of a political struggle between the ruler and the ruled. Therefore, by upholding the liberty of individuals as the personification of human 
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dignity and the goal of human rights, the democratic organization of the moral life can either fulfill its mission of preserving social welfare or shake the essential foundations of democracy ideals.   III. Security as a Discourse vs. Security as a practice  The meaning of security is discursively constructed (through the identification of who is threatening who) and is produced and reproduced through social practices. Security as a technique of government enters into the realm of everyday governmental practices through which we define what it means to feel safe and through which we identify and manage those things that we believe to threaten our safety. It is thus deeply tied to our sense of how we ought to be in the world. At the most obvious level then, we can say that security is deeply related to particular assumptions about political life. The label ‘security’ is not simply a reflection of whether an issue is a security issue, but is rather a ‘political choice’ which has specific consequences in terms of how the issue is addressed (Wæver, 1995, p.65). What really defines a security issue is survival: it is “the survival of the unit as a basic political unit-as a sovereign state” (Wæver, 1995, p.53). This definition of security is narrow and fixed, arguing that because of how security is used in the field of practice, it ‘has to be read through the lens of national security’ (1995: 49). Moreover, it is “articulated only from a specific place, in an institutional voice” (Wæver, 1995, p.57).  Following Foucault, we may say that security discourse is part of a broader concern with the operation of power at various levels. Any attempt to understand a given security discourse must deal with the inherited forms of knowledge that might also be said to influence its content. To speak of security in terms of discourse is thus to draw attention to the necessity of examining both its epistemological and ontological foundations. Security therefore, is not simply reducible to the interests of states or their ability to secure their interest (where “interest” is conceived of as some sort of objective calculation based on necessity). Instead, security is tied to the understanding of what it means to be safe and secure, and what particular ideas or things are threatening the secure condition of individuals. Securing human beings can also be considered to be the role of the state, as part of 
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protecting individuals from the state of nature. The existence of states, ingeneral, is justified by the fact that they are supposed to provide security fortheir citizens. However, states are often a source of insecurity. While thestate system is problematic in many ways, the state remains the key ‘factor’in the security sphere.  In this research the aim is to disrupt common sense understandings ofsecurity to explain that security could and perhaps should be constructeddifferently. Approached in this way, a potential for change involveschallenging the naturalized assumptions about security discourse andpractice to illustrate the positive considerations in the field of security.Based on this we can say that security means different things to differentpeople in different contexts, and thus in this case security is neitherinherently ‘good’ nor ‘bad’. This is to suggest that we can move towards amore positive kind of security practices by understanding how securityworks to build a more positive construction of security. Consequently, whilemany critical approaches consider security as a problematic concept, othersargue that the concept of security is often positive (e.g. Booth 1991, 2005a,2007) and that some security constructions are more positive as much assome are negative. This argument works to open up the discussion beyondexisting frameworks of fixed conceptions of security and consider a widerrange of security constructions with respect to the situated security practicesin a given nation.  IV. The Liberty/Security Conflict in the Moroccan Context Securitization, as closely linked to state sovereignty, is privileged inall the discussions about national security (Koppel, 2017). The securitydiscourse constructs the state as the necessary focus of protection from allthe possible threats that could exist in the inside or in the anarchic realm(Campbell, 1998b). So, what are the things “that should be rendered secure?And what are the things that are considered ‘bad’ to be labeled security issues? Security, in fact, is not a reflection of whether an issue is a security issue by the state, rather it is a political choice which has specific consequences in terms of how certain issues are approached by the body politic and perceived by the state’s citizens (Wæver, 1995, p. 65). Securing 
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lives, according to Shepherd’s ‘logic of security’ (2015) is essential for any state. So, removing individuals and their interests from the security agenda would be an impossible task. Security95 in the case of this research should be understood through the lens of ‘Human security’ that includes the particularity of individuals’ rights. In practice, it is central to all the understandings of the processes and consequences of the so called democracy.  This section presents a clear account of how the Moroccan state frames the language of security and explains further how individual liberty remains a subject of the political debate which suggests that liberty, as a basic constituent of democracy ideals, might be incompatible with the politics of security of a nation (Aradau 2004: 399). In this paper, many issues fall in the grey area between regular political concerns for security and individuals’ exercise of liberty. Following the logic of national security, securitization has no fixed meaning or essence. A state can change its political stance on security matters and neglect individual rights where and when rights do not fit within the framework of traumatic events. States can even use different languages of security that rely on nondemocratic procedures. World governments in general adopt threat-defense thinking and state-centered solutions that privilege the sovereign and his position of power. In other words, the dominant voices, according to Matt McDonald, contribute “to the silencing of marginal voices and ignore the way citizens attempt to contest the security practices” (2008: 574). Security in practice is more complex; its usage is undesirable as it involves essentially a negative value. However, it is necessary to engage with security rather than dismiss it and make it more suitable to the aims of citizens’ interests.  The systematization of human rights follows the way in which different categories of rights are bearing some specific human needs. There are the rights of a man that belong to the human being and they rise from his specific needs, and there are certain rights which can belong to the states and other institutions. The Human rights of a man can be economic, social (civic), legal and cultural or individual and collective. According to the                                                            95 For a contrasting view, see Feuer 1987, e.g. 193. 
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Moroccan Constitution, no one shall be the object of any arbitrary interference in his or her private life. However, the rights established are not usually affirmed. And the degree of the protection of freedoms varies as a consequence of the continuous practice of violating human rights. In the Moroccan case, the door to liberty is slowly being closed. This is ironic as the process has been going on for years with the government just trying not to shut that door completely to gain the privilege of being called a democratic society. Now, this challenge between civil liberties and the governing regime comes to the surface when liberties were/are still violated using arbitrary arrest and detention96. So, a number of rights that are aspects of individuals’ autonomy including freedom of expression were/are violated under the excuse of preserving the social order. What we know for sure is that freedoms are curtailed in Moroccan as nearly one thousand people have been arrested since last year for political reasons. Among the prisoners, there are demonstrators from the ‘Hirak’ movement, others from the ‘Jerrada’ movement; in fact various people who have taken part in the social movement have been arrested including journalists. Sometimes no proof of imminent risk exist and yet citizens are detained and arrested for simply voicing up their concerns on issues that affect their personal and individual interests.  The Moroccan government keeps the individuals under scrutiny to any bad practice of freedom that could affect its interest even in the virtual space. The exercise of freedom of expression is not allowed in its fullest meaning on Facebook as people were jailed last year over their posts for promoting terrorism over the assassination of Russia’s ambassador to Turkey. They were sentenced over comments on Facebook which is already a private space. It seems that Constitutional rights privileges the interest of society over the interest of the individual, however; personal privacy is worth a legal protection as well as there is not such a thing as rights that should be more protected or less protected. Freedom of expression is required in the process of democracy to shape the government’s actions.                                                            96 The objection however does not turn on an opposition between liberty and security, but on the thought that any regime powerful enough to retrench on private liberties will be, by the same token, a bad bet as regards citizens’ security. 
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And in order to keep democracy functional, freedom of expression must beprotected not only as an acknowledgement but also as an exercise of thatright in practice. I personally argue that freedom of expression should beexercised in its widest possible latitude (be it true or false) as it helps in thepursuit of truth.  Among the principles of liberty is the free exercise of religiouspractices, which could be considered as perhaps the ultimate reach ofindividual emancipation. It is religion which provides a mechanism throughwhich individuals can seek to escape the intrusions of the state on matters ofpersonal beliefs, morals, lifestyles, etc. but yet, in Morocco, religion is anissue of a political community. Since, Moroccan Muslims are projected toremain a majority in the country; religious minorities are not allowed toopenly practice their faith as they generally receive varying degrees ofofficial restrictions. According to the American International ReligiousFreedom Report for 2017, the Spanish media reported that the MoroccanMinister of endowments and Islamic affairs used the term “virus” whenreferring to Christians and Shia Muslims in the country; he also consideredthem as a threat to the public order.  The Moroccan law allows for the registration of religious groups asassociations, however; some minority religious groups reported that thegovernment rejected their registration requests claiming that they were laterprohibited to embrace the religion they wanted. Shia known as ‘the silentcommunity’ in the country is reluctant to disclose its religious belief inpublic. The baha’i community besides to other minority religions areforbidden to practice their faith as they face issues of religious coexistencein the kingdom. This controversy of religious freedom has returned to thefront page during the Arab Spring of 2011 when Abdl ilah BenKiran stated“that freedom of religion would be the end of the Emirate of the Believers”.In fact, The Moroccan Constitution does not openly state that freedom ofreligion is actually prohibited, neither does the law prevent anyone to change his faith but yet,  the 220 criminal code punishes whoever shakes a Muslim’s belief. Religion, as a result, when implicated in security issues can become dangerous even destructive to the Moroccan social order as Abdl ilah Benkiran argued.   
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Plenty of things suggest that conflicts with a religious dimension tendto cause costly damages. In fact, religion or belief should not be seen asproviding a legitimate reason for conflict, but the public space asconceptualized ought to be ‘neutralised’ from the influence of a wide rangeof religions as a means of lessening conflict within the social community.Sometimes, the reaction of the believing majority could be a huge problem.Therefore, religious faith must be in accordance with national standardswhich societies decide to adopt. Granting religious rights to some can fuelthe social tensions and securing the stable religious majority that commandsgeneral acceptance of faith would secure the whole state. In other words, astate is required to find the right balance between individual freedom andgarneting a peaceful space for the social community.  The manifestation of one’s belief in clothing is a fundamental elementof the right to religious freedom. Dress code in certain religions like Islam isnot a choice but rather an obligation for people to wear. Muslim women forexample should wear the clothes that cover almost every part of their bodiesexcept for the face and hands. And similarly many other existing believersin this world have some sort of traditions and faiths about what they have towear. Others, on the contrary, prefer to dress without any kind of religiouspressure. The concept of Hijab is an example of the general rule applicableto Muslim women who are asked to cover their bodies from all men exceptfor their husbands who are required, like other Muslim men, to cover theirbodies from navel till the knee. Speaking of the burqa, if a woman prefers to wear it, she should not bediscouraged as this might be considered a sign of Taqwa. The rules on dressare later slightly relaxed when a woman reaches old age and her sexualattractions have faded. Now, even though Islam requires its femaleadherents to wear the veil in public, this does not oblige them to cover upnor threatens their physical security if they do not comply. God ordersProphet Muhammad to tell women to cover themselves up, but it’s unclear whether the Qur’anic text refers to hair only, to certain body parts or to the entire body. So, whether women are supposed to wear the hijab or not is still debatable. Therefore, it is important to stand up for those who are forced to cover up against their will. 
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On the other hand, women who choose to wear a hijab can be seen as a big security threat. Wearing a full face veil is no doubt a significant security risk as Morocco seems close to joining the trend towards restricting the burqa. At this level, the ban has been limited to the import, manufacture and marketing of the garment; no official announcement has been issued to outlaw the use of a full body veil. However, Moroccan local authorities claim that the ban is evidently motivated by security reasons. So, if the ban extends to the wearing of the burqa anywhere in public it could definitely violates, in this case, the individual rights of those Moroccan women who dress as they choose as an expression of their religious beliefs.   At an international level, Men disguise themselves as a woman in a burqa to commit their crimes, and women who wear the burqa are sometimes seen as terrorism-related offencers. Thus, facial recognition remains essential to the identification of terror suspects. Political leaders (e.g. Donald Trump) who fear terrorist attacks, especially ones motivated by radical jihadist beliefs argue that people must surrender freedoms to security-state authoritarians. However, liberty lovers around the world claim that the restriction imposed upon individual liberties, as a precondition for public security, would influence the basis of a democratic society and amount to the increase of the sense of the fakery associated with ‘faux-democracy’. With the vanishing of citizens’ will under the excuse of ‘the common body’, individuals are entitled to obey under a state of silence. This ultimately leads into their total exclusion in a lawless society which creates a condition in which people are divided into those who obey and those who command. From a human right standpoint religious liberty includes individual liberty of fasting. The project of human development addressed by the King, includes, most notably, an emphasis on the respect for human rights “as a constant behavior at all levels… and a shared culture” (Royal Address, 10th December 1999). Therefore, the Moroccan authorities should not interfere in individuals’ freedom to fast or not fast. But yet, the imposition of religious practices, during daytime in Ramadan seems to go against the wording of King Mohammed VI in 1999 and against the Article 18 of the 2011’s Constitution which provides that: “Everyone shall have the right to 
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freedom of thought, conscience and religion” (which includes freedom tobelieve and to practice or not to practice any religion or even adopt atheisticviews). Article 222 of the Moroccan Criminal code states that: “Whoever,while notoriously known for their membership in the Muslim religion,ostensibly breaks the fast in a public place during the time of Ramadan,without grounds permitted by this religion, is punishable by imprisonmentof one to six months and a fine from 200 to 500 dirham.” The use of theexpression “notoriously known for their membership in the Muslimreligion” is vague enough and confusing as this cannot by any meansimpose religious obligations on individuals.  In Ramadan 2016, two men were sentenced for publicly breaking thereligious fast in the city of Zagora. This authoritarianism was senselesssince fasting during Ramadan is an act of worship intended for God. So, itwould be a meaningful worship once it is driven by a genuine will to obeyGod’s commandments. Breaking fast during Ramadan is sometimescompelled by social pressure, so people who choose not to fast must appearas if they are fasting, even if they are not. Individuals again as a member ofthe body politic are supposed to submit to the dictating of the norms of amajority rule for security reasons. Fasting for some people is not consideredan act of personal freedom but an assault on Islam; therefore, they can attackthose who break their fast in Ramadan. Even though state’s coercion inarticle 222 is seen as a violation of the principle of religious freedom, itsmanipulation is still regarded as the ultimate act of preserving commonsecurity.  Now, the right to sexual liberty of a person is one of the mostfundamental rights as it affects the vital elements of an individual’s physicalfreedom. The deprivation of this kind of liberty by the state’s control overindividuals is illegitimate. Same sex relations are criminalized in Moroccoaccording to Article 489 of the Penal Code which states that: “Any personwho commits an unnatural act with a person of the same sex shall be punished by a term of imprisonment of six months to three years and a fine of 200 to 1000 dirham”. Adding to that, women, contrary to men, are supposed to abide by the conservative social norms that do not allow intimate partnership. Women rights are in fact pushed off the agenda by 
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local authorities as they have to deal with other political struggles. Sexualequality like gender equality and homosexuality are claimed by Moroccanfundamentalists to be illegal and against Islamic teachings.  In 2010, the coordinator general of ‘Kifkif’ claimed in an articlepublished by Jeune Afrique that the arrests of Homosexuals are “particularlyfrequent in the areas where Islamists have a lot of power”. One year later,when the Arab spring reached the country, another article was published bythe Associated Press quoted the Ministry of Justice revealing shockingstatistics of 81 trials that involved charges of homosexuality. In Morocco,homosexuality is still seen as a taboo and sexual minorities in general arenot tolerated by public opinion. Some people even believe that homosexualsare socially unstable and claim that they should undergo psychiatrictreatment. In fact, no one has the right to disdain anyone else on the groundsof her or his sexual orientation. Homosexuals, as a vulnerable group, prefertherefore to be silent in this conflict-related environment because of theviolence and insecurity they face if they reveal their preference; they canrisk social violence including physical and verbal assault. Therefore,protecting this intimate right, which is the most private choice a person canmake, would be an embodiment of a principled pluralism which wouldallow for a more diverse civil public sphere. As a result, democracy isessential to promoting co-existence in the midst of this social/sexualdisagreement.  Individual freedom is definitely important but it is not as muchimportant as the security of the common body. The power of the majorityrule to generate peace could only make sense when absolute freedomthreatens individuals’ lives. In this case, democracy is not seen here as aproducer/protector of liberty; instead it is regarded as a mean to secure theindividual who has to subject his general will to the ruling majority. Theexercise of power can sometimes be democratic or non-democraticdepending on whether or not democracy matches certain requirements. The majority rule reigns in every nation and the framework of individual freedom faces a world-wide reduction in an attempt to provide a more widely secure state system. The governments that individuals themselves have chosen to protect their proper social welfare are yet abused by the 
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same governments that violate their pre-existing natural rights recognizedunder common law. In other words, the government that should reflect thewill of the individual is the one that poses a threat to his rights. Adding tothat, when the majority rule is displeased by individuals’ belief in absoluteliberty, it redefines his freedom and invokes democracy to destroy his rights.Conclusion Democracy is relative as it is the government which increases or limitsits scope of common standards to preserve public peace (Bruno Leoni,1961). So, Securitization should go beyond the normative narrow agenda,and keeps an open mind as to how security works to provide a meaningfulunderstanding of security construction that fits the criteria of the socialcommitment/contract agreed upon between the individual and the state. Thisthinking of security implies that people can be safer rather thangovernmental institutions becoming more powerful. In other words,securitization allows for the existence of a space where individuals can livewith no fear and threat that might interfere over the principles of their socialcontract with the sovereign; this position taken pushes the balance97 in favorof security (Hobbes, 1651). Based on what has been already mentioned, wecan say that liberty and security are trade-offs, the more security we get, theless liberty we are going to have (Philip Bobbit, 2008).  In the Moroccan context, the rights of citizens designate all thefreedoms that a political system must ensure. They stand at the basis of thesocial contract established by the government with the consent of thegoverned ones. The relation between the philosophy of human rights andtheir practical legal coding seems difficult and in some cases the stateincorporate principles which are contrary to justice. Each particularindividual can sometimes come to feel the forces of the state when his rightsare limited for some reasons. Therefore, we can affirm that fundamentalrights are at the basis of democracy and the democratic system promotes, in turn, fundamental rights because the real efficiency of human rights manifests itself in the practice of justice.                                                              97 For more sceptical views on the notion of balance, see Ashworth 1998; Waldron 2003; Neocleous 2007. 
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