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 ملخص

وظف  إذٌتناول الكاتب بكثٌر من التفصٌل، عاللة الدٌن بالدولة على مستوى الفاعل الرسمً،  

الدٌن فً فترة الحسن الثانً للحد من طموحات الٌسار فً بلوغ السلطة، وفً مرحلة أخرى لام بهٌكلة 

لدٌنٌة، لٌحتكره رجعٌة االتً كانت تنافسه على السلطة والم اإلسالمٌةالشؤن الدٌنً أثناء ظهور الحركات 

، بعد هجمات 2004لنفسه. وفً المرحلة الثالثة أطلك مشروع التحدٌث وإعادة هٌكلة الحمل الدٌنً سنة 

الدار البٌضاء. أما على مستوى الفاعل الثانوي تبمى عاللة الدٌن بالسٌاسة حاضرة فً وعً العدالة 

، وفً االتجاه سٌرة التحدٌث السٌاسًوٌكون بذلن فاعال فً م والتنمٌة وغائبة فً الممارسة العملٌة

الممابل ٌبمى خطاب اآلخرٌن من جماعة العدل واإلحسان والسلفٌة خطاب لالمانً واالمالً دون أن 

 سً.ٌكون له أي تؤثٌر على الوالع السٌا

 الفرقان والسلطان –الدين والسياسة  -المجال السياسي–الكلمات المفتاحية: توظيف الدين 
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ٌحمل الكتاب عنوان السٌاسة والدٌن فً المغرب جدلٌة السلطان والفرلان، صادر عن المركز 

صفحة، وٌضم ممدمة وخاتمة  232ٌمع فً و، 2020الثمافً العربً بالدار البٌضاء، الطبعة األولى 

 1984وبٌنهما سبعة فصول. استوحى الكاتب عنوان الكتاب من الخطاب الملكً للحسن الثانً فً فبراٌر 

)ومسؤلة أخرى هً مسالة التنسٌك بٌن الفرلان والسلطان، الفرلان هو  الحسن الثانً أمام العلماء، ٌمول

 والسلطان هو ممثل ملن المغرب فً األلالٌم وفً الوالٌات والجهات(. -العلماء أٌها–انتم 

جدٌدة تتسم بتماٌز بزوغ مرحلة المول ب إمكانٌةتساءل فٌها عن مدى ٌفتتح الكاتب كتابه بممدمة 

 وتمطع مع مرحلتً: الٌمظة العربٌة التً تبنت الفصل بٌن المجالٌن فً العالم العربً الدٌنً والسٌاسً

التً اتسمت بشعار  67، ومرحلة ما بعد هزٌمة )الدٌن هلل والوطن للجمٌع(الدٌنً والسٌاسً تحت شعار 

ها فً خطابات المرحلة الثانٌة للربٌع العربً اإلسالم هو الحل. هذه المرحلة الجدٌدة التً تجد تجلٌات

عدالة والتنمٌة المغربً والنهضة التجربة العملٌة لكل من الفً  وأٌضا(، والسودان)انتفاضات الجزائر 

، 1وهو الذي ٌمرأ هذا التحول، من خالل أطروحة مارسٌل غوشٌه فً السلطة. مشاركتهماالتونسٌة فً 

العام، ال بالنظر إلى وعً الفاعلٌن وإنما بالنظر إلى حركٌة  التً تمول بخروج الدٌن من الشؤن

ممارستهم. وٌطرح الكاتب مفارلة: وهً أن الفاعل اإلسالمً نفسه ٌنتصب فاعال أساسٌا فً عملٌة 

الحجج والبراهٌن على بهً التً ٌحاول الكتاب أن ٌدافع وٌكشف عنها  األطروحةالتحدٌث السٌاسً. هذه 

والفاعلٌن الثانوٌٌن ،  2من جهة ، لدى الفاعل الرسمً )المإسسة الملكٌة(ٌة بالمغربمستوى الحٌاة السٌاس

 .من جهة أخرى )الحركات اإلسالمٌة(

 سنتناول أهم خالصات الكتاب من خالل محورٌن أساسٌٌن:

 المحور االول: الدٌن والسٌاسة عند الفاعل الرسمً وسإال التحدٌث

 الفاعل الثانوي )الحركة اإلسالمٌة( وسإال التحدٌثالمحور الثانً: الدٌن والسٌاسة عند 

 عند الفاعل الرسمً وسإال التحدٌثالدٌن والسٌاسة المحور األول: 

لمعتمد واختبار حرٌة اوتحدٌث اإلسالم، ولة وٌندرج ضمن هذا اإلطار أربعة فصول: أصولٌة الد

النتمال الدٌممراطً المجهض. كلها تمارب عاللة الدٌن بالسٌاسة من خالل المستوى الدولة المدنٌة، وا

األول، مستوى الفاعل الرسمً المتمثل فً المإسسة الملكٌة التً تحظى بحصة األسد فً تشكٌل وصوغ 

 المجال السٌاسً المغربً. 

                                                           
1
 Marcel gauchet. (Le désenchantement du monde:une histoire politique de la relagion. Paris, gallimard. 1985). 

 
2

وبالضبط فً تحوالت الدولة المغربٌة التً تندرج ضمن هذا اإلطار )حتمٌة التحدٌث( أٌضا سٌحاول أن ٌرصد  الكاتب تجدر اإلشارة إلى أن

 .الفصلٌن األول الذي عنون له بؤصولٌة الدولة، والثالث الذي عنون له بتحدٌث اإلسالم، وان كان لم ٌشر إلى ذلن فً الممدمة
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 أصولٌة الدولة - أ

من خالل أطروحته مٌمنات، ٌستعٌر الدكتور حسن أورٌد هذا المفهوم من الباحث سلٌم ح

وهو مفهوم لرٌب إلى المفهوم الذي وظفه دمحم معتصم )التملٌدانٌة( لوصف السٌاسٌة الدٌنٌة بالمغرب، 

 تم الحفاظ على الطموس المخزنٌةبحٌث ومؤسستها عمب فترة االستمالل،  3''استحداث التمالٌد''عملٌة 

وتم اعتماد وتوظٌف (، الخوتمعٌدها كبرتوكوالت سٌاسٌة )تجدٌد الوالء، الهداٌا، اللباس، المراسم..

، وفً السٌاق ذاته تم تجرٌم 1965اإلسالم كموة سٌاسٌة لترسٌخ الشرعٌة من لبل الحسن الثانً منذ 

ٌا، ٌمول دا دٌنبع 67هزٌمة  وإعطاءاإلفطار العلنً فً رمضان بنص تشرٌعً فً المانون الجنائً، 

سبحانه وتعالى أال نتفرق فتذهب رٌحنا فتفرلنا  فؤمرناهللا أخدنا بما أجرمنا وبما أذنبنا  إن) الحسن الثانً

...حتى صار البعض ٌعتمد ٌغتاب بعضنا بعضا فتساببنا بالكالم والعتاب أالوفشلنا وذهبت رٌحنا، أمرنا ..

وهو فً هذا الخطاب ال "هللا سبحانه(. ٌمول أورٌد  فؤنكرنا انه ٌسوس البالد وهو مفرق بٌن الدٌن والدنٌا،

. وفً نفس الفترة تم تعمٌم التعلٌم الدٌنً، بعد توّصل الملن 4"تختلف نظرته عن نظرة علماء الدٌن

 بالدراسة التً رفعها له السوسٌولوجً دمحم شفٌك حول كون تعلٌم المرآن والكتاتٌب المرآنٌة من أسباب

توظٌف الدٌن اإلسالمً من لدن  . وكانت هذه مرحلة  التخلف الحضاري، وإنشاء دار الحدٌث الحسنٌة

لموات الشعبٌة( على تماسم السلطة، الحسن الثانً فً صراع المصر مع الٌسار )حزب االتحاد الوطنً ل

السٌاسً فً  وذلن من اجل إضعاف خصمه من جهة، وترسٌخ الشرعٌة الدٌنٌة التً ٌموم علٌها النظام

 المغرب، من جهة أخرى.

( على الساحة اإلسالمٌة، الشبٌبة واإلحسانكانت مرحلة ظهور الفاعل اإلسالمً )العدل 

السٌاسة، والذي ٌمف على نفس مرجعٌة المصر، فً البداٌة تمٌزت بنوع من المرونة، بل وتم دعم هذه 

ألول )الٌسار(، ولكن سرعان ما تنبه التجربة من طرف المصر لسحب البساط تحت المنافس السٌاسً ا

المصر إلى خطر ٌنافسه فً مرجعٌته، ولد ٌسلبها منه، وهو خصم جدٌد تؤثر بالثورة الخمٌنٌة اإلٌرانٌة، 

، وذلن من خالل سٌاسة أمنٌة الدٌنً الشؤنتنظٌم  إلعادةمرحلة مفصلٌة  1984الذي جعل فترة  األمر

سٌاسة مغلمة حول التصمٌم التوجٌهً للدار البٌضاء، وإنشاء تإطر الجمعٌات الدٌنٌة وترالبها، ونهج 

وكانت الغاٌة من  .5المجلس العلمً األعلى )كلورٌوس بتعبٌر الكاتب( ومرالبة مسالن تكوٌن رجال الدٌن

                                                           
3
. راجع حسن Eric hobsbawnالمإرخ البرٌطانً اٌرٌن هوبسباوم إلى  Réinvention de la traditionحسب الكاتب ٌعود هذا المصطلح   

 .18، ص 2020سة والدٌن جدل الفرلان والسلطان، الدار البٌضاء ، المركز الثمافً العربً الطبعة األولى أورٌد السٌا

.22نفس المرجع ص  
4
  

5
 (intellectuels et militants de l’islam contemporain) ٌستند الكاتب الى دراسة لام بها دمحم الطوزي 
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''وان كان من  ٌمول إٌماف أي توجه سٌاسً ٌستند إلى الدٌن، إلىحسب الكاتب تروم لة هذه المسؤ

 .6الضروري تسٌٌس الدٌن فذلن ٌكون لفائدة السلطة وحدها''

، بحٌث ٌصطدم هذا النهج مع اتجاهٌن، ٌرى حسن أورٌد أن ألصولٌة الدولة هذه حدود

 :حداثً وهو الصحافة األجنبٌة فً الخارج، والٌسار ونشطاء حموق اإلنسان فً الداخل، والثانً :األول

كما  اإلسالمً، وبالتالً فمد كان ٌلعب على واجهتٌن ''استٌعاب المد والنخبة التملٌدٌةمحافظ ٌمثله العلماء 

، 7فٌما ٌخص حموق المرأة وحموق اإلنسان'' الحداثٌةبدا مع جامعة الصحوة، والثانً االستجابة للمطالب 

ً ، وف1993وفً نفس السٌاق تمت مراجعة مدونة األحوال الشخصٌة وتعٌٌن وزٌرتٌن فً حكومة 

الممابل تم التمرب إلى اإلسالمٌٌن وفتح حوار معهم عن طرٌك عبد الكرٌم الخطٌب شخصٌة لرٌبة 

 )الخوصصة واللٌبرالٌة االلتصادٌة( جدٌدة حداثٌة إٌدٌولوجٌةلامت  نفس الفترة )التسعٌنات(للمصر. وفً 

الدولة، بداٌة مع تعٌٌن  أجهزةتؤثٌر وضغوطات المإسسات المالٌة الدولٌة، مكنت للتكنولراط من بفعل 

وتعدٌل دستور اب العامون فً جهاز الداخلٌة، أزوالي مستشارا للملن، وتم توسٌع صالحٌات الكتّ  أندري

لٌتضمن ممتضى حول حموق اإلنسان، وتم االستعانة فٌما بعد بشخصٌات ٌسارٌة لها خبرة  1996

 تتحركهم الطموحات اإلٌدٌولوجٌة ولهم مٌوالبؤجهزة الدولة ودراٌة بؤدبٌات البنن الدولً، الذٌن لم تعد 

رٌن من الحركة اإلسالمٌة، لٌكونوا حلٌفٌن موضوعٌٌن للسلطة. ومع نهاٌة التسعٌنات بورجوازٌة، منفّ 

  8كانت المنظومة الجدٌدة جاهزة لٌتسلمها السلطان الجدٌد.

ف فٌها ل، األولى وظّ حكم الحسن الثانً انمسمت إلى ثالثة مراح مرحلة  أنوبالتالً ٌمكن المول 

 المصر الدٌن فً صراعه مع لوى الٌسار ولترسٌخ مزٌد من شرعٌته المائمة على الدٌن، والثانٌة هً

تنظٌم الحمل الدٌنً ومرالبته فً صراع المصر والحركة اإلسالمٌة على المرجعٌة. أما  إعادة مرحلة

اد إٌدٌولوجٌة دٌنٌة مختلفة عن إٌدٌولوجٌة المرحلة الثالثة فكانت بداٌة جنٌنٌة لمرحلة جدٌدة تحاول إٌج

المجتمعً ث شعار المشروع الذي سٌستؤنفه السلطان الجدٌد تحالحركة اإلسالمٌة. وهو المشروع 

 . فكٌف كان هذا التحدٌث اذا؟الدٌممراطً الحداثً

 تحدٌث اإلسالم - ب

بدأه الحسن ( استكمل المشروع الجنٌنً الذي :دمحم السادسٌرى الكاتب أن الفاعل الرسمً )المصر

: عالمً الذي تجلى فً حدثٌن بارزٌن، األولونتٌجة صعود الحركة اإلسالمٌة،  .التسعٌنات واخرأ الثانً

الملن لـ  خطب توكان ، 2003ماي  16 أحداث، والثانً: محلً وهو 2001سبتمبر  11وهو تفجٌرات 

                                                           
6
 .41حسن اورٌد، نفس المرجع، ص  
7
 49جع نفس المر  

8
 .55نفس المرجع ص   
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وإعادة  اإلطار المرجعً للمشروع الجدٌد 2004ل سنة أبرٌ 29و 2003ٌولٌوز سنة  30وماٌو  29

مإسسة إمارة المإمنٌن : ، لٌتم التركٌز على اإلسالم المغربً والتذكٌر بالثوابتهٌكلة الحمل الدٌنً

مإسساتً من تم إطالق إستراتٌجٌة  ذات أبعاد ثالثة: و المذهب المالكً، وٌراهما متكاملٌن مع الحداثة.و

تواصلً من خالل حث العلماء والعالمات المخلصٌن و، وزارة الشإون اإلسالمٌةخالل إعادة هٌكلة 

من أجل تربٌة سلٌمة  اإلسالمٌةتحدٌث منهاج التربٌة وللثوابت من التمرب واالحتكان مع المواطنٌن، 

 .9وتكوٌن علمً عصري

مارة تحدٌث اإلسالم كما ٌسمٌها الكاتب، فتتمثل فً أربع مسائل: مإسسة إ ركائزأما عن 

الذي ٌندرج ضمنه العمٌدة األشعرٌة والمذهب المالكً والتصوف السنً،  ،المإمنٌن، والمرجع العمدي

، وأخٌرا إصباغ الممارسة الدٌنٌة تجدٌد الفكر الدٌنً عن طرٌك االجتهاد أيوشرط االلتئام مع الحداثة 

والتً تتمثل فً وزارة األولاف  أدوات ومإسسات التفعٌل،بحس إنسانً وروحً. وٌؤتً بعد هذه الركائز 

، وجامعة اعالم 15وتضم  اإلفتاء، والمجلس العلمً األعلى، والرابطة الدمحمٌة، وهٌئة اإلسالمٌةالشإون و

والمرشدات ومعهد دمحم  األئمةتضم دار الحدٌث الحسنٌة ومسجد الحسن الثانً ومركز تكوٌن والمروٌٌن 

 إجراءات إلى باإلضافةالملكً للدراسات التارٌخٌة للمغرب. السادس لتحفٌظ المرآن وتالوته والمعهد 

وإطالق إذاعة دمحم السادس للتؤطٌر لمساجد، لكطبع المصاحف وتوزٌعها، وبناء ورلابة الدولة  أخرى

  .10للمواطنٌن اإلعالمً

إن هذا التحدٌث الذي ٌموده الفاعل الرسمً، بٌن هاجسٌن، أو على المحن كما ٌحلو 

 زٌغا . إذ ٌراه الطرف األول:11ه، فهو بٌن انتمادات اإلسالمٌٌن، وعدم رضا الحداثٌٌنللكاتب أن ٌسمٌ

األسرة مدونة  واعتبر الكاتبعن الدٌن، وٌراه الطرف الثانً: تحدٌث هجٌن وشكلً غٌر مكتمل. 

أضحت من خاللها شروط الزواج مطابمة  إذ، ناجحة حداثٌة ة، خطو2004المصادق علٌها سنة 

لألعراف الكونٌة، وأٌضا تم تولٌف تطبٌك عموبة اإلعدام عملٌا. وفً الممابل هنان لضاٌا أخرى جامدة، 

فتوى بمتل المرتد من المجلس العلمً  وإصدار، ، ومحاصرة حرٌة المعتمداإلجهاضمنها عدم تمنٌن 

''، مثلها مثل شكلٌات الهوٌة الدٌنٌة''من ممومات  األمورهذه ، وذلن فً اعتماد الفاعل الرسمً أن األعلى

أخرى كالسدل والبسملة فً الصالة كما ٌرى وزٌر األولاف فً الدرس االفتتاحً للدروس الحسنٌة، سنة 

201712 . 

                                                           
9
 .131-130نفس المرجع ص ص   

10
 .136نفس المرجع  

.144نفس المرجع ص  
11

  
12
 147نفس المرجع ص  
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التحدٌث(، ال ٌمكنه  وأصحابالتملٌد  أصحابهذا التحدٌث الذي ٌعترضه هذٌن التحدٌٌن ) إن

من جهة التسامح  إلىأوضاع غٌر منسجمة ومتنالضة، من لبٌل الدعوة  إلىٌفضً  أن إالحسب الكاتب 

وإصدار فتوى لتل المرد من جهة ثانٌة. وٌرى أنه من الضروري تحدٌث المسلمٌن من خالل تربٌة 

هذا  فبما أنر المسلمٌن. . وهً فً الحمٌمة دعوة إلى تحدٌث مناهج تفك13ٌمواطنة ونظام تربوي عصري

تنالض وعدم انسجام فهل سٌكون نفس األمر مع مسؤلة حرٌة المعتمد  أصابهد الفاعل الرسمً التحدٌث عن

 .؟ومدنٌة الدولة

 حرٌة المعتمد واختبار الدولة المدنٌة - ت

مجموعة من المعطٌات المرتبطة بحرٌة المعتمد، كالتنصٌص فً البداٌة ٌعرض الكاتب 

دد الهوٌة المغربٌة وإلرار البعد ص على تعوالتنصٌ، 2011علٌها فً النص األولً لمشروع دستور 

الٌهودي فٌها. والتنصٌص على المواطنة بغض النظر عن العمٌدة والعرق فً نص الرسالة الملكٌة 

، والتً تالها وزٌر األولاف. وتصرٌح 2016الموجهة إلى ندوة مراكش تحث الرعاٌة الملكٌة ٌناٌر 

المإمنٌن جامعة  إمارةمن نفس السنة، بكون مسإولٌة  ملغاشٌة فً نوفمبرلصحٌفة الملن دمحم السادس 

بدعوة من الملن. إال أن  2019وغٌر ممتصرة على المسلمٌن. وزٌارة البابا فرانسوا للمغرب فً مارس 

لضٌة حرٌة المعتمد حسب الكاتب الزالت مطروحة فً الساحة العامة، إما بشكل جلً من خالل الفاعلٌن 

ٌة، وإما بشكل مضمر من خالل طرح لضاٌا جانبٌة مرتبطة بالحرٌات السٌاسٌٌن واألللٌات الدٌن

 .14الفردٌة

وانتمل الكاتب إلى رصد هذا المبدأ من خالل السٌاسة العملٌة للفاعل الرسمً، ففً الولت الذي 

وصف فٌه حملة السلطات المغربٌة على التبشٌر المسٌحً والتشٌع بالمغرب، وإغالق دٌر توملٌٌن 

رة عرفت فٌه حموق ،  بمصة مإلمة، اعتبر العهد الجدٌد فت1961البهائٌٌن سنة  ، ومحاكمة1968

اإلنسان طفرة، من تعوٌض للمتضررٌن وذوي الحموق جراء تجاوزات السلطة، وإنشاء هٌئة اإلنصاف 

، اإلسالم، ولكن سرعان ما رجعت األمور إلى ما كانت علٌه، لٌتم التصدي للمتحولٌن عن 15والمصالحة

بحجة التبشٌر دون مرجع لانون ٌستند علٌه، وفً نفس الحمبة  2010فً فبراٌر  لألٌتاممؤوى  قإغالوتم 

إال إن سٌاق الربٌع العربً الذي تمٌز حسب الكاتب بالجرأة  فتوى المجلس العلمً بمتل المرتد. إصدارتم 

ة تظهر وتنشط فً التعاطً مع المضاٌا العامة وطرح أخرى جدٌدة، جعل مجموعة من األللٌات الدٌنٌ

على فً الساحة العامة، وذكر منها البهائٌون بمٌادة جواد المبروكً، والمسٌحٌون بزعامة اإلعالمً 

                                                           
13
 149نفس المرجع ص  
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''األخ رشٌد''، والشٌعة ومن أبرز وجوههم إدرٌس هانً، والغنوصٌون او الالدٌنٌون الذٌن تناولهم 

 . 16بالدراسة مراد المخنتر

آلخرٌن، ٌرى أنها لم تتغلغل فً أدبٌات األحزاب أما بخصوص حرٌة المعتمد عند الفاعلٌن ا

السٌاسٌة، باستثناء األصالة والمعاصرة والحزب االشتراكً الموحد، وٌلتزم حزب االستمالل الصمت 

حٌالها، وأٌضا األحزاب اإلسالمٌة ال تعتبرها من أولوٌاتها. أما على مستوى المجتمع المدنً فً نظره 

الجمعٌات النشٌطة فً هذا الصدد ذكر بٌت الحكمة وحركة ضمٌر فإنها مطروحة بحدة، وعلى رأس 

. إال انه رغم كل هذه المجهودات التً ٌبدلها المجتمع 17وجمعٌة زاكورة والنسٌج الجمعوي االمازٌغً

لم " ٌمول المإلف آخر، إلىالمدنً واإلشارات التً ٌطلمها الفاعل الرسمً فً بعض خطاباته من حٌن 

ألل أهمٌة من التربٌة التً هً مجال التكرٌس المانونً، والذي ٌعتبر  طرٌمها إلىتجد حرٌة المعتمد 

 .18"لترسٌخ لٌم المواطنة واحترام اآلخر

، والمدنٌة الفردانٌة كجوهر الحداثة لتً تستبطن الحرٌات المدنٌة ولٌمإذا، بما أن حرٌة المعتمد وا

م كل التحوالت التً ٌشهدها المجتمع لم تجد طرٌمها لالعتراف بها من لدن الفاعل الرسمً، رغ

وبالتالً خٌبة أمل فً  إنما اكتستها ترددات ومخاوف إلى حد التنالضات على المستوى العملً، المغربً،

  . فما هو حال االنتمال الدٌممراطً بالمغرب؟مدنً ٌسهر على الحرٌات وٌرسخ ثمافتها نظاملٌام 

 االنتمال الدٌممراطً المجهض - ث

ن المغرب مر بفرصتٌن من اجل العبور نحو الدٌممراطٌة، األولى تجربة حسب الكاتب فا

التناوب، والثانٌة تجربة ما بعد الربٌع العربً، إال أن كالهما انتهٌا باالنمالب علٌهما. ففً تجربة التناوب 

كانت هنان إرهاصات ما لبل تعٌٌن إدرٌس جطو التكنولراطً وزٌرا أوال رغم حصول االتحاد 

، توحً باستعداد الفاعل الرسمً إلنهاء التجربة، 2002فً النتائج التشرٌعٌة لـ غلبٌة األً على االشتراك

من لبٌل إشراف الوالة على المراكز الجهوٌة لالستثمار وإطالق الملن لمفهوم الملكٌة التنفٌذٌة فً 

إلى  ،وزٌر الداخلٌة، ونشر رسالة كان لد بعث بها الفمٌه البصري 2001عام   le figaroتصرٌح لجرٌدة 

وجهة و. 19 وتذكرهم بالماضً 1972عبد الرحٌم بوعبٌد وعبد الرحمان الٌوسفً، تورطهم فً انمالب  

الحد من هذه التجربة ٌخدم فً نهاٌة المطاف الحزب اإلسالمً )العدالة والتنمٌة(  نظر الكاتب ٌرى أن
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لذي أصبح العبا على المدى المرٌب والذي وهو األمر الذي لم ٌتنبه له الفاعل الرسمً اٌمول: الصاعد، 

 .20فمد مٌزته كفاعل استراتٌجً

استمر المصر فً مماربته التكنولراطٌة واألمنٌة للعمل السٌاسً، مما حال دون تؤهٌل 

الحمل الحزبً، واإلجهاز علٌه حسب تعبٌر الكاتب، وهو األمر الذي تجلى فً معدل المشاركة فً 

الفاعل الرسمً  ةوأٌضا فً محاولمن عدد المسجلٌن،  % 37ٌتجاوز  ، بحٌث لم2007انتخابات سنة 

إعادة تشكٌل المجال السٌاسً بتؤسٌس حزب األصالة والمعاصرة لٌخوض به معركته ضد اإلسالمٌٌن، 

. وفً نفس السٌاق ظهر ما ٌسمى بمضٌة )اكدٌم ازٌن(، tel quelكما صرح مإسسه عالً الهمة لجرٌدة 

فً إدارة هذا المصور  حسب الكاتبماربة التً ٌنهجها الفاعل الرسمً، فهذه المالتً أبانت على لصور 

لتنعكس األزمة االلتصادٌة العالمٌة سنة ، وٌمول ''على حدود الملكٌة التنفٌذٌة أٌضا أبانلضٌة الصحراء 

على البلدان العربٌة ذات االلتصادٌات الهشة وتسرٌبات وٌكٌلٌكس وتفمد األنظمة العربٌة  2008

، وتكون حٌنها أمام عاصفة الشارع العربً سالمٌٌنلإل يصدالتشرعٌتها التً تستمدها دولٌا فً 

 .21"المشتعل

 20استراتٌجٌة المصر أمام موجة الربٌع العربً والتً ٌمودها فً المغرب حركة وصف المإلف 

مارس ودعا فٌه إلى إصالح  9فبراٌر، بـ )االنحناء أمام العاصفة( حٌث ألمى العاهل المغربً خطاب 

 أسالٌبه إلى، ولكن سرعان ما عاد النظام % 9885دستوري، وتم التصوٌت على الدستور الجدٌد بنسبة 

، لٌخوض به االنتخابات ضد حزب العدالة G8تحالف عالً الهمة الذي ناد الحران برحٌله ٌمة وشكل المد

مباشرة مهام الثنائً الذي كان ٌرأس وزارة النتائج جاءت عكس رغبة المصر، لٌنهً  أن إالوالتنمٌة، 

 . 22الداخلٌة )الطٌب الشرلاوي وسعد حصار(

عد للٌال حتى وجد نفسه أمام أغلبٌة مهددة، ب إالولم ٌلبث حزب العدالة والتنمٌة فً الحكومة  

 '' ٌمول الكاتبالتجمع الوطنً لألحرار''وتم ترلٌعها بحزب إداري خروج حزب االستمالل من الحكومة، 

الح ، وفً نفس السٌاق استعاد المصر وزاراته السٌادٌة لص"ومر ذلن عن طرٌك الملن نفسه"

، 2016التٌكنولراط، واستطاع الحزب إكمال والٌته الحكومٌة، لٌتصدر مرة أخرى االنتخابات الجماعٌة 

، وانتهت التجربة عملٌا بعد ما عرف بالبلوكاج الحكومً، وذلن عندما ألال 2016واالنتخابات التشرٌعٌة 

ن إلى التصرٌحات التً ٌطلمها دمحم السادس رئٌس الحكومة عبد اإلله بنكٌران، وٌعٌد الكاتب أسباب ذل
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 ٌمول الكاتب بنكٌران من حٌن إلى حٌن، األمر الذي جعل صراعه مع المصر ٌكتسً طابعا شخصٌا.

 .23الثانٌة( الدٌممراطًوفاة تجربة االنتمال  إعالنوكان ذلن بمثابة )

ٌسار فً الدٌنٌة، للحد من طموحات ال المصر فً مرحلة الحسن الثانً رسخ شرعٌته كان إذا، إذا

تؤهٌل  بإعادةتماسم السلطة، فان ظهور اإلسالمٌٌن على الساحة السٌاسٌة أدى مرة أخرى إلى ما ٌسمى 

الحمل الدٌنً واحتكار الدٌن لصالح الفاعل الرسمً وحده، األمر الذي حال دون لٌام دولة مدنٌة تحفظ 

تهت عاللة الدٌن والسٌاسة عند فكٌف ان الدٌممراطً مرتٌن.االنتمال  أمامحائال  بل وولفت ،الحرٌات

 نفسه؟ الثانوي اإلسالمً الفاعل

 وسإال التحدٌث الدٌن والسٌاسة عند الفاعل الثانوي )الحركة اإلسالمٌة(المحور الثانً:  

( هً إسالمٌافاعال  أٌضا)وان كانت الدولة  اإلسالمًعاللة الدٌن بالسٌاسة عند الفاعل 

صراع من الداخل على تؤوٌل النص الدٌنً من طرف الجماعات بمثابة صراع من مستوى ثان، وهو 

خص األول لنموذج العدل ففً الفصول الثالثة المتبمٌة،  اإلسالمٌةالكاتب الحركة  اإلسالمٌة. ولذلن لسم

وعنون له بـ''أسلمة الحداثة''، والثانً للعدالة والتنمٌة وعنون له بـ''العدالة والتنمٌة المنزلة بٌن  واإلحسان

 لمنزلتٌن''، وخص الثالث للسلفٌة، وعنون له بـ''السلفٌة والهاجس األمنً''.ا

 أسلمة الحداثة - أ

خاض الكاتب فً اإلطار النظري )كتابات عبد السالم ٌاسٌن( لجماعة العدل واإلحسان، 

على خالف ما لام به عندما تناول تجربة العدالة والتنمٌة، فانه بذلن ٌنطلك من مبدأ أولوٌة الممارسة 

م بها الحسن على التنظٌر. فإذا كان استعمل مفهوم استحداث التمالٌد لتحلٌل عملٌة توظٌف الدٌن التً لا

الفٌلسوف اإلٌرانً  منوالذي ٌستعٌره الثانً، فهو هنا ٌستعمل مفهوما آخر، وهو ''أدلجة التمالٌد''، 

وهً العملٌة التً ٌموم بها اإلنسانً الدٌنً للجواب على سإاله الوجودي عندما ٌصل داروٌش شاٌغان، 

لى رغبته فً اإلٌمان ورغبته فً تفسٌره عالمً الممدس والفلسفة إلى مؤزق، فتكون اإلٌدٌولوجٌة جوابا ع

"فكر عبد السالم ٌاسٌن ٌندرج ضمن هذا اإلطار، وهو رد فعل على صدمة  أن. وٌرى الكاتب 24وتبرٌره

 .25الحداثة والسعً المتالكها عبر الموالب الدٌنٌة''

ٌنظر المإلف إلى عبد السالم ٌاسٌن مكمال لسلسلة بدأها دمحم إلبال ومالن بن نبً وعلً 

بالثورة  فً البداٌة شرٌعتً وسٌد لطب، ٌطرح بدٌال عن اللٌبرالٌة الغربٌة والمادٌة الشٌوعٌة، متؤثرا
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وفصل أكثر ، "la révolution à l’heure de l’islam'' فخاطب الجماهٌر لتثور فً كتابهالخمٌنٌة، 

 إلى، ٌدعو فٌه "islamiser la modernité'' بعنوانفً كتاب آخر  مشروعه فً المنهاج النبوي، لٌعود

بالمغرب:  ، وٌحاور فٌه كل األطٌافمع نمد فلسفتها أسلمة المعارف واالنفتاح على العلوم التمنٌة الغربٌة

مازٌغٌٌن والحركة النسوٌة، باستثناء السلطة والمخزن، وٌخصص حوارا آخر لتحذٌر الحداثٌٌن واأل

لبل تجربة التناوب  ر مع الفضالء الدٌمولراطٌٌن''االشتراكٌٌن من لبول عرض المخزن فً كتابه ''حوا

 . 26بؤربع سنوات

 هو، وأبٌهالمتن انتمل الى كتابات ابنته كشارحة وبعد أن عرض المإلف ملخص أفكار الشٌخ، 

ضمن نفس االتجاه )اسلمة الحداثة(، وٌشبهها بالفٌلسوف التفكٌكً جان دٌرٌدا، فً تفكٌن الحداثة 

الغربٌة، وترى أن فلسفة األنوار مظلمة إذ زاغت هذه الفلسفة إلى تبرٌر االستعمار كواجب إنسانً، 

عمٌمة مع التحلٌل راها المإلف تمٌم صلة رها اٌدٌولوجٌة مطلمة للعولمة، وٌفً نظ الدٌممراطٌةوجعلت 

غراق فً عود وٌصف خطابها بالمهدوٌة واالستأن الكاتب ٌ إالالماركسً على غرار روجٌه غارودي. 

ولكن عموما ٌرى أن مشروع أسلمة الحداثة هذا  ٌجٌب على التطلعات. دون أن مالً كبدٌلاألمانً واأل

مما ٌدل علٌه نوعٌة الحلفاء  هو تعبٌر عن امتالن الحداثة، وهً خطوة أولٌة نحو الحداثة نفسها،

الموضوعٌٌن للعدل واإلحسان على المستوى السٌاسً )الٌسار( وهو فً نهاٌة المطاف تحٌٌد للدٌن فً 

 .27المجال السٌاسً بدون وعً

الذي تتبناه الدولة،  اإلسالمٌضع الكاتب مشروع اسلمة الحداثة مشروعا منالضا لمشروع تحدٌث 

ماربٌن، اذ الصبغة المختلفة التً ٌكتسٌها كل منهما رهٌنة بالظروف وهما فً الحمٌمة مشروعٌن مت

لم ٌكتوي بعد بنار الممارسة العملٌة  ألنهبمً محافظا على اختٌارته  فاألولوالسٌاق ومولع كل طرف، 

والثانً أٌضا اكتسى صبغة أخرى لٌؤخذ مسافة عن منافسه اإلٌدٌولوجً، وما ٌفرضه النظام وتملباتها، 

 الذي انخرط فٌه.العالمً 

 العدالة والتنمٌة والمنزلة بٌن المنزلتٌن - ب

والحزب فً )الدولة، ٌمول: والعدل واإلحسان  ًٌضع الكاتب نموذج العدالة والتنمٌة بٌن نموذج

منزلة بٌن الدولة ال ٌنازعها شرعٌتها، دون أن ٌشاطرها توجهاتها، ٌتودد إلٌها دون أن تحدب علٌه، أو 

االتجاهات اإلسالمٌة الرادٌكالٌة التً ٌشاركها مرجعٌتها دون أن ٌشاركها رإاها أو تثك فٌه، وما بٌن 

ة السائدة انطبع فٌهما بالثمافة السٌاسٌ ،فهو فً نظره أبان على براغماتٌة ونف س لوٌٌن، 28أسالٌبها(
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من لطٌعة مع  بداٌة الثمانٌنات اإلسالمٌةواستطاع أن ٌإثر فٌها، منذ المراجعات التً لامت بها الجماعة 

المإمنٌن، تم االنخراط فً العمل السٌاسً  وإمارةواالعتراف بالنظام  ،المسلح وعملهاة اإلسالمٌة بالشبٌ

بواسطة حزب عبد الكرٌم الخطٌب )الحركة الشعبٌة الدستورٌة الدٌمولراطٌة( وهو شخصٌة مخزنٌة كما 

ٌحمك الحزب فوزه فً االنتخابات وتدرج فً العمل السٌاسً، إلى لحظة الربٌع العربً، ل، 29ٌصفه

 التشرٌعٌة وٌمود الحكومة.

وشورى لما ٌتمٌز به من انضباط تنظٌمً  ،ه الكاتب الحزب بالحركات الشمولٌة والفاشٌةٌشبّ 

الذي ٌجعل بعض  األمر، االٌدٌولوجٌاداخلٌة، وٌراه أنه ٌولً أهمٌة كبٌرة للتنظٌم لبل  ودٌممراطٌة

، من األنصاريٌنفرون منه، وصار الكاتب ٌعرض انتمادات الداعٌة فرٌد  المرتبطٌن بالمثل اإلسالمٌة

''، من لبٌل اإلسالمٌةالستة للحركة  األخطاء''خالل الكتب التً خصها لذلن، كـ''التضخم السٌاسً'' و

استصنام الحزب وإعطاء األولٌة للنضال على حساب الدعوة، والتً فهمها الكاتب فً لوله )ما ال ٌجرإ 

 انتمادات ٌنتمل إلى عرضتم . 30األنصاري على لوله هو أن الحزب كان ٌوظف الدٌن ألهداف سٌاسٌة(

 ، والتً''إسالمٌا''كنت  هالتً أوردها فً كتاب ،أحد المناضلٌن السابمٌن للحزب عمر عمري وشهادات

  .31والوالع المثالحجم الهوة بٌن  نظر الكاتب عمومها فً فً تبٌن

خطابه المزدوج واللعب على الحبلٌن كما  ٌه بؤرجوحة العدالة والتنمٌة، منأما بخصوص ما ٌسم

، وفً نفس الولت التنسٌك مع جماعة العدل من جهة تمربه للمصر والتعبٌر عن الوالء ٌمول، وذلن من

فان هذا األمر فً نظره ٌجعل الدولة ال تفرق بٌن ، من جهة أخرى فً المسٌرات المشتركة واإلحسان

 إلىنموذج العنٌكري ومماربته االستئصالٌة(. وٌعود ٌورد هنا اإلسالمٌٌن، إذ تضعهم فً خانة واحدة )

لٌفهم من خالله هذه االزدواجٌة، من تغلٌب للسٌاسً )الغاٌة تبرر الوسٌلة، االستئساد،  األنصاري

 رغماتً،وٌرى أن هذه االستراتٌجٌة والحس الب على حساب الدعوي.االختالق..(  ،االنكماش

جعلت الحزب ٌمرأ بدلة كل ذلن  واالٌدٌولوجٌة المطابمة للثمافة السٌاسٌة وشبكة العاللات التً بناها،

وفً األخٌر جاءت لحظة الربٌع  الساحة السٌاسة وما ٌدور فٌها، وٌجعل كل شًء فً النهاٌة فً صالحه،

 .32مطف الثمارٌالعربً ل

برر كل التنازالت بدعوى  إذحسب المإلف، وبعد الربٌع العربً، كان للحزب وجها آخر 

وتنازل عن  األحرارالبصري وتحالف مع غرٌمه حزب  اإلصالحاستمرار البلد، فسحب مشروع 

ولال بؤنه ال ٌحكم بل وتفاخر الحمائب السٌادٌة، وبرر االختالط فً الشواطئ والخمور بتشجٌع السٌاحة، 

                                                           
29
 .85نفس المرجع، ص  

.97نفس المرجع، ص  
30

  
31
 .97نفس المرجع، ص  

.103نفس المصدر، ص  
32
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فحسب بالتالً و. 33ط السطحً الذي ٌجذب الجماهٌربذلن، ونحى خطابه نحو الشعبوٌة، األسلوب البسٌ

أثناء الحكم مصدر  اإلٌدٌولوجٌةولكن انعدام  ،ن البرغماتٌة أثناء المعارضة مصدر لوة للحزبفإ المإلف

ونهاٌة، ٌمول ''إن البراغماتٌة لفاعلة لبلوغ السلطة، ولكنها لٌست وصفة للحفاظ على المصدالٌة ضعف 

، وفً النهاٌة أصبح الحزب غارق 34إلى التآكل، وتهدد مرجعٌة أي حركة'' التً تتعرض آجال آو عاجال

فً لواعد المنظومة التً كان ٌنتمدها فً السابك، ولم ٌعد فاعال فً مضمار التارٌخ بل موضوع 

، على مستوى الممارسة فتواري المرجعٌة وأدبٌات الحزب فً النهاٌة ٌجعله فاعال حداثٌاٌمول ''دٌنامٌته. 

 .35"ما ٌموله مارسٌل غوشٌهإذ مهد لخروج الدٌن من الساحة العامة حسب 

 السلفٌة والهاجس األمنً - ت

ألنه ال ٌمكن التعامل مع ظاهرة ٌمول ''ربط الكاتب موضوع السلفٌة باألمن والمماربة األمنٌة، 

الكاتب الى  ال ٌنظر . وفً نفس الولت"السلفٌة الجهادٌة والتكفٌرٌة، بمماربة اإلدماج واالحتواء السٌاسً

انحرفت مع ما وٌرى انها ، ''انما السلفٌة سلفٌاتٌمول ''كوحدة على غرار الغرب،  الظاهرة السلفٌة

فرضته السٌالات الدولٌة والحرب الباردة، فسلفٌة بن العربً العلوي وشعٌب الدكالً، لٌس سلفٌة 

استغرق فً بٌان جذور  أنهاد المسلح. وبعد مع العمل والثانٌة مع الج فاألولىالفزازي والكتانً ورفٌمً، 

، والتً وجدت 36السلفٌة وأرجعها إلى سلفٌة ما عرف بالجامعة اإلسالمٌة أواخر المرن التاسع عشر

امتداداتها فً المغرب مع بن العربً والدكالً والمختار السوسً وعالل الفاسً، انحرفت نحو اتجاه 

رولٌة التً دفعت بالمشروع الوهابً إلى المغرب عبر وساطة جهادي، جراء عاملٌن أساسٌن: الثورة البت

تمً الدٌن الهاللً، وغزو االتحاد السوفٌاتً ألفغانستان، الذي زودها بالسالح. لتفرز فً النهاٌة ثالثة 

ر إلى اإلسالم السٌاسً وكلها تنظ .37اتجاهات: السلفٌة التملٌدٌة والسلفٌة الجهادٌة والسلفٌة التكفٌرٌة

 بالغرب وال ٌمثل اإلسالم. متؤثراالمعتدل 

وكعادة الكاتب، دائما ما ٌتعرض للحٌاة العلمٌة واالجتماعٌة والثمافٌة لرموز االتجاهات 

اإلسالمٌة، وخصص صفحات كثٌرة للحدٌث عن عبد الوهاب رفٌمً والفزازي، والتحوالت الفكرٌة 

ثالثة  إلىلفٌة بالمغرب انتهت والسٌاسٌة التً صاحبت مسٌرتهم، لٌخلص فً النهاٌة، إلى أن الس

اتجاهات، اتجاه مهادن ٌمثله المغراوي، واتجاه مراجع ٌمثله الفزازي وأبو حفص، واتجاه أخر ٌسمٌه 

                                                           
33
 فً نظر بعض الباحثٌن المتخصصٌن فً االنتمال الدٌمولراطً، فإنهم ٌرون أن نهج الشعبوٌة لد تخدم االنتمال الدٌمولراطً حٌنما تعطً لوة 

  للمنتخبٌن الذٌن ٌمثلون الجماهٌر من اجل التفاوض وتوسٌع دائرة صنع المرار السٌاسً )عزمً بشارة(.
34

 .113، نفس المرجع، ص حسن اورٌد  
35

 .114نفس المرجع، ص   
36
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ببماٌا الرافضة، على رأسهم الحدوشً وأبو النعٌم. فالسلفٌة فً نهاٌة المطاف وعلى حد لوله )فً طور 

 .38جة ألل سٌاسٌة(االضمحالل، وتظل ظاهر إعالمٌة واجتماعٌة وبدر

 خاتمة

تنالضات وتوفٌمات وتلفٌمات،  إلىٌرى الكاتب أن لضٌة توظٌف الدٌن فً السٌاسٌة تنتهً عملٌا  

أٌا كان الفاعل، وٌعتبر العامل الدٌنً فً العالم العربً، تعبٌرا عن حداثة مضطربة وغٌر مستوعبة، 

وٌعتبر الحداثة السٌاسٌة،  إلىفً نهاٌة المطاف ٌعبد الطرٌك  اإلسالمٌةوهذا المؤزق الذي تمع فٌه الحركة 

النموذج التركً، ولد ٌعبر شرط وجود ماهدٌن وعمل حول سوسٌولوجٌا  إلىالمغرب نموذجا لرٌبا 

اإلسالم على غرار ما لام به ماكس فٌبر فً األخالق البروتستانتٌة، وٌولً الكاتب أهمٌة كبٌرة لالشتغال 

 ٌن اجتماعٌا والتصادٌا لٌنعكس ذلن على وعٌهم ولٌس العكس.على تحدٌث المسلم

نمول أن الكاتب، انطلك من منهج دٌالكتٌكً مادي ٌولً أهمٌة  أنلن ٌفوتنا فً نهاٌة هذه الممالة، 

رغم دعوته  كبٌرة للممارسة العملٌة، وللظروف االجتماعٌة وااللتصادٌة فً تشكٌل وعً الفاعلٌن،

وعً اإلسالمٌٌن بعد وهذه الممارسة العملٌة انعكست بشكل كبٌر على  للثورة الثمافٌة والتجدٌد الفكري.

تجربة المشاركة فً السلطة، والتً شكلت عندهم أفكارا جدٌدة لم تنضج بما فٌه الكفاٌة، ولعل بعضها 

لحزب العدالة والتنمٌة، وورلة الفصل  وجد طرٌمه إلى األدبٌات الجدٌدة، كؤطروحة المإتمر الثانً عشر

تب فً ذلن غٌر كافً، إذ الزالت عندهم لضاٌا بٌن الدٌن والسٌاسة لحزب النهضة بتونس، إال أن ما ك  

كبرى عالمة وخاصة لضٌة نموذج البدٌل الحضاري الذي ٌدعون أنهم سٌمدمونه، فً ولت التهمهم النظام 

فون فً نفس مستوى الفاعل الرإٌة واالستراتٌجٌة. وهنا ٌم عنهم العالمً الرأسمالً النٌولٌبرالً، وغابت

وفً الطرف اآلخر . ، والذي الزال ٌراهن هو أٌضا على الشرعٌة الدٌنٌة فً مجتمعات متحولةالرسمً

ٌتواجد اإلسالمٌون الحالمون وذو النزعات االشتراطٌة، الذٌن ال ٌمدمون لشعوبهم إال الضجٌج 

)ما بعد ؤزق من نوع آخر، وخاصة عندما ننظر إلى مآالت التحدٌث الغربً والشعارات. إننا أمام م

اخله، وبالتالً من الصعب جعل الحداثة الغربٌة أفك الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً وسإال اإلنسان من دالحداثة( 

العالم العربً واإلسالمً، وإال حكمنا علٌه بؤن ٌجعل أفمه ضٌما بحٌث ٌتجه نحو نفس الهاوٌة حسب 

 ٌر اذغار موران.تعب
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