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احلافظ النويني*

عالقـــة الـــديـن بـــالـــدولـــة يف
الـدسـاتيـر العـربيـة احلـديثـة
(دراسة مقارنة بني الدستورين املغربي والتونسي)

ملخص:
تعالج الدراسة إشكالية قدرة تونس واملغرب عىل حتديد العالقة بني الدين والدولة يف
دسـتورهيام ،باالعتامد عىل املنهجني التحلييل القـانوين واملقارن .وخلصت الدراسة
إىل أن الدستـور التونيس لسنة  2014كان أكثر تقـدما يف حتديد هذه العالقة مقارنة
بالدستور املغريب لسنة  ،2011باعتبار أن الدستور يروم إىل تأسيس نظام سيايس
ال يتنكر للدين ولكنه خيفف إىل أقصى احلدود املمكنة من النزعة االحتكارية له.
الكلامت املفتاحية :الدين؛ الدستور؛ املرحلة االنتقالية؛ املغرب؛ تونس.
تقدمي:
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يف سياق خمرجات احلراك الشعبي العريب ،حاولت بعض الدول العربية االستجابة
إىل مطالب الشـارع وبناء دساتري جديـدة تستجيب لتطلعـات املحتجني وملطالبهم.
وكانت دولتـا تونس واملغرب مـن هذه الدول ،بحيث سـارع ملك املغرب إىل تعيني
جلنـة كلفت بتعديل دستور البـالد ،وفق منهجية جديدة قـائمة عىل اإلنصات لعدد
كبري مـن الفاعلني السيـاسيني واملدنيني .وتـوجت أعامل اللجنة بمـسودة دستور
جديد قُـدم من طرف امللك إىل االستفتاء بـتاريخ 1يوليوز  2011ووقع العمل به يف
 30من الشهـر نفسه بعـد نرشه يف اجلريـدة الرسميـة .ونفس الـيشء تم إخراج
الدستور التـونيس سنة  2014أي بعد ثالث سنوات من الثورة التونسية بمصادقة
األغلبية الساحقة للربملان التونيس آنذاك.
وتفاعال مع احلراك العريب الذي انطلق هناية  2010ويستمر حلد الساعة بعدد من
البلدان العربية ،انطـلقت يف تونس وبعدها املغـرب رشارة احتجاجات اجتاحت كال
البلـدين ،وسميت بثـورة الياسمـني يف تونس ،واحتجـاجات حركـة  20فرباير يف
املغرب ،وكانت غايتها األساسية التأسيس ملرحلة جديدة يف البلدين وتغيري النظامني
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السيـاسيني هبام واملـطالبـة بدستـورين جديـدين ،حيـث يمكن اعتـبار الفعل
االحتجاجي دافعـا أساسيا نـتج عنه دستوري  2011املغـريب و 2014التونيس،
اللـذان يعدان من خمرجات احلركات االحتجـاجية ،والتي سامهت يف دفع النظامني
الـسياسيني املغريب والتونيس إىل إصدارمها ،بغـض النظر عن النقاش السائد حول
مدى ديمـقراطيتهام ،ليكـون الشعب التونـيس طالب ألول مرة بـالتغيري ،والشعب
املغـريب سار هو اآلخر يف نفس االجتاه ،بعدمـا كان هذا املطلب حكرا عىل النخبة يف
التاريخ السيايس للدولتني(. )1
واالحـتجاجات يف املغـرب وتونس تـأيت تعبريا عن عدم الـرضى عن السـياسات
العموميـة غري املنصفة لفئات عـريضة من الشعبني ،وعدم الـرضى عن مؤسسات
الوساطـة االجتامعية ،بـسبب الفسـاد الذي يسـود النخب السـياسية الـسائدة،
ولدعمها لكل مـظاهر السلطويـة عىل حساب املواطنني البسـطاء ،مما جعلها ترج
للتظاهر واملطالبة بحلول أخرى.
من جانب آخر ،تعرب هذه التظاهرات واالحتجاجات الشعبية عن أزمة رشعية يف كافة
املجاالت بني املجتمعني من جهة والنظامني السياسيني من جهة ثانية(. )2
ويطرح مـشكل االنتقال الديمقراطي يف الـدول العربية دائام ،حيث يمكن أن يتحقق
من خالل طـريقتني( : )3إما بـالتدرج( ، )4أو بالـثورة ،الناجتـة عن ضغط احلراك
الشعبي واالحتجاجات والتـظاهرات ،...وكان عىل أغلب احلكام العرب أن خيضعوا
للطريقة الثانية ،أي االنتقال إىل الديمقراطية باستعامل الضغط الشعبي واالحتجاج
اجلامهريي ،وعن طريق الثورات ضد األنظمة احلاكمة.
وحدد كال الـدستورين اجلديدين عالقة الديـن بالدولتني وبمختلف الفاعلني فيهام،
ففي الفـصلني  41و 42من الدستـور املغريب تم التـمييز بني امللـك بصفته رئيس
الدولة يامرس مهـام حمددة بنص الدستـور (الفصل ،)42وبني امللك بوصفه أمري
املؤمنني الذي يـرجع إليه حرصا تدبري الـشأن الديني(الفـصل ،)41وكان اجتهادا
ذاتيا للجنة امللكية االستشارية بعد توصلها بمقرتح من حزب "االشرتاكي املوحد"
حول اإلصالح الدستوري لسنة  ،2011طالب فيه احلزب بإرساء قطيعة مع املايض
واحلكم التقليدي فيام يتعلق بمسـألة امللكية ،كام طالب بملكيـة برملانية تكون وفقا
للمعايري الـدولية ذات الصلـة( . )5هذا األمر سـاعد اللجنـة للوصول حلل واضح
يتضمن تـنصيص جديد يقطع مع صيغـة الفصل  19من دستور  1996وما قبله،
والذي كان يـسمح باخلروج عن املرشوعـية الوضعية ،والـتامس طريق مرشوعية
دينية يتم باسمها تشغيل اآلليات التقليدية للحكم كلام اقتضى األمر.
ومن جهـة ثانيـة ،حدد الفصل  6من الـدستور التـونيس املجال الـديني يف عالقته
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بـالنظام التـونيس وبني كيفيـة جتاوز إشكال الغـموض الذي تعـاين منه عدد من
الدساتري العـربية فيام خيص عالقـة الدين بالدولـة ولالستغالل التي يتعرض له
الدين من طرف عدد من األنظمة السياسية لتربير أعامله وأفعاله.
تسعـى الدراسة إلبـراز العالقة بني الـدين والدولـة كام هي حمددة يف الـدستور
املغريب لسنة  2011والدستور التونيس لسنة  ،2014عىل شكل مقارنة فيام بينهام
واخلروج بـأي الدستـورين أصلح وأكثـر مالءمة للـدول العربـية باعـتبار أهنام
خمتلفني يف هـذا اجلانب ،فـالنظام املغـريب يستغل غمـوض هذه العالقـة لصالح
مرشوعـيته وبسط سلطته عىل الشعب ،بينام يف تـونس تم احلسم مع هذا الغموض
وحتديد عالقة واضحة بني الدين ونظام الدولة.
ستكون الفرضيـة الرئيسيـة هي أن الدستور املغـريب لسنة  2011ال زال يعرف
غموضـا يف حتديده لعالقة الديـن بالدولة ،يف مقابل وضـوح هذا األمر يف الدستور
التونيس لسنة . 2014
وبناء عىل هذا التقديم ،ستحاول الدراسة ،معاجلة إشكالية رئيسية هي كاآليت:
هل استطاعت دولتا تونس واملغرب بنـاء دساتري جديدة خالل مرحلتهام االنتقالية
تؤطر وحتدد العالقة اجلدلية بني الدين والدولة?
كام سنطرح األسئلة الفرعية التالية:
ما هو السياق العام واخلاص لوجود اللحظة الدستورية التي متخض عنها دستورا
 2011املـغريب و 2014التـونيس ?.ومـن هم املسـامهني الرئـيسيـني يف حتريك
املسلسـل املفيض إىل وضع هذين الـدستورين? وكـيف استجاب النـظامان إلرادة
الشعبان? ثم كيف حدد الدستوران املغريب والتونيس العالقة بني الدين والدولة?
وبالتايل لإلجـابة عن اإلشكالية الـرئيسية هلذه الورقـة ارتأينا االعتامد عىل املنهج
الـتحلييل القانـوين ،القائم عىل حتلـيل وتفكيك النصـوص الدستـورية القانـونية
واستنتـاج ما هبا من أفكـار يف إطار السيـاق املوضوعة فـيه .ثم املنهج املقارن من
خالل مقارنة بني وثيقتني دستوريتني ،وبني النصوص اللذين تتوفران عليهام.
وستتم كتابة الورقة من خالل املحاور املنهجية التالية:
 -1السيـاقان العام واخلـاص لظهور اللحـظة الدسـتورية التـي متخض عنها
دستورا  2011املغريب و2014التونيس.
 -2املسامهون الرئيسيون يف الوضع املفيض إىل طرح هذين الدستورين.
 -3العالقة بني الدين والدولة يف الدستوران املغريب والتونيس.
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 -1الـسيـاقان الـعام واخلـاص لظهـور اللحظـة الدسـتوريـة التي متـخض عنـها
دستوري  2011املغربي و  2014التونسي.

لقـد أصبح االحتجـاج جزءا من املـشهد العـام باملغـرب وتونس خالل الـسنوات
األخرية ،كام أصبحت سـياسة اللجوء إىل الـشارع اسرتاتيجية عـدد من ديناميات
احلركات االحتجـاجية( ، )6اليشء الذي جعل سلوك االحتجاج ثقافة مكتسبة تتفاعل
فيـها وقائع املـايض مع احلارض واملسـتقبل ،بشكل جيعل احلـركات االحتجـاجية
تواصل تـراكمها وتـطور من مـطالبهـا باالنتقـال بشكل تـدرجيي من املـطالب
االجتـامعية إىل السياسية .وجاءت احتجـاجات تونس واملغرب يف إطار هذا الرتاكم،
إال أنه ساهم يف بـلورهتا أيضـا أسباب ،فكام قـال العامل املستقـبيل الراحل املهدي
املنجرة" :نحن جزء من الكل والتحليل الشمويل رضوري ،فاملغرب جزء من إفريقيا
ومن العامل العريب...ولسنا جزء من اسكندنافيا"(. )7
سامهـت كل األوضاع السيـاسية والتـأثريات االحتجاجيـة التي عرفتهـا املنطقة
الـعربيـة ،وما تـرتب عنـها من إسـقاط لنـظام زيـن العابـدين وإطالق مـسلسل
اإلصالحات يف تونس ونظـام مبارك يف مرص عىل التوايل ،يف ظـهور ونشأة احلراك
االحتجاجي املغـريب الذي قادته حركة  20فربايـر( ، )8والتي دفعت النظام املغريب
إىل اإلقدام عىل جمموعة من اإلصالحات كان أبرزها اإلصالح الدستوري.
وسـارت عدد من الـدراسات يف اجتـاه أن واقعة إحـراق الشـاب التونـيس حممد
البوعزيزي لـنفسه يوم اجلمعة  17دجنرب  ،2010كـانت السبب املبارش الذي أدى
لتفاقم الغضب لـدى كل التونسيـني ،ما جعل احلراك الشعـبي ينترش يف كل أرجاء
تونـس .وهذا األمـر حفز املـواطنني عىل اخلـروج يف تظـاهرات من أجـل التغيري
واالحتجاج ضد أوضـاع البلد( . )9ولعبت وسائل اإلعالم اجلـديد دورا حموريا يف
نرش املعلومات بني خمتلف املدن التونسية ،كام ساعدت مواقع التواصل االجتامعي
كل املحتجني من التـواصل والتنسيق فـيام بينهم بعيـدا عن أجهزة رقابـة النظام
التونيس ،وكان هلذا األمر األثر الـواضح يف انتشار االحتجاج يف كل الرتاب التونيس
ويف التعجـيل بسقـوط النظـام السـيايس القـائم( .)10وبعـد أربعة أسـابيع من
االحتجاجات املستمرة ،استطاع الشعب التونيس إسقاط نظام زين العابدين بن عيل
يف  14ينايـر  ،2011وانتقلت السلطـة إىل حكومة مـؤقتة لقيادة الفـرتة االنتقالية،
لـيكون بذلك احلـراك التونيس أول حـراك احتجاجي يف مـوجة االحتجـاجات التي
عرفتها املنطقة العربية( . )11وأثر نجاح احلراك التونيس بشكل واضح عىل الشعوب
العربيـة األخرى الراغبة يف االنتفاض ضـد أنظمتها السياسـية ،وكان أول املتأثرين
الشعب املرصي الذي خرج يـوم  25يناير  2011لالحتجاج والتظاهر ضد األوضاع
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االقتصادية واالجتامعية املزرية يف كل احلوارض املرصية الكربى ،للتعبري عن رفضه
للنظام السيايس القائم(. )12
وبالـرغم من نجاح احلراك التـونيس ومتكنه من إسقاط نـظام بن عيل ،إال أن عملية
وضع الدستـور مل تكن بمنـأى عن النقـاشات والتـباينـات يف اآلراء بني خمتلف
األطراف الـسياسية ،كام أخـذت وقتا أطول مـن املحدد هلا ،بسبـب أزمة احلكومة
هناية سنـة  ،2013وكذا توقف أشغال املجلـس الوطني التأسـييس املكلف بإنجاز
مـسودة الدستور -ملـدة قاربت  3أشهر بسـبب اغتيال املعارض الـسيايس النائب
حممد الـربامهي( . )13لكن ،استطاعت تـونس رغم كل العراقيـل ،اخلروج بدستور
جديد يتضمن مسامهات خمتلف الـفرقاء السياسيني واخلرباء الوطنيني والدوليني
واجلمعيات الوطنيـة والدولية ،جعلت الوثيقـة الدستورية النهـاية حتظى بإمجاع
أعضاء املجـلس التأسيـيس املمثل ملختلف احلقـل السيايس التـونيس ،أمام أعني كل
املتابعني والساهرين من الشعب التونيس(. )14
ويف سنـة  2014متكن التونـسيون من الوصـول إىل اتفاق هنائي بعـد مفاوضات
ناجحة مكنتهم من اخلـروج بفكرة أن االختالفات اإليديـولوجية ال جيب أن تؤدي
بالرضورة إىل تـدمري البالد ،وأنه من املـمكن تدبري النـزاعات باحلـوار والتفاوض
داخل إطـار الدولة الواحدة ،لتكون الـنتيجة دستور  2014املتكون من  149فصال
والذي قارب خمتلف اجلوانب التي حتدد تنظيم السلطات داخل تونس.
أما بالنسبة للمغرب ،فقد كان املناخ خصبا حلدوث حراك جمتمعي ،باإلضافة لدول
اجلوار ،كانت القـوى التقدمية والـديمقراطية وكل الـديناميات الـداعية للتغيري يف
رصاع مع السلطة ،منذ استقالل اململكة املغربـية ،وعرفت شدا وجذبا طيلة التاريخ
السيايس املغريب احلديث.
منذ أن أعلن املغرب استقالله ،نـشأ رصاع بني األحزاب القادمة من احلركة الوطنية
وبـني القرص الذي رفض مـشاركة هـذه األحزاب له يف السلـطة ،وجسـد ذلك عند
وضعه لـدستور  ، )15( 1962الذي نظم أسـس احلياة السياسيـة املغربية بعد ذلك
ورسم مالحمها الكربى ،ونص عىل التعددية وتنظيم سلسلة من االنتخابات وغريها
من مؤرشات الـديمقراطـية ،لكن ذلـك دون أن تتحقق الديـمقراطيـة ،بحيث ظلت
املـؤسسة امللـكية مسيـطرة عىل كل احلقل السـيايس من خالل عدة أسـاليب أمهها
الرشعية الدستورية( )16التي تول للملك كل الصالحيات وجتعل النص الدستوري
ال حيسم بشكل واضح يف العالقة بني السلط ما يؤدي للفساد واالستبداد السيايس.
واسـتمر هذا األمر إىل غايـة فرتة التسعينات ،حيث بـدأت مالمح االنفراج السيايس
تظهر يف البالد من خالل التنصيص عىل جمموعة من احلقوق واحلريات األساسية،
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وكـذا إطالق رساح معتقلني معـارضني كمحاولـة للتصالح مـع املايض ،واألهم هو
جتـربة التناوب التـوافقي( )17التي مكنت حزبـا يساريا من شغـل منصب الوزير
األول يف احلكومة سنة . )18( 1998
ولكن رغم كل هذه اإلنجازات واإلجراءات التي تـوحي برغبة القرص يف االنتقال إىل
دمقرطة البالد ،فقد أظهـرت حقيقة املامرسة يف خمتلف السياسات العمومية أن كل
هذا كـان فقط من أجل التأسيس للحقبة اجلديدة من حكم املؤسسة امللكية ،وضامن
انتقال السلطة من احلسن الثـاين إىل حممد السادس يف أجواء بعيدة عن الضوضاء
حسب وصف عدد من الباحثني ،والدليل أنه يف سنة  2002تم تعيني حكومة جديدة
برئاسة شخص غري منتم سياسيا يف خروج عن األعراف الديمقراطية التي تقول إن
رئاسـة احلكومة تـؤول للحزب الفائـز يف االنتخابات( . )19كـام تم إضعاف القوى
التقدمية الديمقراطية يف الساحة السياسية بعد مشاركتها يف حكومة التناوب ،اليشء
الذي انعكس سلبا عىل حركة  20فرباير.
وعرفت بعد ذلك احلياة السياسيـة تراجعات أخرى خاصة يف املجال احلقوقي ،بعد
اهلجامت اإلرهابيـة عىل مدينة الـدار البيضاء سـنة ( . )20( 2003كام أن األحزاب
السياسـية ضعفت وانصـاعت لرغبـات السلطـة وصارت متامهيـة مع أطروحة
املخزن( )21وتنادي بمطالـبه غري آهبة بالشعب وبدورها احلقيقي ،ما جعل املغاربة
يفقدون الثقـة يف املؤسسـات احلزبية ،وأكـدت انتخابات  2007هـذا األمر ،حيث
سجلت أضـعف نسبة مشاركـة يف تاريخ االنتخابات التـرشيعية باملغرب( . )22وتم
إنشاء حـزب جديد مـن طرف صديق امللك املقـرب وأحد مستـشاريه سنة 2008
ليتصدر املـشهد االنتخايب خالل االنتخـابات اجلامعية لـسنة  ،2009وهذا سبب
امتعـاضا كبـريا بني صفوف القـوى السيـاسية هلـذا األسلوب املرض بـاملامرسة
السـياسية باملغـرب ،وكل هذه املظاهر أدت إىل مـزيد من انتشار الفـساد السيايس
واإلداري اللذين انعكسا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي للبالد(. )23
فالسيـاسة االقتصـادية أصبحت رهينـة هاجس احلفـاظ عىل استقرار املؤرشات
االقـتصادية الكربى املتعلقـة أساسا بالعجـز وارتفاع نسبة املـديونية ،اليشء الذي
انعكس سلبا عىل املـواطن البسيط وعىل الوضع االجتامعي املغريب ،وأدت إىل تفاقم
املعـاناة االجتامعية لدى فئـات عريضة من املجتمع ،ليـصبح املغرب معتمدا بشكل
أسـايس عىل قطـاع الفالحة ،والـذي ال يمكن الـتحكم فيه الرتـباطه بـاملناخ(. )24
وأظهـرت إحدى الدراسـات امليدانيـة أن الوضع السـوسيو-مهني يعـرف هيمنة
رشحية العاملني بنسبة  42.71فاملائة ،وفئة الطلبة  26.28فاملائة ( ، )25وتفيد هذه
األرقـام يف فهم العنارص اجلـوهرية الـتي أنتجت وال زالت تنـتج فكرا احتجـاجيا،
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يتجدد ويتطور باختالف األوضاع العامة.
كل هذه األوضاع التي عرفهـا النظام السيايس املغريب ،مـن تفش للفساد السيايس
واإلداري بكل متظهـراته والذي انعكـس عىل اجلانب االقـتصادي وأصـابه بعلة
الفساد والـريع ،أثر بشكل واضح عىل الوضعية االجتامعـية لفئة مهمة من الشعب
املغـريب والتي كانت مستعـدة للتأثر بتجارب احلـراك يف مرص وتونس ،ونقلها إىل
املغرب عىل شاكلة حركة  20فرباير االحتجاجية.
كل هذا السـياق العام واخلاص جعلنـا أمام حلظة دستوريـة ،أي أننا أمام أوضاع
معينة تـزيد االحتـامالت بأن تونـس واملغرب قادران عىل إعـداد واعتامد دستور
جديد .وهو ما حصل خالل دستوري  2011بالنسبة للمغرب و 2014لتونس.
-2

الفاعلون الرئيسيون املساهمون يف وضع هذه الدساتير.

كانت احلركـات االحتجاجية واملظاهرات الشـعبية السبب الرئييس يف تغيري رؤوس
أنظمة يف الـدول العربية والقيام بـتغيريات جذرية يف أخرى ،وتغيـريها لدساتريها،
وتعترب حركة  20فـرباير يف املغرب هي الفاعل الـرئييس يف دستور  ،2011بينام يف
تونـس هناك مجعـيات املجتمع املـدين وعىل رأسها مـا يسمى ب"الـرباعي"()26
باإلضافة جلمعيات حقوقية أخرى هي التي كان هلا الفضل يف استمرار املفاوضات
بني األطراف السياسية واخلروج بدستور . 2014
 املجتمع املدين التونيسيتكون املجتمع املدين التونيس من أطياف خمتلفة واجتاهات متعددة ،ولعل اختالف
اآلراء والتوجهات هـو ما أعطى للفعاليات املدنية القوة والرشعية للدفاع عن احلراك
التونيس ومحايته من خمتلـف حماوالت السطو عليه أو رسقته .وما قام به الرباعي
التونـيس الراعي للحـوار أبرز دلـيل عىل ذلك ،بحيث أنه كـان السـبب األسايس يف
استمرار التفاوض وخروج دستور  2014إىل الوجود.
يعد االحتاد العـام التونيس للشغل أبرز طرف يف الربـاعي لكونه من أقدم الفعاليات
النقابية واملدنية بتونس وكذا باعتباره يمثل أكرب رشحية برشية يف البالد مقارنة مع
باقي األطراف والفعاليات املدنيـة .تعود بدايات االحتاد إىل سنة  1924حيث كانت
النقابـة التونسيـة تدافع عن عامل املوانـئ واملناجم ،لكن يف سنـة  1946استطاع
فرحات حشاد رفقة عدد من رفاقه تأسيس االحتاد العام التونيس للشغل(. )27
وساهم االحتاد العام التونيس للشغل يف املرحلة االنتقالية التونسية ،بحيث أنه ساند
املتظاهرون املعتصمون يف ساحة القصبة أمام القرص احلكومي ،وكان لالحتاد دور
رئيـيس يف إنجاح انتخـابات املجلـس الوطنـي التأسيـيس لتحقيق أهـداف احلراك
واالنتقـال الديمقراطي .ومل يسلم االحتاد العـام التونيس من العنف السيايس خالل
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تلك املـرحلة ،فقد تعرض أعـضاؤه وقياديوه لالعتـداءات والتحرش ،كام تعرضت
مقراته للهجوم والعنف ( . )28بعد اغتيال أحد رموز املعارضة (شكري بلعيد؛ حممد
الربامهـي) وصلت األزمة يف تـونس إىل أوجهـا سنة  ،2013وازداد األمـر تعقيدا
بظهور اختالفات حـادة بني التيارات املختلفة خاصـة اإلسالميون واليساريون يف
مسألة احلقوق واحلريات الفردية وطبيعة الدولة وغريها .مما مهد الطريق لالحتاد،
وباقي الرباعي إىل التدخل احلاسم من أجل مراجعة املقتضيات الدستورية املختلف
حوهلا ،وإجياد صـيغ توافقية بني خمـتلف الفرقاء ،واقرتاح استـمرار املفاوضات
حتـت رعاية الرباعي والعمل مجيعا من أجـل إعادة التوازن السيايس والوصول لرب
األمان ،وإنقاذ الوطن من اخلطر الذي حييط به (. )29
اسـتمرت املفاوضات التي قادها املجتمـع املدين التونيس عدة أشهر ،ومتخض عنها
املسـامهة الفعالـة يف مسلسل صيـاغة الدستـور ،الذي صادقت عـليه حكومة عيل
العريض بتاريخ  27جانفي  ،2014ونـرش بالرائد الرسمي للجـمهورية التونسية
يوم  10فربايـر ( . 2014 )30عرفت تنظيم أول انـتخابات ترشيعيـة ورئاسية بعد
الـدستـور اجلديـد أواخر عـام  2014حتت إرشاف اهليـئة الـوطنيـة املسـتقلة
لـالنتخابات .وأدى جمهود الرباعي إىل تفادي الوقوع يف أخطاء بعض بلدان احلراك
العريب مثل سوريـا واليمن وليبيـا ،وإىل الوصول لنمـوذج توافقي ناجح يف إدارة
الشأن العام أصبح يُعرف عربيا بـ"االستثناء التونيس"(. )31
وأفضى هذا احلوار إىل تقديم تنازالت من أحد األطراف السياسية (حزب النهضة)،
بحيث أن رئيـسه أكد أهنم أرادوا دستورا لـكل التونسيني وليـس دستورا جلامعة
الـنهضة فقط ،وأهنم اتفقـوا عىل عدم وجود سلطـة دينية يف تونـس حتتكر تفسري
اإلسالم وتكون فـوق الربملان ،لكون األخري هو املؤسسـة األكثر تأهيال لذلك الدور
باعتبارها تعرب عن خمتلف جوانب الثقافة املتواجدة يف البالد (. )32
ليكون بـذلك االحتاد العام التونيس للشغل وبـاقي أطراف الرباعي واملجتمع املدين
التـونيس بشكل عام ،كان هلـم دور مهم يف توفري املناخ السـيايس املناسب وتسهيل
استئناف عمل املجلس بعـودة النواب املقاطعني جللسـاته ،والتصويت عىل دستور
سنة  2014واملصـادقة عليه ،وإصـداره بشكل رسمـي .كام ساهم الـرباعي يف
جتاوز االختالفات األيـديولوجيـة عن طريق تقبل الـرأي والرأي اآلخر ،بحيث أن
الدسـتور اجلديد كان تعبريا عن كل الرؤى وتضمن كافة التوجهات ،وهذا دليل عىل
إمكانية تعايش كل األطراف املتناقضة داخل دولة واحدة حديثة وديمقراطية حتمي
اجلـميع وتدافع عن حقـوق الكل ،وكانـت هذه املقاربـة مثاال متقـدما لعمليـة بناء
الدسـاتري وحل النـزاعات املـتعلقة هبـا يف املنطقـة العربيـة ،بل ويف العامل أمجع،
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باعـتبارها جتربـة رائدة وبرهانـا قويا عىل استـمرار عملية االنتقـال الديمقراطي
الناجحة يف دولة تونس (. )33
 حركة  20فربايرلقد شكل ظهور حـركة  20فرباير يف املغرب حدثا بـارزا ،لتبطل نظرية عدم اهتامم
الشباب باحلقل السيايس ،ولتظهر أهنم يامرسوهنا بصيغة أخرى وينخرطون فيها
بتقنيات ومقاربات أخرى( . )34كام اعتربت امتـدادا للديناميات الشبابية يف خمتلف
األوطان العربيـة والتي أسقطت أنظمة يف بعـض الدول (تونس ،مرص) ،ويف املغرب
اعتمـدت بشكل رئييس عىل الفضـاء االفرتايض كمجال للتعبئـة والنقاش ،كام تبنت
شعارات ومطالب تصب كلها يف خانة اإلصالح اإلمجايل والشمويل للنظام املغريب.
ومتـيزت دينـامية  20فـرباير بنجـاحها الـتنظيـمي خالل بدايـاهتا األوىل ،بفعل
تنسيقياهتـا املحلية وانتشارهـا يف جل الرتاب املغريب ،وتركيبتهـا التعددية إىل حد
التناقض اإليديولوجي والسـيايس بني بعض مكوناهتا ،ويبقى األهم هو ذلك التميز
الذي حققته احلركة عىل مستوى تـركيبتها متعددة احلساسيات( ، )35حيث مجعت
بني اليسـاري واإلسالمي واألمازيغي ،وكـذا تيارات سيـاسية خمتلفـة من الذين
يؤمنون باخليار الثوري إىل الذين يتبنون طرح اإلصالح.
وكانت احلركة تنظيميا تـراهن عىل الفيدرالية بعيدا عن اهلويات اخلاصة لكل طيف
فيها ،وتفادي أي هـيمنة سياسيـة عليها ،وكذا إفشـال كل املحاوالت يف االستئثار
بالـزعامة الشخـصية أو اجلامعية هلـذه الدينامـية االحتجاجيـة ،وكانت هذه أهم
حتديات النضال املشرتك وخروج احلركة(. )36
شكلت حركـة  20فرباير عامال أسـاسيا ومبارشا يف إهنـاء حالة االنتـظار ملراجعة
دستورية شـاملة ،تأخـرت بشكل كبري ومل تكـن حتظى بأولـوية لدى املـؤسسة
امللـكية ،ما جـعل كل يشء يتغري بعد أول خـروج للحركة ،وإعـطاء أولويـة قصوى
لإلصالح الدستوري.
وكـان مطلب امللكية الربملانية وتغيري الدسـتور أول وأبرز مطالب حركة  20فرباير،
ويف هذا اإلطار متـت املطالبة بتهـيئة الظروف النتخـاب هيئة تأسـيسية من طرف
الشعب ،تتكلف بـمهمة إعداد الدسـتور وعرضه لالستفتـاء ،عىل أساس تكون فيه
امللكية تسود وال حتكم ،وتبقى هلا سلطة اعتبارية فقط دون أي صالحيات تنفيذية
أو ترشيعية أو قضائية(. )37
وهكـذا جاء اخلطـاب امللكي بتاريخ  9مـارس معلنا عن إصالح دسـتوري شامل،
كخطوة املـلك ألخذ زمام األمـور وسحب البسـاط من حتت أقدام الفـاعل اجلديد
املتمثل يف حـركة  20فرباير( ، )38وإعـادة إضفاء املرشوعيـة عىل املؤسسـة امللكية
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ومكانـتها بالنظام املغريب .لتكـون بذلك الدينامية االحـتجاجية قد أفرزت إصالحا
دستوريا ظل مطلبا للعديد من القوى السياسية منذ عرش سنوات ( . )39ليكون بذلك
القرص قد فطن أن املغرب أمام "حلظـة دستورية"وما كان منه إال السبق واملبادرة
لالستفادة من هذه اللحظة لصاحله لكيال تنقلب عليه.
وأوكل امللك أمر إعداد مرشوع اجلـديد إىل هيئة استشاريـة يف اليوم املوايل للخطاب
( 10مـارس  ،)2011وتكونت هذه اآللية من  19شخصية( ، )40بإرشاف مستشار
امللك حممد معـتصم .وكانت هناك عدة آراء وردود أفعـال حول هذا التعيني ،بحيث
اعتـربه البعض أنه "جيعلنـا أمام دستـور ممنوح" ،وأن كتـابة الدسـاتري بشكل
ديمقراطـي تقتيض انتخـاب هيئة تـأسيسيـة يعهد إليهـا إعداد وكتـابة الـوثيقة
الـدستوريـة( . )41ويف املقابل هنـاك من يعتـرب أن ال مانع من هـذا التعيني ،بام أن
املعينني هم خرباء قانونيني ودستوريني وحقوقيني.
ولن نغوص أكثر يف تفاصيل إخراج هذا الدستور إىل حيز الوجود وإىل حجم النقاش
واللغط التي كانـت خالل وبعد خروجه بشكل رسمي( ، )42لكيال نحيد عن إشكالية
الورقة البحثية هذه.
وخـرجت الوثيقـة الدستوريـة يف اجلريدة الـرسمية بتـاريخ  29يوليوز ،2011
لتعـتمد رسميا كدستور جـديد للنظام املغريب .وتضمـنت جمموعة من املقتضيات
اجلديدة واملتطورة مقارنة مع باقي الدساتري السابقة.
وتم إقـرار الدستـور اجلديـد خالل استفتـاء شعبي يـوم فاتح يـوليوز ،2011
كمحاولـة لإلجابة عن مطـالب اإلصالح الدستوري والـسيايس ،التي برزت خالل
احلراك االحـتجاجي حلركـة  20فرباير ،والتي كـان من بينها رضورة نـرش ثقافة
حقـوق اإلنسان واالعـرتاف هبا كام هي متعـارف عليها عـامليا ،ودسرتهتـا لتكون
مـضمونة بقوة الـدستور .وهبذا يكون املجـتمع املدين بتونس ،وحتـديدا الرباعي
الراعي للحوار ،وعىل رأسه االحتـاد العام التونـيس للشغل ،فاعال أسـاسيا يف بناء
دستور تونس لعام  ،2014وكذا حركـة  20فرباير املغربية سامهت بشكل أسايس
يف انطالق مسلسل اإلصالح الدستوري الذي أفضى إىل صدور دستور . 2011
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العالقة بني الدين والدولة يف الدستورين املغربي والتونسي.

خالل مسلـسل االنتقال الديمـقراطي بكل من تونـس واملغرب ،واإلصالحات التي
عرفها البلـدان ووضع دساتري جديدة ،تم التطرق إىل إشكاالت طاملا شكلت غموضا
يف األنظمة السياسية العربية ،مثل عالقة الدين بالدولة ،حيث تطرق كل من دستور
تونس  2014ودستـور املغرب  2011للعالقـة بينهام ،وحـاولت كلتا الـوثيقتني
احلسم يف حتديد هذه العالقة داخل نصوصهام الدستورية.
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قبل الدخول يف معـاجلة اإلشكالية الرئيسية البد من توضيح املقصود بعالقة الدين
بـالدولة يف الدستـور ،خاصة وأن هذه العالقة كـانت دائام حمل نقاش غري منتهي،
ينتهي يف مرات كثرية إىل توافقات تتحكم فيها البيئة املجتمعية والثقافية والسياسية
لكل بلد عىل حدا ،ويف مرات أخرى ،يفـرض طرف رأيه عىل باقي األطراف األخرى.
لكن يف هذه الدراسة ستحدد عالقة الدين بالدولة يف الدستور ،ليس هبوية هذا البلد،
ولكن بحريـة املعتقد فيه ،وبدور هـذا الدين يف ممارسـة السلطة مـن عدمها ،حيث
يـمكن أن يتضمن الـدستور دينـا رسميا (يـمكن أن يكون دين األغلـبية) ولكنه ال
يفـرض هذا الدين عىل املـواطنني ،كام أنه حيرتم بـاقي الديانـات األخرى ويضمن
ألصحاهبا ممارسـة شعائرهم بكل حـرية ،بحيث تكون هنـاك مساواة يف احلقوق
والواجبات عىل أساس املواطنة وليس أمرا آخرا.
هذا من جهة ،من جهة أخـرى ،يقصد هبذه العالقة أيضا ،موقع الرشيعة يف الرتاتبية
القانونية داخل الدولة ،وهل ستكون مصدرا أساسيا أو ثانويا? ثم يف حالة التناقض
مع أحـد املصادر مثل االتفـاقيات الدوليـة ملن ستكون األولويـة? وكل هذا يف إطار
ربطه بـالسعي يف طريق الديـمقراطية .وبالـتايل فهذا مؤرش أيضـا يف حتديد عالقة
الدين بالـدولة يف الدستور .جاء دستور تـونس لسنة  2014بعد ثالث سنوات من
سقوط نظام بن عيل ،وهـذا التأخر مل يكن برغبة الـفاعلني يف النظام التونيس ،ولكن
الختـالف وجهات النظر بني خمتلف الفـرقاء السياسيني ،وبـالتايل تطلب األمر كل
هذه املـدة من أجل اخلروج بـوثيقة دستـورية تـستجيب لـتطلعات ومـطالب كل
مكونات الشعب التونيس .من بني أهم اإلشكاالت التي أطالت النقاش حول الدستور
هـي عالقة الدين بـالدولة خـاصة بني اإلسالميني وعـدد من األطراف السـياسية
املحسوبة عىل التيار املحافظ من جهة واحلداثيون والتقدميون من جهة ثانية ،والتي
بقيت حارضة إىل حلظة التـصويت عىل الدستور ،حيث أن جلـسة التصويت عرفت
مـشادات كالمية بـني النواب من خمتلف التـوجهات واالنتامءات السيـاسية حول
مكانة الدين يف الدولة( . )43استفاد اإلسالميون من جتارب سابقة وقريبة يف صياغة
الـدساتري –مرص عىل سبيل املثال -وأعادوا النظر بناء عىل ذلك ،بحيث رصح راشد
الغنويش يف أحد حـواراته ،فيام يتعلق بإشـكال عالقة الدين بـالدولة ،وقال" :قلت
لإلخوة إن الدسـاتري العربيـة كلها فيهـا مصطلح الرشيعـة ،إما بوصـفها املصدر
األسايس أو املصـدر الوحيـد أو املصدر الـرئيس ،فهل منع ذلـك الظلم? وهل حال
التنـصيص عىل الـرشيعة دون قـيام الثـورات يف هذه الـدول? فلامذا تتمـسكون
بالعـبارات واأللفاظ ،وكأن فاعليـة اإلسالم مرهونة ببعض املـصطلحات? حتى لو
افرتضـنا زالت كلمة اإلسالم فلن يمثّل ذلك مشكال ،املشكل يكمن يف مستوى الوعي
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والثقافة العـامة السائدة يف املـجتمع التي تبقى هي مصـدر الترشيع .لذلك ال بد أن
يكون حرصـنا األشد عىل ضامن احلريات التي تتيح لنا تثقيف الناس ورفع وعيهم
باإلسالم الذي نريد"(. )44
وبـالتايل فقد جاء الفصـل األول من الدستور يف صيغته اآلتيـة" :تونس دولة حرة
مستقلة وذات سيادة ،اإلسالم دينهـا والعربية لغتها واجلمهورية نظامها" ،ثم أكد
يف الفـصل املوايل عىل أن تونس دولة مـدنية مع التنصيص عىل عـدم إمكانية تعديل
هذين الفصلني وهـذا معناه أن الدولة الـتونسية هي دولـة مدنية وأن اإلسالم هو
دينها أي أن هذا األخري هو دين أغلبية الشعب التونيس ،وهذا أمر واقع ومقبول ،لكن
ال يمكن للـدين أن حيدد العالقات بني املؤسسات الـسياسية وال يمكن أن يتدخل يف
تدبريها ،وال يتدخل يف ممارسة السلطة بالبالد.
وحيدد الفصل السادس( )45بشكل غري مبارش العالقة بني الدولة والدين ،باعتبار أن
األوىل هي راعية للديـن وأن هلا مسؤوليات يف ضامن احلريات الدينية عامة ،ويؤكد
أن الدولة تضمن ممارسـة الشعائر الدينية يف املساجد أو دور العبادة بشكل حمايد
عن األحزاب السياسية والتوظيف احلزيب(. )46
أسال الفصل السادس من الدستور التونـيس الكثري من املداد عندما نص عىل حرية
املعتقـد والضمـري ومنع دعوات الـتكفري ،بحيـث انتفضت العـديد من اجلـمعيات
اإلسالمـية وقامت بإصدار بيـانات وتنظيم وقفات احتجـاجية ضد هذه العبارة يف
الفصل السـادس من الدستـور التونيس ،واعـتربهتا أهنا تـدعو للردة عن اإلسالم
وتسهل هذه العملـية ،وأهنا تراجع عن الرشيعة اإلسالمية .وسار مفتي اجلمهورية
يف نفس هذا االجتاه عندما طالـب برضورة حذف عباريت "حرية الضمري" و"منع
التكـفري" واعتربمها مفـاهيم "غريبـة عن اإلسالم" وتم فرضهـا عليه من طرف
"القوى العـلامنية" ،وأكد هؤالء أنه كان من األجدر أن يشاركوا هم يف عملية وضع
الدستور( . )47وهذا إن كان يدل عىل يشء فهو يدل عىل أنه فعال الدستور التونيس هو
وليد نقاش مستفيض ونموذج لدستور وطني يشمل كل التونسيني وحيدد العالقة
بني الدين والدولة بشكل أوضح مقارنة مع كل الدول العربية.
وبالرغـم من ظهور تناقض لـلوهلة األوىل عند حمـاولة حتديد الـعالقة بني الدولة
والديـن يف تونس من خالل دستـور  ،2014إال أنه يظهر أكثـر وضوحا من خالل
قراءته يف سياقه ،فاجلمعيـة التأسيسية كانت تراهـن عىل نسخة دستورية شاملة،
وهذا ما يسعى له جل واضعـوا الدساتري يف مجيع أنحاء العـامل ،أي تسوية النقاط
اخلالفيـة من خالل تضمني مطالـب كل األطراف بشكل توافقي ،خـاصة يف قضايا
متـعلقة بالدين والسياسيـة فالنقاش حوهلا ال ينتهـي أبدا وبالتايل البد من تضمني
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صيغ جامعة لكل املواقف واالستمرار إلخراج الوثيقة الدستورية للوجود(. )48
وبالتايل فـإدراج حرية املعـتقد والضمري بـعد التنصيـص عىل أن اإلسالم دين الدولة
التونسيـة ،يظهر قطبني متضـادين للوهلة األوىل ،لكن هذا الـتوصيف قائم عىل اعتبار
دينـي وثقايف وعىل رغبة مدنيـة حضارية حداثـية تسعى الدولـة من خالهلا إىل محاية
حقوق وحريات األفراد والدفاع عن اختياراهتم واحرتام ورعاية حرماهتم واعتقاداهتم
الشخصية بشكل يعكس الصورة التي جاء عليها يف النص الدستوري)49(.
إن إدراج حرية الضمري ومنع دعوات التكفـري يف الدستور التونيس ،وبالرغم من كم
االنتقادات التي تلقـاها ،فهو دعوة لـبناء تونس حـديثة ،تقوم عـىل احرتام املسألة
الدينية للمجتمع ،وعىل محاية حقوقهم وحرياهتم الفردية يف نفس الوقت ،من خالل
التأكيـد عىل ذلك يف الترشيعات القانونية ،وتـوعية املجتمع هبذا األمر ،بشكل جيعله
يعيش حداثته وتقدمه يف إطار احرتام الترشيعـات الدولية والقيم الكونية واالعتزاز
يف نفس الوقت بأصالته وبمـكونات هويته العربية اإلسالميـة .هذه املسألة بالطبع
ليست باألمـر اهلني وما التنصيص الـدستوري إال خطوة يف مـسار طويل ،حيتاج
العديد مـن الترشيعات الوطنية التي حتمي بشكل أسايس احلق يف االختالف وتدافع
عنه ،وردع كل األصوات التي تغذي الرصاعات الطائفية أو اإلثنية أو اهلوياتية .هذه
الترشيعات املبنية عىل أساس دستـوري لن توصل تونس لرب األمان واحلداثة دون
ممارسـة عىل الواقع حتتاج هي األخـرى عمال وجهدا كبريين انـطالقا من املجتمع
ومن القيم الرتبوية حتى تتحول هذه النقاط إىل سلوك اجتامعي والتزام ذايت.
وهكذا ،يكون الدستـور التونيس لسنة  2014قد حدد عـالقة الدين بالدولة ،بشكل
جعلها مسامهـة ومعززة ملسار االنتقـال الديمقراطي الـذي عرفته وتعرفه البالد،
بحيث أن خمتلف األحزاب السيـاسية الرئيسية يف تونس توافقت عىل الصورة التي
جاءت هبـا عالقة الدين بالدولة ،فاحلـداثيون ال ينكرون أن دين تونس هو اإلسالم
باعتبار أن األغلبية مسلـمة وثقافتها املجتمعية واهلـوياتية إسالمية ،وكذلك حزب
النهضة اإلسالمي هو اآلخر اقتنع أن احلرية الدينية جيب أن تكون مكفولة ،وأن كل
دعوات التكفري هي مرفوضة وتعترب جرائم يعاقب عليها القانون ،وأكد الغنويش هذا
املوقف عندما أكـد أن الشخص ال يمكن أن يكون إرهـابيا إال إذا امتأل بعقيدة تكفري
اآلخرين ،يف إشارة واضحة لرفض فكرة التكفري (. )50
هذا التـوافق يف حتديد عالقـة كانت دائام حمل جتـاذبات يف الدول العـربية ،جعل
الدستـور التونيس أفـضل الدساتري التـي تضمنت حتديـدا لعالقة الديـن بالدولة،
بشكل يتضمن كل الفوارق السـياسية وينعكس إجيابا عىل املجال السيايس التونيس
ويساهم يف مسلسل الديمقراطية ويف الرفع من مؤرشاهتا.
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هذا من جهة ،من جهة ثانية ،فإن الدستور املغريب لسنة  2011حاول حتديد عالقة
الدين بالدولة ،من خالل عالقته بـالفاعلني هبا ،وخلصه يف الفصلني  41و 42حيث
تم التمييـز بني امللك بصفته رئيـس الدولة يامرس مـهام حمددة بنـص الدستور
(الـفصل ، )51()42وبني امللك بوصفه أمـري املؤمنني الذي يـرجع إليه حرصا تدبري
الشأن الديني(الفصل ، )52()41وكان اجتهادا ذاتيـا للجنة امللكية االستشارية بعد
عدم حماولتها طـرح مقرتح مضمونه تنصيص جـديد يقطع مع صيغة الفصل 19
من دستـور  1996وما قـبله( ، )53والذي كـان يسمح بـاخلروج عن املـرشوعية
الوضعية ،والتامس طـريق مرشوعية دينية يـتم باسمها تشغيـل اآلليات التقليدية
للحكم كلام اقتضى األمر(. )54
لقـد جرى بيان مضمـون الفصل  41من دستور  2011عـرب ما اتخُِّذَ من إجراءات
عىل مدى  11سنة التي تلت أحداث  16مايو  2003وال تزال .فقد تم تقديم املرشوع
قبْليا حتت شعار التأهيل والعرصنة املعرب عنه رسميا ب "تأهيل احلقل الديني"()55
ويفيد النص وغريه مـن القوانني الصادرة منذ ذاك احلـني نزعة واضحة للتحكم يف
املجال الـديني وضبط أنفاسه وإجبار الفـاعلني فيه عىل السري وفق تفاصل صغرية
حتدد عملية االنتامء واإلقصاء من وإىل احلقل الديني.
بموجب الفصل  41من الـدستور ،يامرس امللك سلطاته يف املجـال الديني بواسطة
ظهائر يصدرها بصفته أمريا للمؤمنني ،وليس بصفته ممثال أسمى لألمة أو ملكا له
اختصـاصات حمددة بالـدستور ،وبعكس الظهـائر العادية( ،)56ال تـوقع الظهائر
الصادرة يف إطـار الفصل  41من لدن رئيس احلكومة ممـا يعني أن السلطة الدينية
للـملك غري قـابلـة للتفـويض بل متـارس حتـت إرشافه( . )57كام متـارس هـذه
الصالحيات بمقتضى املراسيم( ، )58والقرارات امللكية(. )59
وقد ظهـر بشكل واضح غري قـابل للشك أن للقـوانني امللكيـة التي يصـدرها امللك
باعتبـاره أمري املؤمنني إلزامية قانونية تامة ،تنهي مشكلة التأويل القانوين الذي قد
حيدثه الفصل  ،41فالـظهائر ليست ترصيفـا للسلطات الدستـورية للملك كرئيس
للدولة فحسب ،بل هي جتسيد لسلطات حقيقية يمتلكها بصفته أمريا للمؤمنني .كام
يـرتأس  ،بموجب الفقرة الثانية مـن الفصل  41من الدستور ،املجلس العلمي األعىل
الـذي يتوىل دراسة القضايـا التي يعرضها عليه ،...ويعتـرب املجلس اجلهة الوحيدة
املؤهلة إلصدار الفتوى يف شأن القضايا املحالة إليه .وأسهب نفس الفصل يف حتديد
اخـتصاصـات املجلس بـموجب ظهـري( ، )60مما جعل الفـصل  41حمل إشكاالت
قانونية :فهل الفتوى الصادرة عن املجلس قرار أم رأي? كيف يمكن للفتوى أن تلزم
الدولة ومؤسساهتا? وكيف يتم تفعيل "القرار احلامل للفتوى" ،وما هي آثاره عىل
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سمو الدستور ومبدأ السيادة الشعبية? هل سيصدر املجلس تعقيبات عىل املؤسسة
الترشيعـية أو عىل عمل املحكمة الـدستورية ،أو سيعـمل يف خدمة الرشعيـة الدينية
للملك? هـل املجلس جهاز لضبط وحـدة املامرسة الدينيـة للمغاربة? أم فقط أعامل
املؤسسات الرسمية املكـلفة بشؤون الدين?  ،...كيف سرتاقب مثال وزارة األوقاف
واحلال أهنا اجلهاز التنفيذي لسياسة امللك الذي يرجع إليه أمر الدين كله?(. )61
إن املقصـد ال يتوقف عنـد إدارة الدولة للـمؤسسات الـدينية فحـسب ،بل يمتد إىل
التفـصيل لدين الدولـة وبيان أسسه العـقائدية واملـذهبية ،إهنا أصـولية اكتملت
أركاهنا بتعيني أصوليات أخرى تقـوم بمحاربتها (السلفية ،الشيعة ،)...إن املجلس
هبذا االعتبـار هو املسؤول عن عقيـدة الدولة ،وبقائه حتت سلـطة امللك يتطلب منه
تعبئـة دائمة ،بحيـث يستأنف إصـدار فتاويه مع كـل حدث يتطلب إعـادة تنشيط
العقائد الـرسمية بام يناسب الظروف املستجـدة ،هكذا جيد املجلس نفسه يف حاجة
إىل إعادة صياغـة عقيدة الدولة الـدينية عىل هامش أي نقـاش حول الدين يف املجال
العام ،مما يفجر النقاشات ويوفر للـفاعل احلقوقي واملدين استئناف النقاش حول
جدوى الضامنـات الدستورية وجدوى كـثرة القوانني الضامنـة للحريات الفردية
واجلامعيـة( . )62وبعبارة أخـرى فإن االستفهـام الكبري املطـروح اليوم هيم دور
ومكانة املجلس العلمي األعىل وعالقته ببـاقي مؤسسات الدولة ،بحيث حلد الساعة
مل يتم حتديد بدقة سلطة هذا املجلس اخلاضع للملك ،ما جيعلنا أمام سحابة رمادية
حتيط هبوية هذه املؤسسـة الدستورية .هذا األمر جيعل التمييز بني سلطتي رئيس
الدولة وامللك شكلية فقط ،اليشء الذي جيعل السلطات الدينية تستعمل ألداء وظائف
سياسية ،بحيث سبق أن جـاءت الدروس احلسنية -امللقاة يف شهر رمضان من كل
سنة أمـام امللك  -بتحديـدات صارمة ألعـضاء املجلس العلـمي باعتبـارهم كبار
منتجي اخلطاب الديني الرسمي ،حيث حسم وزير األوقاف الشؤون اإلسالمية يف
درسه االفتـتاحي لسلـسة الدروس الـرمضانـية برسـم العام اهلجري  1433يف
الوظـيفة األصلية "لكـبار العلامء" ،فحددهـا يف "التبليغ" ،أما من جـهة التطبيق،
فيتمثل يف اجلـانب السيايس املـتعلق بتدبري شؤون الـدولة واملجتمع وهو راجع إىل
أويل األمر مـن احلكام" الذي ال حيق لغريه أن يوجه العمل الـسيايس باسم الدين"،
ذلك أن "الدين والـسياسة ال جيتمعان إال يف أمري املؤمنني" .ويف الدرس نفسه نقرأ:
"عقيدة العلامء تكـرست مع مرور القرون لتصبح مبنيـة عىل وجوب تقوية الدولة
بمساندة أمري املؤمنني لصيانة جادة الدين"(. )63
وكـانت جل األحزاب السيـاسية املغربيـة موافقة عىل شكل هـذه العالقة بني الدين
والدولة التـي تضمنها الدستور ،باعتبـارها سامهت بمقرتحات خالل عملية وضع
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الوثيقة الدستورية كان سقفها أقل ممـا خلصت إليه الوثيقة النهائية يف هذا الشأن،
وأيضا باعـتبار احلقل السيـايس املغريب ال جيرؤ عىل انتقـاد شكل هذه العالقة أو
حتى التحـدث حوهلـا ،وانعكس هـذا األمر عىل الـديمقراطيـة باملـغرب بحيث أن
املامرسـة السياسية واحلقل السيايس مُتحكم فيهام وهلام هامش حرية ضئيل جدا،
لتكون السلطـة احلقيقية يف يد املؤسـسة امللكية وليسـت يف يد الشعب ،اليشء الذي
جيعل وضعية الديمقراطية غري سليمة يف الدولة املغربية.
وبالتـايل فعالقة الدين بالدولة يف دستور  2011املغريب ،مل حتدد بالشكل الواضح
وإنام ركـزت كل السلطات الدينيـة يف يد امللك وكذا باقي الـسلطات األخرى ،بشكل
تـنتج فيه خـطاب مـزدوج ديني-سـيايس ،وتـركت البـاب مفتـوحا للـتأويالت
والتـكييفات حـسب الوضـع الزماين واملـكاين ،وأثبتـت املامرسة أن فكـرة سمو
الـدستور غري موجودة أصال ،وأن اجلهة احلاكمـة تستعمل الدين إلضفاء الرشعية
عند انتفاء رشعية النظام .هـذا ،يف مقابل وضوح شكل العالقة بني الدين والدولة يف
الدستور التونيس لـسنة  2014عىل األقل كأحسن نموذج يف الـدساتري العربية ،ما
ينعكس إجيابا عىل حالة الـديمقراطية هبذا البلد ويساهم يف استمرار مسار االنتقال
الديمقراطي فيه بالطريق الصحيح.
خامتـــــــــــة:

إذا كان النقـاش العمومي حول عالقة الدين بالدولـة يف الدساتري العربية احلديثة ال
زال خافتـا ،وحمافظا يف جممله ،وكذا واقع تسييج املجال الديني ومراقبته الشديدة
من طرف األنظمة السياسية العربية يلفت النظر إىل ما يمكن أن يسببه من إشكاالت
وسوء فهم واستغالل خاصة من طـرف هذه األنظمة السياسية احلاكمة .فإن عددا
من هذه الدول أصبحت تويل اهتامما أكثـر هلذه املسألة وتفتح فيها نقاشا جمتمعيا
يف حماولة إجياد حل هلذا االلتباس.
سامهت الـثورات العربية يف حتريك امليـاه الراكدة لعالقة الديـن بالدولة ،وحماولة
دسرتهتا بـشكل واضح ودقيق ،وكان دستور  2014التونيس من الدساتري العربية
السباقة هلذا األمر بحيث أنه بالرغم من استغراقه لثالث سنوات من النقاش خاصة
حول هـذا اإلشكال إال أنه خـرج يف األخري بصيغـة توافقيـة جتمع خمتلف اآلراء،
بحيث تضمن احلريات الفردية واجلامعية للمواطنني ،وحترتم اخلصوصية الثقافية
والدينية للـمجتمع يف نفس الوقت ،وكـل هذا بشكل جيعل الدولـة يف موقف حمايد
وبعيـد عن استغالل الدين ملـآرهبا ومصاحلهـا الشخصية ،الـيشء الذي أعادها إىل
الطريق السليم للديمقراطية.
ثم هـناك النموذج املغريب ،بحـيث هو اآلخر يف دستور  2011قـارب مسألة الدين
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والدولة من منظوره اخلاص ،لكنه سار يف اجتاه عدم وضوح هذه العالقة يف الوثيقة
الدستورية وجعلها منطقة رماديـة ،بحيث جعل السلطة الدينية اختصاصا حرصيا
للملك باعـتباره "أمري املؤمنني" ،يـستعملها وقتام شـاء ،ويفرس أي لبس يف عالقة
الديـن بباقي املؤسسات ،وهذا األمر زاد لبسا عىل عالقة الدين بالدولة وجعلها أكثر
غـموضا وأكـثر عرضـة الستغالل الدين مـن طرف السلـطة احلاكـمة يف املغرب،
وانعكس سلبا عىل مسار االنتقال الديمقراطي باملغرب.
وبالتايل فـنموذج الدستـور الذي جيب أن تعتمـده الدول العربيـة والذي سيسهم
إجيابا يف حتقيق الديمقراطية هو دستور يروم تأسيس نظام سيايس ال يتنكر للدين
ولكنه خيـفف إىل أقصى احلدود املمكنـة من النزعة االحتكـارية له ،ففي جمتمعات
يمثل فيها الـدين عصب الثقافة العامـة يبقى من السلطويـة بمكان حرص السلطات
الديـنية فيـه يف يد النظـام السيـايس ،ويبقى دستـور تونس  2014األقـرب هلذا
النموذج ،مقابل ضبابية يف دستور  2011املغرب يف هذا اجلانب.
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واالنصاف ومجعية عدالة واملنظـمة املغربية حلقوق اإلنسان والعصبة املغربية للدفاع عن حقوق
اإلنسان واملرصـد املغريب للحريـات العامة ومنتـدى الكرامة حلقـوق االنسان ومنـظمة العفو
الـدولية-املغـرب ومجعيات املعـطلني ،...إىل جانب ذلك انـضم للدينـامية أيضـا بعض األحزاب
السيـاسية التي انخرطت بشـكل كامل كحزب الطليعة واحلـزب االشرتاكي املوحد وحزب النهج
الـديمقراطـي وكل تيارات اليـسار الراديـكايل ،باإلضـافة جلامعـة العدل واإلحسـان والبديل
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والتنميـة ،غري أن شبيبـات هؤالء األحـزاب انضمـوا للدينـامية وشـاركوا يف االحتجـاجات
واملظاهرات .كام عرفت حـركة  20فرباير مشاركـة شخصيات مستقلة عـن األحزاب السياسية
وأوجه معروفة ،زيـادة عىل دعم عدد من املقـاولني والفاعلني االقتـصاديني كان أبـرزهم ميلود
الشعبي وكريم التازي واللذين أعلنا دعمهام للدينامية بشكل علني.
36- Dynamique protestataire Mounia Bennani Chraibi and Mohamed Jeghllal, « La
du mouvement 20 février à Casablanca », Revue Français de Science Politique, Vol
5, no 62, (2012), p. 873 et après.

 -37أنظر األرضية التأسيسية للحركة  20فرباير من أجل الكرامة -االنتفاضة هي احلل ،وهذا ما
جاء يف هذه الوثيقة التي كان أوهلا تغيري نمط احلكم من ملكية دستورية إىل ملكية برملانية.
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واالقتصاد (ب.ن ،الدار البيضاء ،عدد مزدوج  ،)2012 ، 20-19ص . 37-36
 -42أثري جدل حول حقيقة النسخة الدستورية التي قدمت للملك والتي خرجت يف اجلريدة
الرسميـة ،حيث رصح أحد املواقع اإلخبـارية أن أحد أعضاء الـلجنة االستشاريـة املكلفة بإعداد
الدسـتور خرج بتـرصيح يقول فيه أن "النـسخة التي تم رفعهـا للملك ليسـت هي التي طرحت
الستفتاء الـشعب املغريب ،وأن النـسخة التي خـرجت يف اجلريـدة الرسمـية ليسـت هي أيضا
املطروحة أول مـرة" كام "أن النسخة الفرنسية ليست مـثل النسخة العربية" ،وهذا األمر أسال
الكثري مـن احلرب ما جعل األمـني العام للحكـومة بـاخلروج عن صمـته وانتقال هـذا الترصيح.
للمزيد أنظر " :العبث الدسـتوري" ،فرباير كوم( ،2013/02/01 ،تاريخ الدخول 23 :أبريل/
نيسان ،)2020

https://bit.ly/2JvguAc .

وأيضا أعـربت كل األطياف املـشاركة يف احـتجاجات  20فـرباير عن رفضهـا لدستور ،2011
واعتـربت أنه ليس يف مـستوى تـطلعات املحـتجني ورغبتـهم احلقيقيـة يف التغيري ،واسـتمروا
باالحـتجاج ضد هذا الدستـور ،إال أن النظام املغريب عرف كيف يـضعف هذه احلركة عن طريق
استعـامل التفكيك واالستقطـاب والقمع ،ليضعفهـا بشكل هنائي وجيـعلها تعيش مـا يسمى يف
األدبيات بـالفرصة الضـائعة ،أي أهنم أضاعـوا فرصة احلراك املغـريب يف إطار احلراك العريب
لتـحقيق تغيري حقيقي ،حـسب وصفهم .كام اعتربت أيـضا أن مقاربـة املخزن هي عمليـة معيبة
بنيويا وجـوهريا ،ما دفع احلركة إىل تسميته بـ"الدسـتور املمنوح" .وليس مصادفة أن احلركة
رفضت الدعـوة إىل تقديم مقرتحات إىل اللجنة االستشاريـة؛ فالعديد من الناشطني خلصوا إىل أن
اللجنة تفـتقر إىل الرشعيـة وال حترتم مبدأ سيـادة الشعب .ودعت إىل مقـاطعة االستفـتاء لكون
اإلصالحات شكلية وال تطـال النظام السيايس الـذي بقي دكتاتوريا بـرتكيبته ،وأظهرت احلركة
بوضوح يف عدد من البيانات عىل موقع الفايسبوك وغريه من املواقع االلكرتونية رفضها القاطع ملا
أسمته "لعبة سياسية" يتحكم هبا النظام امللكي عىل الدوام.
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