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مـقـدمـة
اإن الختاللت العملية التي ميزت عالقة الديني بال�سيا�سي في الدولة الإ�سالمية الحديثة، والتي ترجع في 
اأ�سلها اإلى ت�س�يات ثقافية وفكرية، تدل دللة ق�ية على ن�سبية هذه الت�س�يات اإن لم نقل ف�سلها، وه� ما اأدى 
اإ�سالمي، ون�اياها غير طيبة تجاه الدين عم�ًما.  اإلى اعتبار هذه الدولة خ�سًما لدوًدا لكل ما ه�  بالكثيرين 
الدين هي  العربي والإ�سالمي على خلفية  العالم  ال�سيا�سية في  الديني، والنزاعات  التطرف  قبيل  فظ�اهر من 
تعبير ملم��س و�سادق عن عجز الدولة الحديثة التي ورثت الدولة التقليدية في العالم الإ�سالمي عن ا�ستيعاب 
المقت�سيات ال�سيا�سية لالإ�سالم اأو بالأحرى التعاي�س معها، واإعطائها مكانة معتبرة �سمن ن�سيجها الم�ؤ�س�ساتي.

جريئة  مراجعة  المغرب  في  وتاأهيله  الديني  الحقل  هيكلة  اإعادة  م�سروع  ي�سكل  ال�سياق  هذا  ففي 
وه�  ينق�سها  بما  وظيفيًّا  وتطعيمها  ال�ستعمار،  خروج  بعد  ق�اعدها  اأر�سيت  التي  الحديثة  الدولة  لبنية 
ال�سيا�سية".  الإ�سالمية  "الحركة  م�سروعية  اأ�س�س  ن�سف  مبا�سر  غير  بطريق  ا  واأي�سً والتدين"،  الدين  "خدمة 
"اأ�سياًل"  مثاًل  تقدم  فاإنها   - الم��س�عية  ح�افزها  لتاأخر  ربما   - تاأخرها  من  بالرغم  المراجعة   وهذه 

للدولة الحديثة التي تلقاها العرب والم�سلم�ن عن الغرب بعد التحرر من ال�ستعمار. 

ت�ستحقها  ما  الدينية  ال�ظيفة  واإعطاء  هيكلتها،  اإعادة  خالل  من  الدولة  تاأ�سيل  فمحاولة  ثم  ومن 
�سيا�سيًّاوم�ؤ�س�ساتيًّا وب�سريًّا، والذي ا�سطلح عليه في التجربة المغربية بتاأهيل الحقل الديني ه� اأحد الحل�ل 
الممكنة لمع�سلة الدين وال�سيا�سة في اإطار الدولة، ومتمم ا�ستراتيجي للمقاربات الأمنية في معالجة "الحركة 
الإ�سالمية ال�سيا�سية"، ول يخفى اأن تجربة من هذا القبيل وبهذه القيمة ت�ستحق المتابعة والنقد، ولها فائ�س 

قيمة اإيجابي كبير في المحيط العربي والإ�سالمي. 

ومن البديهي في هذا ال�سياق التذكير باأن اإعادة و�سع الدين �سمن ن�سيج الدولة الحديثة، اأو ما اأ�سميناه 
بتاأ�سيل الدولة الحديثة يحتاج احتياج ال�سرورة اإلى تعاقد اجتماعي و�سيا�سي بين كل المعنيين بم�سير الدولة 
في مجالنا العربي والإ�سالمي، وعلى راأ�سهم الحركات الإ�سالمية والأنظمة، فالتيار الإ�سالمي من جهة مدع� 
لتعديل ه�يته، والث�رة على بع�س قناعاته، والأنظمة من جهة اأخرى مطالبة بتحقيق قدر كبير من النفتاح 

والمرونة للتجاوب مع رهانات التعاقد. 

ف�سيا�سة تاأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية التي ت�ستهدف تحديث ال�ظيفة الدينية لدولة يراأ�سها 
اأمير الم�ؤمنين، دولة اأر�سى ق�اعدها الحتالل الفرن�سي، ي�اجهها تحدٍّ �سعب وق�ي يتمثل في حركة اإ�سالمية 
ن�سيطة ت�ستقل بنظرتها الخا�سة لل�ظيفة الدينية في اإطار الدولة الحديثة، ل تت�افق بال�سرورة مع روؤية الدولة 
ومرامي تاأهيل الحقل الديني، ون�ساأت قبل هذه ال�سيا�سة. فاإذا كانت �سيا�سة تاأهيل الحقل الديني في المغرب 
في  مت�ازنة  حديثة،  اإ�سالمية  لدولة  نم�ذًجا  يقدم  ثابًتا،  ا�ستراتيجيًّا  اختياًرا  واأهدافها  منطلقاتها  حيث  من 
اإلى تعديل  اإلى حد ما في م�اجهة �سغ�ط العلمنة، فاإن الحركة الإ�سالمية مدع�ة  عالقتها بالدين، وناجحة 
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ه�يتها وكين�نتها للتكيف مع هذا التح�ل التاريخي واإنجاح عملية تاأ�سيل الدولة وتحديث ال�ظيفة، وحتى تك�ن 
جزًءا من هذا التح�ل وهذه العملية ل بد لها اأن تتح�ل اإلى فاعل مدني حقيقي، وتتخلى عن اإغراء ال�سيا�سة.

اإليه في هذه  ومن ثم، فالتعاقد الجتماعي ال�سيا�سي ح�ل ال�ظيفة الدينية في الدولة الإ�سالمية الذي ندع� 
والأنظمة،  الإ�سالمية  الحركة  بين  وملم��س  م��س�عي  وتبادل  مقاي�سة،  على  بالأ�سا�س  يق�م  "الأطروحة"، 

مجمله "التمدن مقابل التحرير"، تمدن الحركة الإ�سالمية، وتحرير الحقل الديني من طرف الدولة.

وال�اقع اأن الحركة الإ�سالمية المغربية في عم�مها �س�اء منها الم�سارك في الحياة ال�سيا�سية اأو المقاطع لم 
ي�ست�عب هذا الإ�سكال في بعده النظري، وانعكا�ساته العملية، فم�اقف حركة الت�حيد والإ�سالح المغربية 
تربط دائًما ترحيبها بخط�ات ومبادرات تاأهيل الحقل الديني بالإ�سارة اإلى �سرورة اإ�سراك الحركة الإ�سالمية 
في العملية، والعتراف بدورها الديني، ولم ت�سائل اأبًدا وظيفتها ال�ستراتيجية في المغرب الجديد، وخا�سة 
�سراكتها ال�ستراتيجية مع حزب العدالة والتنمية، التي جعلتها حركة �سيا�سية بالرغم من تاأكيدها خالف ذلك. 
اأما جماعة العدل والإح�سان فيبدو اأنها اختارت م�قف التجاهل، الذي يدعم نزعات احتكار الحقل الديني 

وتاأميمه على م�ست�ى الدولة. 

اأهم  من  الديني  الحقل  تاأهيل  ل�سيا�سة  الحقيقية  الأبعاد  تدرك  ل  التي  "التكتيكية"  الم�اقف  هذه  ولعل 
الح�افز الم��س�عية لهذا "التدخل النظري"، الذي نقدم من خالله روؤية تاريخية لحل اإ�سكالية الدين والدولة 

في الدولة الحديثة، تتجاوز حدود المغرب وتعانق هم�م الأمة العربية.      

ففي هذا العمل الذي يتعلق عمليًّا بتجربة تاأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية، ونظريًّا باأطروحة 
التعاقد، يت�خى تقريب القارئ العربي من تجربة دولة اإ�سالمية مع ال�ظيفة الدينية، خا�سة في الع�سر �سن�ات 
الأخيرة، مع التنبيه اإلى كيفية ا�ستثمار هذه التجربة لت�س�ية العالقة بين طرفين اأغراهما التاريخ ببع�سهما: الدين 

وال�سيا�سة نظريًّا، والحركة الإ�سالمية والأنظمة عمليًّا.      

الوظيفة الدينية في دولة اال�ستقالل
مرت عالقة الدولة المغربية بالإ�سالم في عق�د ال�ستقالل بمجم�عة من المحطات والأط�ار، وقد ارتبط 
هذا التط�ر في معظم الحالت باأحداث �سيا�سية اأو اجتماعية م�ؤثرة، فلم تنطلق الدولة الم�ستقلة في المغرب 
في مقاربتها لل�ساأن الديني من ت�س�ر نظري وخط مذهبي وا�سح للم��س�ع الديني، بل ورثت التناق�سات 
الم��س�عية  الظروف  مع  وتجاوبت  الفرن�سية،  الحماية  زمن  في  م�ج�دة  كانت  التي  والنظرية  الفكرية 
والتط�رات الميدانية باأ�سكال مختلفة، وهكذا عانت ال�سيا�سة العم�مية في المجال الديني في عهد الملك 
محمد الخام�س من الرتجال والنق�سام في الراأي بين الفاعلين الدينيين، الأمر الذي �سُيتجاوز ن�سبيًّا في عهد 

خلفه الح�سن الثاني.
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لقد تج�سد الحقل الديني في المغرب بعد ال�ستقالل، وخا�سة خالل عقدي ال�ستينيات وال�سبعينيات من 
الديني،  والتعليم  المغرب،  والم�ساجد، ورابطة علماء  الإ�سالمية،  ال�س�ؤون  في وزارة  اأ�سا�ًسا  الما�سي  القرن 
وال�سبيبة  التبليغ  كجماعة  متاأخرة  ظهرت  التي  الإ�سالمية  الجمعيات  وبع�س  ال�س�فية،  والطرق  والزوايا 

الإ�سالمية. 

وب�سدد هذه العالقة لبد من التنبيه اأوًل، اإلى طريقة تمثل الدولة المغربية لل�ظيفة الدينية في هذه البدايات؛ 
اأ�سار  ما  ب�سكل كاف ومد�سترة، وه�  للملك منظمة  الدينية  ال�ظيفة  لم تكن  قليلة  ب�سن�ات  ال�ستقالل  فبعيد 
الإ�سالمية  لل�س�ؤون  وزيًرا  تعيينه  عقب  الثاني  الح�سن  للملك  ر�سالته  في  ب��س�ح  الفا�سي  عالل  الزعيم  اإليه 
اأمير للم�ؤمنين وحامي حمى الملة والدين تاأخر �سدوره  �سنة1961،)1( فالد�ست�ر الذي ن�س على اأن الملك 
اإلى �سنة 1962، ووزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية تاأخر اإحداثها اإلى �سنة 1961، غير اأن هذه التاأخرات ل تعني اأبًدا 
عدم اإدراك الم�ؤ�س�سة الملكية في المغرب في هذه ال�سن�ات المتقدمة لم�سروعيتها الدينية، ون�سبها الإ�سالمي، 
فال�قائع والأحداث تدل على خالف ذلك، وت�ؤكد اأن جل التدخالت الملكية تقريبًا في المجال الديني كانت 

تدرك اإدراًكا جيًدا م�سروعيتها الدينية، وت�ظفها ح�سب الظروف ت�ظيًفا ذكيًّا.

لقد تميزت �سيا�سة الحك�مة المغربية عقب ال�ستقالل، والتي ت�سكلت بالأ�سا�س من اأطر حزب ال�ستقالل 
)1956-1960( بمالحقة المت�س�فة والت�سييق عليهم، وخا�سة اأولئك الذين ت�رط�ا في عالقات م�سب�هة 
اأمامه، غير اأن هذه ال�سيا�سة لم  اإ�ساعة قيم التدين ال�سلفي وف�سح الطريق  مع الم�ستعمر الفرن�سي، وبالمقابل 
تكن محل اتفاق بين جميع المتدخلين وخا�سة الملك محمد الخام�س، الذي عمل من جهته على حماية 
المت�س�فة والتجاوز عن مذنبيهم في حق ال�طن)2(، وخا�سة الزاوية الكتانية التي اأيدت في الما�سي قرار نفي 

�سلطات الحماية الفرن�سية لل�سلطان محمد الخام�س.

بداية  الديني" في  الحقل  "تاأهيل  اأجل  من  و�سيا�ستها  المغربية  الدولة  التي واجهت  الأزمات  اأ�سهر  ومن 
ال�ستينيات من القرن الما�سي؛ اأزمة جامع القرويين)3(، واأزمة محاكمة البهائيين، فقد تفجرت الأزمة الأولى 
�سنة 1960، عقب و�سع الدولة م�سروًعا لت�حيد التعليم واإلحاق القرويين بجامعة محمد الخام�س الحديثة 
المملكة، وقد  بالرف�س من طرف علماء  العلماء، وه� ما ق�بل  الن�ساأة، وتعيين مدير لها من خارج مجل�س 
ك�سفت هذه الأزمة بالرغم من احت�ائها على �سراع خفي داخل الدولة وفي اأطرافها بين روؤيتين في تدبير 

ال�ساأن الديني؛ روؤية ع�سرية تقف وراءها نخبة ع�سرية، وروؤية تقليدية يقف وراءها العلماء التقليدي�ن.

اأما الأزمة الثانية فقد تك�سفت عقب محاكمة البهائيين بمدينة الناظ�ر ب�سمال المغرب �سنة 1962، فعلى 
اإثر اكت�ساف اعتناق ثالثة �سبان مغاربة البهائية ب�سبب الن�ساط التب�سيري لعدد من الفنيين الإيرانيين الذين كان�ا 
ي�ستغل�ن بالمغرب، انق�سمت النخبة ال�سيا�سية المغربية اإلى فئتين في التعامل مع هذه الم�سكلة، فعالل الفا�سي 
زعيم حزب ال�ستقالل ووزير الأوقاف اآنذاك ومعه عبد اهلل كن�ن واإدري�س الكتاني طالب�ا بعدم الت�ساهل مع 
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اأتباع هذه النحلة ال�سالة واإنزال اأق�سى العق�بات بهم، اأما الفئة الثانية والتي تزعمها اأحمد ر�سا اكديرة وعبد 
لتن�سي�س  ا  واأي�سً تدينهم،  قان�نية  ن�س��س  وج�د  لعدم  �سبيلهم  باإخالء  طالبت  فقد  واآخرون  حجي  ال�سالم 
الد�ست�ر على حرية العتقاد. وهكذا اأبان هذا الحدث عن انق�سام ثان في �سف�ف النخبة ال�سيا�سية المغربية 
في مقاربتها لل�ساأن الديني، فاأحمد ر�سا اكديرة ومن لف لفه تبن�ا منظ�ًرا علمانيًّا لل�ساأن الديني، اأما الزعيم 

عالل الفا�سي ومن على م�قفه فتبن�ا منظ�ًرا اإ�سالميًّا محافًظا.)4( 

لقد كان المغرب بعيد ال�ستقالل تتجاذبه عدة روؤى لتاأهيل الحقل الديني و�س�غ ال�سيا�سات العم�مية في 
مجاله، ومن اأبرز الفاعلين في هذا المجال بالإ�سافة اإلى الملك؛ العلماء التقليدي�ن، والنخبة الع�سرية المتاأثرة 
بتجربة الغرب العلمانية، وال�سلفية ال�طنية، وتعك�س عالقة الدولة بالحقل الديني و�سيا�ساتها في هذا المجال 
من جهة ميزان ق�ى بين هذه الأطراف، ومن جهة ثانية المظهر الذي اتخذه التدبير ال�سيا�سي للم�ساكل التي 

عرفها هذا المجال، اأو ذات ال�سلة به. 

ومن اأهم المحاور التي ظهرت عندها اختيارات الدولة المغربية في تدبير ال�ساأن الديني: اإمارة الم�ؤمنين، 
ووزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية، والتعليم، والعلماء، والم�ساجد، والحركات الإ�سالمية.

من ملك اإلى اأمير الموؤمنين
وكانت  له،  الد�ست�ري  الإقرار  قبل  المغربية  الأو�ساط  في  متداوًل  الم�ؤمنين  باأمير  الملك  و�سف  كان 
الظهير  ديباجة  في  الثاني  الح�سن  المغربي  العاهل  يق�ل  وقان�نية،  �سيا�سية  قيمة  ا  واأي�سً ثقافية ودينية  قيمة  له 
حزيران   2 في  الإ�سالمية  بال�س�ؤون  المكلفة  الدولة  ل�زارة  الم�ؤ�س�س  الملك(  طرف  من  الم�قع  )القان�ن 
العالي  لجنابنا  لما  ورعًيا  الم�ؤمنين،  واإمارة  الم�سلمين  اإمامة  من  به  اهلل  حبانا  لما  »ورعًيا   :1961 )ي�ني�( 
وتراثه  �سعائره  عن  والذب  الدين  حماية  من  نف�سنا  على  اأخذناه  وما  الم�سلمين  ب�س�ؤون  الهتمام  من  باهلل 
المكرمين..«،)5( واأجدادنا  المقد�سين  اأ�سالفنا  �سنة  على  وجريًا  عاتقنا  على  الملقى  بال�اجب  منا   قياًما 
المغربي  ال�سي�عي  الحزب  محاكمة  ا  اأي�سً ال��سف  هذا  خاللها  ظهر  التي  الأخرى  المنا�سبات  ومن 
ملك  �سيء،  كل  قبل  ه�  المغربي  العاهل  »اأن  على  في حكمه  الأعلى  المجل�س  ا�ستند   �سنة 1960؛ حيث 

واأمير للم�ؤمنين«.)6(

ويعتبر و�سف الملك باأمير الم�ؤمنين في د�ست�ر 1962 البداية العملية لتاأهيل الحقل الديني في المغرب، 
لقد تحمل الملك بم�جب هذا اللقب م�س�ؤولية ال�ظيفة الدينية د�ست�ريًّا، كما اأتاح له اإمكانية رعاية ال�سيا�سة 
الدينية والإ�سراف عليها. لقد كان هذا اللقب خط�ة اأولى على طريق عقلنة وتاأهيل الحقل الديني في دولة 
ال�ستقالل، ونقل مركز الثقل في المجال الديني اإلى الم�ؤ�س�سة الملكية بعدما كانت طرًفا مت�ا�سًعا اأمام العلماء.

الأطراف  بع�س  ال�ستينيات  بداية  في  المغرب  يجتازها  كان  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية  الظروف  نبهت  لقد 
للملك،  ال�سيا�سية  الم�سروعية  على  الإيجابي  ومردوده  اللقب،  هذا  اأهمية  اإلى  الق�سر  من  المقربة  ال�سيا�سية 
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من  اآخر  م�سدًرا   - اأهم  وهذا   - اأحدثت  بالملك،  الدينية  ال�ظيفة  اإلحاقها  اإلى  بالإ�سافة  الم�ؤمنين  فاإمارة 
لة في ن�س الد�ست�ر،  م�سادر الم�سروعية ال�سيا�سية للملك وهي الم�سروعية الدينية، التي ترد مجملة وغير مف�سَّ
ف��سف الملك باأمير الم�ؤمنين ي�ست�جب ال�سمع والطاعة من عامة الم�سلمين، وهذه الم�سروعية كما يبدو في 
كافة الد�ساتير التي اعتمدتها المملكة المغربية بدًءا بد�ست�ر 1962 هي م�سروعية محايثة وم�ازية للم�سروعية 

ال�سيا�سية، القائمة على ا�ستفتاء �سعبي عام.

احتياط  هي  للم�ؤمنين  اأميًرا  الملك  من  تجعل  والتي  المغرب،  في  الملكي  للنظام  الدينية  فالم�سروعية 
وا�سح  رد  اأخرى  من جهة  ذلك، وهي  اإلى  احتاج  متى  وتجاوزه  الد�ست�ر  بتع�ي�س  له  ي�سمح  ا�ستراتيجي، 
بالفكر  المتاأثر  ال�سعبية،  للق�ات  ال�طني  التحاد  حزب  مثله  الذي  التقدمي  ال�طني  التيار  على  و�سريح 

ال�ستراكي اآنذاك، والحري�س على ت�حيد الم�سروعية وجعلها م�سروعية �سيا�سية �سرفة.)7(  

كما اأن الحزبين اللذين كانا وراء اقتراح هذه ال�سفة وتكري�سها كاأ�سل للم�سروعية من الناحية الد�ست�رية 
وهما حزبا الحركة ال�سعبية وال�ستقالل، كانا ي�ستهدفان من وراء هذا الم�قف النت�سار لمرجعيتهما ال�سيا�سية 

ال�سلفية بالن�سبة لحزب ال�ستقالل، وال�سنية عم�ًما بالن�سبة للحركة ال�سعبية.      

الثاني َحَكَمُه �سياق �سيا�سي  وهكذا، فظه�ر ال�سفة الدينية للنظام الملكي وت�ظيفها في مغرب الح�سن 
وتاريخي مختلف تماًما عن ال�سياق الراهن، بحيث كان الغر�س منها من جهة كبح جماح الي�سار المتطلع 
بق�ة نح� الحداثة ال�سيا�سية، ومن جهة ثانية و�سع اليد على الحقل الديني و�سيا�سة مك�ناته وخا�سة العلماء 
والتعليم الديني. ومن اأ�سهر الت�ظيفات ال�سيا�سية لمفه�م اإمارة الم�ؤمنين في الحياة ال�سيا�سية المغربية ما ت�سمنه 
خطاب الح�سن الثاني في افتتاح دورة اأكت�بر لمجل�س الن�اب �سنة 1981، من اتهامات وتهديدات لن�اب 
على  خارجين  اعتبرهم  حيث  البرلمان؛  عمر  تمديد  على  احتجاًجا  المن�سحبين  ال�ستراكي  التحاد  حزب 
ين بها، ول يخفى اأن مثل هذا العتبار في المنظ�ر الإ�سالمي ي�رد الم��س�ف به المهالك. الجماعة وم�ستخفِّ

وتطورها المغرب  االإ�سالمية" في  "ال�سوؤون 
لقد ن�سب ال�سلطان محمد الخام�س اأول حك�مة مغربية في ظل الحتالل ي�م 7 كان�ن الأول )دجنبر( 
1955 تمهيًدا للعملية ال�سيا�سية المتفق ب�ساأنها مع فرن�سا التي �ستف�سي لال�ستقالل، ولم تهتم هذه الحك�مة 
في  الكبير  وال�سيا�سي  ال�طني  دوره  من  بالرغم  و�ساأنه  الإ�سالم  بم��س�ع  ووظائفها  ت�سكيلتها  من  انطالًقا 
بين وزارة  الخا�سة بها م�زعة  ال�زارة  اإحداث  "الإ�سالمية" قبل  م�اجهة الحتالل، وبقيت الخت�سا�سات 
الأحبا�س )الأوقاف( ووزارة العدل، فالتعليم الديني والقائم�ن بال�ظائف الدينية كانا من اخت�سا�س وزارة 
العدلية في فترة الحماية الفرن�سية،)8( وفي �سنة 1957 تم نقل الإ�سراف على الم�ظفين الدينيين اإلى وزارة 

الأحبا�س، التي �ستلحق اخت�سا�ساتها فيما بعد ب�زارة ال�س�ؤون الإ�سالمية.)9( 
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لقد اأحدث المغرب وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية لأول مرة في حك�مة �سنة 1961، واأ�سندها العاهل الح�سن 
الثاني اإلى الزعيم ال�سلفي عالل الفا�سي، وه� الذي و�سع م�سروعها ال�سيا�سي وقان�نها الأ�سا�سي.

اأن  اإلى الملك  بال�س�ؤون الإ�سالمية  الدولة المكلف  واأُريد لها بح�سب ما جاء في خطاب بعث به وزير 
فة  ئ وطا ا �سيا�سيًّا وبرنامجيًّا على فئتين: »فئة جامدة تاأبى اأن تتفهم حقائق الدين واأ�س�سه ال�سالحة   تك�ن ردًّ
اأخرى اأهمها اأمر الماديات وهالها ما عليه غير الم�سلمين في الغرب من تقدم عظيم فح�سبت اأن ذلك كله من 
التخلي عن الروح.. جاهلة اأن الإ�سالم اأول من دعا اإلى العلم وحث عليه واأقام �سرح ح�سارة ا�ستفاد منها 

الأوروبي�ن وغيرهم ما اأن�س�ؤوا به مجتمعهم«.)10(

ومن بين ما ن�س عليه هذا الظهير )1961( اإن�ساء هيئة لالإفتاء من كبار العلماء المغاربة تتكفل بالإجابة عن 
الأ�سئلة التي ترد عليها من مختلف جهات المملكة، وت�ساعد ال�زارة في اإعداد الراأي متى طلب منها ذلك، 
ولم يفت الم�سرع في هذا ال�سياق التنبيه اإلى اأن الفتاوى التي قد ت�سدر عن هذه الهيئة لها �سبغة دينية �سرفة، 

ول يك�ن لها اأي تاأثير على الق�انين الجاري بها العمل.)11( 

بينها  الم�سرع  �سيجمع  حيث  كبير؛  هيكلي  تغيير  عليها  طراأ  تقريًبا  ب�سنتين  ال�زارة  هذه  اإحداث  وبعد 
وبين وزارة الأوقاف. و�سيظل ال��سع على هذه ال�س�رة مدة تقرب من ثالثة عق�د لم ت�ستفد خاللها وزارة 
الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية من اأي تط�ر قان�ني اأو م�ؤ�س�ساتي، واإلى غاية 8 ت�سرين الثاني )ن�نبر( من �سنة 

1993؛ حيث �سدر خاللها ظهير جديد في �ساأن اخت�سا�سات وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية.

لقد �سكل هذا الظهير)12( نقلة ن�عية في تعاطي الدولة المغربية مع المجال الديني؛ حيث حدد اأهداف 
ال�زارة في ثالثة اأهداف رئي�سية: اأداء ر�سالة الأوقاف والمحافظة على كيانها، والحفاظ على القيم الإ�سالمية 
و�سالمة العقيدة، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي، والتك�ين والتاأطير والدرا�سات في المجال الديني. 
ويالحظ في هذا ال�سياق تعاظم الهتمام الر�سمي بالأوقاف؛ حيث جعل منها الم�سرع اأول�ية اأ�سا�سية لل�زارة، 

واأعطاها الأ�سبقية عن الأهداف الخا�سة بالحرا�سة الدينية.

الفترة، والذي حمله ظهير 1993  الديني في هذه  الحقل  بتدبير  يتعلق  فيما  قان�ني  اأهم جديد  اأن  غير 
الر�سمي  الت�سال  و�سرعنة  الديني،  الميدان  في  العاملة  بالجمعيات  القان�ني  العتراف  في  ويتمثل 
التالي:  الن�س  جاء  الإ�سالمية  ال�س�ؤون  مديرية  لخت�سا�سات  بيانه  �سياق  ففي  بها،  العالقات  وربط   بها، 
المنظمات الإ�سالمية«،  الديني داخل المغرب وكذا مع  الميدان  العاملة في  »ربط العالقات مع الجمعيات 
الدولة  عزم  على  ق�يًّا  م�ؤ�سًرا  الن�س  هذا  �سكل  وقد  به.  خا�سة  م�سلحة  اأحدثت  الخت�سا�س  لهذا  وتفعياًل 

ال�ا�سح على النفتاح على الحركات الإ�سالمية والتعاون معها.  
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واإجماًل، لم تهتم الحك�مات المغربية الأولى في عهد الملك محمد الخام�س بقطاع ال�س�ؤون الإ�سالمية، 
ولم تخ�س�سه ب�زارة، وتركته على النح� الذي كان عليه في عهد الحماية الفرن�سية، وترجع اأولى خط�ات 
تاأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية وخا�سة قطاع "ال�س�ؤون الإ�سالمية" اإلى بداية عهد الح�سن الثاني.  

غير اأن اهتمام الح�سن الثاني المبكر بهذا القطاع لعتبارات مختلفة ثقافية و�سيا�سية، لم ينعك�س على 
اإذ لم ي�سهد قطاع ال�س�ؤون الإ�سالمية خالل اأربعة عق�د من حكمه تط�رات كبيرة، خالًفا  بنيته القان�نية؛ 
"ال�س�ؤون  تجربة  في  بارزتين  ظهيرا 61 و93 عالمتين  وبقي  الأخرى،  الحك�مية  والقطاعات  لل�زارات 

الإ�سالمية" في مغرب الح�سن الثاني. 

وبالرغم من محدودية التط�ر القان�ني والم�ؤ�س�ساتي لهذا المجال من الحقل الديني، فاإن الن�س��س التي 
وجدت تختزل هم�م ال�سيا�سة العم�مية في المجال الديني واأغرا�سها التاريخية، ففي الع�سرين �سنة الأولى 
من حكم الح�سن الثاني اأي من ال�ستينيات اإلى م�ستهل الثمانينيات كان الهدف من ال�سيا�سة الدينية للدولة 
الديني  الجم�د  م�اجهة  ا  واأي�سً والتالميذ،  والطلبة  المثقفة  النخب  و�سط  المتعاظم  الي�سار  نف�ذ  من  الحد 
وقد  وال�سلفية،  ال�س�فية  المك�نات  بع�س  في  المتمثل  الديني  الج�هر  واإهمال  ال�سكليات  على  والحر�س 
عبر عالل الفا�سي عن هذه الهم�م ب��س�ح في ر�سالته للملك الح�سن الثاني بمنا�سبة تعيينه وزيًرا لل�س�ؤون 

الإ�سالمية. 

اإن اإكراهات �سراع النظام الملكي مع المعار�سة الي�سارية في ال�ستينيات وال�سبعينيات على الخ�س��س 
والدمج  المغربية،  الدولة  بنية  في  وال�سيا�سي  الديني  اإ�سكالية  مع  التعامل  في  ت�ازنه  الثاني  الح�سن  تفقد  لم 
بينهما، بحيث حافظ على ا�ستقالل كل مجال عن الآخر، وتجلى هذا الأمر ب��س�ح في تحديد اخت�سا�سات 
التي ن�س عليها ظهير 61 وت��سيح عالقتها بالت�سريع والقان�ن؛ فاإدراًكا من الم�سرع المغربي  هيئة الإفتاء 
اأن الفت�ى لها  اأو�سح في �سياق تعريفه لهيئة الإفتاء  القان�ن والفت�ى، فقد  للت�سارب الذي قد يح�سل بين 
�سبغة دينية �سرفة، ول يك�ن لها اأي تاأثير على الق�انين الجاري بها العمل، وه� ما اأ�س�س قان�نيًّا - ومع مرور 
ال�قت - لن�ع من العلمنة والزدواجية في تدبير �س�ؤون الحياة، فالفت�ى اأريد لها اأن تحكم ال�ساأن الخا�س، 
واإذا تعلق بع�سها بال�ساأن العام فال اعتبار قان�ني له، اأما ال�ساأن العام فحكمه من اخت�سا�س القان�ن. وربما 
لم يكن ق�سد الم�سرع من خالل هذا التمييز بين الفت�ى والقان�ن التاأ�سي�س للعلمانية، واإنما غر�سه تجاوز 
الزدواجية الت�سريعية، لكن عاقبة الأم�ر تدل على خالف ذلك؛ اإذ اأ�س�س هذا العتبار وهذا الت��سيح الذي 

حمله ظهير 61 لنف�سال الدين عن ال�سيا�سة في الدولة المغربية الحديثة.

لقد نجحت الدولة المغربية ن�سبيًّا من خالل قطاع ال�س�ؤون الإ�سالمية في ت�سجيع مي�ل الأ�سلمة داخل 
المجتمع المغربي، اأو على الأقل لم تكن عائًقا اأمامها، ومن ثم �ساهمت هذه ال�سيا�سة اإلى جانب تح�لت 
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تفاعل  اإلى  بالإ�سافة  للتعليم،  الن�سبي  والنت�سار  الح�سري  بالنم�  مرتبطة  المغربي  المجتمع  �سهدها  عميقة 
المغرب مع محيطه الخارجي في بروز حركة اإ�سالمية ن�سيطة ابتداء من �سن�ات ال�سبعينيات، ما فتئت تنم� 
وتتط�ر. لكن المثير في هذه الظاهرة الجديدة بالن�سبة للدولة المغربية في هذا الظرف ه� التهديد المحتمل 
الذي باتت ت�سكله على ال�ستقرار الروحي والأمن الداخلي، وه� ما حفزها على مراجعة الإطار القان�ني 
لل�س�ؤون الإ�سالمية وتكييفها مع التحديات الجديدة، ويعتبر ظهير 1993 ترجمة ملم��سة لهم�م الدولة في 

هذا الط�ر.  

لقد حمل هذا الظهير في طياته اإ�سارات ق�ية اأعربت عن ت�جهات الدولة المغربية في عقدي الثمانينيات 
والت�سعينيات في المجال الديني، وك�سفت ب�سكل ل لب�س فيه عن تنامي ال�عي الر�سمي بالخ�س��سية المذهبية 
للمملكة، على م�ست�ى العقيدة والفقه، وعائدها الإيجابي على ال�ستقرار الروحي للمغرب؛ فقد جعل هذا 
الظهير من ال�زارة ولأول مرة اأداة للحفاظ على "�سالمة العقيدة، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي"، 
بعدما كان ه�ى الدولة �سلفيًّا في ال�سن�ات الأولى من ال�ستقالل، ول تبدي اهتماًما كبيًرا لأم�ر المذهب، 
ول اأدل على ذلك خطاب عالل الفا�سي للعاهل المغربي الح�سن الثاني، الذي جاء فيه: »ولقد علمت رغبة 
جاللتكم في ال�سير على النهج الذي خطه جاللة والدكم المقد�س محمد الخام�س - ر�سي اهلل عنه - حينما 
اأ�سند منذ اأول عهده حركة البعث الإ�سالمي التي تجلت في الدع�ة ال�سلفية الحق الداعية اإلى تطهير الدين 
اأمر  اإليه من  باأخالقه، وت�سجيع ما دعى  التم�سك  اإلى  واإنعا�س م�ساجده ومعاهده، والدع�ة  وتق�ية مظاهره 

بالمعروف ونهي عن المنكر«.)13( 

ال�سبعينيات  عقدا  �سهدها  التي  الديني،  بالمجال  المت�سلة  والخارجية  الداخلية  ال�قائع  اأهم  فمن   
�سنة  المعار�سة  الإ�سالمية  ال�سبيبة  ظه�ر  الدينية:  �سيا�ستها  مراجعة  على  الدولة  والتي حفزت  والثمانينيات، 
1972؛ تاأليف الأ�ستاذ عبد ال�سالم يا�سين لر�سالة "الإ�سالم اأو الط�فان" المنتقدة للنظام، واإر�سالها للملك �سنة 

1974؛ اأحداث مكة �سنة 1979؛ الث�رة الإيرانية �سنة 1979...

وقد ك�سفت هذه الأحداث عن وج�د نخبة اإ�سالمية حديثة داخل المغرب، ا�ستفادت من �سيا�سة الدولة 
بال�لء  لها  تدين  ول  المذهبية،  المرجعية  تقا�سمها  ل  لكنها  له،  والم�سجعة  الديني  العمل  مع  المت�سامحة 
ال�سيا�سي، بل الأخطر من هذا وذاك ت�سكيكها في م�سروعية النظام الدينية والطعن فيها، متممة لدور المعار�سة 
ا  الي�سارية التي كانت تنكر على النظام م�سروعيته ال�سيا�سية. ومن ثم كان رد الدولة على هذه التط�رات ردًّ
هادًئا ومتكاماًل جمع بين المالحقة الأمنية للعنا�سر المت�سددة التي تكفلت بها وزارة الداخلية، واإدماج البعد 
التيارات الإ�سالمية المعتدلة  الت�ا�سل مع  الدينية للمملكة ب�سكل ق�ي، وفتح ج�س�ر  ال�سيا�سة  المذهبي في 
في الداخل والخارج، الذي تكفل به وزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية ال�سابق الدكت�ر عبد الكبير العل�ي 

المدغري، ويعتبر ظهير 1993 ترجمة قان�نية و�سيا�سية لهذا الرد.   
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اإن �سيا�سة "ال�س�ؤون الإ�سالمية" في المملكة المغربية خالل عقد الت�سعينيات وحتى وفاة العاهل الح�سن 
ومحاورتهم،  الإ�سالميين  مع  العالقة  وتط�ير  المذهبية،  الخ�س��سية  تكري�س  على  بالعمل  تميزت  الثاني 
وعقدت لهذا الغر�س م�ؤتمًرا دوليًّا اأطلق عليه "الجامعة ال�سيفية لل�سح�ة الإ�سالمية"، انعقدت دورته الأولى 
الت�ن�سية(،  )النه�سة  الغن��سي  را�سد  اأبرزها  من  وعالمية،  محلية  اإ�سالمية  قيادات  وح�سرته   ،1990 �سنة 
ومحف�ظ النحناح رحمه اهلل )مجتمع ال�سلم الجزائرية(، ويعتبر وزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية ال�سابق 

العقل المدبر لهذه ال�سيا�سة.

التعليم الديني بالمغرب.. من المجتمع نحو الدولة 
في عهد  المغربية  المملكة  في  الديني  الحقل  تاأهيل  ل�سيا�سة  الأ�سا�سية  المحاور  من  الديني  التعليم  يعتبر 
الح�سن الثاني، وذلك بهدف تك�ين م�اطن اأ�سيل معتز به�يته الدينية ومنفتح على الع�سر وقيم الحداثة، ومن 
المحطات البارزة في �سياق النه��س بهذا القطاع؛ اإ�سالح جامعة القرويين وتاأهيلها للقيام بدورها الديني 
والتنم�ي في مغرب ال�ستقالل، واإعادة تنظيم التعليم العتيق والأ�سيل، وتاأ�سي�س �سعب الدرا�سات الإ�سالمية، 
منذ  القطاع  المغربية في هذا  الدولة  تتبع تدخالت  يلي  فيما  الح�سنية... و�سنحاول  الحديث  دار  وتاأ�سي�س 

ال�ستقالل واإلى وفاة الح�سن الثاني �سنة 1999. 

جامعة القرويين: تحتل جامعة القرويين مكانة رمزية كبيرة لدى المغاربة قديًما وحديًثا، ويعدها اأغلبهم  -
اأقدم جامعة عالمية، واآثارها م�سه�دة في الجناح الغربي من العالم الإ�سالمي، ق�سدها الطالب من كل 
بقاع الدنيا بما فيهم الطالب الم�سيحي�ن، ول اأدل على مكانتها العالمية جل��س البابا "�سيلفي�ستر الثاني" 
الحتالل  ا�ستهدفها  المكانة  لهذه  واعتباًرا  العل�م.  من  جملة  عنهم  وتلقيه  علمائها  اإلى  10م  ق.  في 

الفرن�سي وحاول "اإ�سالحها"، ومراجعة نظامها. 

كما اأن الدولة المغربية وبمجرد ح�س�لها على ال�ستقالل حاولت اإ�سالح نظام الدر�س بها؛ حيث 
ي��سف  ابن  وبربيبتها  بها  العالي  ال�سلك  بتح�يل   1957 �سنة  التعليم  لإ�سالح  الملكية  اللجنة  اأو�ست 
بمراك�س اإلى كلية الآداب وكلية ال�سريعة. ويعتبر ظهير �سنة 1963 اأول خط�ة عملية ا�ستهدفت اإ�سالح 
جامعة القرويين في عهد ال�ستقالل؛ حيث جعل منها جامعة حديثة ت�سبه �سائر الجامعات الأخرى التابعة 
البحث  واإنعا�س  العربية،  واللغة  الإ�سالمية  الثقافة  في  مخت�سين  تخريج  وتت�لى  ال�طنية،  التربية  ل�زارة 
العلمي في ميدان ال�سرع واللغة العربية، وتك�نت في البداية من كلية ال�سريعة وكلية اللغة العربية بمراك�س 

وكلية اأ�س�ل الدين بمدينة تط�ان. 

اإن �سعي الدولة المغربية لتاأهيل جامعة القرويين وتنظيمها بناء على حاجيات الدولة الم�ستقلة ق�بل 
بالرف�س والريبة من طرف العلماء المغاربة، الذين كان�ا يرون في هذه الم�ؤ�س�سة العريقة والف�سيلة لديهم 
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ع�سهم الدافئ، وح�سن اله�ية العقدية والمذهبية للمغاربة، وينظرون في الآن نف�سه اإلى خط�ات النخبة 
الع�سرية الخارجة عن هيئة العلماء الرامية اإلى "اإ�سالح" الجامعة تطاوًل غير مقب�ل، وهكذا اندلعت حرب 
باردة بين الفئتين، وانك�سفت ب�سكل وا�سح على هام�س الحتفال بالذكرى الألفية لإن�ساء القرويين الذي 
اإل بعد تدخل الملك محمد الخام�س،  نظم بمبادرة من النخبة الع�سرية وقاطعه العلماء، ولم يح�سروه 
واكتف�ا - حينئذ - ب�سماع الخطاب الملكي، ثم ان�سحب�ا. ولن يقف ال�سراع عند هذا الحد بل �سيزداد 
ب�سبب م�سروع ت�حيد التعليم الذي تقدمت به وزارة التربية �سنة 1960؛ حيث اختزل هذا الم�سروع 
جامعة القرويين وجعلها مجرد كلية تابعة لجامعة محمد الخام�س، يديرها مدير من خارج هيئة العلماء، 
ا�ستدعت  وقد  ال��سع،  هذا  تغيير  اأجل  من  و�سغط�ا  اأخرى،  مرة  الم�سروع  هذا  �سد  العلماء  فانتف�س 
تحركاتهم هاته تدخل الملك الح�سن الثاني، الذي اقت�سى نظره اأن تك�ن جامعة م�ستقلة، تك�نت في 

البداية من ثالث كليات، وهي ال�سريعة، واأ�س�ل الدين، واللغة العربية.)14(

النف�ذ،  ح�ل  نخبتين  بين  �سراًعا  فقط  يكن  لم  الحقيقة  في  القرويين  جامعة  ح�ل  ال�سراع  اإن 
اإلى  الجانح  الفرن�سي(  )النم�ذج  الحديثة  الدولة  منطق  بين  �سراًعا  كان  ولكنه  الإ�سالح،  ومنظ�رات 
التحكم والت�سلط، وبين روح الدولة التقليدية التي تمتع علماء القرويين في ظلها بالحرية التامة، وبالرغم 
اأبداها العلماء لم�ساريع الإ�سالح فاإن الغلبة في النهاية كانت لمنطق الدولة، ومن ثم  من المقاومة التي 
�سلبهم النظام الجديد كل المتيازات التاريخية التي تمتع�ا بها، وفي مقدمتها ال�ستقاللية الإدارية والمالية 
والترب�ية، وتح�لت جامعة القرويين اإلى "معهد فني" في خدمة الدولة الحديثة، ويمدها بالأطر الدينية 

التي تحتاجها في الميادين المختلفة، وخا�سة التعليم، والعدل، وخطة العدالة، والت�ثيق.

التعليم العتيق: يق�سد بالتعليم العتيق الكتاتيب القراآنية التي ت�ستقبل الأطفال وتعلمهم القراءة والكتابة،  -
وتحفظهم القراآن، وتتخذ في الغالب اإحدى غرف الم�سجد اأو الجامع مكاًنا للدر�س والتعليم، وتنت�سر 
ب�سكل خا�س في الب�ادي، ثم المدار�س والمعاهد ال�سرعية التي يلتحق بها الطالب بعد اإتقانه حفظ القراآن؛ 
حيث يتفرغ لحفظ المت�ن في اللغة والفقه وغيرهما مع ال�سرح، وذلك بال�ستعانة ب�سي�خ م�سه�د لهم 
بالعلم والتمكن من فن�نه، ويعتبر المغرب تربة خ�سبة لن�س�ء وازدهار هذا النمط من التعليم؛ حيث كانت 

خالياه منت�سرة في �سائر الأنحاء والأقاليم.

ما  ا، وه�  تامًّ انقطاًعا  العم�مي  الع�سري  التعليم  منقطًعا عن  ال�ستقالل  بعد  العتيق  التعليم  كان  لقد 
األح على الدولة ال��سل بينهما، ويندرج اإ�سالح القرويين في هذا ال�سياق، غير اأن محاولت التحديث 
التعليم العالي  التعليم العتيق  في بنية  هاته لم تكلل بالنجاح فهي من جهة لم ت�ستطع ا�ستيعاب خريجي 
الحديث، وبالتالي تمكينهم من ال�س�اهد والألقاب التي تتيح لهم ال�ل�ج اإلى ال�ظيفة العم�مية؛ حيث 
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ا�سطدم ه�ؤلء الخريج�ن بح�اجز ال�سن، اأو تباين الم�سامين التعليمية بين المدار�س العتيقة والمدار�س 
والجامعات الحديثة، ال�سيء الذي لم يمكنهم من ال�ستمرارية والمتابعة.

وعم�ًما، وطيلة عهد الراحل الح�سن الثاني حافظ التعليم العتيق على وج�ده كنظام تعليمي تقليدي 
اأو في اأح�سن الأح�ال لم تحقق  م�اٍز للتعليم الع�سري، وف�سلت تقريًبا كل محاولت ال��سل بينهما، 
النتائج المرج�ة منها، بل الأبلغ من هذا كله ه� اإح�سا�س الدولة في �سخ�س رئي�سها الملك الح�سن الثاني 
باأهمية هذا التعليم ودوره؛ حيث اأمر باإعادة الحياة اإلى جامع القرويين وا�سترجاع دوره التعليمي وبنف�س 
البي�ساء على نف�س طراز  بالدار  الثاني  بتاأ�سي�س مدر�سة م�سجد الح�سن  اأمر  القديمة، وكذلك  الأ�ساليب 

المدار�س والمعاهد العتيقة.         

وو�ساًل بما �سبق، فاإن الدولة المغربية في عهد الح�سن الثاني، وفي �سياق تاأهيل الحقل الديني لم تبد 
اهتماًما كبيًرا لقطاع التعليم العتيق، ولم تلتفت نح�ه اإل بعد ظه�ر تحديات جديدة حملها اآخر القرن 

20 وبداية القرن 21. 

غ�ست  -  6 في  �سادر  ملكي  مر�س�م  بم�جب  الح�سنية  الحديث  دار  تاأ�س�ست  الح�سنية:  الحديث  دار 
1968؛ لتت�لى اإنماء التعليم العالي والقيام بالبحث في ميدان العل�م الإ�سالمية، وتخريج علماء مجتهدين 
قادرين على تحمل الم�سئ�لية الدينية في المغرب المعا�سر، وقد جاء تاأ�سي�س الدار عقب خطاب للراحل 
اأمام عدد من العلماء الم�ساركين في الدرو�س الح�سنية عبر فيه عن قلقه من ذهاب عدد  الح�سن الثاني 
من علماء المغرب المبرزين وعدم وج�د الخلف، في ال�قت الذي تزايدت فيه التحديات اأمام الدين، 
وكذلك رغبة منه في تجديد الدرا�سات الإ�سالمية في المغرب وخا�سة در�سي الحديث والتف�سير الذي 

عرف بهما المغرب في القديم.)15(

اإحداث �سعب الدرا�سات االإ�سالمية: تاأ�س�ست �سعب الدرا�سات الإ�سالمية في الجامعات المغربية �سنة  -
1980، بمبادرة من الدكت�ر محمد بلب�سير الح�سني عميد الدرا�سات الإ�سالمية في المغرب، تخرج 
اأو  بالدين  المت�سلة  تلك  منها  �س�اء  المختلفة  العم�مية  ال�ظيفة  ميادين  عمروا  الطلبة  من  المئات  منها 
البعيدة عنه، كما اأنها ا�ستكملت تك�ين عدد من الطلبة في مجال الدرا�سات الإ�سالمية لهم مهن مختلفة 

كالطب وال�سيدلة. 

ا�ستقرت  التي  الحديثة  بالدولة  ق�يًّا  تاأثًرا  تاأثر  الثاني  الح�سن  الديني في عهد  التعليم  اإن  الق�ل،  و�سف�ة 
الفرن�سية؛ الحماية  اإدارة  اأن�ساأتها  التي  للدولة  ا�ستمراًرا  ت�سكل  والتي  ال�ستقالل،  بعد  المغرب  في   هياكلها 
 حيث ظهر التعليم الديني الحديث لي�سد حاجات الدولة من الأطر والم�ظفين الدينيين، والذي تج�سد على 
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الدرا�سات الإ�سالمية في �سائر  اإ�سالحها ودار الحديث الح�سنية و�سعب  القرويين بعد  العالي في  الم�ست�ى 
كليات الآداب تقريًبا، ومن مظاهر التاأثير كذلك التي �ساحبت ن�س�ء هذه الدولة وتط�رها في المغرب تده�ر 
التعليم العتيق، الذي بقي وفيًّا لمغرب ما قبل الحداثة ال�سيا�سية، وتراجع عدد م�ؤ�س�ساته في الح�ا�سر والقرى، 

كما اأنه لم ي�ستفد من محاولت اإ�سالحية جادة وجريئة.

مع  الما�سي  القرن  من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  في  وخا�سة  الديني  بالتعليم  الدولة  اهتمام  اأدى  لقد 
ات�سعت  بحيث  للبلد،  الثقافية  النخبة  معطيات  تغيير  اإلى  الإ�سالمية  الدرا�سات  و�سعب  الحديث  دار  ظه�ر 
ب��س�ح  الأمر  هذا  وتج�سد  الي�ساريين،  الجامعيين  فئة  انح�سرت  وبالمقابل  الإ�سالميين،  الجامعيين  قاعدة 
اأواخر  في  المغرب(  لطلبة  ال�طني  )التحاد  الطالبية  النقابة  الإ�سالميين على  للطلبة  التدريجية  ال�سيطرة  في 

الثمانينيات وبداية الت�سعينيات.

العلماء، وعلماء الدولة
لقد مرت عالقة الدولة المغربية بالعلماء حتى نهاية عهد الح�سن الثاني بمرحلتين اأ�سا�سيتين؛ مرحلة رابطة 
علماء المغرب، وهي مرحلة التحكم عن بعد، ولم تخل هذه الفترة من لحظات عدم التجاوب و�س�ء التفاهم 
التي  المرحلة  الر�سمي وهي  الديني  العمل  تط�ير  اأجل  من  المبا�سر  الت�ظيف  ومرحلة  والعلماء،  الدولة  بين 
ا الرابطة المحمدية للعلماء. اأن�ساأت الدولة خاللها المجل�س العلمي الأعلى والمجال�س العلمية الإقليمية واأي�سً

هام�س  - وعلى  الكلمة،  ومفرقي  م�ستتين،  اأنف�سهم  المغرب  علماء  وجد  المغرب:  علماء  رابطة  مرحلة 
الأحداث بعد نهاية الحماية الفرن�سية، فالطريقة التي كان�ا ي�ؤثرون بها في الدولة التقليدية لم تعد منا�سبة، 
ال�ستقالل،  دولة  مع  التكيف  اأ�سكال  من  ك�سكل   ،1961 �سنة  المغرب  علماء  رابطة  جمعية  فاأ�س�س�ا 
ولجمع كلمة العلماء وت�حيد �سف�فهم لم�اجهة التحديات الدينية الم�ستجدة، وفي هذا ال�سياق �ساهمت 
اأزمة القرويين والختالف ح�ل �سبل النه��س بها في ا�ستنها�س العلماء، ودفعهم للتكتل في اإطار مدني. 
فقبل تاأ�سي�س الرابطة كان العلماء المغاربة اأفراًدا م�ستقلين اأو م�ستتين بين عدد من الأحزاب، ولم يكن لهم 

اأي وزن نظًرا لعدم ا�ستقاللهم بالراأي الديني وتاأثرهم بالم�قف ال�سيا�سي. 

المتعلقة  تلك  فيها  بما  العم�مية  ال�سيا�سة  ت�جيه  في  المغرب  علماء  رابطة  �ساهمت  تاأ�سي�سها  ومنذ 
بالمجال الديني اأو ذات ال�سلة به، و�سجلت م�اقف ق�ية اإزاء عدد من الق�سايا، وكانت �سحيفة "الميثاق" 
ل�سان حال الرابطة، بالإ�سافة اإلى بيانات وبالغات م�ؤتمراتها المعبر الأ�سا�سي عن هذه الم�اقف ووجهات 
نظر العلماء من ق�سايا ال�ساأن العام، يق�ل ال�سيخ عبد اهلل كن�ن اأول رئي�س لرابطة العلماء ومدير �سحيفة 
الميثاق في عددها الأول: »تحر�س رابطة علماء المغرب اأن تبلغ كلمتها وراأيها عن طريق الميثاق، وما 

كلمتها اإل كلمة الدين الحنيف وما راأيها اإل راأي ال�سرع المطاع«.)16(
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وتفعياًل لهذا الخط الإ�سالحي خا�ست الرابطة معارك كثيرة، وتطرقت لق�سايا ح�سا�سة في ال�سيا�سة 
اأبرز هذه الق�سايا ق�سية الإعالم والتلفزي�ن تحديًدا، فقد ا�ستنكرت ما يعر�س من اأفالم  العم�مية، ومن 
بين  الخمر  �سرب  تف�سي  وا�ستنكرت  التعليم،  في  وتدخلت  الفاح�سة،  على  وتحر�س  الحياء  تخد�س 

المغاربة.

اأخذ  الذي  الم��س�عي  ال�اقع  من  وباإيعاز  العلماء  من  بقرار  المغرب  علماء  رابطة  ن�ساأت   لقد 
في تجاوز هذه الق�ى على اأكثر من �سعيد، ولم تخل ممار�ستها في منا�سبات مختلفة من "�سغب" وا�سح 
وتمتع  ت�سايقها،  ولم  المجال  الدولة  لها  ف�سحت  ذلك  من  وبالرغم  وم�ساريعها،  ال�سلطة  تجاه  وجلي 
اأو  الإعالم  اأو  الم�ساجد  في  �س�اء  المملكة،  رب�ع  في  الديني  والفعل  الق�ل  في  كبيرة  بحرية  اأع�ساوؤها 
المنا�سبات. ويمكن تف�سير المرونة التي اأبدتها الدولة في التعامل مع هيئة العلماء بالرغم من معار�ساتها 
المتكررة، بابتعادها عن ال�ساأن الحزبي وتزكيتها للم�سروعية الدينية للنظام، بالإ�سافة اإلى تزامن ظه�رها 
 وفعاليتها مع الجتياح ال�ستراكي للمغرب �سيا�سيًّا وثقافيًّا. وا�ستمرت عالقة الدولة بالرابطة على هذا النح� 

اإلى �سنة 2003.

حالة  -  - المغرب  لعلماء  اأ�سا�سية  ك�اجهة   - المغرب  علماء  رابطة  دخلت  العلمية:  المجال�س  مرحلة 
وال�سيخ   ،)1989 )ت  كن�ن  اهلل  عبد  كالعالمة  العلمية  ورم�زها  قادتها  اأبرز  حياة  وفي  عام،  رك�د 
المكي النا�سري )ت 1994(، واقت�سر دورها على تدبيج البيانات واإ�سدار الت��سيات في المنا�سبات 
والم�ؤتمرات، وبات ح�س�ر الغالبية العظمى من العلماء في المجتمع باهًتا وغير م�ؤثر، في ال�قت الذي 

زادت فيه حدة التحديات الدينية للمملكة، وخا�سة على ال�سعيد العقدي والفقهي والخلقي. 

المجل�س  اإن�ساء  عن  فيه  اأعلن  الذي   ،1980 )فبراير(  �سباط  في  الثاني  الح�سن  العاهل  خطاب  اإن 
العلمي الأعلى �سجل بمرارة تراجع المكانة الإ�سالحية للعلماء، وخاطبهم ب�سراحة �سادمة قائاًل: »اإنكم 
اأ�سبحتم  اإنكم  اأق�ل  اأن  المغرب، بل يمكنني  الي�مي في  الميدان  اأ�سبحتم غائبين عن  العلماء  ح�سرات 
غرباء، ذلك ولي�س من تلك الغربة التي يقال فيها وط�بى للغرباء، فهذه الغربة ن�ؤدي ثمنها جميًعا... لأنه 
اأ�سبح الإ�سالم وتدري�س الإ�سالم في الجامعات اأو في المدار�س الثان�ية ل يعدو اأن يك�ن درو�ًسا لتعليم 

ن�اق�س ال��س�ء ومبطالت ال�سالة«.)17(

لقد دفعت هذه ال��سعية ال�سلبية الدولة اإلى اإحداث المجال�س العلمية �سنة 1981، وتحفيز العلماء 
م�سادر  على  الت�سييق  ذلك:  وراء  من  وغايتها  الإ�سالحية،  المجتمعية  باأدوارهم  للقيام  ومعن�يًّا  ماديًّا 
التي ات�سع نف�ذها في المغرب في هذه الآونة، وتح�سين المغاربة من الجتياح المادي  الت�سدد الديني 
وخا�سة ال�ستراكي، وت�طيد ال�سنة كرد على انت�سار البدعة. وتزامنت عملية ا�ستنها�س العلماء هاته، والتي 
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كان وراءها الح�سن الثاني - �سخ�سيًّا - مع عدة اأحداث �سيا�سية واأمنية، وفي مقدمتها الث�رة الإيرانية، 
واأحداث مكة �سنة 1979، و"انتفا�سة الخبز" �سنة 1981.

وانطلقت تجربة المجال�س العلمية الإقليمية في عهد الح�سن الثاني في ني�سان )اأبريل( من �سنة 1981 
المغربية  المدن  ال�سنة، وغطت  نف�س  ي�لي�ز من  اأربعة ع�سر مجل�ًسا في  اإلى  العدد  ليرتفع  ب�ستة مجال�س، 
ال�ج�د  العلماء عمليًّا من  نقل  التجربة  الدولة من خالل هذه  المختلفة. وحاولت  الجهات  الرئي�سية في 
بالق�ة اإلى ال�ج�د بالفعل، ودفعتهم اإلى الم�ساهمة في م�اجهة التحديات الدينية للمملكة؛ حيث جعلت 
من  ر�س�له«  و�سنة  اهلل  بكتاب  التم�سك  اإطار  في  والمذهب  العقيدة  في  البالد  على وحدة  الإبقاء  في  »الإ�سهام 

الأهداف الأ�سا�سية للمجال�س العلمية الإقليمية كما ف�سلها ظهير 1981 الم�سار اإليه �سابًقا. 

كانت  الثاني  الح�سن  بقيادة  الما�سي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  في  المغربية  الدولة  اأن  يبدو  ثم،  ومن 
الح�سن  العلماء،  فطم�ح  اإ�سراف  بالإ�سالم، وتحت  ا�ستراتيجي كبير في عالقتها  م�ستعدة لإحداث تح�ل 
الثاني فيما يتعلق بالإ�سالح الديني كان كبيًرا، ويتجاوز حدود المملكة اإلى اإفريقيا واآ�سيا، ويتعدى الفقهيات 
وجزئيات الدين اإلى ق�سايا الأ�سلمة الكبرى المتعلقة بالقت�ساد وال�سيا�سة والمجتمع، وتعتبر خطبه الم�ثقة 
اأكبر �ساهد على هذا ال�ستعداد وهذا الطم�ح، غير اأن طائفة العلماء التي ا�ستعان بها للقيام بهذا التح�ل لم 

ت�سعفه، وبقيت مبادرتها العلمية والعملية محدودة، ودون م�ست�ى التحدي.        

الم�سجد والدولة.. التحديات االأخالقية للنمو الح�سري
حافظت الم�ساجد على ا�ستقاللها المادي والمعن�ي بعد ال�ستقالل )1956(، ولم ي�ستجد �سيء قان�ني 
خا�س بها، اإل ما تعلق بتدبير الأحبا�س، وذلك اإلى حدود �سنة 1984 تاريخ �سدور اأول قان�ن ينظم �س�ؤون 
الم�ساجد. وقد ا�ستهدفت الدولة من خالل تدخلها هذا، الحد من التزايد الع�س�ائي للم�ساجد، واإخ�ساعها 
من الناحية الهند�سية والتقنية لقان�ن التعمير، ثم حل م�ساكل التم�يل بالن�سبة لهذه المن�ساأة الدينية حيث ا�سترط 

هذا القان�ن وج�د اأحبا�س لها، ي�ؤجر منها القائم�ن على ال�سعائر، وي�سان بها الم�سجد.

في  وال�عاظ خا�سة  والخطباء  الأئمة  اختيار  "الجماعة" في  القان�ن حق  هذا  �سلب  اأخرى،  ومن جهة 
المجل�س  وا�ست�سارة  الداخلية،  بالتن�سيق مع وزارة  الأوقاف  اخت�سا�س وزارة  الأمر من  المدن، وجعل هذا 

العلمي الإقليمي الذي يعنيه الأمر.)18( 

لقد كان هذا القان�ن رد فعل ق�ي على الف��سى التي بداأت تعتري م�ساجد المملكة في بداية الثمانينيات، 
الع�س�ائية  لتف�سي  وو�سيلة  ال�سالة،  لتاركي  مرتًعا  الم�ساجد  اأ�سبحت  حيث  البالد؛  عاهل  اإلى  خبرها  وانتهى 
المعمارية، وانت�سار البدع، وف�ساء يظهر خالله النق�سام المذهبي... ومن ناحية اأخرى و�سع هذا الت�سريع قي�ًدا 
جديدة اأمام حركة الن�سطاء الإ�سالميين بالم�ساجد، والتي كانت تحت�سن مجال�سهم الترب�ية واأن�سطتهم الدع�ية.         
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من ال�سلفية الوطنية اإلى الحركة االإ�سالمية
لقد تاأخر ظه�ر الحركة الإ�سالمية الحديثة في المغرب حتى عقد ال�سبعينيات من القرن الما�سي، ومن 
بين الأ�سباب التي تف�سر هذا التاأخر، الن�ساط الملح�ظ للجناح ال�سلفي من الحركة ال�طنية، الذي كان يمثله 
التيار  على  المح�س�بة  العنا�سر  وبع�س  الفا�سي،  عالل  مقدمتهم  وفي  الم�سه�رة  وقياداته  ال�ستقالل  حزب 
التقدمي الذي يمثله التحاد ال�طني للق�ات ال�سعبية مثل اأبي �سعيب الدكالي. ومن ثم كانت معظم ال�ظائف 
الإ�سالحية للحركة الإ�سالمية ومطالبها ال�سيا�سية حا�سرة وبق�ة في برامج الحركة ال�طنية المغربية بمك�ناتها 
المختلفة في ال�سن�ات الأولى من ال�ستقالل. والذي ي�ؤكد هذا التف�سير انت�ساب عدد من القادة الم�ؤ�س�سين 
لأول تيار اإ�سالمي حديث في المغرب وه� "ال�سبيبة الإ�سالمية" اأو جناحها ال�سري "حركة ال�سباب الم�سلم" 
اأبرز ه�ؤلء  الي�سارية، ومن  المي�ل  ال�سعبية ذي  للق�ات  ال�طني  التحاد  المنت�سبة لحزب  التحادية  لل�سبيبة 

القادة عبد الكريم مطيع، اإبراهيم كمال، عبد الإله بن كيران. 

ال�سبعينيات،  وبداية  ال�ستينيات  اأواخر  وليدة  المغرب  في  ع�سري  اإ�سالمي  لعمل  الم��س�عية  فالحاجة 
اأغلبها محلي ن�سطت في عدد  وتبل�رت هذه الحاجة عمليًّا في تاأ�سي�س مجم�عة من الجمعيات الإ�سالمية 
من المدن المغربية، ومن هذه الجمعيات في مدينة الدار البي�ساء "جمعية اأن�سار الإ�سالم" التي كان يراأ�سها 
ال�ساتي، و"الجمعية  ال�سيخ محمد  يراأ�سها  ال�سرغيني، و"جمعية ال�عظ والإر�ساد" التي كان  ال�سيخ مف�سال 
الإ�سالمية" في الق�سر الكبير، و"جمعية الدع�ة الإ�سالمية" في �سف�ساون... غير اأن التج�سيد الق�ي للحركة 
في  ثم  الهندية،  التبليغ  جماعة  وفرع  الإ�سالمية،  ال�سبيبة  جمعية  في  تجلى  المغرب  في  الحديثة  الإ�سالمية 

جماعة العدل والإح�سان، وبع�س المجم�عات ال�سلفية. 

وقد ا�ستطاعت هذه الحركة الفتية لفت النتباه اإليها بحكم ن�ساطها الق�ي، واأ�سبحت جزًءا من "اللعبة 
ال�سيا�سية" في مغرب ال�سبعينيات وما بعدها، وه� ما ا�ستدعى تدخل الدولة، وتجديد �سيا�ستها العم�مية في 

المجال الديني بعد ظه�ر هذا الفاعل.    

الحقائق اال�ستراتيجية لل�سيا�سة الدينية في مغرب الح�سن الثاني
انطالًقا مما �سلف انتهينا اإلى مجم�عة من الخ�سائ�س يمكن اعتبارها العناوين الأ�سا�سية لل�سيا�سة الدينية 

في عهد الح�سن الثاني، ومن اأبرز هذه الخ�سائ�س:

المجتمع:  - من  الديني  لالخت�سا�س  البطيء  وال�سلب  الديني،  الحقل  على  للدولة  التدريجية  الهيمنة 
فالدولة المغربية عقب ال�ستقالل بدا وكاأنها غير مهتمة بالمجال الديني، وكانت اإمارة الم�ؤمنين تمار�س 
اخت�سا�ساتها ب�سكل تقليدي وع�س�ائي، لكن �سيًئا ف�سيًئا ظهرت الحاجة اإلى قطاع ال�س�ؤون الدينية الذي 
�ست�كل له مهمة التاأطير الديني وتنمية الثقافة الدينية، و�سيخ�س�س ب�زارة في بداية ال�ستينيات، ثم بعد ذلك 
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احتيج اإلى العلماء، فعملت الدولة على ا�ستقطاب العلماء واإدماج اأعمالهم في نظامها من خالل م�سروع 
المجال�س العلمية، واإ�سدار قان�ن الم�ساجد.

الوعي المذهبي المتاأخر: فالدولة المغربية في بدايتها وفي الع�سرين �سنة الأولى من حكم الح�سن الثاني  -
لم تكن تهتم كثيًرا بق�سية المذهب، وت�ساهلت مع المذاهب الإ�سالمية "الدخيلة" على المغرب وخا�سة 
الأخطار  اأدركت  الما�سي  القرن  الثمانينيات من  ال�سبعينيات وبداية  اأواخر  ال�هابي، لكن في  المذهب 
التي باتت تتهددها ب�سبب ت�ساهلها في هذا المجال، واإهمالها له، ومن ثم بداأ اإلحاح الدولة على اللتزام 

المذهبي في عالقتها بالفاعلين الدينيين داخل المملكة.

نهج �سيا�سة التر�سيد والحوار مع المكونات االإ�سالمية التي ال تنازع في الم�سروعية الدينية للملك،  -
وتعترف بقواعد النظام ال�سيا�سي المغربي، وبالمقابل الت�سديد والت�سييق على االأطراف التي تنازع في 
ال�سبيبة  التي تعاملت بها الدولة مع  ال�سيا�سة ب��س�ح في الطريقة ال�ستيعابية  تجلت هذه  هذه االأ�س�س: 
فيها  بما  الأخطاء  بع�س  عن  والتغا�سي  بالمرونة  تميزت  حيث  المجاهد؛  مجلة  �سدور  قبل  الإ�سالمية 
ا التفاهمات غير المعلنة وال�سمنية بين الدولة والجماعة الإ�سالمية في  حادث اغتيال عمر بن جل�ن، واأي�سً
بداية الثمانينيات التي اأتاحت لهذه الأخيرة هام�ًسا وا�سًعا للعمل والن�ساط الثقافي والترب�ي والدع�ي، 
اأما الطريقة الإق�سائية للدولة في معالجة الملف الإ�سالمي فلها اأمثلة عديدة، من اأبرزها المتابعات الأمنية 

لقيادات واأع�ساء "اأ�سرة الجماعة"، وجماعة العدل والإح�سان بعدها.

وتاأكد هذا النهج التر�سيدي والح�اري للدولة من خالل مجم�عة من المبادرات، من اأبرزها الجامعة 
المغرب  في  الإ�سالمي  العمل  قادة  من  عدد  للتقاء  منا�سبة  �سكلت  التي  الإ�سالمية،  لل�سح�ة  ال�سيفية 
ا  واأي�سً وال�سيا�سية،  الفكرية  والإ�سكاليات  الق�سايا  من  عدد  ح�ل  والح�ار  النقا�س  وتط�ير  والخارج 
عقد لقاء وطني لخطباء الجمعة وه� الأول من ن�عه لتدار�س م��س�ع خطبة الجمعة، الح�ار مع العدل 

والإح�سان، والجماعة الإ�سالمية، وحركة الإ�سالح والتجديد.

تطلعاته  - دون  والحيلولة  والتثقيفية،  التربوية  اأبعاده  في  االإ�سالمي  العمل  ح�سر  على  اأمكن  ما  العمل 
في  الخ��س  لهم من  المحذرة  للعلماء،  الم�ؤمنين  اأمير  اأوامر  في  ب��س�ح  الأمر  ال�سيا�سية: وتجلى هذا 
ال�سيا�سة بالمعنى المبا�سر، ورف�س الدولة لطلب تقدم به اأع�ساء حركة الإ�سالح والتجديد �سنة 1992 

لتاأ�سي�س حزب التجديد ال�طني.

الحوافز النظرية والمو�سوعية لتاأهيل الحقل الديني في عهد محمد ال�ساد�س
يعبر عن  �سيا�سي  اختيار  ال�ساد�س ه� من جهة  الملك محمد  الديني في عهد  الحقل  تاأهيل  اإن م�سروع 
الفل�سفة ال�سيا�سية للعاهل المغربي، واأ�سل�به في تدبير الدولة، ومن جهة ثانية مح�سلة لعدة تفاعالت واأحداث 
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الم�سروع،  هذا  وراء  الأ�سباب  منزلة  تنزل  ال�ساب،  الملك  من حكم  الأولى  ال�سن�ات  في  المغرب  �سهدها 
ال�سيء الذي جعله م�سروًعا تاريخيًّا، وج�ابًا �سروريًّا عن �س�ؤال الدين في الدولة والمجتمع من منظ�ر �سيا�سي.

التي جعلت كل خط�ات  النظرية،  القناعات  التاأهيل على مجم�عة من  ارتكز هذا  اأخرى  ناحية  ومن 
التاأهيل اأو الإ�سالح مت�سقة ولها نف�س الأفق، وكذلك لها نف�س المجرى في الحال والماآل، وه� ما جعل 
الدينيين وفي مقدمتهم  للدولة وقادتها  دينية  اإ�سالحية  تعبيًرا عمليًّا عن روؤية  الديني  الحقل  تاأهيل  م�سروع 

العاهل المغربي محمد ال�ساد�س ووزيره في الأوقاف الدكت�ر الم�ؤرخ اأحمد ت�فيق.

الديني وتنزيله لروؤية فكرية و�سيا�سية مت�سقة  النظرية خ�سع ت�سميم م�سروع هيكلة الحقل  الناحية  فمن 
تتجلى معالمها في كافة مجالت الحقل، وبالرغم من �سع�بة الح�س�ل على معطيات الدولة ذات الطبيعة 
ال�ستراتيجية والنظرية التي تتناول منطلقات ومبادئ تاأهيل الحقل الديني ب�سكل حا�سم، فاإننا ن�ستطيع من 
خالل ا�ستقراء كافة التعبيرات الم�اكبة لتنزيل الم�سروع تجريد بع�س الأ�س�س، ومن اأبرزها: اإمارة الم�ؤمنين، 

واله�ية الدينية، والحداثة.

اإمارة الموؤمنين: تعرف الد�ساتير المغربية الملك منذ اأول د�ست�ر �سنة 1962م اأنه »اأمير الم�ؤمنين والممثل  -
الأ�سمى لالأمة... وه� حامي حمى الدين«، تتاأ�س�س �سرعيته على البيعة، فال�ظيفة الدينية انطالًقا من هذا 
التعريف هي من اخت�سا�سه وه� الم�ستاأمن عليها، ومن ثم كانت كل التدابير والتدخالت ال�سيا�سية في 
المجال الديني من اخت�سا�س اأمير الم�ؤمنين، اأو تمار�س بتف�ي�س منه، مهما كانت الجهة المنفذة لها، 

والقائمة عليها. 

فم�سروع اإعادة هيكلة الحقل الديني في عهد الملك محمد ال�ساد�س لم يم�س عالقة اأمير الم�ؤمنين 
بال�ظيفة الدينية، ولم يدخل عليها اأي تعديل، بل حافظ على ا�ستقالل الملك بها، وهيمنته عليها، وتاأكيًدا 
لهذا المعنى قال محمد ال�ساد�س في خطاب العر�س في تم�ز )ي�لي�ز( 2003م: »فال�ظائف الدينية هي 
من اخت�سا�س الإمامة العظمى المن�طة بنا بم�ساعدة مجل�س )علمي( اأعلى ومجال�س اإقليمية«، فالعلماء 
في هذا الت�س�ر هم مجرد ن�اب عن اأمير الم�ؤمنين في تبليغ اأحكام ال�سرع،)19(والفت�ى من�طة به،)20( 
ووزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية وزارة �سيادة، ينظمها ظهير �سريف �سادر عن اأمير الم�ؤمنين خالًفا 

لباقي ال�زارات التي تنظم عملها مرا�سيم وزارية.

اإن تاأهيل الحقل الديني في عهد محمد ال�ساد�س �سكل نقلة ن�عية وع�سرية في مفه�م اإمارة الم�ؤمنين، 
بحيث عملت "اإمارة الم�ؤمنين" على ماأ�س�سة جميع مك�نات ال�ظيفة الدينية تقريًبا، وا�سترجاع ما تفلت 
منها وخا�سة على م�ست�ى التاأطير بحكم التط�ر الجتماعي وال�سيا�سي الذي �سهده المغرب، م�ستهدفة 
جعل كل تدبير ديني وممار�سة دع�ية داخل تراب المملكة مهما كانت الجهة التي تقف وراءها �سكاًل 

من اأ�سكال التدبير المف��س الذي ترعاه اإمارة الم�ؤمنين.



كرا�سات علمية   4 22

الهوية الدينية للمملكة المغربية: اإن هيكلة الحقل الديني وتاأهيله في عهد محمد ال�ساد�س قامت على 
التاريخي ودورها  المغربية، بحكم عمقها  الدينية  اله�ية  مرجعيات فكرية ودينية وا�سحة، تمثل ق�ائم 
ال�سيا�سي ال�ا�سح في تك�ين الجماعة ال�سيا�سية المغربية، واأهم هذه الق�ائم: العقيدة الأ�سعرية باعتبارها 
بالمعا�سي،  الم�سلمين  تكفير  في  المت�ساهلة  ال�سلفية  الأطروحات  بنق�س  الكفيلة  ال��سط"  "اأهل  عقيدة 
يعتبر  الذي  المالكي  والمذهب  "ظاهر" الن�س؛  على  اعتماًدا  التن�سي�س  في  والت��سع  دمهم،  وا�ستحالل 
الملك محمد ال�ساد�س اللتزام ب�حدته كاللتزام الد�ست�ري بال�حدة الترابية؛)21(وطريقة الجنيد)22( في 
الت�س�ف التي ت�سكل الَمعين الأ�سا�سي ل�س�فية المغرب منذ القدم، فتقريًبا كل الطرق ال�س�فية المغربية 
يلتقي �سندها عند الجنيد قبل افتراقها، ولهذا اعتبرها مهند�س� تاأهيل الحقل الديني بعًدا اأ�سا�سيًّا �سمن اأبعاد 

التدين المغربي وه�يته.

الر�سمي  التقدير  ح�سب   - المختلفة  بتمثالتها  المغرب  في  الإ�سالمية  الظاهرة  اإن  واالنفتاح:  الحداثة 
نظريًّا  الديني  الحقل  تاأهيل  ا�ستهدف  ولهذا  والنفتاح،  الحداثة  اأمام  حقيقية  تحديات  تطرح  باتت   -
الدولة  اأعربت  وقد  بينهما.  والت�فيق  الإ�سالمي�ن،  يج�سده  كما  والدين  الحداثة  بين  التعار�س  درء 
الإرهابية  )ماي(  اآيار  اأحداث 16  بعد   - وا�سح  ب�سكل   - الدين  اتجاه  التحديثية  ن�اياها  عن  المغربية 
ال�ساد�س  محمد  الملك  اأعلن  حيث  )الملك(؛  البلد  في  �سلطة  اأعلى  خالل  ومن  البي�ساء،  الدار  بمدينة 
�سمي  ما  لم�اجهة  الأبعاد  �سم�لية ومتكاملة  ا�ستراتيجية  نهج  اآيار )ماي( 2003، عن  في خطاب 29 
النفتاح  ف�سائل  على  الم�اطن  تربية  على  والترب�ي  الديني  �سقها  في  ت�ستند  الإ�سالمي"،  "الخطر   بــ 

والحداثة والعقالنية.)23( 

المملكة  في  الديني  الحقل  تاأهيل  �سيا�سة  عليه  ارتكزت  الذي  والنفتاح  الحداثة  مبداأ  اإن 
الدينية  الم�ؤ�س�سات  عن  ال�سادر  الديني  للخطاب  الترب�ية  الم�سامين  حدود  عند  يقف  لم  المغربية، 
النهج  كاعتماد  الأخرى؛  الختيارات  من  مجم�عة  اإلى  تعداها  واإنما  الر�سمية،  وال�سبه  الر�سمية 
وتدعيم  الإفتاء،  هيئة  اإن�ساء  مثل  الدينية،  والمهام  ال�ظائف  تجديد  في  وتر�سيخه  الم�ؤ�س�ساتي 
ا  واأي�سً المحلية...  العلمية  المجال�س  وت��سعة  الأعلى،  العلمي  للمجل�س  الم�ؤ�س�ساتي  الطابع 
مختلفة؛  م�ست�يات  في  الدينية  المهام  من  بمجم�عة  وتكليفها  الديني  العمل  في  المراأة   اإدماج 
الت�ا�سل  في  الحديثة  التقنيات  ا�ستخدام  وكذلك  المحلية...  العلمية  والمجال�س  والإر�ساد،  ال�عظ  في 

والإعالم مثل الإنترنيت، والإعالم ال�سمعي- الب�سري...

عليه،  يبنى  اأ�سا�ًسا  المغرب  في  الديني  الحقل  تاأهيل  م�سروع  �سياق  في  الحداثة  تعتبر  وهكذا، 
مدخالتها  في  �س�اء  التحديث  واآثار  لم�سات  من  المختلفة  مبادراته  تخل�  ول  اإليه،  يتطلع   واأفًقا 

اأو مخرجاتها.   
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الديني  الحقل  اإ�سالح  اإلى  الدولة  مبادرة  عللت  التي  الأ�سباب  اأهم  ح�سر  يمكن  الم��س�عية  الناحية  ومن 
وتاأهيله، في ثالثة اأ�سباب رئي�سية: ثقافية، و�سيا�سية، واأمنية.

االأ�سباب الثقافية
من  الحقائق  من  كبيًرا، ج�سدته مجم�عة  تط�ًرا ح�ساريًّا  الأخيرة  الثالثة  العق�د  في  المغرب  �سهد 
 ،%50 القرن  هذا  بداية  في  التمدين  ن�سبة  تعدت  حيث  ق�ي؛  ب�سكل  المدن  �ساكنة  ارتفاع  اأبرزها: 
تيارات  ووف�د  والمتعلمين،  التعليم  قاعدة  وات�ساع  المغرب،  تاريخ  في  مرة  لأول  ت�سجل  ن�سبة  وهي 
وتنامي  الإنترنيت،  مقدمتها  وفي  الأخرى  الت�سال  وو�سائط  المرئية  الإعالم  و�سائل  عبر  م�سرقية  دينية 
وخا�سة  المغربية  الإ�سالمية  المطب�عات  و�سعف  والمعاهد،  بالجامعات  الإ�سالمي  الثقافي  التيار 
الدينية  بالثقافة  المغربية  ال�س�ق  اختناق  وبالمقابل  والجنيد،  والأ�سعري  مالك  لمذهب  ال�فية  تلك 
وو�سائل  الر�سمية  الدينية  الم�ؤ�س�سات  وتخلف  ال�سلفي.  الت�جه  ذات  وخا�سة  ال�سرق  من  ال�افدة 
ظه�ر  اإلى  المطاف  نهاية  في  اأدى  ما  وه�  التط�رات،  هذه  م�اكبة  عن  ترعاها  التي  الديني  التاأطير 
"ثقافة دينية ل وطنية"، ل يكترث�ن بما يعتبره الخطاب  ال�سباب يحمل  جيل من المغاربة معظمهم من 
وطريقة  الأ�سعرية،  والعقيدة  المالكي،  كالمذهب  المغربية  الدينية  اله�ية  ث�ابت  الر�سمي   الديني 

الجنيد في الت�س�ف. 

ال�ساأن الديني في المغرب وعم�م المتتبعين ه�  الثقافية للقائمين على  اإثارة من ال�جهة  لكن الأكثر 
تنامي مظاهر عدم اندماج المتدينين في نمط التدين المغربي، �س�اء على م�ست�ى العبادات اأو العادات؛ 
بحيث تخلى الكثير من الأئمة والماأم�مين عن بع�س الرم�ز المذهبية في ال�سالة وخا�سة �سالة الجماعة، 
واأدخلت تلك الرم�ز في نطاق البدعة، مثل الت�سليمة ال�احدة عقب ال�سالة، وقراءة الحزب جماعة بعد 
�سالة المغرب، وال�سالة بال�سدل... وفي �سف�ف الن�ساء انت�سار اأ�سكال الحجاب ال�سرقي والتخلي عن 
الجلباب المغربي... لكن اأخطر هذه المظاهر واأبلغها اأثًرا هي تلك المتعلقة بالقناعات العقدية للمتدينين 
الجدد التي تت�ساهل في التكفير بالبدعة تاأثًرا بالمذهب ال�هابي وترًكا لمذهب الأ�سعري، والعداء ال�سديد 

للت�س�ف والمت�س�فة، والعتقاد بال�لء والبراء العقدي في مقاربة الأح�ال الجتماعية وال�سيا�سية.

رت في ال�اقع المغربي،  وهكذا ا�ستفاق ال�عي الر�سمي المغربي على حقائق ثقافية دينية كبرى تجَذّ
اأهم هذه  م�ستفيدة من تخلف ال�ظيفة الدينية للدولة المغربية و�سعف و�سائلها عق�ًدا من الزمان، ومن 
الحقائق: انت�سار "ثقافة دينية ل وطنية"، وانت�سار مظاهر "عدم اندماج المتدينين في نمط التدين المغربي".

االأ�سباب ال�سيا�سية: 
العاهل  عهد  في  تاأهيله  اأو  الديني  الحقل  هيكلة  اإعادة  لم�سروع  الأولى  الإرها�سات  تزامنت 
ال�سيا�سي  النف�ذ  بتنامي  تميزت  خا�سة،  �سيا�سية  ظرفية  مع  2000م(  )�سنة  ال�ساد�س  محمد  المغربي 
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والتنمية العدالة  لحزب  ال�ازن  الح�س�ر  في  اأ�سا�ًسا  تمثل  الذي  ال�سعبي،  الم�ست�ى  على   لالإ�سالميين 
معركة في  العلمانية  الق�ى  على  لالإ�سالميين  ال�ا�سح  ال�سعبي  والنت�سار  المغربي،  البرلمان   في 
"الخطة ال�طنية لإدماج المراأة في التنمية"،)24( التي تبنت مقاربة الن�ع في النظر لق�سايا المراأة والم�ساواة 
اأولى  الفترة  هذه  �سهدت  حيث  المختلفة؛  بف�سائله  ال�سلفي  التيار  وتنامي  الرجل،  نظيرها  وبين  بينها 

المتابعات الأمنية لما ا�سطلح عليه اإعالميًّا و�سيا�سيًّا بــ "ال�سلفية الجهادية". 

لقد ذكرت هذه الظرفية الدولة المغربية بم�س�ؤولياتها الدينية من جهة، وزادت من حدة قلقها ال�سيا�سي 
والأمني من الأبعاد التي بداأت تاأخذها الظاهرة الإ�سالمية في المجتمع المغربي من جهة ثانية، وتك�سف 
المبادرات الأولى للدولة المغربية في الحقل الديني عن هذا ال�عي الجديد؛ فلم يغفل خطاب اأغ�سط�س 
الأعلى والمجال�س  العلمي  المجل�س  تن�سيب  الم�ساجد، وخطاب  تركز ح�ل  الذي  )غ�ست( 2000م 
الديني  بال�ساأن  اعتنت  التي  الملكية  الخطب  من  وغيرهما  ال�سنة،  نف�س  من  دجنبر  في  المحلية  العلمية 
الإ�سارة اإلى الغايات ال�سيا�سية وراء العناية الملكية، وفي مقدمتها حفظ الأمن وال�ستقرار، وتر�سيخ اله�ية 
الدينية ال�طنية من خالل ن�سر قيم ال��سطية والعتدال، وم�اجهة ال�ساللت، وتر�سيخ المذهب المالكي 

وتاأميم الفت�ى.....)25(

لقد كانت البداية البطيئة و"التدريجية" لهيكلة الحقل الديني في المغرب ما بين 1999 و2003م 
اأخرى  بعبارة  اأو  الإ�سالمية،  الظاهرة  "ال�سلبية" لتط�ر  الم�ساعفات  الم�ؤمنين على  �سيا�سيًّا لإمارة  ج�اًبا 
�سكاًل من اأ�سكال التلقي ال�سيا�سي ال�سلبي للدولة للحركة الإ�سالمية في نهاية القرن الع�سرين وبداية ال�احد 
الإرهابية  الأحداث  بعد  الر�سمي  الخطاب  في  اأكثر  ال�سلبي  ال�سيا�سي  الأخذ  هذا  و�سيتجلى  والع�سرين، 

المروعة في 16 ماي 2003م. 

االأ�سباب االأمنية:
كان المغرب اإلى حدود 16 ماي 2003 يعتبر نف�سه ا�ستثناء في المنطقة العربية، وفي مناأى من عنف 
الإ�سالميين، بالرغم من ت�سجيل بع�س حالت القتل والغتيال القليلة، واتهام بع�س الن�سطاء "التكفيريين" 
بال�ق�ف وراءها، ويف�سر هذا ال�ستثناء بع�امل كثيرة وفي مقدمتها "اإمارة الم�ؤمنين" التي ت�س�د وتحكم 
ا لهذا الزعم، ولفتت انتباه الدولة المغربية  في المغرب، غير اأن تفجيرات ماي في البي�ساء و�سعت حًدّ
ومن ورائها المجتمع الدولي اإلى خط�رة م�سكلة الإرهاب وامتداداتها في المغرب، واألحت عليها في 
التحرك لر�سد ومتابعة منابع الإرهاب وخالياه في اأفق ا�ستئ�ساله، ومن اأبرز مكامن الإرهاب التي ن�ساأت 
قبل 16 ماي، وا�ستفادت من غفلة الدولة اأو ح�ساباتها: »جماعة ال�سراط الم�ستقيم«، التي اأ�س�سها زكرياء 
»مجم�عة  2002؛  �سنة  وج�دها  عن  واأعلن  الت�سعينيات،  بداية  في  البي�ساء  الدار  مدينة  في  الميل�دي 
ي��سف فكري«، التي ت�سبه حركة الهجرة والتكفير، ظهرت في الدار البي�ساء اأواخر الت�سعينيات، وتاأخر 
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اكت�سافها من طرف ال�سلطات الأمنية حتى �سنة 2002؛ »مجم�عة عبد ال�هاب الرباع«، التي انك�سف 
اأمرها بعد اأحداث 16 ماي، وكانت ت�ستهدف اأ�سا�ًسا م�ظفي الدولة، وقد تميزت هذه المجم�عة عن 
الع�سكرية في  الثكنات  اإحدى  �سابقاتها ب�سعيها الجدي للح�س�ل على ال�سالح؛ حيث خططت ل�سرقة 
المغرب ال�سرقي اعتماًدا على اأحد الجن�د؛)26(  »الخلية النائمة التابعة لتنظيم القاعدة«، ففي �سنة 2002 
تم اعتقال ثالثة �سع�ديين ومغاربة بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات اإرهابية �سد ال�سفن والب�ارج الحربية 
الأمريكية والبريطانية في م�سيق جبل طارق؛ وفي �سنة 2003 وقبل اأحداث 16 ماي بادرت الأجهزة 
اإلى اعتقال اثنين من رم�ز التيار ال�سلفي الجهادي ح�سب الت��سيف الأمني وهما عبد  الأمنية المغربية 
ال�هاب رفيقي المعروف باأبي حف�س وح�سن الكتاني بتهم تك�ين ع�سابة اإجرامية والم�س ب�سالمة الدولة. 

وبعد اأحداث الدار البي�ساء �ستت�الى الكت�سافات الأمنية للمجم�عات ال�سلفية، و�ستت�الى العتقالت 
والمالحقات والمحاكمات.

اإن تحليل هذه ال�قائع الأمنية اأثبت بما ل يدع مجاًل لل�سك �سدور ه�ؤلء الإرهابيين والنتحاريين عن 
مرجعيات اإ�سالمية �سلفية مت�سددة، وه� ما عجل بتنزيل م�سروع تاأهيل الحقل الديني، وتعزيز التدخالت 

الأمنية بتدخالت اأخرى ترب�ية تعيد ال�ساذين وال�ساردين اإلى خيار ال��سطية والعتدال. 

تاأهيل الحقل الديني جواب اإجرائي
تعتبر الإ�سالحات الم�ؤ�س�ساتية التي �سهدها الحقل الديني في المغرب، والإحداثات الكثيرة التي عرفتها 
مجالته المختلفة ج�اًبا عمليًّا وملم��ًسا عن التحديات الم��س�عية التي واجهت "الأمن الروحي" للمملكة 
في بداية الألفية الثالثة، والتي كادت اأن تع�سف بنمط التدين المغربي. وقد ات�سم هذا "الج�اب" بال�سم�لية 

والتن�ع، في ات�ساق تام مع حجم التحدي وتهديداته. 

واإنجازات،  مبادرات  عدة  في  ال�ساد�س  محمد  الملك  عهد  في  الديني  الحقل  تاأهيل  م�سروع  تج�سد 
غطت �سائر مجالت العمل الديني، وخا�سة مجالت التاأطير والتك�ين والإنتاج العلمي والثقافي. ومن اأبرز 
القطاعات الدينية التي طالها الإ�سالح قطاع الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية، والمجال�س العلمية، ومعهد دار 
الحديث الح�سنية، ورابطة علماء المغرب، والتعليم العتيق، والم�ساجد، والإر�ساد الديني والخطابة، والإعالم 
ر�سد  ومحاولة  وتحليلها،  المجال،  هذا  عرفها  التي  الإنجازات  اأهم  عر�س  يلي  فيما  و�سنحاول  الديني... 

اآثارها، بح�سب تتابعها الزمني. 

الم�سجد: يقع الم�سجد في �سلب ال�سيا�سة الدينية للدولة المغربية في العهد الجديد؛ حيث كان اأول مرفق  -
اإلى جانب  اإليه الدولة من اأجل تاأهيله وفتحه على محيطه، حتى ي�سهم في التنمية الب�سرية  ديني امتدت 
بداية  في   - الم�ساجد  قطاع  في  الدولة  �سيا�سة  ا�ستهدفت  لقد  للم�اطن.  الروحية  التنمية  في  م�ساهمته 
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الح�ساري،  والإقالع  الإن�سانية  التنمية  برهانات  وربطها  الدينية،  الم�ؤ�س�سة  هذه  وظائف  تن�يع  الأمر- 
وذلك من خالل فتح الم�ساجد اأمام الراغبين في التعلم ومح� الأمية.

واإلى جانب هذا البرنامج اهتمت الدولة من خالل وزارة الأوقاف بتغطية الخ�سا�س في مجال ال�عظ 
التيار  على  برزت عدة وج�ه مح�س�بة  بعدما  تح�سينها،  على  المملكة، وعملت  م�ساجد  في  والإر�ساد 

الإ�سالمي في هذا المجال، وابتكرت لهذا الغر�س برنامج ال�عظ عن طريق التلفاز.

اأكثر بهذا القطاع من خالل مجم�عة من المبادرات القان�نية التي اعتنت  و�سيتجلى اهتمام الدولة 
ا�سترطت  بحيث  الدنيا،  حدودها  اإلى  والمجتمعية  المدنية  المبادرة  وقل�ست  الم�ساجد،  بتفا�سيل 
لإقامة  مكان  اأو  م�سجد  اأي  فتح  قبل  الر�سمية  ال�سلطات  من  وم�افقة  ت�سريح  على  الح�س�ل  �سرورة 
كما  الثقافية،  العتبارات  من  بمجم�عة  وربطتها  الم�ساجد  اأ�سماء  اختيار  في  وتدخلت  ال�سعائر، 
وزير  اخت�سا�س  من  الأمر  هذا  وجعلت  والإمامة  الخطابة  مهام  لت�لي  دقيقة  قان�نية  م�سطرة  و�سعت 
والأخيرة  الأولى  الكلمة  �ساحبة  هي  "الجماعة"  كانت  بعدما  الإ�سالمية،)27(  وال�س�ؤون   الأوقاف 

في هذا المجال.

الم�سجد، داخل  �سي�سرف  الذي  والخطاب  للت�جيه  والديني  الترب�ي  بالمحت�ى  يتعلق  فيما   اأما 
كتـاب الإ�ســالمية  وال�ســ�ؤون  الأوقــاف  في  وزارتــها  خــالل  من  الـدولة  اأ�ســدرت   فقد 

الإمام والخطيب وال�اعظ"،)28( الذي يت�خى تاأطير الخطباء، وال�عاظ، والأئمة، تاأطيًرا مذهبيًّا،  "دليل 
يناأى بهم عن م�ارد التدين المختلفة، ويجعل منهم اأدوات فعالة في اإنتاج التدين المغربي باأبعاده المختلفة 

ال�سيا�سية والعقدية والفقهية والأخالقية.

واإجماًل، ا�ستهدفت الدولة المغربية من خالل تدخلها الكثيف في قطاع الم�ساجد اأمرين اثنين:

في  تمثل  والذي  المملكة،  م�ساجد  في  بارزة  باتت مظاهره  الذي  المذهبي  ال�ستالب  الأول: م�اجهة 
العقيدة الحنبلية والفقه ال�سافعي اللذين َتُبثُّهما مجم�عة من القن�ات الف�سائية، والدعاة الإ�سالمي�ن 

ع�ن الكثير من ال�سكليات المذهبية المغربية. الذين يبدِّ

الثاني: تعزيز �سلطة الدولة في هذا القطاع، و�سحبها من يد "الجماعة"، التي كانت في معظم الحالت 
والخطباء،  الدينيين  الَقيِّمين  وتعيين  وت�سييرها،  الم�سجدية  الإن�ساءات  في  المبادرة  �ساحبة  هي 

وذلك بتط�ير الت�سريعات القان�نية التي تهم هذا المجال.

اإ�سالح التعليم العتيق: بقي هذا الن�ع من التعليم بفروعه المختلفة م�ستقالًّ عن الدولة ومظهًرا اأ�سا�سيًّا   -
كمن مظاهر الفعالية الدينية للمجتمع، ل يخ�سع لمراقبة ال�سلطة العم�مية، ول يحتاج لإذنها وبرامجها.
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�سنة 1937، وه�  اإلى  المرحلة ال�ستعمارية وتحديًدا  اإلى  المجال يرجع  يتعلق بهذا  ت�سريع  اأقدم  ولعل 
الذي يحيل عليه الظهير المنظم للتعليم العتيق الذي �سدر حديًثا. 

مقاربة  في  بداية عهد جديد  العتيق  بالتعليم  المتعلق  )يناير( 2002  الثاني  كان�ن  ويعتبر ظهير 29 
غير  العم�مي،  التعليم  بنية  في  لإدماجه  الأ�سا�سي  المرجع  اأ�سبح  حيث  التعليم؛  من  الن�ع  لهذا  الدولة 
اإليها  اأ�سار  التي  التنظيمية  والقرارات  الق�انين  لتاأخر �سدور  نظًرا  التنفيذ؛  م�ق�ف  بقي  القان�ن  هذا  اأن 
اآيار )ماي( من �سنة 2006،  اأربع �سن�ات، وتحديًدا حتى �سهر  الظهير ال�سالف الذكر، مدة تقرب من 
2002 ظهير  في  المجمل  لت  َف�سَّ العتيق،  التعليم  ح�ل  وزارية  قرارات  �ستة  �سدور  عرفت   التي 

من الترخي�س اإلى نظام الدرا�سات والمتحانات، مروًرا بالتاأطير والتجهيز، ودعم الدولة.

وبالرغم من الت�سريعات المكثفة التي ا�ستهدفت قطاع التعليم العتيق والح�افز المادية والمعن�ية التي 
اأغرت بها الدولة الم�ؤ�س�سات القائمة لإدماجها، فاإن هذه العملية عانت من البطء ال�سديد، وعدم تجاوب 
الم�ؤ�س�سات العتيقة مع اإرادة الدولة، وه� ما دفع هذه الأخيرة اإلى تغيير اأ�سل�بها في التعامل مع م�ؤ�س�سات 
على  �سنة 2008  الدولة  اإقدام  في  ب�سكل خا�س  الأ�سل�ب  هذا  وتج�سد  معها،  والت�سدد  العتيق  التعليم 
اإغالق ح�الي �ستين داًرا للقراآن الكريم، ت�سنف من الناحية القان�نية م�ؤ�س�سات للتعليم العتيق، بدع�ى 
عدم احترامها لل�سروط القان�نية، وذلك على خلفية فت�ى اأحد �سي�خ ال�سلفية ال�هابية المغاربة محمد 
نة الأ�سرة" المعم�ل بها  المغرواي، تجيز زواج ال�سغيرة بنت الت�سع �سن�ات، ال�سيء الذي يعار�س "ُمَدوَّ

في المملكة.

وهكذا، فقد �سادرت الدولة المغربية من خالل هذه الت�سريعات الهام�س الم�ستقل عنها، الذي كانت 
�سكاًل  �سلطتها  تحت  وجعلته  عم�ًما،  والمجتمع  الإ�سالمية  والحركات  المدنية  الجمعيات  فيه  تن�سط 
وم�سم�ًنا، مدف�عة بالمخاوف الأمنية، والأمثلة ال�سلبية في عدد من البلدان الإ�سالمية. فالتعليم العتيق في 
�س�ء هذه الت�سريعات بالرغم من اأنه لم ي�ستفد ال�سيء الكثير من عالقته بالدولة على م�ست�ى الإمكانات 

المادية، فاإنه اأ�سبح من الناحية القان�نية في مرماها اإداريًّا وبرنامجيًّا. 

اإعادة هيكلة وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية: من المقت�سيات الأ�سا�سية لتاأهيل الحقل الديني في  -
الأوقاف وال�س�ؤون  التي تج�سدها وزارة  القائمة عليه  ال�سيا�سية  الم�ؤ�س�سة  اإ�سالح  ال�ساد�س  عهد محمد 
الثانية تخلف الدولة، وعجز و�سائلها  اأواخر الألفية  الديني للمملكة في  ال�اقع  اأظهر  الإ�سالمية، بحيث 
و�سيا�سيًّا،  فكريًّا  وتن�عهم  المتدخلين  بكثرة  المتميز  ال�اقع  هذا  دينامية  م�اكبة  وال�سيا�سية عن  القان�نية 
وزارة  وتنظيم  اخت�سا�سات  �ساأن  في  �سريف  )دجنبر( 2003 ظهير  الأول  كان�ن  في 4  �سدر  وهكذا 

الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية، نا�سًخا لظهير 1993.
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الإ�سالمية،  وال�س�ؤون  الأوقاف  ل�زارة  الجديدة  الهتمامات  من  مجم�عة  القان�ن  هذا  اأظهر  لقد 
لم يت�سمنها قان�ن 1993، ومن اأهم هذه الهتمامات: الم�ساهمة في بناء الم�ساجد وترميمها ودرا�سة 
طلبات الترخي�س ببنائها، والعناية بالتعليم العتيق، وو�سع �سيا�سة التك�ين الأ�سا�سي لالأطر الدينية، وتنمية 

الن�ساط الثقافي لل�زارة من خالل ن�سر الدرا�سات والأبحاث والترجمات....

ق�ت   2003 �سنة  الإ�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  لها  خ�سعت  التي  الهيكلة  اإعادة   اإن 
اليد  و�سعها  خالل  من  وذلك  الأ�سا�سي،  الفاعل  منها  وجعلت  الديني،  الحقل  في  الدولة  ح�س�ر   من 
الخطباء  وتك�ين  الدينية،  الأطر  تك�ين  �سيا�سة  ب��سع  وا�ستقاللها  العتيق،  والتعليم  الم�ساجد   على 

وال�عاظ والأئمة.

ومما يلفت النتباه في اإعادة الهيكلة هاته؛ التعديل الذي طال المادة 10 من قان�ن 93، التي كانت 
تن�س على: »ربط العالقات مع الجمعيات العاملة في الميدان الديني داخل المغرب وكذا مع المنظمات 
الإ�سالمية«، وا�ستبدالها في ظهير 2003 بما يلي: »ت�ثيق اأوا�سر التعاون واإقامة عالقات التبادل والتن�سيق 
مع القطاعات والهيئات ال�طنية والدولية في اإطار ال�سعي لتحقيق اأهداف ال�زارة«، ويعتبر هذا التعديل 
م�ؤ�سًرا على اتجاه الدولة اإلى القطع مع �سيا�سة النفتاح التي نهجتها مع الإ�سالميين في فترة الت�سعينيات 

من القرن الما�سي، والتمهيد القان�ني لحتكار وتاأميم العمل الديني في المملكة.      

)اأبريل(  - ني�سان   22( المحلية  العلمية  والمجال�س  االأعلى  العلمي  المجل�س  وتنظيم  هيكلة  اإعادة 
2004(: عانت المجال�س العلمية التي اأحدثها الح�سن الثاني في بداية الثمانينيات من القرن الما�سي من 
الفت�ر، و�سربها الخم�ل، بعد وقت وجيز من تاأ�سي�سها، في ال�قت الذي ت�ساعفت فيه التحديات الدينية 
اإلى اإعادة بعث هذه المجال�س، وا�ستنها�س همم العلماء  للمملكة، وه� ما دفع الملك محمد ال�ساد�س 
العلمي  المجل�س  تنظيم  باإعادة  للمملكة  وال�ستراتيجي  الحي�ي  ال�ر�س  وا�سُتهل هذا  فيها،  المنخرطين 
الأعلى والمجال�س العلمية المحلية ب�ا�سطة ظهير 22 ني�سان )اأبريل( 2004 الذي ن�سخ ظهير 1981، 
الم�سيرة  الأجهزة  حيث  من  ومحليًّا،  مركزيًّا  ق�ية  م�ؤ�س�سة  العلماء  م�ؤ�س�سة  من  الظهير   هذا  جعل  وقد 

والخت�سا�سات والنت�سار الجغرافي. 

ا  ردًّ يك�ن  اأن  ال�ستراتيجية  الناحية  من  له  اأريد  المغربية  المملكة  في  العلمية  المجال�س  م�سروع  اإن 
عمليًّا وفعاًل على جملة من تحديات الألفية الثالثة التي �سهدتها البالد، وفي مقدمتها مع�سلة الإرهاب 
والتطرف الديني، والنق�سام المذهبي، و�سعف التاأطير الديني، فالماأم�ل والمنتظر من المجل�س العلمي 
الأعلى والمجال�س العلمية المحلية - ر�سميًّا - اأن تنه�س بفرائ�س الركن التاأطيري �سمن "ال�ستراتيجية 
�سنة 2003، و�سرعت من وتيرة  انطلقت  التي  الديني وتجديده،  الحقل  وال�سم�لية" لتاأهيل  المندمجة 

تنزيلها تفجيرات البي�ساء.)29( 
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اإحداث الهيئة العلمية لالإفتاء: انتبهت الدولة المغربية - منذ وقت مبكر - لأهمية الفت�ى في المجال  -
الأ�سا�سية  الخت�سا�سات  من  جعلتها  حيث  الم�اطن؛  حاجات  من  اأ�سا�سية  حاجة  باعتبارها  الديني 
ل�زارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية عند تاأ�سي�سها �سنة 1961، وبالرغم من هذا الهتمام المبكر فاإن 
وه�  المغاربة،  للم�اطنين  الدينية  الحياة  في  وتدخالتها  ال�زارة  برامج  في  باهتة  ظلت  الفت�ى  وظيفة 
الإ�سالمية؛ وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  تحديث  بم�جبه  تم  الذي   ،1993 ظهير  بجالء  �سيعك�سه   ما 

اإذ اأ�سبحت الفت�ى من اخت�سا�سات م�سلحة تابعة لق�سم الت�جيه الديني التابع بدوره اإلى مديرية ال�س�ؤون 
الإ�سالمية.

اإن تدني اهتمام الدولة بالفت�ى في عهد الح�سن الثاني راجع بالأ�سا�س اإلى: ظه�ر فاعلين دينيين في 
ا عدم بروز حقائق ووقائع  المجتمع ين�ب�ن عنها في هذا المجال، وُيَلبُّ�ن الطلب الجتماعي عليها، واأي�سً
الثالثة وت�ساعد  الألفية  بداية  مع  لكن  في م�سادرها.  التحكم  اأو  احتكارها  اإلى  الدولة  تجر  الميدان  في 
المجال،  هذا  نح�  الدولة  التفتت  وخارجها،  الإ�سالمية  البالد  في  الفت�ى  على  القائم  العنف  م�جات 
اإعادة تنظيم  وزادت من درجة اهتمامها به، ويعتبر ظهير 22 ني�سان )اأبريل( 2004 الذي تم بم�جبه 
على  الظهير  هذا  ن�س  الفت�ى؛ حيث  مجال  في  المبادرة  ل�ستعادة  فعلية  اأول خط�ة  العلمية  المجال�س 
اإحداث "هيئة علمية مكلفة بالإفتاء " لتت�لى اإ�سدار الفتاوى الرامية اإلى بيان حكم ال�سريعة الإ�سالمية في 

الق�سايا ذات ال�سبغة العامة.

فالهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء هي م�ؤ�س�سة تابعة للمجل�س العلمي الأعلى، وتتك�ن اأ�سا�ًسا من اأع�سائه، 
وت�سدر فتاواها بطلب من رئي�س المجل�س العلمي الأعلى وه� اأمير الم�ؤمنين، اأو الكاتب العام للمجل�س، 
اأو بناء على طلب من جهة معينة بعد م�افقة المجل�س العلمي الأعلى عليه، وي�سترط في الق�سايا التي يجب 
اأن تعر�س على هيئة الإفتاء اأن تك�ن ذات �سبغة عامة، تتناول ق�سايا ال�ساأن العام، ول تخت�س بالنظر في 

الق�سايا الخا�سة اإل ما اأ�سبح منها في حكم العام.)30(

ومن ثم، ا�ستطاع هذا الم�سروع ماأ�س�سة الفت�ى واإلحاقها بالدولة، وم�سادرة حق العلماء والحركات 
وه�  الإفتاء،  هيئة  اخت�سا�س  من  الأمر  هذا  وجعلت  ال�سيا�سية،  الطبيعة  ذات  الفت�ى  في  الإ�سالمية 
كما  نطاقها،  في  المدنية  المبادرة  وتقلي�س  وتاأميمها،  لحتكارها  ر�سميًّا  �سعيًا  الكثيرون  فيه  راأى  ما 
الف�سائيات  خالل  من  ال�سرق  نح�  الم�سدود  المغربي  الجمه�ر  ا�ستقطاب  ا  اأي�سً الم�سروع  هذا  حاول 
المغربية  الخ�س��سية  يدرك جيًدا  الفت�ى،  في  مغربي  م�سدر  من  بتمكينه  وذلك  المختلفة،  الإعالم   وو�سائل 

ويقف عند حدودها.    

تاأ�سي�س الرابطة المحمدية لعلماء المغرب: لقد اأعلن العاهل المغربي محمد ال�ساد�س في خطاب 30  -
عن  البي�ساء  بالدار  المحلية  العلمية  والمجال�س  الأعلى  العلمي  المجل�س  اأمام   2004 )اأبريل(  ني�سان 
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اإلى "الرابطة المحمدية لعلماء المغرب"، وتاأخر  م�سروع تحديث رابطة علماء المغرب، وتغيير ا�سمها 
الملكي  الخطاب  م�سامين  وبح�سب   .2006 )فبراير(  �سباط   14 حتى  لها  المنظم  القان�ن  �سدور 
وظهيرها الم�ؤ�س�س اأريد لها اأن تك�ن دعامة اإ�سافية للقيام ب�ظيفة التاأطير في اإطار "ال�ستراتيجية المندمجة 

وال�سم�لية" لتاأهيل الحقل الديني في المملكة، وه� ما اأ�سارت اإليه ديباجة الظهير ب��س�ح.)30(

ولتمكين الرابطة المحمدية لعلماء المغرب في حلتها الجديدة من القيام ب�ظائفها على اأح�سن وجه 
ل لها مجم�عة من المتيازات، وفي مقدمتها تلقي  اعتبرها الم�سرع "م�ؤ�س�سة ذات نفع عام"، وه� ما ُيَخ�ِّ

التم�يالت الأ�سا�سية من الدولة.

اإن الرابطة المحمدية في ط�رها الجديد تجاوزت من الناحية التنظيمية والعملية النم�ذج الذي كان 
معم�ًل به في رابطة علماء المغرب، فهي لم تفتح اأب�ابها في وجه �سائر اأع�ساء الرابطة ال�سابقين وعلماء 
المغرب، واكتفت بع�س�ية البع�س منهم، كما اأنها لم تعتمد اأ�سل�ب الفروع واقت�سرت على ممثلين لها 

من الجن�سين في الأقاليم والمحافظات.

مركز  اأ�س�ست  حيث  والثقافي؛  العلمي  الجانب  اهتمامها  على  الرابطة  غلَّبت  اأخرى  ناحية  ومن 
ا من الن�س��س التراثية المغربية في مجالت  الدرا�سات والأبحاث واإحياء التراث الذي اأ�سدر عدًدا مهمًّ
مختلفة من العل�م الإ�سالمية، كما اأ�سدرت مجم�عة مهمة من الأبحاث والدرا�سات في �سل�سالت مختلفة 
)مالكيات، اأعمال، ندوات...(، بالإ�سافة اإلى مجلة الإحياء، والجريدة الإلكترونية "ميثاق الرابطة".    

والم�قع  - ال�ساد�سة،  والقناة   ،)2004( ال�ساد�س  محمد  اإذاعة  من  كل  تعتبر  الموؤمنين:  اإمارة  اإعالم 
الإلكتروني ل�زارة الأوقاف )2005( المك�نات الأ�سا�سية للدرع الإعالمي ل�ستراتيجية تاأهيل الحقل 
الت�سال  وزارتي  بين  بالتعاون  والقناة  الإذاعة  الت�ا�سلية وخا�سة  القن�ات  وتاأ�س�ست  بالمملكة،  الديني 
والأوقاف، تلتزم بم�جبه هذه الأخيرة بالت�جيه الديني لهذه القن�ات والحر�س على م�افقتها المذهب، 
ومدها بالأطر الدينية الكفاءة القادرة على اإنتاج البرامج اأو الم�ساهمة فيها، في حين تتكفل وزارة الت�سال 

من خالل ال�سركة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة بالجانب التقني والتاأطير الفني لالإذاعة.

وتندرج هذه الخط�ة - كما ه� الحال بالن�سبة للخط�ات الأخرى - في �سياق تح�سين المغاربة من 
م�جات وتيارات دينية واردة من خارج الحدود، بعدما اأظهرت الدرا�سات اإقبال المغاربة الكثيف على 
ا دعامة ن�عية لم�سروع التاأطير والت�جيه الديني للم�اطنين  اأي�سً المنت�ج الإعالمي الديني، كما �سكلت 

المغاربة.

واإجماًل، تعد هذه ال��سائل الت�ا�سلية بعًدا اأ�سا�سيًّا �سمن "ال�ستراتيجية المندمجة وال�سم�لية" لتاأهيل 
الحقل الديني، و�سبطه، وتجفيف منابع التطرف والفكر ال�سال.           
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اإعادة تنظيم موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية: تاأ�س�ست دار الحديث الح�سنية - كما اأ�سلفنا الق�ل - �سنة  -
1968 بمبادرة من الملك الراحل الح�سن الثاني، في ظرف �سيا�سي ع�سيب تميز بحالة ال�ستثناء، وكان 
الهدف منها تمكين المغرب من م�ؤ�س�سة علمية ع�سرية قادرة على تخريج الكفاءات العليا في المجال 
الإجازة وبعد  �سهادة  َحَمَلة  �س�ى  في �سف�فها  تقبل  لم  الحديثي؛ حيث  الدر�س  بالرتكاز على  الديني 
اجتياز مباراة، في ال�قت الذي عجزت فيه جامعة القرويين عن القيام بهذا الدور، ولم ت�سعفها برامجها 

التعليمية في تحقيق ذلك.

ون�ساأت دار الحديث م�ستقلة عن وزارة التعليم العالي ومرتبطة بالق�سر الملكي، ثم بعد ذلك اأ�سبحت 
في ُعهدة وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية واإلى ي�منا هذا، وقد جعلها هذا ال��سع الخا�س من جهة 
�س م�قعها  بعيدة عن تدخل وزارة التعليم العالي وفي مناأى عن اإ�سالحاتها المختلفة، ومن جهة ثانية َكَرّ

كمظهر من مظاهر الحرا�سة الدينية التي يخت�س بها اأمير الم�ؤمنين. 

لقد تاأخر اإ�سالح دار الحديث الح�سنية واإعادة تنظيمها حتى بداية الألفية الثالثة وتحديًدا �سنة 2005، 
للمملكة،  وال�سيا�سي  الديني  ال�اقع  تط�رات  م�اكبة  الح�سنية عن  الم�ؤ�س�سة  ق�س�ر  وا�سًحا  بدا  اأن  بعد 
الح�سنية،  الحديث  دار  اإلى  امتدت  القرن 21  بداية  هزات  اأن�ساأتها  التي  الق�ية  الإ�سالحية  فالم�جات 
ودفعت القائمين عليها اإلى تعديل وظيفتها ال�ستراتيجية اأو على الأقل تدقيقها بما ينا�سب ال�سياق ال�سيا�سي 
والتنم�ي المغربي في مطلع هذا القرن، فبعدما كان منتظًرا من دار الحديث وب�سكل عام تخريج كفاءات 
عليا في المجال الديني، وفي اإطار ا�ستراتيجية �سيا�سية ل عالقة لها بمعطيات العهد الجديد )عهد محمد 
بمعطياته  للع�سر  دينية مدركة وم�ست�عبة  بعد 2004 تك�ين نخبة علمية  منها  اأ�سبح مطل�ًبا  ال�ساد�س( 
اللغ�ي  التك�ين  على  الم�ؤ�س�سة  برامج  ت  األحَّ حيث  المختلفة؛  القان�نية  ومرجعياته  المتعددة،  الدينية 
من  البع�س  بع�سها  مع  ومقارنتها  الأخرى  الأديان  وفهم  والإ�سبانية(،  والإنجليزية،  )الفرن�سية،  المتين 

ا درا�سة الفقه المقارن من خالل م�اد القان�ن. خالل مادة مقارنة الأديان، واأي�سً

من طرف  الرتياح  بال�سك وعدم  وق�بل  �سهاًل،  يكن  لم  الإ�سالحي  الم�سروع  هذا  اإقرار  اأن  غير   
جهات مختلفة وعلى راأ�سها بع�س مك�نات الحركة الإ�سالمية، وخا�سة بعد ت�سرب معل�مات عن الدور 
المح�ري لأحد الم�سلمين الأمريكيين ويدعى "كامبيز كانيبا�سيري" في و�سع خريطة عملية الإ�سالح 

ا اأكاديميًّا على البرامج والمناهج.        هاته، باعتباره م�سرًفَ

والمر�سدات  - الأئمة  من  ف�ج  اأول  تك�ين  في  �سنة 2005  المغرب  �سرع  والمر�سدات:  االأئمة  تكوين 
الأئمة  على  المتزايد  الجتماعي  الطلب  لتلبية  وذلك  مر�سدة؛  و50  اإماًما   150 عددهم  البالغ 
مذهبيًّا  المن�سبطين  غير  الأئمة  من  مجم�عة  على  الطريق  قطع  نف�سه  الآن  وفي  والمر�سدين، 
ويعتبر  المغربي.  بالتدين  كثيًرا  تهتم  ل  خارجية  اأو  داخلية  م�ؤ�س�سات  في  تعليمهم  تلق�ا   والذين 



كرا�سات علمية   4 32

الم�س�ؤولية من  جزًءا  الدولة  تتحمل  مرة  لأول  اإذ  المملكة؛  تاريخ  في  ن�عه  من  الأول  الم�سروع   هذا 
في هذا المجال، وقبله كان تخريج الأئمة والمر�سدين يتم بطريقة م�ستقلة تماًما عن الدولة.

ومن بين ما يهدف اإليه هذا البرنامج تدريب كفاءاته الب�سرية على التطبيق العملي للمعل�مات النظرية 
"حرفة"  البرنامج  هذا  بح�سب  الديني  والإر�ساد  الإمامة  ت�سبح  بحيث  التك�ين؛  برنامج  في  المقررة 
اأغرا�سها  لتحقيق  عليها  والتمرن  اإتقانها  من  العملية، لبد  والمهارات  الفنية  الأ�س�ل  من  لها مجم�عة 
مكثًفا  تك�يًنا  والمر�سدات  الأئمة  خاللها  يتلقى  �سهًرا،   12 التك�ين  وي�ستغرق  والترب�ية...  الأخالقية 

ومتيًنا في عدد من الم�اد ال�سرعية والجتماعية والثقافية.

النظري  التك�ين  على  وتركيزه  التدريب  عن�سر  �سعف  التك�يني  البرنامج  هذا  على  يالحظ  ومما 
والعلمي، وه� ما جعل اأداء عدد من خريجي البرنامج في مجال الخطابة وال�عظ �سعيًفا وبارًدا، ول يثير 
حما�سة جمه�ر الم�ساجد، ول ي�قظ عاطفتهم الدينية مقارنة بما ه� �سائد، با�ستثناء الذين لهم �سابقة في 

هذه "ال�ظيفة"، وقبل اللتحاق ببرنامج التك�ين.      

وعم�ًما، وبالرغم من هذه ال�سع�بات الذاتية والم��س�عية، يعتبر م�سروع تك�ين الأئمة والمر�سدات 
ا في اتجاه تحديث ال�ظيفة الدينية، واإدماجها �سمن التزامات الدولة الحديثة، وه� ما  خط�ة متقدمة جدًّ
�سي�سكل مع مرور ال�قت تجاوًزا للتقاليد والأعراف الجتماعية، التي كانت تت�سرف في هذه ال�ظيفة 

منذ ظه�رها، وبا�ستقالل عن الدولة.      

ال�سرق  - "اإذا كان  الت�س�ف ق�لهم:  القدامى في مجال  ُي�ؤَْثر عن  ال�سوفية للمغاربة: مما  اإحياء المذهبية 
اأر�س الأنبياء فالمغرب اأر�س الأولياء"، وتربته تنبت ال�سالحين كما تنبت الع�سب والكالأ، وي�ستدل على 
التراجم،  بهم كتب  َتُغ�سُّ  الذين  الأولياء وال�سالحين  الهائل من  بالعدد  التاريخية  الناحية  الق�ل من  هذا 
وتنت�سر �س�اهدهم وقب�رهم في كل ركن من اأركان المغرب الف�سيح، من �سماله اإلى جن�به، ومن �سرقه 
اإلى غربه، وينت�سب�ن اإلى ع�س�ر مختلفة، فالت�س�ف، ومنذ وقت مبكر، فر�س نف�سه كمظهر اأ�سا�سي بين 

ا �سمن عنا�سر اله�ية الدينية للمملكة المغربية. مظاهر التدين المغربي، واأم�سى عن�سًرا مهمًّ

فالإ�سفاء الن�سجام والتنا�سق على م�سروع تاأهيل الحقل الديني، الذي تبنته المملكة في م�ستهل عهد 
محمد ال�ساد�س، كان لبد من العتناء بالت�س�ف، والعمل على اإحياء معانيه ور�س�مه في الحياة المغربية، 
الأحكام،  مرجعية  الملكي  الفقه  جانب  اإلى  ال�سليم،  والمنهج  الق�يم  لل�سل�ك  اأ�سيلة  مرجعية  باعتباره 
والأ�سعرية مرجعية العقيدة. وفي هذا ال�سياق قامت الدولة المغربية بمجم�عة من المبادرات تهدف اإلى 
اأبرز  الت�س�ف في الحياة المعا�سرة للمغاربة، ودعم ح�س�ره الجتماعي والثقافي، ومن  تجديد ر�سالة 
هذه المبادرات: لقاءات �سيدي �سيكر، التي تعد بمثابة م�ؤتمر عام يجمع كافة المنت�سبين للت�س�ف في 
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العمل  اإلى ميدان  المغربية  ال�س�فية  اإعادة الحركة  اأجل  الر�سمية من  المبادرة  المغرب،)32( وهي عن�ان 
الديني باأبعاده المختلفة الترب�ية والثقافية والجتماعية، واإخراجها من زواياها. وثاني هذه المبادرات 
وفاة  على  عام   200 مرور  بمنا�سبة   ،2007 بفا�س  انعقد  الذي  التيجانية  الطريقة  لرواد  العام  التجمع 
ال�سيخ �سيدي اأحمد التيجاني م�ؤ�س�س الطريقة التيجانية، والذي اأكد من خالله المغرب على رعايته الثابتة 
للت�س�ف، ورغبته ال�ا�سحة في جعل الحركات ال�س�فية راأ�س حربة في م�اجهة البدع ال�سالة، والتطرف 

الأعمى، والت�سيي�س المغر�س.)33( 

تاأهيل  م�سروع  تنفيذ  على  عمليًّا  القائمة  الإ�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  دور  اقت�سر  واإجماًل، 
اإلى  ال�سريحة  ودع�تها  والن�ساط،  العمل  على  وحثها  ال�س�فية  الحركات  ا�ستنها�س  على  الديني  الحقل 
الع�دة اإلى ميادين التربية والتاأطير الثقافي للم�اطن المغربي، وتندرج اللقاءات الر�سمية ال�سابقة في هذا 
ال�سياق، غير اأن تجاوب هذه الحركات مع اإرادة الدولة بقي محدوًدا، ولم ت�سهد ال�ساحة المغربية بالرغم 
من الدعم الر�سمي المادي والمعن�ي لهذه الحركات ن�ساًطا ملح�ًظا، ي�ؤ�سر على نه�سة �س�فية جديدة.       

باأوروبا 2.5  - المقيمة  المغربية  الجالية  اأع�ساء  باأوروبا: يف�ق عدد  المغربي  العلمي  اإحداث المجل�س 
فرن�سا  بلدان  في  معظمهم  ويقيم  الغربية،  اأوروبا  بلدان  على  متفاوت  ب�سكل  م�زعين  ن�سمة،  ملي�ن 
�سعف  من   - الجاليات  باقي  �ساأن  �ساأنها   - الجالية  هذه  وتعاني  واألمانيا.  وبلجيكا  وه�لندا  واإ�سبانيا 
وال�ستقطاب  ال�سياع،  لخطر  يعر�س ه�يتها  مما  بين عدة مرجعيات مذهبية،  قه  وَتَمزُّ الديني،  التاأطير 
المكثف من طرف التيارات المت�سددة �س�اء منها المت�سلة بال�طن اأو تلك البعيدة عنه كتنظيم القاعدة 
والتيارات ال�سيعية وغيرهما. وات�سح هذا الأمر ب�سكل ملم��س في م�ساركة عدد من المغاربة في عمليات 
)مار�س(  اآذار  ني�ي�رك، و11  في  )�ستنبر(  اأيل�ل  تفجيرات 11  فيها  بما  العالمي  ال�سعيد   اإرهابية على 

في مدريد.

الكتفاء  وعدم  المغربية،  للجالية  الديني  التاأطير  اأداء  تح�سين  �سرورة  الأح�ال  هذه  اقت�ست  لقد 
بالبعثات العلمية المنا�سباتية التي تحل عادة بالديار الأوروبية في �سهر رم�سان من كل �سنة، وياأتي تن�سيب 

المجل�س العلمي المغربي باأوروبا على راأ�س الإجراءات التي تروم تحقيق هذا الهدف.

فبالرغم من ت�سابه الحيثيات التي تقف وراء تجديد المجال�س العلمية المحلية في المغرب واإحداث 
المجل�س العلمي الأوروبي فاإن المهام التي ن�س عليها ظهير 20 ت�سرين الأول )اأكت�بر( 2008 ت�سع 

بينهما م�سافة مقدرة من الناحية ال�ظيفية.)34( 

للمغاربة  الدينية  للحاجات  عميق  تفهم  على  يدل  باأوروبا  المغربي  العلمي  المجل�س  اإحداث  اإن 
المقيمين بالخارج وخا�سة باأوروبا، ومحاولة جادة لتمكينهم من مرجعية دينية وطنية تدلهم على �سبل 
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التعاي�س مع الآخر ونهج العتدال في الأخذ الديني، غير اأن هذه الن�ايا الح�سنة والإرادات الخيرة التي 
يج�سدها اإحداث المجل�س ت�اجهها عقبات َكاأَْداء تهدد ر�سالتها النبيلة، وفي مقدمة هذه العقبات: �سعف 
�سلطة  من  اأكثر  تك�ن  لن  الأح�ال  اأح�سن  في  ف�سلطته  الأوروبية،  الديار  في  للمجل�س  القان�نية  ال�سلطة 
على  اعتماده  من  اأكثر  لالأ�سخا�س  المعن�ية  ال�سلطة  على  يعتمد  وتاأثيره  فنف�ذه  ثم  ومن  محلية،  جمعية 
القان�ن. وي�ؤيد هذا الق�ل ما ت�سرب من معل�مات عن رف�س الدول الأوروبية التي تحت�سن كتلة مهمة من 
الجالية المغربية احت�سان مقر لهذا المجل�س، واعتبار مثل هذا الأمر تدخاًل في �س�ؤونها الداخلية، خا�سة 
واأن هذه الدول ومنذ مدة تبنت ما بات يعرف ب�سيا�سة الإدماج لأفراد الجاليات الم�ج�دة بها، بغ�س 

النظر عن م�طنها الأ�سلي. 

اإطالق خطة ميثاق العلماء: اإن خال�سة تحليل التحديات الأمنية المرتبطة بالتدين، التي واجهت الدولة  -
التطرف  ا�ستئ�سال م�سكلة  في  والتاأطيري  الثقافي  البعد  اأهمية  اأظهرت  الثالثة  الألفية  بداية  في  المغربية  
والغل� من جذورها، ذلك اأن اإمكانات التطرف الجتماعية والثقافية تكمن في العديد من الم�ساجد، وفي 
خطب ُثلَّة من الأئمة، ومن هذه المكامن انتقلت اإلى المحت�ى الثقافي لالإن�سان المغربي؛ حيث اأم�ست 
تع�س�س في عق�ل النا�س الكثير من الأفكار ال�س�داء والقاتلة. ففي �س�ء هذه الخال�سة تبدو المقاربة الأمنية 
وال�سيا�سية ل�حدها عاجزة عن حل الم�سكلة، ما دامت محا�سن الأفكار ال�سالة اآمنة مطمئنة ل تدرك.    

ميثاق  "خطة  المملكة  في  الديني  ال�ساأن  على  ال��سية  ال�سلطات  ابتكرت  الفهم،  هذا  اإلى  فا�ستناًدا   
العلماء" لتك�ن ج�اًبا ا�ستراتيجيًّا على م�سكلة التطرف في اأبعادها الثقافية والتاأطيرية، فمن جهة حاولت 
ملتزمين  وجعلهم  المتطرفة،  الأفكار  من  و»تمنيعهم«  الدينيين،  والقيمين  الأئمة  تك�ين  الخطة  هذه 
وتفنيد  ومحاربة  وت�جيههم،  الم�اطنين،  ت�عية  حاولت  ثانية  جهة  ومن  للمملكة،  المذهبية  بال�حدة 

اأ�ساليل التطرف.

وقد اأعطى العاهل المغربي محمد ال�ساد�س انطالقة هذا الم�سروع ي�م 29 ني�سان )اأبريل( 2009، 
اأولى الأئمة، وبلغ عدد الم�ستفيدين منه - عند انطالقته ح�سب ت�سريحات وزارة  م�ستهدًفا في مرحلة 
الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية - 42.000 األف اإمام، ي�ؤطرهم 1530 عالًما. وت�زعت م�اد هذا التاأطير 
وال�عظ؛  العبادات  في  الإر�ساد  الكريم؛  القراآن  تعليم  الإمامة؛  واجبات  والمذهب؛  العقيدة  م�اد  بين 
تاأهيل الدور الجتماعي للم�سجد، في حين بقي الم�ست�ى الثاني من الم�سروع المتعلق بت�عية الم�اطنين 

م�ق�ف التنفيذ.  

اإن خطة ميثاق العلماء تعك�س وعًيا عميًقا باللحظة التاريخية التي يجتازها المجتمع المغربي، واإدراًكا 
جيًدا لحجم التح�لت الثقافية التي حملتها اأواخر القرن 20 وبداية ق.21، ففي الما�سي كان ت�ريث 
الخ�س��سية المغربية بعناوينها المختلفة يعتمد على �سبكة �سخمة من الأئمة، تالميذ �سي�خ المذهب، 
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وخريج� التعليم العتيق الأوفياء للمراجع المذهبية التقليدية في العقيدة والمذهب وال�سل�ك، وبالرغم من 
دفقة المعا�سرة التي �سهدها المغرب بعد ال�ستقالل لم يطراأ تغيير كبير على م�سادر الخ�س��سية هاته، 
المذهبي وذلك من خالل:  التغيير  رياح  المغرب  الع�سرين هبت على  القرن  الأخير من  الربع  في  لكن 
تنكر مجم�عة من المدار�س العتيقة الحديثة للخ�س��سية المغربية، وولئها �سبه المطلق للمرجعية ال�سلفية 

ال�هابية، انك�سار بي�سة المذهب اله�سة تحت تاأثير الق�سف الإعالمي الف�سائي.

الع�امل على هذا ال�سطراب المذهبي وفي مقدمتها: جم�د المذهب  وقد �ساعدت مجم�عة من 
الدولة  اهتمام  وعدم  والقت�سادية؛  وال�سيا�سية  والجتماعية  الثقافية  الع�سر  لمقت�سيات  م�اكبته  وعدم 
الحديثة بتاأ�سيل اختياراتها ال�سيا�سية دينيًّا ومذهبيًّا، وه� ما جعلها في كثير من الحالت متهمة بالتق�سير 
اتجاه الدين؛ ت�سخم ال�ظائف المدنية للدولة الحديثة وفي المقابل اإهمال ال�ظيفة الدينية وتركها على 

حالها من التخلف والنحطاط.

للبيئة  الثقافي  للتطهير  بيداغ�جي  اأ�سل�ب  هي  الإجرائية  الناحية  من  العلماء  ميثاق  فخطة  وهكذا، 
الدينية المغربية من عنا�سر التطرف والمروق المذهبي، واإعادة ترميم البناء المذهبي المغربي في العقل 
تعتر�س  التي  الكثيرة  والم�ساق  العقبات  من  بالرغم  اأ�س�سه،  واهتزت  اغبرت �س�رته،  بعدما  وال�جدان 
الخطة، والتي تتج�سد اأ�سا�ًسا في الفقر المعرفي والثقافي الذي يعاني منه الم�ستهدف�ن، بحيث معظمهم 

لم ي�ستكمل�ا تك�ينهم في اللغة والعل�م ال�سرعية واكتف�ا بحفظ القراآن.

الحقائق اال�ستراتيجية ل�سيا�سة تاأهيل الحقل الديني في عهد محمد ال�ساد�س
اإن كثافة المبادرات والإ�سالحات في المجال الديني التي �سهدها العقد الأول من عهد محمد ال�ساد�س 
وحجم الإنفاق العم�مي الذي واكبها، يدل دللة وا�سحة على المكانة المتقدمة التي تحتلها الم�ساألة الدينية 
في ا�ستراتيجية الحكم في العهد الجديد، فلم ي�سبق لل�ساأن الديني بم�ست�ياته المختلفة في دولة ال�ستقالل اأن 
لي لرزنامة الإ�سالحات الدينية المطبقة  حظي بما حظي به في الع�سر �سن�ات الأخيرة. ومن خالل تحليل اأوَّ
في المملكة في هذا العقد يمكن ا�ستخال�س العالمات الأ�سا�سية لأ�سل�ب محمد ال�ساد�س في اإدماج ال�ظيفة 
ال�ستعمار  دخ�ل  مع  المغرب  في  الأولى  لبناتها  اأر�سيت  التي  الحديثة  الدولة  وظائف  ن�سيج  �سمن  الدينية 

الفرن�سي، ومن اأبرز هذه العالمات:     

1-  االرتكاز على الف�سل 19 من الد�ستور: اإن كل تدخالت الدولة المغربية في عهد محمد ال�ساد�س في المجال 
الديني، وتحديًدا تدخالت الملك ارتكزت على الف�سل 19 من الد�ست�ر، الذي يجعل من الملك اأمير 
الم�ؤمنين، وحامي حمى الِملَّة والدين. واإذا كان الد�ست�ر المغربي ف�سل في �سالحيات الملك ال�سيا�سية، واأبان 
في ت�زيع ال�سلطة بين الملك، وال�زير الأول، والحك�مة، وبقية الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية، فاإنه فيما يتعلق بال�ظيفة 
الدينية للملك لم يفعل ال�سيء نف�سه؛ حيث ف�سل ال�سمت، وجعل ال�سلطات الدينية ممركزة في يد الملك ل 
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 ي�ساركه فيها اأحد، بحيث ل ت�جد بين الم�ؤ�س�سات الد�ست�رية للمملكة م�ؤ�س�سة دينية اأو لها اخت�سا�س ديني.

وبناًء عليه، ف�زارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية هي وزارة �سيادة، تمار�س المهام الدينية نيابة عن اأمير 
الفت�ى،  ت�سدر  وبا�سمه  الأعلى  العلمي  المجل�س  رئي�س  ه�  الم�ؤمنين  واأمير  منه،  وبتف�ي�س  الم�ؤمنين 
ورئي�س م�ؤ�س�سة م�سجد الح�سن الثاني. وعم�ًما ي�سكل الف�سل 19 من الد�ست�ر المغربي مرجعية قان�نية 
عليا للتدخل في المجال الديني و�س�غ المبادرات في اإطاره، بعيًدا عن �سلطة ال�زير الأول والحك�مة.  

2-  ا�ستعادة المحتوى التاريخي للتدين المغربي: ي�سكل عهد محمد ال�ساد�س فيما يتعلق بالمجال الديني، 
 ا�ستعادة �سبه �ساملة لمفردات التدين التاريخي المغربي، في اأبعاده العقدية والفقهية وال�سل�كية، فقبل هذا
العهد كان ال�عي بالخ�س��سية المذهبية محدوًدا، وكانت الإحالة دائًما عند الحديث عن الخ�س��سية 
المغربية على المذهب المالكي، لكن مع بداية "العهد الجديد" ات�سع الأمر، لي�سمل العقيدة الأ�سعرية، 
وطريقة الجنيد في الت�س�ف. وتج�سد م�سروع ال�ستعادة هذا في الت�سديد على اقتفاء اأثر المذهب المالكي 
في العبادات؛ حيث عملت ال�زارة على تتبع الخروقات المذهبية ومحاربتها في الم�ساجد واأماكن العبادة 
عم�ًما، وفي ال�قت نف�سه عملت على اإحياء ما اندر�س من ر�س�م المذهب في بع�س الم�ساجد، وكذلك 
العمل الدوؤوب من اأجل اإحياء الحركة ال�س�فية ودفعها نح� المبادرة العملية في المجالت المختلفة. 

و�سفوة القول، اإن ا�ستعادة التدين التاريخي المغربي في الظرف الراهن له داللتان رئي�سيتان:
التاريخية  التجربة  ج�سدته  كما  المختلفة،  بم�ست�ياته  المغربي  المذهبي  الختيار  يعتبر  االأولى:   الداللة 
غنيًّا بمعاني وقيم الت��سط والعتدال، والت�سامح والقب�ل بالآخر، وال�سلم... وداعًما لها، وهي قيم مهددة في 
عالم الي�م، وتناف�سها ب�سدة قيم التطرف والغل� والعنف والإق�ساء، وبالتالي ا�ستعادة المذهبية المغربية والحالة 
هاته هي بطريقة غير مبا�سرة ا�ستعادة للقيم التي تن�سح بها، وهي �سكل من اأ�سكال النزول ال�سطراري في 

الما�سي وال�ستعانة به لمعالجة اآفات الحا�سر. 

الداللة الثانية: تعتبر ا�ستعادة التدين التاريخي المغربي ن�ًعا من الحتماء بالخ�س��سية وحماية لها في الآن 
نف�سه، في ع�سر ا�ستد فيه الق�سف الإعالمي والثقافي للخ�س��سيات بمظاهرها المختلفة، في زمان الع�لمة 

الثقافية، وارتفاع الح�اجز اأمام الأفكار والقيم. 

اإعطاء االأولوية للتاأطير: من الأول�يات الأ�سا�سية لم�سروع تاأهيل الحقل الديني في المملكة في الع�سر �سن�ات 
المبادرات  كل  فتقريبًا  الديني،  التاأطير  مجال  في  الر�سمية  المبادرة  ا�ستعادة  ال�ساد�س  محمد  من حكم  الأولى 
بدًءا  ومراجعه،  التدين  نمط  ت�حيد  اأ�سا�س  على  جديدة،  دينية  تعبئة  المغربي  الم�اطن  تعبئة  اإعادة  ا�ستهدفت 
باإ�سالح وزارة الأوقاف وتعزيز قدراتها التاأطيرية، واإعادة تنظيم المجال�س العلمية، وانتهاء بخطة ميثاق العلماء.
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التاأطيري هذا نهًجا تحديثيًّا، م�ستخدمة بالدرجة الأولى مجم�عة  وقد �سلكت الدولة في بناء �سرحها 
نف�سها  ال��سائل  وهي  الم�سجد،  اإلى  بالإ�سافة  والإنترنيت...  والتلفزة  الإذاعة  مثل  الحديثة،  ال��سائل  من 

الم�ستخدمة من قبل تيارات الغل� والتطرف في ال�ستقطاب والتاأثير.  

الق�انين  الديني نزول مجم�عة من  الحقل  اإ�سالح وتاأهيل  لقد واكبت عملية  الديني:  الهيمنة على الحقل 
والإر�ساد،  وال�عظ  العتيق،  والتعليم  كالم�ساجد،  الديني  ال�ساأن  من  مختلفة  مجالت  همت  والت�سريعات 
وتعيين الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين، والفت�ى... مالأت م�ساحات الفراغ القان�ني الذي كان يطبع هذا 

المجال؛ حيث كان ين�سط المجتمع والحركات الإ�سالمية.

الدولة  الديني عالمة و�س�ل منطق  المجال  ت�ؤطر  التي  الت�سريعية  المنظ�مة  الفجائي في  النم�  وي�سكل هذا 
الحديثة اإلى المجال الديني ول� متاأخًرا، الذي يروم ال�ستبداد والتحكم.   

الحداثة والتنمية: اإن اإعادة تاأهيل الحقل الديني في عهد الملك محمد ال�ساد�س لم ت�ستهدف فقط حل اإ�سكاليات 
ا  اأي�سً ا�ستهدفت  العقدية والفقهية وال�سل�كية، ولكن  الناحية  ال��سط من  المنهج  التطرف والغل� والخروج عن 
اإدماج الفعالية الدينية في دينامية التنمية والبناء الح�ساري، وتج�سد هذا الأمر ب��س�ح في مبادرة تط�ير وظيفة 
المراأة  بالمراأة  وخا�سة  الم�ساجد، والعناية  الأمية في  برنامج محاربة  التنمية من خالل  الم�سجد واإدماجه في 
العالمة، التي اأ�سبحت حا�سرة في كل مبادرات التاأهيل تقريبًا، في المجل�س العلمي الأعلى، والمجال�س العلمية 

المحلية، وبرنامج تك�ين الأئمة والمر�سدات.

كما اأن النهج التحديثي الذي َتَبنَّْته الدولة في مقاربة ق�سايا ال�ساأن الديني من حيث ال�سكل والم�سم�ن ت�خى َدْرء 
التعار�س بين الحداثة باأبعادها ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، والدين، فاإذا كانت الكثير من التيارات الدينية 
ومظاهر التدين تبدو في كثير من الحالت خ�سًما عنيًدا لما ا�ستقر من مظاهر الحداثة، فاإن الر�سالة ال�سمنية 

لكل م�ؤ�س�سات الحقل الديني الر�سمي هي الت�فيق بين الأمرين.    

�سيا�سة تاأهيل الحقل الديني بعد ع�سر �سنوات من انطالقها: النتائج والتاأثيرات
لقد مر اأزيد من ع�سر �سن�ات على بداية �سيا�سة تاأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية في عهد الملك 
وكثافة  الأر�س،  على  منجزات  من  تحقق  ما  فاإن  التجربة،  هذه  مدة  ق�سر  من  وبالرغم  ال�ساد�س،  محمد 
المبادرات التي واكبتها، ت�سمح لنا بتقييم اأولي لمخرجاتها الإيجابية وال�سلبية، و�سنحاول ذلك انطالًقا من 

مجم�عة من العناوين:

اأواًل: تحديث الوظيفة الدينية للدولة: لقد تتبعنا من خالل الفقرات ال�سابقة تط�ر ال�ظيفة الدينية في الدولة 
اأميًرا للم�ؤمنين، منذ ال�ستقالل واإلى الآن، ومما يالحظ في هذا  الملك باعتباره  التي ي�ستقل بها  المغربية، 
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من  التاأخر  هذا  �سبب  ويرجع  الأخرى،  بال�ظائف  مقارنة  ال�ظيفة  بهذه  التحديثي  الهتمام  تاأخر  ال�سياق 
اأداء هذه  له، وبالتالي كان  المجتمع ومف��سة  الدينية كانت من اخت�سا�س  ال�سالحيات  اأن معظم  اإلى  جهة 
الخت�سا�سات في الغالب تقليديًّا تبًعا لحالة المجتمع، ومن جهة ثانية افتقار الدولة الحديثة التي اأقر اأ�س�سها 

الحتالل الفرن�سي للعن�سر الديني نظًرا لن�سبها العلماني. 

واإدماجه  المغرب،  في  الديني  الحقل  تحديث  لم�سروع  الفعلية  النطالقة   1961 �سنة  وتعتبر 
لها  اأ�سندت  التي  الإ�سالمية،  ال�س�ؤون  وزارة  اإن�ساء  ال�سنة  هذه  �سهدت  حيث  الحديثة؛  الدولة  بنية  في 
و�ستزداد  والفت�ى،  الدينية  المعاهد  وت�جيه  الديني  الإر�ساد  مقدمتها  وفي  الدينية  المهام  من  مجم�عة 
العلمي  المجل�س  تاأ�سي�س  ويعد  الدينية،  التحديات  من  جملة  وبروز  ال�سنين  ت�الي  مع  التحديث  جرعات 
الملك  عهد  في  الدينية  ال�ظيفة  تحديث  مظاهر  اأبرز   1981 �سنة  الإقليمية  العلمية  والمجال�س  الأعلى 
م�فًيا  المجتمع  بقي  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  التحديثية  ال�ج�ه  هذه  مقابل  وفي  الثاني.  الح�سن  الراحل 
بتم�يل  الدينيين  والقيمين  الأئمة  تخريج  في  العتيقة  والمعاهد  المدار�س  ا�ستمرت  حيث  الدينية؛   بالتزاماته 
وظهرت  "الجماعة"،  اأفراد  بين  تكافلية  م�ساهمات  خالل  من  اأو  المدار�س،  بهذه  الخا�سة  الأوقاف  من 
الخارج  ال�ا�سع  الهام�س  هذا  في  ن�سطت  المدنية  والجمعيات  الإ�سالمية  الحركات  من   مجم�عة 

عن الدولة، وا�ستغلت بالتاأطير والدع�ة.

محمد  الملك  اعتالء  مع  تزامنت  والتي  الثالثة،  الألفية  وبداية  الثانية  الألفية  نهاية  م�ستجدات  اأن  غير 
ال�ساد�س عر�س اأ�سالفه في المملكة المغربية، دفعت الدولة اإلى الهتمام اأكثر ب�ظيفتها الدينية وزيادة جرعات 
رمزيًّا  تمثل  التي  الم�ؤمنين  لإمارة  الم�ؤ�س�ساتي  ال�سرح  بناء  ا�ستكمال  في  الأمر  هذا  تج�سد  وقد  التحديث، 
المبادرات غطت  العديد من  التحديثي في  الزخم  الدولة، وتج�سد هذا  بنية  الديني في  وعمليًّا الخت�سا�س 

�سائر مناحي الحياة الدينية: التاأطير والتك�ين والمعرفة.

الديني  للحقل  والإ�سالحي  التاأهيلي  البرنامج  هذا  خط�ات  معظم  تنفيذ  بعد  الحديثة  المغربية  فالدولة 
تخل�ست من اإعاقة وظيفية خطيرة �ساحبتها منذ تك�ينها، وا�ستطاعت ا�ستيعاب الدين تحت عباءتها. 

المبادرة  اإلى  وحركتها  الدولة  ا�ستفزت  التي  والأحداث  ال�قائع  اإن  الديني:  الحقل  تاأميم  ثـانـيـًا: 
والتحكم  الديني  المجال  احتالل  اإلى  نف�سه  الآن  في  دفعتها  الديني،  الحقل  تاأهيل  اإلى   ال�سريعة 
في جميع م�سادر الفعل الديني داخل المجتمع، وم�سادرة ال�سالحيات المدنية في هذا المجال، لقد ت�سخمت 
التر�سانة القان�نية المتعلقة بال�ساأن الديني، اإلى درجة اأ�سبح معها كل عمل ديني غير ر�سمي يمر بال�سرورة عبر 

ممثلي ال�سلطة واأعيانهم.

فالق�انين الجديدة المتعلقة بالم�ساجد من بنائها اإلى القائمين عليها وخطبائها، والق�انين المتعلقة بالتعليم 
العتيق، والق�انين الم�ؤطرة لل�ظائف الدينية، وم�ؤ�س�سات تخريج الأطر الدينية العليا والمت��سطة، و�س�ابط 
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الدولة من  نف�ذ  وبالمقابل عززت  والمدنية،  المجتمعية  المبادرة  ب�سكل كبير من  ت  َحدَّ العامة...  الفت�ى 
خالل وزارة الأوقاف، ومندوبية ال�س�ؤون الإ�سالمية، والمجال�س العلمية، ووزارة الداخلية.

وفي ال�سياق نف�سه، عملت الدولة من خالل اأجهزتها الأمنية على تنظيف ال�ساحة من كل الفعاليات الدينية 
المزعجة وغير المت�افقة مع ال�سيا�سة الدينية الجديدة، اإما بعزلهم من وظائفهم الدينية وخا�سة الخطابة، اأو 
اعتقالهم، اأو حظر م�ؤ�س�ساتهم المدنية وال�سيا�سية )حالة حزبي البديل الح�ساري والأمة(، واأبقت فقط على 
وجماعة  والإح�سان،  العدل  وجماعة  والإ�سالح  الت�حيد  حركة  مثل  التقليدية  الإ�سالمية  الحركات  بع�س 
ب�سكل  العملية، وحدت  تحركاتها  قيدت حرياتها، وخنقت  اأنها  غير  وتاريخية،  �سيا�سية  التبليغ لعتبارات 

كبير من ن�ساطها الدع�ي العام.

اأو �سبه ر�سمي، ترعاه م�ؤ�س�سات  اأ�سبح عماًل ر�سميًّا  المغرب بعد هذه الإ�سالحات  الديني في  فالعمل 
الدولة ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، ل مجال فيه لالرتجال، ويقتل "المبادرة الحرة" الم�ستقلة عنها، فما هي 

درجة �س�اب هذا الختيار من الناحية ال�ستراتيجية؟

اختياًرا  وتقنينها،  نطاقه  في  المبادرة  واحتكار  الديني  بالمجال  ال�ستبداد  نح�  الدولة  اتجاه  يك�ن  قد 
مرحليًّا �سليًما في الظرف المحلي والإقليمي والدولي الحالي، وخط�ة اأولية و�سرورية لبناء "تعاقد اجتماعي 
و�سيا�سي" جديد ح�ل ال�ظيفة الدينية في المجتمع المعا�سر والدولة الإ�سالمية الحديثة، لكن ال�ستمرار في 
هذه ال�سيا�سة ي�سكل من الناحية ال�ستراتيجية خطًرا كبيًرا على م�ست�ى ح�س�ر الدين في المجتمع، ودوره في 

حفظ ال�ستقرار ال�سيا�سي للدولة.

المنجز  هذا  وبعد  م�ستقباًل،  الديني  الحقل  في  المغربية  للدولة  الأ�سا�سية  الم�س�ؤوليات  فمن  ثم،  ومن 
ال�سخم، تحرير المبادرة المدنية وت�سجيعها، في �س�ء ث�ابت "التعاقد الجتماعي وال�سيا�سي"، التي يمكن 
اخت�سارها في ثالث: اإمارة الم�ؤمنين، وال�حدة المذهبية، والحياد ال�سيا�سي. فهذه المبادئ كافية لتاأ�سي�س 
ال�سيا�سي  الدور  ويتمم  ال�سابقة،  والنحرافات  الختاللت  يتجاوز  جديد،  ع�سري،  مدني،  اإ�سالمي  عمل 
و�سعيها  المنفتح،  الليبرالي  وبمنظ�رها  الع�لمة،  م�سل�سل  في  المنخرطة  المغربية  للدولة  يمكن  فال  للدولة. 
لتق�ية المجتمع المدني، اأن تعاك�س هذه ال�جهة التاريخية عندما يتعلق الأمر بالمجال الديني، ومثل هذا الم�قف 

�سيكلف الدولة الكثير ماديًّا و�سيا�سيًّا، و�سي�سعف كما اأ�سلفنا من المكانة الجتماعية وال�سيا�سية للدين.

الدولة  ا�ستقطبت  الديني:  الحقل  موؤ�س�سات  في  واإدماجها  االإ�سالمية  الحركية  النخبة  ا�ستقطاب  ثـالـثـًا: 
ا من الطاقات الب�سرية الإ�سالمية، التي تنتمي في  المغربية من خالل م�سروع تاأهيل الحقل الديني عدًدا مهمًّ
تفعيلها،  تطلب  الم�سروع،  هذا  اأحدثها  التي  والم�ؤ�س�سات  فالهياكل  المعتدل،  الإ�سالمي  التيار  اإلى  غالبها 
وتنفيذ اخت�سا�ساتها م�ارد ب�سرية مهمة ون�عية، وهكذا عينت ال�سلطات الر�سمية مجم�عة من ال�سخ�سيات 
العلمية، وفي بع�س  الع�س�ية في المجال�س  الإ�سالمية من الذك�ر والن�ساء في وظائف دينية ر�سمية من قبيل 
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الحالت اأ�سندت لها رئا�ستها، والإمامة والإر�ساد الديني، كما فتحت الباب لعدد اآخر للم�ساهمة في الإعالم 
الديني الذي ج�سدته قناة محمد ال�ساد�س واإذاعة محمد ال�ساد�س للقراآن الكريم.

المعتدلة،  الإ�سالمية  للحركة  الأ�سا�سية  لل�ظائف  العام  الأداء  على  الظاهرة  هذه  اأثرت   وقد 
الن�عية،  الطاقات  من  الديني"  "الحقل  ب�ظائف  الملتحقين  ه�ؤلء  فاأغلب  الدع�ة،  وظيفة  مقدمتها  وفي 
على  القائمين  ثقة  يعك�س  الطاقات  هذه  ا�ستقطاب  كان  واإذا  قيادتها.  اأو  الدع�ة  ممار�سة  على  القادرة 
المملكة،  في  الديني  الإ�سالح  ر�سالة  لأداء  اأطره  كفاءة  وفي  الإ�سالمي،  التيار  هذا  في  الديني  ال�ساأن 
ح�ل  ا�ستراتيجية  اأ�سئلة  كذلك  واأثار  الإ�سالمية،  الحركة  داخل  حي�يًّا  نقا�ًسا  اأثار  المقابل  في  فاإنه 
النتماء  كبير  حد  اإلى  ي�سبه  الديني  الحقل  م�ؤ�س�سات  اإلى  فالنتماء  وغاياته.  الديني  الحقل  تاأهيل  فل�سفة 
ح�سل  واإذا  �سيا�سيًّا،  اأبنائه  وت�ظيف  ال�سيا�سي،  بالن�ساط  معه  ُي�سمح  ل  والأمن،  الجندية  �سلك  اإلى 
فائ�س  ت�ظيف  اأي  ذلك،  خالف  على  الإ�سالمي  العمل  يق�م  حين  في  للطرد،  �سه  يعرِّ هذا  من   �سيء 
وبالتالي  والجتماعية،  ال�سيا�سية  المختلفة  بامتداداته  العام  الإ�سالحي  الم�سروع  في  الدع�ية"  "القيمة 
اإ�سالحية  المعتدلة طاقة  الإ�سالمية  الحركة  يفقد  الديني  للحقل  الدع�ية والحركية  الرم�ز  انت�ساب عدد من 

ن�عية وم�ؤثرة.

وعلى �سعيد اآخر ُتَذكر �سيا�سة الدولة في التعامل مع الك�ادر الإ�سالمية، ما �سبق اأن قامت به مع رم�ز 
حزب  بالأ�سا�س  يمثله  ال�طنية" الذي  الحركة  "ي�سار  هام�س  على  ن�ساأ  الذي  المغرب  الجديد" في  "الي�سار 
التحاد ال�ستراكي، وتميز بالمعار�سة الراديكالية للنظام، فقد اأقدمت الدولة منذ بداية عقد الت�سعينيات على 
اإدماج عدد من رم�زه بعد تخليهم عن معتقداتهم الراديكالية في عدد من م�ؤ�س�سات الدولة، وخا�سة المجل�س 
اإدري�س بن زكري وكالهما من  قبله  اأحمد حرزني ومن  الدكت�ر  يراأ�سه  الذي  ال�ست�ساري لحق�ق الإن�سان 
قيادات "الي�سار الجديد" �سابًقا، هيئة الإن�ساف والم�سالحة، المجل�س الأعلى لالت�سال ال�سمعي الب�سري... 
م�ؤ�س�سات  في  واإدماجهم  الإ�سالميين  ببع�س  عالقتها  في  الدولة  تنهجها  التي  النفتاح  �سيا�سة  تك�ن  فهل 
الحقل الديني اأحد ال�ستحقاقات غير المعلنة لهذا الم�سروع، وخا�سة اإذا ا�ستح�سرنا عملية الإدماج ال�سل�س 

للم�ستغلين بال�سيا�سة في الن�سق ال�سيا�سي المغربي التي ابتداأت منذ منت�سف الت�سعينيات؟

رابـعـًا: �سيا�سة تاأهيل الحقل الديني جواب مبا�سر على الغلو والتطرف: اإن مختلف تفا�سيل م�سروع تاأهيل 
الحقل الديني ت�ؤكد ب�سراحة وو�س�ح اأنها جاءت لم�اجهة الفكر المت�سدد والمتطرف، الذي ي�سدر بالدرجة 
جميع  حر�س  كان  وهكذا  بها،  وال�سيا�سي  الأمني  ال�ستقرار  ويهدد  المملكة،  خارج  جهات  عن  الأولى 
الت�جيهات الر�سمية �س�اء ال�سادرة عن الملك اأمير الم�ؤمنين اأو ال�سادرة عن وزير الأوقاف... على بيان هذا 
الهدف المبا�سر وتبليغه للمعنيين بالعمل الديني الميداني وخا�سة على م�ست�ى التاأطير. لكن هذا الم�سروع 
اأعر�س تماًما عن ال�جه الآخر للم�سكلة الدينية في المغرب األ وهي م�سكلة التحلل والف�ساد الأخالقي، الذي 
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ل يقل خطًرا عن م�سكلة التطرف، ولم ي�سبق للخطاب الر�سمي التعر�س له ل من قريب ول من بعيد، وه� ما 
جعل م�سروع اإعادة التاأهيل فاقًدا للت�ازن، وم�سداقيته مهددة، خا�سة واأن العالقة بين التطرف والتحلل عالقة 
وطيدة ومبا�سرة، فالأول يتغذى من الثاني بطريقتين؛ من جهة يمد الخطاب المتطرف بالأدلة الملم��سة عن 
انحراف المجتمع والدولة، ومن جهة ثانية يمده بالك�ادر الب�سرية والأع�ساء، فاأ�سهر المتطرفين - غالًبا - هم 

اأ�سهر المتحللين قبل تح�لهم.

الفاعلين  عن  ال�سادرة  وخا�سة  المملكة،  في  الديني  ال�ساأن  تدبير  �سيا�سة  اإلى  الم�جهة  فالنتقادات 
عليه،  المتطاولين  من  الدين  حرا�سة  في  بم�س�ؤولياتها  الدولة  ر  وُتَذكِّ الختالل،  هذا  على  تركز  الإ�سالميين 
ين باأحكامه، وفي هذا ال�سياق تدخل معركة حفل ال�س�اذ الذي �سهدته اإحدى المدن المغربية،  والم�سَتِخفِّ
ا معركة الخمر التي اندلعت بعد فت�ى الدكت�ر  والنقا�س ح�ل م��س�ع الحريات الفردية )2008(، واأي�سً
اأحمد الري�س�ني ح�ل محالت بيع الخم�ر )2010(، وردود الفعل ح�ل مجاهرة بع�س ال�سباب بالإفطار 

في �سهر رم�سان )2009(، ومناه�سة �سيا�سة المهرجانات.      

التي  القان�نية  والإجراءات  الديني  الحقل  تاأهيل  �سيا�سة  اإن  الجديدة:  االإ�سالمي  العمل  اإمكانات  خام�سـًا: 
�ساحبتها حدت ب�سكل كبير - كما اأ�سلفنا - من حرية المبادرة والفعل في المجال الديني، واأرجعت عمليًّا 
الإ�سالميين اإلى مجال�س البي�ت، واألزمتهم بالمرور عبر م�ؤ�س�سات ال�سلطة الدينية قبل ال�ل�ج اإلى الم�ساجد 
من  والحد  الإ�سالمي  العمل  لقمع  جديدة  اأ�سل�ًبا  الم�ستجدات  هذه  تك�ن  فهل  الديني،  التاأطير  وف�ساءات 
بالتاأكيد  فاإنها  العمل الإ�سالمي،  تقليدية في  ال�سيا�سة ق�ست على فر�س واإمكانات  تط�ره؟ واإذا كانت هذه 

ا جديدة، تحتاج فقط لالكت�ساف. اأتاحت فر�سً

اإن الحركات الإ�سالمية مطل�ب منها اأن تجدد قراءتها ل�سيا�سة تاأهيل الحقل الديني، والتخل�س من "القراءة 
المغر�سة" التي ترى فيها تدبيًرا يت�خى �سحب الب�ساط من تحت اأرجلها، وتتبنى قراءة اإيجابية تحاول من جهة 

ت�س�يب �س�ء الفهم الر�سمي لها، ومن جهة ثانية ت�س�ب نظرتها اإلى مفردات �سيا�سة تاأهيل الحقل الديني. 

اإ�سالمي  م�ستقبل  اإلى  المتطلعة  المغربية  الإ�سالمية  للحركة  الم�ستعجلة  المهام  ومن  ال�سياق،  هذا  وفي 
را�سد، العمل الجاد والدوؤوب من اأجل َبْلَ�َرة "ميثاق اجتماعي �سيا�سي لل�ظيفة الدينية" على م�ست�ى الدولة 
والحياد  والمذهب،  الم�ؤمنين،  اإمارة  ثالثة:  مبادئ كبرى  اأ�سلفنا - على  يتاأ�س�س - كما  الذي  والمجتمع، 

ال�سيا�سي، وذلك في اأفق اإحياء المبادرة المدنية الدينية التي تحت�سر.  
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