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La Fondation peut dédier une partie de son activité à des enjeux qu’elle 
juge stratégiques. Ainsi, le groupe de travail «  Anthropotechnie » 
examine et initie des travaux explorant les nouveaux territoires ouverts 
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homme-machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. 
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«  Anthropotechnie » propose des articles traitant des enjeux éthiques, 
philosophiques et politiques que pose l’expansion des innovations 
technologiques dans le domaine de l’amélioration du corps et des 
capacités humaines.

La Fondation pour l’innovation politique est indépendante et n’est 
subventionnée par aucun parti politique. Ses ressources sont publiques 
et privées.

http://www.fondapol.org/
http://data.fondapol.org/
http://www.anthropotechnie.com/#
http://www.anthropotechnie.com/#


6

ملخص

xx ..........................................................................................مقدمة

Maghreb 1. اإلسالم يف املغرب

xx ............................................................... 2. النهضة، عرص التحديث

xx ....................3. تأثري اإلسالم عىل التطور السيايس لبلدان املغرب الثالث

xx .............. 4. تأثري اإلسالم عىل التطور االجتامعي يف بلدان املغرب الثالث

xx .................................................................... 5. املايض كقيمة العليا

xx ..................................................................6. الرتاجع، إىل أي مدى؟

xx ....................................................................7. العمل ضمن اإلسالم

xx .......................................................                                          



7

ملخص

من بداية القرن التاسع عرش إىل غاية النصف األول من القرن العرشين، شهدت املجتمعات 
أن تخطوا خطوة  اجتامعية وسياسية مذهلة مكنتها يف وقت قصري  اإلسالمية إصالحات 
كبرية نحو الحداثة. مل تبق البلدان املغاربية الثالثة يف خلفية عن حركة النهضة هذه وكذلك 
هي معنية مبا نتج عن انقطاع ديناميكية النهضة والتخيل التدريجي عن إنجازاتها، ال سيام 
يف مجال مبدأي املساواة والحرية. يكشف التطور االجتامعي والسيايس للبلدان املغاربية 
الديني املحافظ مام يؤدي إل عجز هذه املجتمعات عن الخروج من  التيار  عىل تعزيز 
املامرسات والقيم التقليدية وإحداث التغيري أو إجراء إصالحات جذرية. الحركات الشعبية 

نفسها تنتهي دامئا باملزيد من العودة إىل املايض وتعزيز العامل الديني التقليدي. 
دور اإلسالم، مثلام يتصوره املسلمون وميارسونه، يف هذه الوضعية ال جدال فيه. فهو يحدد 
اليوم فيام  بالفكر، باآلخر وبالزمان. من الرضوري أن نتساءل  عالقة املسلمني بالحقيقة، 
يخص هذا التنازل عن إنجازات النهضة وقيم الحداثة عىل املستوى السيايس واالجتامعي 
وإىل أي مدى ميكن أن يصل وأن نشعر بالقلق اتجاه نتائج هذا الرتاجع والعودة إيل املايض 
عىل تطور البلدان املغاربية بل و كل الدول اإلسالمية وعىل مكتسبات اإلنسانية يف سبيلها 
نحو نضجها بل و عىل الغرب أيضا خاصة البلدان التي يعترب فيها اإلسالم ديانة مهمة نظرا 
للعدد الكبري من السكان الذين ينتمون إيل اإلسالم والثقافة اإلسالمية مثل فرنسا وبلجيكا.
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 املغرب الكبري :
تأثري اإلسالم عىل التطور 

االجتامعي و السيايس

* ي
تأليف رزيقة عدنا�ن

سالمي. ي الفكرالإ
ة وباحثة �ن ِ فيلسوفة وُمحا�ن

مقدمة

لقد ُولد هذا النص من محارضة كنت قد ألقيتها يف املؤمتر الدوييل الجيوـ السيايس السادس 
أنذاك  أصدرت  قد  الجزائر  وكانت  الفرنسية.   Trouville-sur-merالبحر عىل  تروفيل  ملدينة 
دستورها الجديد )يف شهر ديسمرب 2020( الذي تم التنازل فيه –من جملة أمور – عن حرية 
الدولة  للدين. يف شهر جويلية 2022، تقهقر دستور تونس،  الحامية  املزيد من  املعتقد ألجل 
املايض  إىل  العودة  يف  املتمثلة  الظاهرة  هذه  الوراء.  إىل  أشواطًا  أفريقيا،  بشامل  حداثة  األكرث 
سببها تصاعد النزعة اإلسالمية األصولية و التيار املحافظ الذان تؤثران عىل كل الدول التي ميثل 
اإلسالم فيها دين األغلبية و كذلك الدول التي يكون فيها ديانة ذات أهمية نظرا لعدد الناس 
الذين ينتمون إليه، مثلام هو الحال يف الغرب اليوم. أردت أن أقوم بهذا التحليل لظاهرة تأثري 
الدين عىل التطور السيايس واالجتامعي يف البلدان اإلسالمية و ملاذا ال تتمكن هذه البلدان من 
الخروج من مامرسات وقيم املاضيني؟ ملاذا تعجز عن إجراء إصالحات عميقة وخلق التغيري ؟ 
ملاذا تنتهي الحركات الشعبية يف كل الدول اإلسالمية باملزيد من التخيل عن مكتسبات النهضة 

والعودة أكرث إىل املايض؟

* ألّفت رزيقة عدناين عدة مقاالت وكتب كان آخرها تحت عنوان Pour ne pas céder, textes et pensées )تحاشيًا للخضوع، 
/www.razika-adnani.com/biographie :للتعرف عىل املزيد من املعلومات عن املؤلفة .)UPblisher, 2021( )نصوص وأفكار
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 إن تركيز تحلييل عىل هذه البلدان الثالثة: الجزائر، املغرب وتونس يرجع يف املقام األول إىل 
التأثريللدين. كام  لهذا  أكرث  لفهم  أمثلة ملموسة  تقديم  القدرة عىل  املتمثلة يف  أسباب عملية 
يعود أيًضا إىل الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية وكذلك الوجدانية التي تربط بني شعوبها، 
ورضورة يف تحقيق االتحاد املغاريب لتشكيل القوة السياسية واالسرتاتيجية التي تحتاج إليها هذه 
الدول. ويرجع ذلك أيضا إىل أن جزًءا كبريًا من املسلمني يف فرنسا، و يف بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، 
أصولهم من هذه البلدان. لذلك فإن فهم تأثري الدين اإلسالمي عىل التطور االجتامعي والسيايس 
املجتمعات  من  الكثري  تطور  عىل  تأثريه  لفهم  هاًما  عنرًصا  كذلك  ميثل  املغاربية  للمجتمعات 
األوروبية. يف هذا املقال، أركز تحلييل عىل الفرتة التي تبدأ من بداية القرن التاسع عرش، أي 
من عرص النهضة و بإنجازاتها، والهدف من ذلك هو رشح أسباب العودة إىل التقاليد و التدين 
اليوم، و لنفس  تتميز به املجتمعات اإلسالمية  الذي  امليدان االجتامعي والسيايس  املحافظ يف 

السبب تزداد ابتعادا، من حيث املعايري والسلوك، عن الحداثة التي أرادتها النهضة.
 أذكّر يف هذه الدراسة بالكتب أو املقاالت التي كتبتها كلام استدعت الفكرة املزيد من التحليل. 
كذلك كثريًا ما أؤكد حني أذكر اإلسالم عىل أنه اإلسالم مثلام يتصوره املسلمون وميارسو نه للتمييز 
بني اإلسالم املنصوص عليه يف القرآن، واإلسالم املوجود، بأشكال مختلفة، يف الواقع اإلنساين والذي 
أصبح فكرا إسالميا، أي تيلوجيا، وقوانني وسلوكات، و ثقافة. وإذا كان األول، حسب العقيدة 
بكل  القرآن  عىل  ذلك  يف  معتمدين  املسلمون  وضعه  الثاين  فإن  السامء،  من  منزالً  اإلسالمية، 
التأكيد، ولكنه ليس اإلسالم املوجود يف القرآن ذاته. "اإلسالم املُنزّل"و"اإلسالم املبني" مفهومان 
قمت بصياغتهام يف أعاميل للتأكيد عىل الجزء اإلنساين يف اإلسالم الذي ميارسه املسلمون والذي 
مينعه من أن يكون كامالً أو مقدًسا. إن كَل كٍل يتكون من جزء غري مقدس ال ميكنه أن يكون 
مقدسا. اسحضار هذا يف الذهن مهم للتذكري بأنه إذا كان املسلمون قد بنوا باألمس اإلسالم الذي 
تناسب مع ثقافتهم وعرصهم و حاجياتهم السياسية و اإلجتامعية، فلامذا ال ميلكون الحق اليوم 
يف بناء اإلسالم الذي يتناسب مع عرصهم والقيم اإلنسانية الحديثة؟ بناء من نفس القرآن، هذا 
اإلسالم الجديد رضوري اليوم لحل املشاكل التي يطرحها اإلسالم الذي بناه األولون منذ قرون يف 

مجتمعاتنا املعارصة ؟ 

ا. اإلسالم يف بلدان املغرب 

وصل اإلسالم إىل املغرب الكبري Maghreb 1 يف القرن السابع. وعىل الرغم من أن نرش اإلسالم 
قد امتد طيلة قرون عديدة، فإن تاريخ بلدان املغرب– وهي بلدان شعوب الرببر أو األمازيغ – 
يرتبط ارتباطًا وثيًقا بتاريخ العامل اإلسالمي والعريب منذ ذلك التاريخ، مثلام تتأثر باإلسالم الحياة 

االجتامعية والسياسية والثقافية للمغاربة. 

1 أستعمل مصطلح املغرب الكبري. للتمييز بني كلمة املغرب التي تشري إيل اململكة املغربية و كلمة املغرب الذي يشري إىل املنطقة 
الجغرافية للدول املغاربية الثالثة



11

يس
سيا

 ال
 و

ي
امع

جت
اال

ر 
طو

الت
ىل 

 ع
الم

إلس
ري ا

تأث
 : 

بري
لك

ب ا
غر

امل

يتمثل املذهبان اإلسالميان األكرث انتشاًرا يف املغرب الكبري ألن اإلسالم متعدد – يف إسالم املالكية 
وإسالم الصوفية. فرضت املالكية، التي أسسها يف املدينة مالك بن أنس )796-708 م( نفسها 
 Maghreb  (  ( املغرب  يف  فقط  ليس   ، امليالدي  الثامن  القرن  نهاية  حوايل  املطاف  نهاية  يف 
وإمنا يف جميع أنحاء مناطق الغربية من العامل اإلسالمي. تتعايش املالكية مع الصوفية يف هذه 
إتفاق. لقد  الثاين عرش حينام وجد هذا املذهبان اإلسالميان أرضية  القرن  املنطقة منذ حوايل 
أقرت الصوفية بأن الرشيعة ال تنفصم عن اإلسالم، يف حني سكتت املالكية عن بعض املامرسات 
الصوفية التي رأت فيها خروًجا عن الدين إىل درجة أنها تبنت البعض منها. وقد نتج عن ذلك يف 
املغرب ) ) Maghreb إسالم ماليك ذا نزعة صوفية، وصوفية ذات نزعة مالكية. مع نهاية القرن 
العرشين انترشت الوهابية أيًضا بني السكان املغاربيني و ما مكن ذلك هو أن الوهابية تقوم عىل 
نفس املوقف املعريف اإلبيتمولوجي للاملكية وكذلك نفس التصورآو التعريف للدين اإلسالمي 
الذي يعبرت الجانب االجتامعي و السيايس جزء ُمكّون له ال ينفصل عنه. لقد أثرت املالكية عىل 

جميع املذاهب الترشيعية و الكالمية لإلسالم تقريبًا. 
ومن ثّم، فإن املالكية تدعو إىل إسالم ال ينفصل عن بعده الترشعي و القانوين. أما فيام يتعلق 
مبوقفها اإلبستمولوجي، فقد أراد مؤسسها أن تكون النصوص القرآنية يف املقام األول كمصدر 
للمعرفة يف املجال الترشيعي، ثم تأيت األحاديث ) أقوال( الرسول. فإذا مل يجد الفقيه الذي يضع 
القوانني االجتامعية أجوبة عىل أسئلته يف هذين املصدرين، ينبغي له الرجوع إىل تقاليد الصحابة 
ثم إىل عادات أهل املدينة. و حسب مالك، فإن عادات أهل املدينة هي نقل ويف ألعامل الرسول 
و أقواله مثلام يقول إبن خلدون يف مقدمته. وبالتايل تعترباملالكية أنه ال يتم اللجوء إىل الفكر 
كمصدر للمعر فة إال يف آخر األمر. إما املدينةـ مدينة القرن السابع امليالدي فقد جعلتها منوذًجا 
للمجتمع يحتذي به املسلمون كافًة. إن مسألة الفكر كمصدر للمعرفة واملكانة التي يجب، أو ال 
يجب، أن يعرتف له بها يف مقابل الوحي هي املسألة بل اإلشكالية األساسية يف الفكر اإلسالمي. 
وهذا ما استخلصته من تحليل أهم قضايا الفكر اإلسالمي . 2 أثارت هذه املسألة اإلبستمولوجية 
انقساًما كبريًا بني املسلمني قبل أن يفرض نفسه املوقف الذي يعترب أن الحقيقة ليست مبنية 
و إمنا منزّلة و كذلك يجب أن تنقل بإكل اخالص، وهو موقف الظاهريني و السلفيني، و ذلك 

حوايل القرن الثالث عرش.
ويقول عامل االجتامع واملؤرخ ابن خلدون )1406-1332 م( يف مقدمته إن مالك بن أنس قد رفض 
يكون اإلجامع ) وهواملصدر الثالث للترشيع يف اإلسالم( عبارة عن اتفاق العلامء. و إعترب إجامع 
أهل املدينة ليس من هذا النوع بل هو تقليد صادق للسنة النبوية .3 موقف مالك يدل عن 
رغبة لديه يف أن املدينة نصب أعني املسلمني عىل الدوام. وبذلك، أراد ألهل املدينة، ومن ورائهم 
لكل العرب، األفضلية و التفوق عىل سائر املسلمني من غري العرب. لكن خلف الحجة الدينية 
للسلطة  املدينة دورها كمركز  لقد فقدت  استبعاده.  الذي ال ميكن  دافع سيايس  هذه، هناك 
السياسية بعد نقل عاصمة الدولة اإلسالمية إىل دمشق ثم إىل بغداد. كان مالك ابن أنس يرى أن 

املدينة، مدينته، ال بد أن تحتفظ بسلطتها و يستمر املسلمون يف توقريها.

2 أنظر كتاب رزيقة عدناين، تعطيل العقل يف الفكر اإلسالمي، دار النرش إفريقيا، الرشق، اململكة املغربية، 2011
3 إبن خلدون املقدمة، تحقيق أيب عبد الرحامن عادل بن سعد، الدار الذهبية ص.486
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يف مجال علم الكالم، تبنت املالكية قرابة القرن العارش مذهب األشعرية، نسبة إىل مؤسسه أبو 
الحسن األشعري )935-873 ميالدي(، الذي كان من أصحاب النقل ونظرية القرآن غري مخلوق و 
الرافضني لقدرة اإلنسان عىل اختيار أعامله ; نظرية الكسب التي قالوا بها ليست إال جربية مقنعة. 
تقوم الصوفية هي أيضا عىل مبادئ إبستمولوجية تعترب الحقيقة موحى بها أي ُمنزّلة و ليست 
من أمورالعقل و ال يبنيها الفكر. و هذا ما تعنيه نظريتى الكشف و األولياء مثال اللتان تقومان 
عليها الصوفية اللتان تعتربان أن الحقيقة معطاة عن طريق الكشف لبعض الناس الذين لديهم 
صفات مميزة و هم ينقلونها ألتباعهم الذين ال يحاولون إثبات صدقها بإستعامل العقل. كذلك 
تو،م الصوفية عىل تفوق العنرص العريب. كل األولياء املبجلون عند املتصوفة يّدعون أنهم تربطهم 

بالرسول صلة الدم أي أنهم عرب.
يقدم هذا العرض لإلسالم املغاريب – و الذي نجده أيضا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى – 
بعض عنارص الفهم للمامرسة الدينية للمغاربة وملاذا هذه املامرسة متيزت باألصولية مثلام نراه 
عند املرابطني )1147-1042 م( واملوحدين )1212-1125 م(. لقد وصف ابن خلدان الرببر كقوم 
ميتازون باملغاالة يف الدين، و باإلفراط يف تطبيق تعاليمه. كام سطر أيًضا ادعاء كثري منهم بأن 
لهم أصوالً عربية. يف تحلييل 4 لهذه الرغبة يف االنتساب إىل األصل العريب – الذي يستمر أىل يومنا 
هذا – ربطت بني هذه الرغبة و املغاالة يف املامرسة الدينية التي تحدث عنها ابن خلدون. ال 
يدعي أصوال أخرى و ال يتنكر ألصله إال من يعاين بعقد نقص التي تفرس بشكل كبري املغاالت يف 
السلوك للتعويض عن هذا النقص. الشعور بالنقص هو الذي يجعل شخص أو شعب يريد آن 

يفعل آكرث مام هو مطلوب منه و منه تآيت املغاالت. 
كانت منطقة املغرب الكبري فيام بني القرن السابع والقرن ثاين عرش تنتمي من الحضارة اإلسالمية 
الكبرية. وعندما دخل العامل اإلسالمي يف فرتة طويلة من االنحطاط، أصبحت انتمي أيضا إىل هذه 
القصة الطويلة من التخلف و التي مل يستيقظ منها إال يف مطلع القرن التاسع عرش مع عرص 

النهضة مثلام هو الحال بالنسبة لبقية العام اإلسالمي. 

Modernisation 2. النهضة، مرحلة التحديث

اإلسالمي  العامل  شهدها  Modernisation(التي   ( التحديث  حركة  إىل  النهضة  مصطلح  يشري 
وبوجه الخصوص البلدان العربية و املغاربية من بداية القرن التاسع عرش إىل غاية نهاية النصف 
األول من القرن العرشين و التي شملت جميع املجاالت من أدب و مجتمع وسياسة.كانت حركة 
النهضة يحملها املفكرون والسياسيون، من املسيحيون واليهود واملسلمني، الذين كان هدفهم 
اخراج مجتمعاتهم من التخلف ومتكينها من دخول عرص الحداثة. إال أنه ينبغي التعامل مع 
مصطلح النهضة بحذر شديد ألن اإلسالميني واملحافظني قد تبنوه مستعملني له مبعنى آخر الذي 

أعطوه له و الذي يتناسب مع مواقفهم الدينية و السياسية. 

UPblisher, France, 2014 ،)املصالحة الرضوري(La nécessaire réconciliation  4 انظر كتاب رزيقة عدناين بعنوان
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كانت مرص هي نقطة االنطالق لحركة النهضة يف العامل اإلسالمي حسب معظم املؤرخني. بالنسبة 
لهم حملة نابليون بونابرت التي تعود إىل سنة1798، هي التي سمحت للمرصيني بإدراك ما كانوا 
فيه من تخلف مقارنة بالغرب و إستفزت لديهم الرغبة يف الخروج منه و اإللتحاق بالحضارة 
العرصية. وبالنسبة للكاتب برنارد لويس: "كانت الثورة الفرنسية أول حركة كربى ألفكار الغرب 
املسيحي التي فرضت نفسها عىل اإلسالم. 5 " وكان طابعها العلامين حسبه هو ما أضفى عليها 
الرشعية يف نظر املسلمني. كانت النهضة محاولة من طرف املسلمني للتحرر من قيد التقاليد 
واألعراف االجتامعية واألخالقية، التي كانت تعترب نفسها ذات مصدر إلهي، و ذلك من أجل بناء 
مجتمع يقوم عىل قواعد جديدة هي من وضع الفكر اإلنساين القادر عىل مسايرة الدينامييك 

املجتمعات، خالفًا للقواعد للدينية التي تتصف بالثبات و بالتي تعرقل تطور املجتمع.
سياسية  إصالحات  إجراء  أيضا يف  لقد رشعت هي  النهضة.  ركب  املغرب عن  دول  تتخلف  مل 
واجتامعية مكنهتا يف بضع سنوات من تغيري وجهها و بشكل كبري. أهم هذه اإلصالحات كانت 
اعتامد النظام الدستوري وإنشاء املدرسة الحديثة أي مدرسة منفصلة عن املسجد و تحرير املرأة 

من القيود االجتامعية الكثرية التي تحط منها ككائن إجتامعي و إنساين. . 
لقد حصلت املرأة فعال عىل حقوق مل يكن املسلمون يعتقدون قبل أن ذلك ممكنا من بينها 
الخروج وحدها من املنزل، وعدم ارتداء الحجاب، والحق يف التعليم والعمل. ويف ذلك الوقت 
أيًضا، وبتشجيع من مناهيض الرق من األوروبيني ، تم إلغاء العبودية. و كانت تونس هي أول 
بلد إسالمي يُقدم عىل هذه الخطوة يف عام 1846. لقد كان إلغاء العبودية تقدًما كبريًا يف تحرير 
املسلمني من قيود رشيعة وضعت ما بني القرن السابع و العارشامليالدي، و من املتمسكني بها 
كقوانني مطلقة لتنظيم املجتمع. كل هذه اإلصالحات كانت دليل عىل أن املسلمني قادرون عىل 
التحرر من قيود األسالف إذا توفرت لديهم اإلرادة الكافية. كان ينبغي أن يكون ذلك دليال كافيا 
إللغاء قواعد إسالمية أخرى تقليدية وموروثة كتلك التي متيز املرأة و تضعها يف وضعية سفىل 
كتعدد الزوجات وعدم املساواة يف املرياث والتطليق. األمر الذي مل يقم به املسلمون وكان ذلك 
دليال عىل حدود حركة النهضة. هذه النهضة التي لوحظ فشلها يف منتصف القرن العرشين ثم 

صار التخيل التدرجي عن مكتسباتها، ابتداءا من سنوات 1970 ،أمرًا واقعيا. 

3. تأثري اإلسالم عىل التطور السيايس لبدان املغرب الثالث

دين  "اإلسالم  عبارة  إدراج  الثالثة هو  املغرب  بلدان  السيايس يف  امليدان  لإلسالم يف  تأثري  أول   
modernisationمؤسسة  تحديث  حدود  ترسم  التي  األوىل  الدستورية  نصوصهم  يف  الدولة" 
الدولة وتنظيمها. وقد عززت تونس واملغرب، منذ نصوصهام الدستورية األوىل )1959 بالنسبة 
لتونس، و1962 بالنسبة للمغرب(، هذه اإلشارة إىل اإلسالم كدين الدولة مبواد أخرى. فقد نصت 
يؤكد  حني  يف   ." اإلسالم  بتعاليم  تعلقه  "عىل  الشعب  تصميم  عىل  التونيس  الدستور  ديباجة 

.Bernard Lewis, Islam, Gallimard, coll.  « Quarto », 2005, p. 891 . 5
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اكتفت يف  أنها  الجزائر، فرغم  أما   ." املغربية دولة إسالمية  "اململكة  أن  املغريب عىل  الدستور 
دستورها األول الذي صدر يف عام 1963 باإلشارة إىل أن "اإلسالم دين الدولة" ) املادة 4(، فقد 
عملت يف الفرتة ما بني 1976 و2016 عىل إضافة تدريجيًا مواد أخرى تهدف جميعها إىل حامية 

اإلسالم.
هكذا فإن هذه البلدان التي أرادت التحديث la modernisation مل تتمكن من التحرر من 
النظام التقليدي ومعايريه الذي يحكم باسم الدين بينام تعني الحداثة يف ميدان تنظيم الدولة أن 
تكون القوانني مصدرها العقل. مل تسمح النهضة للمسلمني بتغيري تصورهم للدين اإلسالمي الذي 
أراده الفقهاء : دين يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالتنظيم االجتامعي، وبالتايل بالسياسة. كانت اإلشارة إىل 
اإلسالم كدين للدولة هي العقبة األوىل التي حالت دون تحقيق األنظمة الدستورية يف البلدان 
املغاربية وعرقلة قيام الدولة الحديثة. و نفس الحديث يقال عن بقية الدول اإلسالمية. خاصة و 
أن هذه اإلشارة للدين يف نصوص الدستور كانت عبارة عن باب مفتوح مّكن رجال و نساء الدين 
من التدخل أكرث فأكرث يف النظام القانوين ويف تنظيم الدولة مام أدى إىل زيادة تأثري الدين عىل 

التطور السيايس واالجتامعي و التخيل بشكل متزايد و مستمر عن إنجازات النهضة.
عندما تعلن دولة يف دستورها أنها تنتمي إىل اإلسالم، والذي هو بالنسبة للمسلمني نظام قانوين 
ليس  الدستور  أن  إما  الحالة،  أخرى. ويف هذه  أساسية  قوانني  لديها  أن  يعني  ذلك  فإن  أيضا، 
القانون األسايس للدولة الذي تقوم عليه كل القوانني األخرى العادية، أو إما أن للدولة قانونني 
أساسيني هام الدستور والدين. يف كلتا الحالتني هذا يعني فشل النظام الدستوري إال يف حالة 
ما إذا كان الدستور يتبنى القوانني أو املبادئ الدين التي يشري إليها حتى ال يفقد دوره كقانون 
أكرث عندما  املشكلة  تتعقد  الدستورية مثلام سرنى.  للمشكلة  أسايس دون أن يكون ذلك حال 
تتعارض مبادئ الدستور مع قواعد اإلسالم كام هو الحال بالنسبة لدساتري بلدان املغرب الثالث 
التي تؤكد أن اإلسالم هو دين الدولة وتؤكد يف الوقت نفسه لتزامها باإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان الذي يقوم عىل الحرية و املساواة القيمتان اللتان ال يعرتف بهام اإلسالم مثلام يتصوره 
املسلمون وميارسونه. 6 ومن ناحية أخرى، تنظم قواعد اإلسالم حياة املسلمني من أصغر األمور 
إىل أكربها، مام يعني أن الدستور يشري إىل القوانني العادية أو الثانوية بدل أن يقوم عىل قوانني أو 
مبادئ األساسية مام يفقده معناه كدستور. هذه القوانني العادية التي ال يعرفها بدقة ال األفراد و 
ال املرشعون ما دامت الدساتري ال تقدم أي تفاصيل عن قوانني اإلسالم الذي هو دين الدولة. مام 
يعطي للمرشع حرية واسعة متكنه من أن ترتاوح مرجعيته بني اإلسالم املتشدد واألصويل واإلسالم 
املرن و حدايثmodernisé . املرشع يف هذه الحالة هو الذي يقرر ما هي املجاالت التي يريد أن 
يخضعها للدين واملجاالت التي يريد أن يخضعها للقوانني الدستورية الحديثة. هكذا فإن مبدأ 
"اإلسالم دين الدولة" جعل حكومات هذه البلدان الثالثة خاضعة يف نهاية املطاف إلرادة اإلفراد 
ورجال الدين وليس إلرادة القانون، يف حني أن النظام الدستوري يهدف إىل تصحيح هذا الوضع، 
أي أن يكون املرشع خاضعا للمبادىء األسياسية وليس إلرادة فرد أو مجموعة من األفراد. لذلك 
كان الهدف من دستور الواليات املتحدة لعام 1787 هو مكافحة تعسف الربملان حتى ال يرشع 

6 . منذ جويلية )يوليو( 2022، مل تعد تونس تذكر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف دستورها.
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الذي هو  له. منذ عام 2011 حاول دستور اململكة املغربية أن يوضح أن اإلسالم  مثلام يحلو 
دستور الدولة هو اإلسالم املعتدل، ولكنه مل يقدم تفاصيل بينة عن مبادئ هذا اإلسالم املعتدل 
التي تسمح بالتمييز بينه وبني اإلسالم الغري املعتدل أو املتطرف. ويف سنة 2022، أشارت تونس 
إىل هدف تحقيق « مقاصد اإلسالم» يف املادة 5 من دستورها دون أن تذكر أي نوع من اإلسالم 
تقصد ما دام اإلسالم يف حقيقة األمر متعددا عموديا، إذ هناك اإلسالم املوجود عند الله ، حسب 
العقيدة اإلسالمية، واإلسالم املنصوص عليه يف القرآن، واإلسالم الذي املوجود يف فكر املسلمون 
الناتج عن فهمهم القرآن. وهذا املستوى الثالث من اإلسالم متعدد بدوره أفقيا إذ هناك إسالم 

سني، وإسالم شيعي، وإسالم صويف، والعديد من األشكال األخرى.

أوجه الغموض والتناقضات
لقد أصبح هذا الوضع الدستوري مصدًرا للكثري من أوجه الغموض وعدم االتساق يف النصوص 
األساسني يف  والحرية،  املساواة  الحداثة،  يتعلق معظمها مببدأي  والتي  البلدان  لهذه  األساسية 
إعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف حني ال يعرتف بها ال اإلسالم مثلام يتصوره املسلمون و يطبقونه 
و ال الرشيعة اإلسالمسة ما داما يقومان عىل مبدأين آخرين : أال وهام الطاعة و عدم املساواة 

و خاصة بني الرجل واملرأة وبني املسلمني وغري املسلمني 7.
هذا الغموض وتلك التناقضات نالحضها يف الدستور الجزائري الذي ينص عىل التزامه بحقوق 
اإلنسان واملساواة بني الجنسني، واللذان أُدرجهام يف نصه منذ عام 1963 )املادتان 11 و12( ثم 
عززهام يف سنة 1976 حي أكد عىل " أن كل املواطنني متساوون يف الحقوق و الواجبات و يلغى 
كل متييز قائم عىل أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة" )املادة 39( ، ويف نفس 
الوقت يؤكد عىل اإلسالم، الذي ال يعرتف باملساواة بني املرأة و الرجل، كدين للدولة. وأكد دستور 
تونس أيًضا، من سنة 1959 إىل سنة 2022، احرتامه لحقوق العاملية اإلنسان )و إن كان يبقى 
غامضا بالنسبة ملسألة املساواة بني الجنسني التي مل يُعرتف بها بوضوح إال يف عام 2014( لكنه 
أكد يف الوقت نفسه التزامه بتعاليم اإلسالم التي تقوم عىل مبدأ عدم املساواة. إشتد الغموض 
الذي يتسم به النص الدستوري التونيس يف عام 2022، كام سرنى بعد حني. أما دستور اململكة 
املغربية فل يتطرق إىل اإلعالن العاملي حقوق اإلنسان إال يف عام 1992 وفيام يتعلق باملساواة 
يف الحقوق والواجبات بني الرجل واملرأة، فلم ينص عليها سوى يف عام 2011 ) املادة 19(. ومنه 
تبدو اململكة املغربية األكرث تحفظا مقارنة مع جريانه. املادة 41 من الدستور ينص دامئا عىل أن 

اململكة دولة إسالمية وأن امللك، أمري املؤمنني يحرص عىل احرتام اإلسالم. 
تؤكد الدساتري التونسية والجزائرية أن جميع املواطنني متساوون، ولكن يف الوقت نفسه يجب 
أن يكون رئيس الجمهورية مسلاًم. مام يعني أن املواطنني ليسوا متساوين. ما دام غري املسلمني 

ال يحق لهم تويل منصب الرئيس، وهذا تناقض آخر ضمن هذه الدساتري.

7 . أنظر رزيقة عدناين La nécessaire réconciliation املصالحة الرضورية، UPblisher، الطبعة الثانية، 2017، ص. 43
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تتعلق الغموضات األخرى، التي متيز هذه الدساتري، مببدأ الحرية الذي هو أسايس يف اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان ويف النظام الدميقراطي ما دامت هذه الدساتري تؤكد عليه يف حني أن 
اإلسالم، دين الدولة، ال يعرتف به مام يعني أن هذه الدساتري تؤكد عىل حق وتحظره يف الوقت 
نفسه والنتيجة التي ترتتب عىل ذلك صعوبة معرفة ما إذا كان القانون األسايس لهذه الدولة 
الجزائر عن جاراتيها  عام 1976، متيزت  ال. ويف  أم  املعتقد،  ذلك حرية  مبا يف  الحرية،  يضمن 
بتأكيدها يف نصها الدستوري عىل حرية املعتقد )أو حرية الضمري يف النسخة الفرنسية(. ومع 
ذلك، فقد أضافت تدريجيًا موادا دستورية تعزز كلها املرجعية اإلسالمية التي ال تعرتف يف نظر 
املسلمني بحرية املعتقد لتحذفها يف نهاية املطاف يف عام 2020 مام يدل أن املرشع يعتربها 
متناقضة مع اإلسالم رغم أن هناك حوايل 27 آية قرآنية عىل األقل التي متتنج من خاللها أن 

القرآن يؤكد عىل حرية املعتقد. 
تخلت مرص عن الحرية املطلقة للمعتقد يف سنة 1971 و التي سنتها يف دستورها األول سنة 
1932 )املادة 12،( و حذفتها العراق يف سنة 1958 بعد أن اعرتفت بها يف دستورها األول سنة 
1925 )املادة 13،( و تخلت عنها ليبيا يف سنة 1969 بعد اعرتفت بها سنة 1951 يف أول دستور 

لها )املادة 21( و كذلك تخلت عنها سوريا بعد أن ضمنتها يف دستور سنة 1930 )مادة 15.(
مل تعرتف تونس بحرية االضمري، التي تحتوي حرية املعتقد، إال يف عام 2014، و لكنها يف نفس 
املادة 6 من دستورها ا تنص عىل أن الدولة تحمي الدين مام يعني أنها تعرتف بها وال تعرتف يف 
نفس الوقت ما دام حامية الدين هي إحدى الحجج التي يقدمها رجال الدين و الفقهاء لعدم 
االعرتاف بحرية املعتقد. أما الدستور املغريب فلم يعرتف قط بحرية املعتقد و إن كان يؤكد يف 
ديباجته منذ عام 1992 عىل متسكه بحقوق اإلنسان مثلام هي مسطرة يف الوثيقة العاملية لسنة 

.1948
القرون  إىل  منها  الفرد  و حرمان  املعتقد  بحرية  اإلعرتاف  بعدم  املسلمني  املرشعني  قرار  يعود 
األوىل من اإلسالم، وتحديًدا ما بني القرن السابع والقرن العارش حني قاموا بإرساء القوانني إلدارة 
مجتمعاتهم. لقد وجدوا يف القرآن آيات أخرى تضفي الرشعية عىل قرارهم عىل الرغم من وجود 
عدة آيات قرآنية تذكرهذا املبدأ وتقر به مثلام قلنا. إن املسلمني مل يرشعوا ألن تلك القوانني 
موجودة يف نص القرآن مثلام يعتقد ذلك، ولكنهم وضعوا القوانني التي تحتاج إليها مجتمعاتهم، 
ثم بحثوا يف النصوص القرآنيةعام يعطي لها الرشعية الدينية.أي أن القرآن ليس هو الذي مييل 
الذين  فاملرشعون  اليوم  أما  القوانني.  عىل  املرشوعية  إلضفاء  هام  مصدر  هو  إمنا  و  القوانني 
يرفضون حرية املعتقد هم يف الواقع يكررون تلك القوانني التي وضعها املسلمون منذ قرون و 
يكتفون بتقليد عمل األولني و جهدهم. يعكس القانون أخالق وروح املرشع الذي يسنه 8. ومام 
ال شك فيه أن من يؤمن بحرية املعتقد كحق من حقوق اإلنسان سيجد حتام يف القرآن ما ميكنه 
من تجنب التناقض بني إميانه وتلك الحرية. و بالتايل فإن كل هذه التناقضات التي هي واقع 
الدساتري الثالثة للدول املغاربية تجعل معرفة ما هي القوانني األساسية التي تحدد تنظيم عمل 

الدولة و حقوق األفراد التي يكفلها الدستور صعب للغاية.

8 . املرجع نفسه صفحة 34
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تعلن  إنجازاتها،  لعبت دورا هاما يف  األقل  أو هىل  النهظة  منها حركة  إنطلقت  التي   فمرص، 
الرشيعة اإلسالمية،  أن  الوقت نفسه عىل  اإلنسان، وتؤكد يف  العاملي لحقوق  باإلعالن  متسكها 
)املادة 2(. وهذه املشكلة  للترشيع  الرئييس  بالحرية وال املساواة، هي املصدر  التي ال تقر ال 
نفسها سائدة يف جميع البلدان اإلسالمية تقريبا. تخلت مرص يف 1971عن حرية املعتقد التي 
أقرتها يف دستورها الحقيقي األول سنة 1932 مثلام تخات عنها ليبيا يف سنة 1969 و العراق يف 

دستو 1958.

 قوانني و تناقضات
ال تقترص التناقضات النظم القانونية عىل القوانني األساسية فيام بينها، بل تشمل أيًضا القوانني 
العادية بالنسبة للقوانني األساسية التي تتعلق أيضا و أساًسا بقيمتي الحرية واملساواة. وهكذا، 
فإن الدستور الجزائري يؤكد عىل تكفله بحقوق اإلنسان واملساواة بني جميع املواطنني واملواطنات 
يف الحقوق والواجبات، يف حني أن قانون األرسة مكّون من قوانني متييزية و بشكل خاص ضد 
املرأة. من عام 1976 إىل عام 2020، أكد الدستور الجزائري عىل حرية املعتقد ) حرية الضمري يف 
النسخة الفرنسية(، و هو ما ال تعكسه القوانني العادية حيث يُحرم قانون اإلرسة مثال املرتد من 
حقه يف املرياث يف مادته 138. وقد تفاقم هذا التناقض يف عام 2001 عندما قرر املرشع إضافة 
املادة 144 مكرر 2 إىل القانون الجنايئ التي تنص عىل املعاقبة بالحبس من ثالثة )3( أشهر إىل 
اثني عرش )12( شهرا وبغرامة من 50.000 دج إىل 250.000 دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 
فقط كل من أساء إىل الرسول أو بقية األنبياء أو استهزأ باملعلوم من الدين بالرضورة أو بأية 
شعرية من شعائر اإلسالم" وتطبق الجزائر أيًضا عىل جميع األزواج نفس قانون األرسة املستمد 
من الرشيعة اإلسالمية، ويخضع التالميذ لنفس الرتبية الدينية اإلسالمية برصف النظر عن دين 
آبائهم. إن الذين أخذوا هذا القرار قد ترصفوا كام لو أن الجزائريني جميعهم مسلمون، وهذا 

ليس الواقع االجتامعي للجزائر.
يف سنة 1992، أقدم اململكة املغربية، من باب الحرص عىل تقديم صورة لها غري رجعية، عىل 
إدراج نص يقيض باحرتام الحقوق العاملية اإلنسان كام وردت يف إعالن عام 1948 و لكنه يضل 
محتفظا يف الوقت نفسه بالقوانني الجنائية التي ال تعرتف بحرية املعتقد والحريات الفردية، 
مثل املادة 222 و490. ويف عام 2011، أكد عىل حظر جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لكنه أبقى 
عىل قانون األرسة الذي هو متييزي ضد املرأة ما دام مينح الرجل امتيازات عىل حساب املرأة. ومل 
تسلم تونس من هذه التناقضات بني القوانني األساسية والقوانني العادية مثلام يطهر خاصة يف 

قانون األحوال الشخصية.

املجال الذي يظهر فيه التناقض أكرث من غريه
إن املجال الذي تظهر فيه التناقضات بشكل أكرث هو مجال األرسة. عندما تحصلت هذه البلدان 
عىل االستقالل، اعتمدت قانونًا وضعيا مستوحى بشكل كبري من القانون األورويب، باساثناء بعض 
قوانني الرشيعية التي إحتفظ بها املرشع و أدرجها فيه يف ذلك الوقت. لذلك مل تظهر الرشيعة 
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بشكل رصيح يف أنظمتها القانونية ما عدا مجال األرسة الذي خضع لها بشكل رصيح. بالنسبة 
فإن  إلهي. وهكذا  القوانني ذات مصدر  أن تكون  باألرسة، يجب  األمر  يتعلق  للمرشع، عندما 
تحديث القانون كان مقبوال عىل نطاق واسع إال عندما يتعلق األمر باألرسة وهو وضع تعود 
جذوره إىل حقبة االستعامرية، حيث فرضت فرنسا تحديث القانون الجنايئ والتجاري و استثنت 
قوانني األحوال الشخصية التي تركتها للتقاليد والدين.  وبعد االستقالل9، واصلت هذه البلدان 
عىل نفس املنهج إذ مل تر مشكلة يف ما يخص تحديث النظام القانوين و جعله مناسبا للعرص و 
تغرياته ، ولكنها مل ترغب أن ميس ذلك قانون األرسة، أي ملا يتعلق اإلمر بوضعية املرأة و سلطة 
الرجل. و هو األمر الذي يفرس كون قانوىن األرسة املغريب الصادر عام 1958 والجزائري الصادر 
عام 1984 يخضعان املرأة بشكل كيل للتقاليد و لقواعد الرشعة التي وضعها األولون. رغم أن 
الدستور الجزائري ينص منذ عام 1963 عىل املساواة بني الجزائريني رجاالً ونساء أمام القانون. 
و بالتايل فاملرشع سّن قوانني تتعارض مع الدستور الذي أرص يف عام 1989 يف مادته 28 عىل أنه 
ال يقبل أي متييز عىل أساس الجنس. ومل تخلصه مراجعة عام 2005 من هذه التناقضات ما دام 
مبدأ املساواة مل يُحرتم أيضا. مام ينتج عنه وضعية يسمح فيها القانون بالظلم االجتامعي رغم 
أن دوره كقانون هو أن يناهض الظلم بكل إشكاله. يف عام 1992، نصت اململكة املغربية يف 
دستورها عىل تعهدها بالتزام مبا تقتضيه مواثيق املنظامت الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات 
وأكد ت تشبثها بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عامليا. ويف عام 2011 اعرتفت باملساواة 
الكاملة يف الحقوق بني الرجل واملرأة دون استثناء. األمر الذي مل يأخذه املرشع بعني االعتبار 

فيام يتعلق باألرسة عىل الرغم من مراجعة 2004 لقانون األرسة .
ن  فإ  األرسة،  قانون  يتعلق مبجال  فيام  بجاراتيها  مقارنة  تقدًما  أكرث  بالتأكيد  تونس  كانت  أذا 
التونيس يف عام 1957، مل يتمكن من  الشخصية  الذي أصدر قانون األحوال   ، الرئيس بورقيبة 
القضاء عىل جميع أشكال عدم املساواة و التمييز التي تعاين منها املرأة التونسية باسم الرشيعة 
والتي ال تزال قامئة رغم إقرار الدستور منذ عام 2011 عىل املساواة الكاملة بني جميع املواطنني 

رجاالً ونساًء.
ليس رجال الدين وحدهم املسؤولني عن هذه التناقضات والتمييز داخل النظام القانوين. يل 
يتحمل أنصار الحداثة قدًرا كبريًا منها. هذه الوضعية التي تسمح للمرشع بالرجوع إىل القوانني 
الدستورية الحديثة متى يشاء، وإىل القوانني التقليدية الدينية متى أراد. أي أنه يقرر ما هي 
املجاالت القانونية التي ينبغي أن تخضع لقوانني نابعة من العقل وتلك التي ينبغي أن تخضع 
للتقاليد و الدين. السبب هو أن أنصار الحداثة كانوا مطبوعيني بالتقاليد التي شكلت بالنسبة 
لهم عقبة نفسية وثقافية كبرية منعتهم من تصور وضعية يكونون فيها هم والنساء عىل قدم 
الوطني  باملجلس  لها مقعد  امرأة  الجزائر 32  الرجل. يف  يد  السياسية يف  السلطة  و  املساواة. 
الشعبي من 407. مع العلم أن عدد النائبات يف املجيل السابق كان 118. أي Bن العودة إىل. 

الوراء مست هذا القطاع أيضا. 

للجمهورية  الرسمية  الجريدة  يف  الجزائر  يف  اإلسالمية  العدالة  تنظيم  بشأن   1889 أفريل/أبريل   17 يف  الصادر  املرسوم  انظر   .  9
1976-1980www.legifrance.gouv.fr/download/secure/file/ صفحة   ،1889 أفريل/أبريل   27 بتاريخ   114 العدد  الفرنسية 

.)SBqssOfSvYTewEADsOr



19

يس
سيا

 ال
 و

ي
امع

جت
اال

ر 
طو

الت
ىل 

 ع
الم

إلس
ري ا

تأث
 : 

بري
لك

ب ا
غر

امل

الدميقراطية يف وضعية صعبة
بصفتهام أساس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان و النظام الدميقراطي إن الحرية واملساواة هي 
اللتان تضعان دساتري البلدان املغاربية الثالثة يف وضعية صعبة بل يف مشكلة و كذلك بالنسبة 
لجميع البلدان ذات األغلبية املسلمة. ما نستنتجه من التناقضات وأوجه االلتباس ضمن النظم 
القانونية وال سيام بالنسية للدساتري الجزائرية والتونسية، أنه ما تزال هناك رغبة يف التغيري لدى 
الثقافة التي تكون  التطلع إىل الدميقراطية عند حصولها عىل استقاللها. لكن يف  شعوبها و يف 
فيها الطاعة هي الفضيلة العظمى أن ننتظر من الطامحني إىل السلطة، والذين يشكلون أنفسهم 
جزًءا من تلك الثقافة، أن ميارسوا سياسة دميقراطية يكون فيها الحق يف التعبري موضع احرتام 

هو تقريبا مفارقة. 
بطرق مختلفة، كل دساتري البلدان املغاربية الثالثة تنص عىل ضامنها املساواة والحريات الفردية. 
أليس هذا دليالً عىل أن هناك إدراك، و هو من بقايا النهضة، أن دور الدولة هو ضامن هذه 
املبادئ التي تقوم عليها الحديثة ؟ لكن الرغبة يف أن تحرتم الدولة قوانني اإلسالم أي الرشيعة، 
التي وضعها رجال الدين ما بني القرن السابع و القرن العارش، يعني أنها تخلت يف نفس الوقت 

عن قيم الحداثة ما دام اإلسالم مثلام يتصوره املسلمون و يطبقونه ال يعرتف بهام. 
جعل "اإلسالم دين الدولة" مينع الدولة من أن تتحق بصفتها كدولة. ليك تحقق الدولة كسلطة 
عامة، يجب أن تكون دولة الجميع. لذلك فإن الدولة التي تعلن إنتامءها إىل اإلسالم، أو إىل أي 
دين آخر، معناها أنها تقر بأنها دولة جزء من السكان، الذين ينتمون إىل ذلك الدين وليس دولة 
كل السكان. كذلك معناه أن الدولة تعزز الدولة وتحمي دينها أي دين جزء من السكان عىل 

حساب دين اآلخرين و هو ما ليس عدال.10 

مراجعات و تراجع
يدرك  ال  الذي  الفكر برشي  نتاج  فهو  التنقيح.  أو  للمراجعة  قابل  عادي  أو  أسايس  قانون  كل 
الكامل من جهة، ومن جهة أخرى ما يبدو اليوم صحيًحا قد ال يكون كذلك غدا ما دامت الحياة 
 Maghreb تتطور و كذلك املجتمعات و ظروفها و أحوالها. غري أن الدساتري يف بلدان املغرب
خضعت لتنقيحات وتعديالت عديدة، إىل درجة تبدو أنها تفتقر إىل االستقرار الذي يجب أن 
أراد  عندما  الحاكمني.  رغبات  و  نزوات  ليست مبأمن عن  ثم هي  أسايس،  قانون  أي  بها  ميتاز 
بوتفليقة أن يكون رئيًسا مدى الحياة، وهو ما مل يكن الدستور يسمح به، قرر تغيريالدستور. 
كذلك أصدرت تونس مؤخرًا دستوًرا جديدا بعد مثاين سنوات فقط من الدستور السابق. وتشري 

هذه التنقيحات املتعددة إىل أن هذه البلدان مل تحدد بعد أسس تنظيم دولها.
املشكلة التي تطرح أيضا أن تطور هذه الدساتري ال يسري يف االتجاه الذي يسمح لها أن تتحقق 
بصفتها كقوانني أساسية. باستثناء املغرب Maroc الذي إحدث تطورا دستوريا ملا أقر يف عام 

    L’islam est la religion de l’État » n’est bénéfique » 10 ، "اإلسالم دين الدولة" ال يحدم ال اإلسام و ال الدولة، مرتجم من افرنسية
Algérie cultures نرشته ni pour l’État ni pour l’islam
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1992 بتعهده بالتزام بالحقوق العاملية لإلنسان و أضاف يف عام 2011 تعهده باحرتام للمساواة 
بني الرجال والنساء – حتى وإن مل احرتام ذلك يف الواقع و مل يعمل عىل إزالة أوجه الغموض 
والتناقض املوجودين ضمن النصوص القانونية – فقد شهدت الجزائر وتونس تراجًعا رصيًحا يف 
مجال الحريات الفردية. و هكذا شيئا فشيئا يؤدي تأثري الدين عىل التطور السيايس والقانوين يف 
هذه البلدان إىل التخيل بالتدريج عن املكاسب التي تحققتها هذه املجتمعات بفضل النهضة 

وجهودها من أجل إدخال هذه املجتمعات يف عرص الحداثة.
يبني تحليل الدستور الجزائري من 1963 إىل 2020 أن الجزائريني فقدوا الكثري من الحريات التي 
تشكل أساس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والنظام الدميقراطي. يف عام 2020، ألغى الدستور 
"حرية الضمري" )أو"حرية املعتقد" يف النسخة العربية(. ويف الفصل املخصص للحقوق والحريات، 
متت االستبدال عبارة "حقوق اإلنسان" بعبارة "الحقوق األساسية"، وهي عبارة غامضة املعنى 
، ما دامت ال تحدد ما هي هذه الحقوق، و بالتايل فهي تخضع للتفسريات الذاتية لألشحاص 
وتتغري حسب املجتمعات و الثقافات. فام يعترب حق أسايس يف مجتمع ما و ثقافة ما قد ال يكون 
كذلك يف مجتمع آخر و ثقافة أخرى. مع العلم أن عبارة الحقوق األساسية تستعملها اإلصولية 
التي ترفض اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. اليوم، ال يشري الدستور الجزائري إىل اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان إال يف ديباجته وال يضمن إال حرية مامرسة الشعائر الدينية مام يتفق متاما مع 
الخطاب الديني التقليدي و يحتفظ يف نفس الوقت بجميع املواد التي تشري إىل اإلسالم كدين 
للدولة و التي تقيد الحريات الفردية.11 هذا الرتاجع للدستور عن ضامناته للحريات يكشف عن 

سيطرة اإلسالميني والنظرة و املامر سة التقليديتني لإلسالم عىل عملية صياغة القانون األسايس.
 ليس دور الدولة الحديثة حامية مصالح الله، وإمنا حريات األفراد التي هي رضورية لظامن 
ينتظره  ما  االجتامعي.  العقد  من  والغرض  الدولة  وجود  معنى  هو  وهذا  اإلنسانية.  الكرامة 
املواطنون من الدولة ليس رعاية الحياة الروحية لألفراد أو السهر عىل الحفاظ عىل مصلحة الله 
بصفته الكائن األعىل الغني عن الدولة وعن دفاعها عنه أو حاميته. و عليه فإن إدعاء الدولة 
العناينة و املحافظة عىل شؤون الله أمر يقرتب من الكفر ألن ذلك معناه أنه تعترب أن الله غري 

قادر عىل الحفاظ عىل نفسه و يحتاج إىل الغري ليحميه. 
للمعايري  عودة  أكرب  متثل   2022 مراجعة  تونس،  عرفتها  التي  الدستورية،  املراجعات  بني  من 
الدينية التقليدية يف التاريخ الدستوري لبلدان املغرب الثالثة و ذلك مبا فيه استعامل املصطلحات 
مثلام  اإلنسان  حقوق  إىل  اإلشارة  عن  تام  بشكل  املرشع  تخيل  يف  يظهر  ما  هذا  و  اللغوية. 
هي واردة يف إعالن 1948 و تأكيده يف املقابل عىل التزامه «بالقيم اإلنسانية لإلسالم» مضيفا 
األخرية خاصة  العبارة  )الفصل 5(. هذه  اإلسالم"  "مقاصد  يتمثل يف تحقيق  الدولة هدفها  أن 
بالرشيعة اإلسالمية ويعود تاريخها إىل الفقيه أو املرشع األندليس الشاطبي الذي عاش يف القرن 
تنظم  اإلسالمية".  الرشيعة  مقاصد   " عن  الواقع  يف  يتحدث  الشاطبي  كان  إن  و  عرش  الرابع 

La Consti� 11 أنظر يف هذا املوضوع رزيقة عدناين "الدستور الجزائري : الحقوق التي افتقدها الجزائريون دون أن يدروا" ترجمة ل
tution algérienne, les islamistes ont�ils gagné ? publié par Algérie cultureswww.razika-adnani.com http://www.
razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8
%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84-

//%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%87%d8%a7
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تونس بهذا إىل اململكة العربية السعودية التي تعلن يف دستورها )املادة 26( أن الدولة تحمي 
"حقوق اإلنسان، وفق الرشيعة اإلسالمية". مل يستعمل محرر النص التونيس مصطلح "الرشيعة 
اإلسالمية" وال عبارة " حقوق اإلنسان يف اإلسالم". ولعل ذلك عىل سبيل التقية التي لن تؤدي 
سوى إىل زيادة الغموض وااللتباس يف القانون األسايس لهذا البلد. بيد أنه ينبغي اإلشارة إىل أن 
الدستور التونيس مل يلغ الفصل الذي يضمن املساواة بني الرجل واملرأة، وال ذلك الذي يؤكد عىل 
احرتام حرية الضمري. واملشكلة هي أن هذه املساواة وهذه الحرية ليستا موضع اعرتاف من 
طرف الرشيعة و قوانينها مثلام وضعها الفقهاء و ال اإلسالم مثلام يتصوره املسلمون و يطبقونه 
. والدليل عىل ذلك هو أنه ال توجد هناك دولة ذات األغلبية املسلمة التي تعرتف باملساواة بني 
الرجل واملرأة أو وحرية املعتقد، والحرية الدينية، بل حتى حرية الفكر باستثناء البلدان التي 

فصلت السياسة عن الدين كرتكيا وألبانيا. 
إن الدستور التونيس الذي يؤكد عىل تحقيق مقاصد اإلسالم أو مبادئه العامة، يؤكد يف الحقيقة 
احرتامه للرشيعة ما دام هي التي متكن من تحقيق مقاصد اإلسالم عىل اآلقل مثلام يعترب ذلك 
أغلبية املسلمني. وإذا كانت أسس القانون أو مبادئه إسالمية، فالبد للقانون أن يكون إسالميا 
كذلك. وبالتايل، فإن تونس، الدولة األكرث حداثة يف شامل أفريقيا، هي التي يتخىل دستورها عن 

الحداثة بهذا الشكل الكبري و يقوم بالرتاجع إىل الوراء بهذا القدر من الوضوح. 

فشل بناء الدولة الحديثة
عىل  البلدان  هذه  حصول  عند  السلطة  تولوا  الذين  الحداثة  ودعاة  الدميقراطيون  قام  ملاذا 
االستقالل بإدراج اإلسالم كدين الدولة يف الدساترييف حني أن قوانينه، التي وضعت يف القرون 
األوىل من اإلسالم، تشكل عائًقا أمام تحديث الدولة واملجتمع؟ أكيد أنهم تعرضوا لضغط رجال 
الدين الذين يعتربون إدراج الدين يف نص الدستور بهذا الشكل ضامن لعدم فصل الدولة عن 
كان  الرضورة.  حالة  يف  اسرتجاعها  أو  واملجتمع  القانون  عىل  السيطرة  من  متكينهم  و  اإلسالم 
ذلك هدفًا سياسيًا يتعلق بالسلطة. لكنه يوجد هناك هدف سيايس آخر. فاملسيحيون العرب 
األكرث  فيهم  مبن  للمسلمني،  وبالنسبة  النهضة.  حركة  جًدا يف  نشطني  كانوا  األوسط  الرشق  يف 
وأن  اإلسالمي  الدين  إىل  تنتمي  الدولة  أن  أي  للدولة،  كدين  اإلسالم  عىل  التأكيد  دميقراطية، 
الرئيس البد وأن يكون مسلاًم ميكنهم من منع غري املسلمني من الوصول إىل السلطة و منه أن 
الحقيقي ما دام يف ظل  السبب  الديولة يهودي أو مسيحي. ولكن هل هذا هو  يكون رئيس 
النظام الدميقراطي الذي تعود فيه الكلمة إىل صناديق االقرتاع، فإن فرص األقليات الدينية يف 
الوصول إىل السلطة ضئيلة جدا؟ كانت هناك إذن سلطة أخرى هي سلطة الرجل عىل املرأة التي 
هي أقوى من سلطة املسلمني عىل غري املسلمني. و مهام كان انبهار دعاة الحداثة بالحداثة، فإن 
ذلك مل يكن إىل حد تقبل املساواة بني املرأة والرجل. لذلك قرر املفكرون والسياسيون الذين 
أرادوا تحديث مجتمعاتهم أن تبقى األرسة خارج عملية التحديث هذه. و عليه فإن الذين كانوا 
حارصني عىل التغيري والتطور هم أنفسهم الذين رفضوا أن متس ذلك التغيري و التطور أي تلك 
الحداثة األرسة. ويجب التذكري أنه يف بداية القرن العرشين، إذا كانت فكرة تحرير املرأة من 
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القوانني االجتامعية البالية قد لقيت قبوال كبريا من طرف املجتمع الذي رأى فيها رشط رضوري 
للخروج من التخلف، فإن فكرة املساواة بني الجنسني مل تكن حتي محل نقاش و مل تكن مدرجة 

يف جدول األعامل.

حجج سخيفة
إن الحجج التي قدمت لرتك األرسة يف املجال التقليدي هي نفسها دامئًا : أوال، األرسة هي الخلية 
األساسية للمجتمع، وبالتايل يجب أن تكون الضامنة و الحافضة للتقاليد. لكن من جهة التقاليدال 
تخص و ال تقترصعىل األرسة وحدها و املرشعون مل يجدوا صعوبة يف تحرير املجاالت األخرى 
من سلطة التقاليد. و من جهة أخر يف منتصف القرن العرشين ، كانت هذه البلدان متر بعملية 
تصور  ال ميكن  منطقيا  و  التخلف  من  للخروج مبجتمعاتها  واسعة   modernisation تحديث 

تحديث املجتمع إذا كانت خليته األوىل تظل يف شكلها التقليدي.
للقوانني اإللهية واملقدسة  تُنظًم األرسة وفًقا  الطبيعي أن  ثانيا، هذه مجتمعات إسالمية ومن 
والثابتة. هذه الحجة غري معقولة وغري عادلة يف الوقت نفسه. ألن من جهة الرشيعة اإلسالمية 
ال تقترص عىل مجال األرسة، ومن جهة أخرى مثلام قلنا مل يجد نفس املرشع أي حرج من التخيل 
عن قوانني الرشيعية اإلسالمية أخرى. إن املرشع الذي سن القوانني املتعلقة باألرسة ، مل يرتدد يف 
التخيل عن توصيات قرآنية أخرى دون أن تثري ذلك مشاكل كبرية. هكذا يرفض املسلمون عندما 

يتعلق األمر باألرسة ما تقبلوه يف املجاالت األخرى. 
كل املسلمون يعلمون أنه ال يكفي أن يكون الحكم مذكور يف القرآن ليك يكون مطبقا أو ممكن 
التطبيق. لقد ألغ املسلمون منذ البداية توصيات بعض اآليات بينام احتفظوا بتوصيات آيات 
أخرى. ال يطبق املسلمون مثال التوصيات التي تسمح برشب الخمر مثلام يفهم من اآلية 43 من 
سورة 2، البقرة و ال توجد يف قوانني الدول اإلسالمية أية إشارة يف القانون إىل تقبل العبودية، 
وذلك منذ إصالحات النهضة، رغم أن هناك 25 آية تحلل العبودية وتنظمها. كذلك ال يطبق 
املسلمون حكم قطع يد السارق، إال يف بعض الدول املتزمتة و بشكل نادر، وهو وارد يف القرآن 
و ال يأكلون لحم الخنزير ولو ماتوا جوعا رغم أن القرآن يسمح بذلك يف حالة الرضورة مثلام 
يظهر ذلك يف اآلية 173 من سورة 2، البقرة. ال يعرتف املسلمون بحرية املعتقد و حق الردة 
رغم أن العدد الكبري من اآليات التي تؤكد عىل حرية املعتقد و عىل كون الله هو الوحيد الذي 

يحق له معاقبة املرتد. 
 لكن األمور تصبح أكرث تعقيدا، كام أن الحجة القرآنية تستعمل بكل رصامة عندما يتعلق األمر 
بعدم التخيل عن القوانني التمييزية ضد املرأة. السبب أن تلك القوانني متنح الرجال امتيازات 
الدين، وإمنا  ليس  للرشيعة  العائلة  الحقيقي يف إخضاع  السبب  فإن  لذا،  النساء.  عىل حساب 
السيطرة الذكورية والرغبة يف الحفاظ عليها من طرف الرجال الذين متكنوا السلطة و ما زالوا 

متكنون منها.
ويف أواسط القرن العرشين، كانت الحركة النسوية نشيطة جًدا يف كفاحها من أجل القضاء عىل 
التمييز الذي تعاين منه املرأة و تحقيق املساواة يف الحقوق بني املرأة و الرجل. وكان ذلك من 
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الذين كانوا كلهم رجال، إىل إدراج اإلسالم كدين للدولة  العوامل بل أهم عامل دفع الحكام، 
ضمن الدستور ليساعدهم ذلك عىل حامية امتيازاتهم و ذلك بتذكري النساء بأن الدولة دينها 
اإلسالم أي إسالمية وأن عليهن أن يخضعن ملشيئة الله وقوانينه رغم أن املسلمني مثلام رأينا ال 
يطبقون كل تعاليم القرآن. و هذا األمر كان مشرتكا بني املحافظني و الكثري من الحداثيني. أما 

الذين أرادوا املساواة فلم يكن عددهم كافيًا لفرض صوتهم.

4. تأثري اإلسالم عىل التطور االجتامعي لبلدان املغرب 
الثالثة

النزعة االستعراضية الدينية
النهضة و"إعادة أسلمة" املسلمني، مبا أنهم  إن كفاح اإلسالميني من أجل لقضاء عىل مكاسب 
يعتربون يعتربون إنجازت النهضة إبتعاد عن اإلسالم، مل يؤثرعىل التطور السيايس لبلدان املغرب 
فحسب، وإمنا عىل التطور االجتامعي أيًضا. ومن أكرب النتائج املرتتبة عىل ذلك استظهار التدين 
أو الغلو فيه كاستعامل القرآن كوسيلة إلستظهارالتدين يف األماكن العمومية كإذاعتة أو قراءته 
أو تقدميه كهدية خالل املراسيم العمومية. تتجىل االستعرا ضية الدينية أيًضا يف اللغة من خالل 
اإلفراط يف استخدام العبارات الدينية. بحيث تزين كل عبارة تنطق بطابع ديني بكل عناية، مبا 
يف ذلك يف اإلجتامعات و املجالس و حتى يف املختلفة مجال العلم. فعىل سبيل املثال، املهندس 
الذي يقبل عىل تشغيل اآللة يقول: «باسم الله، إن شاء الله، ما شاء الله » وهو يف الحقيقة يدرك 
جيدا بصفته كمهندس أن اآللة سوف تعمل إذا كانت األجزاء التي تتكون منها تقوم بدورها 
بشكل جيد و كان هناك تناسق كامل فيام بني تلك األجزاء.و بالتايل كل تلك الجمل التي يتلفضها 
هي يف الحقيقة استعراض ديني ألعراض إحتامعية فحسب. إن املشاعر الدينية، وإن كانت هامة 
يف حياة الكثري من الناس، ينبغي أال تتعدى إىل كل مجاالت املجتمع، وال سيام يف ميدان العلوم.

أما بالنسبة للقرآن فإنه الكتاب املقدس للمسلمني. و ما هو مقدس ال ميكن التعامل معه كأي 
يشء آخر و إال فقد قداسته. إذاعت القرآن يف األماكن العامة عندما يكون الناس مركزين عىل 
شؤونهم اليومي، ال ميكنهم اإلستامع إليه أو تقدميه هدية كآي يشء ال ميكن إال أن يرض به من 
جهة و يتعارض من جهة أخرى مع ما جاء يف توصياته: «َوإَِذا قُِرئَ الُْقرْآُن فَاْستَِمُعوا لَُه َوأَنِْصتُوا. 
من   79 اآلية  عليه  أكدت  ما  هذا  األعراف.   ،  7 سورة  من   204 اآلية  تقول  تُرَْحُموَن»  لََعلَُّكْم 
ُه إاِلَّ الُْمطَهَُّروَن» ;القرآن نفسه يتحدث عن نفسه ككتاب  سورة 56، الواقعة التي تقول «ال مَيَسُّ
مقدس. ومن ثم، فإن االستعراضية الدينية ليست عالمة عىل التقوى أو التدين، بل هي عالمة 
عىل استغالل الدين لغاية إبهار اآلخر وضامن حسن تقديره لتحقيق مصلحة اجتامعية أو هدف 

شخيص. 12 

»? Pourquoi distribuer le Coran au personnel soignant« 12
 Libertérأنظر يف هذا املوضوع رزيقة عدناين " يف زمن الكرونا، الرشطة توزع القرآن عىل الطاقم الطبي"، املقال بالفرنسية و نرشه

/http://www.razika-adnani.com/articles/textes-en-arabe

http://www.razika-adnani.com/articles/textes-en-arabe/
http://www.razika-adnani.com/articles/textes-en-arabe/
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الخرافات
هذا،  والعرشين  الحادي  القرن  مطلع  يف  املغابية،  املجتمعات  يف  الخرافية  املمامرسات  بلغت 
ذروتها، وهي متس جميع قطاعات املجتمع حتى أن قنوات تلفزيونية تعرض مامرسات خرافية 
وتشجع روح السحرظهرت و تعرف إنتشارا و أن األطباء ينصحون مرضاهم "بالطب البديل" مثل 
الرقية أو الحجامة. إن مدح الصوفية وإعادة تأهيل الطرق الصوفية كوسيلة ملحاربة األصولية 
الوهابية واإلرهاب لعبا دورا كبريا يف تصاعد ظاهرة الخرافات. ألن الصوفية مبنية عىل مبادئ 
ابستمولوجية، كنظرية الكشف واالعتقاد بالقدرة امليتافيزقية لألولياء، مام ال يحفز عىل إستعامل 
العقل أو تكرين التفكري العقالين، بل يشجع عىل التفكري السحري والخرافات. وكان العديد من 
ممثيل النهضة كانوا يحاربون الروح السحرية من أجل استبدالها بالروح العلمية والعقالنية. وال 

شك أن العودة إىل هذه املامرسات دليل آخر عىل فشل حركتهم النهظوية.

املدرسة واملسجد
إنشاء مدرسة حديثة منفصلة عن املسجد كان من املشاريع األساسية األخرى للنهضة من أجل 
بناء مجتمع حديث. وبعد مرور قرن من الزمن، الواقع يف تونس والجزائر واملغرب يبني أن الدين 
املسجد.  و  املدرسة  بني  التفريق  إىل درجة يصعب معها  املدرسة  نطاق واسع يف  منترًشا عىل 
لذلك فالدين أصبح له املسجد و املدرسة بينام املدرسة تراجع نطاقها بل و تحولت يف الكرث من 
اآلحيان إىل مسجد. رغم أن هناك مساجد كثرية يتعلم فيها الطفل أو يستطيع أن يتعلم الدين 
آخر  دليل  األخرية  السنوات  البلدان يف  ُشيدت يف هذه  التي  الكثرية  املساجد  ولعل  اإلسالمي. 
عىل تعزيز العنرص الديني يف هذه املجتمعات. واملشكلة هي أن مساجد عديدة ميكن توجد 
يف منطقة تفتقر إىل أي مبنى أسايس كاملستشفيات واملراكز الثقافية والرياضية والرتفيهية التي 
متكن الشباب – من الفتيات والفتيان عىل حد سواء – من االزدهار يف بالدهم بدالً من الحلم 
مبغادرتها باحثني عن السعادة بعيدا عنها. ولكن يبدو أن الناس منشغلني أكرث بنجاة أرواحهم يف 
دار اآلخرة بدل من العمل عىل تخفيف معاناة اآلخرين يف هذه الدنيا مام يفرس تسارع الناس 

لبناء مساجد كلام توفرت لديهم اإلمول و هي ظاهرة تدخل أيضا يف اإلستعراض الديني.

تراجع القانون
تحديث  فشل  عىل  آخر  دليل   1970 سنوات  منذ  احرتامه  و  له  واالمتثال  القانون  تراجع  إن 
modernisation املجتمعات اإلسالمية. حسب Hannah Arendt )هانا أرانت(، عندما يفقد 
القانون سلطتة، يلجأ املجتمع إىل التقاليد لتنظيم شؤونه. يف املجتمعات اإلسالمية، ماحدث هو 
عكس ذلك. إذ العودة إىل التقاليد وتعزيز الخطاب الديني هام اللذان أديا إىل تراجع القانون. 
عدد متزايد من الناس يريدون فرض القوانني الدينية وسلطة التقاليد، حتى عندما تتعارض مع 
القانون، معتربين أنها أكرث رشعية وأنه من واجبهم كمؤمنني أن يفعلوا ذلك وفًقا للمبدأ اإلسالمي 

املعروف ب"األمر باملعروف والنهي عن املنكر" الذي يحض عليه الخطاب الديني باستمرار.
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رفض األصول
أفريقيا  أيضا يف  أي  املنترشة  و  املغرب  للسكان  املميزة  السامت  من  األصول  إن ظاهرة رفض 
جنوب الصحراء الكربى، إذ يرفض جزء كبري من السكان التاريخ القديم لبلدهم وكذلك أصولهم 
األمازيغية أو الرببرية. وال بد من اإلشارة أن الدستور التونيس األخري ال يشري إطالقا إىل تاريخ 
األمازيغي لتونس. ولقد تطرق ابن خلدون ملشكلة الهوية هذه يف كتابه تاريخ الرببر، و إن كان 

هو نفسه مل يستطع مقاومة الرغبة يف االدعاء بأنه من أصل عريب.
وبشكل عام، كلام كان الفرد يف تطبيق صارم للدين، كلام إزداد ادعاؤه بأن له أصول عربية بل 
عالقة دم مع الرسول و ينكرون تاريخ ما قبل اإلسالم لبلدهم . وإذا كان األصوليون الناطقون 
باللغة األمازيغية ال ينكرون تاريخ بالدهم القديم، فإنهم يشعرون بعدم االرتياح كلام استدعى 
األمر ذكره يف الحديث، و كأنهم يعانون من الشعور بالعار إتجاه أسالفهم ألنهم حاربوا العرب 
الذين كانوا يحملون لهم رسالة اإلسالم. ومن اليسري إقامة العالقة بني هذا املشكل واملذهب 
أهل  الخصوص  وعىل  العرب،  املسلمون  بتفّوق  يزعم  والذي  الرببر،  عند  انترش  الذي  املاليك، 
املدينة، عىل املسلمني غري العرب 13.. األمر الذي ما يزال يدعيه الخطاب الديني األصويل خاصة 14.. 
ولكن هناك أيضا عامل السلطة االجتامعية والسياسية. لقد كان العنرص العريب يعترب عامل هام 

للحصول عىل مرشوعية السلطة االجتامعية والسياسية ال سيام يف القرون األوىل من اإلسالم.

ضعف الحركة النسوية
إن االمتيازات املمنوحة للرجال عىل حساب النساء هي أول انعكاسات الدين اإلسالمي ،مثلام 
يتصوره املسلمون و يطبقونه، عىل املجتمعات اإلسالمية التي مل تخُط بعد الخطوة الرضورية إىل 
األمام لتحقيق العدالة االجتامعية التي ال ميكن أن تكون إال باملساواة أمام القانون بني النساء 
و الرجال. إبتداءا من سنوات السبعينات من القرن املايض، عرفت الحركة النسوية ضعفا كبريا. 
التقاليد، التي مل تسلم منها املرأة، إىل تناقص  اليوم، أدى تعزيز النزعة املحافظة والعودة إىل 
كفاحها من أجل املساواة أمام القانون واملجتمع مبا يف ذلك الجامعيات واملتعلامت. فهن يقبلن 
التمييز ضدهن القائم عىل أساس الدين. فبالنسبة لهن، عدم املساواة منصوص عليها يف القرآن 
وبالتايل يجب تطبيقها و إحرتامها. والواقع أن هذه الحجة، كام رأينا، ليست صحيحية بل هي 
سخيفة ألن املسلمني ال يطبقون جميع توصيات القرآن و ذلك منذ البداية و القرآن نفسه يقول 
يف اآلية 106 من سورة البقرة" ما ننسخ من آية أو ننسها ". و بالتايل مثلام مل يعد املرشع يأخذ 
بعني اإلعتبار القوانني املتعلقة بالعبودية والعقاب البدين) قطع اليد( وأهل الذمة و غريها ألنها 
متس بالكرامة اإلنسانية ، رغم أنها مذكور يف اآليات القرآنية، كان يجب أن يفعل نفس اليشء أي 
ال يأخذ بعني اإلعتبار القواعد التي متيز بني املرأة و الرجل و تحط من الكرامة اإلنسانية للمرأة.

La nécessaire réconciliation, UPblisher. 13, الطبعة الثانية 2017, .
14 أنطريوسف القرظاوي، من أجل صحوة راشدة ، ص.106 



26

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

»الحداثة اإلسالمية«
«الحداثة اإلسالمية» مصطلح استعملته لإلشارة إىل الجامعة الكبرية من املثقفني املسلمني الذين 
يريدون اليوم التغيري و الحداثة، ولكنه يدعون بأنهام تغيري وحداثة موجودين يف القرآن. وبالنسبة 
لهؤالء، ال ميثل اإلسالم أي مشكلة يف عرصنا. كل ما هناك من مشاكل هي نتيجة لسوء الفهم و 
التفرس. أما بالنسبة للحل، فهو بالنسبة لهم يكمن يف إعادة التفسري فقط. ومن بني األسامء األكرث 
شهرة يف هذا التيار نجد محمد شحرور )2019-1938 ميالدية(، ومارغوت بدران )ولدت يف عام 
1938(، وزينة الطيبي )ولدت يف عام 1954( وأسامء املرابط )ولدت يف عام 1961(. و األسامء 

.Le féminisme islamique"الثالثة األخرية متثل ما يسمى "بالنسوية اإلسالمية
 ينكر أصحاب "الحداثة اإلسالمية" الذين يقولون أن النص القرآين ال يثري أي مشكلة يف زمانا هذا 
البعد التاريخي للنص القرآين مثلهم يف ذلك مثل األصوليني الذين يجعلونه خارج الزمان، و قد 
نزل يف القرن السابع و خاطب املجتمع العريب بلغته أي راعيا ثقافته كام ينص عىل ذلك القرآن 
نفسه يف اآلية 4 من سورة إبراهيم 15. هناك بالفعل الكثري من األيات القرآنية التي تحمل بعدا 
شموليا إنسانيا، لكن هناك الكثري من األحكام األخرى املتعلقة باملجتمع والسياسة التي تفتقر 
لهذا البعد. لذلك فإن أنصار "الحداثة اإلسالمية" عندما يحاولون إثبات صحة كالمهم عن طريق 
تقديم تفسريات جديدة كحل للمشاكل التي تطرحها هذه اآليات اليوم، فهم يف الواقع يحاولون 
يف الغالب آن يجعلوها تقول ما مل تقله و يالتايل كل ما يقومون به ليس إال مجادالت كالمية ما 

داموا عاجزين عن إثبات صحة خطابهم أمام الخطاب األصويل أو إقناع املسلمني به.
حقوقها،  أجل  من  املرأة  بكفاح  بالًغا  رضًرا  ألحقت  قد  اإلسالمية»  "النسوية  فالحركة  بهذا  و 
وخاصة منذ سنوات 1970ألنها تبني نظالها عىل فكرة أنها ال يطالب إال مبا يأمر به اإلسالم و 
لكنها مل تتمكن من أن يقتع املسلمني و الخطاب الديني أن األحكام التمييزية ضد املرأة ليست 
إال سوء فهم و تفسري ذكوري فاسد للقرآن. أي أن آخحاب هذه الجوكة االنسوية من انساء و 
الرجال مل يستطعوا أن يثبتوا أن عدم املساواة املوجودة يف القرآن ليست عدم مساواة بل هي 
اإلسالم مصدر  تجعل   " اإلسالمية  "النسوية  أن  مبا  و  الرجال.  فهمت خطئا من طرف  مساواة 
اليوم  اللوايت يدعني  املسلامت  النساء  16 جعل هذا   ، لتحديد نطاقه  مرشوعية نضالهن وإطار 
أنهن من أنصار حقوق املرأة يقبلن بعدم املساواة القانونية التمييزية ضدهن عىل آساس آنها 

مذكورة يف القرآن.
الوسيلة الفضىل لقياس نجاح اإلسالميني واألصوليني إىل درجة ميكن فيها  اليوم، ميثل الحجاب 
العامل  تعزيز  تقييم ظاهرة  اليوم يف  الحجاب  يساعد  فعال  الحجاب».  «مقياس  الحديث عن 
الديني اإلسالمي يف صورته األوىل أي مثلام كان األوائل، السلف، يتصورونه و يطبقونه، مبا يف ذلك 
يف الغرب. ولقد شاركت الحركة "النسوية اإلسالمية" عىل نطاق واسع يف ظاهرة عودة الحجاب 
بحيث شجعت العديد من النساء الجامعيات واإلداريات عىل ارتدائه، وهن يعتربنه الحجاب 

15 . "َوَما أَرَْسلَْنا ِمْن رَُسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن قَْوِمِه"، اآلية 4 من سورة إبراهيم.
marianne. 16 .أنظر مقال رزيقة عدناين باللغة الفرنسية صدر بعنوان ، «الحركة النسوية اإلسالمية: خدعة فكرية »، نرُش عىل موقع
www.marianne.net/agora/tribunes-libres/le-feminisme-islamique-une-impos-(  2021 )يونيو(  جوان   7 بتاريخ   ،net

.)ture-intellectuelle
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الحجاب  إن  القرآنية.  التوصيات  لكن يف حدود  تحررهن  17، كعالمة عىل  القرآن  به يف  مأمور 
متييزي discriminatoire يف جوهره، ألنه مييز بني املرأة والرجل، وبني املرأة غري املحجبة واملرأة 
املحجبة الدور الذي فرض من أجله يف املجتمعات املحيطة بالبحر اآلبيض املتوسط منذ القدم 
و ذلك قبل ظهور اإلسالم بقرون عديدة. 18 لكن ينبغي التأكيد عىل أن كثرًيا من النساء اليوم 

يرتدين الحجاب إلستعراض معتقداتهن الدينية أي جعلن منه عالمة متييز إجتامعي.

5. املايض باعتباره القيمة العليا

يتميز تاريخ املسلمني بالرتاجع عن املكتسبات و العودة إىل الوراء.و كأنها قاعدة خاصة بهم : 
فكلام حدث هناك تطور أو خطوا خطوة نحو املستقبل، يعمل املحافظون عىل إرجاعهم إىل 
القيم واألخالق  ناحية  آمام تطورهم من  عائقا  املايض مام يشكل  يبتعدوا عن  الوراء حتى ال 
حضور  أن   ،)1935-2010( الجابري  عابد  محمد  املغريب  املفكر  يقول  خاص.  بوجه  والسلوك 
املايض قوي يف فكر املسلمني إىل درجة أن " الحارض غري حارض". 19 بل حتى املستقبل ميتد إليه 
املايض و يحتويه. مايض القرن السابع الذي ميجده الخطاب الديني ويتغنى بi ويقدمه عىل أنه 

الواقع املنشود، ولكن ليس الواقع التاريخي.
املغرب، وطالبان  بالد  القاعدة يف  وتنظيم  لإلنقاذ، وبوكو حرام،  اإلسالمية  والجبهة  إن داعش، 
والرجم  الرق  فإسرتجعوا  حلمهم.  تحقيق  وأرادوا  املايض  بهذا  حلموا  أيضا  هم  أفغنستان  يف 
وغريها من أشكال العقوبات الجسدية. لقد أرادوا محو أربعة عرش قرنًا من التطور البرشي. 
فصدموا العامل مبا فيهم املسلمني. لكن الصدمة مل تكن قوية مبا فيه الكفاية، بالنسبة للغالبية 
منهم، لحثهم عىل النقد الذايت، والتساؤل عن كيفية نظرتهم للدين وتصورهم للمجتمع وكذلك 
عالقتهم بالغري. مل تكون قوية إىل الدرجة التي تجعلهم يتساؤلون عن األسباب التي دفعتهم إىل 
الرغبة، و هم يف القرن الحادي والعرشين، للعيش وفق معايري االجتامعية والسياسية واألخالقية 
للقرن السابع أوتحثهم للبحث من أجل معرفة األسباب التي جعلتهم يعودون إىل عرص الهمجية 
بعد كل الجهد الذي بذل من أجل أن يتطوروا إنسانيا ومن حيث القيم. ما منعهم من ذلك هو 
الخوف من الفكر العقالين اإلبداعي و من كل واقع غري الذي حدث يف املايض. مل يتمكنوا من 
التحرر من جميع النظريات واملفاهيم التي وضعها املسلمون حوايل القرن التاسع بهدف منع 

الفكر من التعبري عن نفسه وعرقلة نشاط العقل من أجل حامية اإلسالم كام أراده األقدمون.

Marianne, novembre 2020 : http:// 17  أنظر رزيقة عدناين “الحجاب فريضة إسالمية ” حجة غري مقنعة" مقال مرتجم نرشته
 www.razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8
%b6%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-

%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d9%86%d8%b9%d8%a
18 أنظ ر مقال رزيقة عدناين صدر باللغة الفرنسية تحت عنوان « ملاذا تعد الدعوة إىل البوركيني باسم املساواة محض هراء»، عىل 
www.marianne.net/agora/humeurs/pourquoi-la-revendication-du-bur-( 2019 بتاريخ 5 سبتمرب marianne.net  موقع

.)kini-au-nom-de-l-egalite-est-un-non-sens
19 . محمد عابد الجابري نحن والرتاث قراءات معارصة يف تراثنا الفلسفي املركز الثقايف العريب، بريوت ، 1981، ص 12.

http://www.razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d9%86%d8%b9%d8%a
http://www.razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d9%86%d8%b9%d8%a
http://www.razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d9%86%d8%b9%d8%a
http://www.razika-adnani.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d9%86%d8%b9%d8%a
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املالكية والصوفية : نظريتان من املايض
و  اإلسالمية  واملدارس  املذاهب  كأحسن  الصوفية  و  املالكية  إعتبار  املغاربة  عند  العادة  من 
يقدمونهام كحل ملواجهة املشاكل التي يطرحها الدين خاصة يف عرصنا هذا حيث يرى فيهام 
الكثري من الناس حال لتصاعد األصولية واإلسالموية. مام يتامىش متاًما مع روح السلفية التي ترى 
أن الحقيقة والخالص ال ميكن أن ينبعا إال من األسالفام دام كلتا العقيدتني ترجعان إىل القرن 
الثامن. من الواضح أنه ال يكفي أن تكون الفكرة قدمية للحكم عليها بالفساد، مثلام ال يكفي 
أن تكون جديدة لتكون صادقة و صحيحة. لكن املالكية كام أسلفنا القول مذهب فقهي أي 
قانوين وبالتايل سيايس. وإذا كانت اإلسالموية l’islamisme تعني اإلسالم السيايس، فإن املالكية 
هي بهذا املعنى إسالموية ، وال ميكن لإلسالم السيايس أن يكون حال لإلسالم السيايس. وال تدعو 
تريد  يتجزء من اإلسالم فحسب و لكن  السيايس جزءا ال  القانوين أي  البعد  أن يكون  املالكية 
أيضا أن تكون القواعد و القوانني التي تنظم املجتمع اإلسالمي هي تلك التي نظمت املجتمع 
يف املدينة يف القرن السابع امليالدي. وهي بهذا مذهب سلفي أيضا، ومن املفارقة أن نظن أن 
مذهبًا سلفيًا ميكنه أن يكون حالً للسلفية. مع التذكريأن مشكلة اإلسالم اليوم تكمن يف النظرة 
السلبية للفكر العقالين الخالق كمصدر للمعرفة و املذهب املاليك أول من اتخذ موقفا سلبيا 
من الفكر يف تاريخ اإلسالم. 20 ثم إن الصوفية يف نهاية املطاف اعرتفت بالجانب القانوين لإلسالم. 
ميثل اإلمام الغزايل )1111-1058 م( خري مثال عىل التوفيق بني الصوفية والفقهاء بصفته صوفيا 
و فقيها، ومن أتباع الشافعية واألشعرية. وقد كتب عن النقل قائال : "إن جواز التأويل موقوف 
 Éric Geoffroy عىل استحالة قيام الربهان عىل استحالة الظاهر. 21 . » ويبدي الكاتب الصويف
الشيخ  أن هذا  ننىس  « ال   : متكلام  و  فقيًها  كان  الذي  تيمية  ابن  بشأن  رأيه  )إيريك جفروا( 

السوري كان صوفيًا 22. »
 

إن عجز املسلمني عن التحرر من قيود املايض يرجع إىل كون اإلسالم مل يحدث فيه تطور ومل عرف 
تجديدا و هو الذي يرشف عىل املجتمع و الفرد والسياسة والفكر. أي تطور يف املجال املجتامعي 

و السيايس دون يسبقه أو يرافقه إصالح يعمل عيل تطوير الدين، يكون مآله الفشل. 

إصالح اإلسالم، مرشوع النهضة 
برزت فكرة إصالح اإلسالم يف الفكر اإلسالمي يف مطلع القرن العرشين عندما أدرك السياسيون 
واملفكرون الذين حملوا مرشوع النهظة أنه ال سبيل للخروج من قيود املايض وتحرير مجتمعاتهم 
من التخلف دون تجديد اإلسالم وجعله أكرث انسجاًما مع القيم الحديثة. لكن النهضة أخفقت 
اتجاه هذا اإلخفاق،  يف إصالح اإلسالم. إذا كان املحافظون يتحملون قدًرا كبريًا من املسؤولية 

20 . ملطالعة هذا املوضوع، انظر كتاب للمؤلفة رزيقة عدناين بعنوان Islam : quel problème ?  Les défis de la réforme )اإلسالم 
: ما املشكلة؟ تحديات اإلصالح(، UPblisher, 2017.ـ{أفريقيا الرشق، املغرب 2018

21 أبو حامد الغزايل فصل يف التفرقة بني اإلسالم و الزندقة  ، 1993 ص. 45.
.Éric Geoffroy, L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Seuil, 2009, p. 110 . 22
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القدر من املسؤولية ألنهم مل يبدؤا عملهم اإلصالحي بإصالح  فإن اإلصالحيني يتحملون نفس 
الصورة التي كانت لديهم عن الفكرو العقل. إن إصالح اإلسالم أي تجديده ليتناسب مع عرص 
الحداثة يتطلب أوالً إصالح الصورة التي لدى املسلمني عن الفكر العقالين اإلبداعي. ال بد من 
إعادة تأهيل الفكر الحر والعقالين كمصدر للمعرفة بعد انهزامه أمام الوحي و ذلك حوايل القرن 
الثاين عرش. كان اإلصالح الذي قدمه اإلصالحيون مرشوطًا دامئًا بحدود تقيد عمل الفكر و مجال 
استعامل العقل حتى ال يتعدى حدود الدين. هكذا قالوا باالجتهاد برشط أن ال يتعلق بآيات 
التي يعتربونها رصيحة وقواعدها بذلك ثابتة. غري أن تلك اآليات والقواعد هي بالتحديد التي 
تتطلب اإلصالح. و بالتايل فإن القيود التي وضعوها للفكر هي العقبة اإلبستمولوجية و النفسية 
التي حالت دون تحقيق اإلصالح. كام أن اإلصالحيني مل يتمكنوا من تغيري تصور اإلسالم الذي 
فرضه الفقهاء الذين أردوه أن يكون دين و رشيعة يف حني أن تحديث السياسة و تنظيم الدولة 

العرصية ال ميكن أن يتحقق دون يكون اإلسالم دين وليس سياسة.
هكذا مل تتمكن النهضة من تقديم إجابات أخرى عىل السؤالني الرئيسيني يف الفكر اإلسالمي غري 
التي قال بها التيار املحافظ . األول متعلق بالفكر كمصدرللمعرفة و املكانة التي يجب أن تكون 
له أمام الوحي و الثاين متعلق بعريف اإلسالم هل هو دين فقط أو دين و تنظيم إجتامعي 
التيار اإلصالحي نفس املواقف التي اختارها املسلمون يف القرن الثالث  يف نفس الوقت؟ كرر 
عرش والتي أدت إىل سقوط الحضارة اإلسالمية و كان ذلك سبب فشل حركة النهضة و ليس 
عام  إرسائيل  دولة  وتأسيس  االستعامر،  أي  العرشين  للقرن  والجيوسياسية  السياسية  العوامل 
1948 والهزمية العسكرية التي لحقت بالدول العربية يف عام 1967. و إمنا كانت أسباب فشلها 
داخلية و متعلقة بالفكر اآلسالمي. أما تلك العوامل السياسية والجيوسياسية فلقد قدمت حجًجا 

غري متوقعة استغلها اإلسالميون واملحافظون يف معركتهم ضد الحداثة.

إصالحيو ما بعد النهضة
أنفسهم كذلك ممن ظهروا  يعتربون  الذين  أو  نساء –  أم  كانوا  يفعل اإلصالحيون – رجاالً  مل 
عىل  تقوم  التي  إىل إلصالح  النظرة  نفس  لديهم  إذ   . سبقوهم  الذين  من  أفضل  النهضة  بعد 
ابستمولوجية سلفية ويخضعون الفكر لنفس الرشوط التي استعملها إصالحيون النهضة. ويدافع 
البعض ممن أُطلق عليهم مصطلح "السلفيون الحدثيون" عن أفكار جديدة مثل كالدميقراطية، 
واملساواة، بل وحتى الفصل بني الدين والسياسة، كاألردين شاكر النابليس )2014-1940(، لكن 
مع التأكيد دائم أنها أفكار كانت معروفة لدى ملسلمني األوائل ) األسالف(. املبدأ هو دامئا نفسه: 
الفكرة ال تكون صحيحة إال إذا كانت معروفة لدى لسلف 23 . ويعترب البعض اآلخر ممن أسميهم 
" الحداثيون اإلسالميون" أنفسهم إصالحيني أيضا ألنهم يدعون أنهم يناضلون من أجل إصالح 
اإلسالم واملجتمع. و هم يدافعون بالفعل عن بعض األفكار التي تنتمي إىل الحداثة مثل العدالة 
و املساواة. لكنهم يبحثون عيل األدلة لصدق كالمهم يف القرآن و سنة االرسول و ليس يف كتب 

23 . ملطالعة هذا املوضوع، انظر كتاب رزيقة عدناين بعنوان  ? Islam : quel problème ? Les défis de la réforme )اإلسالم، ما هي 
املشكلة تيال اإلصالح؟(، املرجع السابق، ص. 178.
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األوليني مام مييزهم عن السلفيني. أما عن املشاكل التي يطرحها اإلسالم يف مجتمعاتنا الحديثة، 
إثبات أن اإلسالم مصدر  للقرآن. غايتهم  فهم يحملون املسؤلية كلها للمفرسين لسوء فهمهم 
الحداثة و التغيري اللذان يريدونهام وبالتحديد النصوص القرآنية و ليس مستمدين من الغرب 
أرشت  التي  اإلسالمية  النسوية  تنتمي  إسالمية".  لكنها  الحداثة  تريد   " هو  فخطابهم  بالتايل   ،
إليها أعاله إيل هذا املوقف و مثله تقدم إعادة التفسري كحل لكل املشاكل املطروحة. املشكل 
أن تفسريات الحداثيون اإلسالميون تؤدي إىل مجادالت و منازعات مطولة مع املحافظيني حول 
معاين اآليات، حيث كل واحد يريد أن يثبت أن تفسريه هو الصحيح، ولكنهم مل يتمكنوا أبًدا 
من أوال إثبات آن تفسرياتهم هي الصحيحة و ثانيا تقديم حلول ناجعة للمشاكل التي يطرحها 

اإلسالم يف مجتمعات اليوم ملجرد أنهم ينكرونها. 
ال تولد التغيري انتفاضات

ولكن  عديدة.  نواٍح  من  هاما  و  كبريا  اإلسالمية  املجتمعات  تحديث  كان  النهضة،  فرتة  خالل 
النهظة فشلت يف نهاية املطاف، واليوم إنجازاتها تعرف تراجعا مستمرا. أما عن السبب فريجع 
إىل كون اإلسالم، الذي يتصوره املسلمون ويطبقونه، و الذي يرشف عىل جميع النواحي املجتمع 
ويـشّكل فكر الناس وطريقة تدبرهم مل يواكب التغري الكبري الذي عرفته املجتمعات أي أنه بقي 

يف صيغته التقليدية التي وضعت بني القرنني السابع والعارش .
عن  الشعبية  االنتفاضات  عجز  يف  أيًضا  السبب  هو  الحقيقي  الديني  لإلصالح  الغياب  وهذا 
اإلنساين.  أو  السيايس  أو  االجتامعي  الصعيد  اإلسالمية، سواًء عىل  املجتمعات  ثورة يف  إحداث 
ففي كل احتجاج شعبي، نعلن كلنا عن قيام ثورة وننبهر أمام عامل جديد بصدد الوالدة. ولكن 
رسعان ما يختفي مصطلح الثورة من خطاب الناس. غضب الشعوب يف املجتمعات اإلسالمية 
ليس فقط ال يخلق التطور بل يؤدي أيًضا إىل تقوية التقاليد و الطابع الديني املحافظ، ويعزز 

ظاهرة الرتاجع إىل الوراء.
إذا كان "اإلصالح هو الروح الحقيقية للثورة " 24، فإن اإلصالح الثوري ال ميكن أن يوجد بدون 
الذي تتعطل فيه املجتمعات اإلسالمية. وما  وجود أفكار جديدة. وهذا هو بالضبط املستوى 
التطلع إىل املستقبل مخيفا إال أذا كان هذا املستقبل متصور كإستمرار للاميض أو عودة  زال 
إيل القديم. من املبادئ التي تأثر عيل النفوس و الضامئر املبدأ الذي يقول أن كل بدعة ضاللة" 
الذي فرضه األصوليون و املحافضون يف القرن العارش وينسبه الكثريون إىل الرسول. هذا املبدأ 
الذي بجعل اإلبداع وإنشاء الجديد خطيئة يفرس ملاذا الحركات التي تريد التغيريال تستطيع أن 
تقوم أو يّولد أفكاًرا جديدة رضورية لتحقيق هذا التغيري. ميتنع املسلمون عن التفكري يف التغيري 
خارج الحدود التي رسمها السلف و النطاق الذي حدده عىل أنه هو الحقيقة. فرتاهم يخرجون 
أىل الشوارع يرصخون رغبتهم يف التغيري بل ينادون حتى باملساواة والحرية، ولكنهم يرفضون 
أن يتصوروا أنفسهم يف مستقبل ال يتوافق مع املايض أو أن يضعوا معايري اجتامعية وسياسية 
تلك  تحقيق  من  متكنهم  التي  القوانني  و  النظم  يضعوا  أن  يحاولون  ال  فهم  بالتايل  و  جديدة 
الحرية و املساواة بل يريدون إخضاع هاتني القيمتني لتصورهم السلفي للمجتمع و السيااسة 

.Le Livre de poche, coll. « Biblio essais », 200 p أمراض الدميقرلطية ,Cynthia Fleury, Les Pathologies de la démocratie . 24
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و العالقة بني بني املرأة و الرجل و مع اآلخر. و بالتايل فهم ال ميلكون أي مرشوع حقيقي جديد 
للمجتمع. يف كل مرة يفرض اإلسالميون واملحافظون أنفسهم ألنهم هم فقط من يقرتح املشاريع 
الحركات  يجعل  يكرروها. مام  التي  املايض  نظم  و  قيم  تنصب يف  ولكن جميعها  االجتامعية، 
الشعبية تنتهي باملزيد من الدين يف املجال القانوين والسيايس، وبالتايل باملزيد من التخيل عن 

املكاسب التي تحققتها النهضة يف مجال الحداثة وقيمها املتمثلة يف املساواة والحرية 25.
يف الواقع، ال يوجد مجتمع استطاع أن يقوم بالعودة الكاملة إىل املايض. ال ميكن لإلنسان أن 
بالك  األمس، فام  ليست هي مجتمعات  اليوم  املغاربية  ينسلخ متاًما عن عرصه. واملجتمعات 
أن تكون مجتمعات التي وجدت يف القرن السابع. لذلك فالعودة إىل املايض ال تتعلق بالجانب 
الفردي والجامعي  السلوك  تنعكس عىل  التي  باملعايري والقيم األخالقية واالجتامعية  املادي و 
. فاليوم، إذا كانت املرأة يف املجتمعات اإلسالمية تعمل وتذهب إىل  التي ال يريدون تغيريها 
قد  االجتامعية  الشبكات  استخدام  كان  وإذا  املطاعم،  إىل  يذهبون  األزواج  كان  إذا  الجامعة، 
انترشت عىل نطاق واسع، فإن هذا مل يواكبه أي تغيري فيام يتعلق باملساواة القانونية خاصة بني 

الرجل واملرأة، واحرتام الحياة الخاصة لآلخر، والجريات الفردية مبا فيها حرية املعتقد.
يف فيديو تم تصويره يف املغرب، قال شباب الذين يبدوا عىل لباسهم و ترسيحات شعرهم أنهم 
يؤيدون أن يواكبوا العرص أن املرتد يجب أن يقتل. جعل الخطاب الديني املسلمني يظلون يف 

املايض باقيني فيه كلام تعلق بالقيم واملعايري.
بالحرية واملساواة، فإن  ، يطالبون  الغرب خاصة  البعض ممن يدعون الحداثة، يف   و إذا كان 
هذه املصطلحات قد أخذت يف خطابهم معنى آخر، املعنى الذي منحه إياها اإلسالميون. هكذا 
و  قانونية.  وال  اجتامعية  وليست  الله،  أمام  مساواة  أي  روحية،  الرجل  بني  املساواة  أصبحت 
الدفاع عن الحرية ال معنى له و عاية سوى فرض قيمهم يف األماكن العامة التي قيم هي ال 

تعرتف بالحرية.

6. التنازل، إىل أي مدى؟

إىل أي مدى سيكون التخيل عن مكتسبات النهضة ؟ هذا السؤال يستحق أن يطرح ألن تخيل 
املكاسبات و هو حالل جميع املحتمعات اإلسالمية، مستمر. ماذا سيبقى غدh من  عن هذه 
التخلف  من  الخروج  إرادة  بفضل  قليلة،  كانت  لو  و  تحققت،  التي  والحريات  املساواة  تلك 
ليس املادي فقط و إمنا اإلنساين و األخالقي و العيش يف الحارض يف مقابل التشبث باملايض؟ يف 
الحقيقة منذ البداية، تأرجح موقف املسلمني تجاه هاتني القيمتني ما بني الرتدد من جانب الكثري 
من أنصار الحداثة والرفض القاطع من طرف األصوليني واإلسالميني. لقد كان أصحاب الفريق 
اول يتطلع إىل الحداثة لكنهم يريدونها غري متعارضة مع قيمهم التقليدية بالتحديد يف مجال 

25 أنظر مقال رزيقة عدناين De “Algérie libre et démocratique” à » État civil et non militaire « من "جزائر حرة دميقراطية" 
Econostrum, mars 2021 : www.razika-adnani.com : http://www.razika-adnani. إىل "دولة مدنية و مايش عسكرية" 

/com/de-algerie-libre-et-democratique-a-etat-civil-et-non-militaire
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األرسة. أما الفريق الثاين، سواًء كانوا رجال دين أو أطباء و مهندسني و كتاب، فقد اعربوها رشا 
يف ذاتها. عىل سبيل املثال، يقول الطبيب الجزائري أحمد عروة )1992-1926( إن الدميقراطيات 
الحديثة «ال تنطبق عىل املثل اإلسالمي األعىل، لسبب واضح هو أنها نتاج حضارة تسيطر عليها 
القيم املادية 26 ». من املدهش أن يعترب احرتام الحريات الفردية و املساواة يف اإلنسانية و يف 

الحقوق تعبريًا عن القيم املادية...
العرص  إىل  العودة  يعني  الحداثة  لتخيل عن  ا  أمر مرشوع. ألن  التقهقر  بشأن هذا  القلق  إن 
التي كان يسود فيها الجانب البدايئ من اإلنسان. عرص للعبودية،و أهل الذمة وسجن النساء يف 
البيوت مدى الحياة. عندما يتعلق األمر بالسلوك البرشي، فإن الحداثة ليست مرتبطة بالزمن و 
ال تعني «اآلن» بل هي سن الرشد للبرشية. فعال ال يُنشأ أفكار الحداثة، والحرية، واملساواة، إال 
من بلغ مستوى معيًنا من النضج، وال يعترب هذه القيم قواعدا لسلوكه الفردي واالجتامعي إال 
من كان قادرا عىل التحكم بغرائزه. وال ينظر إىل اآلخر باعتباره مساويًا له يف الكرامة والحقوق 

إال إذا كان قادًرا عىل التحكم يف أنانيته ورغبته يف الهيمنة وميله إىل الوحشية.
إىل أي مدى سيبلغ التخيل عام حققته إنسانيتنا من تطور؟ هذا السؤال يفرض نفسه نظر للرسعة 
التي تحدث بها هذه العودة إىل الوراء. هل ستسجن النساء يف املغرب Maghreb مجدًدا؟ هل 
سيُمنعن من الخروج أو السفر أو حتى من حقهن يف التعليم؟ هل سيباع العبيد مرة أخرى يف 
أسواق الجزائر أو تونس أو الرباط؟ وهل سيُعادالعقاب البدين ونظام أهل الذمة؟ مل تعد هذه 
املخاوف بعيدة عن الواقع بعد أن متّكن داعش وطالبان واملوايل يف إيران من الوصول أىل السلطة 

وفرضوا مامرساتهم للسياسة و أصبح الغرب نفسه ليس يف مأمن من هذا الرتاجع إىل الوراء. 

العودة إىل املايض، ليس الغرب يف مأمن
عام  يف  نرُش  والذي   ،)1880-1936( سبينغلر  أوسفالد  للكاتب  الغرب  انحدار  كتاب  نرش  منذ 
1918، كثريون هم من يتوقعون نهاية الحضارة الغربية. واليوم يكشف الواقع بشكل متزايد أن 
الغرب غري قادر عىل الدفاع عن قيمه. 27 مشاكل كثرية أضعفته كالحرب يف أوكرانيا، واملشاكل 
االقتصادية، واإليديولوجيات الجديدة املنحرفة اآلتية من الواليات املتحدة، والهجرة غري املتحكم 
فيها، وصعوبة االندماج، وتصاعد النزعة اإلسالمية، وما إىل ذلك. ومن األمثلة عىل ذلك حملة 
الرتويج للحجاب التي قام بها مجلس أوروبا يف عام 2021، رغم أنه يشكل املامرسة األكرث قمًعا 
ومتييزًا بحق النساء. إن الغرب، الذي كان لفرتة طويلة القطار يف مجال حامية الحريات وحقوق 

املرأة، هو اليوم يدوس عىل قيمه.
دور الحضارة الغربية يف ظهور النهضة وتحديث املجتمعات اإلسالمية باألمس حقيقة ال ميكن 
فأكرث  أكرث  متارس  التي  هي  لإلسالم  أصولية  تقليدية  مامرسة  لها  التي  البلدان  اليوم،  إنكارها. 
تأثريها و تفرض معايريها بصورة متزايدة معتمدة يف ذلك عىل قوتها املالية ليس فقط يف البلدان 

26 . أحمد عروة اإلسالم والدميقراطية Islam et démocratie ، إصدارات دار الكتب، 2003 ص 16.
 Le voile : l’Occident ne sait plus défendre ses valeurs » 27 . انظر مقال املؤلفة رزيقة عدناين الصادر بالفرنسة تحت عنوان
» )الحجاب: الغرب مل يعد قادًرا عىل الدفاع عن قيمه(، واملنشور من طرف Filmédia razika-adnani.com. بتاريخ 19 نوفمرب 2021 

)/www.razika-adnani.com/le-voile-loccident-ne-sait-plus-defendre-ses-valeurs
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إىل قطر  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  فقد عهد  أيًضا. هكذا  الغرب  وإمنا يف  اإلسالمية 
بتنظيم املبارات العاملية 2022، مغمظا عينيه عىل التمييز الذي ميارسه هذا البلد بحق النساء 
باسم الرشيعة و عدم احرتامه للحريات الفردية. اليوم حكومات متارس التمييز ضد املرأة لها 
مقاعد يف مؤسسات األمم املتحدة للدفاع عن حقوق اإلنسان. عندما عاد الطالبان إىل السلطة 
يف أفغانستان، أعادوا فرض قواعد تدوس متاما عىل حقوق اإلنسان، دون أن يهتموا مبا قد يقوله 

املجتمع الدويل أو لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
إن املساواة بني جميع البرش، وال سيام بني النساء والرجال، هي أنبل وأمثن ما أهدته الحضارة 
الرامية  املتطرف تضاعف جهودها  السيايس  البلدان املصدرة لإلسالم  للبرشية. واليوم،  الغربية 
إىل إقناع الناس بأن الرجال بطبيعتهم أفضل من النساء و إن الله هو الذي فضلهم عىل النساء. 
وعندما يتحدثون عن املساواة، ويدعون أنهم من الدافعيني عنها، لكنهم ينهون خطابهم دامئا 
بأن املرأة ستحظى بكامل حقوقها، وفق ما متنحه لها الرشيعة اإلسالمية و ما تستحقه، مثلام 
تنص عىل ذلك املادة 25 من وثيقة مكة املكرمة، املوقّعة يف ماي 2019 من قبل 1200 مشارك 
من البلدان اإلسالمية من املرشفني عىل أمور الدين، جميعهم رجال، يف ندوة نظّمتها رابطة العامل 

اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية. 
ستتخىل  فإنها  البرش،  لجميع  والكرامة  الحقوق  يف  املساواة  و  الحرية  عن  البرشية  تخلت  إذا 
عن جزء كامل من سعيها و تطورها نحو نضجها.لكن ليس اإلسالميني، الذين استوطنوا بالغرب 
بالفعل، وحدهم من يجرونه إىل الوراء. األصوليون الغربيون لهم دورهم يف ذلك أيضا. يف جوان 
األكرث  املسيحي  اليمني  من  ضغط  تحت  املتحدة،  الواليات  يف  العليا  املحكمة  أعلنت   ،2022
الذي كان حق دستوري منذ  الذي يضمن حق اإلجهاض  إلغاء حكم "رو" ضد ويد"،  تحفضا، 

سنة 1973.

7. العمل ضمن اإلسالم

يعلمنا التاريخ أنه ال يوجد إصالح أو تغيري يكون يف مأمن من كل تهديد بالرتاجع إىل الوراء. 
ولهذا السبب و بالنسبة لحقوق اإلنسان، البد من اليقظة الشديدة والدامئة. ومع ذلك، عندما 
تقوم حضارة عىل عنرص هام كالدين، خاصة ملا يتحكم هذا الدين يف جميع املجاالت كاإلسالم، 
فال ميكن تحقيق أي تغيري دون إصالح الدين. إصالح اإلسالم، الذي هو العمل بداخله لتمكينه 
من  ونصف  قرن  إنجازات  عن  والتخيل  املايض  إىل  الرتاجع  هذا  لتوقيف  التطور، رضوري  من 

الجهود والنضال ملمثيل لنهضة، لتجنب انحدار اإلنسان و تقهقره. 
ال ميكننا أن نقول ألكرث من مليار من الناس تخلوا عن اإلسالم، لكن من واجبنا أن نقول لهم أن 
القرآنية قط  التوصيات  املسلمون جميع  بها مسلمني ممكنة. مل يطبق  يكونون  طريقة أخرى 
طوال تاريخهم وال ميكنهم فعل ذلك حتى لو أرادوا، ألن الكثري منها يف تعارض. لذلك فاملسلمني 
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أهملوا التوصيات التي ال يتوافق مع ثقافتهم واحتياجاتهم ومصالحهم السياسية واالجتامعية 
واحتفظوا باآلخرين. ملاذا ال يفعل اليوم اليشء نفسه؟ يهملون توصيات اآليات التي متثل مشاكل 
يف عرصنا هذا وال تتفق مع القيم الحالية ويعملون بتلك التي تحمل خطابا إنسانيا شامال كالتي 
الديني هذا  للخطاب  بالنسبة  اإلرساء.   ،17 كاآلية 70 من سورة  اإلنسانية.  الكرامة  تؤكد عيل 
الكرم يتعلق فقط بالصورة الجسدية. لكن الكرامة اإلنسانية تتمثل يف احرتام اإلنسان وحقوقه 
اإلنسانية وعدم االعتداء عليها. وكذلك كاآلية 105 من سورة 5، املائدة التي تؤكد عىل احرتام 
أكد عىل ذلك  أنها منسوخة كام  األوائل  املسلمون  اعتربها  التي  اآلية  الفردية. هذه  الحريات 
السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن ومسلمو اليوم يكررون ذلك و كأنه الحقيقة املطلقة. 
مستحيال،  ذلك  ألن  ليس  لدينهم،  الحقيقي  التجديد  بهذا  القيام  من  املسلمون  يتمكن  مل  إذا 
يف  يتمثل  اإلسالم  إصالح  فإن  وبالتايل،  بذلك.  للقيام  الكافية  اإلرادة  إىل  يفتقرون  ألنهم  ولكن 
بناء، من نفس النصوص القرآن، إسالم جديد يتكيف مع قيم اإلنسانية: املساواة والحرية، وهام 
القدماء، من  الفكر من قبضة  رشطان لتحقيق كرامة اإلنسان. ليك يتحقق هذا، يجب تحرير 
إبستمولوجيتهم ونظرياتهم و مبادئهم التي يحيطون بها اإلسالم. الهدف من هذا اإلصالح ليس 
أن  املسلمون  يستطيع  ليك  ولكن  املجتمع،  إدارة  يف  باالستمرار  لها  للسامح  الرشيعة  تجديد 
أن  يجب  السبب  لهذا  العقل.  عن  الناتجة  بالدهم  بقوانني  يصطدموا  أن  دون  دينهم  يعيشوا 
يضمن هذا اإلصالح أوالً أن يكون اإلسالم دين وليس سياسة. هذا هو الرشط الذي ال غنى عنه 
إذا أردنا تحقيق للدولة الحديثة، أي أن تكون دولة تلبي احتياجات األفراد وليس احتياجات الله. 
هذا هو معنى وجود الدولة وهدف العقد االجتامعي. اإلصالح السيايس هو تحرير الدولة من 
قبضة الدين. لكن الخلط بني الدين والسياسة ال يرض بالدولة فقط وإمنا بالدين أيضا ألنه مينعه 

من التطور واالزدهار. «مبدأ "اإلسالم دين الدولة" ال يفيد الدولة وال اإلسالم.28» 
يجب عىل الجزائريني واملغاربة والتونسيني، رجاالً ونساًء، الذين بقوا متمسكني بقيم الحداثة 
وحقوق اإلنسان، أن يعتمدوا عىل أنفسهم. ليس فقط ألن الغرب نفسه مهدد بالرتاجع إىل الوراء 
ألنهم  ولكن  والحرية،  للعدالة  كمبدأ  املساواة  الدفاع عن  أجل  عليه من  االعتامد  وال ميكنهم 
يجب أن يحملوا أفكارا جديدة قادرة عىل إحداث إصالحات تكون بدورها قادرة عىل إحداث 
بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية، إن إصالح اإلسالم  ثورة يف املجتمع والسياسة واإلنسان نفسه. 
اجتامعية  الرشوع يف إصالحات  املسلمون من  يتمكن  األخرى. ليك  اإلصالحات  أساس كل  هو 
تغيري وتطور  أن يصاحب إصالح اإلسالم كدين  املهم  لتغيري واقعهم ومصريهم، من  وسياسية، 

املجتمع والسياسة.

Algérie Cultures http://www.razika-ad-نرشته اإلسالم،  ال  و  الدولة  ال  يخدم  ال   ” الدولة  دين  “اإلسالم  عدناين  رزيقة   28
nani.com/%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%
8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%8-

/4%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ae
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Katherine Hamilton, Léo Major, Dominique Reynié, juin 2021, 40 pages
2022, le risque populiste en France (vague 4)
Un indicateur de la protestation électorale
Dominique Reynié (dir.), juin 2021, 64 pages
La conversion des Européens aux valeurs de droite
Victor Delage, mai 2021, 40 pages 
Les coûts de la transition écologique
Guillaume Bazot, mai 2021, 64 pages
Le XXIe siècle du christianisme
Dominique Reynié (dir.), éditions du Cerf, mai 2021, 376 pages
Les protestants en France, une minorité active
Jean-Paul Willaime, avril 2021, 60 pages
L'agriculture bio et l'environnement
Bernard Le Buanec, mars 2021, 52 pages
Devrions-nous manger bio ?
Léon Guéguen, mars 2021, 64 pages
Quel avenir pour l'agriculture et l'alimentation bio ?
Gil Kressmann, mars 2021, 76 pages
Pauvreté dans le monde : une baisse menacée par la crise sanitaire
Julien Damon, février 2021, 60 pages
Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ?
Christian Lévêque, février 2021, 64 pages
Énergie nucléaire : la nouvelle donne internationale
Marco Baroni, février 2021, 96 pages
Souveraineté économique : entre ambitions et réalités
Emmanuel Combe et Sarah Guillou, janvier 2021, 92 pages



41

Relocaliser en décarbonant grâce à l’énergie nucléaire
Valérie Faudon, janvier 2021, 64 pages
Après le Covid-19, le transport aérien en Europe : le temps de la décision
Emmanuel Combe et Didier Bréchemier, décembre 2020, 64 pages
Avant le Covid-19, le transport aérien en Europe : un secteur déjà fragilisé
Emmanuel Combe et Didier Bréchemier, décembre 2020, 56 pages
Glyphosate, le bon grain et l’ivraie
Marcel Kuntz, novembre 2020, 72 pages
Covid-19 : la réponse des plateformes en ligne face à l'ultradroite
Maygane Janin et Flora Deverell, novembre 2020, 68 pages
2022, le risque populiste en France (vagues 2 et 3)
Un indicateur de la protestation électorale  
Dominique Reynié, octobre 2020, 86 pages
Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat
Frédéric Gonand, septembre 2020, 60 pages
Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté
Patrice Geoffron, septembre 2020, 60 pages
Relocaliser en France avec l’Europe
Yves Bertoncini, septembre 2020, 68 pages
Relocaliser la production après la pandémie ?
Paul-Adrien Hyppolite, septembre 2020, 72 pages
Qui paie ses dettes s’enrichit
Christian Pfister et Natacha Valla, septembre 2020, 60 pages
L’opinion européenne en 2019
Dominique Reynié (dir.), éditions Marie B/collection Lignes de Repères, 
septembre 2020, 212 pages
Les assureurs face au défi climatique 
Arnaud Chneiweiss et José Bardaji, août 2020, 56 pages 
Changements de paradigme
Josef Konvitz, juillet 2020, 44 pages
Hongkong : la seconde rétrocession
Jean-Pierre Cabestan et Laurence Daziano, juillet 2020, 84 pages
Tsunami dans un verre d’eau
Regard sur le vote Europe Écologie-Les Verts aux élections municipales  
de 2014 et de 2020 dans 41 villes de plus de 100 000 habitants
Sous la direction de Dominique Reynié, juillet 2020, 44 pages
Innovation politique 2019 (tome 2)
Fondation pour l’innovation politique, juin 2020, 412 pages
Innovation politique 2019 (tome 1)
Fondation pour l’innovation politique, juin 2020, 400 pages
Covid-19 - États-Unis, Chine, Russie, les grandes puissances inquiètent l’opinion
Victor Delage, juin 2020, 16 pages
De la distanciation sociale à la distanciation intime 
Anne Muxel, juin 2020, 48 pages
Covid-19 : Cartographie des émotions en France
Madeleine Hamel, mai 2020, 17 pages
Ne gaspillons pas une crise
Josef Konvitz, avril 2020, 48 pages
Retraites : leçons des réformes suédoises
Kristoffer Lundberg, avril 2020, 64 pages

http://www.fondapol.org/etude/changements-de-paradigme/
http://www.fondapol.org/etude/changements-de-paradigme/
http://www.fondapol.org/etude/honkgong-la-seconde-retrocession/
http://www.fondapol.org/etude/honkgong-la-seconde-retrocession/
http://www.fondapol.org/etude/tsunami-dans-un-verre-deau/
http://www.fondapol.org/etude/tsunami-dans-un-verre-deau/
http://www.fondapol.org/etude/tsunami-dans-un-verre-deau/
http://www.fondapol.org/etude/tsunami-dans-un-verre-deau/
http://www.fondapol.org/etude/innovation-politique-2019-tome-ii/
http://www.fondapol.org/etude/covid-19-etats-unis-chine-russie-les-grandes-puissances-inquietent-lopinion/
http://www.fondapol.org/etude/covid-19-etats-unis-chine-russie-les-grandes-puissances-inquietent-lopinion/
http://www.fondapol.org/etude/de-la-distanciation-sociale-a-la-distanciation-intime/
http://www.fondapol.org/etude/de-la-distanciation-sociale-a-la-distanciation-intime/


42

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Retraites : leçons des réformes belges
Frank Vandenbroucke, février 2020, 64 pages
Les biotechnologies en Chine : un état des lieux
Aifang Ma, février 2020, 68 pages
Radiographie de l'antisémitisme en France
AJC Paris et Fondation pour l'innovation politique, janvier 2020, 32 pages
OGM et produits d'édition du génome : enjeux réglementaires et géopolitiques
Catherine Regnault-Roger, janvier 2020, 60 pages
Des outils de modification du génome au service de la santé humaine et animale
Catherine Regnault-Roger, janvier 2020, 56 pages
Des plantes biotech au service de la santé du végétal et de l’environnement
Catherine Regnault-Roger, janvier 2020, 56 pages
Le soldat augmenté : regards croisés sur l’augmentation des performances du soldat
CREC Saint-Cyr et la Fondation pour l’innovation politique,  
décembre 2019, 128 pages
L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (3)  
Défendre l’économie européenne par la politique commerciale
Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon,  
novembre 2019, 76 pages
L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (2)  
Les pratiques anticoncurrentielles étrangères
Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon,  
novembre 2019, 64 pages
L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (1) 
Politique de concurrence et industrie européenne
Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon,  
novembre 2019, 60 pages
Les attentats islamistes dans le monde, 1979-2019
Fondation pour l’innovation politique, novembre 2019, 80 pages
Vers des prix personnalisés à l’heure du numérique ?
Emmanuel Combe, octobre 2019, 68 pages
2022, le risque populiste en France (vague 1)
Un indicateur de la protestation électorale  
Dominique Reynié, octobre 2019, 44 pages
La Cour européenne des droits de l’homme, protectrice critiquée des «  libertés invisibles »
Jean-Luc Sauron, octobre 2019, 72 pages
1939, l’alliance soviéto-nazie : aux origines de la fracture européenne
Stéphane Courtois, septembre 2019, 76 pages
Saxe et Brandebourg. Percée de l’AfD aux élections régionales du 1er septembre 2019
Patrick Moreau, septembre 2019, 46 pages
Campements de migrants sans-abri :
comparaisons européennes et recommandations
Julien Damon, septembre 2019, 68 pages
Vox, la fin de l’exception espagnole
Astrid Barrio, août 2019, 56 pages
Élections européennes 2019. Le poids des électorats  
comparé au poids électoral des groupes parlementaires
Raphaël Grelon et Guillemette Lano. Avec le concours de Victor Delage  
et Dominique Reynié, juillet 2019, 22 pages
Allô maman bobo (2). L’électorat urbain, de la gentrification au désenchantement
Nelly Garnier, juillet 2019, 64 pages
Allô maman bobo (1). L’électorat urbain, de la gentrification au désenchantement
Nelly Garnier, juillet 2019, 68 pages



43

L’affaire Séralini. L’impasse d’une science militante
Marcel Kuntz, juin 2019, 60 pages
Démocraties sous tension
Sous la direction de Dominique Reynié, mai 2019, 
volume I, Les enjeux, 156 pages ; volume II, Les pays, 120 pages 
Enquête réalisée en partenariat avec l’International Republican Institute
La longue gouvernance de Poutine
Michel Eltchaninoff, mai 2019, 52 pages
Politique du handicap : pour une société inclusive
Sophie Cluzel, avril 2019, 44 pages
Ferroviaire : ouverture à la concurrence, une chance pour la SNCF
David Valence et François Bouchard, mars 2019, 64 pages
Un an de populisme italien
Alberto Toscano, mars 2019, 56 pages
Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste
Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, février 2019, 72 pages
Une civilisation électrique (2). Vers le réenchantement
Alain Beltran et Patrice Carré, février 2019, 56 pages
Une civilisation électrique (1). Un siècle de transformations
Alain Beltran et Patrice Carré, février 2019, 56 pages
Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention
Jacques Percebois, février 2019, 64 pages
Vers une société post-carbone
Patrice Geoffron, février 2019, 60 pages
Énergie-climat en Europe : pour une excellence écologique
Emmanuel Tuchscherer, février 2019, 48 pages
Innovation politique 2018 (tome 2)
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2019, 544 pages
Innovation politique 2018 (tome 1)
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2019, 472 pages
L’opinion européenne en 2018
Dominique Reynié (dir.), éditions Marie B/collection Lignes de Repères,  
janvier 2019, 176 pages
La contestation animaliste radicale
Eddy Fougier, janvier 2019, 56 pages
Le numérique au secours de la santé
Serge Soudoplatoff, janvier 2019, 60 pages
Le nouveau pouvoir français et la coopération franco-japonaise
Fondation pour l’innovation politique, décembre 2018, 204 pages
Les apports du christianisme à l’unité de l’Europe
Jean-Dominique Durand, décembre 2018, 52 pages
La crise orthodoxe (2). Les convulsions, du XIXe siècle à nos jours
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 52 pages
La crise orthodoxe (1). Les fondations, des origines au XIXe siècle
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 52 pages
La France et les chrétiens d’Orient, dernière chance
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 56 pages
Le christianisme et la modernité européenne (2) 
Comprendre le retour de l’institution religieuse
Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, décembre 2018, 52 pages



44

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Le christianisme et la modernité européenne (1) 
Récuser le déni
Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, décembre 2018, 52 pages
Commerce illicite de cigarettes : les cas de Barbès-La Chapelle,  
Saint-Denis et Aubervilliers-Quatre-Chemins
Mathieu Zagrodzki, Romain Maneveau et Arthur Persais, novembre 2018, 84 pages
L’avenir de l’hydroélectricité
Jean-Pierre Corniou, novembre 2018, 64 pages
Retraites : Leçons des réformes italiennes
Michel Martone, novembre 2018, 48 pages
Les géants du numérique (2) : un frein à l’innovation ? 
Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, novembre 2018, 84 pages
Les géants du numérique (1) : magnats de la finance
Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, novembre 2018, 80 pages
L’intelligence artificielle en Chine : un état des lieux
Aifang Ma, novembre 2018, 60 pages
Alternative für Deutschland : établissement électoral
Patrick Moreau, octobre 2018, 72 pages
Les Français jugent leur système de retraite
Fondation pour l’innovation politique, octobre 2018, 28 pages
Migrations : la France singulière
Didier Leschi, octobre 2018, 56 pages
La révision constitutionnelle de 2008 : un premier bilan
Hugues Hourdin, octobre 2018, 52 pages  
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SOUTENEZ LA FONDATION 
POUR L’INNOVATION POLITIQUE !

Pour renforcer son indépendance et conduire sa mission d’utilité 
publique, la Fondation pour l’innovation politique, institution de la 
société civile, a besoin du soutien des entreprises et des particuliers. Ils 
sont invités à participer chaque année à la convention générale qui définit 
ses orientations. La Fondation pour l’innovation politique les convie 
régulièrement à rencontrer ses équipes et ses conseillers, à discuter en 
avant-première de ses travaux, à participer à ses manifestations.

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation 
pour l’innovation politique peut recevoir des dons et des legs des particuliers 
et des entreprises.

Vous êtes une entreprise, un organisme, une association
Avantage fiscal : votre entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 60 % 
à imputer directement sur l’IS (ou le cas échéant sur l’IR), dans la limite de 
5 ‰ du chiffre d’affaires HT (report possible durant 5 ans) (art. 238 bis du 
CGI).

Dans le cas d’un don de 20 000 €, vous pourrez déduire 12 000 € d’impôt, 
votre contribution aura réellement coûté 8 000 € à votre entreprise.

Vous êtes un particulier
Avantages fiscaux : au titre de l’IR, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 66 % de vos versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(report possible durant 5 ans) ; au titre de l’IFI, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 75 % de vos dons versés, dans la limite de 50 000 €.

Dans le cas d’un don de 1 000 €, vous pourrez déduire 660 € de votre 
IR ou 750 € de votre IFI. Pour un don de 5 000 €, vous pourrez déduire 
3 300 € de votre IR ou 3 750 € de votre IFI.

contact : Anne Flambert + 33 (0)1 47 53 67 09 anne.flambert@fondapol.org

http://www.fondapol.org/
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11, rue de Grenelle • 75007 Paris – France • Tél. : 33 (0)1 47 53 67 00 • contact@fondapol.org

fondapol.org
Le site internetLes données en open dataLes médias

ــهدت  ــن، ش ــرن العرشي ــن الق ــف األول م ــة النص ــرش إىل غاي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــن بداي م
ــر أن  ــت قص ــا يف وق ــة مكنته ــية مذهل ــة وسياس ــات اجتامعي ــالمية إصالح ــات اإلس املجتمع
تخطــوا خطــوة كبــرة نحــو الحداثــة. مل تبــق البلــدان املغاربيــة الثالثــة يف خلفيــة عــن حركــة 
ــي  ــة والتخ ــة النهض ــاع ديناميكي ــن انقط ــج ع ــا نت ــة مب ــي معني ــك ه ــذه وكذل ــة ه النهض
ــور  ــف التط ــة. يكش ــاواة والحري ــدأي املس ــال مب ــيام يف مج ــا، ال س ــن إنجازاته ــي ع التدريج
االجتامعــي والســيايس للبلــدان املغاربيــة عــى تعزيــز التيــار الدينــي املحافــظ مــام يــؤدي إل 
عجــز هــذه املجتمعــات عــن الخــروج مــن املامرســات والقيــم التقليديــة وإحــداث التغيــر أو 
إجــراء إصالحــات جذريــة. الحــركات الشــعبية نفســها تنتهــي دامئــا باملزيــد مــن العــودة إىل 

ــدي.  ــي التقلي ــل الدين ــز العام املــايض وتعزي
ــو  ــه. فه ــة ال جــدال في ــام يتصــوره املســلمون وميارســونه، يف هــذه الوضعي دور اإلســالم، مثل
يحــدد عالقــة املســلمني بالحقيقــة، بالفكــر، باآلخــر وبالزمــان. مــن الــروري أن نتســاءل اليــوم 
ــة عــى املســتوى الســيايس  ــم الحداث ــن إنجــازات النهضــة وقي ــازل ع ــام يخــص هــذا التن في
ــج هــذا الرتاجــع  ــق اتجــاه نتائ واالجتامعــي وإىل أي مــدى ميكــن أن يصــل وأن نشــعر بالقل
والعــودة إيل املــايض عــى تطــور البلــدان املغاربيــة بــل و كل الدول اإلســالمية وعى مكتســبات 
اإلنســانية يف ســبيلها نحــو نضجهــا بــل و عــى الغــرب أيضــا خاصــة البلــدان التــي يعتــر فيهــا 
اإلســالم ديانــة مهمــة نظــرا للعــدد الكبــر مــن الســكان الذيــن ينتمــون إيل اإلســالم والثقافــة 

اإلســالمية مثــل فرنســا وبلجيــكا.

تأليف رزيقة عدناين

 املغرب الكبري :
تأثري اإلسالم عىل التطور االجتامعي و السيايس

http://www.fondapol.org/en/
http://data.fondapol.org/
https://www.dailymotion.com/fondapol
http://www.anthropotechnie.com/#
https://www.tiktok.com/@fondapol?_t=8VvQ3xE4bor&_r=1

