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 :��صامل

�عد امل�انة ال�� يحتلها امللك �� الدستور، امتدادا ومأسسة لصفتھ الدي�ية، ال�� تكرست لعقود.     
أسهمت، إ�� جانب إم�انات موضوعية وذاتية، �� فالدولة �� املغرب، انطلقت منذ البدء بحموالت دي�ية، 

 .توسعها جغرافيا، من ناحية وتبلورها ثقافيا، من ناحية أخرى 
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  إش�الية البحث: ��دف إ�� مقار�ة ا��ددات الدي�ية ال�� ترتكز إل��ا إمارة املؤمن�ن �� املغرب؟

"، �� ظل املتغ��ات وكيف مكنت الصالحيات الدستور�ة امللك، من مأسسة سياسة "دي�ية متم��ة
 .الدي�ية الناشئة هنا وهناك ؟

فرضية البحث: إمارة املؤمن�ن، �ش�ل القاعدة الدستور�ة العرفية واملكتو�ة، ال�� مكنت املؤسسة  -
امللكية، باعتبارها نتاج إرث تار��� ورمزي، من أن ت�بوأ ا��ور املركزي �� ا��ياة السياسية؛ وخصوصا 

 .الدي�ية

  البحث: اس��شدنا باملن�� التار��� واملن�� الوصفي التحلي��من��ية. 
 نتائج البحث: 

من الدستور، يحكم و�حدد �ل املهام والصالحيات و�ختصاصات والسلط �خرى،  41ال يزال الفصل  -
�� ال�� يتمتع ��ا امللك؛ خصوصا وأنھ أول فصل من حيث ال��ت�ب يبدأ بھ الباب املتعلق بامللكية، وهذا �ع

أنھ يحدد بطر�قة أو أخرى طبيعة عمل با�� فوصول هذا الباب. أما ع�� مستوى املضمون، فقد تم 
�حتفاظ بالظهائر، لت��يل السياسة الدي�ية من طرف امللك وحده. فالظهائر امللكية ال يمكن الطعن ف��ا 

 أمام القضاء؛ أل��ا ب�ساطة صادرة عن "أم�� املؤمن�ن"؛

ن، ل�ست رمز�ة وحسب، ولك��ا بم��لة مؤسسة مت�املة، لها أسسها الشرعية صفة أم�� املؤمن� -
والدستور�ة والسياسية، ومن ثمة لها اج��ادها الدي��، الذي �س�ند إ�� ال�سب الشر�ف، والبيعة من 
ناحية، و���ل من املوروث الس��؛ خصوصا العقيدة �شعر�ة واملذهب املال�ي والتصوف، من ناحية 

 .ر�ف هذه الرؤ�ة، قام امللك بمأسس��ا ع�� مداخل أيدولوجية وأ�اديميةأخرى. ولتص

 .ال�لمات املفتاحية: املسألة الدي�ية/ ال�سب الشر�ف/البيعة/ ا��ليفة/ أم�� املؤمن�ن

"Imarat Al mu'minin" The Command of the faithful in the Moroccan 
Constitution: represents the first foundin. 

Abstract : 

    The king's status in the Constitution is an extension and institutionalization of his religious character, 
which has been enshrined for decades in Morocco, launched from the outset with religious payloads, has 
contributed, along with objective and subjective possibilities, to its geographical expansion, on the one 
hand and its cultural crystallization, on the other. 
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- The Research problem: aims to approach the religious determinants on which the   ◌ِ command of the 
faithful is based in Morocco? How did this capacity enable it to establish a distinct religious policy, given 
the religious changes emerging here and there? 

- The Research hypothesis: the Command of the Faithful, forms the customary and written constitutional 
rule, which enabled the royal institution, as a output of a historical and symbolic legacy, to become the 
central focus of political life, especially religious. 

Research methodology:  Guided by the historical and descriptive analytical approaches. 

Results: 

- Chapter 41 of the Constitution still governs and defines all the functions, powers, specialisations and 
other authorities possessed by the King, especially since it is the first chapter in the order to begin the title 
section concerning the Monarchy, which means that it determines in one way or another the nature of the 
work of of the rest of chapters of this section. and about the content level, the decrees sought to be 
retained, for religious policy to be inlaid by the king alone. The royal decrees cannot be challenged in 
court, simply because it comes from the "Amir Al mu'minin" The Commander of the Faithful; 

- The status of the Commander of the Faithful is not only symbolic, but also as an integrated institution, 
and has its legal, constitutional and political foundamentals, hence its religious jurisprudence, which is 
based on the honourable lineage and allegiance on the one hand, and which is inspired by the Sunni 
heritage, especially the Ash's doctrine, the Maliki doctrine and sufism, on the other. To reflect this vision, 
the King institutionalized it through ideological and academic entrances. 

Keywords: Religious Matter/Honorable Lineage/Allegiance/Caliph/Amir al-Mu'minin. 



  2021العدد الرابع دجنبر  البعد الجيو/استراتيجي لتدبير إشكالية الهجرة الدولية في المغرب

 

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

123 
 تقديم: 

املسألة الدي�ية، منذ فجر التار�خ، الزمة  ش�لت 
أساسية �� حياة ��سانية، باعتبارها �عب�� عن 
إيمان وعمل؛ إيمان بوجود" قوى خارقة" فوق 
طبيعة ال�شر العقلية، ولهذه القوى تأث�� �� 
مجرى حياة ��سان. وعمــل، �� أداء فرائض 
وشعائر وطقوس معينة. ولم يقف �مر عند هذا 

بل أض�� "التدين" يتدخل �� تحديد  ا��د،
طبيعة العالقات �جتماعية، ال�� يحكمها 
التنوع و�ختالف والتصارع، إما �� �تجاه الذي 
يف��� إ�� ت�س�ب املطلق ت�س�با اجتماعيا أو 
�رتفاع بال�س�� �جتما�� إ�� مستوى املطلق، 
��دف إضفاء الشرعية والقداسة ع�� هذه 

ظات تار�خية واحدة أو املشروعات �� ��
 .1مختلفة

لذلك، نصت جل دسات�� الدول ع�� تحديد      
م�انة الدين وعالقتھ بالدولة. ففي املغرب، مثل 
لقب إمارة املؤمن�ن امتدادا ل��الفة �سالمية، 
ال�� �ع�� نيابة صاحب الشر�عة �� حفظ الدين 
وسياسة الدنيا. فأم�� املؤمن�ن �� الفقھ �سالمي 

��ليفة؛ أي ا��اكم �ع�� " للدولة هو ا
�سالمية"، امل�لف بمهمة إمامة املسلم�ن �� 
صال��م وحماية حياة ومصا�� املسلم�ن وغ�� 
املسلم�ن، وتدب�� شؤون �مة الدي�ية 

 .2والسياسية

                                                             
العالم، الدین والسیاسة، ورد في اإلسالم السیاسي،  محمود أمین - 1

تحریر محمود أمین العالم، (مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
 بدون تاریخ)، المغرب.

عكاشة محمود. تاریخ الحكم في اإلسالم.، دراسة في مفھوم  - 2
الحكم وتطوره، (القاھرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، الطبعة 

 .175).ص.2002ى األول

بناء ع�� هذه الرؤ�ة الدي�ية، تمت دس��ة لقب      
 م،1962أم�� املؤمن�ن �� أول دستور مغر�ي سنة 

بطلب من الطب�ب عبد الكر�م ا��طيب، القر�ب 
من رؤ�ة �خوان املسلم�ن، وعالل الفا���، رائد 
ما عرف �� املغرب بالسلفية الوطنية وزعيم 
حزب �ستقالل، بل تم ا��فاظ ع�� هذا اللقب 
�� �ل التعديالت الدستور�ة، إ�� حدود الفصل 

. ذلك 2011من  التعديل الدستوري لسنة  41
قب املذ�ور، ومن خالل تكر�سھ من طرف أن الل

امللك نفسھ ع�� مستوى خطبھ السياسية، 
جعل من امللكية املغر�ية مع��ا عن �سالم، من 
خالل ثنائية إمارة املؤمن�ن والبيعة، و�التا�� 

. مما أعطى 3ضامنا إلستمرار�ة "دولة ا��الفة"
لهذا "القانون ا��ليفي" قوتھ الدستور�ة، حيث 

ك م�انة متم��ة، سواء من خالل دوره اتاح للمل
�� املمارسة السياسية أو داخل الهندسة 
الدستور�ة. و�التا�� أصبح يتفرد �سلطة اتخاذ 
القرار �� ثالثة مجاالت اس��اتيجية: مجال 
النظام السيا��� ومجال الدين ومجال 

 .4استمرار�ة الدولة

هذه امل��لة ال�� أض�� يحتلها امللك ��        
سة الدستور�ة، ما �� إال امتداد ومأسسة الهند

لصفتھ الدي�ية، ال�� تكرست لعقود. فالدولة �� 
املغرب، ال�� يمكن القول إ��ا �ش�لت تار�خيا 
�عد توحيد ا��تمعات ا��لية القبلية، انطلقت 

                                                             
3 - Agnouche(Abdelatif), contribution à l’étude des 
stratégies de légitimation du pouvoir de l’institution 
califienne, le Maroc des Idrissides à nos jours, 
Thése  d’état en droit public, université Hassan II, 
Faculté de droit, Casablanca 1985, p 320. 

دمحم ضریف، "الدین والسیاسة في المغرب ضمن سؤال العالقة  - 4
إلى سؤال االستتباع"، (منشورات المجلة المغربیة لعلم االجتماع 

 .80)، ص. 2000السیاسي، الدار البیضاء، الطبعة األولى، نونبر 
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منذ البدء بحموالت دي�ية، أسهمت، إ�� جانب 
إم�انات موضوعية وذاتية، �� توسعها جغرافيا، 

ناحية وتبلورها ثقافيا، من ناحية أخرى. و�ل من 
هذا ع�� أساس �دوار ال�� �ان، وال يزال، يلع��ا 
السالط�ن/ا��لفاء باعتبارهم إما شرفاء من ال 
الب�ت، وهذه �� السمة الغالبة، أو يحملون 

 تصور مذه�� مع�ن.

ذلك أن ا��ليفة �� ال��اث السيا���        
وقد ع�� عن ذلك �سالمي، هو حاكم الدولة. 

التفتازا�ي بقولھ: "رئاسة عامة �� أمر الدين 
. �� ح�ن رأى 5والدنيا خالفة عن الن�� (ملسو هيلع هللا ىلص)

املاوردي أن: "�مامة موضوعة ��الفة النبوة �� 
حراسة الدين وسياسة الدنيا ". ذلك أن لفظ 
ا��الفة والزعامة والوالية والنصرة والغلبة، �لها 

. وهذا ما أكد عليھ 6� من يمتلك السلطةتو�� إ�
رشيد رضا قائال: "ا��الفة، و�مامة العظ�� 
و�مارة املؤمن�ن، ثالث �لمات معناها واحد، وهو 
رئاسة ا���ومة �سالمية ا��امعة ملصا�� 
الدين والدنيا ". و��ذا املع�� تم اخ��ال الطا�ع 
ل  الدي�� والسيا��� �� ا��الفة، حيث تم تمثُّ

يفة/�مام/ أم�� املؤمن�ن، بم��لة نائب عن ا��ل
 .7الن�� الذي هو نائب عن هللا

التمّثل السالف الذكر، هو الذي ساد لعصور      
�� املغرب �ق���، وع�� أساسھ قامت دول 
وسقطت أخرى، إال أن السلطان، لم يكن هو 
ال�ل �� ال�ل، خصوصا فيما يتعلق باملسألة 

ودة، عكس ما �ان الدي�ية إال �� حاالت محد

                                                             
 . 207عكاشة محمود، (مرجع مذكور )، ص  - 5
 . 206المرجع نفسھ، ص  - 6
 2عبد اإللھ بلقزیز، الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر، ط  - 7

 . 92)، ص  2004(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

سائدا �� فر�سا لو�س الرا�ع عشر، حيث امللك 
هو السيد، بمع�� إنھ هو الدولة والدولة هو، بل 
�� التار�خ املغر�ي �انت، إ�� جانب السلطان، فئة 
العلماء، ال�� تختص با��انب الشر��. حيث 
لعبت أدوارا أساسية �� التار�خ السيا��� 

طابقة للمغرب، باعتبارهم قيم�ن ع�� م
�شر�عات السلطان للشرع، أو مراقب�ن 
لدستور���ا بفتاواهم، ال�� إن �انت قد جعلت 
م��م الفئة الوحيدة ال�� �ان السلطان يرى 
ضرورة ت��ير أعمالھ أمامها، فإ��ا، �� املقابل، لم 
تخل من إثارة صراعات معھ، سب�ت لهم عدة 
محن، مثل ����م من طرف السلطان املو�� 

دما رفضوا �فتاء بجواز إدماج اسماعيل �ع
العبيد �� صف ا��ندية، كما فشلوا �� خلع 

م. إال 1819املو�� سليمان بالش�ل الشر�� سنة 
أ��م تمكنوا من إقصاء وخلع السلطان السعدي 

 1576املتو�ل، الذي عوض �عمھ املتو�ل سنة 
م، والسلطان عبد العز�ز الذي عوض بأخيھ 

 .8م1908عبد ا��فيظ سنة 

من خالل ما تقدم، ستحاول هذه الورقة    
معا��ة املسألة الدي�ية �� الدستور املغر�ي، 
وخاصة امل��لة الدي�ية ال�� يحتلها امللك، من 
ناحية وتجليا��ا �� املتون القانونية واملؤسساتية 
وعالق��ا ا��دلية بخدمة واستخدام الدين، �� 
سياق ا��ياة السياسية املغر�ية، من ناحية 

 ى.  أخر 

                                                             
دمحم المعتصم، النظام السیاسي الدستوري المغربي، (مؤسسة  -8

)، ص. 1992الدار البیضاء، الطبعة األولى مارس  إیزیس للنشر،
28-29-30. 
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إش�الية البحث: من خالل دراسة تار�خ  -

املؤسسة امللكية �� املغرب، يبدو أ��ا ن��ت 
إ�� حد كب�� �� بناء مجموعة من 
"املشروعيات"، ال�� تتالءم مع طبيعة �ش�ل 

الباحث�ن  �جتماع السيا��� املغر�ي. فجل
يجمعون ع�� أن الصفة الدي�ية 
للسلطان/امللك �� سر استمرار حكمھ �� 
ب�ئة اجتماعية متنوعة اث�يا ولغو�ا وثقافيا. 
و�ن �ان �عض الباحث�ن �� املقابل، �علنون، 
خصوصا �� لقاء��م ا��اصة، أن املسوغات 
��اديمية ال�� تناولت إمارة املؤمن�ن، 

السلطة الدي�ية أسهمت �� تكر�س ومأسسة 
للملك، ما مكنھ من "احت�ار" ا��ال 
السيا��� بمضام�ن تقليدية �� لبوس 

 عصر�ة. 

لذلك ستحاول إش�الية هذا البحث، مقار�ة       
ا��ددات الدي�ية ال�� ترتكز إل��ا إمارة املؤمن�ن 
�� املغرب؟ وكيف مكنت الصالحيات الدستور�ة 

�ة"، �� امللك، من مأسسة سياسة "دي�ية متم�
 ظل املتغ��ات الدي�ية الناشئة هنا وهناك ؟.

فرضية البحث: تف��ض هذه الورقة أن  -
إمارة املؤمن�ن، �ش�ل القاعدة الدستور�ة 
العرفية واملكتو�ة، ال�� مكنت املؤسسة 
امللكية، باعتبارها نتاج إرث تار��� ورمزي، 
من أن ت�بوأ ا��ور املركزي �� ا��ياة 

 لدي�ية �� املغرب.السياسية؛ وخصوصا ا

من��ية البحث: ح�� تأخذ الدراسة  -
 مسارها العل��، اس��شدنا باملنا�� التالية:

  املن�� التار���: الذي يتحدث عن
ال�شأة، �شأة التيار السيا���؛ م�وناتھ 
وجذوره و�شأة خطابھ السيا��� تجاه 
موضوع البحث. وذلك من طر�ق إعادة بناء 
املا���، بدراسة أحداثھ، اعتمادا �� 
�ساس ع�� الوثائق و�رشيف. فالباحث 
ملزم �عد جمع الوثائق، بتقييمها ونقدها: 

وى ا��ار��: من خالل إرجاعها ع�� املست
إ�� زم��ا ا��قيقي ومعرفة �ات��ا وتقييم 
حال��ا؛ وع�� املستوى الداخ��: من خالل 
التحقق من املعا�ي ا��قيقية ال�� تحتوي 
عل��ا الوثيقة، وع�� �سباب ال�امنة من 
وراء إنتاجها و�� أي إطار عام يمكن وضع 

 .9ما كتب ف��ا؟ 
 الذي يقوم ع�� املن�� الوصفي التحلي :��

جمع ا��قائق واملعلومات ومقارن��ا 
وتحليلها وشرحها وتفس��ها ومعرفة العلل 

للوصول إ�� �عميمات مقبولة،  10و�سباب
فالبحث ال يكتفي �سرد �حداث التار�خية 
كما يرو��ا منتجها، و�نما �س�� إ�� تحليل 
وشرح وتوضيح وطرح �ساؤالت حول 

ا��الة أو تلك؛  خلفيات وأ�عاد موقف هذه
ما�� ا��طط والغايات مثال، وذلك ح�� ال 

 يقتصر البحث ع�� الوصف فقط.

                                                             
موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة،  -9

ترجمة بوزید صحراوي، كمال بوشرف وسعید سبعون، الطبعة 
 .105)، ص. 2006الثانیة(الجزائر: دار القصبة للنشر 

ناھجھ، إجراءاتھ، ابراھیم ابراش، البحث اإلجتماعي، قضایاه، م -10
(منشورات كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بمراكش، 

 .111)، ص. 1994 -10سلسلة الكتب، العدد 
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ا��ور �ول: محددات املسألة الدي�ية: 

 ال�سب الشر�ف والبيعة.

ا�سمت العالقة ب�ن الدي�� والزم�� �� املغرب     
�ق��� بالتما�� و�نصهار، وذلك منذ قيام 
السلطة السياسية فيھ ع�� أسس دي�ية مع 

م). وقد تر�� هذا  793-788املو�� إدر�س �ول(
التمّثل �� املمارسة السياسية، خصوصا، مع 
السعدي�ن ثم العلو��ن. وذلك من خالل �رت�از 

قاعدت�ن أساس�ت�ن: �و�� ذاتية، وتتمثل ��  إ��
انتماء السلطان إ�� الب�ت النبوي، وما 
ترتب/ي��تب عن هذا من سمات رمز�ة، لها وقعها 
�� الو�� الشع�� العام، (أوال)، والقاعدة الثانية 
موضوعية، وتتج�� �� رهن تو�� السلطة ب�يعة 
أهل ا��ل والعقد، وهذا ما �عطي ل��اكم 

دي�ية، ت��ل من موافقة جماعة  مشروعية
 املسلم�ن، (ثانيا).

 أوال: ال�سب الشر�ف: �نتماء إ�� آل الب�ت.

 الشر�ف مفرد "شرفاء" أو "أشراف"، مشتق       
من الشرف. و�فيد لغة العلو وامل�ان العا�� 
والسمو، والشر�ف ال ي�ون كذلك إال بمجد 
�جداد املتقدم�ن �� الشرف. أما �� الو�� 

لشع�� �سالمي فيدل ع�� �نتماء إ�� آل الب�ت ا
النبوي الشر�ف. و�ن �ان هناك اختالف حول 

 .11 حدود ونطاق هذا �نتماء

                                                             
ھشام مزیاتي آمین، سیاسة الدولة في تدبیر الشأن الدیني  -11

یل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، شعبة القانون بالمغرب، رسالة لن
العام وحدة علم السیاسة والقانون الدستوري، كلیة العلوم القانونیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة، أكدال جامعة دمحم الخامس، ( الرباط، 

 .42)، ص. 2005-2004السنة الجامعیة 

�� املقابل، تجمع ُجل مصادر التار�خ       
�سالمي ع�� أن تنص�ب �مام ي�ون باالختيار 
والعقد والبيعة، لدى املع��لة، وجميع ا��وارج، 
وجميع �شعر�ة، وا��مهور الغالب من أهل 
السّنة وأ��اب ا��ديث، ما عدا جماعة 
صغ��ة، سميت "البكر�ة "، قالت بأن أبا بكر قد 

الفة بنص من الرسول. وكذلك قالت تو�� ا��
الز�دية من الشيعة، باالختيار �عد إمامة: ع��، 
وا��سن وا��س�ن؛ فهم عندها الذين حّدث 
النص ع�� إمام��م من الرسول. هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى ي�ون بالتنص�ب والتعي�ن؛ أي 
أن هللا هو الذي ينصبھ من خالل النص وهو 

قد قالت الشيعة ��ذا ينصب �مام الذي يليھ. و 
 . 12ع�� اختالف فرقها وطوائفها

هذا �ج��اد الذي افرز تصور�ن أساسي�ن       
و"متعارض�ن" �� املنظومة �سالمية: أهل السنة 
وا��ماعة وأهل العصمة والعدالة، تم إيجاد 
�سو�غ لھ من طرف جل السالالت ال�� حكمت 
املغرب �ق���، وذلك من طر�ق مفهوم ال�سب 
الشر�ف، الذي حل محل ال�سب القر���، 
بحيث ُجعل شرطا ضرور�ا لتوّ�� ا��الفة، �عدما 
أدمجت ا��ماعات الصوفية �عض العناصر 
الشيعية، �� املنظومة الفقهية الس�ية السائدة؛ 
خاصة حّب أهل الب�ت و�جاللهم. و�انت هذه 
الظاهرة جلّية �� املغرب حيث حاولت الساللتان 

�ية أن تتحلّيا ب�سب شر�ف املوحدية واملر�
لتقو�ة مشروعها ا��ليفي التوّس��. ولقد �ان 
ال�سب الشر�ف من ب�ن العوامل �ساسية ال�� 
مكنت السعدي�ن من الوصول إ�� السلطة، 
                                                             

 1989لشروق، دمحم عمارة، اإلسالم وفلسفة الحكم (القاھرة: دار ا -12
 . 251)، ص 
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باعتبارهم ب�تا شر�فا ينحدر من أفضل عشائر 

. وهو ما تج�� مع الّسلطان أحمد 13قر�ش
هذا  املنصور الذه��، �عدما حاول استعمال

الدليل الشر�� القوّي وذلك سواء للتحّصن من 
.  فقام 14العثماني�ن أو لدعم مشروعھ التوس��

أعوانھ باستعمال �دلة النصية والفقهية 
لتأكيد أفضلية سّيدهم و�ثبات "حقوقھ". " 
فبعد �عر�ف مقتضب ل��الفة و�عداد للشروط 
املطلو�ة لتوّل��ا أّكد أحمد بن القا��� أّن سيده 

ب�ل الشروط خاصة ما �علق م��ا بقرشية  موف
ال�سب. وقد ّ�� إ�� أّن العثماني�ن ال يحّق لهم 
طلب ا��الفة لعدم توّفر شرط ال�سب القر��� 
ف��م لكنھ لم يبلغ درجة التصر�ح بذلك. كما قام 
الوز�ر املؤّرخ عبد العز�ز الفشتا�� بأسلو�ھ 
املنّمق بتفصيل نفس الفكرة �� عهد البيعة 

م. فبعد 1583�عث بھ إ�� ملك بورنو سنة الذي
التذك�� ببعض �حاديث ال�� تؤّكد ع�� أّن 
ال�سب القر��� �ان شرطا ضرور�ا �� استحقاق 
لقب ا��ليفة أكّد أن �ل من �س�� ملنافسة 
سّيده ع�� هذا املنصب الدي�� ما هو إال د�ّ� 
ومن يرفض مبا�عتھ أو با�ع غ��ه فهو مجرد ِبْد�� 

ملفرد�ي د�ّ� و ِبْد�� داللة قدحية �� . لقد �ان 
�جتماعية �سالمية. إذ  -املنظومة القانونية 

�ش�� لفظ د�ّ� إ�� �دعاءات غ�� الشرعية �� 
ال�سب والدين. فالد�� هو ��ّص "م��م �� 
عقيدتھ الدي�ية وهو �� سر�رتھ ال يؤمن بالدين 
الذي ُيظهره للناس". ولكّن اللفظة ُ�ستعمل 

                                                             
الجذور الدینیة والسیاسیة  –محّمد نبیل ُملین، السلطان الشریف  -13

للدولة المخزنیة في المغرب، (جامعة دمحم الخامس، منشورات المعھد 
الجامعي للبحث العلمي، ترجمة عبد الحق الزموري و عادل بن عبد 

رابط التالي:                                                                            . لتحمیل الكتاب یراجع ال75)، ص. 2016هللا، الرباط 
https://cutt.us/AytkW 
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تعي�ن ��ص مطعون �� �سبھ. أّما غالبا ل
البد�ّ� فهو ال��ص الذي يمارس البدعة أي 
ذاك الذي يأ�ي بفعل أو بممارسة ال تجد سندها 

 .15�� صدر �سالم أي عصر السلف الصا��"

ذات السند الشر�ف ارتكزت إليھ الساللة        
العلو�ة منذ بداية حكمها للمغرب مع دمحم �ول 

ما استمرت �� اعتماده  م)، وهو1650-1664(
والتأكيد عليھ والتذك�� بھ �ش�ل قوي و�� �ل 
املناسبات. فح�ن توجھ الراحل ا��سن الثا�ي، 
رحمھ هللا، إ�� زعماء وشعوب الدول �سالمية 
بمناسبة حلول القرن الرا�ع عشر ال��ري، شدد 
�ش�ل خاص ع�� انتمائھ املتم�� قائال:" معاشر 

 ع�� خلقھ ورحمتھ ��م املسلم�ن إن من س�ن هللا
أن �عث ف��م سيدنا دمحم صلوات هللا عليھ رسالة 
إلهية �� خاتمة الرساالت، ��د��م إ�� م��ة 
الصواب، وتفتح لهم من وجوه ا���� وال�� �ل 
باب، فأدى الرسالة، و�لغ �مانة، وترك من �عده 
كتابا محكم �يات، من تمسك بھ لم يضل، 

روايات، من اقتفى أثرها وسنة وثيقة �سانيد وال
لم يزل، واقتضت حكمة هللا، أن يضع ع�� عاتق 
خلفاء املسلم�ن وأمرا��م أمانة خالفتھ �� �رض 
فجعل بذلك ع�� رأس مهامهم مسؤولية الذود 
عن الشر�عة وا��فاظ ع�� الدين وحماية 
ا��تمع �سالمي من �ل ز�غ أو ضالل مب�ن. وقد 

اقب ملوك بررة جعلوا امتاز املغرب �سالمي بتع
ا��فاظ ع�� �سالم والدفاع عنھ فيما وراء 
البحار، و�شره فيما جاوره من �ف�ار مهم��م 
�و��، وتث�يت �عاليمھ �� النفوس غاي��م املث��، 
ومن بي��م ملوك شرفاء من آل الب�ت الكرام، �� 

                                                             
 المرجع نفسھ. - 15
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طليع��م أسالفنا امللوك العلو�ون املنعمون �� 

 .16دار �سالم..."

و�مناسبة حلول عيد العرش، خالل �ل سنة،      
تقوم ال��ف ال�� ت�ت�� إ�� مجموعة "ماروك 

" املقر�ة من ا��كم، ب�شر  Maroc soirصوار 
رسم ال��رة امللكية مز�نة بصور ��ميع امللوك 
العلو��ن، كما ي��: " إن صاحب ا��اللة امللك 
ا��سن الثا�ي، هو السبط ا��امس والثالثون 

� الكر�م دمحم، عليھ أفضل الصالة والسالم، للن�
من جهة فاطمة الزهراء وصهره وابن عمھ ع�� بن 

 أ�ي طالب.

وجاللة امللك ا��سن الثا�ي، هو ابن دمحم   
ا��امس، بن يوسف، ابن ا��سن �ول، بن دمحم 
الرا�ع، بن عبد الرحمن، بن هشام، بن دمحم 
الثالث، بن إسماعيل، بن الشر�ف، بن ع�� 

لشر�ف، بن دمحم ع�� بن يوسف، بن ع�� ا
الشر�ف، بن ا��سن بن دمحم، بن ا��سن 
الداخل، بن قاسم بن دمحم، بن أ�ي القاسم بن 
دمحم، بن ا��سن بن عبد هللا، بن أ�ي دمحم بن 
عرفة، بن ا��سن بن أ�ي بكر، بن ع�� بن 
ا��سن، بن أحمد بن إسماعيل، بن قاسم بن 

د هللا (ال�امل)، بن دمحم (النفس الزكية)، بن عب
ا��سن(املث��)، بن ا��سن(السبط)، بن �مام  
ع��، (الذي هو ابن عم الن��)، و�ن فاطمة 

ميالدية)  580الزهراء ب�ت الن�� دمحم(ولد سنة 
 .17عليھ الصالة والسالم"

                                                             
دمحم الطوزي، الملكیة واإلسالم السیاسي في المغرب، ترجمة  - 16

الدار البیضاء،  دمحم حاتمي وخالد شكراوي، (مطبعة النجاح الجدیدة،
 .75-74)، ص. 2001

 .75المرجع نفسھ، ص.  - 17

) الرمز�ة، اليزال légitimitéهذه املشروعية (     
ختم �س�ند إل��ا امللك دمحم السادس، من خالل 

خطبھ بآيات قرآنية واستعمال �عب�� "جدي 
، وكذلك التأكيد ع�� صفة "جاللتنا 18املصطفى"

الشر�فة" �� الظهائر ال�� يصدرها، ذلك أن 
�نتماء إ�� آل الب�ت يضفي ع�� السلطة 
السياسية �عاليا يجعلها �� موقع ا�َ�كم، 
انطالقا من شعورها باالنتماء إ�� وحدة تتجاوز 

استقاللية ع��ا، من خالل تلك  القبيلة و��
امل�انة الرمز�ة "املقدسة" ال�� يتمتع ��ا 
السلطان، بحيث �ستمد مشروعيتھ من ��صھ 

، بانتمائھ إ�� الرسول �عظم، من 19الشر�ف
ناحية وما ي��تب عن هذا �نتماء من بركة، من 
ناحية أخرى. ذلك أن الشر�ف املنحدر من ب�ت 

ن بالصالح،" تفيض ع�� الرسول، �� تمّثل املؤمن�
يديھ ال���ات و�صبح، بإذن هللا، الشا�� املعا��، 
واملس�سقى بھ، ومذهب القحوط، وجالب 
ا����ات والرخاء...فال ���ء مستحيل مع ال��كة. 
و�� ���ء موروث ب�يو�ا، و�� عبارة عن قوة 
يحقق من خاللها الشر�ف امل��زات، ف�� نوع 

بصورة  يمكن استعمالھ من "الضوء �حمر"
م��يقية. ولها خصائص أر�عة: القوة إطبيعية أو 

 .20وال��اعة والطاقة والضراوة"

ونظرا ل�ون السلطان الشر�ف ي�ت�� إ��     
الدوحة ا��مدية الشر�فة، "فإنھ يرث برك��ا 

                                                             
یقول الملك دمحم السادس، في افتتاح الدورة األولى من السنة  - 18

، في سیاق حدیثھ 2003التشریعیة الثانیة من الوالیة السابعة سنة 
عن مدونة األسرة: "(...) وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في 

لقول جدي المصطفى علیھ السالم، وكما یروى:  األحكام"، مصداقا
"ال یكرمھن إال كریم وال یھینھن إال لئیم".  موقع المجلس األعلى 

في:  17/07/2020للسلطة القضائیة، شوھد في 
https://cutt.us/w4QBI 

 .45ھشام مزیاتي آمین، (مرجع مذكور)، ص. - 19
 .47المرجع نفسھ، ص.  - 20
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و�عتمد عل��ا �� حكمھ، باعتبارها قوتھ الظاهرة 
وا��فية ال�� تحميھ، و�ن �ع��اف ��ا يلزم 

م والتقدير لصاح��ا، ألنھ بذلك ي�ون �ح��ا
��صا مقدسا ترعاه عناية هللا. وتبقى هذه 
ال��كة لصيقة بھ طول حياتھ، وال يمكن أن �عهد 
��ا إال إ�� خليفتھ شر�طة أن ي�ون شر�فا 

 .21أيضا"

ومن خالل �عض �حداث وا��طات       
التار�خية، ال�� عرفها املغرب، تبدو امل�انة ال�� 

مفهوم ال��كة �� الو�� الشع�� العام يحتلها 
جلّية. ذلك أن الشر�ف يبقى دائما ذو بركة ح�� 
�� حالة ا��زامھ أمام أعدائھ. ولعل ما وقع 
للسلطان سليمان مع زاو�ة الشرادي أو أثناء 
حملتھ إلخضاع "برابرة" فازاز أيت ومالو وهم 
بطن من ص��اجة، خ�� دليل ع�� ذلك. فبعد 

ة "ظيان" وأسره ونقلھ إ�� ح�� ا��زامھ �� معرك
القبيلة، وما إن شاع خ��ه ح��" أقبلت �ساء 
ال�� من �ل جهة يفرحن و�ضر�ن بالدفوف، ثم 
جعلن يتم��ن بأطرافھ ت���ا بھ و�نظرون إليھ 
إ��ابا بھ ح�� أ��روه، وملا جاء رجال ال�� 
اعظموا حلولھ ب�ن أظهرهم وأجلوه، وسعوا فيما 

ء ومطعام ومشرب ب�ل ما يرضيھ و�الئمھ من وطا
قدروا عليھ، فلم يقر لھ قرار معهم، و�قال إنھ 
بقي عندهم ثالثا ال يأ�ل وال �شرب أسفا ع�� ما 
أصابھ، إال أنھ �ان �سد رمقھ ����ء من ا��ليب 
والتمر، وتنصل ال��بر لھ مما ��ر بي��م و��نھ 
وأظهروا لھ غاية ا��ضوع و�ست�انة ح�� أ��م 
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دموهن إليھ مس�شفع�ن ��ن كتفوا �ساءهم وق
 .22ع�� عاد��م �� ذلك"

هذه الوقا�ع وغ��ها، ت��ز امل��لة الدي�ية ال��      
يحتلها السالط�ن الشرفاء ع�� مستوى ا��س 
ا��م��، من خالل انتما��م إ�� آل الب�ت وما 
ي��تب عن هذا من مشروعية رمز�ة، لها تأث�� 
نو�� �� تدب�� ا��كم، خصوصا �عد ما تم 

 �عز�زها باملشروعية الدي�ية املتمثلة �� البيعة.

 العرف الدستوري املقدس. ثانيا: البيعة

ينطوي مفهوم البيعة، املشتق من �صل     
ين (بيع  الثال�ي "باع ": ع�� معني�ن متضادَّ
وشراء). يقول ابن منظور �� هذا الصدد: 
"والبيعة: الصفة ع�� إيجاب البيع وع�� املبا�عة 
والطاعة "، أي �عاقد يلزم أ��ابھ بالبيع 

بالتعهد بالطاعة. والفعل "با�ع " والشراء، وكذا 
 .23يتضمن كذلك "عاهد"

أما ابن ز�دان فيعت��: "البيعات جمع بيع، و��     
مصدر با�ع فالن ا��ليفة يبا�عھ مبا�عة ومعناها 
املعاقدة واملعاهدة و�� مش��ة بالبيع 

. �� ح�ن ذهبت املوسوعة �سالمية 24ا��قيقي"
هو اللفظ  إ�� أن �صل �شتقا�� �� (با�ع)،

(باع)، (بمع�� اليد أو الساعد أو الذراع)، وذلك 
�س�ب �شارة باليد عند لفظة "بيعة " إ�� ا��فل 

                                                             
یخ أبو العباس أحمد الناصري، كتاب االستقصا ألخبار دول الش - 22

المغرب األقصى، الدولة العلویة، القسم الثاني، الجزء الثامن ، (دار 
 .136)، ص. 1997الكتاب، الدار البیضاء، 

الحسین بوزینب،" البیعة وارتباط الصحراء بالمغرب"،  - 23
تشرین  20بیة، ، (وزارة الشؤون الثقافیة المغر49المناھل، العدد 
 .36)، ص  1995الثاني/نوفمبر 

بورقیة رحمة، الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت  - 24
والمتحول في عالقة الدولة بالقبائل في المغرب (بیروت: دار 

 . 34)، ص  1991الطلیعة، 
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الذي �ع��ف فيھ مجموعة من ���اص 
يت�لمون باسمهم أو باسم غ��هم، �سلطة 
��ص آخر غ��هم. لهذا فبيعة ا��ليفة �� 
حفل �علن فيھ اسم ��ص ما، و�ع��ف بھ 

�سالمية ". ذلك أن البيعة  كرئ�س "للدولة
"مناسبة لالع��اف فقط �سلطة قائمة ل��ص 
مع�ن وملعاهدتھ بالطاعة، وهذه �� حالة البيعة 
املقامة ��ليفة جديد، �ان منتظرًا أن يرث 

 .25ا��كم بموجب عهد سالفھ"

يجمل ابن خلدون ما تقدم، معت��ًا البيعة        
ع �عاهد بم��لة "العهد ع�� الطاعة �أن املبا�

أم��ه ع�� أنھ �سلم لھ النظر �� أمر نفسھ وأمور 
املسلم�ن ال ينازعھ �� ���ء من ذلك، و�طيعھ �� 
ما ي�لفھ بھ من �مر ع�� امل�شط واملكره، و�انوا 
إذا با�عوا �م�� وعقدوا عهده جعلوا أيد��م �� 
يده تأكيدًا للعهد فأشبھ ذلك فعل البا�ع 

باع، وصارت واملش��ى فس�� بيعة، مصدر 
البيعة مصافحة باأليدي هذا مدلولها �� عرف 

، الذي وردت فيھ، من 26اللغة ومعهود الشرع"
 خالل السياقات التالية: 

َ اْشَ�َ�ٰى   - ْنُفَسُهْم  ﴿إنَّ �َّ
َ
ِمَن اْملُْؤِمِن�َن أ

َة ُيَقاِتُلوَن ِ��  نَّ َلُهُم اْ�َ�نَّ
َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
َوأ

ِ َفَيْقُتُلوَن َوُ�ْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِھ 
َسِ�يِل �َّ

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن  ْوَراِة َوْ�ِ ا ِ�� التَّ َحق�
ِ َفاْسَتْ�ِش 

ْوَ�ٰ� ِ�َعْهِدِه ِمَن �َّ
َ
ُروا بِ�ْيِعُكُم أ

                                                             
 . 38بوزینب، (مرجع مذكور)، ص  - 25
دمة ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن دمحم بن خلدون، مق - 26

تحقیق وتعلیق دمحم صدیق المنشاوي (القاھرة: دار الفضیلة للنشر 
 .260)، ص.  2005والتوزیع والتصدیر، 

ِذي َباَ�ْعُتْم ِبِھ َوٰذِلَك ُهَو اْلَفْوُز  الَّ
 .27اْلَعِظيُم﴾

ِ��ُّ إَذا َجاَءَك اْملُْؤِمَناُت  - َ�ا النَّ ُّ� 
َ
﴿َيا أ

ِ َشْ�ًئا َوَال 
ْن َال ُ�ْشِرْكَن بِا�َّ

َ
ُيَباِ�ْعَنَك َعَ�ٰ� أ

ْوَالَدُهنَّ 
َ
َوَال  َ�ْسِرْقَن َوَال َيْزن�َن َوَال َيْقُتْلَن أ

ْرُجِلِهنَّ 
َ
ْيِد�ِ�نَّ َوأ

َ
ِت�َن ِبُ�ْ�َتاٍن َيْفَ�ِ�يَنُھ َبْ�َن أ

ْ
َيأ

َوَال َ�ْعِص�َنَك ِ�� َمْعُروٍف َفَباِ�ْعُهنَّ 
َ َغُفوٌر  َ ِإنَّ �َّ َواْسَتْغِفْر َلُهنَّ �َّ

 .28َرِحيم﴾
-  َ َما ُيَباِ�ُعوَن �َّ ذيَن ُيَباِ�ُعوَنَك إنَّ ﴿إنَّ اِلّ

 ِ
َما َيُد �َّ ْيِد�ِ�ْم َفَمن َنَكَث َفِإنَّ

َ
 َفْوَق أ

ْوَ�ٰ� ِبَما َعاَهَد 
َ
َينُكُث َعَ�ٰ� َنْفِسِھ َوَمْن أ

ْجًرا َعِظيًما﴾
َ
َ َفَسُيْؤِتيِھ أ  .29َعَلْيُھ �َّ

ُ َعِن اْملُْؤِمِن�َن إْذ  - َّ� �َ ﴿َلَقْد َر��ِ
َ�َرة َفَعِلَم َما ِ��  ُيَباِ�ُعوَنَك َتْحَت ال�َّ

َثاَ�ُ�ْم ُقُلو�ِ 
َ
ِكيَنَة َعَلْ�ِ�ْم َوأ نَزَل السَّ

َ
ِ�ْم َفأ

 .30َفْتًحا َقِر�ًبا﴾

اس�نادًا إ�� هذه �يات القرآنية، أكدت      
التعاليم الفقهية أن البيعة "اتفاق �عاقدي " 
توجد فيھ، أوًال، رغبة املنتخب�ن الذين �عينون 
املر��، وهذا ي�ون عبارة عن عرض مقدم؛ 

ال��ص الذي يقع عليھ �ختيار،  وثانيًا، رغبة
 .31 أي ا��ليفة، وهذا الطرف ي�ون القبول 

ذلك أن ا��ليفة ال يص�� شرعيًا إال �عد بيعة        
املسلم�ن، ال�� �عطى لھ بالر��� و�ختيار ال 
باإلكراه و�جبار. ومن هنا، يجزم املدافعون عن 

                                                             
 .111القرآن الكریم، "سورة التوبة "، اآلیة  - 27
 .12القرآن الكریم" سورة الممتحنة"، اآلیة  - 28
 10المصدر نفسھ، "سورة الفتح" ، اآلیة  - 29
 .18نفسھ، "سورة الفتح"،  اآلیة  المصدر - 30
 .38بوزینب، (مرجع مذكور)، ص.  - 31
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هذا الرأي، أن ا��ليفة أو رئ�س الدولة 

. 32 ال ي�ون كذلك إال إذا وّاله املسلمون �سالمية 
من منطلق أن البيعة إما أن ت�ون عن ر��� 
وقناعة وطواعية و�ال فال �عت�� �� الشرع، ومن 
حق الفرد املسلم أن يمتنع عن املبا�عة وأن �علن 
ذلك أمام املأل دون أن يتعرض ألي إكراه من 
طرف رئ�س الدولة أو غ��ه، اس�نادًا إ�� رفض 

ي ا��ليل سعد بن عبادة مبا�عة أ�ي بكر ال��ا�
 .33الصديق، دون أن يتعرض ألي أذى

بناء ع�� ما تقدم، ورغم توافر ال�سب      
الشر�ف �� امللوك املغار�ة، خصوصا الذين 
ينحدرون من الساللة العلو�ة ا��اكمة، إال أ��م 
ال يتحولون إ�� سالط�ن/ملوك إال �عد مبا�ع��م 

�تمع. لذلك يمكن من طرف ممثل�ن عن ا�
القول إن البيعة �ع�� "اتفاقًا متعاقدًا "عليھ ب�ن 
ا��اكم وا���وم، بمقتضاه يتعهد �ل طرف 
بتعهدات أو شروط لآلخر، فيما قد �س�� ميثاقًا 
أو عهدًا. ول�ست البيعة نفسها انتخابًا أو يم�ن 
والء لك��ا مسبوقة باالنتخاب ومتبوعة بالوالء، 

ا��اكم الذي ال يتغ��، أما فهناك طرف واحد هو 
الطرف �خر فهم املسلمون عمومًا، حسب 
مصادر الشر�عة �سالمية. رغم أن ا�عقاد 
البيعة �� الواقع، يقتصر فقط ع�� جماعة 
صغ��ة من الناس كضباط البالط وا���ش 

. وهذا نا�ع من 34 والب��وقراطية والقيادة الدي�ية
قة وجود وجهة نظر رسمية تقر بوجود "عال

مباشرة قائمة ع�� ر�اط مقدس ب�ن العاهل 

                                                             
عبد هللا النفیسي، في السیاسة الشرعیة (الكویت: دار الدعوة،  - 32

 . 77)، ص  1984
 .86المرجع نفسھ، ص.  - 33
برنارد لویس، لغة السیاسة في اإلسالم، ترجمة إبراھیم شتا  - 34

 . 92)، ص  1993واألبحاث، (قبرص: دار قرطبة للنشر والتوثیق

ورعيتھ؛ و�قيمون، اعتمادًا ع�� غموض ب�يوي، 
� عن هذه 35ما يمثل الشرعية عندهم" . و�عّ�ِ

العالقة �� �حتفال "الذي تقيمھ �مة/ا��ماعة 
ممثلة ب�ل م�ونا��ا، يقودها العلماء، ممثلوها 
الطبيعيون، ع�� شرف من يرتضونھ ل��كم أو 

د زمام ا��كم قبلھ. هذه البيعة،  خلفاً  ملن تقلَّ
ال�� تتجدد �ل سنة خالل �حتفال �عيد 
�ض��، تر�ط بصورة دائمة الشعب بامللك، 
وت�ّ�ِه هذا �خ�� ع�� الصراعات والتحز�ات ال�� 
يمكن أن �عرفها �مة/ا��ماعة، وترفع م�انتھ 

، وتخلق �جماع 36فوق �غراض ا��اصة "
ن بيعة الشعب املغر�ي، باعتباره حولھ. ذلك أ

ب امللك أم��ًا  جزءًا من �مة �سالمية، ُتنّصِ
للمؤمن�ن؛ وهذا �ساس املنيع للسلطة هو �� 
الوقت نفسھ تحص�ن يصمد �� وجھ �ل من 
يحاول أن ينازعھ هذا املنصب �س��. فأي 
مضايقة أو انتقاد، ما عدا النصيحة الشرعية، 

�ًا للمقدسات؛ وهذان �عت��ان جناية وان��ا
املفهومان ال ينفصالن �� هذا املنطق. "إن 
مهاجمتھ مخالفة لقانون مقدس ونزع للقداسة 
عن أس�� وجوه الكيان �سالمي ور�ائزه. وهللا 
يدعو إ�� انتقاء من ترتضيھ �مة، و�أمر أال تبقى 
�مة بدون إمام. هذا، إذن، هو ال��هان الرادع 

 . 37 ل�ل عصيان أو تمرد"

و�التا�� فالبيعة �� ا��الة املغر�ية من جهة،     
مسطرة تختار من خاللها �مة امللك، ومن جهة 
أخرى، عقد ير�ط ب�ن امللك والشعب؛ أساسھ 
طاعة ا��ماعة/�مة للملك، الذي نص�تھ إلدارة 
                                                             

عبد هللا حمودي، الشیخ والمرید، ترجمة عبد المجید جحفة، ط  - 35
 .37)، ص.  2000(الدار البیضاء: دار توبقال للنشر،  2

 المرجع نفسھ - 36
 المرجع نفسھ - 37
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، يل��م بالدفاع عن  38شؤو��ا بصفتھ وكيًال ع��ا

.  39دي��ا أم��ا الداخ�� وا��ار�� و�حافظ ع��
وذلك من خالل إمارة املؤمن�ن، ال�� ت�يح لھ 
وحده، إم�انية �شر القيم الشرعية/الدي�ية 

 .40والسهر ع�� تفس��ها وتطبيقها

خالصة ملا تم ذكره، يت�� أن البيعة تجمع     
ب�ن الطا�ع الدي�� والسيا���، رغم عدم ذكرها 
�� الدستور، إذ تؤسس عالقة ب�ن �مام/امللك 

املؤمن�ن/ ا���وم�ن، ع�� أساس  وجماعة
مماثل��ا لنموذج البيعة النبو�ة املؤسسة 
َما  ِذيَن ُيَباِ�ُعوَنَك ِإنَّ للسلطة السياسية، " ِإنَّ الَّ
َ "، و�التا�� فالبيعة �ع�� �� ش�لها  ُيَباِ�ُعوَن �َّ

 .41ومضمو��ا عن اليم�ن والعقد

ماء، لكن، �� املقابل، و�العودة إ�� وضعية العل    
خصوصا �� زمن ما �عد ا��ماية الفر�سية ثم 
دولة �ستقالل، باعتبارهم أهل ا��ل والعقد، 
يت�� أ��ا ت�سم بال��م�ش، بل ح�� حضورهم �� 
مراسيم البيعة، ال يتجاوز �ونھ تقليدًا دأبت ع�� 
رعايتھ املؤسسة امللكية. فالباعث من وراء 
إحضارهم هو باعث تق�� محض، ذلك أن 

م الشرعية كشهود ع�� الفراغ ا��اصل وظيف��
�� منصب �مامة، �ستد�� إحضارهم قصد 

                                                             
38 - Khalid Naciri, «Le Droit politique dans 
l’ordonnancement constitutionnel: Essai 
d’inerprétation du système de gouvernement au 
Maroc,» (Thèse de doctorat, Paris, 1984), p. 558. 
488المرجع نفسھ، ص  - 39  
40 - N. Msefer, «L’impact de la tradition, sur le 
Fonctionnement de l’état,» (Thèse d’état en droit 
public , université Hassan II, faculté des sciences 
juridiques et économiques et sociales, Casablanca 
1991), p. 23 

عبد هللا العروي، األصول االجتماعیة والثقافیة للوطنیة  - 41
، تعریب دمحم حاتمي ودمحم جادور، 1912-1830المغربیة 

 .94)، ص. 2016(المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ط

تدو�ن العقد الذي يخّوِل للملك ا��ديد ضمان 
�ستمرار�ة ع�� عرش اململكة. فدور العلماء 
هنا، يقتصر فقط ع�� الشهادة ع�� انتقال 
السلطة وتقديم الوالء، شأ��م �� ذلك شأن با�� 

، ال�� ال تقل أهمية من هيئات ا��تمع �خرى 
الناحية السياسية و�جتماعية، مثل الشرفاء 
وأفراد العائلة امللكية، و��صيات "ا��زن" 

 .42ورؤساء �حزاب السياسية

وعليھ يمكن القول، إن البيعة املغر�ية تتما���     
البيعات" ال�� أفرز��ا التجارب  مع صيغة "

القاعدة السياسية �سالمية، وال�� ت�نا�� مع 
املثالية: "قّوِمو�ي ولو بحد السيف "، ذلك أن 
البيعة، �� من فجر الصراع الكب�� �� واقعة 
الفتنة الك��ى وما قبلها وما �عدها، وال�� 
ُحسمت �لها بحد السيف، "والسيف ما �ان 

، و�ن �ان هو الذي حسم 43يوما حكما عدًال "
أمور السياسة وا��كم �� التار�خ �سالمي. وما 
القولة الشه��ة ال�� أطلقها ابن املقفع ��ظة 
فرضھ لبيعة ال��يد إال دليًال ع�� ذلك، حيث 
قال: "خليفة رسول هللا هذا (وأشار إ�� معاو�ة)، 
فإن هلك فهذا (وأشار إ�� ابنھ ال��يد)، ومن أ�ى 

 . 44فهذا وأشهر سيفھ �� وجوه ا��مع"

صفوة القول إن البيعة فيما قد �عت�� عرفا    
تور�ا مقدسا �� إثر عدم التنصيص دس

الدستوري عل��ا، �غض النظر عن ش�لها، �� 

                                                             
42 - Mohammed Tozy, "Monarchie et islam politique 
au Maroc", 2ème éd. (Paris: Presse de sciences 
politique,  
1999), p. 80. 

سعید لكحل، الشیخ عبد السالم یاسین من القومة نحو دولة  - 43
 .77)، ص. 2003الخالفة (الدار البیضاء: دار النشر المغربیة، 

باإلسالم وبنا؟!  رفعت السعید، المتأسلمون ماذا فعلوا - 44
 .10)، ص  2005(المحمدیة: مطبعة فضالة، 
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من �شرعن احت�ار السلطة، ف�� إحدى وسائل 
تجسيد املشروعية الدي�ية، بحيث ترفع و�� 
العهد الشر�ف حفيد رسول هللا (ص) إ�� أم�� 
املؤمن�ن، خليفة رسول (ص)، فو�� العهد ال 

إال �عد القيام يص�� مل�ا، �عد وفاة والده، 
 .45بالبيعة وطقوسها

 ا��ور الثا�ي: تجليات املسألة الدي�ية.

لقد سعت املؤسسة امللكية جاهدة �عد      
�شّ�ل كيان الدولة الوطنية ا��ديثة، إ�� 
مضاعفة توظيف البعد الدي�� ضمن الفلسفة 
السياسية ��كمها؛ خصوصا مع امللك الراحل 
ا��سن الثا�ي، الذي أو�� للمسألة الدي�ية م�انة 
هامة �� خضم تدب��ه لشؤون الدولة وصراعھ 

ملعارضة ال�سار�ة ثم السيا��� مع قوى ا
�سالمية فيما �عد. وذلك من خالل استمراره �� 
التوظيف السيا��� الواسع ملفاهيم ال�سب 
الشر�ف والبيعة ثم إمارة املؤمن�ن، باعتبارها 
مرجعيات تار�خية سامية ع�� الوثيقة 
الدستور�ة �� عملية ترسيخ سمو املؤسسة 

ياسي�ن امللكية ع�� با�� الفاعل�ن الدي�ي�ن والس
. وعليھ أ��ت 46�� ال�سق السيا��� املغر�ي

"املؤسسة امللكية " أهم سمة �� النظام السيا��� 
املغر�ي، وقد تج�� ذلك �ش�ل قوي مع دولة ما 
�عد �ستقالل، حيث ظلت �ستمد قو��ا من 

                                                             
عبد الحفیظ ماموح، السیاسة الدینیة الجدیدة بالمغرب، أطروحة  - 45

لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السیاسیة، (السنة 
،  كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة  2015-2014الجامعیة 

 .110لحسن األول، سطات، المغرب)، ص. واالجتماعیة، جامعة ا
عبد الرحمن الشعیري منظور، النخبة الدینیة في النسق  - 46

)،  أطروحة 2013-1999( -العلماء نموذجا -السیاسي المغربي 
لنیل الدكتوراه، (كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 

طنجة  2013-2013جامعة عبد المالك السعدي، السنجة الجامعیة 
 .1المغرب)، ص . 

ا��الفة ومن التقاليد ا��لية ال�� تطورت خالل 
السنوات �و�� من �ستقالل، لتجعل من 

 . (أوال).47شروعية امللكية مصدرًا ل�ل السلطامل

ذلك أن املؤسسة امللكية ال �َعدُّ الفاعل        
املهيمن ع�� ا��قل السيا��� فحسب، بل كذلك 
املزود الرئ���� للنظام السيا��� باألش�ال 

، وذلك من 48واملراسيم ال�� تحدد ب�ياتھ الكمية
منطلق أن امللك يحكم من خالل ثالثة مجاالت 

سية: ا��ال الدستوري وا��ال السيا��� ذو أسا
العمق الدستوري، ومجال سيا��� �عتمد ع�� 

 .49القرآن والسّنة

وقد ع�� م�شل رو��� عن هذه الفكرة، �� �ون    
) امللكية املغر�ية ثالثية: légitimitéمشروعية ( 

. أو لنقل حسب 50تار�خية ودي�ية وسياسية
ائية: �و�� الطرح "الفي��ي " إ��ا ع�� �قل ثن

تكمن �� �عراف ال�� قدس��ا صالحي��ا الضار�ة 
�� الِقدم وما ترتب عن ذلك من تمسك الناس 
��ا. وهذا هو ما يصط�� عليھ بالسيطرة 
"التقليدية "، أما الثانية فتتمثل بالسيطرة ال�� 
تقوم ع�� ما يتمتع بھ امللك/�م�� من �عمة 

                                                             
عمر بندورو، "النظام السیاسي المغربي"، سلسلة القانون العام  - 47

 .5)، ص  2002(الرباط: مطبعة النجاح الجدیدة، 
دمحم الطوزي، الملكیة واإلسالم السیاسي بالمغرب، ترجمة دمحم  - 48

حاتمي وخالد شكراوي؛ مراجعة عبد الرحیم بن حادة (الدار 
 10)، ص  2001مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء: 

49- Abdeltif Menouni, «Le Recours à l’article 19, 
une nouvelle lecture de la Constitution?,»( 
R.J.P.E.M Rabat, no. 15 , 1er semestre 1984), pp. 
25-31. 
50-Michel. Rousset, «Maroc1972-1992 une 
constitution immuable ou changeante?,» (Maghreb-
Machrek, Monde arabe, no. 137 , juillet- septembre 
1992), p. 23. 
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ن لھ الوالء  ��صية غ�� عادية (�ار�زما)، تؤّمِ

 .51والثقة من طرف أفراد ا��تمع

ذلك أن نمَطي املشروعية السالفي الذكر،     
تجّليا منذ خروج امللكية من نظام ا��ماية 
الفر�سية بمشروعية سياسية مزدوجة: 
مشروعية تار�خية ظهرت من خالل صراع امللك 
مع سلطات ا��ماية الفر�سية، حيث وظف 

سالمي ضدها، مما مفاهيم ال��اث السيا��� � 
خلف �جماع حول مفاهيم البيعة والشورى 
وانتظام العمل ��ما، من جهة، ومشروعية 
نضالية اك�س��ا من خالل رفضھ ا��ضوع 
لسلطات ا��ماية ونضالھ ضدها من جهة 

 . 52أخرى 

ما تقدم، أسهم �� دس��ة املسألة الدي�ية،    
فأصبح امللك الدستوري امتداد عصري، ع�� 

� دمحم معتصم، ألم�� املؤمن�ن الذي حد �عب�
�ش�ل عمقھ �س��اتي��، ما قاد إ�� تبلور 
"طبقت�ن �� الدستورانية املغر�ية: طبقة سامية 
��م أم�� املؤمن�ن وما ي��ق بھ من إسالمية 

ومشروعي��ا الدي�ية،  الدولة وش�لها املل�ي،
وان�ثاق �ل السلط من رئ�سها، و�� �� جز��ا 

ننة �� الدستور العصري بل �سا��� غ�� مق
�ستمد من القانون العام �سالمي واملمارسة 
املغر�ية ل��كم، ثم هنالك طبقة ثانية سف�� ��م 
امللك الدستوري وأجهزتھ الدستور�ة من برملان 

                                                             
ماكس فیبر، العلم والسیاسة بوصفھما حرفة، إعداد ولفغانغ  - 51

مومسن، ولفغانغ شلوشتر وبرجیت مورغنبرود؛ ترجمة جورج 
كتورة؛ مراجعة وتقدیم رضوان السید، سلسلة علوم إنسانیة 

نة ترجمة أعمال ماكس فیبر (بیروت: المنظمة واجتماعیة. لج
 .26)، ص  2011العربیة للترجمة، 

عبد اللطیف أكنوش، السلطة والمؤسسات السیاسیة بین مغرب  - 52
 .163)، ص  1988األمس والیوم (الدار البیضاء: مكتبة بروفانس، 

وح�ومة وحر�ات مواطن�ن، و�� مدونة �� 
الدستور العصري ومتعرضة للتعديالت، عكس 

 الطبقة �و�� الثابتة.

ان الطبقتان غ�� منفصلت�ن؛ حيث يتكفل وهات
) 2011من دستور  41، (الفصل 19الفصل 

كمحور للهندسة الدستور�ة العامة، بر�طهما 
عن طر�ق جعلھ أم�� املؤمن�ن ساهرا ع�� اح��ام 
الدستور وضامنا ��قوق وحر�ات املواطن�ن 

 .(ثانيا).53وا��ماعات والهيئات"

ل التأ ،أوال: إمارة املؤمن�ن  س�س �ول.تمثُّ

لقد عاش املغرب منذ القرن الثا�ي عشر         
وح�� قدوم �ستعمار الفر����، �� ظل نظام 
السلطنة املب�� ع�� حكم سلطان �ع�ن بالبيعة، 
و�مارس سلطة تنظيمية ال �شر�عية، و�عد أم��ا 

ومن   .54للمؤمن�ن مستقال عن خليفة املشرق 
تجليات هذه الصفة، ع�� س�يل املثال ال 
ا��صر، محاولة السلطان دمحم بن عبد هللا فرض 
ضرائب غ�� شرعية(م�وس) ع�� تجارة الز�دة 
والز�وت، فاحتج تجار مدينة فاس ع�� ذلك، 
ع�� اعتبار انھ مخالف للشر�عة، لكن العلماء 
أصدروا فتوى تنص ع�� حق السلطان، بصفتھ 

�� جباية ضرائب إضافية إذا لم حامي الدين، 
 .55تكن تتوافر لديھ موارد أخرى لتمو�ل ج�شھ

لذلك لم �ستطع سلطات ا��ماية الفر�سية،   
م، تجاوز هذه 1912�عد دخولها إ�� املغرب سنة 

السلطة الدي�ية للملك، وذلك من خالل 

                                                             
 .82-81دمحم معتصم، (مرجع مذكور)، ص.  - 53
 .31المرجع نفسھ، ص  - 54
 .07لشیخ أبو العباس أحمد الناصري، (مرجع مذكور)، ص. ا - 55
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تنصيص أول بند من بنودها ع�� ا��افظة ع�� 

وحرمة  56ةسلطة السلطان وم�انتھ الدي�ي
أسرتھ. وهما البندان اللذان حظيا باح��امها. 
وقد ترجم هذا �ح��ام با��فاظ ع�� سطوة 
السلطان التقليدية باستمرار العمل بالبيعة 
التقليدية للعلماء والفقهاء و�عيان لوار�ي 

. كما تم إحداث وزارة 57م1912العرش �عد 
 .58م 1915لألحباس سنة 

ة السالفة الذكر، هذه الصفة الدي�ي       
تضّمن��ا املذكرات الدستور�ة ال�� وجه��ا 
��صيات سياسية وفكر�ة إ�� امللوك املغار�ة 

، من أجل 1961م إ�� م1901تباعا ما ب�ن 
مطالب��ا بمأسسة وتحديث البالد. إال أن الراحل 
ا��سن الثا�ي لم يتفطن لهذه الصفة �ش�ل 

سنة  دقيق، إبان وضعھ القانون �سا��� للملكة
م، واكتفى بذكر إسالمية اململكة ودين 1961
فقط، و�ن �ان قد تطرق لصفة أم��  59الدولة

املؤمن�ن �� ديباجة الظه�� املؤسس لوزارة الدولة 
م 1961يونيو  02امل�لفة بالشؤون �سالمية �� 

قائال:" ورعيا ملا حبانا هللا بھ من إمامة املسلم�ن 
�نا العا�� با� من و�مارة املؤمن�ن، ورعيا ملا ��ان

�هتمام �شؤون املسلم�ن وما أخذناه ع�� 
انفسنا من حماية الدين والذب عن شعائره 
وتراثھ قياما منا بالواجب امللقى ع�� عاتقنا 
وجر�ا ع�� سنة أسالفنا املقدس�ن وأجدادنا 
املكرم�ن...". وقد ظهرت هذه الصفة الدي�ية أثناء 

                                                             
 .40-39دمحم المعتصم، (مرجع مذكور)، ص.  - 56
 52-51المرجع نفسھ، ص.  - 57
 .51المرجع نفسھ، ص.  - 58
، ص  1961یونیو  9،  2537نشر في الجریدة الرسمیة، العدد  - 59

تور في . لالستزادة یراجع دمحم نبیل ملین، فكرة الدس 1467 - 1466
)، الناشر: تیل كیل میدیا، 2011-1901المغرب، نصوص ووثائق،(

 .141ص. 

؛ 1960سنة محاكمة ا��زب الشيو�� املغر�ي 
حيث اس�ند ا��لس �ع�� �� حكمھ، الذي 
حظر بموجبھ هذا ا��زب، " ع�� أن العاهل 

املؤمن�ن"  املغر�ي هو قبل �ل ���ء، ملك وأم�� 
60. 

هذا �ندفاع نحو تملك الصفة الدي�ية      
والتفرد بتفعيلها من طرف الراحل ا��سن 
الثا�ي، ما هو إال توطئة للتأس�س الدستوري 
للسلطة الدي�ية، ال�� �انت شبھ محتكرة، �� 
القديم، من طرف شر�حة العلماء. لذلك ش�ل 

م فرصة تار�خية 1962منح أول دستور سنة
��اتيجية؛ ذات ��عاد لتث�يت هذه الصفة �س

واملداخل املتعددة، خصوصا �عد أن أراد الراحل 
ا��سن الثا�ي أن ين�� �سرعة و�صفة ��ائية 
معركة مكمن السيادة. حيث عكف بمعية 
مجموعة من ا����اء �جانب ع�� وضع مشروع 

 18دستور طرحھ ع�� �ستفتاء الّشع�� يوم 
سية دون أن �س�ش�� القوى السيا 1962نون�� 

السيما املُعارضة م��ا، ال�� ظلت م�ش�ثة 
 بإحداث مجلس تأس���� منتخب. 

 84و�عدما ز�ى هذا الّدستور املمنوح أك�� من      
�� املائة من املصّوت�ن حسب النتائج الّرسمية، 
حسمت امللكية بذلك مجموعة من القضايا 
ا��وهر�ة لصا��ها؛ كطبيعة الّنظام وسلطات 

�انة ا���ومة الثانو�ة ودور العاهل املطلقة وم
�حزاب الهام��� وتقييد ا��رّ�ات الفردية 
وا��ماعية. و�ذلك ي�ون �مل �� إحداث نظام 

                                                             
ادمحم جبرون، "إشكالیة الوظیفة الدینیة في الدولة المعاصرة،  - 60

قراءة في تجربة تأھیل الحقل الدیني بالمغرب"،  (مراصد، كراسات 
 .08)، ص. 2011، مكتبة االسكندریة، 4علمیة
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ديمقراطي �سود فيھ امللك وال يحكم قد ذهب �� 

، الذي 19مهّب الر�ح خصوصا بوجود الفصل�ن 
نص ع�� أن: "امللك أم�� املؤمن�ن، ورمز وحدة 

ّدولة واستمرارها، وهو �ّمة، وضامن دوام ال
حامي ح�� الّدين، والساهر ع�� اح��ام 
الّدستور، ولھ صيانة حقوق وحر�ات املواطن�ن 
وا��ماعات والهيئات، وهو الضامن الستقالل 
البالد وحوزة اململكة �� دائرة حدودها ا��قة"،  

الذي نص ع�� أن :" ��ص امللك  23والفصل 
امللك  مقدس ال تن��ك حرمتھ". وهو ما منح

موضعا متعاليا وسلطات فوق دستور�ة بصفتھ 
، من جهة ومن جهة أخرى 61زعيما دي�يا ُمقّدسا

فقد تكرس الطا�ع ا��ليفي للمملكة من خالل 
الفصل�ن السادس والسا�ع اللذان يقران 
بإسالمية النظام املغر�ي، بإقرار �سالم دينا 
للدولة مع ضمان ممارسة الديانات السماو�ة، 

 . 62امللك -الوطن -عار اململكة: هللاوجعل ش

هذه املقتضيات الدي�ية حافظ عل��ا الدستور      
خالل �افة ا��طات ال�� تم �عديلھ ف��ا، بل 

، 1970تقوت مع التعديل الدستوري لسنة 
ينص ع�� أن امللك أم��  19بحيث أصبح الفصل 

 املؤمن�ن واملمثل �س�� لألمة. 

، أن مضام�ن الفصل يرى �ستاذ دمحم معتصم  
ا��ت املشروع اللي��ا�� الذي �انت تقوده  19

ا��ركة الوطنية و��دف إ�� تث�يتھ ع�� مستوى 
الدستور، �عدما أ��ت هذه التقنيات مجرد 

                                                             
ة الدستور في المغرب، نصوص دمحم نبیل ملین، فكر - 61

)، ص. 2017)، (الناشر: تیل كیل میدیا 2011-1901ووثائق،(
144. 

 .65دمحم معتصم، (مرجع مذكور)، ص.  - 62

. الذي 63امتداد عصري لصالحيات أم�� املؤمن�ن
ن�� �� جعل التقليد خزان مشروعيتھ ال 
 العصرنة، بحيث أن الطاعة والوالء الواجب
للملك �عدان �� نفس الوقت والء من املؤمن 
ألم�� املؤمن�ن سبط الرسول. واملالحظ أن هذه 

، ال 19التقليدانية الش�لية القو�ة للفصل 
تقتصر ع�� لقب أم�� املؤمن�ن فقط، بل إ��ا من 
خالل توظيف ألفاظ مثل "رمز" و"حامي" 
و"ضامن"، تحمل طا�عا سياسيا ودي�يا ورمز�ا 

تج�� هذا أثناء ا��الف الذي وقع . وقد 64مع��ا
ب�ن الراحل ا��سن الثا�ي واملعارضة �تحادية، 
حيث قال: " إذا �ان امللك الدستوري ال يمكنھ 
أن ينظر �� �مر، فأم�� املؤمن�ن ـ وذلك بواجب 

 . 65الكتاب والسنة ـ عليھ أن ينظر �� ذلك"

�� إثر �نتفاضات ذات املُُثل الثور�ة ال��     
، 2011�ا املنطقة العر�ية واملغار�ية سنة عرف�

أقدم امللك دمحم السادس ع�� �عديل دستوري، 
من الدستور  19جاء بتقسيم إجرا�ي للفصل 

 السابق، بحيث قسم إ�� قسم�ن: 

، و�نص أن" امللك، أم�� 41الفصل  -
املؤمن�ن وحامي ح�� امللة والّدين، والضامن 
 ��ر�ة ممارسة الّشؤون الّدي�ية. يرأس

امللك، أم�� املؤمن�ن، ا��لس العل�� �ع��، 
الذي يتو�� دراسة القضايا ال�� �عرضها 
عليھ. و�عت�� ا��لس ا��هة الوحيدة املؤهلة 
إلصدار الفتاوى ال�� �عتمد رسميا، �� شأن 

                                                             
 .23المرجع نفسھ، ص.  - 63
 .75المرجع نفسھ، ص.  - 64
الملك الحسن الثاني، "خطاب افتتاح الدورة الخریفیة للبرلمان  - 65

 16/07/2020"، موقع مجلس النواب، شوھد في 1981اكتوبر  09
 https://cutt.us/AtGURفي: 



  2021العدد الرابع دجنبر  البعد الجيو/استراتيجي لتدبير إشكالية الهجرة الدولية في المغرب

 

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

137 
املسائل ا��الة إليھ، اس�نادا إ�� مبادئ 
وأح�ام الّدين �سالمي ا��نيف، ومقاصده 

اختصاصات ا��لس السمحة. تحدد 
وتأليفھ وكيفيات س��ه بظه��. يمارس امللك 
الصالحيات الّدي�ية املتعلقة بإمارة املؤمن�ن، 
وا��ولة لھ حصر�ا، بمقت��� هذا الفصل، 

 بواسطة ظهائر".

��دف هذا الفصل إ�� تنظيم حقل إمارة       
املؤمن�ن، إذ لم يطرأ ع�� هذا �ختصاص أي 

ص بتدب�� ا��قل �عديل يذكر، ل�ونھ يخت
الدي��، الذي أصبح �ش�ل موضوع صراع ثاوي 
ومعلن، �عد ظهور تيارات �سالم السيا���، ال�� 
تحاول جاهدة، تأس�س مشروعيا��ا عليھ. لذلك 
تلقفت امل�ونات السياسية الرسمية هذا املعطى 
وطالبت ع�� املذكرات ال�� تقدمت ��ا، بحصر 

��  هذا �ختصاص �� ��ص امللك، ل�ونھ
مص��ة وحدة املغرب، الذي تجمع جل م�وناتھ 

 . 66ع�� اعتبار امللك شر�فا وحامال لل��كة

السالف الذكر،  41يالحظ هو أن الفصل  ما     
أضاف صفات جديدة للملك، فقد أصبح حامي 

 1996امللة والدين، و�ان التنصيص �� دستور 
"حامي ح�� الدين " فقط، وتمت إضافة 
"الضامن ��ر�ة ممارسة الشؤون الدي�ية ". و�� 
الفصل نفسھ تمت دس��ة ا��لس العل�� 

راسة القضايا �ع��، الذي تحددت وظيفتھ �� د
ال�� �عرضها عليھ امللك، و�صدار الفتاوى �شأن 
املسائل ا��الة عليھ، مما �ع�� أن للملك ا��ر�ة 

                                                             
جون واتربوري، أمیر المؤمنین الملكیة والنخبة السیاسیة  -66

ص. ، 2013المغربیة، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، الطبعة الثالثة، 
209. 

املطلقة �� تدب�� ا��ال الدي��، و��ون ذلك 
 . 67بظهائر ال تخضع للتوقيع بالعطف

، نص ع�� أن " امللك رئ�س 42الفصل   -
الّدولة، وممثلها �س��، ورمز وحدة �ّمة، 
وضامن دوام الّدولة واستمرارها، وا��كم 
�س�� ب�ن مؤسسا��ا، �سهر ع�� اح��ام 
الّدستور، وحسن س�� املؤسسات 
الّدستور�ة، وع�� صيانة �ختيار 
الديمقراطي، وحقوق وحر�ات املواطن�ن 
واملواطنات وا��ماعات، وع�� اح��ام 
التعهدات الّدولية للمملكة. امللك هو ضامن 

الد وحوزة اململكة �� دائرة استقالل الب
حدودها ا��قة. يمارس امللك هذه املهام، 
بمقت��� ظهائر، من خالل السلطات 
ا��ولة لھ صراحة بنص الّدستور. ُتوقع 
الظهائر بالعطف من قبل رئ�س ا���ومة، 

 41ما عدا تلك املنصوص عل��ا �� الفصول 
(الفقرتان �و��  47(الفقرة الثانية( و  44و 

 130و  59و  57و  51سة) و والساد
 ".174(الفقرتان �و�� والرا�عة) و 

هذا الفصل حدد صالحيات امللك باعتباره       
رئ�سا للدولة وممثلها �س�� ورمز الوحدة 
الوطنية وال��ابية، وا��كم �ع�� والضامن 
لالختيار الديمقراطي واملصا�� �ساسية للبالد. 

سة ��ص امللك كما تم حذف �شارة إ�� قدا
من التعديل الدستوري  23الواردة �� الفصل 

السابق، و�عو�ضها بأن ��صھ ال تن��ك 

                                                             
بانن دمحم الشیخ، الدولة في فكر الجماعات اإلسالمیة في  - 67

المغرب: دراسة حاالت، سلسلة أطروحات الدكتوراه، (مركز 
 . 277)، ص.2016دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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اجب التوق�� و�ح��ام (الفصل حرمتھ، ولھ و 

46.( 

لكن من خالل املمارسة الرسمية، يبدو أن       
اليزال يحكم و�حدد �ل املهام  41الفصل 

والصالحيات و�ختصاصات والسلط �خرى، 
� يتمتع ��ا امللك؛ خصوصا وأنھ أول فصل من ال�

حيث ال��ت�ب يبدأ بھ الباب املتعلق بامللكية، 
وهذا �ع�� أنھ يحدد بطر�قة أو أخرى طبيعة 
عمل با�� فوصول هذا الباب. أما ع�� مستوى 
املضمون، فقد تم �حتفاظ بالظهائر امللكية، 
لت��يل السياسة الدي�ية من طرف امللك وحده. 

ئر امللكية ال يمكن الطعن ف��ا أمام فالظها
القضاء؛ أل��ا ب�ساطة صادرة عن أم�� املؤمن�ن. 
وهذا ما حصل �� القرار الصادر عن الغرفة 

، 1970مارس  20�دار�ة �� ا��لس �ع�� يوم 
فيما عرف بمزرعة عبد العز�ز، حيث اس�ندت 

من الدستور، ع��  19حي�يات ا��كم إ�� الفصل 
اختصاصاتھ الدستور�ة أساس أن املل ك يمارس 

�أم�� للمؤمن�ن، ولذلك ال يمكن اعتباره مجرد 
سلطة إدار�ة �سيطة. ومن ثمة فإن املتضرر من 
هذه الظهائر ل�س لھ طر�قا أخر إال تقديم 
استعطاف ��اللتھ، طاملا لم يفوض الدستور 

 �ش�ل صر�ح أمر البت �� ذلك لغ��ه. 

مللكية صبغة ي��تب عن هذا، أن للظهائر ا     
سيادية، تن�ثق من الصفة الدي�ية ألم�� 
املؤمن�ن، الذي ال يمكن محاس�تھ أو مساءلتھ، 
اعتبارا لتلك "العصمة" غ�� املعلنة، ال�� ي�سم 
��ا سليل الب�ت النبوي، �� الو�� الشع�� العام. 
ما قاد إ�� تجاوز تجليات هذه الصفة ملا هو دي�� 

� أثناء عرض إ�� ما هو سيا���. وهو ما ات�

 2011مشروع التعديل الدستوري لسنة 
للتصو�ت، بحيث انخرطت وزارة �وقاف 
والشؤون �سالمية �� ا��ملة �نتخابية 
الداعية إ�� التصو�ت بنعم ع�� التعديل 
السالف الذكر، وذلك من خالل اصدار خطبة 
موحدة قام بقراء��ا خطباء ا��معة، تمت من 

�� طاعة و�� �مر خاللها دعوة املغار�ة إ
دستوري  .68والتصو�ت بنعم ع�� التعديل ال

ما سبق، ي��ز أن صفة أم�� املؤمن�ن، ل�ست    
رمز�ة وحسب، ولك��ا بم��لة مؤسسة مت�املة، 
لها أسسها الشرعية والدستور�ة والسياسية، 
ومن ثمة لها اج��ادها الدي��، الذي �س�ند إ�� 

و���ل من  ال�سب الشر�ف، والبيعة كما أسلفنا،
املوروث الس��؛ خصوصا العقيدة �شعر�ة 
واملذهب املال�ي والتصوف. ولتصر�ف هذه 
الرؤ�ة، قام امللك بمأسس��ا ع�� مداخل 

 إ��.  أيدولوجية وأ�اديمية.

ثانيا: أدوات سلطة أم�� املؤمن�ن: �ذرع 
 ��اديمية. �يديولوجية و

الثة ثوابت ترتكز الرؤ�ة الدي�ية املغر�ية إ�� ث     
أساسية: العقيدة �شعر�ة واملذهب املال�ي 
والتصوف، باعتبارها مرتكزات تار�خية، تم�� ��ا 
املغرب عن غ��ه من �قطار العر�ية و�سالمية. 
وقد أكد ع�� هذا امللك دمحم السادس قائال:" لقد 
�ان املغرب خالل تار�خھ ا��افل ا��يد حصنا 

م و�ننا ��ر�صون ع�� منيعا، وقلعة عالية لإلسال 
أن يبقى كما �ان البلد الذي يتمثل فيھ الدين 
                                                             

الدعوة إلى التصویت بنعم على الدستور من طرف الفقھاء في  - 68
، شوھد في 24/06/2011خطب الجمعة، موقع مغرس، بتاریخ 

 https://cutt.us/WzOKYفي:  7/2020/19°
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را��ا قو�ا باعتباره أساس م�ونات هو��نا 
ومقومات ��ص�تنا �� �شب�نا باملذهب املال�ي 
والعقيدة �شعر�ة وطر�قة السلوك الس�� 
الهادف إ�� تقو�م النفوس وتنقية الضمائر مما 

 .69كفل لبالدنا وحد��ا وطمأن�ن��ا"

لذلك، سنقدم �ش�ل مقتضب أهم السمات    
 ال�� ت�سم ��ا هذه الثوابت الثالثة:

العقيدة �شعر�ة: تتم��، حسب  
 ا��لس العل�� �ع��، بما ي��:"

قيامها ع�� الكتاب والسنة ومذهب  -1
 السلف الصا�� من أهل السنة وا��ماعة؛

امتداد ملا �ان عليھ ال��ابة  �و��ا -2
 والتا�عون ومن جاء �عدهم من العلماء؛

 سهول��ا ووضوحها وعلمي��ا وفطر���ا؛ -3
سالم��ا �� مضمو��ا ومن�� عرض  -4

 قضاياها؛
اعتمادها النقل أصال والعقل شارحا  -5

 ومب�نا عند مناقشة �دلة وا����؛
م�انة أ�ي ا��سن �شعري، وأنھ إمام  -6

ھ وخطيب أهل السنة، املت�لم�ن �� زمان
واطالعھ الواسع ع�� مذاهب عقيدة املع��لة 

 وغ��ها؛
دخولها إ�� املغرب عن طر�ق كبار  -7

علمائھ الذين أقروها واعت��وها مذهبا لهم �� 
 العقائد �سالمية؛

                                                             
خطاب الملك دمحم السادس أثناء تنصیب المجلس العلمي األعلى  - 69

الموافق  1421رمضان.  18والمجالس العلمیة اإلقلیمیة یوم الجمعة 
. لالستزادة یراجع عبد الحفیظ ماموح، مرجع 20دجنبر  15ل 

 .63مذكور، ص. 

أثرها الطيب �� توحيد بالد املغرب  -8
 وغ��ها من مناطق إفر�قيا وغر��ا وساحلها؛

عقيدة �ل  إجماع �مة عل��ا إذ �� -9
 مناطق شمال إفر�قيا وغر��ا وساحلها؛

وأهم س�ب الختيارها أ��ا عقيدة  -10
الوسطية و�عتدال حيث ال تكفر أحدا من 

 .70أهل القبلة بذنب"

�عتقد أن أهم م�ن �� العقيدة �شعر�ة، هو       
جدل النقل والعقل، ثم وسطي��ا ومحدودية 

املغرب؛ هامش التكف�� ف��ا. إ�� جانب تار�خها �� 
حلقة الوصل ب�ن الشرق والغرب. وهذا ما جعلها 
ت�بوأ هذه امل�انة �� السياسة الدي�ية، ال�� 

 ي�بعها املغرب املعاصر.

املذهب املال�ي: ظل املذهب املال�ي  
لعقود، واليزال، من أهم ثوابت السياسة 
الدي�ية ال�� ت�ت��ها الدولة �� املغرب. لكن 

��ة، �� إثر حضوره �عزز �� �ونة �خ
املتغ��ات الناشئة هنا وهناك، ما تطلب 
إعادة قراءتھ، ل�سهم �� �عز�ز وتقو�ة 
املشروعية الدي�ية للمؤسسة امللكية، من 
ناحية ومن أجل محاصرة التعب��ات الدي�ية 
الوافدة إ�� املغرب، من ناحية أخرى. و�� 
هذا �طار يقول وز�ر �وقاف الشؤون 

د التوفيق: " (... ) �انت �سالمية السيد أحم
ن�يجة هذا العمل التأس���� أن استقر 
املذهب وعمل أهلھ من منتصف القرن 
ا��امس ال��ري إ�� يومنا هذا ع�� توجيھ 

 أم��م �� إطاره، من خالل أر�عة جوانب:

                                                             
 .69ماموح، (مرجع مذكور)، ص. عبد الحفیظ  - 70
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 الوفاء لبيعة �مام الشر��؛ .1
اعتبار العدل شرطا لليق�ن واعتبار  .2

 العامل�ن؛اليق�ن شرطا لقيام شر�عة رب 
ا��رص ع�� ����ام ب�ن الشرع  .3

والتنوع الثقا�� من خالل �هتمام بالعرف 
 والعمل؛ 

�بانة عن ممارسة وفهم ذكي�ن  .4
 .71للتقليد"

أن "مبدأ  -يردف أحمد التوفيق -وهكذا يظهر  
الوفاء للبيعة يدل ع�� أن الفقهاء ل�سوا 

، ومبدأ اش��اط اليق�ن �� حياة انقالبي�ن
ا��ماعة املتدينة، يب�ن أ��م مؤسساتيون وال 

يمكن أن ي�ونوا ال خوارج وال فوضو��ن ... ".  
وتأكيدا لهذا �ج��اد، تم اعتماد "املص��ة 
املرسلة" باعتبارها مصدرا لل�شر�ع، من خالل 
الفتوى ال�� أصدرها ا��لس العل�� �ع�� 

بطلب من امللك.  2005 أكتو�ر 21بتار�خ 
ومضمون "املص��ة املرسلة" املع��، هو تفو�ض 

 .72�مام ال�شر�ع فيما يراه من مصا�� للبالد

من خالل ما تقدم، و�� ظل املتغ��ات    
ا��اصلة، يمكن القول إن �رت�از إ�� املذهب 
املال�ي، إضافة إ�� ان�شاره الواسع، وارتباطھ 

و�� دولة  بتأس�س أول دولة �� املغرب،
�دارسة، �عود إ�� مرونتھ و��� ما يحبل بھ من 
ام�انات هائلة قابلة للتأو�ل، و�التا�� التفاعل مع 

 مستجدات العصر.

                                                             
 .77المرجع نفسھ، ص.  - 71
 المرجع نفسھ. - 72

  التصوف: ي�سم التصوف بحموالت
روحية عميقة، من أبرز سما��ا الدعوة إ�� 
ا��بة و�هتمام ب��ذيب �خالق والسلوك 

يا���. و�� الفردي، و�بتعاد عن الشأن الس
هذا السياق يقول وز�ر �وقاف والشؤون 
�سالمية املغر�ية أحمد التوفيق: "(...) وع�� 
�ل حال فالتصوف من حيث املبدأ، لھ اعتبار 
ايجا�ي عند �عض ا��داثي�ن، نظرا لرصيده 
املعر�� املنفتح، وألن أصوليتھ روحانية 

 فسيحة، ول�ست حرفية ضيقة".

ا��نيد، باعتباره ثابت  وقد تم اعتماد تصوف    
مذه�� رو�� �� السياسة الدي�ية للمغرب، ع�� 
أساس أن مذهبھ �ش�ل مدرسة للتصوف 
املغر�ي، منھ أخذ قواعده ومبادئھ. يقول  أحمد 
التوفيق �� هذا الصدد: " (...) �� سياق هذا 
التمهيد الزهدي ظهر املؤسسون، وم��م أبو 

إ�� مشر�ھ القاسم ا��نيد الذي �س�ند املغار�ة 
�� التصوف، م�شؤه بالعراق، مات وهو يص�� 

ه ع�� �ر��، وهو بتعب�� السب�ي:  298عام 
سيد الطائفة، اجتمع لھ العلم وا��ال، و�ل 
أقوالھ تأكيد ع�� أن ال حقيقة بدون شر�عة، 
وأن ال باطن بال ظاهر، وأهم أر�ان التصوف 
عنده ثالثة: ذكر مع اجتماع، ووجد مع سماع، 

مع إتباع. وهو القائل: الطر�ق مسدود ع��  وعمل
خلق هللا عز وجل إال ع�� املقتف�ن أثر رسول هللا 

 .73والتا�ع�ن لس�تھ"

�عود اهتمام الدولة بالتصوف إ�� وجود      
الزوايا ال�� لعبت ادوارا أساسية �� تار�خ املغرب 

                                                             
 80المرجع نفسھ، ص.  - 73



  2021العدد الرابع دجنبر  البعد الجيو/استراتيجي لتدبير إشكالية الهجرة الدولية في المغرب

 

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

141 
الدي�� والسيا���، وتأهيلها اليوم ملواجهة 

صوصا وأن الو�� التطرف، أض�� ضرورة، خ
ا��م�� املغر�ي، يحبل بُمثل وقيم التصوف، من 
ناحية، إضافة إ�� ما �عرفھ هذا الن�� من ان�شار 
�� الغرب، من ناحية أخرى. �ل هذا ش�ل/�ش�ل 
دعامات قو�ة للسياسة الدي�ية �� املغرب، ال�� 
يتم تمر�رها ع�� قنوات مؤسساتية؛ من أهمها: 

ابطة ا��مدية لعلماء ا��لس العل�� �ع�� والر 
املغرب. واللذان يحاوالن، إ�� جانب قنوات 
إعالمية و�حثية أخرى، عقلنة ال�شاط الدي�� �� 
ا��تمع وذلك من خالل الصياغة املن��ية 
للعقائد �يمانية ا��صنة للذات الدي�ية 
ا��ماعية. والسهر ع�� تنظيم الطقوس" 

ذلك وضمان تجدد مواعيدها، ودوام ممارس��ا، و 
ل�سهيل إدراك "املقدس" لدى عموم املؤمن�ن 
بواسطة آليات التأو�ل (الهرمونطيقا) 

 .74والتفس��

ا��لس العل�� �ع��: �عت�� مبادرة  
امللك الرحل ا��سن الثا�ي بإحداث ا��لس 
العل�� �ع�� وا��الس العلمية �قليمية 

بمقت��� الظه�� الشر�ف رقم  1981سنة 
ة �� مغرب �ستقالل، ، أول خطو 270-80-1

هدفها مأسسة الفعل الدي�� للعلماء ع�� 
مستوى ال��اب الوط��، �عد خطوة تأس�س 

 .1960رابطة علماء املغرب �� ش�ن�� سنة 

لكن هذا ا��لس الذي تأسس �� سياق بروز        
التيارات الدي�ية الرادي�الية �� املشرق وانتصار 

ا�ي من شلل ، ظل �ع1979الثورة �يرانية سنة 

                                                             
 .26-25عبد الرحمن الشعیري منظور، (مرجع مذكور)، ص.  - 74

، حيث عملت  2004شبھ تام، ح�� سنة 
املؤسسة امللكية، تفاعال مع متطلبات ضبط 

ماي �رهابية،  16ا��قل الدي�� �عد أحداث 
، 2003ال�� اس��دفت مدينة الدار البيضاء سنة 

ع�� إعادة هي�لتھ من خالل إصدار الظه�� 
، وذلك لتفعيل دوره �� 1-03-300الشر�ف رقم 

ي�ية للمغار�ة، من خالل إشراك املرأة ا��ياة الد
�� عملھ، وتوسيع نطاقھ واختصاصاتھ، ع�� 
ت�ليفھ بمسؤولية �فتاء �� النوازل واملستجدات 
الطارئة تحت وصاية رئ�سھ امللك أم�� 

؛ باعتبار هذا ا��لس ا��هة الوحيدة 75املؤمن�ن
املؤهلة لل�شر�ع �� ا��قل الدي�� و�صدار 

د رسميا من طرف الدولة، الفتاوى ال�� ُ�عتم
�عدما تم �رتقاء بھ إ�� مؤسسة دستور�ة مع 

، كما ذكرنا، 2011التعديل الدستوري لسنة 
و�ذلك تحّول إ�� ذراع إيديولو�� ممأسس، ل�شر 

 التصور الرس�� للمسألة الدي�ية.

و�ضم ا��لس العل�� �ع��، تحت رئاسة           
 من:  امللك، بصفتھ أم��ا للمؤمن�ن، �ل

 وز�ر �وقاف والشؤون �سالمية؛ 
   عض كبار العلماء �عينون بصفة�

��صية من لدن امللك، وال يمكن أن 
يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء 

 ا��الس ا��لية العلمية؛
 ال�اتب العام للمجلس العل�� �ع��؛ 
 .رؤساء ا��الس العلمية ا��لية 

                                                             
 159-158المرجع نفسھ، ص.  - 75
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أن �سند رئاسة دورات ا��لس املذ�ور  و�جوز      

 إ�� السلطة املعينة من طرف امللك لهذا الغرض.

 وتناط با��لس العل�� �ع�� املهام التالية:

 دراسة القضايا ال�� �عرضها عليھ امللك؛ 
  إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن

��شطة املق��ح القيام ��ا من طرف 
 ا��الس العلمية ا��لية؛

 ع�� عمل ا��الس العلمية  �شراف
 ا��لية وت�سيق أ�شط��ا؛

  إصدار التوج��ات والتوصيات الرامية
إ�� ترشيد عمل ا��الس العلمية ا��لية 
وتفعيل دورها �� تأط�� ا��ياة الدي�ية 
للمواطن�ن واملواطنات املغار�ة من 

 املسلم�ن؛
  إعداد النظام الداخ�� للهيئة العلمية

 ملصادقة عليھ؛امل�لفة باإلفتاء وا
  إحالة طلبات �فتاء �� القضايا

املعروضة عليھ إ�� الهيئة امل�لفة باإلفتاء 
 قصد دراس��ا و�صدار فتاوى �� شأ��ا؛

  إقامة عالقات �عاون عل�� مع الهيئات
واملنظمات �سالمية ذات �هتمام 

 املش��ك ع�� الصعيد الوط�� والدو��.

بكيفية  و�جتمع ا��لس العل�� �ع��    
منتظمة مرت�ن �� السنة ع�� �قل بدعوة 
من امللك. كما يمكن أن يجتمع �ش�ل 
است�نا�ي بأمر منھ. و�جوز لهذا ا��لس أن 
يدعوا الجتماعاتھ ع�� س�يل �س�شارة �ل 
��ص من ذوي ا����ة و�ختصاص يرى 
فائدة �� �ستماع إ�� رأيھ. كما يتو�� 

من قبل  كتابتھ العامة، �اتب عام �ع�ن
امللك. و��لف ال�اتب العام، الذي يمارس 
مهامھ بت�سيق مع وز�ر �وقاف والشؤون 

 �سالمية، باملهام التالية:

  ��إعداد جدول أعمال ا��لس العل
�ع�� الذي يتضمن حسب �ولو�ات 
القضايا ال�� �عرضها عليھ امللك، قصد 
إبداء الرأي، باإلضافة إ�� تلك ال�� يق��حها 

 أعضاء ا��لس وال�� يوافق عل��ا امللك؛
  ��ت�بع مقررات ا��لس �ع�� والسهر ع

 تنفيذها؛
  ��شراف ع�� إدارة شؤون ا��لس �ع�

و�عداد محاضر اجتماعاتھ ومسك جميع 
 الوثائق املتعلقة بأشغالھ وحفظها؛

  تلقي طلبات �فتاء قصد عرضها، عند
 �قتضاء، ع�� ا��لس العل�� �ع��.

و�رفع ال�اتب العام إ�� علم امللك    
تقر�را عن مهامھ و�حيط وز�ر �وقاف 

 والشؤون �سالمية علما بأ�شطة ا��لس.
�� ذات السياق تم إحداث هيئة      

علمية لدى ا��لس العل�� �ع��، تت�ون 
من ب�ن أعضائھ، وتختص وحدها، دون 
غ��ها، بإصدار الفتاوى الرامية إ�� بيان 

الشر�عة �سالمية �� القضايا ذات حكم 
الصبغة العامة. و�مكن لهذه الهيئة 
�شكيل ��ان علمية متخصصة �عهد إل��ا 
بدراسة النوازل والقضايا املعروضة عل��ا 
وانجاز تقار�ر �� شأ��ا وتقديم 
�ست�تاجات املتعلقة ��ا. كما يجوز لهذه 
الهيئة �ستعانة ع�� س�يل �س�شارة ب�ل 
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ذوي ا����ة و�ختصاص من  ��ص من

 غ�� أعضاء ا��لس العل�� �ع��.
وتصدر الهيئة العلمية فتاو��ا إما      

بطلب من رئ�س ا��لس أو بناء ع�� طلب 
�عرض ع�� ا��لس من لدن ال�اتب العام. 
ولهذا الغرض، يتع�ن أن يوجھ �ل طلب 
لإلفتاء إ�� ال�اتب العام الذي �عرضھ، عند 

 ا��لس �ع��. �قتضاء، ع��
وتتخذ الهيئة العلمية قرارا��ا      

باإلجماع، كما �سهر ا��لس ع�� توثيق 
�جو�ة والفتاوى الفقهية الصادرة عن 
الهيئة �� القضايا املعروضة عل��ا، والعمل 

 ع�� تدو���ا و�شرها تحت إشرافھ.
أما ع�� املستوى ا����، فقد تم     

تم إحداث مجالس علمية محلية، ي
�عي�ن رؤسا��ا واعضا��ا بظه�� 

، وتقوم ب�شر الثقافة 76شر�ف
�سالمية، ع�� أساس املذهب املال�ي 

 والعقيدة �شعر�ة والتصوف الس��.
من خالل ما تقدم، يت�� الدور      

�ساس الذي يلعبھ ا��لس العل�� 
�ع��، خصوصا ع�� مستوى الفتاوى 
ال�� يختص وحدها بإصدارها وفق 

ابت الدي�ية للمملكة، ال�� ترتكز الثو 
 ع�� إمارة املؤمن�ن. 

الرابطة ا��مدية لعلماء املغرب: ��  -
سياق املتغ��ات ال�� �عرفها العالم 
�سالمي، خصوصا الصراعات الناشئة 
حول املشروعيات الدي�ية، أعلن امللك 
                                                             

 1425ربیع األول  2صادر في  1.03.300ظھیر شریف رقم  - 76
المجالس العلمیة، الجریدة الرسمیة ) بإعادة تنظیم 2004أبریل  22(

 .2177)،ص. 2004ماي  6( 1425ربیع األول  16،  5210عدد 

 2004أبر�ل 30دمحم السادس �� خطاب 
أمام أعضاء ا��لس العل�� �ع�� 

ا��الس العلمية ا��لية، عن إحياء و 
رابطة علماء املغرب، من خالل �عديل 
�طار القانو�ي املنظم لها و�غي�� اسمها، 
" إلخراجها من سبا��ا العميق، و�حيا��ا 
�ش�ل يجعل م��ا جهازا متفاعال مع 
ا��الس العلمية، وذلك بإصدار ظه�� 
شر�ف لتنظيمها وتركي��ا �� إطار يحمل 

لشر�ف، بحيث نطلق عل��ا اسم اسمنا ا
"الرابطة ا��مدية لعلماء املغرب"، 
م�ونة من العلماء املوقر�ن، الذين 

 .77يحظون بوسامي رضانا وعطفنا"

وهكذا تم �غي�� �طار القانو�ي      
للرابطة من جمعية خاضعة لظه�� 

، إ�� 1958ا��ر�ات العامة الصادر سنة 
 مؤسسة عمومية تا�عة مباشرة للملك،

من دستور  19وذلك بموجب الفصل 
)، 2011من دستور  41( الفصل 1996

بصفة امللك أم��ا للمؤمن�ن و�واسطة 
الصادر  1.05.210الظه�� الشر�ف رقم 

) 2006ف��اير  14( 1427محرم  15�� 
الذي خول للرابطة صفة مؤسسة ذات 
نفع عام، تحت اسم "الرابطة ا��مدية 

 للعلماء".
ء الرابطة �عينون وقد أصبح أعضا     

بظه��، وذلك إما بمبادرة من امللك أو 
باق��اح من ا��لس ��ادي�� للرابطة، 
                                                             

الملك دمحم السادس، "خطاب أمام المجلس العلمي األعلى  - 77
والمجالس العلمیة المحلیة"، موقع وزارة األوقاف والشؤون 

في:   22/07/2020، شوھد في2004أبریل  30اإلسالمیة، بتاریخ 
https://cutt.us/W5sOc 
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و�ستفيدون من نفس التعو�ضات 
ا��ولة ألعضاء ا��الس العلمية 

 ا��لية. 
"إن هذا التحول الذي عرفتھ مؤسسة 
الرابطة من جمعية إ�� مؤسسة 

 عمومية، لھ ثالثة أ�عاد رئ�سية:
ول: مرتبط بمسألة منع تأس�س البعد �  -

 ا��معيات و�حزاب ع�� أساس دي��.
البعد الثا�ي: مرتبط ��اجس استكمال  -

دائرة احت�ار ا��قل الدي�� ومراقبة 
 عمل العلماء.

البعد الثالث: مرتبط با��ال الدي��  -
ا��فوظ للملك، باعتبار امللك أم��ا 
للمؤمن�ن، فإنھ �عمل ع�� جعل ا��ال 

ا��االت ا��صر�ة ال�� ال  الدي�� من
يتدخل ف��ا إال امللك وال يتم ال�شر�ع 

. ذلك أن 78ف��ا إال بموجب ظهائر"
الرابطة ا��مدية للعلماء �س�� إ�� 

 تحقيق �هداف التالية:
أوال: التعر�ف بأح�ام الشرع �سالمي  -

ا��نيف ومقاصده السامية والعمل ع�� 
�شر قيم �سالم السمحة و�عاليمھ 

امية با��كمة واملوعظة ا��سنة الس
 واح��ام مبادئ الوسطية و�عتدال؛

ثانيا: املساهمة �� ت�شيط ا��ياة  -
العلمية والثقافية �� مجال الدراسات 
�سالمية من خالل توثيق أواصر 
التعاون والشراكة مع املؤسسات 
ا��امعية والهيئات العلمية �خرى ذات 

 �هتمام املش��ك.
                                                             

 .186عبد الحفیظ ماموح، ( مرجع مذكور)، ص.  -78

ولهذه الغاية تقوم الرابطة بت�سيق    
وثيق مع املؤسسات والهيئات املذ�ورة 

 باألعمال التالية:

  إلقاء محاضرات وتنظيم ندوات
وأيام دراسية ولقاءات وتظاهرات 

 علمية؛
  إعداد دراسات وأبحاث علمية

 �� مختلف مجاالت العلوم �سالمية؛
  العمل ع�� تطو�ر البحث

ل الدراسات العل�� وتنميتھ �� مجا
الفقهية املقارنة و�عتناء بصفة خاصة 
 بالفقھ املال�ي والتعر�ف ب��اثھ وأعالمھ؛

  سهام، بطلب من السلطات�
ا��تصة �� إعداد ال��امج واملنا�� 
ال��بو�ة �� مختلف مجاالت ال��بية 

 والتعليم والت�و�ن؛
  سهام �� ت�شيط �عمال ذات�

 ��بوي.الطا�ع �جتما�� وا����ي وال

ثالثا: توثيق أواصر التعاون والتواصل  -
ب�ن العلماء واملفكر�ن وا��معيات 
والهيئات العلمية واملؤسسات الثقافية 

 .79الوطنية و�جن�ية

و�عد ا��لس ��ادي�� من أهم أجهزة      
الرابطة، وذلك من خالل ممارستھ 

 لالختصاصات التالية:

                                                             
من محرم  15صادر في  1.05.210ظھیر شریف رقم  - 79

) بتخویل جمعیة رابطة علماء المغرب 2006فبرایر  14(1427
صفة مؤسسة ذات نفع عام تحت اسم "الرابطة المحمدیة للعلماء"،  

،  29/07/2020تاریخ موقع الرابطة المحمدیة للعلماء، منشور ب
                                                                       https://cutt.us/UR0Gqفي:  20/07/2020شوھد في 
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  ��يحيلها �دالء برأيھ حول املسائل ال

 امللك إ�� الرابطة؛
 دراسة مشروع النظام الداخ�� للرابطة؛ 
  دراسة ال��نامج السنوي لأل�شطة

 الثقافية والعلمية واملصادقة عليھ؛
  البت �� مق��حات ومشار�ع و�رامج

 �بحاث والدراسات؛
  تقديم �ل �ق��احات أو التوصيات

 الرامية إ�� تحقيق أهداف الرابطة؛
  � عضاء ا��دد �� دراسة ترشيحات

 الرابطة واملوافقة عل��ا وعرضها ع�� امللك؛
  ��دراسة تقر�ر ��شطة والتقر�ر املا

 .80املعروض�ن عليھ

و�اإلضافة إ�� وضعي��ا القانونية والسياسية     
باعتبارها مؤسسة م��قة عضو�ا بمنظومة 
إمارة املؤمن�ن؛ تتمتع الرابطة ا��مدية للعلماء 

دة من �متيازات ا��ولة كذلك بحق �ستفا
ل��معيات املع��ف لها بصفة املنفعة العامة 

من الظه�� ا��دث  25طبقا ملقتضيات الفصل 
لها. كما عرفت الرابطة ا��مدية للعلماء تحوال 
�� مسار �عي�ن أمي��ا العام، الذي �ان �� تجر�ة 
رابطة علماء املغرب "ي�تخب" بتدخل سيا��� 

صا أثناء اختيار أمين��ا من القصر املل�ي، خصو 
العامي�ن السابق�ن الراحل�ن امل�ي الناصري 
وأحمد بن شقرون. ليصبح �م�ن العام للرابطة 
ا��مدية للعلماء منصبا دي�يا ساميا يخضع 
للتعي�ن بظه�� مل�ي؛ أي بتدخل قانو�ي وا��. 
وهو ما جعل من رابطة علماء املغرب ت�تقل من 

عن السلطة طور �ستقاللية ال�س�ية 

                                                             
 المرجع نفسھ. - 80

السياسية بتوافرها ع�� هامش من ا��ر�ة �� 
إبداء املواقف من املستجدات السياسية 
الوطنية والدولية، خصوصا �� عهد أمي��ا العام 
الشيخ عبد هللا كنون، إ�� مرحلة التبعية 
املطلقة ملؤسسة إمارة املؤمن�ن كتنظيم علما�ي 
رس�� م��ق بالدولة ومختص بالشأن ��ادي�� 

 الدي��. 81لثقا��وا

من خالل ما سبق، ي�ب�ن أن وظيفية الرابطة       
ا��مدية للعلماء، تنحصر �� ا��انب الثقا�� 
والفكري الدي��، الذي ت�ثھ ع�� ندوا��ا 
ومحاضرا��ا وما تصدره من منابر إعالمية وما 
أسستھ من مراكز للدراسات و�بحاث، و�التا�� 
فإن عملها نخبوي، أي أن وظيفة الرابطة �� من 

ة، استقطاب النخب الدي�ية الفكر�ة ومن جه
جهة ثانية مخاطبة الفئة �جتماعية املثقفة، 
وهذا ع�� عكس عمل ا��الس العلمية، وم��ا 
ا��لس العل�� املغر�ي ألور�ا، الذي يتم�� بالقرب 

. لكن �� 82وموجھ لعموم الفئات �جتماعية
املقابل، فتجليات إمارة املؤمن�ن ال تنحصر �� 

��انب فقط، بل تمتد إ�� عموم الشعب، هذا ا
من خالل املداخل �عالمية، مثل إذاعة دمحم 
السادس للقرآن الكر�م وقناة دمحم السادس 
للقرآن الكر�م والبوابات �لك��ونية، التا�عة 
لوزارة �وقاف والشؤون �سالمية وا��لس 
العل�� �ع�� والرابطة ا��مدية للعلماء. �ل هذا 

تصر�ف تصور ا��كم للمسألة الدي�ية، يوظف ل
بما يقود إ�� تث�يت من�� الوسطية و�عتدال، 
الذي يتطلبھ الراهن الداخ�� وا��ار�� ع�� حد 

 سواء.
                                                             

 .182عبد الرحمن الشعیري منظور، (مرجع مذكور)، ص.  - 81
 192 عبد الحفیظ ماموح، (مرجع مذكور)، ص. - 82
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 41بناء ع�� ما تقدم، نخلص إ�� أن الفصل       

من الدستور، يحدد الطبيعة الدستور�ة 
للمسألة الدي�ية ومن ثمة يضع من خاللها �ل 
املهام والصالحيات و�ختصاصات والسلط 
�خرى، ال�� يتمتع ��ا امللك؛ خصوصا وأنھ أول 
فصل من حيث ال��ت�ب يبدأ بھ الباب املتعلق 

ذا �ع�� أنھ يحكم بطر�قة أو أخرى بامللكية، وه
و�حدد طبيعة عمل با�� فوصول هذا الباب، بل 
فصول الدستور ك�ل. أما ع�� مستوى 
املضمون، فقد تم �حتفاظ بالظهائر، لت��يل 
السياسة الدي�ية من طرف امللك وحده. 

فالظهائر امللكية ال يمكن الطعن ف��ا أمام 
� املؤمن�ن. القضاء؛ أل��ا ب�ساطة صادرة عن أم�

ذلك أن صفة أم�� املؤمن�ن، ل�ست رمز�ة 
وحسب، ولك��ا بم��لة مؤسسة مت�املة، لها 
أسسها الشرعية والدستور�ة والسياسية، ومن 
ثمة لها اج��ادها الدي��، الذي �س�ند إ�� ال�سب 
الشر�ف، والبيعة من ناحية، و���ل من املوروث 
الس��؛ خصوصا العقيدة �شعر�ة واملذهب 

ن ناحية أخرى. ا ملال�ي وتصوف ا��نيد، م
ولتصر�ف هذه الرؤ�ة، قام امللك بمأسس��ا ع�� 
مداخل أيدولوجية وأ�اديمية. إ��.
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