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إمارة المؤمنين
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه.
يف هذه احللقة سوف نقف على مفهوم إمارة املؤمنني ومؤسسة إمارة املؤمنني.
ومعلــوم أن ألفــاظ اخلليفــة ،واإلمــام ،وأمــر املؤمنــن ألقــاب تطلــق مبعــى واحــد تقريبــا ،سـواء يف التجربــة
السياســية التارخييــة اإلســامية ،أو يف أدبيــات الفكــر السياســي اإلســامي والسياســة الشــرعية .وحــى ال
نكــرر مــا تناولنــاه يف احللقــة الســابقة اخلاصــة باخلالفــة ونظــام اخلالفــة ،فســوف نستشــكل يف هــذه احللقــة
موضــوع إمــارة املؤمنــن انطالقــا مــن النمــوذج والتجربــة املغربيــة :كيــف اســتطاعت امللكيــة املغربيــة الدســتورية
الربملانيــة القائمــة علــى إمــارة املؤمنــن ،القائمــة بدورهــا علــى بيعــة شــرعية مكتملــة األركان أن جتــدد نفســها،
وأن تســتوعب البنيــة الدســتورية احلديثــة؟
حنــن بصــدد نــص دســتوري يســتبطن يف بنيتــه العميقــة والظاهــرة مرجعيتــان؛ مرجعيــة تقليديــة تارخييــة
تنهــض علــى مؤسســة إمــارة املؤمنــن يف صلتهــا الوظيفيــة بالبيعــة .ذلــك أن البيعــة ظلــت متثــل يف اإلســام
األســلوب الشــرعي يف تنصيــب رئيــس الدولــة اإلســامية الــذي جــرى االصطــاح عليــه تارخييــا بـ»أمــر
املؤمنني» ،وهي أســاس الدســتور اإلســامي يف تشــكيل الســلطة العليا لتســيري الشــؤون العامة لألمة .واألهم
يف هــذا الســياق أن «عقــد البيعــة» املكتــوب يعــد مــن القوانــن والنصــوص الدســتورية الــي متيــز هبــا املغاربــة،
وهــو عبــارة عــن عقــد يتكفــل بصياغتــه أولـوا احلــل والعقــد مــن األمــة عندمــا يتقلــد ملــك مــن امللــوك املغاربــة
منصــب اإلمامــة العظمــى..
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ومرجعيــة حداثيــة تتمثــل يف اعتمــاد صيغــة تعاقديــة دســتورية قائمــة علــى الفصــل بــن الســلطات،
واســتقالل القضــاء ،وحكــم املؤسســات ،ومبــدأ التمثيــل القائــم علــى االنتخــاب للتعبــر عــن ســيادة األمــة،
ومســو القانــون وس ـريانه علــى اجلميــع دومنــا متييــز..
واألصــل أن الوثيقــة الدســتورية كأمســى تعاقــد سياســي وقانــوين ،ال ميكــن إال أن تعــر وترتجــم معطيــات
الواقــع االجتماعــي والثقــايف والسياســي جملتمــع مــن اجملتمعــات؛ ذلــك أن اجملتمعــات عــادة مــا تبلــور شــكل
التعاقــد السياســي؛ الدســتوري والقانــوين واملؤسســي الــذي يناســب مســتوى تطورهــا احلضــاري.
وأن املغــرب يعــد بامتيــاز بلــد االســتمرارية التارخييــة ،وألنــه مل يعــرف «ثــورة سياســية» حتــدث نوعــا
مــن القطيعــة مــع بنياتــه الســلطانية العميقــة ،ومــع تقاليــده يف احلكــم ،فقــد بــدت الوثيقــة الدســتورية احلديثــة
باعتبارهــا اســتمرارا وامتــدادا عصريــا للتعاقــد التارخيــي األصلــي الــذي عــرت عنــه البيعــة القائمــة معياريــا علــى
فعــل الشــورى واالختيــار.
فبقــدر اختيــار املغــرب ملســار التحديــث السياســي لبنياتــه املؤسســية والقانونيــة والدســتورية ،يف أبعادهــا
التنظيميــة واملعياريــة ،كمــا جــرى تتويــج ذلــك يف دســتور  ،2011يــأيت وفــاؤه ملنطــق االســتمرارية التارخييــة
واحلضاريــة الــي طبعــت مســار دولتــه علــى مــدى قــرون؛ انطالقــا مــن األدارســة ،وصــوال إىل العلويــن ..حبيــث
ال ميكــن فهــم الدولــة املغربيــة احلديثــة إال مــن خــال الوعــي العميــق مبنطــق االســتمرارية يف تاريــخ املغــرب.
فبينمــا مــا زال بعــض التنظــر يضفــي علــى «إمــارة املؤمنــن» محولــة دالليــة يــكاد جيعلهــا يف تناقــض تــام
مــع مفهــوم الدولــة احلديثــة ومؤسســاهتا ،إال أن املمارســة يف التجربــة التارخييــة للنمــوذج املغــريب ال يبــدو أهنــا
متثــل عائقــا حيــول دون بنــاء الدولــة املدنيــة القائمــة علــى مرجعيــة األمــة يف تدبــر شــؤوهنا العامــة ،وعلــى ضمــان
احلقــوق األساســية لألفـراد ،واملســاواة بينهــم ،بصــرف النظــر عــن اجلنــس أو اللــون أو العــرق أو العقيــدة..
واحلاصــل أن افـراض التعــارض املســبق بــن إمــارة املؤمنــن ومفهــوم الدولــة احلديثــة ،مــا أن يتــم إخضاعــه
ملنطــق احلقيقــة التارخييــة املوضوعيــة ،وملنطــق الق ـراءة الدســتورية املتوازنــة ،الواعيــة بســياقها وشــروط تشــكل
موضوعهــا ومآالتــه ووجهتــه ،ضمــن ســرورة التطــور العــام للمجتمــع املغــريب مبختلــف بنياتــه واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والقانونيــة والسياســية والثقافيــة ،حــى يتضــح مــدى ارهتــان هــذا التعــارض املفــرض ملســبقات
تفتقــر إىل الكثــر مــن الصدقيــة واملوضوعيــة واحلــس التارخيــي مبســار التطــور التارخيــي الــذي يعرفــه اجملتمــع.
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وهــو املســار الــذي يؤكــد ،مبــا ال يــدع جمــاال للشــك ،أن املغــرب قــد اختــار االخن ـراط ،بــل قــد
اخنــرط بالفعــل ،منــذ أمــد بعيــد يف ديناميــة بنــاء الدولــة احلديثــة ،وقــد قطــع أش ـواطا مهمــة علــى صعيــد
العمــل علــى حتديــث بنياتــه القانونيــة واحلقوقيــة واإلداريــة واملؤسســية ،والسياســية ،والدينيــة واالقتصاديــة
واالجتماعية والثقافيــة.
يقــوم الدســتور املغــريب لســنة  2011علــى دعامتــن أساســيتني؛ تتمثــل أوهلمــا يف التشــبث بالثوابــت
الراســخة لألمــة املغربيــة ،وذلــك ضمــن دولــة إســامية ،يتــوىل فيهــا امللــك ،أمــر املؤمنــن ،محايــة امللــة والديــن،
وضمــان حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة ،ضمــن «دولــة عصريــة متشــبثة باملواثيــق األمميــة ،وفاعلــة ضمــن
اجملموعــة الدوليــة»..
وأمــا الدعامــة الثانيــة ،فتتجلــى يف تكريــس مقومــات وآليــات الطابــع الربملــاين للنظــام السياســي املغــريب،
يف أسســه القائمــة علــى مبــادئ ســيادة األمــة ،ومســو الدســتور ،كمصــدر جلميــع الســلطات ،وربــط املســؤولية
باحملاســبة ،وذلــك يف إطــار نســق دســتوري فعــال ومعقلــن ،جوهــره فصــل الســلط ،واســتقالهلا وتوازهنــا ،وغايتــه
املثلــى حريــة وكرامــة املواطــن.
ومــن معــامل فصــل الســلط ،وتوضيــح صالحياهتــا ،تقســيم الفصــل  19مــن دســتور  ،1996إىل
فصلــن اثنــن يف ظــل دســتور :2011
 .1فصــل مســتقل يتعلــق بالصالحيــات الدينيــة احلصريــة للملــك ،أمــر املؤمنــن ،رئيــس املدلــس العلمــي
األعلى (الفصل .)41
 .2وفصــل آخــر حيــدد مكانــة امللــك باعتبــاره رئيســا للدولــة ،وممثلهــا األمســى ،ورمــز وحــدة األمــة،
والضامــن لــدوام الدولــة واســتمرارها ،والســتقالل اململكــة وســيادهتا ،ووحدهتــا الرتابيــة ،واملوجــه األمــن واحلكــم
األمســى ،املؤمتــن علــى اخليــار الدميقراطــي ،وعلــى حســن ســر املؤسســات الدســتورية ،والــذي يعلــو فــوق كل
انتمــاء» (الفصــل .)42
فامللــك دســتوريا ،ميــارس مهامــه الســيادية والضمانيــة والتحكيميــة ،اســتنادا إىل مقتضيــات الدســتور
وليــس بنــاء علــى مرجعيــة أخــرى مــن خــارج الدســتور كمــا رامــت بعــض التأويــات اإليهــام بذلــك ،علمــا بــأن
التشـريع يظــل اختصاصــا حصريــا للربملــان.
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إن اعتمــاد إمــارة املؤمنــن ضمــن هــذا اإلطــار الدســتوري واملؤسســي احلديــث ال ميكــن أن جيعــل بــأي
حــال مــن األح ـوال ،الدولــة املغربيــة «دولــة دينيــة» ،مــا دام الق ـرار ضمــن البنيــة املؤسســية للدولــة ال يصــدر
عــن أيــة «إرادة إهليــة مقدســة» ،ومــا دام امللــك ال يقــر لــه الدســتور بــأي شــكل مــن أشــكال العصمــة الدينيــة.
رغــم املكانــة اخلاصــة الــي حيتلهــا كرمــز لســيادة الدولــة ،وكســليل ألســرة ش ـريفة النســب ،وكأمــر للمؤمنــن
حكمــه قائــم علــى بيعــة شــرعية تقــوم معياريــا علــى االختيــار الشــوري .ومــن مكتســبات الدســتور اجلديــد أنــه
ألغــى صفــة القداســة عــن الــذات امللكيــة.
وهكــذا ،فــإن مشــروعية امللكيــة يف احلكــم باملغــرب ال تســتند إىل أي حــق إهلــي مقــدس ،وإمنــا تســتند
إىل إرادة األمــة يف اإلق ـرار هلــا مبشــروعيتها التارخييــة والسياســية والدينيــة ،فضــا عــن أن الدولــة املغربيــة رغــم
أن الدســتور اجلديــد ينــص علــى أن «اإلســام ديــن الدولــة» ،إال أنــه يعــرف بتعــدد مكونــات وروافــد اهلويــة
املغربيــة ،كمــا يضمــن لــكل مواطــن حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة مســلما كان أم غــر مســلم.
فالدولــة املغربيــة مبقتضــى نصــوص الدســتور ،تتمتــع بدرجــة معتــرة مــن احليــاد الديــي ،فــا تأثــر لعقيــدة
أي مواطــن يف متتعــه بســائر حقوقــه القانونيــة والدســتورية؛ فاملغاربــة مبقتضــى امللكيــة الدســتورية القائمــة
علــى إمــارة املؤمنــن ،مبختلــف انتماءاهتــم الدينيــة واأليديولوجيــة متســاوون مــن الوجهــة احلقوقيــة والقانونيــة
والسياســية مبــا ينســجم مــع احملــددات واملقتضيــات الدســتورية..
فبــدل افـراض التعــارض بــن إســامية الدولــة املغربيــة القائمــة علــى مؤسســة إمــارة املؤمنــن مــن جهــة،
وحداثتهــا مــن جهــة أخــرى ،جتــري الدعــوة إىل العمــل علــى بلــورة فقــه سياســي جديــد يؤســس لدولــة ملكيــة
دميقراطيــة برملانيــة حديثــة تســتمد أصالتهــا مــن إمــارة املؤمنــن بأبعادهــا التعاقديــة والرمزيــة علــى حــد سـواء..
ويف هــذا الســياق ،مل يعــد الدفــاع والتمســك مبؤسســة إمــارة املؤمنــن يقتصــر علــى القــوى احملافظــة بقــدر
مــا أمســى يتعداهــا إىل قطــاع عريــض مــن القــوى التقدميــة الــي أمســت تنظــر إىل امللكيــة يف صلتهــا العضويــة
بإمارة املؤمنني باعتبارها مكسبا تارخييا لضمان وحدة اجلماعة الوطنية ،وكفالة احلقوق واحلريات للمسلمني
وغــر املســلمني علــى حــد سـواء فضــا عــن دورهــا يف تــايف االحـراب املذهــي والعقائدي والطائفــي..
وهكــذا فــإن اعتمــاد إمــارة املؤمنــن يف إطــار مــن اإلق ـرار بــأن اإلســام ميثــل الديــن الرمســي للدولــة ال
يتعــارض مــن جهــة أوىل مــع ضمــان ممارســة احلريــات الدينيــة لغــر املســلمني ،كمــا ال يتعــارض مــن جهــة ثانيــة
مــع إرســاء دولــة احلــق والقانــون .فضــا عــن أن مــن شــأنه التخفيــف مــن حــدة االســتقطاب حــول املشــروعية
الدينيــة الــي شــهدهتا وتشــهدها العديــد مــن البلــدان العربيــة.
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