
املعتقد  بينها حرية  احلريات، ومن  انتصار  أجل  األرض من  بقاع  يتعبؤون في مختلف  ومازالوا  الدميقراطيون  فتئ  ما 
التي متثل أساس االنعتاق اإلنساني وال ميكن فصل الدفاع عنها عن الدفاع عن حرية الدميوقراطية. 

إن انطالق النقاش حول حرية املعتقد باملغرب، كما في بلدان إسالمية أخرى، ليندرج ضمن سياق مطبوع بالوقائع 
التالية : 

متارسه  الذي  اجلسدي  و/أو  اللفظي  العنف  على  املتزايدة تشهد  والدوغمائية: فالوقائع  التعصب  ـ صعود   
املعتقد؛  نفس  إطار  داخل  األفراد، حتى  على  اإليديولوجية  الـمجموعات  أو     الدول 

األخالقي نظامها  فرض  مبحاولة  األخالق  شرطة  دور  لتمارس  الدولة  مقام  تقوم  مجموعات  ـ ظهور   
اجلميع؛  على  للدين  الضيق     وتصورها 

القانون ودولة  الدميقراطية  الرائع، احلامل ملطلب  احلرية  بنفس  واملغاربي" املرتبطة  العربي  ـ أحداث "الربيع   
خالل املعتقد، من  حرية  األساسية، وهي  احلريات  بإحدى  كذلك  البشرية، واملطالب  الكرامة     واحترام 

والسياسي؛  الديني  بني  بالفصل     املطالبة 
البالد، تاريخ  في  مرة  إعداده، ألول  كان  يوليوز 2011 الذي  دستور  جديد، هو  لدستور  املغرب  ـ تبني   

محافظة  تيارات  ضغط  حتت  بالفشل  منيت  احملاولة  أن  املعتقد، لوال  حلرية  الدستوري  للتأصيل     فرصة 
   ودوغمائية. 

يتعلق  املعتقد. فاألمر  النقاش حول حرية  واحلداثة" بإعادة فتح  الدميقراطية  بادرت "مجموعة  اإلخفاق  لتجاوز هذا 
بحرية كل واحد في التمتع بحقه في أال يضايق أو يهدد أو يضطهد أو يحاكم جملرد رغبته في االختالف عن اآلخرين 

في اختيار قناعاته ومعتقداته والتعبير عنها. 

مركزية  حرية املعتقد : قضية 

هذا  إحصائية، مادام  خالل معطيات  من  املعتقد  حرية  قضية  واقع  عن  دقيقة  فكرة  تكوين  الصعب  من  كان  لئن 
الواقع مطموسا ومنكرا، فمن األكيد أنها مطروحة وأنها بلغت درجة أصبحت تتخذ فيها أبعادا واسعة ولم تعد 

منحصرة في حاالت معزولة أو متفرقة.
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ديانات  واعتناق  الردة  بحاالت  تتصل  املعروفة: وقائع  الوقائع  من  بسلسلة  املعتقد  حلرية  اإلشكالي  الطابع  ويرتبط 
أخرى (حاالت مغاربة اعتنقوا البهائية أو املسيحية)؛ وقائع تتصل بحركية داخل نفس الديانة من مذهب إلى آخر 
(حاالت مغاربة حتولوا من املذهب السني إلى املذهب الشيعي)؛ وقائع تتصل بأمناط من السلوك أو التفكير أو اإلبداع 
الفني تعتبر منافية لإلسالم (تطبيق مقاربة العلوم االجتماعية واإلنسانية على دراسة القرءان، على سبيل املثال)؛ 
وقائع تتصل بانعكاسات التشريع (مثل: الزواج اخملتلط، الذي يشترط اعتناق غير املسلم لإلسالم في حال رغبته في 
الزواج من مسلمة؛ أو عدم توارث املسلم وغير املسلم بصرف النظر عن درجة القرابة)؛ وقائع تتصل بعدم االمتثال 

ألمور العبادة (مثل جترمي اإلفطار العلني في رمضان)؛ وقائع تتصل بعدم اإلميان. 

إن الصبغة اإلشكالية حلرية املعتقد في اجملتمعات اإلسالمية تأتي من النظر إليها باعتبارها خيانة أو إضعافا لهوية 
للهوية  أساسيا  اإلسالم مكونا  من  العربي  العالم  أو  الكبير  املغرب  لبلدان  البناء الوطني  تاريخ  األمة. فقد جعل 
الوطنية، من باب رد الفعل على السياسة االستعمارية التي جتمع، جمعا مفارقا في بعض األحيان، بني إيديولوجية 
وطنية  ذاكرة  إطار  في  تطرح  املعتقد  حرية  مسألة  ومازالت  إجنيلية.  تبشيرية  وإيديولوجية  الئكية  جمهورية 
املمكن  من  يعد  تطورت، فلم  األمور  باإلسالم. لكن  باعتبارها ماسة  االستعمارية  السياسية  املمارسة  تستحضر 

إخضاع اختيارات الفرد الوجودية إلمالءات مجموعة معينة تستمد هويتها من الدين. 

وترتبط  الصبغة اإلشكالية حلرية املعتقد ارتباطا جوهريا بعدم قابلية الفردانية لالختزال. 
فسيرورة استقالل الفرد  ترتبط مبسار انخراط اجملتمعات املعنية في احلداثة بكافة أبعادها (االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية والثقافية) وتتصل مبختلف عناصر تغيير الواقع، وهي: 

للسلطة)؛  التقليدية  األشكال  النووية؛ تآكل  اجلماعية (التمدن؛ األسرة  البنيات  ـ انفجار   
بنفسه؛  الفرد  استقاللية  إلى  تنزع  التي  والتربية  العلم  ـ توسع   

سياسيا؛  أعلى  مثال  باعتبارها  بالدميقراطية  والنهوض  احلرية  فضاءات  ـ منو   
الثقافية؛  والتجديد  واإلنتاج  التعبير  أشكال  وفي  اإلنسان  حلقوق  الكونية  القيم  في  ـ االنخراط   

احمللي.)  اجملال  عن  األفراد  االقتصادية؛ انسالخ  احلدود  أبعادها (فتح  بكافة  ـ العوملة   

ففي إطار هذا التطور، يعي األفراد مواطنتهم أكثر فأكثر، ويعبرون عنها بأشكال تتخذ طابع قطيعة مع اإلجماع 
القائم أو مع اإلكراهات اجلماعية. وفي مثل هذه الشروط تفرض حرية املعتقد نفسها باعتبارها قيمة المناص من 

الدفاع عنها.

الدفاع عن حرية املعتقد 

إن اقتناعنا بأن حرية املعتقد حرية أساسية للفرد و املواطن ينبع، بالنسبة إلينا، من انخراطنا في القيم الكونية 
والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من  عشرة  الثامنة  املادة  هذا، في  سياقنا  اإلنسان، وفي  حلقوق 

املصادق عليه من قبل املغرب، والتي تنص على ما يلي: 

ما، وحريته  بدين  يدين  أن  في  حريته  ذلك  والدين. ويشمل  والوجدان  الفكر  حرية  في  حق  إنسان  "1ـ لكل 
واملمارسة  الشعائر  وإقامة  أو معتقده، بالتعبد  دينه  إظهار  في  يختاره، وحريته  أو معتقد  دين  أي  اعتناق  في 

والتعليم، مبفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على حدة؛ 
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بأي  يدين  أن  في  بحريته  ما، أو  بدين  يدين  أن  في  بحريته  يخل  أن  شأنه  من  إلكراه  أحد  إخضاع  يجوز  2ـ ال 
دين أو معتقد يختاره؛  

التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية  أو معتقده إال للقيود  3 ـ ال يجوز إخضاع اإلنسان في إظهار دينه 
وحرياتهم  اآلخرين  حقوق  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  حلماية 

األساسية. 
تربية  تامني  في  وجودهم،  عند  األوصياء  أو  اآلباء،  حرية  باحترام  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تتعهد  4ـ 

أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلاصة." 

إنه ينبع كذلك من اقتناعنا بالطابع اجلوهري حلرية االعتقاد، ومن االقتناع بأن هذه احلرية متجذرة في القرءان، حيث 
يرد النص عليها في عدد من اآليات، نذكر منها مثاال ال حصرا: 

البقرة، اآلية 256)؛  الغي" (سورة  من  الرشد  تبني  قد  الدين  في  إكراه  ـ "ال   
واهللا  البالغ  عليك  فإمنا  تولوا  وإن  اهتدوا  فقد  أسلموا  فإن  أأسلمتم  واألميني  الكتاب  أوتوا  للذين  ـ "وقل   

عمران، اآلية 20)؛  آل  بالعباد" (سورة     بصير 
مؤمنني" يكونوا  حتى  الناس  تكره  أفأنت  جميعا  كلهم  األرض  في  من  آلمن  شاء ربك  ـ "ولو   

يونس، اآلية 99)؛     (سورة 
الكهف، اآلية 29)  شاء فليكفر" (سورة  ومن  شاء فليؤمن  فمن  ربكم  من  احلق  ـ "وقل   

فالقرءان إذا مت فهمه وتأويله في ضوء هذه اآليات، وبصفة عامة في ضوء الكرامة التي يخص بها اإلنسان، يعطي 
لكل فرد احلرية بوجه عام وحرية املعتقد بوجه خاص. فال ميكن ألي فرد، وال ألية قوة سياسية أو غيرها، وال للدولة أن 
تنتصب للحد من هذه احلرية التي ال يحد منها سوى القانون في إطار املشروعية الدميقراطية واالنسجام مع قيم 

حقوق اإلنسان.

الوضعية القانونية حلرية املعتقد في املغرب 

تثير حرية املعتقد في املغرب، كما في بلدان إسالمية أخرى إشكاال ألنها ال حتظى باعتراف قانوني، وألن األفراد الذين 
يتذرعون بها أو قد يتذرعون بها ال ميكنهم أن يجدوا في القانون الوطني احلماية التي يحق لهم احلصول عليها. ومع 
األذهان تؤهالنه لالعتراف  املعتقد، في وضعية قانونية وحالة من تطور  املغرب يوجد، فيما يتعلق بحرية  ذلك، فإن 

بحرية املعتقد وضمانها، إذ يكفي أن يستخلص املسؤولون السياسيون النتائج التي يرتبها هذا الواقع العيني.

املغربي يجرم  القانون  والسياسية سنة 1979، لم يكن  املدنية  باحلقوق  الدولي اخلاص  العهد  التصديق على  قبل 
الردة. و لعدم وجود أساس قانوني للمتابعة القضائية لفرد من أجل التخلي عن اإلسالم بنى العمل القضائي بعض 
القرارات التي سجلت باعتماد سند قانوني يساء تأويله هو جترمي التبشير للحكم على الشخص  املعني بالسجن. 
وبالفعل، فإن ردة مسلم كان معاقبا عليها بكيفية غير مباشرة باعتبارها جنحة من خالل جترمي أفعال أخرى (جنحة 

التبشير وجنحة تكوين جمعية غير مشروعة).

Association de soutien au Collectif Démocratie et Modernité
5, Rue des Asphodèles, 2ème Étage, Appart 3, 20380 Casablanca, Maroc. • Tél/Fax : +212(0)522 25 15 02
Email : asodm@menara.ma, ascdmprojet@gmail.com.ma • Site web : democratiemodernite.org.ma 3

PLAIDOYER VA.pdf   3   26/03/12   21:37



وبعد سنة  1979، وحتى سنة 2011، بقيت حرية املعتقد غير مكرسة في الدستور. لكن مادام املغرب مصادقا 
على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فقد أصبحت هذه احلرية تنعم بأساس قانوني غير مباشر 
ميكن أن يقويها، إذ يكفي أن يعترف له القاضي بقوة في القانون الداخلي ورمبا بسمو على هذا القانون. وقد أتيح 
هذا  في  يفسر  أن  ينبغي  املغربي  القانون  أن  قراراته  أحد  في  يصرح  حاليا) أن  النقض  األعلى (محكمة  للمجلس 

االجتاه، مانحا على هذا النحو حلرية املعتقد اعترافا قضائيا. 

أنها فشلت. وإن نص دستور  غير  املعتقد  لدسترة حرية  أول محاولة  اجلديد لسنة 2011 جرت  الدستور  وبفضل 
أو املعتقد أو  اللون  أو  اجلنس  التمييز، بسبب  أشكال  كل  ومكافحة  ب "حظر  يلتزم  املغرب  أن  يوليوز 2011 أقر 
الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان" ليس كافيا لالعتراف 
بحرية املعتقد وضمانها، ألن حتقق هذا االعتراف رهني بالتفسير الذي يعطيه املشرع والقاضي لهذا النص، وهو أمر 

غير مؤكد. 

إن وضع املغرب ومدى استعداده لتحقيق تطور في مجال حرية املعتقد ميكناننا من تسجيل املكتسبات التالية: 

اجلنائي؛  القانون  في  املبدأ  هذا  دستوري؛ ويرد  بنص" مبدأ  إال  عقوبة  وال  جرمية  مبدأ "ال  ـ إن   
الردة؛  يجرم  ال  اجلنائي  القانون  ـ إن   

أساسا  يوفر  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  على  حتفظ  بدون  صادق  الذي  املغرب  ـ إن   
املعتقد؛  بحرية  لالعتراف     قانونيا 

الدولي اخلاص  العهد  النقض) بأن  أعلى هيئة قضائية (محكمة  املغربي من خالل  القاضي  اعترف  ـ لقد   
   باحلقوق املدنية والسياسية يطبق في القانون الداخلي وبأن له قيمة قانونية أعلى من القانون الداخلي 

البهائيني، سنة 1987).     (قضية 
أن  على  تنص  ديباجته  فإن  وسمح، وهكذا  معتدل  بإسالم  الدولة  إسالمية  يقرن  اجلديد  الدستور  ـ إن   

الشعب  تشبث  ظل  في  فيها، وذلك  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  بتبوء الدين  تتميز  املغربية    "الهوية 
   املغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاهم املتبادل بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية 

   جمعاء"؛ 
قيمه.  ومنظومة  الدولي  املنتظم  داخل  املغرب  موقع  سابقه، يرسخ  شأن  اجلديد، شأنه  الدستور  ـ إن   

والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاصني  الدوليني  العهدين  حتفظ، على  أدنى  صادق، دون  قد  املغرب     ومادام 
إزاء املنتظم  القانونية  التزاماته  جديد  من  يؤكد  والثقافية، فإنه  واالجتماعية  االقتصادية     وباحلقوق 
على  به  تضطلع  الذي  الدور  تقوية  لضرورة  منها  الدستور:  "وإدراكا  ديباجة  جاء في     الدولي، حيث 

بالتزام  الدولية، تتعهد  املنظمات  في  النشيط  العامل  املغربية، العضو  اململكة  الدولي، فإن     الصعيد 
متعارف  هي  كما  اإلنسان  بحقوق  تشبثها  وواجبات، وتؤكد  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها  تقتضيه     ما 

العالم"؛  في  واألمن  السالم  على  للمحفظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  عامليا. كما     عليها 
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الدولية بكيفية صريحة ويطرح ألول مرة مبدأ سمو  القانونية للمعاير  القيمة  ـ إن الدستور اجلديد يعزز   
يكفي  مبا  واضحة  اجلديد  الدستور  الداخلية؛ فديباجة  القواعد  على  عليها  املصادق  الدولية     القواعد 

اخلصوص:     بهذا 

الكبير، املغرب  إلى  الكاملة، املنتمية  السيادة  املوحدة، ذات  املغربية، الدولة  اململكة  "(...) فإن 
تؤكد وتلتزم مبا يلي: (...) 

تطويرهما،  في  بهما، واإلسهام  والنهوض  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  منظومتي  ـ حماية   
للتجزيء؛  قابليتها  احلقوق، وعدم  لتلك  الكوني  الطابع  مراعاة     مع 

أو االنتماء االجتماعي  أو الثقافة  أو املعتقد  اللون  أو  ـ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب اجلنس   
كان؛  وضع شخصي، مهما  أي  أو  اإلعاقة  أو  اللغة  أو  اجلهوي     أو 

اململكة،  الدستور، وقوانني  أحكم  نطاق  املغرب، وفي  عليها  صادق  الدولية، كما  االتفاقيات  ـ جعل   
هذه  مالءمة  على  الوطنية، والعمل  التشريعات  نشرها، على  فور  الراسخة، تسمو  الوطنية     وهويتها 

املصادقة."  تلك  تتطلبه  ما     التشريعات، مع 

فعلى أساس هذه املكاسب القانونية، بات من الضروري املرور إلى مرحلة اإلقرار القانوني و دسترة حرية املعتقد. 

 التغييرات الواجب إدخالها
فهذه  واملصاحلة.  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  سياق  في  تندرج  تغييرات  إدخال  يتعني  املعتقد  حرية  لضمان 

التوصيات انبنت على املبدأين التاليني: 
معينة؛  قداسة  باسم  إصالح  أي  على  االعتراض  ميكن  ـ ال   

آخر، من  معيار  أي  على  أو  الدين  على  وليس  الكاملة  املواطنة  على  والواجبات  احلقوق  تقوم  أن  ـ يجب   
اإلنسان.  حلقوق  الدولي  والقانون  ينسجم  ال  معيار  أي  أو  العرق  أو  اللغة  أو  اجلنس     قبيل 

امليادين التي البد أن تشملها التغييرات هي التالية: 
السياسي:  1ـ امليدان 

ـ انسجاما و الدستور اجلديد, حتديد نطاق تدخل "إمارة املؤمنني" مبا ميكن من الفصل بني اجملال السياسي   
الديني؛     واجملال 

إزاء األديان؛  الدولة  حياد  ـ ضمان   
املعتقد؛  حلرية  الدستوريان  والضمان  ـ اإلقرار   

القوانني  من  قانون  دستورية  بعدم  املتقاضي  متسك  حق  ينظم  تنظيمي  قانون  تبني  سيرورة  ـ تسريع   
الدستورية. احملكمة  أمام  دستوريته  بعدم     والدفع 
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التشريعي:  2ـ امليدان 

اجلديد؛  الدستور  روح  مع  الوطنية  القوانني  جميع  ـ مالءمة   
واالتفاقيات  املواثيق  مقتضيات  مع  الوطنية  القوانني  جميع  ومالءمة  الدولي  القانون  سمو  مبدأ  ـ إعمال   

   الدولية؛         

ينبغي أن تشمل املالءمة على وجه اخلصوص: 

أـ في الـمجال اجلنائي: 
يؤدي  مبا  عنه  والتعبير  املعتقد  بحرية  املتصلة  اجلنائي  القانون  من  الفصول  مقتضيات  بعض  ـ مراجعة   
   إلى رفع التجرمي عن كل فعل قد يكون تعبيرا عن حرية املعتقد كما وردت ضمن معايير القانون الدولي، 

الفصلني 220 و222 .  مقتضيات     خاصة 
اإلجهاض.  في  باحلق  املتعلقة  املقتضيات  ـ مراجعة   

والنصوص املعنية هي التالية: 

على  باملصادقة   (1962 نونبر   26)1382 الثانية  جمادى   28 في  الصادر  رقم 1.59.413  ظهير 
مجموعة القانون اجلنائي 

الفصل 220 
من استعمل العنف أو التهديد إلكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو ملنعهم 

من ذلك، يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتني إلى خمسمائة درهم. 
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو حتويله إلى ديانة أخرى، 
وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته إلى املساعدة أو استغالل مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أو 
امليامت، ويجوز في حالة احلكم باملؤاخذة، أن يحكم بإغالق املؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما 

بصفة نهائية أو ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات.   

الفصل 222 
عذر  عمومي، دون  مكان  رمضان، في  نهار  في  باإلفطار  اإلسالمي، وجتاهر  الدين  باعتناقه  عرف  من  كل 

  . شرعي، يعاقب باحلبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما
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رقم  القانون  احلجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ  ذي  في 21 من  الظهير رقم 1.04.22 الصادر 
األسرة مدونة  70.03 مبثابة 

املادة  39 
موانع الزواج املؤقتة هي: (...) 

كتابية؛  تكن  لم  ما  املسلمة  بغير  املسلم، واملسلم  بغير  املسلمة  5) زواج 

املادة  149 
يعتبر التبني باطال، وال ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة 

املادة  332 
ال توارث بني مسلم وغير املسلم، وال بني من نفى الشرع نسبه. 
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بـ  في اجملال املدني: 
مراجعة املقتضيات التشريعية الغير متالئمة مع احلقوق املدنية واملتناقضة مع مبدأ حرية املعتقد. 

دينية.  اكتسابها، ملعايير  أو  نقلها  حيث  بتاتا، من  تخضع  أن  ينبغي  ال  ـ اجلنسية: التي   
األطفال تبني  و  احلضانة  و  الزواج  مجال  في  الفردية  احلقوق  إخضاع  الشخصية: عدم  ـ األحوال   

دينية.   ملعايير  اإلرث  كذا     و 

التربوي:  3ـ امليدان 

اآلخر، وتدرج  واحترام  والكرامة  واملساواة  احلرية  قيم  وتنقل  تغرس  املدرسة  في  تربية  تأمني  من  ـ البد   
األخرى.  الديانات     معرفة 

بها.  والنهوض  اإلنسان  حقوق  احترام  متجد  التي  القيم  جميع  التعليم  برامج  تتضمن  أن  ـ ينبغي   
املواطنة.  على  اإلحلاح  خالل  من  املدرسية  الكتب  إصالح  يتم  أن  ـ ينبغي   

اآلخر.  واحترام  ـ إرساء التعددية   
الثقافي:    4ـ امليدان 

فنية  تعبير  اشكال  خالل  من  احلرية  وروح  الثقافة  ترسيخ  من  ميكن  مبا  الفضاء الثقافي  تقوية  ـ لينبغي   
واالستقالل.  واإلبداعية  واملساواة  احلرية  روح  املواطنني  في     تزرع 

لوسائل  املعتقد. وينبغي  حرية  على  املشجع  إلى فضاء للتفكير  العمومية  اإلعالم  وسائل  ـ يجب حتويل   
والتحسيس.  بالتربية  خاصة  برامج  موادها  ضمن  تدرج  أن     اإلعالم 

  . والتفكير التعبير  وحلرية  املعتقدات  جلميع  كامل  احترام  إطار  في  الفكرية  النقاشات  تشجيع  ـ ينبغي   
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