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الدين كفاعل �إيجابي يف التنمية( ..املغرب منوذجا)
داود �سليمان

ُي ِّثل الإ�سالم -بتعبري �أركون -الر�أ�سمال الثقايف �أو الروحي والرمزي الأعلى للمجتمعات العربية وامل�سلمة؛ فهو ُّ
يحتل مكانة متميزة وحمورية من حيث قوة ونظام
م�شكل لن�سق القيم وال�سلوك لدى �أفراد هذه املجتمعات؛ لذلك كان من الأهمية مبكان عدم �إهماله �أو جتاهله وجتاوزه ،بل �إ�شراكه يف عملية الدمقرطة والتنمية
املجتمعية ،متا�شيا ومواكبة مع النقالت والتطورات الكربى التي �شملت خمتلف امل�ستويات احلقوقية وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية ،والتي تفر�ض على هذه
املجتمعات العمل على �إيجاد خطة متكاملة نحو التفاعل واملواءمة مع مفهوم الدولة املدنية احلديثة ،التي ت�ضمن حقوق النا�س وحتفظ كرامتهم وحت ِّقق قدرا كافيا
من العي�ش الكرمي والعدالة االجتماعية؛ فالف�شل يف هذا يعني �صعو َد اخلطابات الأ�صولية وازدهار احلركات ال�سلفية املت�شددة ،وارمتاء �شريحة وا�سعة من الفئات
املهم�شة وامل�سحوقة �إىل هذه اجلماعاتُ ..نناق�ش يف �ضوء هذا جتربة املغرب يف معاجلة هذه امل�شكلة؛ من خالل مقال �سابق حل�سن ل�شقر  -يف جملة «الت�سامح» -
معنون بـ»تدبري ال�ش�أن الديني يف املغرب».
التحوالت الكونية العظيمة التي تع�صف بالعامل اليوم،
ولي�ست ع��ام � َل ك�ب��ح ل�ه��ا .وه ��ذا ي�ت��م ك�م��ا ي�ق�ترح ل�شقر
من خالل قراءة الفكر الديني قراءة فاح�صة ،وت�أويله
ت�أويال �صحيحا مبا يفيد وي�سهم يف انت�شار قيم و�أفكار
ال�ع�ق��ل واحل ��ري ��ة وال �ت �ق��دم ،وحت��ري��ر اخل �ط��اب ال�ث�ق��ايف
ككل م��ن اخل�ط��اب الديني امل��ا��ض��وي يف �شكله املتطرف
م��ن بع�ض ج��وان�ب��ه ،وجت ��اوز م��ا ع�ل��ق ف�ي��ه م��ن �شوائب
وممار�سات خاطئة؛ يف �سبيل حتقيق تنميتنا الإن�سانية
و�إي�ج��اد اخلطاب الثقايف القائم على احل��وار والرحمة
يتحق هذا التحول،
الذي يحكمه العقل واملنطق .وحتى َّ
البد من �إعادة االعتبار مل�ؤ�س�سات املعرفة؛ من خالل �أن
ُي� َّؤ�س�س لها مكان يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية :البيت ،والكتاب،
وامل��در� �س��ة؛ لإ��ش��اع��ة ق�ي��م الت�سامح واح �ت�رام الثقافات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وال �ق �ب��ول ب ��الآخ ��ر امل�خ�ت�ل��ف دي �ن �ي��ا وع��رق �ي��ا؛
فالف�ضاءات الرتبوية تقوم بت�أثيث ما هو جميل؛ وذلك
بعنايتها باملو�سيقى وامل�سرح والت�شكيل وال�شعر ك�آليات
للتعبري عن املحبة وتر�سيخ قيم املواطنة .كما �أنَّ العمل
على جتديد الربامج التعليمية وت�شجيع الفكر العلمي
والنقدي والتاريخي والفل�سفي ،وتطهري هذه الربامج
من كل ما من �ش�أنه �أن ُي�سهم يف انت�شار �أفكار التطرف
وال�ت�ع���ص��ب .م��ن ه�ن��ا ت ��أت��ي �أه�م�ي��ة االع�ت�ن��اء بامل�ؤ�س�سة
ال�ترب��وي��ة يف تن�شئة ال �ف��رد ع�ل��ى ق�ي��م امل�ح�ب��ة وال�ق�ب��ول
ب��الآخ��ر ،وه ��ذا ال���ش��رط ح�ت��ى يتحقق الب��د م��ن �إ��ش��اع��ة
الدميقراطية والقبول بالآخر.

�شهد امل�غ��رب اخ �ت�لاالت ك�برى على م�ستوى ن�سيجه
االج�ت�م��اع��ي� ،أدت ل�ب�روز خ�ط��اب ث�ق��ايف م�ت�ط��رف؛ حيث
ق�ف��زتْ �إىل ال��واج�ه��ة بقوة ظ��اه��رة الإ� �س�لام ال��رادي�ك��ايل،
ال� ��ذي راف �ق �ت��ه م ��وج ��ات م ��ن ال�ت�ع���ص��ب وال �ع �ن��ف امل ��ادي
والرمزي و�صلت �أق�صى متظهراتها يف تفجريات الدار
ال�ب�ي���ض��اء؛ ل��ذل��ك اجت�ه��ت احل�ك��وم��ة امل�غ��رب�ي��ة �إىل و�ضع
خطة لتدبري ال�ش�أن الديني يف �سبيل �إنتاج ثقافة دينية
معا�صرة ،ت�ساهم وتكون رافدا �أ�سا�سيا يف عملية التنمية
امل�ن���ش��ودة .وم ��ن ه�ن��ا ،ك��ان��ت احل��اج��ة �إىل ت��أه�ي��ل ال���ش��أن
ال��دي�ن��ي؛ ف�لا منا�ص ع��ن ال�ب��دء يف ت�أ�سي�س فكر نقدي
حقيقي لإنتاج مناعة ثقافية ،تقي املجتمع من ردود �أفعالٍ
متطرفة ت�شوه القيم وامل �ب��ادئ الإ��س�لام�ي��ة ال�سمحاء.
ت��روم اخل�ط��ة ال�ت��ي اعتمدتها وزارة الأوق ��اف وال���ش��ؤون
الإ�سالمية يف املغرب �إىل تهيئة مندجمة وفعالة لل�ش�أن
الديني يف �أف��ق ال�ع��ودة باملرجع الديني �إىل الواجهة يف
التعبري عن �آراء يف ال�ش�أن الفردي والعام ،وتقدمي �صورة
الإ�سالم املت�سامح مع الذات والآخر ،واملنفتح على الع�صر
وم�ستجداته؛ من �أج��ل تر�سيخ البناء ال��روح��ي ال�سليم
املن�سجم مع التوجهات العامة ل�سيا�سة الدولة .ولأجل
ت�أهيل ال�ش�أن الديني وعقلنته يف املغرب كي يحقق غايته
وتكون نتائجه �أثمر و�أطيب و�أن�ضج؛ كان لزاما �أن يكون
متزامنا ومقرونا برتتيبات و��ش��روط ت�ساعد على �ضخ
قيم الت�سامح والت�آزر والتعاي�ش يف �شرايني املجتمع ،كما
�أنها تدعم حتقيق تنمية م�ستدامة �شاملة .يذكر ح�سن
ل�شقر هذه العوامل :كتجديد الثقافة الدينية التقليدية،
� -2إ�شاعة ثقافة الدميقراطية والقبول بلغة
وجتديد الربامج العلمية ،و�إ�شاعة ثقافة الدميقراطية ،االختالف يف خطاب الدولة:
وحت�سني ال�شروط االقت�صادية واالجتماعية للمواطن..
هذا يعني قبول الدولة بخطاب الآخر -قوى املجتمع
و�سنناق�ش ًّ
كل منها على حدة.
من �أحزاب وجماعات معار�ضة -املختلف معها يف نهجها
 -1جتديد الثقافة الدينية مدخل مهم من ال�سيا�سي وبرناجمها العملي ،بالتعاطي معها مبنطق
مداخل التنمية الب�شرية:
امل�صلحة العامة وامل�صري امل�شرتك� .إنَّ تكري�س ثقافة
ُيق�صد بها �أنْ تكون الثقافة الدينية من�سجمة مع الدميقراطية من �ش�أنه �أن ينمي وير�سخ قيم التعاي�ش

وي���ض�م��ن الأم� ��ن ل�ل�ب�لاد وي�ح���ص��ن وح��دت �ه��ا ب��ال�ترك�ي��ز
على ثقافة التنمية املجتمعية والرتبية على املواطنة.
�رط � �ش� ٌ
وي�ن�ب�غ��ي �أن ي� ��وازي ه ��ذا ال �� �ش� َ
�رط ث��ال��ثٌ ح��ا��س� ٌم
وف َّعال؛ وهو:
 -3حت ��� ��س�ي�ن ال���������ش����روط االق ��ت ��� ��ص ��ادي ��ة
واالجتماعية:
ي��رى ح�سن ل�شقر -ك�م��ا ي��رى ذل��ك ك�ث�يرون �أي�ضا-
�أنَّ احل��رك��ات الأ�صولية ت��زده��ر يف احلوا�ضن ال�شعبية
امل�ه�م���ش��ة م��ن ق�ب��ل ال ��دول ��ة الأك �ث�ر ف �ق��را والأق � ��ل حظا
م��ن ال�ت�ن�م�ي��ة؛ م��ن ه�ن��ا ت ��أت��ي �أه�م�ي��ة حت�سني الأو� �ض��اع
االقت�صادية واالجتماعية ،كما تفر�ض ذلك التطلعات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت�ق�ت���ض��ي دع ��م دول ��ة احل ��ق وال �ق��ان��ون
وم��واج�ه��ة حت��دي��ات ال�ع��ومل��ة الكا�سحة ب�شتى �أ�صنافها
ومتطلبات التنمية امل���س�ت��دام��ة م��ن حم��ارب��ة البطالة
والفقر والأمية وتبذير املال العام والر�شوة واملح�سوبية.
و�إيقاف نزيف هجرة الأدمغة والأموال �إىل بلدان �أوروبا
و�أم��ري�ك��ا ،ه��ذا �إ�ضافة �إىل ��ض��رورة الإ��ص�لاح الق�ضائي
والإداري وح�سن تدبري املجال.
و ُي�ؤ ِّكد ح�سن ل�شقر -يف ختام بحثة� -أنَّنا ال ن�ستطيع
�أن ن�ستمر يف تعاملنا م��ع ق�ضايا جمتمعنا والع�صر
الذي نعي�شه بكل متغرياته بالعقلية الدينية التقليدية
ذاتها ،التي ال تواكب التطورات الراهنة .وبناء عليه،
ن �ح��ن ب �ح��اج��ة �إىل ت ��أه �ي��ل ال �� �ش ��أن ال��دي �ن��ي ل �ي �ك��ون يف
م�ستوى التطورات والتحديات الراهنة �ضمن �إطار فكر
نقدي حقيقي ي�شمل كل املكونات الثقافية وال�سيا�سية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وب ��الأخ �� ��ص ال �ف �ك��ر ال��دي �ن��ي يف ج��ان�ب��ه
املتخلف� ،إىل �إنتاج ثقافة دينية متجددة ت�ستنتري بقيم
ال�ت���س��ام��ح وال� �ت� ��آزر وال�ت�ع��اي����ش؛ ب�ح�ي��ث ت �خ��رج املجتمع
م��ن حالته ال�ت��ى ح��اول بع�ضهم حب�سه فيها� ،إىل تلك
الرحابة الالمتناهية التي يطلقها ديننا احلنيف للعقل
والتفكري والإبداع.
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