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  ∗حقوق اإلنسان لیست موضوع إیمان

 لعبدالّصمد الّدیالمي 

 

 
 

 : تقدیم -1

اهن، ومن القالئل الذين لهم  ياملي، من أبرز علماء االجتماع �� املغرب الرّ مد الّد كتور عبدالصّ الّد   دُّ عَ �ُ 

ة �� املغرب، ومع مرور  ل برصد و��خيص املسألة ا�جنسانيّ �� األوّ   وا�ح املعالم، حيث اهتّم  فكرّي   مشروعٌ 

ا�خ��ةالزّ  وتراكم  واإل   ،من  العر�ي  العالم   �� تحقيقھ  إ��  �س��  طموحا  مشروعا  عامّ أصبح  نظرا  سالمي  ة، 

والثقافيّ للمحّد  ا�حضار�ة  والّد دات   ة 
ّ
والل تتقاسمهغو�ّ ينية  ال�ي  نظر�ّ ة   �� بلورتھ  حاول  ما  وهذا  دولھ.  تھ  ا 

ة  ة البغائيّ ة وا�جنسانيّ ة قبل الزوجيّ � ا�جنسانيّ (االنتقال ا�جن�ىي)، وال�ي تقوم ع�� مفارقة تم�ّ   ـاملوسومة ب

املثليّ وا�جنسانيّ   ة 
ّ
و�ل ا�جنسيّ ة،  املعاي��  ب�ن  الوحدة  انفجار  عن  أي  ا�جن�ىي،  االنفجار  عن  �عب��ات  ة  ها 

 لو�ات ا�جنسيّ والّس 
ُ
لو�ات  ينية و��ن املمارسات والّس ة الّد ناقض ب�ن املعاي�� ا�جنسيّ تكمن �� التّ   ة، واملفارقة

 ا�جنسيّ 
ُ
 عَ ة امل

ْ
 ِة نَ مَ ل

ّ
ة لاللتفاف ع�� قيود  ات خاصّ باب املغر�ي والعر�ي أصبح يبدع اس��اتيجيّ . ذلك أن الش

 �. جر�م القانو�ي، واملنع ا�جتم�ي�ي، والتّ حر�م الّد التّ 

الّد  يكتف  ا�جنسانيّ ولم  املسألة  بجعل  مجرّ ياملي  سوسيولوجيّ ة  مسألة   د 
ّ
و�ن تبنّ ة،  كقضيّ ما  ة  اها 

 ا�جنسانيّ  ة ألّن اجتماعيّ 
ّ

 �سان.  ا من حقوق اإلة �� العالم العر�ي اإلسالمي �س�� لتصبح حّق قانونيّ ة الال

غنيّ  بأّن   اأصبح  البيان  ا�جنسانيّ   يامليالّد   عن  عن  الزّ يدافع  قبل  عن  وجيّ ة  وا�خارجة  الزّ إة  واج،  طار 

ة مسنودة  ة، فقناعاتھ ا�حداثيّ م ا�حداثية والعلمانيّ ة تجد �عب��ها األسا�ىي �� القيَ انطالقا من قناعات علميّ 

ة  �وصيّ النّ   ارات د طروحات التيّ ، ال�ي تفنّ 2ةوالنظر�ّ   1ةة، امليدانيّ وسيولوجيّ بنتائج وخالصات دراساتھ الّس 

 

∗ A. Dialmy: « Les droits humains ne sont pas un objet de foi », in A. Dialmy: Transition sexuelle: entre 
genre et islamisme », Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 304-306. 

بعة ال -عبدالّصمد الّديالمي، المعرفة والجنس: من الحداثة إلى الّتراث، مطبعة الّنجاح الجديدة انظر مثال: - 1
ّ
ّدار البيضاء، الط

 . 2010الّثانية، 
صولّية واإلرهاب: مقاربة جنسانّية، رابطة العقالنّيين العرب/ دار الّساقي

ٔ
 . 2008بيروت،  -عبدالّصمد الّديالمي، المدينة اإلسالمّية واال

مانعبد الّصمد الّديالمي، االنتقال الجنسي في المغرب: نحو الحّق في الجنس، في الّنسب، وفي اإلجه
ٔ
 .  2015الّرباط،  -اض، دار اال

ة والجنس في المغرب، دار الّنشر المغربّية انظر مثال: - 2
ٔ
 . 1985الّدار البيضاء،  -عبدالّصمد الّديالمي، المرا

Abdessamad Dialmy, Jeunesse, Sida et Islam, Casablanca, Eddif, 2000. 
Abdessamad Dialmy, Logement, sexualité et islam, Eddif, Casablanca, 1995 
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ة، و�ا�خصوص ع��  ة تقوم ع�� قراءات مذهبيّ ة تقليديّ ة لألفراد من مرجعيّ لو�ات ا�جنسانيّ الّس   تقارب ال�ي  

 .1ةصوص الدينيّ ة للنّ قراءة حرفيّ 

   ون��جمھ   م لھالذي نقّد   عت�� هذا النّص ويُ 
َ
 نَ بِ �� هذه الورقة ل

ً
حول هذه    ياملي ة �ستكمل موقف الّد أساسيّ   ة

 ةالقضيّ 
ُ
 كحقوق ومُ   ة حقوق اإل�سان، الخفي انتصارها ل�ونيّ ، وال�ي ال ت

ُ
 عليا مجرّ   ٍل ث

ّ
  كذلك  مادة فقط، و�ن

و�� الواقع، هذا النّص هو �عليق    ولة وع�� ا�جتمع.  ة تفرض نفسها ع�� الّد �واقع اجتما��، وكمطالب آنيّ 

املغر� للفيلسوف  هة  موجَّ األو��  مالحظتْ�ن،  بنمخلوفي  يتضّمن  انية  Ali BENMAKHLOUF∗ع�� 
ّ
والث  ،

ذين أعّدا، �شراكة،)CNDH�اط وا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان(كتب اليو�س�و بالرّ مل  موّجهة
ّ
دليل    ، الل

�بية ع�� حقوق اال�سان
ّ
ما حفل تقديمھ يوم  ال�

ّ
بصفتھ ضيفا    ، والذي حضره الّدياملي2015دجن��    17، ونظ

ل �� أّن "حقوق اال�سان ليست موضوع إيمان،  
ّ
مستمعا. وهاتان املالحظتان تتضّمنان فكرة أساسّية تتمث

باب".
ّ

 أساسّية ي��ّ�ى عل��ا الش
ٌ
 بل �� قيمة

 األصلي:   صّ النّ  -2

ديباجة »ا�خامسة الفقرة«  تنّص   أّن  من  ع��  اإل�سان  �حقوق  العاملي  األمم    «اإلعالن  شعوب 

و�تساوي    ،ة، و�كرامة اإل�سان وقيمتھقد أعادت �� امليثاق تأكيد إيما��ا بحقوق اإل�سان األساسيّ   حدةاملتّ 

 الرّ 
ّ
مستو�ات ا�حياة ��    م االجتما�� و�تحس�نقّد �وض بالتّ ساء �� ا�حقوق، وحزمت أمرها ع�� ال�ّ جال والن

ا�حر�ة أف�ح  جّوٍ  �� رأيي » من  ِقبل    ّن إ  ،.  أو مجاز �سيط من  اإليمان وا�ح �استعارة  استعمال مفهوم 

 
ّ

 �ساطة عن    ب�ّل   ي�ي ليدّل عوب. فاإليمان هنا مفصول عن مضمونھ الّد الش
ّ
، وهو أمر  �ىيء غ�� دي�يّ   قة �� الث

 خاصّ   ،غامض بالفعل
ّ
 ة أن

ّ
 2مواطنن. لذلك ال يمكن �عز�ز هذا األمر من لدن  ن متغاير�ْ �ْ ھ يجمع ب�ن �جل

 ھ اح��ام الّد علي
ّ
 ة.ة املفاهيميّ ق

حقوق اال�سان غ�� قابلة لإلثبات،    جعل حقوق اإل�سان موضوع إيمان فعل خط�� ي�اد �ع�ي أّن   إّن  

يتّم بد��يّ     ة ال 
ّ

إال حوّ تصديقها 
ُ
ت إثر ذلك،  الّد  بفضل اإليمان. ع��  إ�� نوع من  ين املد�ي ل حقوق اإل�سان 

ي �� حالة املغرب إ�� هذيان  جميع األديان األخرى. وهذا املوقف يؤدّ   محّل   ال�و�ي، دين �س�� إ�� أن يحّل 

 
Abdessamad Dialmy, Ville sexualité et islamisme, édition, Onze, 2018 
Abdessamad Dialmy, Transition sexuelle : Entre genre et islamisme, L’Harmattan, 2017 

منشور على موقع مؤّسسة مؤمنون بال حدود محّمد الّدحاني، الحّرّيات الفردّية في المغرب من منظور عبدالّصمد الّديالمي،  - 1
بحاث، انظر الّرابط: 

ٔ
 ).  2021شتنبر   10يوم  (شوهد   t.ly/h8ODللّدراسات واال

 فيلسوف مغربي متخّصص في المنطق والفلسفة االسالمّية. ∗ 
ثناء مداخلته لمناقشة دليل الّتربية على حقوق   - 2

ٔ
الّديالمي يقصد هنا علي بنمخلوف الذي استعمل مفهوم اإليمان بالّداللة الّدينّية ا

ّن مفهوم اإليمان الموجود في الفقرة الخام
ٔ
زعج الّديالمي، ال

ٔ
مر الذي ا

ٔ
سة من ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، االنسان، اال

ّن علي بنمخلوف فيلسوف من المفترض فيه 
ٔ
بدا الّداللة الّدينية لمفهوم اإليمان، خاّصة وا

ٔ
واضح بحيث استعمل كاستعارة ال تحمل ا

ن 
ٔ
ولّية لهذا الّنّص قبل ا

ٔ
ن يلتزم الّصرامة والّدّقة المفاهيمّية. وهذا ما وجدناه في الّنسخة اال

ٔ
في كـتابه المشار  وينشره الّديالمييعّدله ا

عاله. 
ٔ
 إليه في الّتوثيق ا

https://www.mominoun.com/articles/(%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF
https://www.mominoun.com/articles/(%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF
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 شع�يّ 
ّ
اإليمان    يمقراطي ال يقوم ع�� اإليمان (مهما �ان) ألّن ھ يث�� جدال وتوترات، بل عنفا. ا�جتمع الّد ، أي أن

 ة حقوق اإل�سان ال تبب، فعامليّ ايمان ع�� غ��ه. لهذا الّس   أّي   د وال يمكن أن �علَو متعّد 
ّ
أو ال تنشأ من    ،ىتأ�

 حقيقة أ�ّ 
ّ
ة  �ا موضوع إيمان، أي غ�� قابلة لإلثبات، بل ع�� العكس يمكن الوصول إل��ا ودعمها من ِقبل أدل

  سليم، بحّس  عيتمتّ  إ�سان �ّل  تفرض نفسها ع�� ��ا). فعقالنيّ ةة ميدانيّ ة (وخاصّ وحجج علميّ 
ّ

يء فذلك ال�ى

   ،لذلك  العالم". �� "هو األفضل قسمة
َ
حقوق اإل�سان موضوع إيمان و��    أكيد ع�� أّن ناقض التّ التّ   َن مِ ف

�سان  فاإليمان، مهما �ان، يمنع العقل من أن يص�� نظاًما عاًما. فحقوق اإل :�ا نظام عامّ نفس الوقت ع�� أ�ّ 

اآلن  �� وعقال  إيمانا  ت�ون  أن  يمكن  إ�ّ نفسھ  ال  "الّس .  واملوّح �ا  الوحيد  اإل بب"  مع  يتعارض  الذي  يمان  د 

 التعّد 
ّ

 ة. ات" ا�جمعيّ دي "للذ

أّن   �� التّ املش��َ   هامّ امل إحدى    يبدو  �عز�ز   ��  كة 
ّ
املتعل املنشور  من  انطالقا  املغرب،   �� العقال�ي  ق  فك�� 

 الية:ع�� أساس األسئلة التّ  1بحقوق اإل�سان

أّي  -1 الّد   حّد   إ��  واإل َيح��م  والقوان�ن  القضائيّ ستور  األوّ جراءات  ا�جيل  حقوق ة  من  اإل�سان،   ل 

 
ّ
��    ة، للمواطنات واملواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ة والسياسيّ ق با�حقوق املدنيّ املتعل

ص والعوائق  رَ عف، والُف ة والضّ ن �� ا�حقوق. ما �� نقاط القوّ ينية واملساواة ب�ن ا�جنس�ْ �ة الّد ا�حرّ 

 ل �حقوق اإل�سان؟�شأن ا�جيل األوّ 

أّي  -2 الّد   إ��  َيح��م  واإل حد  والقوان�ن  القضائيّ ستور   جراءات 
ّ
الث ا�جيل   ة 

ّ
واملتعل با�حقوق  ا�ي،  ق 

 �� التّ   للمواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال ا�حّق   2ة واالقتصاديةاالجتماعيّ 
ّ

 غل، ا�حّق عليم والش

التّ  االجتماعيّ ��  القوّ غطية  نقاط   �� ما  والضّ ة...  والُف ة  �شأن  رَ عف،  والعوائق   ص 
ّ
الث ا�ي  ا�جيل 

 �حقوق اإل�سان؟ 

أّي  -3 الّد   حّد   إ��  واإل َيح��م  والقوان�ن  الستور   قضائيّ جراءات 
ّ
الث ا�جيل   ة 

ّ
املتعل با�حقوق  الث،  ق 

ة  ضائيّ ة الرّ �� املمارسات ا�جنسيّ   ة للمواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ة واإلنجابيّ ا�جنسيّ 

 النّ   (�غّض 
ّ
�� ا�حماية من األمراض املنقولة    واج)، وا�حّق املعمول بھ �� نظام الزّ شريع  ظر عن نوع الت

عف،  ة والضّ ا�حمل غ�� املرغوب فيھ... ما �� نقاط القوّ   ا، وداء فقدان املناعة/ اإليدز، وضّد جنسيّ 

 رَ والُف 
ّ
 الث �حقوق اإل�سان؟ ص والعوائق �شأن ا�جيل الث

حّد  -4 أي  الّد   إ��  القوان�ن  َيح��م  القضائيّ ستور،  الرّ واالجراءات  ا�جيل  اإل�سان،  ة  حقوق  من  ا�ع 

 
ّ
  �� املاء، ا�حّق   ة، للمواطنات واملواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ق با�حقوق البيئيّ واملتعل

ا�ع �حقوق  عف، والفرص والعوائق �شأن ا�جيل الرّ ة والضّ �... ما �� نقاط القوّ ّ� رف الصّ �� الصّ 

 اإل�سان؟

 
الُمعّد بشراكة بين مكـتب اليونسكو بالّرباط والمجلس الوطني لحقوق   » المقصود بالمنشور هو "دليل التربية على حقوق اإلنسان - 1

 . 2015)، في دجنبر سنة CNDHاإلنسان (
 قوق الثقافّية إضافة إلى الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية مالحظة: الجيل الثاني يشمل حّتى الح -2
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ٔ
.   يوسف الطاسي و   ا

ٔ
 محمد الدحاني  ا
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   من هذهانطالقا  
ّ
بحقوق اإل�سان، يمكننا ت�و�ن   للمنشور ا�خاّص  مةساؤالت األر�عة الك��ى، وا�ح��ِ الت

املغر�يّ  االستجابة  عن  مت�املة  للضّ رؤ�ة  العقالنيّ ة  أّي رورة  إ��  ومعرفة  اإل�سان،  �حقوق  ت�ون   حّد   ة 

 
ّ
 جزئة ب�ن األجيال األر�عة املذ�ورة أعاله. ة التّ �ابط أو عدم قابليّ االستجابة �افية أو غ�� �افية، مع اح��ام ال�

 
ّ
 إة، سي�ون من املمكن �عد ذلك �خيصيّ بناء ع�� هذه املعاينة الت

ّ
�بية ع�� حقوق  نجاز دليل (مالئم) لل�

 ��ن الذين من املف��ض ف��ها للمدرّ اإل�سان موّج 
ّ

ليل  �� هذا ا�جال. الّد   وتثقيفھ  بابم أن يقوموا ب��بية الش

مرتكزا    عشر�ن ن أك�� من  بجيل من األجيال األر�عة. دليل يتضّم   جزء خاّص   و�ّل  ن من أر�عة أجزاء،م�وَّ 

   ا، خمسة م��ا ل�ّل بيداغوجيّ 
ّ
ة من  ياسيّ ة والّس �ك�� ع�� ا�حقوق املدنيّ جيل من حقوق اإل�سان، لتفادي ال�

ا حقوق مز�جة. يجب االنطالق  ال�ي يقال ع��ا أ��ّ   األخرى  ومن جهة أخرى، إخفاء �عض من ا�حقوق   جهة،

ة ا��  ل بطر�قة �سقيّ يرفض أن يتحوّ   نظام سيا�ىيّ   جميع حقوق اإل�سان مز�جة ل�ّل   من معاينة مفادها أّن 

 نظام ديمقراطي. 

أك��   باعتبارها من حقوق اإل�سان، ال�ي ��ّم ة،  ة واإلنجابيّ ا�حقوق ا�جنسيّ   دد، �ش�� إ�� أّن �� هذا الصّ 

 
ّ

 سنة. هذه ا�حقوق �� األك�� ح  16إ��    15  باب، من سّن فئة الش
�
 ظ

ّ
باب، وجعلهم أك��  ا لتحف�� و�عبئة الش

 .ال �حقوق اإل�سان �ش�ل عامّ ة أو ميْ حساسيّ 

الّد  يتيح  أن  للمدرّ يجب   م�انيّ إ��ن  ليل 
ّ

الش �عر�ف  بأّن ة  س  باب  قد  اإل�سان  بلور��ا  حقوق   �� اهمت 

 
ُ
 االجتماعيّ   والعلومُ   الفلسفة

ّ
  ھ ينب��ة، وأن

ّ
 �نب��  ة. و ها من طرف القوان�ن الوطنيّ ترسيخها �ل

ّ
ا  مانً إي تص��  أال

عقالنيّ  قناعة  تبنّ بل  املعقول  من  را�خة  العيش الّد ينب��  قناعة    ،��اة  تحقيق  أجل  من  �شغف  ع��ا  فاع 

 املش��ك والكرامة ل�جميع. 

  18ة  املادّ   ة. والواقع أّن ة الدينيّ �ّ �� ا�حرّ   الكر�م، ا�حّق  ن ال�ي �سمح بالعيش املش��كمن حقوق اإل�سا

اإل �حقوق  العاملي  اإلعالن  تنّص من  أّن   �سان  حّق   ل�ّل   ع��  حرّ   ا �خص  والّد �ّ ��  والوجدان  الفكر  ين،  ة 

 ظهار دينھ أو  إتھ ��  �ّ تھ �� �غي�� دينھ أو معتقده، وحرّ �ّ حرّ   ويشمل هذا ا�حّق 
َ

 �د و عبّ ده بالتّ معتق
ّ

عائر  قامة الش

 واملمارسة والتّ 
ً
   حّر هو    . بلةٍ َد أمام املأل أو ع�� ِح   عليم بمفرده أو جماعة

ّ
 ي�ون لھ دين.  �� �غي�� دينھ أو أال

 ظر عن مواقفهم من الّد النّ   وجميع األفراد متساوون �غّض 
ّ

فرد    لزم �ّل ات هو ما يُ ين (األديان). وهذا بالذ

 ب. ة و�عصّ دغمائيّ  الذي يحميھ من �ّل  األمرن، نا أو غ�� متديّ متديّ  واء �انباح��ام اآلخر س

ا�حرّ  الّد �ّ بإقامة  املساواة) كحّق ينيّ ة  (ع��  آن واحد حرّ أسا�ىيّ   ة   �� ت�ون حقوق اإل�سان  ة ومح��مة  ، 

 ديانة. قها ع�� �ّل ها وتفوّ ع�� سموّ  ا�� تدّل إيمان، و�التّ  �جميع األديان، ول�ّل 

 

 

 

 



ول(  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةلثالسنة الثا  -عاشرالعدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 1202)  ديسمبر  - كانون اال
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