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َشكل الدَن العصب المحرك فٍ الذارَخ الشقافٍ أسٗمٍ ،الشٍء الذٌ َجعل من الشقافح أسالٗمَح شقافالح
دَنَح تامذَاز؛ فالدَن فٍ ممارسذه وذطوره عتر هذا الذارَخ أفرز إحداشَاخ مرجعَح لمخذلف أوجه النشالاط فالٍ
المجذمال  ،فوظَفذالاله ٖ ذنحصالالر فالالٍ عٗقالالح الفالالرد ترتالاله ،وٖ فالالٍ ذنظالالَ الجانالالب الروحالالٍ وحالالده ،تالالل َقالالد رإَالالح
شمولَح  -و"ملذتسح" أحَانا -حول مخذلف أشكال الذعتَر الشقافٍ والذنظَ اٖجذماعٍ معا .ولما كانخ الممارسح
الدَنَح ذقو علً اْحكا الشرعَح ،فإن أنذاج الشقافٍ صار َخض ذتعا لذلك للمقوٖخ الفقهَح ،وَمالار

فالٍ

أطار الذٌ ذسمح ته "سلطح الفقَه".
وقد ذحدز محمد عاتد الجاترٌ عن الحضارج أسالٗمَح تصالفذها "حضالارج فقاله" ،فالٍ سالَا إتالرازه لالدور
الفقه فٍ هذه الحضارج ،حَز قا تالدور نفسه الذٌ قامخ ته الفلسفح فٍ الحضارج الَونانَح ،فسمَناها "حضارج
فلسفح" ،وهو الالدور ذاذاله الالذٌ قالا تاله العلال والذقنَالح فالٍ الحضالارج اْورتَالح المعاصالرج ،حذالً وصالفناها تؤنهالا
"حضارج عل وذقنَح"  .ودور الفقه فٍ الشقافح أسٗمَح ل َكالن فقالط ذوجَهَالا ،تالل صالار ذؤسَسالَا تذحولاله إلالً
منطلقاخ مرجعَح فٍ الذفكَر خصوصا فٍ خض الذتاسه تظروف السَاسح وإكراهاذها؛ فهو لَ

مجالرد ذعتَالر

أو مجرد شكل من أشالكال الفاعلَالح الذهنَالح ،تالل َمشالل القاعالدج المرجعَالح الذالٍ َنالذظ تواسالطذها أنذالاج الشقالافٍ
ترمذه.
والشقافح المغرتَح لال ذشالذ عالن هالذه القاعالدج المذحكمالح فالٍ الشقافالح أسالٗمَح ،القاعالدج الذالٍ ذجعالل مالن الفقاله
مرجعالالا ذرذالالد لهالالا طرائال الذفكَالالر وذنضالالتط لهالالا مسالالاراذه .غَالالر أن الذحالالوٖخ الذالالٍ شالالهدذها المنطقالالح العرتَالالح ـال
والمغرتَالح منهالا -تفعالل ذماسالها تالالنموذج الحضالارٌ الغرتالٍ ٖ ،سالَما إتالان الحقتالح اٖسالذعمارَح ،سالوف ذذالالرك
أشرها علً نمط مقارتح النختح المشقفح والسلطح الحاكمح لّخر الغرتٍ .وإن كان المَل الغالب والظاهر فٍ هذه
المقارتح خٗل المراحل اْولً َذؤس

علالً منطال الندَالح وَذوسالل تمصالطلحاخ ومفالاهَ عقدَالح ،مشالل الكفالر،

والجهاد ...فإن الجانب الخفٍ والشاوٌ فٍ ذلك المقارتح ،أخذ َالنه

ذالدرَجَا علالً أعجالاب تمٗمالح النمالوذج

الغرتٍ ،وَحفز علً اسذكشاف مصادر قوذه والذطل ْسرار ذفوقه.
وهو ما أدي فٍ فذراخ ٖحقح إلً ذراج دور الفقهاء فٍ فر

معاََره علً النظا اٖجذماعٍ والشقافٍ

وذٗشٍ حضوره فٍ النقاش العمومٍ تقدر ذنامٍ درجاخ اٖحذكاك تالغرب ،إذ أدي شَوع المعارف الغرتَح
ومناهجها داخل محَط الشقافح أسٗمَح إلالً ذفكَالك أنسالاقها الداخلَالح ،ومالن شال انتشالا رإي وذصالوراخ حدَشالح
ذعززخ تفعل ذحوٖخ تنَوَح عمَقح فٍ المجذم .
غَالالر أن انكمالالاش دور الفقهالالاء ل ال َسالالفر عنالاله ذحالالدَز شالالمولٍ فالالٍ المرجعَالالاخ الفكرَالالح والسالاللوكَح للدولالالح
والفرد ،إذ اسالذمر الالدَن تصالَغذه الذقلَدَالح حاضالرا تصالفذه هوَالح مشالذركح لكلَهمالا ،لكالن مالن خالٗل "الذوظَالف
 -اٌغبثش ،ٞتكىين انعقم انعربئ ،مذ اٌؼمً اٌؼشث ، ٟاٌذاس اٌج١نبء ،اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث ،ٟاٌطجؼخ اٌشاثؼخ <<  ،ؿ <9

الممنهج" لمعذقداذه وآلَاذه .فالصراعاخ السَاسَح ،تالدأخ ذذخالذ مالن الالدَن لتاسالا لسالذر عَوتهالا وذترَالر سالَاقاذها
المذنافرج ،كما عكسخ مخذلف الذَاراخ "الفكرانَح" فٍ موقفها مالن الحداشالح ومالن إشالكالَح اْصالالح والمعاصالرج
درجح ارذتاكها وذناقضاذها لهَمنح الهالاج

الالدَنٍ فالٍ مقارتذهالا .فالذتسالخ معالارك الذحالدَز تمعالارك السَاسالح،

وكانخ النذَجح ذؤجَل الحس فٍ مصَر الذحول الشقافٍ للمجذم وانفراط لحظح اسذئناف العقل لوظَفذه.
1
اصطد المغرب تالنموذج الحضارٌ الغرتٍ ْول مرج علً وق الهزَمح المرج الذٍ منٍ تهالا جَشاله سالنح
 ;11أما الجَش الفرنسٍ فٍ معركح إَسلٍ ،ش شالاءخ اْقالدار أن َكالون لاله موعالد جدَالد مال هزَمالح أخالري
تذطالالوان سالالنح  ;91أمالالا الجالالَش أسالالتانٍ ،فكالالان للهالالزَمذَن المذالالوالَذَن وق ال الزلالالزال علالالً النختالالح المشقفالالح
والسَاسَح علً السواء ،كما أسالهمخ "الالرحٗخ السالفارَح" خالٗل هالذه الفذالرج فالٍ رسال معالال الذفالو اْورتالٍ
ونحخ ذمشل جدَد لصورج الغرب فٍ المخَالال المغرتالٍ ،ممالا حمالل المخالزن منالذ عهالد محمالد الراتال (<- ;8
 ) ;:1ش الحسن اْول ( ) ;<1- ;:1إلً ذغََر شكل الذعامل م الظروف الجدَدج نظرا لوجوده علً خط
ذما

الذحوٖخ الجارَح فٍ محَطه ووعَه تاْستاب المادَح لهزائمه العسكرَح .فتادر إلً اٖسذعانح تـ"النختالح

الذجارَح الحضرَح العارفح تؤحوال المال واْعمال فٍ العال المعاصر" تدل النختح الذقلَدَالح مالن أعَالان التادَالح
تع

و"جلب فنََن أجانب فٍ الجَش وذؤسَ

الصناعاخ" 1وإَفاد التعشاخ العلمَح إلً أورتا وذنوَ إمكانَاخ

الذواصل م الحضارج الغرتَح .غَر أن الفجوج الذارَخَح المهولح الفارقح تالَن المغالرب وعالال الشالمال لال ذمالنح
المخزن الفرصح لذدارك الزمن ،كما ل ذفلح الَقظح الدسذورَح الذالٍ عتالرخ عنهالا متالادراخ الذنظالَ الدسالذورٌ
منذ أوائل القرن العشرَن فٍ ذواف المخزن والنختح علً ذحدَز السلطح ،وهٍ متادراخ ذكمن أهمَذهالا ،رغال
هَمنح الروح الدَنَح علَها ،كما َري فرَد لمرَنٍ "فٍ ذكََفها الذكٍ لمطالالب أصالٗح تمفهوماله الفقهالٍ ،مال
1

مطالب أصٗح تمضمونه الحداشٍ".

أمالالا دعالالاوي "الذحالالدَز" الذالالٍ رفعذهالالا القالالوي اْورتَالالح (فرنسالالا ،ترَطانَالالا ،إسالالتانَا ،ألمانَالالا  )...فالالٍ وجالاله
المغرب خٗل فذرج ما قتل الحماَح ،وكرسذها تنود مإذمر الجزَرج الخضراء سنح  ، <99فلال ذكالن ذهالدف فالٍ
واق اْمر إٖ إلً إضعاف المغرب وإرتاكه تمخطط دولٍ َسالعً لذترَالر الهَمنالح اْورتَالح علَاله .وقالد حصالل

 وٍّخ "اٌّخضْ" رذي ف ٟأفٍٙب اٌٍغ ٞٛػٍ" ٝاٌّغزٛدع"؛ أِ ٞىبْ رخض ٓ٠اٌّإٔٚةخ ٚاٌغةحػٚ ،لةذ اعةزؼٍّذ ِٕةز ػةذح لةش٠ ٚ ،ْٚشد٘ةب اٌةجؼل ئٌة ٝػٙةذاٌّشاثط ،ٓ١ؽ١ش وبْ ٠شرجو ٘زا االعةزؼّبي ِةغ ِمزنة١بد عجب٠ةخ اٌنةشابتٚ .لةذ رطةٛس رةذس٠غ١ب ٌ١ؾ١ةً ئٌة ٝؽىةُ اٌغةٍطبْ ٚأعٙضرةٗٚ ،الصاٌةذ رغةزؼًّ فةٟ
اٌمبِٛط اٌغ١بع ٟاٌّغشثٌٍ ٟفذ االٔزجبٖ ٌٍغبٔت اٌمّؼٚ ٟاٌؾّ ٌٟٛف ٟإٌظبَ اٌّغشث.ٟ
1

 ػجذ اٌغحَ اٌؾّ١ش ،انًغرب وأوروبا وقضايا اإلصالح في يرحهت االنتقال اندييًقرايي (سؤ٠ةخ عٛعةٛ١ربس٠خ١خ) ،مةّٓ "رغشثةخ اإلفةحػ فة ٟاٌّغةشة"،إٌّبً٘ٚ ،صاسح اٌضمبفخ اٌّغشث١خ ،ػذد <ٕ٠ ،:9-9ب٠ش  ، 991ؿ 1

1

 رزّضً ٘زٖ اٌّجبدساد اٌذعزٛس٠خ فِ ٟزوشح ػجذ هللا ثٓ عؼ١ذٔ ،ـ اٌّؾشٚع اٌذعزٛسٌٍ ٞؾةبط ػٍة ٟصٔ١جةشٔ ،ةـ اٌؾة ١ػجةذ اٌىةشِ ُ٠ةشاد ،دعةزٛس "ٌغةبْاٌّغشة" .أظش :فش٠ذ ٌّش ،ٟٕ٠انفكرة انهيبرانيت وانحياثت انسياسيت في انًغربِ :مذِبد ف ٟاٌزغٍٚ ٟاٌّزب٘خِٕ ،ؾٛساد ٚعٙخ ٔظش ، 9 9 ،ؿ 9

هذا فٍ وقخ اشذد فَه الصالراع داخالل المخالزن تالَن ذَالار مناصالر للذجدَالد وآخالر محالافظ ذمكالن خٗلاله الساللطان
المولً عتد العزَز ( ) <9;- ;<1من اٖنذصار للذَار اْول ،8غَالر أن قتولاله اٖضالطرارٌ تنذالائج المالإذمر
خل ردج فعل وطنَح جسدذها نختح دَنَح معارضالح ،ذشالكلخ خالارج الالتٗط تقَالادج العالال محمالد اتالن عتالد الكتَالر
الكذانٍ ،وأسفرخ عن عزل الساللطان وذحرَالر "شالروط التَعالح الذعاقدَالح" ْخَاله المالولً عتالد الحفالَظ (;- <9
< ) َو َ 1ناَر ; ، <9وهٍ الشروط الذٍ طوقالخ عنقاله تالرف
المناط المحذلح واسذعادج رموز السَادج الوطنَح وفر

نذالائج المالإذمر وإعالٗن الجهالاد لذحرَالر

هَتذهالا .9غَالر أن الصالراع الشخصالٍ والمالذهتٍ تالَن

المولً عتد الحفَظ ومحمد تن عتد الكتَر الكذانٍ فكك الوحدج الوطنَح الواجب ذوافرها تَن السلطذَن السَاسَح
:

والعلمَح وأفشل المطالب الدسذورَح للعلماء.

كمالا أن سالاللطاخ الحماَالح لال ذعمالل خالالٗل نشالالاطها أدارٌ تالالمغرب ،سالالوي علالً ذحالالدَز أدواخ السالالَطرج
المادَح دون مقارتح "النظا اٖجذماعٍ" وقد ذراف ذلك م الرف
الحماَح ولو ذعل اْمر تضرورَاخ الحَاج ،وذعك
ومالالا قتلهالالا ،مشالالل شالالرعَح المكالالو

الالدوغمائٍ للعلمالاء لكالل جدَالد َصالدر عالن

نوعَح القضاَا المعروضح علً أفذاء خٗل فذرج الحماَح

واسالالذعمال الذلَغالالراف واٖنخالالراط فالالٍ صالالندو الضالالمان اٖجذمالالاعٍ ،ذلالالك

الحساسَح المفرطح للنختح الدَنَح فٍ ذعاملها م مسذجداخ العصر ونزوع العقل الفقهٍ حَنها إلً تسط منطقاله
علً كل جدَد تالذحرَ والذحلَل .وغنٍ عن الذذكَر هنا تؤن مسؤلح الذحدَز خٗل هذه الفذرج اقذرنخ فٍ ذهالن
نختح علماء الشرَعح "تالذغرَب والحماَح" الشٍء الذٌ "كَف ردود فعلهالا ومواقفهالا ذجالاه أٌ مشالروع ذحالدَشٍ
;

تما فَه ذعلَ التناخ وذدرَسهن علً النمط الحدَز".
غَر أن هذا الذشدد فٍ رف

الذحدَز ل َواكته ذشدد فالٍ رفال

المشالروع اٖسالذعمارٌ؛ فغَالاب الذالؤطَر

أَدَولوجٍ لدي العلماء وعجزه عن اسذَعاب خصوصَاخ الحماَح ومخططاذها جعلهال َسالقطون فالٍ شالتاك
الفرنسالالََن الالالذٌ نجحالالوا أول اْمالالر فالالٍ اسالالذمالح معظمه ال عالالن طرَال إَهالالامه تالالـ"احذالالرامه لٕسالالٗ وموافقالالح

8

 رُ رٌه عٕخ  <9ثٕغبؽٗ ف" ٟئصاٌخ اٌّؾبفظ ِٓ ٓ١اٌؾىُ" اٌز ٓ٠وبْ ػٍ ٝسأع ُٙاٌقذس األػظُ اٌؾبط اٌّخزبس ثٓ ػجذ هللا ٚٚص٠ش اٌّبٌ١خ ِؾّةذ اٌزةبصٞاٌشثبهٚ ٟاٌؾبعت ٚلببذ اٌّؾٛسح ئدس٠ظ ثٓ ٠ؼ١ؼ ،أِب اٌز١ةبس اٌّغةذد فزضػّةٗ ٚص٠ةش اٌؾةشة إٌّجٙة .ٟأظةش :أؽّةذ ص٠ةبد ،ٞاٌّؾةبس٠غ اٌذعةزٛس٠خ ٚاٌغ١بعةخ
اٌّغشث١خ فِ ٟطٍغ اٌمشْ اٌؼؾش ،ٓ٠مّٓ "رغشثخ اإلفحػ ف ٟاٌّغشة" ،إٌّبً٘ٚ ،صاسح اٌضمبفخ اٌّغشث١خ ،ػذد <ٕ٠ ،:9-9ب٠ش  ، 991ؿ ;:

9

 ال رٕذسط ٘زٖ اٌؾشٚه مّٓ فٍغفخ اٌؾذاصخ وّب ِ٘ ٛزؼبسف ػٍٙ١بٌ ،ىٓ وٙٔٛب رزأعظ ػٍ ٝث١ؼخ رؼبلذ٠خ ٚرٕظش ٌٍؾىةُ ػٍة ٝأٔةٗ ٍِةه ٌألِةخ ٚرؼزجةش اٌؾةبوُِغشد ِّضً ٌغ١بدرٙب رغؼٍٕب ٔؼزجش٘ب خطٛح "أفقبٌ١خ" ػٓ ِٕطك اٌفىش اٌغ١بع ٟاٌزمٍ١ذ ٞاٌز ّٓ١٘ ٞػٍة ٝرةبس ٠اٌّغةشة ٌّةذح لةشِٚ ْٚإؽةش ػٍة ٝئِىبٔ١ةخ
رٛظ١ف اٌّفب٘ ُ١اٌؾذ٠ضخ اٌّإعغخ ٌٍؾش٠خ ٚاالخز١بس ثبٌشأ.ٞ
:
 ثً ٠ز٘ت ِ١ؾ ٛث١ٍ١ش ئٌ ٝأْ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌىج١ش اٌىزبٔ ٟلذ رؼّذ رؾش٠ش ؽةشٚه "رؼغ١ض٠ةخ" ٌٍج١ؼةخ اٌؾف١ظ١ةخ ٌ١مةذَ ٔفغةٗ ثةذ٠ح ػةٓ اٌغةٍطبْ ػجةذ اٌؾفة١ع.ِ ٛ٘ٚب أىؾف ،ؽغت سٚا٠زٗ ِٓ ،خحي سدٖ ػٍ ِٓ ٝػبسك رٍه اٌؾشٚه ٌقؼٛثخ رؾممٙب ثبٌمٛيٛ٠" :عةذ ٕ٘ةبِ ،ةٓ اٌؾةشفبءِ ،ةٓ ٘ةُ ػٍة ٝاعةزؼذاد ثمجةٛي
٘زٖ اٌؾشٚه ٚرؾًّ ِغإ١ٌٚخ رؾم١مٙب ثؼ ْٛهللا" ،أطش:
Ed. Michaux-Bellaire, une tentative de restauration idrisite, revue du monde musulman, 2 année, juillet, n° 7 [394423], page 394
;

 -ئثشا٘ ُ١أػشاة ،ئس٘بفبد اٌزٕ٠ٛش ٚػٛابك اٌزمٍ١ذ ف ٟاٌفىش إٌٙن ٞٛاٌّغشث ،ٟفكر ونقي ،اٌغٕخ األ ٌٝٚػذد ِ ،:بسط ;<<  ،ففؾخ :

السلطان علً أعماله "< .الشٍء الذٌ سهل علً سلطاخ الحماَح اذخاد قرارخ مصَرَح فٍ شؤن المغرب دون
ذوق أَح مقاومح محذملح كما هو اْمر تخصوص ذعََن موٌٖ َوسف سلطانا من طرف الجنرال لَوطٍ سالنح
<  ،ش إتعاد موٌٖ إدرَ

عن السلطنح لصالح أخَاله محمالد مالن طالرف ذَالودور سالذَ سالنح  ، < :وهالو

المشهد نفسه الذٍ سَذكرر سنح  <81تمتاَعح موٌٖ عرفح خلفا لمحمد الخام

تإَعاز من أقامالح العامالح مالن

طرف علماء فا  ،م أنه عاتوا قتالل أسالتوع فقالط علالً التاشالواخ والقالادج شالقه لعصالا الطاعالح عالن الساللطان
الشرعٍ محمد الخام
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 .فالعلماء كانوا آخر من َذ اسذدعاإه ْداء وٖء التَعح فٍ مشهد طقوسٍ ،ول َالذ

الذحاقه تصف الممانعح إٖ تعد شَوع اْفكار الذحررَح وانذظامه فٍ إطار الحركح الوطنَح.
وفٍ ظل هالذه الظالروف الذالٍ هَمنالخ علالً فكالر ونفسالَح النختالح المخزنَالح والعلمَالح ،وانعكسالخ علالً نمالط
مقارتذهالالا ٔشالالكالَح الذخلالالف والذنمَالالح ،سالالوف َالالدخل المغالالرب طالالورا جدَالالدا مالالن ذارَخالاله ،طالالورا ذمَالالزه المقاومالالح
العسالالكرَح والسَاسالالَح الذالالٍ أعلنهالالا الزعمالالاء الوطنَالالون ضالالد الحضالالور اٖسالالذعمارٌ اْجنتالالٍ .وقالالد كالالان الالالدَن
حاضرا فٍ صلب المقاومح وذؤجَجهالا ،تاعذتالاره حسالب ذعتَالر علالٍ أوملَالل َمشالل "نوعالا مالن الهوَالح الجماعَالح
الدفاعَالالح فالالٍ مواجهالالح قالالوج اٖحالالذٗل" الشالالٍء الالالذٌ جعالالل قدسالالَح الالالدَن ونتالالالح وظَفذالاله ذحالالول دون فحالالص
الترادَغماخ المذولدج عن طرَقالح اشالذغاله وانعكاسالاذها علالً أنمالاط الذفكَالر والساللوك فالٍ المجذمال  .إذ لال ذكالن
هناك الحاجح "إلً وض الفكر الدَنٍ علً محك الذحلَل النقدٌ .فالدَن فٍ هذه المرحلالح كالان حالاجزا للذعتئالح،
وسٗحا للمقاومح ،وهوَح جماعَح دفاعَح ،وذلك فٍ مجذمال مشالغول تمواجهالح اْجنتالٍ قتالل أن َكالون مشالغوٖ
1

تنفسه وقضاَاه".

 غ١ش أْ ٘زا اٌ ُ٘ٛثذأ "٠زحؽ ٝف ٟأٚاخش األسثؼٕ١ةبد ػجةش عٍغةٍخ ِةٓ اٌّٛاعٙةبد ثة ٓ١اٌمقةش ٚاإللبِةخ" ،أظةش :د٠ةً أف .اوٍّةبْ ،اٌّؼشفةخ ٚاٌغةٍطخ فةٟاٌّغشة ،فٛسح ِٓ ؽ١بح ِضمف ِٓ اٌجبد٠خ ف ٟاٌمشْ اٌؼؾش ،ٓ٠رشعّخ ِؾّذ أػف١فِ ،شوض هبسق ثٓ ص٠بد ٌٍذساعبد ٚاألثؾبس ،د ْٚروش عٕخ إٌؾش (سثّةب
 ،) 999ؿ 1

<

9

- Joseph Luccioni, directeur des affaires chérifiennes du Maroc, L’avènement de Sidi Mohammed ben Youssef au
e
trône au Maroc, Revue de l’Occident musulman et de la méditerranée, n° , semestre 1972, p 126
غ١ش أْ اٌؼذد األٚي ِٓ اٌغش٠ذح اٌشعّ١خ فٔ ٟغخزٙب اٌفشٔغ١خ ،اٌقبدسح ٛٔ َٛ٠فّجش <  ،رٛؽ ٟثأْ ػٍّ١خ اٌزؼ ٓ١١لذ رّةذ ثمةشاس ٚهٕة ،ٟؽ١ةش روةشد
أٔٗ ػمت رٕبصي عحٌخ ِٛال ٞؽف١ع ػٓ اٌؼشػ "اعزّغ اٌؾشفبء ٚاٌؼٍّبء ٚأػ١بْ ِذٕ٠خ اٌشثبه ،ؽ١ش اٌّمش اٌؾبٌٌٍ ٟؾىِٛخ اٌؾش٠فخ ،ف ٟداس اٌّخضْ ثزةبس٠
< سِنةةبْ  1( 119غؾةةذ < )ٚ ،أػٍٕةةٛا عحٌةةخ ِةةٛالٛ٠ ٞعةةف عةةٍطبٔب ػٍةة ٝاٌّغةةشة .وّةةب أد ٜاٌؾةةشفبء ٚاٌؼٍّةةبء ٚاألػ١ةةبْ فةة ٟاٌّةةذْ األخةةشٜ
ثبالِجشاهٛس٠خ سفمخ لٛاد اٌمجببً ٚالءُ٘ ٌٍغٍطبْ اٌغذ٠ذ"ِ ٛ٘ٚ ،ب أوذرٗ ف ٟاٌؼذد األٚي ِٓ ٔغةخزٙب اٌؼشث١ةخ ثؾةٟء ِةٓ اٌزفقة ً١فزؾةذصذ فة ٟفقةً ثؼٕةٛاْ
«و١ف١خ ٔقش اٌغحٌخ اٌؾش٠فخِٛ :الٛ٠ ٞعف أػضٖ هللا» ػٓ رٕبصي اٌّ ٌٝٛػجةذ اٌؾفة١ع ػةٓ اٌؼةشػ ألعةجبة فةؾ١خِّ ،ةب اعةزذػ ٝاعزّةبع أ٘ةً اٌؾةً ٚاٌؼمةذ
اٌز ٓ٠وبْ ِٕ ُٙػٍّبء اٌؼذٚرٚ ٓ١ؽشفبؤ٘ب ٚأػ١بٔٙب ٚٚلةغ اخز١ةبسُ٘ ػٍة ٝاٌّةٛ٠ ٌٝٛعةف "فجةب٠ؼ ٖٛػٍة ٝاٌىزةبة ٚاٌغةٕخ ث١ؼةخ ؽةشػ١خ  ..ػٍة ٝاٌمٛاػةذ اٌذ١ٕ٠ةخ
اٌّشػ١خ" .أظش :اٌغش٠ذح اٌشعّ١خ ،اٌؼذد األٚي٠ ،جشا٠ش . < 1
 ئْ ٘زا ال ٕ٠فٚ ٟعٛد ػٍّبء أػٍٕٛا ِٕز اٌجذا٠خ دػٌٍّ ُٙؾّب٠خ ٌمٕبػز ُٙاٌخبفخ ثاِىبٔ١خ ٌٛٚط اٌؾنبسح ثٛاعطزٙب ٚاعزّشاسُ٘ ػٍ ٝرٍه اٌمٕبػةخ ٚدفةبػُٙاٌّغزّ١ذ ػٕٙب ِضً ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌؾغ.ٞٛ
 علٍ أوملَل ،سؤال الثقافة ،الثقافة العربية في عالم متحول ،الدار التَضاء ،المركز الشقافٍ العرتٍ ،الطتعح اْولً ، 998 ،ص <11

 -نفسه ،ص <1

غَر أنه فٍ مرحلح ٖحقح ،أخذ أعجاب تالالنموذج الغرتالٍ َذتلالور لالدي تعال
الذكالالوَن الحالالدَز ،وه ال خرَجالالو مالالدار

اْوسالاط المشقفالح مالن ذوٌ

أتنالالاء اْعَالالان الذالالٍ أنشالالؤذها سالاللطاخ الحماَالالح فالالٍ عشالالرَنَاخ القالالرن

الماضالالٍ ،وقالالد نج ال عالالن نشالالاطه مزاحمالالح العلمالالاء فالالٍ ممارسالالح السالاللطح العلمَالالح وخالالدش جالالزء مالالن رأسالالماله
الرمزٌ .فذوسعخ تالذلك قاعالدج النختالح الوطنَالح المهذمالح تمصالادر القالوج الحضالارَح والمادَالح للغالرب وضالرورج
اٖسذفادج من منجزاذه فٍ ستَل مجاراذه ومقاومذاله ،وهالو مالا خلال ذالوذرا فالٍ مقارتالح المشقفالَن المغارتالح حَنهالا
1

لقضاَا المجذم والشقافح.

ٚفِ ٟمبثً ٘ةزٖ اٌّؼط١ةبد ،عةٛف رزطةٛس اٌفىةشح اٌغةٍف١خ فة ٟاٌّغةشة ٔؾة ٛاٌؼمحٔ١ةخ ٚاالٌزقةبق ثبٌمنةب٠ب
اٌٛهٕ١ةةخ ،ػٍةة٠ ٝةةذ وةةً ِةةٓ أثةة ٟؽةةؼ١ت اٌةةذوبٌِٚ ) <1:- ;:;( ٟؾّةةذ ثةةٓ اٌؼشثةة ٟاٌؼٍةة) <91- ;;9( ٞٛ
ٚخقٛفةةب رٍّ١ةةزٖ ػةةحي اٌفبعةة ) <:1- < 9( ٟاٌةةز ٞأزظّةةذ فةة ٟفىةةشٖ ِةةب ػةةشف ث ة "اٌغةةٍف١خ اٌٛهٕ١ةةخ" أٚ
"اٌغةةٍف١خ اٌغذ٠ةةذح" .ئر ٚفةةشد اٌغةةٍف١خ فةة٘ ٟةةزا اٌغةة١بق خٍف١ةةخ ٔظش٠ةةخ ٌٍؼٍّةةبء ٚأفةةشصد سؤ٠ةةخ ػمحٔ١ةةخ ِزمذِةةخ
ٌٍؾنٛس اٌذ ٟٕ٠ف ٟاٌؾأْ اٌؼبَ د ْٚاالفطذاَ ِغ ِغزٍضِبد اإلعّةبع اٌؾةذ٠ش ،غ١ةش أٔٙةب ٌةُ رفٍةؼ فة ٟاؽزةٛاء
ػٍّ١خ اٌزضبلف ٚاٌزخف١ف ِٓ ٚهأح االصدٚاع١خ ث ٓ١سؤ٠خ أف١ٌٛخ رمٍ١ذ٠خ ِضٍٙب فمٙةبء اٌةجحد ٚفةٛف١زٙبٚ ،أخةشٜ
8

ٌ١جشاٌ١خ ِٕفزؾخ رجٍٛسد ع١بع١ب ف ٟؽضة اٌؾشوخ اٌم١ِٛخ ٌّؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌٛاصأ.ٟ

ٚلةةذ أد٘ ٜةةزا اٌّٛلةةف اٌّةةضدٚط ،ثةةً ٚاٌّزٕةةبلل ئصاء اٌ٠ٛٙةةخ اٌٛهٕ١ةةخ ئٌةة ٝأمغةةبَ إٌخجةةخ اٌّغشث١ةةخ ثؼةةذ
االعزمحي ،ؽ١ش افطف عضء ِٕٙب ثغبٔت اٌخ١بس اٌزؾذ٠ض ٟالزذاء ثبٌّٕٛرط اٌفشٔغ ٟفِٛ ٟاعٙخ اٌغٛاد األػظُ
ِٓ إٌخجخ اٌز ٞاؽزذ ػٛدٖ ثبسرذاد "اٌغةٍف١خ اٌغذ٠ةذح" ئٌة ٝاٌشؤ٠ةخ اٌزمٍ١ذ٠ةخ ٚمةّٛس ِؾز٠ٛبرٙةب اٌزغذ٠ذ٠ةخ ٔظةشا
الٔقشاف ؽضة االعزمحي ٔٚخجزٗ ئٌ ٝاٌّؼبسن اٌغ١بع١خ ػٍ ٝؽغبة اٌ َّٛٙاٌفىش٠خ.
أِةةب فىةةشح "اٌزؼبدٌ١ةةخ" اٌزةة ٟرؼجةةش ػةةٓ ِز٘ج١ةةخ اٌؾةةضة ِٕةةز رجٕٙ١ةةب عةةٕخ  ، <91فزؾٌٛةةذ ئٌةةِ ٝغةةشد ِٛلةةف
ع١بع ٟأوضش ِٕٙب ِؾز ٜٛئ٠ذٌٛٛ٠عٟ؛ ف ٟٙسغُ اػزجبس٘ب اإلعةحَ أؽةذ ِقةبدس٘ب ٚػٍة ٝأٔٙةب "د١ٕ٠ةخ ئعةحِ١خ"
ٚرأو١ةةذ٘ب ػٍةة ٝأّ٘١ةةخ اٌةةذ ٓ٠فةة ٟاٌؾ١ةةبح اٌفىش٠ةةخ ٚاٌغ١بعةة١خ ٚااللزقةةبد٠خٚ ،أٔةةٗ "٠ؾةةً وض١ةةشا ِةةٓ اٌّؾةةبوً اٌزةةٟ
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 ػٍك ِؾّذ عج١ح ػٍ٘ ٝزا اٌٛمغ ثبٌمٛيٌ" :مذ أفةجؼ اٌّغزّةغ اٌّغشثةِ ٟؾةذٚدا ثزةٛرش ثة ٓ١دٕ٠بِ١ةخ اٌزضبلةً ٚاٌٛفةبء ٌٍةزاوشحٚ ،لةٛح اٌّبمةٚ ٟثش٠مةٗ ِةٓعٙخٚ ،دٕ٠بِ١خ اٌزغذ٠ذ ٚاٌزغ١١ش ف ٟأفك رؾذ٠ض ِٓ ٟعٙخ صبٔ١خ ٟ٘ٚ ،اٌغة١شٚسح اٌزة ٟرنةبػفذ ثؼةذ ئػةحْ االعةزمحي ثةٛر١شح أوجةش ٚثزغ١ةش ٚامةؼ فة ٟهج١ؼةخ
اٌفةةبػٍٔ ."ٓ١ةةـ اٌةةذسط االفززةةبؽ ٟاٌةةز ٞأٌمةةبٖ ِؾّةةذ عةةج١ح فةة ٟوٍ١ةةخ ا٢داة ثّىٕةةبط ٠ةة 999/ /9: َٛثّٕبعةةجخ افززةةبػ ِغةةٍه اٌفٍغةةفخِ .زةةبػ ػٍةةِٛ ٝلؼةةٗ
اٌؾخق:ٟ
http://www.mohamed-sabila.com/maqal1.html
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 ئٌ ٝعبٔت ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌٛاصأٛ٠ ٟعذ أ٠نب أؽّذ ثحفش٠ظ ِٚؾّذ اٌ١ض٠ذٚ ٞػّش ثٓ ػجذ اٌغٍٚ ً١غ١شُ٘ ِّٓ دسعٛا ثأٚسٚثب ٚسعؼٛا ئٌة ٝاٌّغةشةثفىشح "رأع١ظ ؽضة ع١بعٚ ٟهِٕٕ ٟظُ رٕظّ١ب ػقش٠ب ػٍ ٝغشاس األؽضاة األٚسٚث١خ" فٙإالء "ع١قجؾ ْٛفّ١ب ثؼذ صػّبء ل١ةبد ٓ١٠فة ٟاٌؾشوةخ اٌٛهٕ١ةخ
أِ ٚؾبسو ٓ١ف ٟئػذاد ٚرٛل١غ ٚص١مخ االعزمحي عٕخ  ." <11أظش :ػجذ اٌٙبد ٞثٛهبٌت ،رأع١ظ وزٍخ اٌؼًّ اٌٛهٕ ،ٟعش٠ذح اٌّغةبء ٠ة. 99; – 9 - 1 َٛ
اٌشاثو:
http://www.maghress.com/almassae/15337

ػغضد اٌّزا٘ت اٌؾذ٠ضخ أْ رؾٍٙب"ٌ 9ةُ رغةزطغ رمةذ ُ٠ئعبثةبد ٚامةؾخ ؽةٛي اٌّؾةشٚع اٌّغزّؼةِ ٟةٓ ِٕطٍةك
ئعحِِّ ٟب أد ٜثٙب أخ١شا ،خقٛفب ػٍ ٝاٌقؼ١ذ االلزقبد ،ٞئٌ ٝاالسرّبء ف ٟأؽنبْ اٌفىشح اٌٍ١جشاٌ١خ.
وقد ذعزز هذا الذنافر الفكرٌ حول المشروع المجذمعٍ تفعل الصراع السَاسٍ تالتلد ،إذ عرفالخ السالنواخ
اْولً من اٖسذقٗل صراعا مركتا ،ذمشل أوٖ فٍ الصراع حول شكل السلطح وطرَقح ذنظَ الدولح ،دار تَن
المإسسح الملكَح من جهح وأحزاب الحركح الوطنَح من جهح أخري ،ش ما لتز التلد أن انفذح علً صراع آخر
سَذطور ذدرَجَا ،ذمحور حول شكل المجذم والشقافح ،دار تَن القوي الحداشَح المشكلح مالن خرَجالٍ المالدار
الفرنسَح خصوصا والقوي الدَنَالح المشالكلح مالن هَئالاخ العلمالاء مدعومالح تالكذلالح الذقلَدَالح الوازنالح داخالل حالزب
اٖسذقٗل ،وقد شكلخ مدونح اْحوال الشخصَح والذعلَ الدَنٍ فضاءاخ مفذوحح لذلك الصراع.
وهنا سوف ذلعب تراغماذَح السلطح فٍ صراعها السَاسٍ ـ خٗل هذه الفذرج  -علً ذتنٍ خَالار المحافظالح
ضدا علً خَار الذحدَز ،وهو ما ذجلً فٍ رعاَح "راتطح علماء المغرب" ودسذرج "إمارج المالإمنَن" وإذخالا
الخطاب الرسمٍ تمفاهَ الحك السلطانٍ ،مشل "التَعح" و"أجمالاع" و"النسالب الشالرَف" كمالا سالَزداد النشالاط
الرسمٍ فٍ الحقل الدَنٍ ذمددا تأشراف علً الملذقَاخ واْنشطح الدَنَح (الدرو

الحسنَح ،جامعح الصالحوج

أسٗمَح ،الزواَا .)...وما َشكل خصوصَح مغرتَح هنا هو أن ذتنٍ خَار المحافظح من جانب السلطح ل َالذ
عتر الذحالف مال مإسسالح العلمالاء ،تالل عتالر احذوائهالا وذملكهالا وذلالت

رموزهالا ،وهالذا أمالر ٖفالخ لٗنذتالاه منالذ

السنواخ اْولً لٗسذقٗل ،ومما له دٖلح فٍ هذا السَا هو أن من الحزب الشَوعٍ سالنح  <99مالن طالرف
محكمح اٖسذئناف تالرتاط ل َرذكز علً فذوي دَنَح ،تل علً مضمون خطب الملك محمد الخام

المذضالمنح

لرإَالالح شالالمولَح للالالدَن ذعذتالالر الطروحالالاخ المادَالالح معادَالالح لٕسالالٗ  ،الشالالٍء الالالذٌ حمالالل رَمالالٍ لوفالالو ( Remy
 )Leveauعلً اعذتار الحك تمشاتح ذحالذَر لكالل ذنظالَ سَاسالٍ َعذمالد مرجعَالح مذهتَالح َمكنهالا أن ذذمالاهً مال
:

مرجعَح الحزب الشَوعٍ المغرتٍ.

وقد أدي هذا الذوظَف الرسمٍ للدَن إلً أن صارخ السلطح الحاكمح سلطح سَاسَح ودَنَح فالٍ اِن ذاذاله،
الشٍء الذٌ سَجعل من نقد الخَالاراخ السَاسالَح للساللطح َنطالوٌ علالً خطالر الظهالور فالٍ شالكل نقالد للمرجعَالح
الدَنَالالح للمجذمالال  .وقالالد أدي هالالذا الخلالالط تالالَن الالالدَنٍ والسَاسالالٍ ،فالالٍ جهالالاز الدولالالح علالالً مسالالذوي المإسسالالاخ
والخطاب ،إلً ذٗز مسذلزماخ الذحدَز م مذطلتاخ السَاسح ،مما شكل إعاقح حقَقَح أما اٖنفذاح الشقافٍ.
فالسلطح كانخ ذلجؤ للدَن فٍ ذترَر هَمنذها السَاسَح ،ومالن شال كانالخ ذحالرص علالً اٖحذفالاظ تتَئالح شقافَالح
ذقلَدَح لكسب الذَار المحافظ فٍ دع أطروحذها حول الحك  ،لكنها فٍ الوقخ نفسه نجحالخ فالٍ إخالرا
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علمالاء

 ػجذ اٌىش ُ٠غحة ،انفكر انتقييي في اإليييىنىجيت انتعادنيت ،اٌطجؼخ األ ، <:< ٌٝٚاٌقفؾبد ػٍ ٝاٌزٛاٌ99ٚ 1 ٟ:

- Remy Leveau, le sabre et le turban: l’avenir du Maghreb, Paris, Ed : Françoise Bourin, 1993, p 80

الشرَعح وذصفَح الفقه الذقلَدٌ من معظ الذرسانح القانونَح للدولح تما فٍ ذلك إطالٗ مسلسالل ذحالدَز القضالاء
الالذٌ انذهالً سالالنح  <98تإلغالاء المحالالاك الشالرعَح .أمالالا القالوي الحداشَالح ،الذالالٍ اسذعصالً علَهالالا ذحالدَز مجذمال
ذحاصالالره رإَالالح دَنَالالح رسالالمَح وحَالالدج اٖذجالالاه وَخض ال لنظالالا سَاسالالٍ ملذالالت

تالالالدَن وَرذكالالز علَالاله فالالٍ ذالالؤمَن

مشروعَذه ،فإنها تدورها ل ذنشؤ ضدا علً الخطاب الدَنٍ أو فٍ ذماَز عنه ،تل احذضنخ منذ تداَاذها اْولً
ذمشَلَح العلماء من خرَجٍ القروََن وجام اتن َوسف ،فكان لحضوره أشره فٍ الذخفَالف مالن حالدج المطالالب
الحداشَح ،فصارخ اْحزاب ذاذها ،مشل حزب الشوري واٖسذقٗل ،وحزب الوحدج ،ش حالزب اٖذحالاد الالوطنٍ
للقالواخ الشالعتَح فضالٗ عالن حالالزب اٖسالذقٗل ،ذركالز دعوذهالا علالالً الذحالدَز السَاسالٍ وأدارٌ وذالذحفظ علالالً
الذحدَز الشقافٍ.
2
أدخ الذحوٖخ التنَوَح المذسالارعح فالٍ المجذمال المغرتالٍ تعالد اٖسالذقٗل إلالً إفالراز فالاعلَن جالدد محملالَن
توظائف اجذماعَح وشقافَح جدَدج مذفاوذح فٍ درجالح قالدرذها علالً هالد اْنظمالح الموروشالح ،وإعالادج تنالاء أخالري
أكشر ذٗإما م راهنَح الوض المعَشالٍ والعٗئقالٍ للمجذمال  ،وَذمشالل هالإٖء الفالاعلون فالٍ "المشقالف الحالداشٍ"
و"أسٗمٍ الحركٍ" ش "الشتاب والمرأج والمقاول المذعل ".
أ -بروز المثقف الحداثي:
عرف النصالف الشالانٍ مالن القالرن العشالرَن حضالورا ٖفذالا لمشالارَ فكرَالح عرتَالح ،أعالادخ صالَاغح أسالئلح
الحاضر العرتٍ فٍ قوالب فلسفَح ،وقد ارذتطالخ ذلالك اْعمالال تؤسالماء مغرتَالح تالارزج خصوصالا محمالد عزَالز
الحتاتٍ وعتد هللا العروٌ ومحمد عاتد الجاترٌ ،حَز سَإدٌ هذا الحراك علالً مسالذوي أنذالاج الفكالرٌ إلالً
طرحه كعامل مسذقل فٍ الصراع من أجل الذحدَز ،معززا تذلك العامالل السَاسالٍ للقالوي الَسالارَح واللَترالَالح
فٍ صراعها م قوي الذقلَد ،وتالذالٍ انخراط المإسسح الذعلَمَح ودرسها الفلسفٍ فٍ مزاحمالح المسالجد ودوره
الروحٍ فٍ رعاَح الفضاء العا من خٗل اسذحضار "الوعٍ الحداشٍ الذالارَخٍ ،المالرذتط تمجالال الذفكَالر فالٍ
أصٗح السَاسٍ واٖجذماعٍ وذغََر الذهنَاخ" ;،وهنا َذكر اْسذاذ محمد ستَٗ الدور الكتَر للفلسالفح "فةٟ
رٕ٠ٛش اٌؼمٛي ٚفزؼ اٌؼ ْٛ١ػٍ ٝاٌؼقةش" ِٕةز ئٔؾةبء اٌّذسعةخ اٌّغشث١ةخ اٌؾذ٠ضةخ فة ٟاٌمةشْ اٌّبمةٚ ،ٟأٔٙةب ثؼةذ
االعزمحي اسرجطذ "رذس٠غب ٚئٔزبعب ثبٌٕنبي اٌغ١بع ِٓ ٟأعً اٌزغ١١ةشٚ ،ؽةىٍذ اٌغةٕذ ٚاٌّةٛسد اٌفىةشٌٍ ٞمةٜٛ
<

االعزّبػ١خ إٌّبد٠خ ثبٌزمذَ فِ ٟغزّؼٕب".

;

 وّبي ػجذ اٌٍط١ف ،أعئٍخ اٌفىش اٌفٍغف ٟف ٟاٌّغشة ،اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث ،ٟاٌذاس اٌج١نبء ،اٌطجؼخ األ ، 991 ٌٝٚؿhttp://www.mohamed-sabila.com/maqal1.html

<-

كمالالا سالالذإدٌ الكذاتالالاخ الفلسالالفَح الذالالٍ ذناولالالخ تالنقالالد المالالوروز الشقالالافٍ ومسالالاءلح الذالالراز إلالالً اخذالالرا حقالالل
الذداول أسٗمٍ ومقارعح أَدَولوجََن أسٗمََن وفقهاء الشرَعح فٍ "القول الالدَنٍ" 9،ومالن شال ذقالوَ
احذكاره للمرجعَح الدَنَح وحقنها تالتذور اْولً للعل الحدَز .فمسؤلح الذراز سَذ اسذدعاإها هنا فٍ سالَا
اٖهذما تالحداشح ،وهو ما َقصده الجاترٌ تالقول إن الحداشح ذعنٍ اٖرذفاع "تطرَقالح الذعامالل مال الذالراز إلالً
مسذوي ما نسمَه تـ"المعاصرج"؛ أعنٍ مواكتالح الذقالد الحاصالل علالً الصالعَد العالالمٍ"؛ فهالو َالري أن الحداشالح
العرتَالالح ل ال ذرذ ال تعالالد لهالالذا المسالالذوي؛ ْنهالالا "ذسالالذوحٍ أطروحاذهالالا وذطلالالب المصالالداقَح لخطاتهالالا مالالن الحداشالالح
اْورتَح الذٍ ذذخذها "أصوٖ" لها" .فٍ حَن أن طرَ الحداشح عندنا َجب "أن َنطل من اٖنذظا النقدٌ فٍ
الشقافح العرتَح نفسها ،وذلك تهدف ذحرَك الذغََر فَها من الداخل".
وإلً جانب الوظَفَح الحداشَح فٍ دراسح الذراز عند الجاترٌ ،أسهمخ أفكاره الذوافقَح أَضا ورإَذه حول
الكذلح الذارَخَح فٍ إحراز ذقارب معرفٍ تَن المشروع الحداشٍ المذنور والمشروع أسٗمٍ الولَالد والمنفالذح
كمالالا سَتشالالر تالاله المشقفالالون أسالالٗمَون فالالٍ المشالالر العرتالالٍ .إذ كالالان لهالالذا الذقالالارب رج ال صالالدي فالالٍ السالالاحح
أسالالٗمَح المغرتَالالح ،وكالالان مالالن العوامالالل المخففالالح مالالن حالالدج الذنالالاق

تالالَن ذوٌ المرجعَالالح الحداشَالالح وأصالالحاب

المرجعَح الذراشَح ،إذ ل ذعد النظرج للمعجتَن تالحضارج الغرتَالح ذقالو علالً منطال الذكفَالر والذخالوَن ،الشالٍء
الذٌ َعنٍ تالنستح لهإٖء كسالته لشالرعَح الوجالود وذخلصاله مالن الوصالاَح الدَنَالح فالٍ ذواصالله مال الشالرائح
اٖجذماعَح.
ب  -اإلسالمي الحركي:
شالالهدخ الحركالالح أسالالٗمَح منالالذ ظهالالور ارهاصالالاذها اْولالالً أواخالالر السالالذَنَاخ ازدهالالارا ملحوظالالا مالالن خالالٗل
نشاطها الدعوٌ الذٌ ذوج م تداَح الذسعَنَاخ تذكشَف حضورها فٍ الشارع وهَمنذها علً اْجهزج الذمشَلَالح
الطٗتَح فٍ معظ الجامعاخ المغرتَح ،كما انخرطخ فٍ النقاش العمومٍ مسذفَدج من ذراج المإسسالح الدَنَالح
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 ٠زوش ػجذ هللا فٙذ إٌف١غ ٟأْ اٌؾشوخ اإلعحِ١خ رأخشد ف ٟدساعخ اٌزشاس ،سغُ أٔٗ ٠ؾىً اإلهبس اٌّشعؼٌ ٟةذػبرٙبٚ ،لةذ ظٙةش اال٘زّةبَ ثٙةزٖ اٌضغةشح فةٟ"ثؼةةل اٌىزبثةةبد ٌؼّةةبد اٌةةذ ٓ٠خٍ١ةةًٚ ،أوةةشَ مةة١بء اٌؼّةةشٚ ،ٞفزؾةة ٟػضّةةبْ" .أظةةش :ػجةةذ هللا فٙةةذ إٌف١غةةٌ ،ٟةة١ظ ِةةٓ ِقةةٍؾخ اإلعةةحَ ل١ةةبَ دٌٚةةخ ٌٍؾشوةةخ
اإلعحِ١خ ،ؽٛاس مّٓ وزبة "اٌؼٍّبٔ١خ ٚاٌّّبٔؼخ اإلعحِ١خِ ،ؾةبٚساد فة ٟإٌٙنةخ ٚاٌؾذاصةخ" ،ػٍة ٟاٌؼّة ،ُ١داس اٌغةبل ،ٟاٌطجؼةخ اٌضبٔ١ةخ  ، 99ؿ .11
(ٔؾش اٌؾٛاس عبثمب فِ ٟغٍخ اٌّ١بِخ ،ع ٕ٠ 9 ،<;:ب٠ش ;;< ).
ِ -ؾّذ ػبثذ اٌغبثش ،ٞانتراث وانحياثت دساعبد ِٕٚبلؾبد ،اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث ،ٟاٌذاس اٌج١نبء ،اٌطجؼخ األ ٌٝٚعجزّجش <<  ،ؿ 9- 8

 ؽ١ش اعزّش إٌظش ئٌ٘ ٝإالء ػٍ ٝأٔ ُٙفٕ١ؼخ فشٔغب ٚأدارٙب ف ٟرٕف١ةز ع١بعةزٙب االعةزؼّبس٠خ ،ؽزة ٝثؼةذ اعةزمحي اٌةجحدٚ ،فة٘ ٟةزا ٔمةشأ ألؽةذ ِٕب٘نةُٙ١لٔ" :ٌٗٛفز اٌفىش االعزؼّبس ٞئٌ ٝعضء ِٓ اٌؾجبة اٌّغشث ٟغ١ش اٌّؾقٓ ِٓ ،هش٠ك اٌّذسعخ ٚاٌضمبفخ األعٕج١خ ِىزٛثخ ِٚؾفٛظخ ِٚؼجشا ػٕٙب فة ٟاٌّغةشػ
ٚاٌغةّٕ١ب ٚاٌشعةة َٛاٌفٕ١ةةخٚ .أهٍمةةذ األِةةٛاي ٌٍقةةؾبفخ اٌفشٔغةة١خ ٌزةةشٚط ثؼؾةةشاد األٌةٛف ِةةٓ إٌغة ٚرغطةة ٟأخجةةبس اٌذٌٚةةخ اٌؾبِ١ةةخ ٚرشاثٙةةب األفةةٍٚ ٟأخجةةبس
األٔؾةةطخ اٌّؾٍ١ةةخ اٌزةة ٟال فةةٍخ ٌٙةةب ثّٙةة َٛاٌؾةةؼت اٌّمٙةةٛس ِٚطبِؾةةٗٔٚ ،ؾةةأ ع١ةةً ِةةٓ اٌّزؼٍّةة ٓ١اعةةزّبٌز ُٙاإلداسح االعةةزؼّبس٠خ ثةةبألعٛس اٌّغش٠ةةخ ٚثؼةةل
االِز١ةةبصاد ٌززخةةز ِةةٕ ُٙأّٔٛرعةةب ٌ ة (األ٘ةةبٌ )ٟاٌةةز ٓ٠أفةةجؾٛا ِزؾنةةشٌٚ ٓ٠ىةةٕ ُٙوةةبٔٛا ٚظٍةةٛا أرٔبثةةب ٌحعةةزؼّبس ؽزةة ٝثؼةةذ أْ غةةبدس ٘ةةزا االعةةزؼّبس رةةشاة
اٌّغشة" .أظش :د .ئثشا٘ ُ١ؽشوبد ،اٌقشاع ث٘ ٓ١ة٠ٛز ٓ١صمةبف١زِ ،ٓ١ذاخٍةخ فة ٟاٌٍّزمة ٝاألٚي ٌٕةذٚح ػةحي اٌفبعة :ٟاٌشثةبه :- 9 :اثش٠ةً  ،َ <;:مةّٓ
وزبة "اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ ٌٍّغشة" ،وزبة اٌؼٍُ ،اٌؼذد األٚي ،اٌطجؼخ األ ،]9 -1<[ ، <;; ٌٝٚففؾخ .8 -8

وعجالالز العلمالالاء عالالن مواكتالالح حاجَالالاخ المجذم ال المعاصالالر 1،وذنالالوع أدواذهالالا أعٗمَالالح الخاصالالح .وقالالد ذمحالالور
خطاب أسٗمََن المغارتح خٗل هالذه المرحلالح ـال فالٍ التعالد الهوَالاذٍ -علالً "ذؤكَالد أساللمح" المجذمال  ،دون أن
َكون له مشال نموذجٍ َشذدون إلَه؛ فاخذلفخ اجذهاداذه تاخذٗف فصائله الذنظَمَح ونمط ذكوَنه .
فالشَخ عتد السٗ َاسَن ،زعَ جماعح العدل وأحسان ومنظرها الوحَد ،دعا إلالً "أساللمح الحداشالح" فالٍ
طالالرح ذصالالوره للمجذم ال أسالالٗمٍ الحالالدَز ،وذلالالك مالالن خالالٗل دعوذهالالا إلالالً أَمالالان تالالاه 1وذالالرك "المسالاللماخ
العدمَالالح" الذالالٍ ذؤسال

منطقهالالا مذمشلالالح فالالٍ الداروَنَالالح وألحالالاد 8لكنالاله ٖ َنكالالر عنهالالا إَجاتَاذهالالا فالالٍ المجذمعالالاخ

الغرتَح 9ومن ش دعوذه إلالً اسالذفادج الشالوري أسالٗمَح مالن مسالاطر الدَمقراطَالح الغرتَالح عتالر ذتنالٍ النظالا
الدسالالذورٌ واٖنذخالالاتٍ وفصالالل السالاللطاخ واسالالذقٗلَح القضالالاء وحرَالالح الذعتَالالر وحقالالو أنسالالان :،ش ال القتالالول
تالذعددَالالح الحزتَالالح علالالً أسالالا
وعر

مَشالالا إسالالٗمٍ "َمكالالن كالالل ذنظالالَ سَاسالالٍ مالالن ذحدَالالد موقفالاله وذوضالالَح خَالالاره

ذصوره لٕسٗ ";  ،علً أن المَشا أسٗمٍ هو "دعالوج للجمَال إلالً المسالاهمح فالٍ مشالروع إعالادج

الذسلَ "< ؛ أٌ إعادج ذسلَ المجذم وأساللمح الحداشالح الذالٍ َرنالو إلَهالا ،وهنالا نقالف عنالد مفارقالاخ الخطالاب عنالد
الشَخ َاسَن ،وهٍ مفارقاخ ذجد أصلها فٍ مصادر الذؤشَر الذٍ خض لها فٍ ذكوَنه.
فكذاتاذه الذنظَرَح ذقو علً المنهج الذؤملٍ أكشر منها علً اٖسذدٖل الحجاجٍ تفعل ذجرتذه الصوفَح قتل
اعذناقه لٕسالٗمَح الحركَالح ،كمالا أناله مذالؤشر تسالَد قطالب فالٍ منهجَالح مقارتذاله "للفقاله الذشالرَعٍ" فالٍ "المجذمال
الجاهلٍ" الذٌ َسمَه تـ"مجذم الفذنح" ،حَز َنذهٍ اْمر تـ"ذخطَط دولح علً الور " ،ومن ش فهو َشدد فٍ
شروط اٖجذهاد تجعله ملكح َخذص تها أسٗمٍ الملذز دون غَره ،19وَركالز هماله فالٍ كَفَالح إعالداد الطلَعالح
المإمنح الذٍ َنه

علً عاذقها واجب ذؤسالَ

الدولالح ،وفالٍ هالذا السالَا َالذكل عتالد السالٗ َاسالَن عالن "الفقاله

 وهٍ الحالح نفسها الذٍ وجدخ فَها الحركح أسٗمَح الذونسَح ،حَز أكد راشد الغنوشٍ علً "أن تورقَتح ،تإقصائه مإسسح جامعح الزَذونح عالن سالاححالفعل فٍ المجذم الذونسالٍ،غَب تالذلك المرجعَالح الدَنَالح الذقلَدَالح ،ممالا جعالل حركذنالا ذعمالل فالٍ المجذمال الذونسالٍ ،تتعالد ذحالررٌ ،دون وصالاَح علَهالا ،مالن
مرجعَح دَنَح ذقلَدَح" .انظر :راشد الغنوشٍ ،نعمل ضالمن المجذمال ٖ مالن فوقاله ،حالوار فالٍ كذالاب "العلمانَالح والممانعالح أسالٗمَح ،محالاوراخ فالٍ النهضالح
والحداشح" ،مرج سات  ،ص < ( .نشر ساتقا فٍ مجلح الَمامح ،ع <َ 1 ، 98ونَو <;< )

1

1

 -ػجذ اٌغحَ ٠بع ،ٓ١اإلعحَ ٚاٌؾذاصخِ ،طجٛػبد اٌٙحيٚ ،عذح ،اٌطجؼخ األ ، 999 ٌٝٚؿ 9

8

ٔ -فغٗ ،ؿ 88- 81

9

 ٠مةةٛي ػجةةذ اٌغةةحَ ٠بعةة ٓ١فةة٘ ٟةةزا اٌقةةذد" :ال٠غةةؼٕب ئال أْ ٔؼزةةشف ثبٌؾم١مةةخ اٌٛظ١ف١ةةخ اٌفؼبٌةةخ ٌٍّغةةطشح اٌذّ٠مشاه١ةةخ فةة ٟد٠بس٘ةةب" .أظةةش وزبثةةٗ :اإلعةةحَٚاٌؾذاصخِ ،شعغ عبثك ،ؿ ;11

:

ٔ -فغٗ ،ؿ 111-11

;

ٔ -فغٗ ،ؿ 118

< -
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ٔفغٗ ،ؿ 119

 فٙةة٠ ٛؾةةزس ِةةٓ اعزٙةةبد "سعةةً ؽةةبد اٌةةز٘ٓ فقةة١ؼ اٌٍغةةبْ لبػةةذ خةةبسط اٌؾٍجةةخ ٠زفةةشط ٕ٠ٚزمةةذٌ ،ةة١ظ ٌةةٗ ثقةةش ثةةبٌٛالغ ٚال ئسادح فةة ٟئعةةذاء ٠ةةذ ٚرمةةذ ُ٠ػةةٌٍّْٛغب٘ذ ٓ٠اٌمببّ ٓ١ثبٌذػٛح  ...االعزٙبد ٌٍّغب٘ذ ٓ٠ال ٌٍمبػذ ...ٓ٠االعزٙبد ٌّٓ ٠ؼشف اٌّقبٌؼ ٚاٌّفبعذ ػٍ ٝاٌطج١ؼخ ٚف ٟاٌّ١ذاْ ال ف ٟاٌةٛسق ٚاٌزخّة."ٓ١
أظش :ػجذ اٌغحَ ٠بع ،ٓ١ؽٛاس ِغ اٌفنحء اٌذّ٠مشاه ،ٓ١١ؿ < ،89-1اٌطجؼخ األ. <<1 ٌٝٚ

المنهاجٍ"  1الذٌ َعنٍ ته "اكذشاف أسٗ اكذشافا جدَدا ،اكذشافا َعلمنا من نحن أوٖ ،هل نحن مسلمون أو
جاهلَون؟ ...وَعلمنا كَف دخل النا

إلً أسٗ أول ما دخلوه اسذجاتح لدعوج الرسول  ...وَعلمنالا تعالد ذلالك

كَف نرج نحن من موقعنا الراهن لحَاج أسٗ ؟"

1

فمشالالروع "أسالاللمح الحداشالالح" عنالالد عتالالد السالالٗ َاسالالَن َنسالالج م ال غاَالالاخ الفقالاله المنهالالاجٍ ،وَمالالار
مقذضَاخ اجذهاد الناشط أسٗمٍ؛ فهو َدعونا إلً حداشح إسٗمَح "الهَكل" ولَ

وف ال

"الروح" ما دا َفرغها من

محذواهالالا الفلسالالفٍ ،دون أن َقذالالرح ذخرَجالالاخ ذؤصالالَلَح لهالالا فالالٍ الخصوصالالَح الشقافَالالح لٓمالالح ،وَخذزلهالالا فالالٍ
ممارساخ إجرائَح فٍ الذنظَ وأدارج والمكذستاخ الذقنَح.
أما الخط الفكرٌ والسَاسٍ للفصائل أسٗمَح اْخري الذٍ سذشكل فَمالا تعالد حركالح الذوحَالد وأصالٗح
ومقاٖخ زعمائها وحواراذه ومحاضراذه ؛ فقد كانالخ ذالوحٍ توجالود حال

نقالدٌ َخذالر وعالَه دون الجالرأج

علً الجهر تاله ،ومالرد ذلالك فضالٗ عالن انذشالار الفكالر النقالدٌ للذالراز كمالا صالاغه الجالاترٌ إلالً انفذالاحه علالً
مراجعالالاخ الحركالالاخ أسالالٗمَح المشالالرقَح ،وهالالذا مالالا انعكال

متكالالرا فالالٍ قاموسالاله السَاسالالٍ ،حَالالز نجالالد مفالالاهَ

مسالالذعارج مالالن المرجعَالالح أسالالٗمَح ،مشالالل :الخٗفالالح ،الحسالالتح ،الشالالوري ،أهالالل الحالالل والعقالالد ...تجانالالب مفالالاهَ
مسذوحاج من ذجرتح الدولح الحدَشح ،مشل الدَمقراطَح ،الدسذور ،اْغلتَح والمعارضح ،الذمشَلَح النَاتَح ،السَادج
الشعتَح...
وهو المسلك نفسه الذٌ نهجه قادج ذنظَ اٖخذَار أسٗمٍ من خٗل المزاوجح تَن مراج مذنوعح ذضال
كذاتاخ سَد قطب وحسن التنا تجانب فذحٍ َكن ومحمد حسَن فضل هللا ومنَالر شالفَ وحسالن الذراتالٍ وراشالد
الغنوشٍ م اٖسذفادج من الذراز النضالٍ للَسار المغرتٍ ،وهالو مالا دأتالخ علَاله أدتَالاخ حركالح اْمالح وحالزب
11

التدَل الحضارٌ المذولدَن عنها ،م جرعاخ ذحدَشَح أكشر وضوحا.

1

 ٠غؼ ٝاٌفمٗ إٌّٙبع ٟئٌ ٝرغبٚص أػطبة رٕظ ُ١اإلخٛاْ اٌّغٍّ ٓ١ثشد االػزجبس ٌٍقؾجخ اٌز ٟرُ اٌزٕىش ٌٙب ثؼةذ ٚفةبح ِإعغةٗ ؽغةٓ اٌجٕةبٌ ،ىةٓ "اٌقةؾجخ"الرىف ،ٟئر ٠مزشػ ٠بعِ ٓ١ؼٙب "اٌخٍٛح" ٔضٚال ػٕذ ٚف١خ اثٓ ػشثٕ٘ٚ .ٟب ٠غضَ ٠بع ٓ١ثم" ٌٗٛفٍ ٛاعزّؼذ سٚؽبٔ١خ اثٓ ػشثة ٟثشثبٔ١ةخ اٌجٕةب ٌزغةذد ٌٍّغةٍّٓ١
ئعحِ ."ُٙأظش :اإلعحَ غذا ،ؿ :<:-:<8
1

ٔ -فغٗ ،ففؾخ 1:8

11

 عملخ "الحركح من أجل اْمح" علً طتال كذالاب "ذفنَالد حالد الالردج" لجمالال التنالا ضالمن سلساللح جرَالدج النتالؤ منالذ أواخالر الذسالعَناخ ،كمالا قالد حالزب اْمالحالمنتشال عنهالا فهماله للمرجعَالح أسالالٗمَح تؤناله "فهال وسالطٍ َعذمالالد قالراءج مقاصالدَح وذجدَدَالح لٕسالالٗ والذالراز ومالا َقذضالَه ذلالالك مالن إعالادج اٖعذتالار للعقالالل
وذوسَ مساحذه فٍ النظر والذنزَل ومن انفذاح علً المكذستاخ أَجاتَح للخترج الحضارَح أنسانَح ،وهو تالنذَجح َقالر تنسالتَح اٖجذهالاد الالذٌ َعتالر عناله".
انظر :حزب اْمح :الترنامج السَاسٍ ،مذاح علً موقعه اٖلكذرونٍ.
http://aloummah.org/images/stories/site/pdf/aloummah/20070705164851.pdf

كما اجذهد حزب التدَل الحضارٌ ،المنحل ،فٍ إتداع فكالرج "الحكمالح أنسالانَح" واعذمادهالا مرجعَالح لخطاله الفكالرٌ والسَاسالٍ تجانالب مرجعَذاله أسالٗمَح.
وقد ذ علً أساسها الدعوج إلً قطب دَقراطٍ َجمال مخذلالف أطَالاف المشالهد السَاسالٍ المغرتالٍ تغال النظالر عالن مرجعَالاذه اَٖدَولوجَالح ،وهالٍ الالدعوج
الذالالٍ رحالالب تهالالا الحالالزب اٖشالالذراكٍ الموحالالد .حَالالز َقالالرر الحالالزب فالالٍ أدتَاذالاله أنالاله "حالالزب سَاسالالٍ اخذالالار المرجعَالالح أسالالٗمَح ومرجعَالالح الحكمالالح أنسالالانَح،

وقد كان لهذا الحراك الفكرٌ وق كتَر لدي القَاداخ أسٗمَح المذطلعح إلً ممارسح السَاسح ،خصوصالا
وأن المرجعَح أَدَولوجَح لنظا الحك الملكٍ فٍ المغرب ذرذكالز خٗفالا للالدول العرتَالح وأسالٗمَح اْخالري
علً العامل الدَنٍ ،وأن الملكَح ذعذتر نفسها امذدادا لنموذج الخٗفح كما ذتلور فٍ الذجرتح الذارَخَح المغرتَح،
حَز صار هإٖء أسالٗمَون أكشالر وعَالا تضالرورج اقذحالا نقالد علمالٍ ومنهجالٍ للذالارَخ السَاسالٍ أسالٗمٍ،
مسالالذفَدَن مالالن عطالالاءاخ الفكالالر الغرتالالٍ القالالائ علالالً الحرَالالح لذترَالالر دعالالوذه وذالالوفَر الشالالرعَح لمشالالروعه 11؛
فالذراز أسٗمٍ الذقلَالدٌ الالذٌ اسالذمر حضالوره فالٍ نمالوذج الحكال تالالمغرب ،لال َكالن َسالمح تذعالدد الفالاعلَن
السَاسََن نظرا لمركزَح مقوٖخ ،مشل "الوٖء" و"طاعح أما " و"أجماع" و"اذقاء الفذنالح" ،غَالر أن النختالح
أسٗمَح الذٍ أتدخ حماسا فٍ نقد الذراز السَاسٍ ل ذنشغل تاذجاهاخ النقد الشقافٍ عمومالا (الذعلالَ  ،وضالعَح
المرأج ،أعٗ .)...
ولعل هذه اٖنذقائَح فٍ الذعامالل مال سالإال الذحالدَز فالٍ الذالراز ،القالائ علالً قتالول الذجدَالد فالٍ المقارتالاخ
السَاسَح دون الشقافَح ،ذفسر أساسا توجود الحركح أسٗمَح خٗل هذه الفذرج ضمن صف المعارضح السَاسَح
غَر المعذرف تها من جهح ،ومن جهح أخري لحرصها علً ذقوَح نفوذها فٍ المجذم تالمحافظح علً قاعدذها
الشعتَح ،وعلً عٗقاخ اْخوج الدَنَح م الفصائل أسٗمَح المخذلفح معها وكذلك مال أوسالاط العلمالاء ،فضالٗ
عن احذرازها من خطالر اٖنشالقا ٖ ،حذضالانها ذَالارا دعوَالا رافضالا لفكالرج الذجدَالد مالن أساسالها .فذغلتالخ تالذلك
المصالالح السَاسالالَح والذنظَمَالالح لٕسالالٗمََن علالالً قناعالالاذه الفكرَالالح ،وانعكسالالخ ذتعالالا لالالذلك علالالً مسالالذوي نسالالقه
الخطاتٍ ،تالرغ من انفذالاحه علالً اْفكالار النقدَالح للذالراز والالدعواخ الذجدَدَالح لعلال اْصالول 18.وأمالا هالذه
أضاءاخ الذجدَدَح والحذرج ،ل َكالن للقَالاداخ أسالٗمَح سالوي اٖسالذمرار فالٍ ازدواجَالح الخطالاب وعملَالاخ
1:

الذرمَ والذرقَ ( 19)bricolageم الذوفَ أحَانا والذلفَ أحَانا أخري.

وتاخذَارنا هذا نإكد علً منط أصَل فٍ ذفكَرنا ،هو منط المصالحح واٖنفذاح" .انظر :الخط السَاسٍ العا لحزب التدَل الحضالارٌ ،منشالوراخ حالزب
التدَل الحضارٌ ،الطتعح اْولً  ، 998ص ; <-
11

 ف٘ ٟزا اٌغ١بق رٕذسط اٌغٍغٍخ اٌزٔ ٟؾش٘ب ِؾّذ ٠ز ُ١ف ٟعش٠ذح اٌشا٠خ خةحي عةٕز٠ٚ ، <<1ٚ <<1 ٟجةذ ٚفٙ١ةب رةأص١ش اٌغةبثشٚ ٞامةؾب ؽةٛي ِٛلفةٗ ِةٓئؽةىبٌ١بد األفةةبٌخ ٚاٌّؼبفةةشح؛ ففةةِ ٟمةةبي ثؼٕةةٛاْ "فمةةٗ اٌّؾةةبسوخ فةةِٛ ٟاعٙةةخ لنةةب٠ب اٌزؾةةذ٠ش ٚاٌزأفةة "ً١روةةش أْ اٌؼّةةً اٌزغذ٠ةةذ٠ ٞفةةشك ػٍةة ٝاٌؾشوةةخ
اإلعةةحِ١خ االمةةطحع "ثّّٙزةةِ ٓ١زىةةبٍِزِّٙ ٓ١ةةخ رؾذ٠ض١ةةخ ٌٍمطبػةةبد اٌزمٍ١ذ٠ةةخ؛ أٌّ ٞةةب ٚسصٕةةبٖ ِةةٓ رةةشاس ِٚإعغةةبد ئعةةحِ١خ اخةةزٍو فٙ١ةةب اٌقةةبٌؼ ثبٌطةةبٌؼ،
ٚاؽزجه داخٍٙب ِب ٘ ٛأصش ِٓ آصبس اٌزخٍف ٚسعُ ِٓ سع َٛاٌزمبٌ١ذِّٙٚ ،ةخ رأفة١ٍ١خ ٌٍمطبػةبد األفةٍ١خ أ ٞرٍةه اٌزة ٟرةُ فٙ١ةب اٌزغذ٠ةذ ثؼ١ةذا ػةٓ لة ُ١اإلعةحَ
ٚرقٛسارٗ ٌٍؾ١بح٘ٚ .ةزا٠ ،ؼٕة ٟأْ ِٙةبَ اٌزؾةذ٠ش رفةشك ِؾةبسوخ فؼبٌةخ ػٍة ٝاٌةٛاعٙز ٓ١رضجةذ ِةٓ خحٌّٙةب اٌؾشوةخ اإلعةحِ١خ أْ س٠ةبدح اٌزغذ٠ةذ ال رفزةشك
ِةٓ عٍغةٍخ
مشٚسح ِخبفّخ ل ُ١اٌذٚ ٓ٠أْ اٌؾذاصخ ال رف١ذ ثبٌنشٚسح اٌؼٍّٕخٚ ،أْ اٌزأف ً١ال ٠ف١ذ ثبٌنشٚسح اٌضجبد ػٍ ٝاٌّةٛسٚس اٌزةبس٠خ ."ٟاٌؾٍمةخ
"أٚساق فِٕٙ ٟظ اٌزغ١١ش اٌؾنبس "ٞاٌشا٠خ ،ػذد ٔٛٔ 19 ،:جش . <<1
 ف٘ ٟزا اٌّٛمٛع ػٍك عؼذ اٌذ ٓ٠اٌؼضّبٔ ٟػٍة ٝاالخةزحف األفة ٌٟٛؽةٛي اإلعّةبع ِجةذ٠ب ٍِ١ةٗ ئٌة ٝاػزجةبس ؽةشػ١خ "ئعّةبع األِةخ وٍٙةب"ٚ ،أْ "ئعّةبعاٌّغزٙذ ٓ٠أ ٚاٌّز خققٚ ٓ١ؽذُ٘ ...أدِٔ ٝشرجخ ِةٓ ئعّةبع وةً األِةخ" ٚأْ "األِةخ ،ثؼةذ اٌىزةبة ٚاٌغةٕخِ ،قةذس ٌٍزؾةش٠غ ِٚقةذس ٌٍغةٍطبد" "ٚأْ ثذٍ٠ةٗ
٠غب ٞٚاٌظٍُ ٚاالعزجذاد ٚاؽزىبس اٌشأٚ ٞاٌغٍطخ ف٠ ٟةذ لٍةخ ِةٓ إٌةبط" .أظةش :اٌؾٍمةخ ِ 21ةٓ عٍغةٍخ "ؽةٛي ٚالةغ اٌؾةٛس ٜفة ٟاٌقةف اإلعةحِ "ٟثؼٕةٛاْ
"اإلعّبع ٚاألِخ ِقذس ٌٍزؾش٠غ" اٌؼذد  ِٓ 222عش٠ذح اٌشا٠خ 21 ،ؽزٕجش .2991
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 ػجةةبسح (ِ )bricolageةةٓ اثزىةةبس ا١ٌٚف١١ةةٗ سٚا ( )Olivier Royفةة ٟؽذ٠ضةةٗ ػةةٓ اٌّقةة١ش اٌةةز ٞأفنةة ٝئٌ١ةةٗ ِةةٕٙظ اإلعةةحِ ،ٓ١١اٌّخةةبٌف ٌّةةٕٙظ اٌّضمفةةٓ١ٚاٌفمٙبء ػٍ ٝاٌغٛاء ف ٟاٌزؼبهِ ٟغ ظب٘شح اٌؾذاصخ ،ؽ١ش أعفشد دػٛر ُٙئٌ ٝفزؼ ثبة االعزٙبد ،وّب ٠ش ،ٜػٓ ػٍّ١بد رشل١غ ( )bricolageػٍِ ٝغةزٜٛ
خطبث١ٌٚ ُٙظ ػٓ اٌزغذ٠ذ ٚاإلثذاع (.)innovation

غَر أن الموقف اٖنذقائٍ للحركح أسالٗمَح خالٗل هالذه الفذالرج ،فذالرج الشمانَنَالاخ والذسالعَنَاخ خصوصالا،
وذرددها تإزاء المشروع الحداشٍ ،أدي تها إلً الركون لٗنذظارَح وغَالاب الفاعلَالح علالً الصالعَد الشقالافٍ .أمالا
علالً الصالالعَد السَاسالالٍ ،فالالإن تعال

فصالالائلها ،خصوصالالا الجماعالالح أسالٗمَح سالالاتقا ،انزلقالالخ نحالالو اٖصالالطفاف

تجانب السلطح ومضاعفح إشاراخ حسن النَح إلً حد الذماهٍ م مشروعها فٍ معاداج القوي الحداشَح; ،1حَز
كان هذا َشكل جزءا من اسذراذَجَذها من أجل اكذساب اٖعذراف الرسمٍ.
3
كما واكب المجذم المغرتٍ ذحالوٖخ عمَقالح علالً مسالذوي تنَذاله سالمحخ تظهالور فالاعلَن جالدد فالٍ ذعالدَل
"منظومح القَ " وذطوَر العٗقاخ اٖجذماعَح نذَجح ارذفاع نستح الذمدن تستب كشافالح الهجالرج القروَالح وذوسالَ
المراكالالز الحضالالرَح والطاقالالح اٖسالالذَعاتَح للمإسسالالاخ الذعلَمَالالح ،وانذشالالار وسالالائل اٖذصالالال الحدَشالالح (خصوصالالا
الذلفالالزج) .وَظهالالر هالالذا الذحالالول فالالٍ تالالروز مإسسالالاخ المجذم ال المالالدنٍ الشالالتاتَح الذالالٍ أخالالذخ ذعتالالر عالالن ذطلعالالاخ
وممارساخ ذخالف ما اسذقر علَاله نمالط عالَش اْجَالال السالاتقح وولالوج الشالتاب للسَاسالح عتالر مإسسالاخ شالتَتح
حزتَح ذمار

نشاطها كقوج اقذراحَح من أجل الذغََر.

إذ ذعرفخ فئح الشتاب ،كمكون سوسَولوجٍ مسالذقل ،طالرح أسالئلح مقلقالح حالول "التحالز عالن الالذاخ وذؤكَالد
الحضور ،فٍ محاولح لسحب اٖعذراف من مجذم الكتار"< ،1الشٍء الذٌ َرجحها تفعل ذملكها لالروح الذمالرد
Voir, Olivier Roy, bricoleurs de la culture dans le monde musulman, extraits d’un exposé à la deuxième demi-journée
er
d’une table ronde internationale tenue les 1 et 2 juin 1987 au CERI par le groupe de liaison Sciences
sociales/monde musulman dirigé par Gilles Kipel et Yann Richard sous le titre : « Horisons de pensée et pratiques
sociales chez les intellectuels du monde musulman » [44-54], 1987, page 49.
 َذتالَن هالذا مالن ذعلَال محمالد َذالَ علالً رسالالح نقدَالح للداعَالح محمالد زحالل حالول الذوجاله الحالداشٍ للحركالح ،حَالز دافال عالن اجذهالاداخ الحركالح تالالقول إنهالا"شورَح َذ الذقرَر تشؤنها فٍ هَئاذها وٖ ذخض لمزاج فردٌ ولالو كالان اْمالر َذعلال تشالخص المسالإول" .وقالد كانالخ رسالالح زحالل ناقالدج للساللوك السَاسالٍ
والفكرٌ معا للحركح ،فتخصوص ذوجهها السَاسٍ عتر عن انزعاجه من ذكرار رسائل حسن النَح الذٍ ذطلقها الحركح لذحقَ "مالا سالمٍ تالاْمن الالدعوٌ"
الشٍء الذٌ صالار "َعالو سالَرها علالً سالتَل الهالدي وَصالدها عالن مواصاللح نشالاطها فالٍ الذوعَالح والذنالوَر ،وذذنكالر لكشَالر مالن الشواتالخ الذالٍ كانالخ ذعذترهالا
منطلقاخ أساسَح" ،فهذه الذوجساخ اْمنَح صارخ "وهما ٖزما ،وشتحا مخَفا مطاردا َعو سَرها فالٍ طلالب المعالالٍ ( )...حذالً َصالتح أقصالً مالا ذطمالح
إلَه اعذراف موش تجمعَح محدودج الوسائل واْهداف" .ش انطل تعد ذلك فٍ نقد خَاراذها الفكرَح المنتشقح من "منهج الذعامل م نصالوص الالوحٍ وقواعالد
الفقه وأصوله" نذَجح احذكاكها م جهاخ شرقَح مالن أمشالال "الالدكذور محسالن عتالد الحمَالد ،والالدكذور العرقسوسالٍ ،والالدكذور َوسالف القرضالاوٌ ،والالدكذور
حسن الذراتٍ ،وغَره ممن كالان لهال اْشالر الفعالال ـال حسالب تعال النقالاد -فالٍ إعالادج ذشالكَل عقلَالح قَالادج الحركالح ،وأنالذج نوعالا مالن الذسالَب فالٍ ذعاملهالا مال
جزئَاخ فقهَح معَنح ،وكلَاخ أصولَح شاتذح ،والالذٌ خَالب آمالال الكشَالرَن نظرذهالا الجدَالدج للمالرأج الذالٍ ارذالدخ فَهالا إلالً دعالوج قاسال أمالَن مال إضالافح تعال
المساحَ الذٍ ٖ ذغَر من اْمر شَئا" .كما انذقد ما سماه "الغلو فٍ دعوج الحركح إلً الذجدَد" الذٌ َرذد "إلً العقٗنَالح اٖعذزالَالح" المذجلَالح "فالٍ مقالاٖخ
الدكذور سعد الدَن العشمانٍ" .انظر نص الرسالح كامٗ م ذعلَ محمد َذَ الذٌ َذصدرها ،جرَدج الراَح ،عدد  ; ، 9أكذوتر . <<1
1:

;1

 رؼجش ػٓ ٘زا اٌمٛي سعةبٌخ ػجةذ اإلٌةٗ ثةٓ و١ةشاْ ،صػة ُ١اٌغّبػةخ اإلعةحِ١خٌ ،ةٛص٠ش اٌذاخٍ١ةخ٘ٚ ،ة ٟسعةبٌخ ِإسخةخ فةِ : ٟةبسط ٚ ، <;9لةذ اعةزٍٙٙبثبعزؼشاك فنً ؽشوخ اٌؾج١جخ اٌز ٟوبْ ٕ٠زغت ئٌٙ١ب ،ؽ١ش رقذ ٜؽجبثٙب "اٌّغٍُ اٌٍّزضَ ٌٍؾجبة اٌ١غبس ٞف ٟاٌضبٔ٠ٛةبد ٚاٌغبِؼةبد ٚسعؼةذ اٌضمةخ ثةبٌٕفظ
ئٌ ٝاٌؾجبة اٌّزذ ٓ٠ػبِخ"ٚ ،رطشق ثؼذ رٌه ئٌ ٝاٌؾظةش اٌةز ٞهةبي اٌغّؼ١ةخ ِةٓ هةشف اٌغةٍطبد اٌّؾٍ١ةخ فة ٟفة١ف ٚ <;1رٛل١ةف أٔؾةطزٙب ِّةب لةذ ٠ةذفغ
ثبٌؾجبة "ئٌ ٝاالٔؾشاف ٚاٌزطشف" ِؼزجشا أْ اٌٛاعةت ٠فةشك "أْ ٠مة َٛثة ٓ١اٌّغةإٚ ٓ١ٌٚاٌةذػبح رؼةب ْٚلةٌّ ٞٛةب ف١ةٗ خ١ةش ثحدٔةب .أِةب إٌةضاع ٚاٌؾةمبق فةح
٠غزف١ذ ِٕٗ ئال أػذاء اٌذٚ ٓ٠أػذاء اٌٛهٓ" .أظش ٔـ اٌشعبٌخ ػٍِٛ ٝلغ "ٌىُ و ،"َٛاٌشاثو:
http://www.lakome.com/?option=com_content&tmpl=component&id=10460

<1

 -ػجذ اٌشؽ ُ١اٌؼطش ،ٞعٛعٌٛٛ١ع١ب اٌؾجبة ِٓ :االٔزفبمخ ئٌ ٝعإاي اٌؼحبكِ ،زبػ ػٍ ٝاٌشاثو:

والمغامرج وحَالرج السالإال للعالب دور طلَعالٍ فالٍ تعالز حركَالح خاصالح فالٍ حقالل ذالداف القالَ تالالمجذم وذالدمَر
الطاتوهاخ اٖجذماعَح.
كما َمكن الحدَز عن ظهور مٗمح خطاب نسوٌ حداشٍ طموح ،خصوصا فٍ كذاتاخ فاطمح المرنَسٍ،
الذٍ رغ وصمها تالذكفَر من طرف عدد من العلماء ،19فإن أفكارها ألهمخ الهَئاخ النسوَح فٍ سعَها لذغََر
الصالالورج النمطَالالح حالالول المالالرأج  .1كمالالا انخرطالالخ "النسالالوَاخ أسالالٗمَاخ" فالالٍ ذفذَالالخ مرجعَالالاخ "المجذمالال
الذقلَدٌ" وذفكَك آلَاذه؛ فانذماإهن أسٗمٍ حسب التاحشح أستانَح خَما مارذَن مونَوزَ ،كستهن مشالروعا
حضارَا ،وفٍ الوقخ نفسه دورا اجذماعَالا تالارزا ٖ َمكالنهن "القَالا تمشلاله فالٍ إطالارهن الذقلَالدٌ"  ،1وهالذا مالا
نلمسه خصوصا فالٍ مواقالف نادَالح َاسالَن عالن جماعالح العالدل وأحسالان 11،ومنذالدي الزهالراء للمالرأج المغرتَالح
11

المرذتط تحركح الذوحَد وأصٗح.

ومن جهالح أخالري ،إذا كانالخ الطتقالح الوسالطً عرفالخ حالالح انحسالار ومحدودَالح ذوسالعها نذَجالح السَاسالَاخ
اٖقذصالالادَح المذتعالالح منالالذ ذتنالالٍ ترنالالامج الذقالالوَ الهَكلالالٍ سالالنح  ، <;1وتالذالالالٍ ضالالعف إسالالهامها فالالٍ الذحالالوٖخ
الشقافَح ،فإن طتقح رجال اْعمال ـ خٗفا لذلك ـ عرفالخ نمالوا ملحوظالا منالذ سالنح  <<1ذالارَخ إطالٗ مسلسالل
الخصخصح ،وذتنٍ خَار اقذصاد السو الذٌ ذكر

فٍ ظالل حكومالح الذنالاوب تقَالادج اٖشالذراكََن .كمالا َمكالن

الحدَز عن إرهاصاخ ذحرك سَاسٍ لهذه الفئح الصاعدج 18الذٍ صارخ لها نوافالذ إعٗمَالح ،منهالا شالتكح "اكالو
مَدَا" الذٍ ذؤسسخ سنح << وذذحك فٍ خمسح منالاتر إعٗمَالح منهالا جرَالدذا الصالتاح وإَكومَنَسالخ ،ذمالرر
مالالن خٗلهمالالا مواقالالف سَاسالالَح ،وذذطل ال ٖقذصالالاد لَترالالالٍ َذجالالاوب م ال طموحهالالا .كمالالا أدخ الذحالالوٖخ التنَوَالالح
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39783
19

 ػٍك اٌؼحِخ اٌّؾذس ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ فذ٠ك ػٍ ٝوزبثٙب "اٌؾش ُ٠اٌغ١بع "ٟثةبٌمٛي"أثبٔةذ ف١ةٗ ػةٓ وفةش فةش٠ؼ ٚئٌؾةبد فبمةؼ ٚهؼةٓ فة ٟاٌمةشآْ اٌىةشُ٠غؾةذ
ثغشأح ٚٚلبؽخ ٚلٍخ ؽ١بء" ،أظشٔ :ذاء ئٌ ٝػٍّبء اٌّغشة ِٚغبٌغٗ اٌؼٍّ١خ ِٓ اٌؼحِخ ػجذ اٌؼض٠ض ثةٓ ِؾّةذ ثةٓ فةذ٠ك ،عش٠ةذح هٕغةخ اٌّؾٍ١ةخ،
 <;:أػ١ذ ٔؾشٖ ِٓ هشف اٌشا٠خ ػذد ٛ١ٌٛ٠ < َٛ٠ 91ص . <<1
1

 ظٙشد خحي ٘زٖ اٌّشؽٍخ ئس٘بفبد اٌجؾش األوةبد ّٟ٠اٌّإعغةبرٚ ٟاٌّةٕظُ ؽةٛي اٌّغةأٌخ إٌغةبب١خ خقٛفةب ِغّٛػةخ "ِمبسثةبد" اٌزة ٟوبٔةذ رؾةشفػٍٙ١ب فبهّخ اٌّشٔ١غ.ٟ
1

 خّ١ب ِبسرٛ١ِٔٛ ٓ١س ،نسدا إسداليياث رغدى ذند يعاصدراث ،رشعّةخ ػٍة ٟاٌّغةٕبِ ،ٞٚغٍةخ إٌّؼطةف ،ػةذد خةبؿ :ئؽةىبٌ١خ اٌّةشأح فة ٟاٌؼةبٌُ اٌؼشثةٟٚاإلعحِ ٟلشاءح ف ٟاٌخٍف١بد اٌّإعغخ ،ػذد ِضدٚط  ، 999 ، 9- 8ؿ ; ٚ ،عذح -اٌّغشة.
11

 ٔؾ١ش ٕ٘ب ئٌِٛ ٝلفٙب اإل٠غبث ِٓ ٟرؼذِ ً٠ذٔٚخ األؽٛاي اٌؾخق١خ ٌغٕخ  991اٌز ٟاػزجشرٙب ثّضبثةخ لةشاءح عذ٠ةذح ٌٍّةز٘ت اٌّةبٌى ،ٟأظةش ِمبٌٙةب ثغش٠ةذح"اٌقف١ؾخ اٌغذ٠ذح" سلُ  9 ، 1دعٕجش  . 991ثّٕ١ب ػبسمٙب ػجذ اٌٛاؽذ اٌّزٛوً سب١ظ اٌذابشح اٌغ١بع١خ ٌٍغّبػخ ٚفزؼ هللا أسعحْ ٔبهمٙب اٌشعّ.ٟ

11

 فبٌّٕزذ٠ ٜمش ثبٌّؾةزشن اإلٔغةبٔ٠ٚ ٟزؼبِةً ئ٠غبث١ةب ِةغ ِفةب٘ ُ١اٌضمبفةخ اٌى١ٔٛةخ ِٕٚفةزؼ ػٍة ٝثةشاِظ األِةُ اٌّزؾةذح اٌّزؼٍمةخ ثمنةب٠ب األعةشح ،أظةش دساعةزٕب"رطٛس اٌّغأٌخ إٌغبب١خ ثبٌّغشة :اٌذٚ ٟٕ٠اٌغ١بع ٟف ٟاٌقشاع ؽٛي لبٔ ْٛاألعشح" ِٓ وزبة "إٌغ٠ٛخ اإلعةحِ١خ ة اٌغٙةبد ِةٓ أعةً اٌؼذاٌةخ" []1 - ;1
ِشوض اٌّغجبس ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس ،دث ،ٟهجؼخ ٔٛفّجش . 9

18

 نالالذكر هنالالا دعالالوج "اٖذحالالاد العالالا لمقالالاوٖخ المغالالرب" سالالنح  <<8لشٗشالالح مركزَالالاخ نقاتَالالح لذدشالالَن الحالالوار اٖجذمالالاعٍ ،شال دعالالوج رئَسالاله محمالالد حالالورانٍلٓحزاب السَاسَح خٗل حملذها اٖنذخاتَح لذشرَعَاخ  9من أجل عر ترامجها علً اٖذحاد ،وهٍ المناستح الذٍ اسالذغلها عتالد ألاله تالن كَالران ،فالٍ
كلمذالاله َالالو اْرتعالالاء  9اكذالالوتر  ، 9لَإكالالد "ػٍةة ٝمةةشٚسح فقةةً اٌغةةٍطخ ػةةٓ اٌضةةشٚح" ٚػٍةة ٝأْ "اإلعةةحَ ٌ١جشاٌةة ٟفةة ٟرؼبه١ةةٗ ِةةغ اٌمنةةب٠ب اإلعةةحِ١خ
ٚاؽزشاو ٟػٍِ ٝغز ٜٛاٌزٛص٠غ" .اٌّغبء  < َٛ٠اوزٛثش  ، 9ػٓ ِٛلغ ِغشط:
http://www.maghress.com/almassae/143655

للمجذم منذ الستعَنَاخ إلً ذغََر فٍ مٗمح طتقح رجال اْعمال الذٍ صار َقودها ما َسمَه سالعَد طنجالاوٌ
تـ"المقاول المذعل ".

19

فالمق الالالالاولون الج الالالالدد ،عل الالالالً ش الالالالاكلح المق الالالالاول الم الالالالذعل  ،له الالالال مَزذ الالالالان" :اْول الالالالً تاعذت الالالالاره ف الالالالاعلَن
اقذصالالادََن مهمالالَن ،والشانَالالح كالالونه َشالالكلون عالالامٗ مالالن أجالالل الحداشالالح" .1:فمالالواقفه السَاسالالَح ،وإن ظلالالخ
فالالالٍ الغالالالالب ذذحالالالرك ذحالالالخ سالالالقف حاجالالالاخ السالالاللطح؛ فإنالالاله ٖ َمكالالالن مالالال ذلالالالك إٖ الذؤكَالالالد علالالالً ذطلعالالالاذه
الذحررَ الالح والحداشَ الالح ٖرذت الالاطه تشقاف الالح الغ الالرب المعجت الالَن ت الاله ،وال الالذٌ َ الالوفر له الال نموذج الالا ت الالدَٗ لٓش الالكال
المذخلفالالح سَاسالالَا واقذصالالادَا الموجالالودج فالالٍ تلالالده ; ،1وهالالذا مالالا عتالالرخ عنالاله فالالٍ أكشالالر مالالن مناسالالتح مطالالالب
"اٖذحالالالاد العالالالا لمقالالالاوٖخ المغالالالرب" (ٖ )CGEMسالالالَما إتالالالان انخراطالالاله فالالالٍ النقالالالاش الدسالالالذورٌ ،وذقالالالدَ
 9لذوضالالالَح وجهالالالح نظ الالالره فالالالٍ الجوانالالالب اٖقذص الالالادَح

مالالالذكرج فالالالٍ الموض الالالوع للجنالالالح إعالالالداد دس الالالذور

واٖجذماعَالالالح والشقافَالالالح ،حَالالالز اعذتالالالرخ المالالالذكرج أن المسلسالالالل الالالالدَمقراطٍ الالالالذٌ انخالالالرط فَالالاله المغ الالالرب
"َن الالدرج ف الالٍ س الالَا العولم الالح" ،وأن الوض الال المذق الالد ال الالذٌ حص الالل علَ الاله م الالن اٖذح الالاد اْورت الالٍ َ الالدف تتل الالدنا
أكشر نحو اعذماد "المعَار الدولٍ للقَ والحداشح".

<1

فالمقاولون الجدد ،خٗفا ْسٗفه الذقلَدََنَ ،حدوه اْمل فٍ إقامح مجذم لَترالٍ حداشٍ ٖقذناعه تؤن
المقاولح المعاصرج ٖ َمكنها اٖنذعاش والذطور إٖ فٍ ظل منظومح اقذصادَح لَترالَح حقَقَح وفاعلح ،وهو مالا
َشذرط ذوفر ظالروف الدَمقراطَالح والشالفافَح علالً الصالعَد السَاسالٍ ،وذالوفر نظال اجذماعَالح قاتلالح للذفاعالل مال
دعواخ اٖنفذاح علً الصعَد الشقافٍ.
4
شكلخ العولمح حلقح ذارَخَح مهمح فٍ مسلسل ذعزَز مركزَح الغرب ومسالذقتل حداشذاله ،إذ سالمحخ آلَاذهالا
الذقنَالالح مالالن اقذحالالا الحالالدود القومَالالح والزحالالف علالالً منالالاط الخصوصالالَح الشقافَالالح لالالدول المحالالَط تاسال المصالاللحح
اٖقذصادَح ووحدج المصَر أ نسانٍ .وقد كان وقعها علً المسالار الحالداشٍ فالٍ المغالرب تالارزا علالً مسالذوي
ذمشل المشروع المجذمعٍ ،وذحوٖخ المرجعَح لدي أسٗمََن والملكَح.
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 -وّب ٚسدد ِطبٌت ِؾبثٙخ مّٓ ِزوشاد "عّؼ١خ إٌغبء اٌّمٛالد ثبٌّغشة" ٔ"ٚبد ٞاٌّغزضّش ٓ٠اٌّغبسثخ ثبٌخبسط".

أ -عولمة المشروع المجتمعي:
عرفالالخ سالالنواخ الذسالالعَنَاخ ذحالالوٖخ عالمَالالح كتالالري ذمشلالالخ علالالً الصالالعَد الالالدولٍ فالالٍ سالالقوط جالالدار تالالرلَن
وذفكك اٖذحاد السوفَاذٍ وانهَار المعسكر الشرقٍ ،كما رافقذهالا ذحالوٖخ إقلَمَالح ذمشلالخ فالٍ ذالدمَر نالواج القالوج
العسكرَح العرتَح الذٍ كان َحذضنها الجَش العراقٍ تعد غزوه للكوَخ ،وانطالٗ مسلسالل السالٗ فالٍ الشالر
اْوسالالط ،فكالالان لهالالذه الذحالالوٖخ دورهالالا فالالٍ صالالَاغح مقولالالح "النظالالا العالالالمٍ الجدَالالد" الالالذٌ تشالالرخ تالاله أدارج
اْمرَكَح اسذنادا إلً أطروحح "نهاَح الذارَخ" لفرنسَ

فوكوَاما الصادرج سنح <;<  ،والذٍ اعذترخ نهاَالح

الذارَخ إَذانا تؤفول الصراع أَدَولوجٍ الذٌ حس لصالح الفكرج اللَترالَح وتالذالٍ السعٍ نحو عولمذها.
فكانخ الذعدَٗخ الدسذورَح لسنح << و  <<9تمشاتح رج صدي لذلك الذحوٖخ ،ومما كان له دٖلذاله
فٍ هذا السَا هو الذنصَص فٍ ذصدَر الوشَقح الدسذورَح لسنح << علً مرجعَح حقو أنسان كمالا هالو
مذعارف علَها عالمَا ،89حَز سذشالكل هالذه العتالارج لالدي القالوي الحقوقَالح والحداشَالح حصالان طالروادج للمطالتالح
تأصالالٗح الشقالالافٍ ،فكالالان هالالذا اٖنفذالالاح السَاسالالٍ مالالن جانالالب السالاللطح مٗزمالالا لٗنفذالالاح الشقالالافٍ وذشالالجَعا علَالاله.
خصوصا م ذشكَل حكومح الذناوب سنح ;<< ترئاسح اٖشذراكٍ عتالد الالرحمن الَوسالفٍ ،حَالز جعلالخ مالن
الذحدَز دَدنها ،وهو ما ذجلً توضوح فٍ الجرأج الذٍ عترخ عنها تإطٗ "الخطح الوطنَح ٔدماج المرأج فٍ
الذنمَح" سنح <<<  ،إذ كانخ ذرو من خٗل هذه الخطح إعادج ذؤسالَ

العٗقالاخ اْسالرَح علالً قواعالد حداشَالح

من جهح ،ومن جهح أخري ذجالاوز ساللطح إمالارج المالإمنَن -المسالإولح ذارَخَالا عالن المدونالح لحمولذهالا الدَنَالح -
حَز كانخ ذراها داعمح لقوي الذقلَد .كما عرفخ السنح نفسالها إطالٗ لجنالح ملكَالح ٔصالٗح الذعلالَ مشلالخ فَهالا
اْحزاب السَاسَح الترلمانَح تما فَها حزب العدالح والذنمَح أسٗمٍ إلً جانالب ذمشَلَالح العلمالاء ،وهالٍ اللجنالح
الذٍ انتش عن أشغالها المَشا الوطنٍ للذرتَح والذكوَن الذٌ انذصر للخَار الحداشٍ.
وهالالذه الذحركالالاخ الرسالالمَح لمواكتالالح مسالالذلزماخ "النظالالا العالالالمٍ الجدَالالد" والذجالالاوب مال إكراهالالاخ العولمالالح
وذالالداعَاذها علالالً المسالالذوي الالالوطنٍ ماشلذهالالا مواقالالف أخالالري مالالن جانالالب أسالالٗمََن فالالٍ سالالتَل اسالالذَعاب الذحالالول
الذارَخٍ .وقد عترخ النختح أسٗمَح علً صعَد العال العرتٍ عن ذلك اٖهذمالا مالن خالٗل الدراسالاخ الذالٍ
أنجزخ حول الموضوع ،ولعل أهمها خٗل هذه الفذرج كذاب منَر شفَ تعنوان "النظا الالدولٍ الجدَالد وخَالار
المواجهح" الصادر سنح << الذٌ ذطر فَه إلً ضرورج المعالجح الفكرَح والشقافَح والحضارَح للموضوع
فٍ ذؤكَده علالً أن الصالراع سَشالمل "اْفكالار والقالَ والشقافالح والحضالارج"  ،8وتالذالالٍ نصالح ترفال "المسالذوي
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 جاء فٍ ذصدَر دسذور << " :وإدراكا منها لضرورج إدراج عملها فٍ إطار المنظماخ الدولَح ،فإن المملكح المغرتَح ،العضو العامل النشَط فالٍ هالذهالمنظماخ ،ذذعهد تالذزا ما ذقذضَه مواشَقها من متادئ وحقو وواجتاخ وذإكد ذشتشها تحقو أنسان كما هٍ مذعارف علَها عالمَا".
8

١ِٕ -ش ؽف١ك ،اننظاو انيوني انجييي وخيار انًىاجهت ،إٌبؽش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاإلػحْ ،اٌطجؼخ األ ، << ٌٝٚؿ :9

الفقهٍ والفكرٌ والشقافٍ والفنٍ فٍ مواجهح هذا الغزو الشقافٍ والحضارٌ"  ،8كمالا شالجب المواقالف الرافضالح
للدَمقراطَح ،مإكدا أن "المشروع الذغََرٌَ ،رذتط الَو تموقف الشعب منه ،أو تمدي ذجاوب الجماهَر وإَالاه
وذتنَهالالا لالاله" جالالاعٗ مالالن ذلالالك أسالالا

كالالل اسالالذراذَجَح َعذمالالدها العمالالل أسالالٗمٍ مسالالذقتٗ ،مال مالالا َسالالذلزمه مالالن

"المطالتح تالحرَالاخ السَاسالَح ،وحال ذشالكَل اْحالزاب ،وحرَالح الصالحافح ،واٖحذكالا إلالً صالنادَ اٖقذالراع،
81

والقتول تعقد مَشا حول ذلك".

فكان لهذا الذوجه العقٗنٍ "المعول " لدي عدد من المنظرَن أسٗمََن نحو مجاراج النمالوذج الغرتالٍ فالٍ
الذنظَ السَاسٍ والمدنٍ والقتول تالذعامل النقدٌ م مفاهَمه تدل "شَطنذه" ،أشره فٍ دَنامَح الحقل أسٗمٍ
الحركالالٍ تالالالمغرب وذطعَمالاله للخطالالاب السَاسالالٍ "الذحالالدَشٍ" تداخلالاله الالالذٌ َسالالذند علالالً ذنالالوع روافالالده المعرفَالالح
والذنظَرَح .وتالذالٍ ذعم الح

الذجدَدٌ فٍ الكذاتاخ الذنظَرَح لٕسٗمََن المغارتح ،وازداد ذقتله وإقتاله

علً منجزاخ العقل الغرتٍ وإعٗن إعجالاته تنموذجاله الحضالارٌ ،وإن ظالل اهذمالامه مركالزا علالً الجوانالب
السَاسَح ،وهنالا نقالرأ مالا كذتاله سالعد الالدَن العشمالانٍ حالول ضالرورج اٖسالذعانح تذجالارب اِخالرَنْ ،ن "القالراءج
المذفحصالالح والمذفهمالالح للذجرتالالح السَاسالالَح الغرتَالالح ذمكننالالا مالالن إتالالداع نمالالوذج َحقالال اٖنسالالجا تالالَن الشالالرعٍ
والوضالالعٍ ،وَسالالذجَب لحاجَاذنالالا الخاصالالح ،وَمكالالن مالالن إنجالالاز الذوافقالالاخ حولهالالا" 81.كمالالا ذكالالر أن "أَالالح ذجرتالالح
سَاسَح فٍ الذارَخ أسٗمٍ لَسخ نموذجا شرعَا َقا

علَه ،ولَ

مقارتاذه وٖ حذً مصطلحاذه جزءا من

الشرع أو الدَن" ،مإكدا علً "أن أسٗ ل َض شكٗ محددا للحكال وٖ لمشالاركح المالواطنَن فَاله ،تالل ذالرك
88

ذلك لٕتداع التشرٌ وذطوره تحسب ما ذملَه مسَرج أنسان الحضارَح".

وانسجاما م هذا الذوجاله القالائ علالً الذفاعالل والذوافال  ،ذتلالورخ تشالكل متكالر أولالً مخططالاخ المشالاركح
السَاسَح عتر الذقد توشائ لذؤسَ

أحزاب سَاسَح ذاخ مرجعَح إسٗمَح ،ذ رفضها من طرف السلطح ،مشالل

"الذجدَد" و"الوحدج" منذ سنح << .
ب -تحوالت المرجعية اإلسالمية:
لقد أدي الذفاعل أَجاتٍ للمنظرَن أسٗمََن م مذطلتاخ العولمح إلً ذعمَ الذحوٖخ الفكرَح للحركح
أسٗمَح المغرتَح ،وتالذالٍ إحداز ذغَالراخ جذرَالح فالٍ خطاتهالا إزاء المشالروع المجذمعالٍ واقذناعهالا تحذمَالح
الذواف حوله م مخالفَها ،وهو ما نلمسه خصوصا عند الفصائل أسٗمَح المقذنعح تالمشاركح السَاسَح.

8

ٔ -فغٗ ،ؿ :9

81

ٔ -فغٗ ،ؿ 1:

81

 -عؼذ اٌذ ٓ٠اٌؼضّبٔ ،ٟانيين وانسياست ـ تًييز ال فصم ،اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث ،ٟاٌذاس اٌج١نبء ،ث١شٚد ،اٌطجؼخ األ ، 99< ٌٝٚؿ .1 -1
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ٔ -فغٗ ،ؿ ;1

إذ كالالان اٖنفذالالاح السَاسالالٍ خالالٗل سالالنواخ الذسالالعَنَاخ َغالالرٌ أسالالٗمََن خصوصالالا فالالٍ حركالالح "الذوحَالالد
وأصٗح" تالتحز عن موق قد فٍ المشهد الحزتٍ ،ومن ش اٖنخراط فٍ اللعتح السَاسَح ،فكان نجاحه فٍ
اٖندماج فٍ حزب عتد الكرَ الخطَالب سالنح  <<9دافعالا آخالر لهال نحالو ذطالوَر خطالاته السَاسالٍ .فالسَاسالح
سوف ذشكل أداج ذمرَن علً العمل المإسساذٍ العقٗنٍ والذفكَر تح

ذوافقٍ 89،وهو ما سَذضح تشكل جلٍ

فٍ موقفه من حكومح الذناوب الذٍ قادها اٖشذراكٍ عتد الرحمن الَوسفٍ ،حَز أعلنوا عن مساندذه النقدَالح
لها ،ش متاركذه لٕصٗحاخ ذاخ اٖرذتاط تالهوَح الشقافَح للمجذم  ،والذٍ سذشكل لحظح "طٗ " م العلماء
الذقلَدََن؛ أٌ إصٗح قانون اْسرج سنح  991الذٌ َه ذحالدَز العٗقالاخ اْسالرَح وتالذالالٍ المجذمال  ،وذلالك
تالرغ من كونها مجرد نسخح "طت اْصل" من ذوصَاخ "الخطالح الوطنَالح ٔدمالاج المالرأج فالٍ الذنمَالح" الذالٍ
عارضالالوها سالالنح <<< ْسالالتاب مرذتطالالح توضالالعَذه السَاسالالَح ،8:وكالالذلك مصالالادقذه علالالً إصالالٗح المنظومالالح
الذعلَمَح ودخولها حَز الذنفَذ خٗل السنح الدراسَح <<<  ، 999-وهٍ ذذعل تذحدَز الطرائ التَداغوجَح
فٍ ذرتَح المواطن وذكوَن النختح المعتر عنها تواسالطح "المَشالا الالوطنٍ للذرتَالح للذكالوَن" الالذٌ انذقالل تالالتٗد
حسب ذعتَر محمد العَادٌ "من المنط القومٍ لذؤكَد الهوَح إلً منط العقٗنَح الذنموَح"; .8فٍ حَن هاجماله
العلماء الذقلَدَون ،وذحدز عنه محمد تن معجوز المزغرانٍ رئَ

فرع راتطح علماء المغرب تفالا  ،تالالقول

"إن كل مالن َطلال علالً هالذا المشالروع َكالاد َجالز تؤناله وضال لدولالح غَالر إسالٗمَح ،وأناله أعالد لدولالح ٖ َالنص
<8

دسذورها علً أنها دولح إسٗمَح".

ئْ رؾٛالد اٌّشعؼ١خ ٌذ ٜاإلعحِ ٓ١١فة ٟؽشوةخ اٌزٛؽ١ةذ اإلفةحػ ،اٌؾةش٠ه االعةزشار١غٌ ٟؾةضة اٌؼذاٌةخ
ٚاٌزّٕ١خ ،ع١جذٚ ٚامؾب ف ٟاٌجشٔبِظ اٌزشث ٞٛاٌّؼزّذ ٌذ ُٙ٠فِٕٙ ٟةبط اٌّشؽٍةخ اٌزّ١ٙذ٠ةخ٘ٚ ،ة ٛاٌجشٔةبِظ اٌةزٞ
٠ؼشف ث "ِٕظِٛةخ اٌزشث١ةخ ٚاٌزىة :ٓ٠ٛعةج ً١اٌفةحػ" ،اٌقةبدس عةٕخ

 ، 9ؽ١ةش ٠حؽةع فةِ ٟغبالرةٗ اٌضحصةخ:

اٌّغةةبي اٌّؼشفةةٚ ٟاٌمّ١ةة ٟصةةُ اٌّٙةةبس ،ٞئؽذاصةةٗ ٌٍمط١ؼةةخ ِةةغ اٌجشٔةةبِظ اٌزشثةة ٞٛاٌةةز ٞدأثةةذ ِٕةةز رأع١غةةٙب ػٍةةٝ
اػزّبدٖٚ ،اٌز ٞوبْ ٠مة َٛػٍة ٝؽؾةذ ػمةٛي األػنةبء ثبٌّؼةبسف اٌؾةشػ١خ ٚاٌؼمذ٠ةخ ٚئٌٙةبَ ػةٛاهف ُٙثةبٌّحؽُ
اإلعحِ١خ ٚاٌؾخق١بد اٌذ١ٕ٠خ؛ فبٌجشٔبِظ اٌغذ٠ذ ٠ش َٚرٛف١ش رىةِ ٓ٠ٛزٕةٛع ّ٠ةزؼ ِةٓ إٌّةب٘ظ اٌؾذ٠ضةخ فة ٟػٍةُ
اٌزشث١خ ٠ٚغزف١ذ ِٓ خحفبرٙب ٛ٘ٚ ،ثزٌه ٠غبس ٞاٌجشٔبِظ اٌزشث ٞٛاٌشعّ ٟػٍِ ٝغز ٜٛث١ذاغٛع١خ اٌزى.ٓ٠ٛ
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٘ -زا ِب ّ٠ىٓ ل ٌٗٛأ٠نب ثخقٛؿ اٌزٕظّ١بد اٌغٍف١خ اٌّمجٍخ ػٍِّ ٝبسعخ اٌغ١بعخ ف ٟئهبس ٘١بوً ؽضث١خ.
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ِ -ؾّذ ثٛؽ١خ ،ٟرطٛس اٌّغأٌخ إٌغ٠ٛخ ثبٌّغشة :اٌذٚ ٟٕ٠اٌغ١بع ٟف ٟاٌقشاع ؽٛي لبٔ ْٛاألعشحِ ،شعغ عبثك ،ؿ <

99

;8

- Mohamed El Ayadi, de l’enseignement religieux, Prologues, revue maghrébine du livre, n° 21 [32-44], Casablanca,
2001, p 32
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 ؽ١ش رؾذس اٌىزبة األث١ل اٌقبدس ػٓ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛهٕ١خ ف ٟعضبٗ األٚي اٌخبؿ ث "االخز١بساد ٚاٌزٛعٙبد اٌزشث٠ٛخ اٌؼبِخ اٌّؼزّذح فةِ ٟشاعؼةخإٌّةب٘ظ اٌزشث٠ٛةةخ" ػةةٓ"اعزؾنةبس أ٘ةةُ خحفةةبد اٌجؾةةش اٌزشثة ٞٛاٌؾةةذ٠ش فةةِ ٟشاعؼةةخ ِٕةب٘ظ اٌزشث١ةةخ ٚاٌزىةة ٓ٠ٛثبػزّةةبد ِمبسثةخ ؽةةّ١ٌٛخ ِٚزىبٍِةةخ رشاػةةٟ

كمالالا أن عملَالالح الذحالالدَز المالالرذتط تذَالالار العولمالالح شالالملخ أَضالالا المكالالون الصالالوفٍ ،وأذكالالر هنالالا الزاوَالالح
التودشَشَح الذٍ سَعذمد علَها نظالا محمالد السالاد

فالٍ إدارج جالزء مالن الحقالل الالدَنٍ ،إذ َنذمالٍ إلَهالا الالوزَر

الحالٍ فٍ اْوقاف والشإون أسٗمَح السَد أحمد ذوفَ واْمَن العا للراتطح المحمدَح للعلمالاء السالَد أحمالد
العتادٌ ،حَز صارخ ذحمل مٗمح "الطرقَح الجدَدج" تذعتَر أولَفََه روا .وقد عرف الذدَن الصوفٍ إجمالاٖ
انذعاشا خٗل العقود الماضَح ،وهو ما فسره محمد الطوزٌ تذراج أو "عوز فالٍ الروحانَالح الالذٌ مَالز الحَالاج
الحضالالرَح الحدَشالالح"  ،9غَالالر أن عوامالالل أخالالري قالالد ذفسالالر ذجالالدد النشالالاط الصالالوفٍ وانذقالالاله إلالالً طالالور "الطرقَالالح
الجدَدج" ،والذٌ قد َذمشل فٍ رد فعل الزواَا إزاء الحركح أسٗمَح الذٌ ذمَز من جهالح تأعجالاب تالدَنامَذها
والرغتح فٍ مساَرذها ،ومن جهح أخالري الذالوج

مالن خطاتهالا المالوروز فالٍ جالزء مناله عالن الحركالح الوطنَالح

المعادَح للصوفَح ،حَز إنها ما فذئخ ذعَب علً الصوفَح انعزالَذها واتذعادها عن همو المجذم لحد أن كلمح
"زاوَح" أصتحخ فٍ اْوساط أسٗمَح المغرتَح مرادفح للسلتَح والذواكل واٖنطوائَح علً الذاخ.
وقد جاء هذا الذجدَد فٍ الذدَن الصوفٍ علً مسذوي النشاط مرادفالا لذجالدده علالً مسالذوي أدواخ اشالذغاله
فـ"الطرقَالح الجدَالدج" نمالط مالن الذالدَن الصالوفٍ َنشالد الطهالر وَتذعالد عالن السَاسالح ،ومَزذاله أناله َؤخالذ تإنذاجالاخ
الحداشح الذقنَح ،وَعمل علً ذوسَ قاعدذه الشعتَح وكسب اْنصار الجدد تواسطذها ،وهنا نذوقالف مال أولَفََاله
9

روا فالالٍ ذوصالالَفه "للطرقَالالح الجدَالالدج" الذالالٍ َعذترهالالا نذالالاج عملَالالاخ العولمالالح والذغرَالالب وانذشالالار قالالَ الفردانَالالح

تالقول إنها ذذطور وفال أشالكال حدَشالح للذالدَن َمَزهالا اٖنذمالاء الفالردٌ والمتاشالر؛ أٌ غَالر الجمالاعٍ ،كمالا أناله
انذماء آنالٍ ولالَ

عالن طرَال مسلسالل اتذالدائٍ ،وَالذ ذلقالٍ فكالر الشالَخ تواسالطح المحاضالراخ والمالداوٖخ؛ أٌ

تواسطح طر اسذدٖلَح ولَ

عن طرَ النقل الالذهنٍ ،كمالا أنهالا مإسسالح مالن طالرف شخصالَاخ كارزمَالح ٖ
91

ذذردد فٍ ذوظَف الذقنَاخ الحدَشح.

هكذا صارخ المواس ذنظ فٍ شكل ملذقَاخ شقافَح ذاخ حضور دولٍ وذحرص موادها الفكرَالح ،المقدمالح
أحَانا تاللغاخ الشٗز (العرتَح والفرنسالَح وأنجلَزَالح) ،علالً وضال الزاوَالح فالٍ قلالب الهمالو المعاصالرج ذاخ
اٖرذتاط تالحداشح ،وهو الذقلَد الذٌ دأتخ علَه الزاوَح التودشَشَح فٍ احذفاٖذها السنوَح لعَد المولد النتوٌ.

91

وهنا نشَر إلً مسؤلح أخري ذذعل تذحدَز نمط الذدَن الصوفٍ ،وهالٍ مسالؤلح "الزهالد" الذالٍ ذعذتالر قاعالدج
العمل الذرتوٌ عند الصوفَح 98وذقو علً خل المرَد عن كل سَا مادٌ ورتطه تعالال العتالادج لذرقَالح روحاله
اٌزٛاصْ ث ٓ١اٌجؼذ االعزّبػ ٟاٌٛعذأٚ ،ٟاٌجؼذ اٌّٙبسارٚ ،ٟاٌجؼذ اٌّؼشفٚ ،ٟث ٓ١اٌجؼذ اٌزغش٠جٚ ٟاٌزغش٠ذ ٞوّب رشاػ ٟاٌؼحلخ اٌج١ذاغٛع١خ اٌزفبػٍ١خ ٚر١غة١ش
اٌزٕؾ١و اٌغّبػ."ٟ
- Mohamed Tozy, Monarchie et Islam politique au Maroc, presse de sciences po, 1992, p 277

9

- Olivier Roy, L’islam mondialisé, seuil, 99 , p

9

9

:
91

91

- Ibid, p

 ِٓ رٌه ٍِزم" ٝاٌزقٛف ف ٟاٌّغزّغ اٌّؼبفش" إٌّظُ ثفبط ِ 8 َٛ٠بسط " ، 999اٌزقٛف ٚاألٌف١خ اٌضبٌضخ" إٌّظُ ثبٌذاس اٌج١نبء فة ٟدعٕجةش <<<ٚاٌز ٞاؽزِ ٜٛؾبمشح ثبٌفشٔغ١خ ٌٍذوزٛس اٌؼشث ٟسؽ ُ١ثؼٕٛاْ "اٌزقٛف ٚاٌؾذاصخ".

وذطهَرها؛ فالزهد لدي "الطرقَح الجدَالدج" الذالٍ انخرطالخ فَهالا عالدد مالن الزواَالا المغرتَالح ذال ذجالاوزه لصالالح
مفهو جدَد للممارسالح الذعتدَالح لخصالذه عتالارج الشالَخ حمالزج ،الشالَخ الحالالٍ للزاوَالح التودشَشالَح ،لالزواره مالن
مرَدَالاله ـال وهال مالالن مخذلالالف الجنسالالَاخ والطتقالالاخ اٖجذماعَالالح" -كالالن أنَقالالا فالالٍ لتاسالالك ،قانعالالا فالالٍ مؤكلالالك ،ولكالالن
احرص أن ذكون من خَر الذاكرَن" .99هكذا ذنحاز "الطرقَح الجدَدج" إلً اٖنذظا فٍ منهج دعوٌ جدَد َقو
علً الذمذ تنع الحَاج وشكر الخال علَها ،تدل الزهد فَها واٖحذراز من مفاذنها.
ج -تحوالت المرجعية الرسمية:
كما فرضخ الذحوٖخ الجارَح علً السلطح مواكتح ذحدَاخ العولمح عتر إعالادج هَكلالح الحقالل الالدَنٍ الذالٍ
انطلقخ م ولوج محمد السالاد

لعالرش الالتٗد سالنح <<<  ،وخصوصالا تعالد ذفجَالراخ الالدار التَضالاء فالٍ 9

ماٌ  ، 991حَز سذعرف دَنامَكَح ذسعً ٔدماج الخطاب الدَنٍ فٍ مشروعها الذحدَشٍ ،حذً ذذجاوز حالح
اٖنشطار والذناق

تَن الفكر والممارسح الممَزج للشقافح أسٗمَح المعاصرج؛ أٌ تَن مقذضً النص القانونٍ

ومذن النص الشرعٍ .9:وفٍ هذا السَا  ،ذؤذٍ عملَح أصٗح الذٍ شملخ المإسساخ التَداغوجَالح والذمشَلَالح
للعلمالالاء مالالن دار الحالالدَز الحسالالنَح ،والذعلالالَ العذَالال  ،وراتطالالح علمالالاء المغالالرب ،ووزارج اْوقالالاف والشالالإون
أسٗمَح والمجال

العلمَح ...كما ذ ذؤنَز المإسسح الدَنَح عن طرَ إدماج العنصر النسوٌ فٍ هَاكلها.

وهذه كلها خطواخ ذمشٍ فٍ اذجاه منح "تروفاَل" جدَالد لعالال الالدَن ،فقالراءج محذوَالاخ الوشالائ الرسالمَح
المذعلقح تالموضوع ،مشل "مَشا العلماء" و"دلَل أما " وذلك الذٍ ذه "العلماء الوسطاء"; 9ذفصح عن معال
سَاسالالح رسالالمَح ذسالالعً ٔحالالداز القطَعالالح م ال نمالالوذج العالالال المالالوروز وتعالالز نمالالوذج جدَالالد للعالالال القالالادر علالالً
الذعاطٍ أَجاتٍ م مسالذلزماخ الحداشالح ،وفالٍ هالذا ذحالدز الملالك محمالد السالاد

فالٍ خطاتاله للعلمالاء َالو <

98
 ذكر اتن الجوزٌ فٍ خض ذشهَره تالصوفَح أنه "من جملالح الزهالاد" غَالر أنهال "انفالردوا عَالن الزهالاد تصالفاخ وأحالوال وذوسالموا تسالماخ فاحذجنالا إِ َلالًإفراده تالذكر ،والذصوف طرَقح كان اتذداإها الزهد الكلٍ ش ذرخص المنذستون إلَها تالسماع والرقص فمال إلَه طٗب اِخرج من العوا لمالا َظهروناله
من الذزهد .ومال إلَه طٗب الدنَا لما َرون عنده من الراحح واللعب" .اتن الجوزٌ التغدادٌ ،ذلتَ إتلَ  ،الجزء الشانٍ ،كذاب الجمهورَح َصالدر عالن
دار الذحرَر للطت والنشر ، << ،ص <;
99

ِ -مزجظ ِٓ ِمبثٍخ ِغ أؽذ ِش٠ذ ٞاٌطش٠مخ ،خحي ئٔغبص أهشٚؽخ دوزٛساٖ ٔٛلؾذ عٕخ

 9ثجبس٠ظ رؾذ ػٕٛاْ "اٌغٍٛن اٌغ١بعٌ ٟؼٍّبء اٌّغشة".

9:

 هذا ما أكد علَه الملك فٍ رسالذه ْعضالاء المجلال العلمالٍ اْعلالً و المجالال العلمَالح المحلَالح َالو < إترَالل < ، 99تمناسالتح دورذاله اٖفذذاحَالح لعالا 119هـ  ،تقوله " :إننا ما زلنا نإكد علً ضرورج إدماج الخطاب الدَنٍ ،فالٍ صاللب المشالروع المجذمعالٍ الالذٌ نعمالل جالادَن علالً إنجالازه ،لذحقَال الذنمَالح
التشرَح المنشودج ،ورف ذحدَاذها واسذشراف المسذقتل ،فٍ شقالح وعالز واطمئنالان .وهالذا مالا َذطلالب جعالل الخطالاب الالدَنٍ الالذٌ ذوجهوناله ،ذوعَالح وإرشالادا،
قائما علً اٖجذهاد المقاصدٌ المتنٍ علً جلب المصالح ،ودرء المفاسد ،ومراعاج مذغَراخ الواق  ،فٍ الذالزا تؤصالول الالدَن أسالٗمٍ الحنَالف ،ووسالطَذه
وسماحذه واعذداله ".

;9

 العلماء الوسطاء ه من خرَجٍ كلَاخ العلو الشرعَح وشعب الدراساخ أسالٗمَحَ ،الذ ذكالونه مالن طالرف علمالاء الراتطالح المحمدَالح لعلمالاء المغالرب،فٍ أف إعداده لذؤطَر الشتاب عتر مإسساخ المجذمال المالدنٍ والمإسسالاخ الحكومَالح الذعلَمَالح والسالجنَح ودور الشالتاب وغَرهالا .انظالر "مصالوغح ذكالوَن
العلمالالاء الوسالالطاء ٔدمالالاج الصالالحح أنجاتَالالح والنالالوع اٖجذمالالاعٍ وحقالالو المالالرأج ومكافحالالح مخالالاطر فَالالرو العالالوز المنالالاعٍ التشالالرٌ والسالالَدا فالالٍ الخطالالاب
الدَنٍ" ،مركز اْتحاز والدراساخ فٍ القَ  ،دجنتر  . 9 9و"دلَل العلماء الوسطاء ٔدماج الصحح أنجاتَح والنالوع اٖجذمالاعٍ وحقالو المالرأج ومكافحالح
مخاطر فَرو العوز المناعٍ التشرٌ والسَدا فٍ الخطاب الدَنٍ" .مركز اتن التنا المراكشٍ للتحوز والدراساخ فالٍ ذالارَخ الحضالارج أسالٗمَح ،دجنتالر
. 9 9

إترَالالل < 99عالالن "ضالالرورج إدمالالاج الخطالالاب الالالدَنٍ فالالٍ صالاللب المشالالروع المجذمعالالٍ" ،ممالالا َسالالذدعٍ إعمالالال
"اٖجذهاد المقاصدٌ المتنٍ علً جلب المصالح ودرء المفاسد ومراعاج مذغَراخ الواق ".
إن نموذج العال الحداشٍ الذٌ مازال فالٍ طالور الذتلالور والذجرَالب داخالل مخذتالراخ القالرار الرسالمٍ ملالز
تممارسالالح ملكالالح اٖجذهالالاد تواسالالطح أصالالول المالالذهب المالالالكٍ خصوصالالا "المصالاللحح المرسالاللح" كآلَالالح نظرَالالح فالالٍ
مقارتح مسذجداخ الذحدَز ،وهو ما دعا إلَه الملك محمد الساد

فٍ خطاته أمالا العلمالاء َالو ; َولَالو 998

تالقول:
"وإننا لننذظر منك  ،أن ذجعلوا من هَئح الفذوي ،آلَح لذفعَل اٖجذهاد الدَنٍ ،الذٌ ذمـَز تاله المغالرب علالً
مالالر العصالالور ،فالالٍ اعذمالالاده علالالً أصالالول المالالذهب المالالالكٍ ،وٖسالالـَما قاعالالدج المصالالالح المرسالالـلح ،وقَامالاله علالالً
<9

المزاوجح الخٗقح ،تَن اْنظار الفقهَح والخترج المَدانَح".

إن هذه الذحوٖخ الذالٍ همالخ السَاسالح الدَنَالح ذإشالر علالً ذحالوٖخ موازَالح علالً مسالذوي مرجعَالح إمالارج
المإمنَن وطرَقح ذمشلها لوظَفح الدَن فٍ المجذم الحدَز .الشٍء الذٌ أشار ذحوٖخ أخالري مسالخ الذحالفالاخ
الضمنَح داخل المشهد السَاسٍ ،ذلك أن انصراف "أسٗمَح الرسمَح" نحو ذتنٍ القراءج "الحداشَالح" لٕسالٗ ،
وتالذالٍ اتذعادها عن المرجعَالاخ المحافظالح فالذح التالاب أمالا الالدعواخ الحداشَالح للذطلال نحالو كسالب دعال إمالارج
المإمنَن ضدا علً الدعواخ "المحافظح" ،وهو ما َفسر الحما

الذٌ عتر عنه الذَالار الحالداشٍ تجعالل الفذالوي

اخذصاصالالا حصالالرَا للملالالك تصالالفذه أمَالالر المالالإمنَن :9فالالٍ مقاتالالل امذعالالا

الذَالالار المحالالافظ مالالن المنحالالً الحالالداشٍ

ٔمارج المإمنَن ،ومن ش سعَه نحو ذجرَدها من سلطاذها الدَنَح ،وحذً الرمزَح ،وفٍ هذا السَا نقرأ موقف
أحمد الرَسونٍ الذٌ عتر عنه فٍ حوار صحفٍ منذ التداَاخ اْولً ٔعادج ذنظَ الحقالل الالدَنٍ سالنح ، 991
وهو العال المقاصدٌ الذٌ كان َشغل حَنها رئاسح حركح الذوحَد وأصٗح ،حَز صرح" :إننا غَر ملزمَن
تذتنٍ رإَح ذقلَدَح لهالذه المإسسالح ،فالؤمَر المالإمنَن َمكناله أن َكالون ملكالا أو رئالَ

جمهورَالح أو وزَالرا أول،

الشرط الوحَد هو أن َحك التٗد فٍ انسجا م الذعلَماخ أسٗمَح" .كما أعلالن فالٍ الحالوار نفساله أن "الملالك
تالنظر لنمط ذكوَنه ٖ َمكنه إصدار الفذاوي الذٍ ذعذتر من اخذصاص أمَر المإمنَن" .:

<-9

ٔـ اٌخطبة اٌٍّى ٟالفززبػ اٌذٚسح األ ٌٝٚألػّبي اٌّغٍظ اٌؼٍّ ٟاألػٍٛ١ٌٛ٠ 9; ،ٝص . 998
:9

- Voir Nouzha Skali, Promulgation de Fatwi, www. Albayane.ma/Detail.asp ?article_id=190. Visité le 28 mars 2005.
- Aujourd’hui le Maroc, : juin 991.
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5
تانطٗ موجح الرتَ العرتٍ سنح

 9ذفاعلخ مخذلف فصائل الحركح أسٗمَح ـ وخصوصالا هَئاذهالا

الشتاتَحـ تجانب القوي الحداشَح م المطالب الشعتَح المعتر عنهالا فالٍ شالعاراخ حركالح  9فتراَالر الداعَالح إلالً
نظا سَاسٍ جدَدَ ،ضمن الحقو والحرَاخ وَحارب الفسالاد وَسالائل الساللطح ،...وهالو الحالراك الالذٌ

ذؤسَ

انذهً تإقرار دسذور ذوافقٍ مذقد دَمقراطَا وحداشَا ،لكالن دون أن َحسال تشالكل نهالائٍ فالٍ مقومالاخ المجذمال
الدَمقراطٍ الحداشٍ.
 ، 9ذناول مسؤلح الهوَح تنوع من الذفصَل

الدسذور الجدَد ،الذٌ صاد علَه الشعب َو فاذح َولَوز

تشكل مخالف للدساذَر السالفح الذٍ ل ذكن ذلذفالخ للذركتَالح العرقَالح للشالعب ،حَالز كالان المغارتالح فالٍ الخطالاب
الرسمٍ َشكلون كذلح واحدج من العرب واْمازَ وحد تَنه أسٗ دون أن َكون لهذا المعطً أٌ أصل فٍ
المذن الدسذورٌ .غَر أن ذَار العولمح ،الذٍ انخرط فٍ سلكها المغرب ،وذوجهها نحالو إقالرار الحقالو الشقافَالح
لٓقلَاخ حمل المغرب علً الذفاعل معها ،وهو ما ذتدي فٍ مرحلح أولً من خالٗل ذقرَالر الخمسالَنَح الصالادر
سنح  ، 999حَز فصل فٍ مسالؤلح الهوَالح تالذؤكَالد علالً ذمكالن روافﺪ الشالعب المغرتالٍ الﻤرعﺪدج ،وٖسُﻤا مﻨها
"اْمازَ والعﺮب والُهىد واْنﺪلﺴُىن واْفارقح مﻦ الرعاَﺶ ومﻦ ذﻨﻤُح وعٍ تاٖنرﻤاء الﺠﻤاعٍ .كمالالالالالالالالالا أن
مﺨرلﻒ هذه الﻤﻜىناخ عﺮفد كَف ذثﺪع وسائﻞ لرﺠاوز الرىذﺮاخ ،مﻦ أجﻞ أن ذعُﺶ جﻨثا إلً جﻨة ،ولذذساكن
م اٖخرٗف أشﻨٍ واللغىٌ والﺪَﻨٍ ،ولرﺼﻨ ذارَﺨا مشذركا ،هو ذارَخ الﻤغﺮب"  .:كما أكالد الذقرَالر نفساله
علً النزوع الحداشٍ فٍ الشخصَح المغرتَح دون الذفرَط فٍ غنً وحَوَح ذراشها الروحٍ والشقافٍ ،إذ عالرف
الشالالعب المغرتالالٍ من الالذ اسالالذقٗله ،تحس الالب الذقرَالالر" ،كَ الالف َﺠﻤ تُﻦ الرﺸثس تهىَره الﻤرعﺪدج ،والرﺼﻤُﻢ علً
:1

اٖنﺨﺮاط فٍ الﺤﺪاشح ،وعلً احرٗل مﻜانره داخﻞ العالﻢ الﻤعاصﺮ".

وعلً الرغ من هزالح النقاش العمومٍ حول محذوَاخ ذقرَر الخمسَنَح الذٌ ل َل الذفاعل الالٗز لالدي
الهَئاخ السَاسَح والعلمَح ،تصفذه وشَقح رسمَح ذشخص أعطاب المغرب وذرس خارطح طرَ لمسذقتله ،فإن
دسذور

 9قد عمل علً أجرأج خٗصاذه فٍ الجانب الهوَاذٍ تالذنصَص فٍ ذصدَره علً أن:

"المملكح المغرتَالح دولالح إسالٗمَح ذاخ سالَادج كاملالح ،مذشالتشح توحالدذها الوطنَالح والذراتَالح ،وتصالَانح ذٗحال
مقوماخ هوَذهالا الوطنَالح ،الموحالدج تانصالهار كالل مكوناذهالا ،العرتَالح  -أسالٗمَح ،واْمازَغَالح ،والصالحراوَح
الحسانَح ،والغنَح تروافدها أفرَقَالح واْندلسالَح والعترَالح والمذوسالطَح .كمالا أن الهوَالح المغرتَالح ذذمَالز تذتالوء

:
:1

 رمش٠ش اٌخّغ١ٕ١خ 89" ،عٕخ ِٓ اٌزّٕ١خ اٌجؾش٠خ ثبٌّغشة ٚآفبق عٕخ  ،" 9 8ؿ 9ٔ -فغٗ ،ؿ 9

الدَن أسٗمٍ مكانح الصدارج فَها ،وذلك فٍ ظل ذشالتز الشالعب المغرتالٍ تقالَ اٖنفذالاح واٖعذالدال والذسالامح
والحوار ،والذفاه المذتادل تَن الشقافاخ والحضاراخ أنسانَح جمعاء".
أما فَما َذعل تالمرجعَح أسٗمَح للدولح المغرتَح ،فإن الذعدَل الدسذورٌ حمل مسذجداخ علالً مسالذوي
عٗقح الذشرَ الوطنٍ تاٖذفاقَاخ الدولَح عتر الذنصَص فٍ ذصدَره أَضا علً جعل اٖذفاقَاخ الدولَح الذالٍ
صاد علَها المغرب "ذسمو ،فور نشرها ،علً الذشرَعاخ الوطنَح ،والعمل علً مٗئمح هذه الذشرَعاخ ،م
ما ذذطلته ذلك المصادقح" .وأما هذا الذحالول فالٍ صالَاغح الرإَالح الشقافَالح علالً مسالذوي مرجعَالح الدولالح ،نالص
دسذور

 9أَضا علً الذماَز تَن الدَنٍ والسَاسٍ علً مسذوي السَاسح الذشرَعَح من خٗل إعادج النظالر

فالالٍ صالالٗحَاخ إمالالارج المالالإمنَن تحصالالر صالالٗحَاذها فالالٍ الذشالالرَ الالالدَنٍ دون المالالدنٍ ،حَالالز كالالان للملالالك فالالٍ
الدساذَر الساتقح سلطح دَنَح َمارسها تإطٗ  ،حذً فٍ القضاَا المدنَح تموجب الفصل <  :1الذٌ كالان َالنص
علً أن "الملك أمَر المإمنَن والممشل اْسمً لٓمالح ورمالز وحالدذها وضالامن دوا الدولالح واسالذمرارها ،وهالو
حامٍ حمً الدَن والساهر علً احذرا الدسذور ،وله صَانح حقو وحرَاخ المواطنَن والجماعاخ والهَئاخ،
:8

وهو الضامن ٖسذقٗل التٗد وحوزج المملكح فٍ دائرج حدودها الحقح".

فالفصل < تذوسله تمفرداخ شمولَح ذمركز السلطذَن الدَنَالح والسَاسالَح معالا فالٍ شالخص الملالك مال مالنح
اْولوَح لٓولً علً حساب الشانَحَ :9،عك

حضور نس للنظا السَاسالٍ ذنالذظ فَاله الساللطح تشالكل "ذراذتالٍ

عمودٌ" ووف ذسلسل ذصاعدٌ َتذدئ من الملك الدسذورٌ وَمذد إلً هللا ،تاعذتاره "ظله فٍ اْر

" ::عتر

 "ٚلذ رُ رفؼ٘ ً١زا اٌفقً ػٍّ١ب ِٓ هشف اٌٍّه ٌٍزأص١ش ف ٟاٌّغبس اٌغ١بع ٟثاػحْ ِٛلفٗ ِٓ سدح فؼةً اٌفش٠ةك االرؾةبد ٞفةِ ٟغٍةظ إٌةٛاة عةٕخ ;<اٌشافل ٌزّذ٠ذ اٌٛال٠خ اٌزؾش٠ؼ١خ ٌٍّغٍظ ثغٕزٌ ٓ١زّى١٘ ٓ١ئخ األُِ اٌّزؾذح ِٓ ئعشاء االعزفزبء ثبٌقةؾشاء اٌّغشث١ةخ ِٙٚةذدا ثبالٔغةؾبة ِةٓ اٌّغٍةظ ،ؽ١ةش
أؽٙش اٌٍّه عٍطزٗ وأِ١ش ٌٍّإٌِٕ ٓ١ضعش اٌفش٠ك االرؾبد ٞف ٟلشاسٖ ثبالٔغؾبة ِٓ اٌّغٍظِ ،ؼزجشا اٌمشاس خشٚعةب ػةٓ عّبػةخ اٌّغةٍّٚ ،ٓ١لةببح "ئرا وةبْ
اٌٍّه اٌذعزٛس ٞال ّ٠ىٕٗ أْ ٕ٠ظش ف ٟاألِش ،فأِ١ش اٌّإِٕٚ ،ٓ١رٌه ثٛاعت اٌىزبة ٚاٌغٕخ ،ػٍ ٗ١أْ ٕ٠ظش ف ٟرٌه" .اٌىٍّخ االفززبؽ١خ ٌٍذٚسح اٌزؾةش٠ؼ١خ٠ ،ةَٛ
< أوزٛثش ;< .

:1

http://www.parlement.ma/_discuoroyaux1.php?filename=200710061701230
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 جاء هذا الفصل تاقذراح كل من عٗل الفاسالٍ وعتالد الكالرَ الخطَالب مالن أجالل الذؤكَالد علالً إسالٗمَح الدولالح أمالا انقشالاع اْفكالار الَسالارَح والقومَالح فالٍاْوسالاط السَاسالالَح والشقافَالالح تالالالمغرب .غَالالر أن اسذحضالالار إمالالارج المالالإمنَن فالالٍ الالالنص الدسالالذورٌ ،انصالالرف إلالالً ذجالالاوز وظَفذهالالا الرمزَالالح ،وفالالر ذالالؤوَٗ
لمضمونها الدَنٍ َسذله الذجرتح السَاسَح للذارَخ السلطانٍ ،مما جعل منهالا ساللطح ذقرَرَالح فالٍ حقالل الدولالح الحدَشالح ذسالمو علالً الساللطاخ الالشٗز الذنفَذَالح
والذشرَعَح والقضائَح.
وقد ذمخ صَاغح الفصل < تؤسلوب له دٖلذه فٍ ذركَالز معالانٍ القالوج الرمزَالح والمادَالح فالٍ شالخص الملالك ،زادهالا الذعالدَل الدسالذورٌ لسالنح  <:9عتالارج
''الممشل اْسمً لٓمح'' لصفاخ الملالك متاشالرج تعالد لقالب ''أمَالر المالإمنَن'' .الشالٍء الالذٌ َعالزز مالن أهمَالح المركالز الالدَنٍ للملالك الالذٌ ذشالرعنه التَعالح علالً
حساب المركز الدسذورٌ لممشلٍ اْمح والذٌ َشرعنه اٖنذخاب.

:9

 رؾةذس اٌؾغةةٓ اٌضةبٔ ٟػةةٓ أِ١ةةش اٌّةإِٕ ٓ١لةةببح "عةٍطزٗ اٌضِٕ١ةةخ ِٕجضمةةخ ػةٓ عةةٍطزٗ اٌشٚؽ١ةخ" ِؼزجةةشا "اٌغةةٍطخ اٌشٚؽ١ةخ ثةةذ ْٚاٌغةٍطخ اٌضِٕ١ةةخ ؽةةبغشح،ٚاٌغٍطخ اٌضِٕ١خ ثذ ْٚاٌغٍطخ اٌشٚؽ١خ ػّ١بء".
Hassan II, Le génie de la modération : réflexions sur les vérités de l’Islam, entretiens avec Eric Laurent, Plon, 2000. P
1 - 11.

::

 فغش اٌٍّه اٌؾغٓ اٌضبٔ ٟاٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف "ئرا ِشسد ثأسك ٌة١ظ فٙ١ةب عةٍطبْ فةح رةذخٍٙب ،ئّٔةب اٌغةٍطبْ ظةً هللا ٚسِؾةٗ فة ٟاألسك" ثةبٌمٛي "أ ٞأْأِ١ش اٌّإِٕ ٛ٘ ٓ١اٌظً اٌز٠ ٞؾزّ ٟثٗ وً مؾب٠ب اٌظٍُ ٛ٘ٚ ،اٌشِؼ اٌز٠ ٞذافغ ػٓ اٌؾك ٠ٚؾبسة اٌنحي .ئْ ٘ةزا اٌزىٍ١ةف اإلٌٙة٠ ٟفةشك أْ ٠ىة ْٛأِ١ةش

ذشدَد الخطاب الرسالمٍ علالً النسالب الشالرَف الحامالل للتركالح الذالٍ ذقالو مقالا حلقالح وصالل تالَن دائرذالٍ العالال
اْرضٍ والعال السماوٌ; .:فؤمَر المإمنَن فٍ هذا النسال الذراذتالٍ العمالودٌ َذموقال فالو الملالك الدسالذورٌ
تصفذه رئَسالا للساللطح الذنفَدَالح وأسالفل المرذتالح النتوَالح الذالٍ َجسالدها الرسالول (ص) تصالفذه حفَالدا لاله ووارز
التركح عنه .وهذا ما كان َنسج حَنهالا مال طتَعالح الذحالول الالذٌ طالرأ علالً الحقالل الالدَنٍ منالذ اٖسالذقٗل ،مال
اضمحٗل التنً الدَنَح الذقلَدَح وذراج أدوارها السَاسَح ،وهو الذحول الذٌ أرخ لاله اْسالذاذ محمالد الطالوزٌ
تسالنح  ، <9ووصالالفه تكونالاله ذحالالول "مالالن حقالالل مذعالالدد اْتعالاد أو غَالالر ممركالالز ،إلالالً حقالالل رمالالزٌ وحَالالد التعالالد
<:

وذراذتٍ ،محذكر من طرف هللا كمرج رمزٌ والملك كمرج فعلٍ".
أما دسذور

 9فسَحدز قطَعح م ساتقَه فَما َذعل تصٗحَاخ إمارج المإمنَن تحصالرها فالٍ قضالاَا

الحقل الدَنٍ فقط ،وقد ذحق هالذا الذطالور الدسالذورٌ تانشالطار الفصالل < إلالً الفصاللَن  1و  .1فالإذا كالان
الدسالالذور الجدَالالد قالالد ذحالالدز فالالٍ الفصالالل  1عالالن صالالٗحَاخ الملالالك الدسالالذورَح ،فإنالاله فالالٍ الفصالالل  1حصالالر
صٗحَاذه الدَنَح المذعلقح تإمالارج المالإمنَن فالٍ حماَالح الملالح والالدَن ،وضالمان حرَالح ممارسالح الشالإون الدَنَالح
ومها أفذاء ،كما حدد طرَقح ممارسذها تواسطح ظهائر .وتهذا الذماَز صار كل من الدَنٍ والسَاسالٍ َسالذقل
تنظا اشذغال محدد ،وتالذالالٍ صالار دسالذور

َ 9إسال

لنسال "ذمالاشلٍ أفقالٍ" َجعالل مالن المإسسالح الملكَالح

محوره الناظ  .فل ذعد إمارج المإمنَن ذعلو علالً ساللطح الملالك الدسالذورٌ ،تالل موازَالح لهالا ومسالذقلح عنهالا فالٍ
;9

صٗحَاذها ونطا اشذغالها.

أما الفصل < مالن الدسالذور الحالالٍ ،فالذ ذضالمَنه حمولالح حداشَالح ذقال علالً الطالرف النقالَ

مالن محذالوي

مضمونه فٍ الدساذَر الساتقح ،إذ صار َالنص علالً أن "ذسالعً الدولالح إلالً ذحقَال متالدإ المناصالفح تالَن الرجالال
والنساء" وإحداز "هَئح للمناصفح ومكافحح كل أشكال الذمََز".
هكذا نجحخ الخطواخ الذحدَشَح للدولح والذحوٖخ الذٍ شهدها التلد فٍ جعل الحداشح مطلتا اجذماعَا ،وهو
مالالا َذتالالدي توضالالوح فالالٍ جالالرأج المطالالالب النسالالوَح والجمعَالالاخ الحقوقَالالح وخَالالاراخ السالاللوك لالالدي الشالالتاب والخالالط
اٌّإِِٕ ٓ١غٍّب عٕ١بٚ .أْ ٠غةٙش ػٍة ٝرطج١ةك اٌؾةش٠ؼخ اإلعةحِ١خ ٚرغة١١ش اٌؾةإ ْٚاٌذٔ٠ٛ١ةخ" .راوةشح ٍِةه ،وزةبة اٌؾةشق األٚعةو ،أعةش ٜاٌؾةٛاساد ئ٠ش٠ةه
ٌٛس ،ْٚإٌبؽش اٌؾشوخ اٌغؼٛد٠خ ٌألثؾبس ٚإٌؾش ،اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ  ، <<1ؿ 88
;:

 فبٌجشوةةخ وّةةب ٠ؼشفٙةةب ِؾّةةذ أسوةة٘ ْٛةة" ٟلةةٛح اٌزةةذخً فةة ٟإٌظةةبَ اٌجؾةةش ٞاٌزةةّٕ٠ ٟؾٙةةب هللا ٌّخزبس٠ةةٗ ٚخقٛفةةب ألؽفةةبد إٌجةة - ٟثقةةفزٙب رسٚح ػٍ١ةةب(ٌٍّؾشٚػ١خ) ٚلٛح ٌٍنجو االعزّبػ ٟفة ٟوةً ِىةبْ ال رقةٍٗ اٌغةٍطخ اٌّشوض٠ةخ"ِ .ؾّةذ أسوة ،ْٛربس٠خ١ةخ اٌفىةش اٌؼشثة ٟاإلعةحِ ،ٟرشعّةخ ٘بؽةُ فةبٌؼ،
ِشوض اإلّٔبء اٌم ،ِٟٛاٌّشوض اٌضمبف ٟاٌؼشث،ٟاٌذاس اٌج١نبء ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، <<; ،ففؾخ ;
<:

- Mohamed Tozy : Champ et contre champ politico-religieux au Maroc, thèse pour le doctorat d’Etat en sciences
politiques, spécialité Études politiques. Université de Droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de
Droit et de science politique d’Aix-Marseille, 1984, p 28
 أظشِ :ؾّذ ثٛؽ١خ ،ٟئِبسح اٌّإِٕٚ ٓ١اٌؾمً اٌذ ٟٕ٠ف ٟدعزٛس ِ ،]1 - <[ 9ؾبسوخ مةّٓ ٔةذٚح "اٌذعةزٛس اٌّغشثةِ : 9 ٟغةزغذاد ٚآفةبق"ِٕظّخ ِٓ هشف وٍ١خ اٌؾمةٛق ثٛعةذح ثؾةشاوخ ِةغ ِشوةض اٌذساعةبد ٚاٌجؾةٛس اإلٔغةبٔ١خ ٚاالعزّبػ١ةخ ثٛعةذح ثزةبس - 9 ٠اثش٠ةً ١ٌٛ٠ ، 9ةٛص . 9
ٔـ اٌّؾبسوخ ِزبػ ػٍِٛ ٝلغ ئعحَ ِغشثhttp://islammaghribi.com :ٟ

;9

الذحرَرٌ للمناتر أعٗمَح المسذقلح ...مما َعزز الذحول الجارٌ علً مسذوي نمط الحَاج نحو ذخطٍ الكواتح
اٖجذماعَالالح .لكنالاله ذحالالول ٖ َسالالاَره ذطالالور مماشالالل فالالٍ عملَالالح اٖجذهالالاد ،الشالالٍء الالالذٌ َزكالالٍ عنالالدنا المفارقالالح
الصمَمَح تَن الممارسح الفعلَح لحَاذنا اٖجذماعَح من جهح وذمشلنا لنظا القَ من جهح أخري.
فواقعنا المعاش صار َسذعصٍ علً الذكََف الفقهٍ ،وهذا صار َفر

علً المشقفَن أسٗمََن وعلماء

الشرَعح المتادرج تاٖجذهاد وذعمَقه .اٖجذهاد الذٌ َقالو علالً إدمالاج العلالو الحدَشالح فالٍ قالراءج الالنص الالدَنٍ،
وَقط م نمط أنذاج اْصولٍ الذقلَدٌ؛ أٌ ذجالاوز مالا َسالمَه طالار رمضالان تالـ"أصالٗح الذكََفالٍ" ( La
 )réforme de l’adaptationلصالالح "أصالٗح الذحالوَلٍ" ()La réforme de la transformation
الذٌ َقو علً الرغتح فٍ حمل الذاخ أسٗمَح علً المساهمح فٍ ذغََر منطال اْشالَاء تالدل اٖقذصالار علالً
ذوفَ مضمونها م النصوص الذراشَح ،وهو إصٗح َسذلز فضٗ عن اسخ٠ؼبة إٌقٛؿ اٌؾةشػ١خ ِؼشفةخ
ِؼّمخ ثبٌٛالغ ٚاٌزؾىُ ف ٟاٌّؼبسف ٚاٌؼٍ َٛاٌّؼبفشح ،وّب أٔٗ ال ٠مف ػٕذ ؽذٚد ِغبءٌخ اٌّّبسعخ اٌفم١ٙخ ،ثةً
ٕ٠ؾذ اٌزقذ ٞألفٛي اٌفمٗ رارٙب ;.
طتعا ،إن الرهان علً "أصٗح الذحوَلٍ" لن َذحق إٖ تذصالح العلو الدَنَح م العلو الحدَشح لقالراءج
كذاب هللا المسطور فٍ ذماشل وانسجا م كذاب هللا المنظور ،وكذلك النظر لّخالر المخالالف وفال سالنح هللا فالٍ
الخل والذغََر وتناء علً ما ذملَه حاجح "الذشاقف" أَجاتٍ تَن الشعوب واْم  ،وهٍ مهمح َشالذرط نجاحهالا
ذغََر أدواخ الذفكَر والذفاكر وعقلنح منطلقاذهما.
وإذا كانخ الساحح الفكرَح المغرتَح عرفخ خٗل السنواخ القلَلح الماضَح انخراط مشقفَن من داخل الصف
أسٗمٍ من طَنح طه عتد الرحمن ،وعتد المجَد الصغَر ،وسعَد شتار وأحمد العتادٌ ...فٍ الذنظَر للحداشح
وذجدَد الرإَالح للذالراز ،كمالا عرفالخ تالروز علمالاء دَالن مجالددَن ،مشالل أحمالد الرَسالونٍ ،فالإن أعمالاله مازالالخ
ذحذاج إلً اهذما أكتر من لدن مخذلف فصائل الحركح أسٗمَح الذٍ ذتدو أكشالر انشالغاٖ تالاله السَاسالٍ علالً
حسالالاب اله ال الفكالالرٌ الذؤسَسالالٍ لمشالالروعها .إذ أن متادراذهالالا الذحدَشَالالح ٖزالالالخ مرذتطالالح تمصالالالحها السَاسالالَح،
فمطالتها تاسذقٗلَح المجذم المدنٍ ،وقتولها تالذعددَح السَاسَح والفكرَح فٍ المجذم ومَوٖذها الذشاركَح نحو
القضاَا المجذمعَح ،هٍ من ضرورَاخ العمل السَاسٍ المتاشر.
لقد آن اْوان للعقالل أسالٗمٍ المغرتالٍ أن َنخالرط فالٍ الذفكَالر حالول آلَالاخ "أصالٗح الذحالوَلٍ"؛ حذالً
َشارك فٍ قَادج قطار الحداشح ،تدل اٖقذصار علً ركوته فٍ المقاعد الخلفَح ،لقد آن اْوان لَلذفخ إلً الفجوج
الذٍ ذزداد اذساعا تَن مرجعَذه الشقافَح ومسذلزماخ اٖجذماع التشرٌ الحدَز من أجل ذدشَن رإَح مقاصالدَح

- Tariq Ramadan, Islam : La réforme radicale. Presses du Chatelet, 2008, pages 49-89

;

للرسالح المحمدَح ذعقلن الذدَن وذجعله ممكنا ومذاحالا ،كمالا صالار مالدعوا لذدشالَن عٗقذاله مال أرز أسالٗمٍ
المغرتالٍ فالالٍ كذاتالالاخ محمالد تلحسالالن الحجالالوٌ وعالٗل الفاسالالٍ ; وغَرهمالالا ،تمالا َسالالذجَب لمسالالذلزماخ اٖجذهالالاد
"الذحوَلٍ" كآلَح دائمالح ومذجالددج وملكالح ذفاعلَالح تالَن الالنص والواقال  ،ولالَ

مجالرد أداج ظرفَالح ومإقذالح ذعالالج

مشاكل العصر تذخرَجاخ فقهَح ذرقَعَح.

;
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اٌؾغ ٞٛاٌّٛعِٛخ ث "اٌزؼبمذ اٌّز ٓ١ث ٓ١اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ٚاٌذِ ،"ٓ٠ذاساد فٍغف١خ ،اٌؼذد  ،خش٠ف  ، 991ؿ ;. 1
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