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 **اللوز أبوعبد احلكوم 

هقؾمظممتردقخمػقؼؿفاماظدؼـقةمسؾكمتؼؾقدمدؼينمساممؼؿؿقزمباًصقصقةماٌغربقةمأصؾقتماظدوظةم
ػذهمسـمؿؼـنيماظسؿؾقةمظؼدمغؿفتمومين،مواظؿصقفماظّلماظعؼقدةماألذعرؼةموماٌذػبماٌاظؽلمحمؿقاػا

مؼشفدهم مبعدمعـمؾماظدؼينمايؼعا محداثاألصراعمإؼدؼقظقجلمداخؾلماظذيماختذمأذؽاالمأطـرمسـػا
م 21مـظماإلرػابقة مم1003عاي ماظؾقضاء ماظعؼقباظدار معضاعني محقل متلاؤالت معـ مسـفا مغؿج دةمـوعا

مو مظألوضاعمماظرمسقة، معـادؾة محبقثموعؾفا ماظطؼقسماظؿؼؾقدؼة معضاعني متػلري مسؾك ماظؼدرة عدى
مؾكمعؼاوعةماٌؤثراتماًارجقة.ماىدؼدة،موضادرةمس

ؿقسةمعـماًطقاتماظدوظةمجملاختاذمم1005ظممحماوظةمظالدؿفابةمهلذهماظؿقدؼاتمدفؾتمدـةم
م30ماظيتمتدخؾمصمقعفامظممإرارمتطؾقؼماظلقادةماظدؼـقةماظيتمردؿمعالحمفاماظعاعةمخطابماٌؾؽمظم

مم1002.1برؼؾأ

 نيالدينو اخلطاب و ضبط التعلوم تأهول و

ماظدوظةمظممجمالماظؿعؾقؿمميؽـمضر ماظذيمبذظؿف ماظدؼـقةمعـمخاللماجملفقد متقجفاتماظلقادة اءة
منيمجقدةماظرتبقةـالعقةمدعقفامإشممهلـافمواظشؤونماإلدـاظدؼين،محبقثمواصؾتماظقزارةماألوض

اٌقادماألجـؾقةمم،محقثمضاعتمبؿؼدؼؿمحصصماظدسؿمظمماظعؾقممايدؼـةمو2اظؿؽقؼـمباظؿعؾقؿماظعؿقؼمو
1005لةمسؿقؼةمخاللمـادؿػادمعـفامعامؼػققماألظػمعـماظطؾؾةمواظؿالعقذمبأربعموطملنيمعؤدماظيت

،م3

                                                                                                                                        
1001عارس،م-،مجاغػل32اظعددممإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشرهمظممجمؾةم*

 .اٌغرب،ماظدارماظؾقضاء باحثمجباععةمايلـماظـاغل**
أرطانمإلصالحمايؼؾممغفموضعمثالثةأاٌعؾقممعـمم،مو1002عايمم2،م2913حداثماٌغربقة،ماظعددماألجرؼدةممأغظرمغصماًطابمظمم1

ػلماٌفؿةماظيتمتؼقممبفام لموؼؿعؾؼمباٌؤدلاتماظيتمتؿقشممعفؿةماٌرصؼماظعؿقعلمظمماجملالماظدؼينمواتؤدلاظدؼينمظمماٌغرب:ماظرطـماٌ
اجملاظسماظعؾؿقةم ومظعؾؿلماألسؾكادةمتـظقؿماجملؾسمااظـاغلمػقمرطـمتأررييمعـمخاللمإساظرطـم دالعقة،مواإلوضافمواظشؤونماألوزارةم

 غشاءمعدؼرؼةمخاصةمظؾؿدارسماظعؿقؼة.إاظرتبقيمعـمخاللم ؿقىماظؿعؾقؿلمواظرطـماظـاظثمصقؿعؾؼمباٌل احملؾقة،مو
مجمم2 معـ ماظعؿقؼ ماظؿعؾقؿ موؿؼؿؽقن ماظؼرآن مصقفا مزمػظ مرمسقة ماٌدارسمشري معـ مطؾرية ماظطرؼؼةم قسة مسؾك ماظدؼـقة ماظعؾقم مصقفا تؾؼـ

 وضافمبعضفامظممحنيمؼدسؿماظؾاضلمعـمررفماجملؿؿع.األهؿضـموزارةم اظؿؼؾقدؼة،مو
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باظقزارةمسؼدمدوراتمتؽقؼـقةمظشققخموصؼفاءماٌدارسمم4عؾقؿماظعؿقؼؿعـمجفؿفا،مواصؾتمعدؼرؼةماظمو
مو ماإلداري ماظؿلقري ممبعارفمحقل ماظػؼفاء مظؿزوؼد ماألوشم مخصصت مدورتني: مصعؼدت ظلماٌا اظعؿقؼة

ذظؽمظمم ،مو5ؿمبؾعضمعـاػجماظؿعؾقؿماظعصرؼةظؾؿؤدلاتماظؿعؾقؿقة،مظممحنيمػدصتماظـاغقةمإشممعدّػ
إصدارماٌرادقؿماظؿطؾقؼقةمظؼاغقنماظؿعؾقؿماظعؿقؼمرؾؼامٌاموردمظمم ومأطـرمجدؼةاغؿظارماظؼقاممبإجراءاتم

م.1002أبرؼؾمم30خطابم
ظمممعرذدة 50 وإعاعامم250برغاعجمتؽقؼـمماغطالقماظدرادةمظؾػقجماألولمعـم1005طؿامذفدتمدـةم

مأنماٌؿكرجنيمو طؾمدـة،مو ماظؿؽقؼـمدققزػقنمبقادطةمسؼدمسؿؾمععم ععؾقم اٌؿكرجاتمعـمػذا
م.6اظؿعقؼضاتماٌكقظةمٌؿصرفمعلاسدم)ماظلؾؿماظعاذر( دقؿؼاضقنمغػسماألجرمو اظدوظةمو
اظيتمأصؾقتمتابعةمم7ايلـقةعةماظؿؽقؼـمداخؾمدارمايدؼثمقإسادةماظـظرمظممعـظأؼضا،متممّت

أػؿفا،متـؿقةم امماىدؼدة،موذظؽمالدؿؼطابمجقؾمجدؼدمضادرمسؾكماظؼقاممباٌف ،مو8ظقزارةماألوضاف
ماظرمسقةمضدرات ماٌرتؾطنيمباٌؤدلة مظدىماظعؾؿاء مواإلضـاع مأم،اإلبداع معـ ماظؿعارلمععموتأػقؾفؿ جؾ

موجاذبق ماظدؼين ماًطاب متعددؼة موعـاصلة ماإلسالعل مطؾموم،ؿفاظقاضع ممتؾؽ مضـقات مسرب اٌؾـقث
ماظلادسم محمؿد ماظقرينمبإحداثمضـاة ماإلسالم متعزز مأن مبعد مواإلذفار،مخصقصا إعؽاغقاتماالغؿشار

م مبؿارؼخ ماظؽرؼؿ مم01ظؾؼرآن ماظلؿعلمم1005غقغرب مظإلسالم ماظرتبقي ماظدور م"تعزؼز مظم بفدفماٌلاػؿة
م ماألعة مػقؼة مظصقاغة مأدادقة مأداة موجعؾف ماظعؿقعل، ماظعؼائدؼةماظؾصري ماظقحدة موإبراز اٌغربقة

ماظقحدةم9ألعة"ــظ مإبراز مسؾك م"ايرص مإرار مظم ماالغرتغقت مذؾؽة مسؾك مظؾقزارة معقضع موإحداث ،
 اظعؼائدؼةمظألعة".

                                                                                                                                        
مم3 موزؼر ماظقرينمواظشؤونماإلدالعقةممبوضافمأاألطؾؿة مواظدصاع مظقزارةمعاممىـةماًارجقة ماظػرسقة ماٌقزاغقة فؾسماظـقابمحقلمتؼدؼؿ
 www.habous.gov.ma  معؾمظؾؽؾؿةمظممعقضعماظقزارةمسؾكماالغرتغقتا.ماغظرماظـصماظؽ1005ربمغغقم22دالعقة،ماإلوضافمواظشؤونماأل

 ؿقؼمػلماىفةماٌؤدلقةماٌؽؾػةمباإلذرافمسؾكماظؿعؾقؿماظعؿقؼ.عدؼرؼةماظؿعؾقؿماظعم4
ماظـاغقةمظممعراطشمبؿارؼخم،ماغ1005جرؼتمظممرـفةمظممسامموشمماظيتمأاألاظدورةماظؿؽقؼـقةمإشممباالضاصةمم5 معايم9-8-7عؼدتماظدورة

ظػائدةمم1005مذؿـربم19-18-17ادؼرمبؿارؼخموضؿتمصؼفاءماٌدارسماظعؿقؼةمظممجفيتمعراطشمودقس،مبقـؿاماغعؼدتماظـاظـةمظممأطم1005
 عادةمدرسة.ومممعدردلمعؤدلاتماظؿعؾقؿماظعؿقؼمجبفيتمدقس

ماألوضافمأم6 موزؼر ماظقرينمواظشؤونماإلدالعقةممبطؾؿة مواظدصاع مظقزارةمعاممىـةماًارجقة ماظػرسقة ماٌقزاغقة فؾسماظـقابمحقلمتؼدؼؿ
 .لابؼاظرجعماٌ.م1005غقغربمم22دالعقة،ماإلوضافمواظشؤونماأل

 اظػؼفل.مػلمعؤدلةمظؾؿعؾقؿماظعاظلمتلؿؼؾؾماياصؾنيمسؾكماإلجازةمواظراشؾنيمظممتؿؿةمدرادؿفؿمظمماظؿكصصماظدؼينموموم7
دادلماٌعؿؼماألعـماظؼاغقنماىدؼدماٌـظؿمظدارمايدؼثمايلـقة:"مؼـظؿماظؿؽقؼـمباٌؤدلةمظممدؾؽني:مدؾؽماظؿؽقؼـمم21تـصماٌادةمم8

جمالمسؾقمماظدؼـ،موماطؿلابمولمإشممتؽقؼـماظطاظبمتؽقؼـامسؾؿقامعؿكصصامظمماظعاظلماٌؿكصصموؼفدفماظؿؽقؼـماألودؾؽماظؿؽقؼـم
تؽقؼـفمتؽقؼـامعؿقـامظممجمالممإشمحؽاعف،موععرصةماٌذاػبماظػؼفقةمواظػؼفماٌؼارن،مطؿامؼفدفمأادؿقعابم صقظفموأفماظالزعةمظػفؿماٌعار

مو ماظعربقة مو اظؾغة مواألتماظؾغا سؾقعفا ماظؼدمية، ماظؾغاتماظشرضقة مصقفا ممبا م جـؾقة مبؿارؼخ ماظدضقؼة ماٌعرصة معـ دؼانماألمتؽقـف
مو ماظلقادقةمو اٌؼارن، اظؿؽقؼـماظعاظلماٌعؿؼمإشمم ؼفدفمدؾؽ .مو اإلدارؼةمايدؼـة اظؼاغقغقةمو االجؿؿاسقةمو االضؿصادؼةمو باظـظؿ
اظعؾؿلماطؿلابمعـاػجماظؾقثم االجؿؿاسقة.مو قةمواغلاغاإل دالعقةمواإلواٌعارفمماظعؾؿلماٌعؿؼمظمماظعؾقماظؿكصصممعـماظطاظبممتؽني

م2230غظرمغصماظؼاغقنمظممجرؼدةمعقـاقماظرابطة،ماظعددمععرصةمأصقلماٌـازرةموأداظقبماظؿقاصؾ"مأ ظمماجملاالتماٌشارمإظقفامأساله،مو
 .1005ذؿـربمم30اىؿعةم

 .اٌرجعمغػلفم9
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ادؿؿرماجملؾسماظعؾؿلماىفقيمباإلذرافمسؾكماٌدارسماظؼرآغقةماظيتمصؿقتمم،عراطشمظممعدؼـةمو
اظلـةمذاتماظؿقجفم ؼرآنماظؿابعةمىؿعقةماظدسقةمإشمماظؼرآنموظمماٌؼراتماظيتمطاغتمتؿقاجدمبفامدورماظ

 .10اظيتمأصؾقتمتابعةمظؾقزارة وم،اظلؾػل
مذاتماجملؾس،موبؿؽؾقػم مادؿؿر مبػؽةمعـمخررملماظؿعؾقؿمحصريمطؿا عـماظقزارة،مظمماالسؿـاء

ععممقازاةباٌداممدـؿنيمؼؤػؾفؿمٌؿاردةمعفـيتماًطابةمواإلعاعةممااظؿؼؾقديمحبقثمخصصمهلؿمتؽقؼـ
 .11اظؿؽقؼـمايرظم

صقؿامؼؾلمسرضمظؾاضلماٌؿقزاتماظيتمرؾعتماألغشطةماظيتمضاعتمبفاماجملاظسماظعؾؿقةماٌـؿشرةم و
 :اًطابماظدؼـقني ظممجمالماظؿعؾقؿمومسربماظرتابماظقرين

 12اإلرذاد. االدؿـادمسؾكمعراجعماألسالمماٌغاربةمظممسؿؾقاتماظقسظمو 
 ظسمأومااظيتمتؾؼكممبؼرماجملماٌقائدماٌلؿدؼرة واظـدواتم وختصقصمجمؿقسةمعـماحملاضراتم

 13اٌذػؾقةمظؾؿغرب. دؼةموائباالذرتاكمظؾؿعرؼػمباًصقصقاتماظعؼ
 ذظؽممإذرافماجملاظسمسؾكمايػالتماظدؼـقةماظيتمتؼاممسادةمسـدمحؾقلماٌـادؾاتماظدؼـقةمو

 14.اظزواؼا ومباألضرحة
شممأنمتأػقؾمإماظقزارةمؽؿابماإلدالعل،مظممإذارةمعـطؿامأحدثتماظقزارةمجائزةمحمؿدماظلادسمظؾ

اماظؿعؾقؿقةمعـفا،مبؾمصخصق ايؼؾماظدؼينمالمؼؼؿصرمسؾكمإصالحماٌؤدلاتماظيتمتعـكمبفذاماظشأنمو
م.15اظػؼفلمبشؽؾمسام دؼدماظػؽرماظدؼينموفإغفمميؿدمظقشؿؾماالػؿؿاممبؿ

                                                                                                                                        
 محقاءماظؿاظقةماحملاغقد،مدقديمؼقدػمبـمسؾل،مرؼاضماظعروس،موازبزط.ؼراتمعقجقدةمظمماألعمةعرمبأربعاألمؼؿعؾؼم10
 .1005-1002عقدؿمملمظمغدةمظمماٌلؿقىماظـاابعقاماظدرضدمتا ؾاراةماظيتمغظؿتمهلؿمبـفاحموؿازواماٌجعرمبأربعنيمراظؾاماألؼؿعؾؼمام11
اظعاعؾنيمماٌرذدؼـ عامماظلفقؾلمسؾكماظلادةماظقسازموبماظروضماالغػمظإلطؿا رارممتمتقزؼعمطؿابماظشػامظؾؼاضلمسقاضمواإلظممػذامم12

 ظمماٌـارؼماظؿابعةمظؾؿفؾسماظعؾؿلممبراطش.
م-علأظةماظعؼؾم اٌذػبماألذعريموموم-ظمماجملؾسماظعؾؿلممبراطشمأظؼقتماحملاضراتماظؿاظقة،ماظػؼفماٌاظؽلمبنيماظؿقرؼرمواظؿـقؼرمم13

م-ػل:ماظػؼفماٌاظؽلمظمماظغربماالدالعلممظمماظعدؼدمعـفامومؿمغػسماجملؾسدفأباظـلؾةمظؾـدواتمصؼدم .واظعؼقدةمذعريموأبقمايلـماأل
صقلماٌذػبماٌاظؽلمأم-اظؿصقفماالدالعلمم-ة:ماظعؼقدةمظممعامسمصماٌقائدماٌلؿدؼرةمغذطرماظؿاظقمعالعحماٌدردةماٌغربقةمظمماظؿػلري.مو

 بنيماظشرسقةمواظقاضعقة.
حقثممتتممـػ2212رعضانم 27حػؾمطؾريممبـادؾةمذطرىمشزوةمبدرماظؽربىمبضرؼحمدقديمبـمدؾقؿاتماىزوظلمظمممحقاءعـفامإم14

 عقاجمإذاسةمحمؿدماظلادسمظؾؼرآنماظؽرؼؿ.ضدمغؼؾمايػؾمسؾكمأمدروسمعؿـقسةمومأظؼقتمضراءةمدالئؾماًريات،مو
م(.م2.02.219/1002)ممتماإلدالعقةممبؼؿضكماظظفريماظشرؼػمرضؿاظدرادا جائزةمحمؿدماظلادسمظؾػؽرمو تـدرجمػذهماٌلابؼةمظممإرارم15
مز:غقسنيمعـماىقائتشؿؿؾمم.مومتـحمػذهماىائزةمدـقؼامسـمدرادةمأومدراداتمسؾؿقةمتـفزمظممجمالماظعؾقمماظشرسقة و
ظؾارزةماظذؼـمخدعقاماظػؽرماظشكصقاتماظعؾؿقةما ظؾعؾؿاءمومحػلمسؾارةمسـمعؽاصأةممتـ ؿؽرميقة:موـقؼفقةماظجائزةمحمؿدماظلادسماظؿم-

 دراداتمظممعقدانماظعؾقمماظشرسقة.م اإلدالعل،موأنزوامأحباثامو

جائزةمحمؿدماظلادسمظؾؽؿابماإلدالعلمصفلمجائزةممتـحمطؿؽاصأةمسؾكماألحباثماٌـفزةمظممأحدمصروعممأي،ماظـاغقةأعاماىائزةمم-
مصؼفقة( مأصقظقة، م)ضرآغقة، مممام،اظدراداتماإلدالعقة مشريػا مومأو ماظشرسقة مباظعؾقم مصؾة ماألعةم ظف مبال ماظيتمتشغؾ ماظػؽرؼة اظؼضاؼا

ماإلدالعقة.م
أوضاعماٌلؾؿنيمظمم -إرمادمايؾقلمظؼضاؼاماظعصر اظؿفدؼدمو دورماالجؿفادمظمماظؿطقرموم-:عـماٌقاضقعماظيتماخؿارتفاماظؾفـةمظؾؿؾاري

ممنقذجا ماٌففر مظمماظؼرآنماظؽرؼؿم-مبالد موعقضقسام-مأدؾقبمايقار مو تف م عـففف ماإلسفازؼة مظمماإلدالممم-خصائصف اظؿـؿقة
 م. 1001 ػقمعقضقعمدـة ومماردةم تشرؼعامو وتـظقؿام
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حقثمبؾغمم،ظقرـقةمحملقماألعقةاىفقدمامإشمظممجمالمحمقماألعقة،متقدعتمعلاػؿةماظقزارةم و
مظذظؽم ماٌكصصة ماٌلاجد مم789سدد ماظؼرويم328علفدا،معـفا ماٌلؿػقدؼـمم،باظقدط مبؾغمسدد صقؿا

م.16عـماإلغاثم17128علؿػقدامعـفؿمم28229
ظمماظدارماظؾقضاء،مسؼدتماظقزارةمؼقعامدرادقامحقلمخطؾةماىؿعةمظممحماوظةمظردؿمععاملمخطؾةممو

مو ممبؼاصدػا ماظـاسمه اىؿعة مسؾكماالذمراطمظممخدعة معقاصػاتماًطقبموتشفقعماًطؾاء دؼد
م.17ودسؿمضقةماظدوظةمودقادؿفاماظدؼـقةماظعاعة

م مظؾؼقامم،مأخرىعـمجفة ماألوشمماظػرصة مبثمبرغاجمنيمتؾػزؼقغقنيمدؼـقنيمظمماظؼـاة ؼؿقحماغؿظام
ؾقفمودؾؿ"مإشممادؿؿرارممنطمـماظردقلمصؾكماهللمسبؿؼققؿمأوظلمهلذهماظؿفربة،مإذمؼرعزمبرغاعجم"عـمدـّ

ماظؿؼؾقدي ماٌعرصة ماٌعرصةمم،إغؿاج مإغؿاج مظم ماألصقظقة مواإلخالصمظؾؿـاػج مباألصاظة مخاللممتلؽف عـ
صقةمجمسالضةمععربطرؼؼةموعؾماٌؿؾؼلمؼـؿم،واعؿداداتفماظدالظقةمتقزقػماٌـاػجماحملاصظةمسؾكماظـصو

برغاعجم"بصائرمعـماظؼرآن"مخؾؼمععرصةمدؼـقةممظممحنيمزماولم.اٌؾـقثوأخالضقةمعـماٌضؿقنماظدؼينم
بدؼؾةمأطـرمتلاوضامععمرؾقعةماظعصرموإؼؼاساتفموتعددمظغؿف،موػلمعفؿةمصعؾةمغظرامظعدمممتؽـماٌؿؾؼلم
مػذام مسرب ماٌؾـقثة ماظدؼـقة ماظرداظة معضؿقن مإؼصال مدون مزمقل ممما مآظقاتمصؽمذػراتماإلردال، ظم

م.18ظمماٌغربماظربغاعجمإشممخمؿؾػماظشرائحماالجؿؿاسقة
ماظدوظة ماٌغربقة،ممإن ماًطابماظدؼـقنيمباًصقصقة مو ماظؿعؾقؿ ماغطؾاع مضرورة مسؾك مبإصرارػا و

مبؾقرةم مسؾك مضادرؼـ مظػاسؾني مواظعصرؼة ماظدؼينماظؿؼؾقدؼة ماظؿعؾقؿ معؤدلات مإغؿاج مإعؽان تضعػمعـ
متؾؼكمعؤدلةماألزػرمواىاععاتماظلعقدؼةمػلما ظؼادرةمسؾكمخطابمؼؿفاوزمحدودهماحملؾقة،مػؽذا

شؾبماظدساةماٌشفقرؼـمسؾكماظصعقدماإلدالعلمأبدظقؾمخترجمم19بثمخطابمدؼينمسؾكمعلؿقىمساٌل
 20عـمػذهماٌؤدلات.

                                                                                                                                        
دؼؿماٌقزاغقةماظػرسقةمظقزارةمفؾسماظـقابمحقلمتؼاظشؤونماإلدالعقةممب عاممىـةماًارجقةمواظدصاعماظقرينموطؾؿةموزؼرماألوضافمأم16
 لابؼ.اظرجعماٌ.م1005غقغربمم22وضافمواظشؤونماالدالعقة،ماأل
 .1005عايمم18وضافممبـادؾةماخؿؿامماظققمماظدرادلمحقلمخطؾةماىؿعةمطؿؾةموزؼرماألم17
ذؿـربمم11،م8028اظؿدبريمظمماظشأنماظدؼينمظمماٌغرب،مجرؼدةماإلهادماالذرتاطل،ماظعددم حمؿدماظققبل،معـموؾقاتماظؿػؽريموم18

1005. 
ررماظعؾؿقةممبامصقفاماٌؤدلاتمألدماٌؤدلاتماظؿعؾقؿماظدؼينمظمماظعاملماالدالعلمبادلةماظيتممتزػرمحؿكمسفدمضرؼبماٌؤضدمطانماأل وم19

تأرريمودورهمظمم عامتالػامعـمسؿؾقاتمتزاؼدماظطؾبمسؾكمأررهمظرتذقدماًطابماظدؼينمو دؾؿؿربموم22حداثمأإثرمإشممماظلعقدؼة،مو
ماظعاملماالدالعل.مظالدؿزادةمراجع:

Zeghal,  M. (1996), Gardiens de l’Islam. Les oulémas d’Al Azhar dans l’Egypte contemporaine, Paris, P.S.P, p 169. 
طانم فمضـاةمإضرأمظممرعضانماٌاضلموؿـشاػدةماٌرتػعماظيتمحظقتمبفامبراعجم"سؾكمخطكمايؾقب"ماظيتمبععدلماٌمإشمميؽـماإلذارةمم20

 .خصصفمظؾقدؼثمسـماظلريةماظـؾقؼةضدممعـمتـشقطماظداسقةماٌشفقرمسؿرومخاظدمو
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 فصل الدين عن السواسة 

ماألسؾك مظؾؿفؾسماظعؾؿل ماألوشم مظؾدورة مترأسماٌؾؽ مجماالتمم21طان معـ ماظعدؼد مالدؿعادة عـادؾة
مؼعرضقنم ،م"و22فماظرمسلايؼؾماظدؼينماٌـػؾؿةمعـمهدؼداتماظؿقج ضطعماظطرؼؼمأعاممعـمأصؾققا

حدثمداخؾماجملؾسمػقؽةمظإلصؿاءم"مظؼطعمدابرمؿؾؽةمظؾكطر"،معـمػذاماٌـطؾؼ،مُأؿاألعـماظروحلمظؾ
ذظؽمبفدفم"مهصنيماظػؿقىماظيتمػلمعـمعؼقعاتماظشأنم اظؾؾؾؾةمظمماظشؤونماظدؼـقة"مو اظػؿـةمو

ظؿطاولماظلػفاءم صماسقامالمجمالمصقفمالدساءماٌعرصةمباظدؼـمواظدؼينموجعؾفامسؿالمعؤدلقامواجؿفادام
م.23اٌشعقذؼـمومالمظؾؿزاسؿماالصرتائقة" و

ماألوضاف و ماظدؼينمظممم،1005،مرقؾةمدـةمعـمجفؿفا،مواصؾتموزارة معقاصػاتماظؿصقر هدؼد
وظةمإلغؿاجمدؼـقة،مظممحما تارسمقةمو اٌغربمعـمخاللمبـاءمإدالممعغربلمؼدعجمسدةمععطقاتمثؼاصقةمو

ظؽلمالمؼؾدومػذاماإلدالممجاعدامعرتصمامظؾؿؼاظقدماٌذػؾقةماٌغربقة،م عرجعقةمدؼـقةمعغربقةمضطرؼة.مو
عؾمعـماظدؼـمععطكمداطـامبؾمعؿػاسالمععمو،مأنمالمةهاولماظقزارة،معـمخاللمععاىةمتارسماغق

م.24اظقاضعماٌغربل
ماظؾاعـمأ و ب،مهدؼدموزقػةمعـؿفلماًطابماظدؼينمبرزماًطقاتماظيتممتماظؼقاممبفامظممػذا

ماظعامم مبردؿ ماظرعضاغقة ماظدروسمايلـقة مظلؾلة ماالصؿؿاحل مدردف مظم ماظقزؼر محقثمحلؿ اظرمسل،
اظلـةم ظمماظقزقػةماألصؾقةمظؾعؾؿاء،مصقددػاماغطالضامعـم"ختصصفؿمظممسؾؿماظؽؿابموم2212اهلفريم

ماىا مظم مصقؿؿـؾ ماظؿطؾقؼ، مجفة معـ مأعا ماظؿؾؾقغ، مجفة مذؤونمعـ مبؿدبري ماٌؿعؾؼ ماظلقادل غب
مو ماظذؼـاجمل اظدوظة مايؽام" معـ ماألعر مأوظل مإشم مراجع موػق مبغقمؿؿع مزمؼ مال ماظعؿؾمققجؿبفؿ ف

مسؾكموجقبمتؼقؼةم معؾـقة مظؿصؾح ماظؼرون معرور متؽردتمعع ماظعؾؿاء م"صعؼقدة ماظدؼـ، اظلقادلمبادؿ
25اظدوظةممبلاغدةمأعريماٌؤعـنيمظصقاغةمجادةماظدؼـ"

م. 
ماظقزؼرم،مإذمجدداظيتمؼؼقممبفاماٌؾؽمارماظدرسمصؽرةمأدادقةمحقلمرؾقعةماظقزقػةماظدؼـقةثؼدمأظ

بنيماجملاظنيمماظػصؾمظلؾطاتماظؿأوؼؾماظدؼين،معـمخاللماحؿؽارػا وماٌؤعـنيتأطقدهمسؾكممسقمإعارةم

                                                                                                                                        
ماجملؾسموم21 مػذا م ؼرتأسماٌؾؽ مباإلضاصة مسضقؼؿف مظم ماظذؼـممإشمؼضؿ ماظعؾؿاء مبعضمطؾار ماإلدالعقة ماالوضافمواظشؤون وزؼر

ماٌؾؽمو مسؾقفم ؼعقـفؿ ماظيتمؼعرضفا ماظؼضاؼا معفاعفمصفلمدرادة مأعا ماجملاظسماظعؾؿقةماحملؾقة، مظؾؿفؾسمورؤداء اظؽاتبماظعام
 اإلذرافمسؾكماجملاظسماظعؾؿقةماحملؾقة. وماٌؾؽ

مم22 مػقمغػسماظظفريماظيتممت ،مو1002أبرؼؾمم1اظصادرمظممم2212اظصادرمظممربقعماألولم 12.30.300طانمذظؽممبقجبمزفريمرضؿ
دامالمؼلؿفانمبفمسدمــؾمينماظـلاءماظعاٌاتمأصؾقـموماحملؾقة،ماىدؼرمباالذارةمسؾكمأمبقجؾفمإسادةمتـظقؿماجملاظسماظعؾؿقةماىفقؼةم

 م.ظمماجملاظس
ساٌة(مم18احملؾقةم) ساٌة(موم10)مقؼةفاىم1005ؼقظققزمم8سؾكمظممصاسموشممظؾؿفؾسماظعؾؿلماألألخطابماٌؾؽمإثرماصؿؿاحةماظدورةمام-
 ؾسماظعؾؿلماألسؾكمصقضؿمساٌؿني.عاماجملأ

، 7972م،مجرؼدةماالهادماالذرتاطل،ماظعدد1005ؼقظققزمم8سؾكمظممصاسمؾسماظعؾؿلماألوشممظؾؿفألخطابماٌؾؽمإثرماصؿؿاحفماظدورةمام23

 .1005ؼقظققزمم9-20
 .م10-22، 1،ماظعددمأخؾارماظلقادةظممادؿفقابمخصمبفمأدؾقسقةم) 1003 (.طقزياظم،حمؿدم24
اٌؤدلةمطؿامدؾؼمضمدمايؾابلمطاتؾامساعامظرابطةمسؾؿاءماٌغربمظممأولمخطقةمظمماواهمإصالحمػذهمعؾاذرةمبعدماظدرسمسنيماٌؾؽمأمو 25

 .1002 أبرؼؾ 30 ظؾؿؾؽمأنمأسؾـمذظؽمظممخطاب
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إظقفممومأعريماٌؤعـني،مػلطقدمسؾكمأنمعرجعماظلؾطةماظدؼـقةمأ،ماظذيمؼـؿفلمباظؿاظدؼينمواظلقادل
امفاظيتمؼضؿماإلصؿاءظؾفـةمنمعفامماهلقؽةماظعؾقامأمحؿكموحدهمؼرجعمتقجقفماظلقادقةمبادؿماظدؼـ،

متؼرتحمألاجملؾسماظعؾؿلما مدقىمصالحقاتمادؿشارؼة ماظػؿقىمسؾكماٌؾؽمسؾكمظقسمظدؼفا مبقجؾفا
م.26قلامهلذاماجملؾسبصػؿفمأعريامظؾؿؤعـنيمورئ

ماظقاضح،مو مواأمعـ مظممشقابمادؿؼالظقة مظصاحلماًطابمغف ماٌصداضقة مؼصعبمبـاء مظؾعؾؿاء ضقة
م،نماىقاغبماألخرىمعـماظلقادةماظدؼـقةم)تأعقؿماٌلاجدؼـؿففماظعؾؿاءماظرمسققن،مخصقصاموأاظذيم

ماٌدارسماظعؿقؼة متأػقؾ ماًطابماظرمسلمم،(..تؼـنيماًطب، مأزعة مواوز معـ مظقحدػا ممتؽـ ظـ
اظدؼين،مممامؼدصعمذرائحمجمؿؿعقةموادعةمإشممتؾؼلماظػؿقىمماٌؿؿـؾةمظممصؼدانماظؼدرةمسؾكمإغؿاجماظرعز

م.27عؾاذرةمعـماظؼـقاتماظػضائقةمواظشققخماٌلؿؼؾنيموشريػامعـماٌلاظؽمشريماظرمسقة
ةماظؿقحقدمطضمدماظرؼلقغلماظرئقسماظلابؼميرؼؽادمأم،عـمبنيمصمقعماظػاسؾنيماظدؼـقةمو
ػذامجعؾممإشماغؿؼدماظـزوعممصؼدم،ؼيندظؾشأنماظماظذيمغاضشماظقضعماىدؼدمحقد،ماظقجفماظقاإلصالحمو

غلفتمم،موباإلدالمسفـتممومباإلدالم،ظممدوظةمطاٌغربمبـقتمم"أغف...حقزامخاصامظممحنيمماظشأن
م.ظقسمصؼطمحقزامععقـاموم،حاضرامظممطؾمذلءماظدؼـمصقفا..رمبمأنمؼؽقنم.باإلدالممأسضائفاطؾم

مظؾشأنماظدؼين،مصفق محؼقؼقا متطقؼرا مأردغا مومصإذا ظقماألخالضلمظممطاصةمعراصؼممأنمؼصؾحمظفمحضقره
اظدؼينمماظشأناالدؿؿرارمظممتضققؼممأنؼرمعـمذؿفلماظرؼلقغلمإشمماظؿقـؼمو".ماجملؿؿعماظدوظةمو

م28.ؾمطفـقتلؼسؾكمحمفتـؿقطفمدقققظمو
حصرممخاللمعـميصرماظشأنماظدؼينمؼدـزوعماٌؿزااظماغؿؼدماظرؼلقغلم،ؿامسمصمدورماظعؾؿاءقصمو
ملمؼؼؾمم:"ؼؼقلماٌؼؿضقاتماىدؼدةمبفذاماًصقصٌامتضؿـفمخرمآمتأوؼالعؼدعامم،وزائػفؿمومػؿوردظ

مأ مأحد ماالصؿاء( م)ىـة ماظؾفـة مخارجمػذه ماظعؾؿاء مظقسمعـمحؼ مظمممأنغف منامإماظعام،موماظشأنؼػؿقا
م ماظدوظةمومأغفاعؼؿضكماظـصقصماٌـظؿةمهلا مزمتؾؿممتـؾماظػؿقىماظرمسقةماٌعؿؿدة،مأيماظيتمتطؾؾفا

اظؼضاؼاممايفقةمحؿكمظممبعضماظؼقاغنيمومؼؽقنمهلاماظـػاذموموم،اظعؿؾممبؼؿضاػامدؾػامباحرتاعفامو
خرونمصرادىمؼؽقنماآلمأنظقسمظممتؾؽماظـصقصمعامميـعمموم،ـمػذامالمميـعؽظمو(م...)ماالجؿؿاسقة

الممؿمغػسماظدرجةموؼؽقنمظممغظرماظدوظةموظممغظرػؿمظػؿاوؼفموصماساتمهلؿمآراؤػؿموؼصدروامصؿقاػؿ،مال
29المغػسماظؼقؿةماظيتمظؾػؿقىماظرمسقة"موماإلظزامغػسم

م.

                                                                                                                                        
 .1002عايمم2913،2حداثماٌغربقة،ماظعددمأل،معـشقرمظممجرؼدةما1002برؼؾمإم30أغظرمخطابماٌؾؽمظمم م26
.مأعامسؾكماظصعقدمربريماظزعزعلسؾدماظمفؿمظممرؾبماظػؿقىمسربماهلاتػمغذطرمحمؿدماٌغراويموقإظمأػؿماظشققخماٌغاربةماظذؼـمؼؾفعـمأم27

ضمدمأدالعقةمالسطاءماظػؿقىموػؿ،ماظذؼـمؼؿعاعؾقنمععمعقاضعماالغرتغقتماإلمسنيمعغربقنيمؼظفرانمظممضائؿةماظعؾؿاءماإلدالعل،مصإنمإ
 االحلان.معـمصماسةماظعدلموعـريماظرطراطلمماالصالحموماظؿقحقدمواظرؼلقغلمعـمحرطةم

 .1005اطؿقبرمم13-27، 102ؼام،ماظعددماألجرتفمععفمأدؾقسقةمأضمدماظرؼلقغلمظممحقارمأم28
 .اٌرجعمغػلفم29



 التوجهات اجلديدة للسواسة الدينوة يف ادلغرب

133 

 التػاعالت داخل احلركات اإلسالموة

مجفات مبعض مذفدتفا ماظيت ماظؿػاسالت مخالل مواٌؿؾؽةمعـ مأغف متؾني مخمؿؾػمم، معـ باظرشؿ
ظدؼـقةمذاتماإلجراءاتماظيتماتؾعتمٌراضؾةمايؼؾماظدؼينموضؾطف،مصؼدممتؽـتماظعدؼدمعـمايرطاتما

معـمجدؼد،مو ماٌكؿؾػةمسؾكماظؿقجفاتماظرمسقة،معـماظربوز مايرطاتماظلؾػقةمماٌذػؾقة عـمأبرزػا
مذرسقؿفام مبـاء معـمإسادة ماألخرية م،مصؼدممتؽـتمػذه ماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة اظيتمتعؿؾمهتمدؿار

اظلـةم رآنمو،مزؾمزسقؿمصمعقةماظدسقةمإشمماظؼ1002داخؾماجملالماظدؼين.مصؾعدمتقضقػفامظممسامم
رخصةمضؿـقةمٌؿاردةماظعؿؾممسؾكمحمؿدماٌغراوي(مؼطرقمأبقابماظلؾطة،مإشممأنممتؽـمعـمايصقلم)

ؼدة،مسؾؿامأنماظؿقضقػمملمؼؽـمبشروطمجدماظدسقيمعـمخاللممساحفامظفمبػؿحمعؼرمجدؼدمظؾفؿعقةمو
ؼدممتؽـمػذاماألخريماالجؿؿاسل،مص-ثرمسؾكمحضقرمػذاماظؿقارماظلؾػلماظؿؼؾقديمظمماجملالماظدؼينظفمأ
خصقصاممدـةمعـماظعؿؾماظدسقيمظممتقدقعمحرطةماظؿدؼـمبنيمضطاساتموادعةمعـماظلؽانموم30سربم

اجملؿقساتماالجؿؿاسقةممقدقطمالمعـاصمسـفمبنيماظلؾطاتماظعؿقعقةموطمررحمغػلفماظشؾابمعـفؿ،مو
مواٌفؿشة ماظدور،م. ماظؿقارمعـمخاللمػذا ؼـقةمتلؿقسبمػذهمدمةؿؤدلطمعـمررحمغػلفمادؿطاعمػذا
مماظطاضات معلاملمظؾلؾطمواظدؼـقة مظمماواه ماظؿدؼـماظيتعؿصااة،معـمخاللمتقجففا طانممصمحرطة

ؿمجزءمعـماظلؾطةمالمأػميؽـمأنمتلؿػقدمعـفامايرطاتماإلدالعقةماٌعارضة،موؼدلمػذاماظقضعمأنم
دؼـمحبرصقؿفامظقؿماظااظذيمؼؿؾكصمظممتطؾقؼمتعماظطؼقدل،مأواظؿزعتماظشعائريممؼرىمظممؼزال
ماظطاضاتموم،تؽرؼسماظذاتمظؾعؾادةمو معـ مطؾريا ممومايؿادةماحؿقارا مأنماظؿػاغلماظؿام اظذيمميؽـ

عامضؿـمظؾػاسؾنيماظلؾػقنيممحضقرامسـدماظلؾطة،مرشؿمذظؽممتقاجفمبفماظدوظةمخصقعفاماظدؼـقني،مو
ماظؾالد".ممؼؼالمسـمحماربةماظلقادةماظدؼـقةماظرمسقةم"ظؾكقارجمسـمعذػؾقةمطؾمعامضقؾمو
م ماٌعطكؼقضح مبنيػذا ماٌقجقدة ماظؿػاوت مدرجة مضرورةمم، مسؾك مذدد ماظذي ماظرمسل اًطاب

فاماظؿقاصؼمععمعامؼقجدمسؾكمؿاٌؿاردةماظلقادقةماظيتمزمؽمحماربةم"اًقارج"مسـمعذػبماظؾالد،مو
جدؼدمػقمماظؿقاراتماظلؾػقةماظؿؼؾقدؼةمعـمظعؾمبروزماظلاحةماٌغربقةمعـماواػاتمدؼـقةمعؿـقسة،مو

بعؼدمعـازرةمورـقةمظؿػعقؾماإلصالحاتماظيتمأعرمبفاماٌؾؽمحؿكمم30اظلؾبمظدصعمرابطةمسؾؿاءماٌغرب
 .31ايقؾقظةمدونمتركمايؾؾمسؾكماظغاربمخترجمإشممحقزماظقجقد،مو

مصإغفام ماىدؼدة ماظدؼـقة ماظلقادة ماظيتمبـقتمسؾقفا ماألدس موضقح مرشؿ مأغف مذظؽ، معـ غلؿـؿج
مذ مػق مطؿا مطأهؿقي، مبفامؾن معصرح مشري مجقاغب مسؾك مودقادة، مبؾغةمم، مبفا معصرح أحقاغا

أغـامالمم،درتاتقفقةمتدبريمايؼؾماظدؼينالدبؾقعادقةمضدمختػلمأطـرمممامتظفر،مصؿؿامأزفرهمتطؾقؼما
موزارةم متؼدؼؿ مععروفمؼؿؿ مػق مصؽؿا ماظدؼين، ماجملال مظم ماإلصالح ماٌؽؾػمبؿطؾقؼ معـ غعرفمبقضقح

                                                                                                                                        
بطةماحملؿدؼةمظعؾؿاءمهقلمإدؿماظرابطةمظقصؾحماظرامينؼبردؿماًطابماٌؾؽلماظذيموضحماإلدرتاتقفقةماىدؼدةمظؿدبريماظشأنماظدم30

ؼدماظعؾؿاءماٌؿدخؾنيمظممتدبريماظشأنمػلمػقؽةمذؾفمرمسقةمتضؿمسدمصابفاماىؿقدماظؿامم،موأنمغصمسؾكمضرورةمتػعقؾفامبعدمأماٌغربمو
 .اظدؼين

  .1005ذؿـربمم30 ،22عقـاقماظرابطة،ماظعددممأوردتفمجرؼدةماظذيأغظرمغصماظؾقانمم31
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ماىفةما ماٌذطقرةممظيتمتؿقشممصقاشةماظلقادةماظدؼـقةمواألوضافمباسؿؾارػا تطؾقؼفا،مظممحنيماظقزارة
ظقلتمظممايؼقؼةمدقىمعؤدلةمعـمبنيمعؤدلاتمأخرىمتشرفمسؾكمترصمةماظلقادةماظدؼـقةمأوم

أنماظلقادةماىدؼدةممعاي،ماتضحمجؾقام21اطؾتمأحداثممعـمخاللماإلجراءاتماظيتمومجزءمعـفا،مو
م ماظدؼينمترطت ماظشأن موظؿدبري ماظداخؾقة موزارة مظؿدخؾ مطؾريا ممبكؿؾػماألمػاعشا ماٌكابراتقة جفزة

م.إحصاءمأغػادف،مظؿقؼقؼمأػدافمشريمععربمسـفامظمماًطابماظرمسلمظضؾطمايؼؾماظدؼينمومأذرسفا
دونمتدخؾمعـموزارةم ؾمتدبريمعؾػمايرطاتماظلؾػقةمحؽرامسؾكمػذهماألجفزةزظذظؽمغػفؿمٌاذاممو

خصقصامتؾؽماظيتمؼعؿربممم32امتدبريمعؾػماىؿعقاتماظدؼـقةمعـمحقثماٌؾدأرجعمإظقفؼاألوضافماظيتم
 اظؿعؾقؿماظدؼينمأبرزمأغشطؿفا.

األسؾكمماظعضقؼةمظمماجملؾسماظعؾؿلربطتممظممغػسماالواه،موباظرشؿمعـمأنماظلقادةماظدؼـقة
ظمممبرزتم1005،مظؽـفمظممدـةمعؼدداتفاماإلخالصمظـقابتماألعةموبشرطمماجملاظسماظعؾؿقةماحملؾقةمو

موزارةماألوضافموسؾكمػاعشماألماظصقاصةماظقرـقةمو اظشؤونممغشطةمذاتماظطابعماظدؼينماظيتمرسؿفا
ماواػاتم ماإلدالعقة، مػذه متػلري مبفاماظـقابتتعقد ماإلضرار ماواه مسـمم،ظم متؿـازل مأن مبدون ظؽـ
ماٌذػيبم مظذويماًاصمبفاماظعؼديمواغؿؿائفا مباظـلؾة ماظلؾػل(م)خصقصا مبذظؽمم،االواه علؿغؾة

م.ظمماظؿقجفاتماظرمسقةماظدؼـقةاظدرجةماظعاظقةمعـماظعؿقعقةماظيتمؼؽؿلقفامايدؼثمسـماظـقابتم
محظ مباالواػاتماظلؾػقة، مارتؾاط م"باظلؾػقةممتقتماالضطراباظم ممسك معا مععؿؼؾق اظيتمخاضفا

ػامااتماظيتمأجراظصقػمبؿؿؾعماٌػاوضاظؾقاغاتماظيتمأصدروػامباػؿؿاممباظغ،مإذمضاعتمماىفادؼة"مو
م مبقاغاتفؿممػؤالء مبـشر موضاعت ماظعدل، موزؼر معلؿشاري مظم مممـؾة ماظعؿقعقة ماظلؾطات معع اٌعؿؼؾقن

مو ماظلفـ مداخؾ معـ ماظذيمصدرمماظصادرة ماٌؾؽل ماظعػق معـ محرعاغفؿ ممبـادؾة ماظصادر ماظؾقان أػؿفا
مو مظالدؿؼالل، ماًؿلقـقة ماظذطرى مممبـادؾة مؼلؿقغفؿ مٌـ ماٌلؤوظقة مضمؾ ماٌؼاربةم"اظذي أصقاب

آالفمدفنيمملمتؽـمم20األعـقة"،محبقثماسؿربوامأنمسؿؾقةمحرعاغفؿمعـمسػقمخصمبفمعؾؽماظؾالدم
33إمناموصؼمخطةمعدرودةمسػقؼة،مو

مم.
مظؾقرطاتمبمو ماألخرىماإلدالعقةاظـلؾة م، مجرائدممػازؾتمضضاؼاصؼد مظم ماالػؿؿام مصدارة هؿؾ

ؾمالماٌعربةمعـفامأوماٌؽؿقبةمباظػرغلقةمعـمختملممإذ،م1005رقؾةمدـةمماألدؾقسقةماٌغربماظققعقةمو
اظلقادلممعؼالمأومتعؾقؼمأومهؼقؼمأومصقرةمتشريمسؾكمعقاضػفؿمممامؼؿػاسؾمداخؾمايؼؾماظدؼينمو

ماٌغربل.
ابـةماظشقخمسؾدمميؽـمأنمغشريمإشمماظؿصرزماتماظيتمأدظتمبفامغادؼةمؼادني،مظممػذاماإلرار،ممو

م مؼادنيمزسقؿ ماظاظلالم موحرطة محقلمم،اإلدالعقةماإلحلانمعدل ماألخرى ماىرؼدة مأدؾقسقة ظػائدة

                                                                                                                                        
وضافمبؽـريمعـماٌروغةمسـمعقضػماظلؾطةماألرموزؼرمسالنمسـماهلقؽؾةماىدؼدةمظقزارةماالوضافمسّؾظممغدوةمصقػقةمسؼدػاممبـادؾةماإلم32

اآلدابم"مـودسامسؾكمعاممسلمظمماظـراثماالدالعلمبم،نماٌذاػبمالمتػصؾمبقـفامجدرانمسازظةأضدمصرحمموم،دالعقةعـماٌذاػبماال
 .اٌذػؾقة"

سددػؿممدـقاتمدفـاموم20مبـإرالقمدراحمبعضماظذؼـمحؽؿمسؾقفؿممتمم(1005ششتمم10دؿؼاللم)ظإلدؾةماظذطرىماًؿلقـقةمامبـم33
 .ادفقـم212
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مو مأحدممعلؿؼؾؾفا:ماٌؾؽقة معع ماظؿؼقت محقـؿا مآخر، مدقاق مظم مظؽـ مباىؿفقرؼة، مصعال مضؾت "ظؼد
 أتؽؾؿمبصػيتمعـؼػةمأحؾؾمػلمضـاسةمذكصقةمالمتؾزعينمإالمأغا،موماىاععةماٌذطقرة،مو اظؾاحـنيمظم

بؾدؼؾ،معامحدثم ـؿامغؼقلمبأنماٌؾؽقةمالمتـادؾـامصإنمػذامؼػرضماإلتقانحقـقةمععقـة،مشريمأغفمحق
فقرؼةمزادتمؿحنيمدؽؾتمسـماىمػقمأغينموضعتمظممعقضعماالخؿقارمبنيماٌؾؽقةمأوماىؿفقرؼة"مو

مباظطؾعماخؿارماىؿفقرؼة،مو مرأيمأطادميل،مذظؽمباظؼقل" مبنيماألثقضرارقةمأوم ػذا أغفمظمماالخؿقار
معاممأخؿارمػذهماألخرية،مواىؿفقرؼةمصإغين المؼؾزعينمإالمأغا،مصؾلتممضؾؿفمظممإرارمجاععلمو ػذا

طأغينممأغامملمأضؾمبذظؽمظممأعرؼؽامومأسربمسـفامبصراحة،مو غارؼةمرمسقةمظؾفؿاسة،مبؾمظديمضـاساتل
مظمماظلقاقماألطادميلماظذيمذطرتف،مو أحؿؿلمباًارجمألسربمسـمرأؼل، مظمممبؾمطانماألعر مغشر عا

اظربؼؽقالجماًربي،مععمأغينمضؾتمغػسماظرأيمعـذمدـقاتمظمماظصقاصةم غقسامعـمإالمقعمظقساٌقض
م.34اظقرـقة"

أغفامتأتلمعـممظؼدماسؿربتمػذهماظؿصرزماتمجرأةمزائدةمسـمضدرةماظـظاممسؾكماظؿقؿؾ،مخصقصامو
ظممذرسقةمصماسةمالمتـاصلفمحقلمطقػقةمتدبريماظشأنماظعامموعامؼرتؾطمبفمعـمضضاؼامدقادقة،موإمنام

ماظـظاممذرسقؿف،مذظؽمأنماظعدلمو مولاإلحلانمتطرحمغػماألدسماظدؼـقةماظيتمؼؼقؿمسؾقفا بشؽؾممفا
مو مذرحفا مظم ماظعام معرذدػا مأرـب متصقرات موصؼ ماإلدالعل ماٌشروع مظؼقادة مطؾدؼؾ ؾقانمـتمعؿزاؼد

بؿفؿةممادنيػقمعامضؾصمعـمضدرةماظـظاممسؾكماظؿقؿؾمظقدصعمظمماواهمحماطؿةمغادؼةمؼمفا،موـععاٌ
مبـ ماٌؼددة"اٌس مم35ظألعة" اٌؤدلات مظم مممـؾة ماألعرؼؽقة، ماًارجقة موزارة متدصع مأن ذكصمضؾؾ
م.36اآلثارماظيتمخؾػؿفامايدمعـماظضفةمومباظرباط،مدمقمرلماٌؾػموماألعرؼؽلاظلػريم

 خالصة

دؿفامعـمخاللمتؿؾعمجمرؼاتماظلقادةماظدؼـقةمظمماٌغربمطؿامسربمسـفاماًطابماظرمسلمومعار
اظؿؿػصؾممومدرجةمعـماظقضقحموذباظرشؿمعـموجقدمتقجفمدقادلممغفموأـمؼؿؾّقم،اظصؾةمذاتاظدوظةممأجفزة
مإص من مماختذتاظيتمماإلجراءاتعـ ماآلن مزميد مسـدععا مخصقصا ماظؿفؾل، معـ مبـػسماظؼدر ماظك

ػمتقجفاتمختؿؾمذاتسـاصرمماراتموقتمتؿفاذبفمواتمواٌشاربمػعماالواقتصطدممحبؼؾمدؼينمعؿـ
اظلقادةماظدؼـقةمظعامممأنؾكمسرشؾاتماًطابماظرمسل،مممامرمعؾـامذمؾصممبدرجاتمعؿػاوتةمعع

سـاصرمجدؼدةممربظفقظعؾمتؿؾعمخطقاتفامظمماظلـةماٌؼؾؾةمضدمؼلؿحمموم،الزاظتمظممرقرماظؾـاءم1005
 .بؼشفدهمايؼؾماظدؼينمظمماٌغرماظذيهماظلقادةمععماظؿعددماظلقدققظقجلمذتقضحمطقػمتؿعاعؾمػ

                                                                                                                                        
 .1005ؼقغققمم8-1. األدؾقسقةماىدؼدةعـمجرؼدةمم33اظعددم ارمظمغظرماظـصماظؽاعؾمظؾققأم34
 .بعدمغادؼةمؼادنيمإشممأجؾمهددهمػقأةماحملؽؿةمصقؿام،ماظؾثمظممضضقة1001عارسمم22أجؾتماحملؽؿةماالبؿدائقةمباظرباط،مؼقمماظـالثاءمم35
دالعقنيمظممػذهماظؼضقةمحبقثماسؿربماإلادرمعـمخرىماظردماظقحقدماظصاألؼعدمعامطؿؾفمسؾدماظؾاريماظزعزعلمسؾكمصػقاتماىرؼدةمم36

ٌّمأغفم"مالمعقجبمظمماظشرؼعةمؼقجبماظطعـمظمماظـظامماٌؾؽلمو عاماالسؿؾارماظلقادل،مصإنماظـقؾمعـمأمظقبماظـاسمسؾقف،موأتمسمبفموا
اظلعلمإشممتؼقؼضمماظؾقعةمومهرؼضمسؾكمخؾعمظػؿـةمواجقدهمػقمزرعمظؾذورممدؾبماظصالحقةمسـمومغػلماظشرسقةمسـفموماظـظامماٌؾؽلمو

ؼصدرونمسـمرأؼفؿ.مسؾدماظؾاريماظزعزعل،ممعرػؿموأتؾاعموذقعةمؼأمترونمبأغفمصدرمعـمضقممصارمهلؿمأماظـظامماظؼائؿمظمماظؾالد،مالمدقؿامو
 .1005ؼقظققزمم05ؼقغققمم،م1019خرى،ماظعددماألارضمأػاغفماهلل،ماىرؼدةماألػانمدؾطاتماهللمظممأعـم


