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مؤسسة عبد  ،صػحة 168 ،83العدد  مؼدمات اجملؾة املغاربية لؾؽتاب،
 9002ربيع ، الدار البيضاء العزوز آل سعود،

ورئقسمهرؼرػامحمؿدمصغريمم3889تعودمػذهماجملؾةماظيتمتصدرمباٌغربمعـذم
مضراءات جـفار، مجدؼد مبشؽل ماإلدالمممتراػامظؿطرح موحاضر مظرتاث جدؼدة

ملؿنيمصرغليموسربي.واٌلؾؿنيمبؼ
مخالهلا معن متـاول مدرادات مسؾى ماظعربي ماظؼلم ماألحدمم حيؿوي مسؾد عؼاال

مصاسم معدؼـة مباظذطرىم-اظلؾيتمحول ماالحؿػال مسـواغهمم3011مبـادؾة ظؿأدقلفا
ماظؿارؼخ مظزعنماألصلمؼرىماظؾاحثمأنم "، "صاسمبنيمزعنماألصلموزعن باظـلؾة

محّدده متشكقصمٌا ماظؿارؼخمإديمماظؿطوراتماظؿارخيقةمجمرد مؼلعىمزعن األصلمو
تؾؿسمتارؼخماجملؿوساتماظؾشرؼةمطؿلارمععؼدم.وضدماسؿؿدماظؽاتبميفمطلمػذامسؾىم

م ماظؼرن معن مم37عصادر ماظؼرن مإدي مو"وصفم38م م"روضماظؼرراس" مظقؿوضفمسـد م
إصرؼؼقا"موعنماٌالحظمأنممزعنماألصلمؼغؾبممزعنماظؿارؼخمصؿؿغؾبماظذاطرةمسؾىم

،ميفمإذارةمعـهمإديمتأثريماظؼراءةماالدؿشراضقةماٌؿأثرةمبابنمخؾدونماٌعرصةماظؿارخيقة
ماالجؿؿاسيماظـؼايفمظؾؿدؼـة. م وإػؿالماٌـظور مغعؿانماظربوديميفمعؼاظهمبقـؿا تـاول

موعـطقم ماإلدالعقة ماٌفدوؼة مبني مايدؼـة ماظعربقة ماظلقادقة ماظـؼاصة "أزعة
موؿ اظعؾؿـة" ماظيت ماظػؽرؼة ماألزعة معظاػر مطشف ماظعؾؿاغيمحقث ماظؿقار مبني ع

ماظعربي، ماجملال ميف ماإلدالعي ماظؿارخيقةم واظؿقار ماظشروط معن ماألول مساغى إذ
ماظؾعدم ماظـاغي مأظغى مو ماظعربقة ماجملؿؿعات ميف ماٌؿوصرة مشري مواجملؿؿعقة واظـؼاصقة

ماظؿارخييموخؾطماظعؾاداتمباٌعاعالتموجعلماظلريةمعرجعامعطؾؼا.
مع ميف مدفل مصؼد مخوخو محملنميلن محوارمأعا محول ؼاظه"عالحظاتمغؼدؼة

ماظدوظة، محول م"اظـزاسات مواظـؼاصة"، اظـؼاصات متعارؼفم اظدؼن مخمؿؾف سارضا
اظـؼاصةمعـؿؼدامعؼوظةم"حوارماظـؼاصات"ماغطالضامعنماظؿعرؼفماألغـروبوظوجيمظؾـؼاصةم
اظذيممجيعلمحلؾهمطلمحوارمعلؿققال،مإذمعنماظعؾثمأؼضامأنمغدرسماظـؼاصاتم

ماغؿؼادمحبقثم مإديمخصوصقةمدون ماالجؿؿاسيماظـؼايفمإديمرؾقعيمواظؿؾعقة ؼؿقول
موباظؿاظيمميّفدماظؿكؾف.
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أعاميفمعؾفماظعددماظذيمحيؿويمسؾىمعوضوعماٌلاواةمبنيماىـلنيميفماإلرثم
م3880"اعرأتـاميفماظشرؼعةمواجملؿؿعممصـفدمعؼاالمعؼؿطػامعنمطؿابماظطاػرمحداد

شاؼةماظؿشرؼعماإلدالعيموذظكماغطالضاممأنماٌلاواةميفماٌرياث عؤطدامصقهمصاحؾه"
مظؾشرؼعة، معؼاصدؼة مضراءة ماٌلاواةم عن متؼرؼر ميف ممياغع مال ماإلدالم مأن مإدي وصوال

اظؽاعؾةمبنيماظرجلمواٌرأةمعؿىماغؿفتمأدؾابماظؿػوق.ميفماظلقاقمغػله،مساىتم
معؼاهلا مخالل معن مجوؼرو م) زػقة معلأظةم0112"عوارؼثماظـلاء:اظـصمواظؿأوؼل )

ميفمحنيماٌريا متؼؾقدؼا مؼعؿؿدونمعـففا مأنماظػؼفاء معربزة متأوؼؾقا مبـاءا ثمباسؿؾاره
مؼودفم مأظػة مأّعا ماٌعاصرة. ماٌـاػج موصق موتأوؼؾفا ماظـصوص مضراءة مإسادة جيب
صاوفتمعؾاذرةمإديمضراءةماآلؼاتماظؼرآغقةماٌؿصؾةمباٌرياثمعنمخاللمعؼاهلا"حريةم

م) معن0119علؾؿة معوجود مػو معا مأن مإدي مظؿصل ماظػؼفاءمم( مإذياع مجمرد أحؽام
واٌػلرؼنموؼؽونمأحقاغامخماظػامظصرؼحماظـصماظؼرآغيمبدظقلماظؿـاضضميفمعلأظةمعام
 ؼلؿىمتورؼثمذويماظؼربى.مومعنمخاللماٌؼالماٌؼؿطفمعنمطؿابمسؾداهللماظعروي"

م) ماظؿقدؼث ماظـؿوم0112سوائق موعـطق ماإلدالعي ماٌرياث مغظام مإدي مإذارة )
مس مايدؼث ماظـصماالضؿصادي مبني مودط م"اإلدالعي" ماٌرياث مػذا مأن ماسؿؾار ؾى

ععماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمظؾؾالدممىاظؼرآغيمواٌؿؼاضنيماألثرماظذيمعامجيعؾهمالمؼؿؿاذ
مألنمماظدوظةميفمػذهماياظةمتؽونمسؾىماهلاعش.م

اظدؼنماظعاّلممضراءةميفمطؿابمحمؿدمطالويماٌغربم يفمضلمماظؼراءاتمؼؼدممسز
معشا مسؾى ماظلقادي ماظـاظـة ماألظػقة مدـةم01121-3882رف مباظػرغلقة ماظصادر ،

عّؾقـاماظؿعارضمم0112إديمم3882،ماٌؿؿؾعمظؾققاةماظلقادقةماٌغربقةمعنمدـةم0114
مطقرطةم ماظؾقعة موعلأظة ماٌغرب، ميف مايدؼـة ماظدوظة موعؾادئ ماظؿؼؾقد معـطق بني

ظةمبادؿكداممتارخيقةمطؿامؼـاضشمصاحبماٌؼالمعؤظفماظؽؿابميفمطوغهمؼلؿحمظؾدو
 اظدؼنميفماظوضتماظذيمؼرصضمادؿعؿاظهمعنمررفمباضيماظػاسؾني.

أحدمميفمضلمماٌـاضشاتمؼردمحمؿدماظشرؼفماظػرجاغيمسؾىمضراءةمغؼدؼةمطؿؾفا
ماظدرادةم مخالهلا معن مؼـؿؼد مريزة مبن معصطػى موػو ماٌغربقة موجدة عشاؼخ

بيمواٌـشورةمباظؾغةماظلودقوظوجقةمحولماظؼقممواٌؿارداتماظدؼـقةميفماجملؿؿعماٌغر

                                                                                                              
1 Gallaoui, Mohamed, Le Maroc politique à l’aube du troisième millénaire : 1996-2006, 

230p, Fondation du Roi Abdul-Aziz, Casablanca, 2007. 
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"يفمدؾاتم ؼدسوماظػرجاغيمصقؿاممساهم2"2007اظػرغلقةميفمطؿابم"اإلدالمماظقوعي
مباٌغرب"مماظعؼلم: مظؾؿدؼن ماظلودقوظوجقة ماٌؼاربة متزسفه غؼاشمػادئمععمذقخ

مضراءاتمأخرىموػذام موظقسمعنمخاللمترذياتمأو ماظؽؿابمعؾاذرة مضراءة ضرورة
م مأؼضا موؼؾّقن موععريف مخؾؼي مظؾدرادةمعؾدأ مواظؿؼـقة ماٌـففقة اًصائص

اظلودقوظوجقةمٌؿاردةماظؿدّؼنمواظيتمختؿؾفممتاعامسنمعؼاربةمرجالماظدؼنموؼؤطدم
مظؾعؼلم ماير ماالدؿكدام مؼؼؿضي مواظدميؼرارقة مايرؼة مإدي ماظوصول مأن ماظـفاؼة يف

مواحرتاممطراعةماإلغلان.
اٌؼالماألولم الت،حولماإلدالممواظعوٌةمبـالثمعؼا خّصماظؼلمماظػرغليمحمور

ؼرىمصقهمأنماإلدالممظهمساٌقؿهماًاصةمممام اإلدالممواظعوٌة"ظعقاضمبنمساذور"
ماظعالضةم معن ماظرشم مسؾى مظؾؿدؼن مخمؿؾػة موأذؽاال مجدؼدة مصورا م مؼؿكذ جعؾه

مساٌقا، مجعؾؿه ماألخرية مػذه مأن مإال مواظعوٌة ماإلدالم مبني صاإلدالمم اٌؿـاضضة
ضدمسادمم-ماٌغرتبنيمواظودائلماظؿؽـوظوجقةماٌلؿعؿؾةاغطالضامعنماٌلؾؿنيم-اياظي

ميفمحنيمؼؿقدثم مشريماإلدالعقة. ماىدؼدة ماألراضي مخالل معن ماظضائعة ظعاٌقؿه
مسن ماظـاغي ماٌؼال مراظيبميف م حمؿد مسؾى مععومل م"اضؿصاد ماظؼرآغقة"ضوء م اإلؼـقؼا

اسيمظإلغلاغقة،ماغطالضامعنمايؼقؼةماظروحقةماٌؿؿـؾةميفماٌلاػؿةميفماًريماالجؿؿ
مواظصدضةمطأصقمظؾؿطفريماألخالضيمواظروحيمواحملاصظةم معػفوعيماظزطاة علؿكدعا
مأنم مإديماعؿقانمغؼديمظؾرتاثمسؾىماسؿؾار مؼدسو سؾىماظشرفماإلغلاغيموعنمػـا

ثممإسادةمإدخاظهمظؾؿارؼخمعنماىاغبممضرونموعنم19اإلدالممخرجمعنماظؿارؼخمعـذم
ماٌعـىماظؼرآغيم مبلمباالضرتابمعن مايريف ممبعـاػا ماظشرؼعة مسن االضؿصاديمبعقدا

"حوارمعنمأجلمظغةمدؼـقةم ظؾوالؼةمواظصداضةمععماهلل.مؼؼّدمماريقدةماظـقػرميفمعؼاظه
مأنم جدؼدة" مإدي ماظـفاؼة ميف مظقصل ماألدؼان مبني مايوارات مخمؿؾف سرضمحال
بماإلدالعيمحولمايوارمعامؼزالميفمبداؼؿهم،عربزاماياجةمإديمغظرةمغؼدؼةماًطا

ظإلرثماظؿارخييمومتقوظوجقامععاصرةموعلمطؾؿةماهللممتسماإلغلانمبؾغةمإغلاغقةم
زعاغقةمواالسؿؿادمسؾىمعؼاربةمتأوؼؾقةمظؾـصمتػؿحماظؾابمظؼراءاتمجدؼدةمظؽالمماهللم

موظؽلماظدؼاغاتماظؿوحقدؼة.

                                                                                                              
2 El-Ayadi, Mohamed ; Rachik, Hassan et Tozy, Mohamed, Casablanca. L’islam au 

quotidien : enquête sur les valeurs et les pratiques religieuse,  Editions Prologues, 

Casablanca, 2007. 
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حمؿدماظشرؼفماظػرجاغيميفمعؼاظهم رماإلدالممواظلقادةمؼؿـاول،باظـلؾةمحملو
مطانماظؿطورماظذيمأغؿجماظدميؼرارقةم "اإلدالمماظلقاديمواظدميؼرارقة"معؿلائالمإذا
مسرضهم مخالل معن معؾقـا ماظلقادي، ماإلدالم محاظة ميف ماظغربمممؽـا ميف اٌلقققة

عؿالماظدميؼرارقةمظؾؿفاربماٌعاصرةمأنمحرطاتماإلدالمماظلقاديمعؽرػةمسؾىمادؿ
مظإلدالمم مبدؼال مؼؽون مأن مسؾى مضادر مضطبمدميؼراري مبـاء مػو مرأؼه ميف مايل ظذا

ماظلقادي.
معؼاظهمؼعاجل ميف مسالغي مواٌشارطةمو"اإلدالعق سؾقة ماٌواجفة متوغسمبني ميف ن

بداؼةمايرطةميفماإلدالعقةميفماظلؾعقـقاتموصوالمإديماظؿصقققاتمم "3891-0114
مأنمازدواجقةماًطابمظدىمػذهمايرطةمماياظقةميرطةماظـفضة اظؿوغلقةمعؾقـا

رأىمم0113دؾؿؿرب33دؾؾهماٌواجفةمععماظـظامماظلقادي.طؿامبنيمأغهمبعدمأحداث
اظغربقونمأنماظؼضاءمسؾىماإلدالمماظرادؼؽاظيمؼؿطؾبمعشارطةمايرطاتماإلدالعقةم

ماالدؿعؿار،احملدثةمطؿامػومحالماظـفضةماظؿوغلقة.مؼّؾنيمحلانمرععونميفمعؼاظهم"
ايرطةماظورـقةمواالدؿؼاللميفماىزائرم:حولماظعالضةمبنيماظدؼنمواظلقادة"،مأنم

يفمطػاحفامعنمأجلمم-ذياساتقةمودؼـقة–ايرطةماظورـقةمضاعتمسؾىمعرجعقؿنيم
مأنمايرطةماإلصالحقةمبزساعةمابنمبادؼسمداصعتمسنم دوظةمورـقةمحدؼـة، طؿا

اظدؼين.مطاغتمػذهماٌرجعقةماٌزدوجةممصصلمغليبمبنيماجملالماظلقاديمواجملال
مبـاءم ميفمإرار ماظعؾؿاغقة مأو ماظدغقوؼة ماٌؤدلة ماألبويميفمعواجفة مإديماظـظام إضاصة

مععمأزعةمدـواتمماظدوظةماظورـقة، حبقثمتؾنيم 3891ثمموؾتماظصعوباتمأطـر
مظعالضةماجملؿؿعماىؿاساتيم مجدؼد ماظعؾؿاغيمدونمصفم مإعؽاغقةمناحماٌلار سدم

مين.واظدؼ
اظشداديميفمممتـاولممسؾدماظلالميفمضلمموجفاتمغظرمودائؿامباظؾغةماظػرغلقة،

مباٌغرب"معؼاظه ماظعربقة ماظؾغة مظؿـؿقة مخطة مأجل ماظوزقػةمم"عن مبني اظؿوازن
مبنيماظؾغةم مظؾعالضة مدقادة موضع مأػؿقة ماظعؾؿقة،وهدثمسن مواظوزقػة اهلوؼاتقة

جلمتؼؾقصماٌلاصةمبقـفؿا،موتأػقلماظؽالدقؽقةمواظعاعقةم،اٌؽؿوبةمواٌـطوضةمعنمأ
مأؼضا. ماظعؾؿي ماظؾقث معقدان مويف ماٌدردة ميف ماظعربقة م اظؾغة مخروزمأّعا إدرؼس

،م0117اظيتمسرصفاماٌغربمدـةمم3(IERواٌصاية"م)مفاإلغصامػقؽة"مصؿعرضمإدي
مورب مصراغؽو،مةواظيتمتعؿرب معع مإدؾاغقا م)طؿفربة ماظؿفارب مباضي مسن مخمؿؾػة

                                                                                                              
3 IER= Instance Equité et Réconciliation. 
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مسرص ماظذي ماظؿعرؼفمواظوئام مػو ماٌغربقة ماهلقؽة مػذه معن مواظغرض ماىزائر(، ؿه
بايؼقؼةمحولمدـواتماظضغطموايؾسماظعشوائيموذظكمعنمأجلمصؿحمبابمجدؼدم
ظربغاعجماجؿؿاسيموثؼايف،مالحرتاممحؼوقماإلغلان،مواظشػاصقةمعنمأجلمريمصػقةم

مواٌؿؿـؾة مبـفاحماهلقؽة مإديماظعواعلماظؽػقؾة يفمرأؼهميفمماٌاضي،ظقصلميفماظـفاؼة
اظدميؼرارقةمواحرتاممايؼوقماظػردؼةمواالسرتافماظػعؾيمبايؼوقماظـؼاصقةمواظؾغوؼةم

مواظشػاصقةموحماربةماظػلاد.
ماظػرغلقة، مباظؾغة مودائؿا مضراءات، مضلم مبنميف مسؾي معؼاظهم خمؾوف تـاول يف

عؤظّػنيمعـشورؼنمباظػرغلقةممظؽلمعنممدؾقؿانمبشريمدؼاشنممحرؼة"مظغة،م"إدالم،
م) ماإلدالم مصػوانم4(0119طقفمغؿػؾلفميف مظقسمموعصطػى ماظعربي ماظعامل )ٌاذا

أبرزمعنمخالهلامإدرتاتقفقةماظؾغةمم5(0119حرا:دقادةماظؼراءةمواإلرػابماظدؼينمم
ماظػؽرمععم يفمتػؽريمسالضاتماإلدالممبايرؼةمعنمخاللمسرضمطقػقةمتعاعلمػذا

ماظرازاٌعراجماظـؾويمواظؿؼارعماٌشرتكمبنيماظؽؿابنيمو اإلدالمم "قطؿابمسؾيمسؾد
مايؽم مبايرؼة.مم،"موأصول ماظعالضة ميف ماٌـطوضة ماظقوعقة ماظؾغة مأػؿقة مإدي عشريا

معلؿوؼاتم مو ماٌؤدلات مبني ماٌؼارن ماظؿقؾقل مأن مإدي ماظـفاؼة ميف ماظؽاتب وؼشري
ماظؾغاتمؼلؿحمبؼقاسماظصعوباتماظيتمغواجففاميفماظعاملماظعربي.

 عبد الوهاب بؾغراس

                                                                                                              
4 Souleymane, Bachir Diagne, Comment philosopher en islam ? 235p. Editions du 

Panorama, 2008. 
5 Safouan, Moustapha, Pourquoi le monde arabe n’est pas libre : politique de l’écriture et 

terrorisme religieux, 170p, Denoël, Paris, 2008.  
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