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صػحة ،مؤسسة عبد

تعودمػذهماجملؾةماظيتمتصدرمباٌغربمعـذم3889مورئقسمهرؼرػامحمؿدمصغريم
جـفار ،ظؿطرح مبشؽل مجدؼد مضراءات متراػا مجدؼدة مظرتاث موحاضر ماإلدالمم
واٌلؾؿنيمبؼلؿنيمصرغليموسربي .م
حيؿوي ماظؼلم ماظعربي مسؾى مدرادات متـاول معن مخالهلا معؼاال مسؾد ماألحدم
اظلؾيت محول معدؼـة مصاس م-مبـادؾة ماالحؿػال مباظذطرى م 3011مظؿأدقلفا مسـواغهم
"صاسمبنيمزعنماألصلموزعنماظؿارؼخ " ،باظـلؾةمظزعنماألصلمؼرىماظؾاحثمأنم
اظؿطوراتماظؿارخيقةمجمردمتشكقصمٌامحدّده ماألصلمومؼلعىمزعنماظؿارؼخمإديم
تؾؿسمتارؼخماجملؿوساتماظؾشرؼةمطؿلارمععؼدم.وضدماسؿؿدماظؽاتبميفمطلمػذامسؾىم
عصادر معن ماظؼرن م 37مم مإدي ماظؼرن م38م مظقؿوضف مسـد م"روض ماظؼرراس" مو"وصفم
إصرؼؼقا"موعنماٌالحظمأنممزعنماألصلمؼغؾبممزعنماظؿارؼخمصؿؿغؾبماظذاطرةمسؾىم
اٌعرصةماظؿارخيقة،ميفمإذارةمعـهمإديمتأثريماظؼراءةماالدؿشراضقةماٌؿأثرةمبابنمخؾدونم
وإػؿالماٌـظورماالجؿؿاسي ماظـؼايفمظؾؿدؼـة .بقـؿا متـاول مغعؿانماظربودي ميف معؼاظهم
"أزعة ماظـؼاصة ماظلقادقة ماظعربقة مايدؼـة مبني ماٌفدوؼة ماإلدالعقة موعـطقم
اظعؾؿـة" حقث مطشف معظاػر ماألزعة ماظػؽرؼة ماظيت موؿع مبني ماظؿقار ماظعؾؿاغيم
واظؿقار ماإلدالعي ميف ماجملال ماظعربي ،إذ مساغى ماألول معن ماظشروط ماظؿارخيقةم
واظـؼاصقة مواجملؿؿعقة مشري ماٌؿوصرة ميف ماجملؿؿعات ماظعربقة مو مأظغى ماظـاغي ماظؾعدم
اظؿارخييموخؾطماظعؾاداتمباٌعاعالتموجعلماظلريةمعرجعامعطؾؼا .م
أعا محملن ميلن مخوخو مصؼد مدفل ميف معؼاظه"عالحظات مغؼدؼة محول محوارم
اظـؼاصات م"اظـزاسات محول ماظدوظة ،اظدؼن مواظـؼاصة" ،سارضا مخمؿؾف متعارؼفم
اظـؼاصةمعـؿؼدامعؼوظةم"حوارماظـؼاصات"ماغطالضامعنماظؿعرؼفماألغـروبوظوجيمظؾـؼاصةم
اظذيممجيعلمحلؾهمطلمحوارمعلؿققال،مإذمعنماظعؾثمأؼضامأنمغدرسماظـؼاصاتم
دون ماغؿؼاد محبقث مؼؿقول ماالجؿؿاسي ماظـؼايف مإدي مرؾقعي مواظؿؾعقة مإدي مخصوصقةم
وباظؿاظيمميفّدماظؿكؾف .م
89
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أعاميفمعؾفماظعددماظذيمحيؿويمسؾىمعوضوعماٌلاواةمبنيماىـلنيميفماإلرثم
صـفدمعؼاالمعؼؿطػامعنمطؿابماظطاػرمحداد م"اعرأتـاميفماظشرؼعةمواجملؿؿعم3880م
عؤطدامصقهمصاحؾه" أنماٌلاواةميفماٌرياث مشاؼةماظؿشرؼعماإلدالعيموذظكماغطالضام
عن مضراءة معؼاصدؼة مظؾشرؼعة ،وصوال مإدي مأن ماإلدالم مال ممياغع ميف متؼرؼر ماٌلاواةم
اظؽاعؾةمبنيماظرجلمواٌرأةمعؿىماغؿفتمأدؾابماظؿػوق.ميفماظلقاقمغػله،مساىتم
زػقة مجوؼرو معن مخالل معؼاهلا "عوارؼث ماظـلاء:اظـص مواظؿأوؼل م( )0112معلأظةم
اٌريا ثمباسؿؾارهمبـاءامتأوؼؾقامعربزةمأنماظػؼفاءمؼعؿؿدونمعـففامتؼؾقدؼاميفمحنيم
جيب مإسادة مضراءة ماظـصوص موتأوؼؾفا موصق ماٌـاػج ماٌعاصرة .مأعّا مأظػة مؼودفم
صاوفتمعؾاذرةمإديمضراءةماآلؼاتماظؼرآغقةماٌؿصؾةمباٌرياثمعنمخاللمعؼاهلا"حريةم
علؾؿة م( )0119مظؿصل مإدي مأن معا مػو معوجود معن مأحؽام مجمرد مإذياع ماظػؼفاءم
واٌػلرؼنموؼؽونمأحقاغامخماظػامظصرؼحماظـصماظؼرآغيمبدظقلماظؿـاضضميفمعلأظةمعام
ؼلؿىمتورؼثمذويماظؼربى.مومعنمخاللماٌؼالماٌؼؿطفمعنمطؿابمسؾداهللماظعروي"
سوائق ماظؿقدؼث م( )0112مإذارة مإدي مغظام ماٌرياث ماإلدالعي موعـطق ماظـؿوم
االضؿصادي مايدؼث مسؾى ماسؿؾار مأن مػذا ماٌرياث م"اإلدالعي" مودط مبني ماظـصم
اظؼرآغيمواٌؿؼاضنيماألثرماظذيمعامجيعؾهمالمؼؿؿاذى مععماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمظؾؾالدم
ألنمماظدوظةميفمػذهماياظةمتؽونمسؾىماهلاعش.م م
يفمضلمماظؼراءاتمؼؼدممسز اظدؼنماظعالّممضراءةميفمطؿابمحمؿدمطالويماٌغربم
اظلقادي مسؾى معشارف ماألظػقة ماظـاظـة م ،10112-3882ماظصادر مباظػرغلقة مدـةم
،0114ماٌؿؿؾعمظؾققاةماظلقادقةماٌغربقةمعنمدـةم 3882مإديم 0112معؾّقـاماظؿعارضم
بني معـطق ماظؿؼؾقد موعؾادئ ماظدوظة مايدؼـة ميف ماٌغرب ،موعلأظة ماظؾقعة مطقرطةم
تارخيقةمطؿامؼـاضشمصاحبماٌؼالمعؤظفماظؽؿابميفمطوغهمؼلؿحمظؾدوظةمبادؿكدامم
اظدؼنميفماظوضتماظذيمؼرصضمادؿعؿاظهمعنمررفمباضيماظػاسؾني.
يفمضلمماٌـاضشاتمؼردمحمؿدماظشرؼفماظػرجاغيمسؾىمضراءةمغؼدؼةمطؿؾفا مأحدم
عشاؼخ موجدة ماٌغربقة موػو معصطػى مبن مريزة مؼـؿؼد معن مخالهلا ماظدرادةم
اظلودقوظوجقةمحولماظؼقممواٌؿارداتماظدؼـقةميفماجملؿؿعماٌغربيمواٌـشورةمباظؾغةم
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اظػرغلقةميفمطؿابم"اإلدالمماظقوعي 2"2007مؼدسوماظػرجاغيمصقؿاممساه "يفمدؾاتم
اظعؼل م :مغؼاش مػادئ معع مذقخ متزسفه ماٌؼاربة ماظلودقوظوجقة مظؾؿدؼن مباٌغرب"م
ضرورة مضراءة ماظؽؿاب معؾاذرة موظقس معن مخالل مترذيات مأو مضراءات مأخرى موػذام
عؾدأ مخؾؼي موععريف موؼؾقّن مأؼضا ماًصائص ماٌـففقة مواظؿؼـقة مظؾدرادةم
اظلودقوظوجقةمٌؿاردةماظؿدؼّنمواظيتمختؿؾفممتاعامسنمعؼاربةمرجالماظدؼنموؼؤطدم
يف ماظـفاؼة مأن ماظوصول مإدي مايرؼة مواظدميؼرارقة مؼؼؿضي ماالدؿكدام ماير مظؾعؼلم
واحرتاممطراعةماإلغلان .م
خصّماظؼلمماظػرغليمحمور حولماإلدالممواظعوٌةمبـالثمعؼاالت ،اٌؼالماألولم
ظعقاضمبنمساذور"اإلدالممواظعوٌة" ؼرىمصقهمأنماإلدالممظهمساٌقؿهماًاصةمممام
جعؾه مؼؿكذ م مصورا مجدؼدة موأذؽاال مخمؿؾػة مظؾؿدؼن مسؾى ماظرشم معن ماظعالضةم
اٌؿـاضضة مبني ماإلدالم مواظعوٌة مإال مأن مػذه ماألخرية مجعؾؿه مساٌقا ،صاإلدالمم
اياظي-ماغطالضامعنماٌلؾؿني ماٌغرتبنيمواظودائلماظؿؽـوظوجقةماٌلؿعؿؾة-مضدمسادم
ظعاٌقؿه ماظضائعة معن مخالل ماألراضي ماىدؼدة مشري ماإلدالعقة .ميف محني مؼؿقدثم
حمؿد مراظيب ميف ماٌؼال ماظـاغي مسن "اضؿصاد مععومل مسؾى مضوء ماإلؼـقؼا ماظؼرآغقة" م
اغطالضامعنمايؼقؼةماظروحقةماٌؿؿـؾةميفماٌلاػؿةميفماًريماالجؿؿاسيمظإلغلاغقة،م
علؿكدعامعػفوعيماظزطاةمواظصدضةمطأصقمظؾؿطفريماألخالضيمواظروحيمواحملاصظةم
سؾىماظشرفماإلغلاغيموعنمػـامؼدسومإديماعؿقانمغؼديمظؾرتاثمسؾىماسؿؾارمأنم
اإلدالممخرجمعنماظؿارؼخمعـذم19مضرونموعن مثممإسادةمإدخاظهمظؾؿارؼخمعنماىاغبم
االضؿصادي مبعقدا مسن ماظشرؼعة ممبعـاػا مايريف مبل مباالضرتاب معن ماٌعـى ماظؼرآغيم
ظؾوالؼةمواظصداضةمععماهلل.مؼؼدّمماريقدةماظـقػرميفمعؼاظه "حوارمعنمأجلمظغةمدؼـقةم
جدؼدة" سرض محال مخمؿؾف مايوارات مبني ماألدؼان مظقصل ميف ماظـفاؼة مإدي مأنم
اًطابماإلدالعيمحولمايوارمعامؼزالميفمبداؼؿهم،عربزاماياجةمإديمغظرةمغؼدؼةم
ظإلرثماظؿارخييمومتقوظوجقامععاصرةموعلمطؾؿةماهللممتسماإلغلانمبؾغةمإغلاغقةم
زعاغقةمواالسؿؿادمسؾىمعؼاربةمتأوؼؾقةمظؾـصمتػؿحماظؾابمظؼراءاتمجدؼدةمظؽالمماهللم
وظؽلماظدؼاغاتماظؿوحقدؼة .م
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باظـلؾةمحملورماإلدالممواظلقادةمؼؿـاول ،حمؿدماظشرؼفماظػرجاغيميفمعؼاظهم
"اإلدالمماظلقاديمواظدميؼرارقة"معؿلائالمإذامطانماظؿطورماظذيمأغؿجماظدميؼرارقةم
اٌلقققة ميف ماظغرب مممؽـا ميف محاظة ماإلدالم ماظلقادي ،معؾقـا معن مخالل مسرضهم
ظؾؿفاربماٌعاصرةمأنمحرطاتماإلدالمماظلقاديمعؽرػةمسؾىمادؿعؿالماظدميؼرارقةم
ظذا مايل ميف مرأؼه مػو مبـاء مضطب مدميؼراري مضادر مسؾى مأن مؼؽون مبدؼال مظإلدالمم
اظلقادي .م
ؼعاجل مسؾقة مسالغي ميف معؼاظه "اإلدالعقون ميف متوغس مبني ماٌواجفة مواٌشارطةم
 "0114-3891مبداؼةمايرطةميفماإلدالعقةميفماظلؾعقـقاتموصوالمإديماظؿصقققاتم
اياظقةميرطةماظـفضة ماظؿوغلقةمعؾقـامأنمازدواجقةماًطابمظدىمػذهمايرطةم
دؾؾهماٌواجفةمععماظـظامماظلقادي.طؿامبنيمأغهمبعدمأحداث33دؾؿؿرب 0113مرأىم
اظغربقونمأنماظؼضاءمسؾىماإلدالمماظرادؼؽاظيمؼؿطؾبمعشارطةمايرطاتماإلدالعقةم
احملدثةمطؿامػومحالماظـفضةماظؿوغلقة.مؼؾّنيمحلانمرععونميفمعؼاظهم"االدؿعؿار،م
ايرطةماظورـقةمواالدؿؼاللميفماىزائرم:حولماظعالضةمبنيماظدؼنمواظلقادة"،مأنم
ايرطةماظورـقةمضاعتمسؾىمعرجعقؿنيم–ذياساتقةمودؼـقة -ميفمطػاحفامعنمأجلم
دوظةمورـقةمحدؼـة ،طؿامأنمايرطةماإلصالحقةمبزساعةمابنمبادؼسمداصعتمسنم
صصلمغليبمبنيماجملالماظلقاديمواجملالماظدؼين.مطاغتمػذهماٌرجعقةماٌزدوجةم
إضاصةمإديماظـظامماألبويميفمعواجفةماٌؤدلةماظدغقوؼةمأوماظعؾؿاغقةميفمإرارمبـاءم
اظدوظةماظورـقة ،مثمموؾتماظصعوباتمأطـرمععمأزعةمدـواتم 3891حبقثمتؾنيم
سدممإعؽاغقة مناحماٌلارماظعؾؿاغيمدونمصفممجدؼدمظعالضةماجملؿؿع ماىؿاساتيم
واظدؼين .م
يفمضلمموجفاتمغظرمودائؿامباظؾغةماظػرغلقة ،متـاولممسؾدماظلالم ماظشداديميفم
عؼاظه م"عن مأجل مخطة مظؿـؿقة ماظؾغة ماظعربقة مباٌغرب" ماظؿوازن مبني ماظوزقػةم
اهلوؼاتقة مواظوزقػة ماظعؾؿقة،وهدث مسن مأػؿقة موضع مدقادة مظؾعالضة مبني ماظؾغةم
اظؽالدقؽقةمواظعاعقةم،اٌؽؿوبةمواٌـطوضةمعنمأجلمتؼؾقصماٌلاصةمبقـفؿا،موتأػقلم
اظؾغة ماظعربقة ميف ماٌدردة مويف معقدان ماظؾقث ماظعؾؿي مأؼضا .أعّا مإدرؼس مخروزم
صؿعرضمإدي م"ػقؽة ماإلغصاف مواٌصاية"م(3)IERماظيتمسرصفاماٌغربمدـةم،0117م
واظيت متعؿرب موربة مخمؿؾػة مسن مباضي ماظؿفارب م(طؿفربة مإدؾاغقا معع مصراغؽو،م
IER= Instance Equité et Réconciliation.
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واظوئام ماظذي مسرصؿه ماىزائر) ،مواظغرض معن مػذه ماهلقؽة ماٌغربقة مػو ماظؿعرؼفم
بايؼقؼةمحولمدـواتماظضغطموايؾسماظعشوائيموذظكمعنمأجلمصؿحمبابمجدؼدم
ظربغاعجماجؿؿاسيموثؼايف،مالحرتاممحؼوقماإلغلان،مواظشػاصقةمعنمأجلمريمصػقةم
اٌاضي،ظقصلميفماظـفاؼةمإديماظعواعلماظؽػقؾةمبـفاحماهلقؽةمواٌؿؿـؾة ميفمرأؼهميفم
اظدميؼرارقةمواحرتاممايؼوقماظػردؼةمواالسرتافماظػعؾيمبايؼوقماظـؼاصقةمواظؾغوؼةم
واظشػاصقةموحماربةماظػلاد .م
يف مضلم مضراءات ،مودائؿا مباظؾغة ماظػرغلقة ،متـاول مسؾي مبن خمؾوف يف معؼاظهم
"إدالم،مظغة،محرؼة"معؤظػّنيمعـشورؼنمباظػرغلقةممظؽلمعنممدؾقؿانمبشريمدؼاشنم
(طقف مغؿػؾلف ميف ماإلدالم م 4)0119موعصطػى مصػوان م(ٌاذا ماظعامل ماظعربي مظقسم
حرا:دقادةماظؼراءةمواإلرػابماظدؼينمم5)0119مأبرزمعنمخالهلامإدرتاتقفقةماظؾغةم
يفمتػؽريمسالضاتماإلدالممبايرؼةمعنمخاللمسرضمطقػقةمتعاعلمػذاماظػؽرمععم
اٌعراجماظـؾويمواظؿؼارعماٌشرتكمبنيماظؽؿابنيموطؿابمسؾيمسؾدماظرازق" اإلدالمم
وأصول مايؽم م" ،معشريا مإدي مأػؿقة ماظؾغة ماظقوعقة ماٌـطوضة ميف ماظعالضة مبايرؼة.م
وؼشري ماظؽاتب ميف ماظـفاؼة مإدي مأن ماظؿقؾقل ماٌؼارن مبني ماٌؤدلات مو معلؿوؼاتم
اظؾغاتمؼلؿحمبؼقاسماظصعوباتماظيتمغواجففاميفماظعاملماظعربي .م
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Souleymane, Bachir Diagne, Comment philosopher en islam ? 235p. Editions du
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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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