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ضٌِذ ُؾظخ اُػدٓخ ُِوٞػ٢ اُؼبثو٢ ثدا٣وخ ٓٞكووخ ُ٘وود اُومادأ ًٔوب نٜٗوب ًبٗوذ ُؾظوخ ٜٓٔوخ ُ ضوزـبٍ ػِو٠ 

ٝا وزؼٔب  اُغااروب  و٘خ  1801-1798ٓسأُخ اإلغ ؽبد اُداخ٤ِخ اُؼبث٤خ؛ كؾِٔوخ ٗوبث٤ِٕٞ ػِو٠ أُطوبم  و٘خ 

أ ٝا زؼٔب  عب رٜب رٞٗسأ صْ اخز ٍ ٓٞاز٣ٖ اُوٟٞ ثو٤ٖ ا٣٥ِوخ اُزٞٗسو٤خ ٝاُة كوخ اُؼضٔب٤ٗوخ اُزبثؼوخ ُٜوبأ 1830

ضووٌَ ًووَ دُووي بػووٞح ٓجبضووبح ُٔباعؼووخ اُووماد ٝرزجووغ اتخووز تد اُزوو٢ رؿووةٔذ ٝثووبزد ػِوو٠ ضووٌَ ر٘بهؿووبد 

ُِزٞ غ ثطٌَ ِٓؾوٞ،أ ػِو٠ ؽسوبة اُووٟٞ اإله٤ٔ٤ِوخ  غب خخأ ٝاؾطباثبد ضغؼذ نـٔبع أُسزؼٔب األع٘ج٢أ

اُؼبث٤خ ٝاإل  ٤ٓخ اٌُ  ٤ٌ٤خأ ًٝبٗذ ردخ رٚ ثم ٣ؼخ ئعباء ئغ ػ ض٢ُٞٔ ك٢ أُإ سبد ٝاُج٤٘خ اتعزٔبػ٤خ 

 ٝاُس٤ب ٤خ ٝرؾد٣ش عٞاٗت ٖٓ ؽ٤بح اُ٘بس.

ُلٌوب اُةباكو٢ ٝاُغٔوٞب ُود ػبش أُـبة ًـ٤بٙ ٖٓ نؿِت اُجِدإ اإل  ٤ٓخ كزبح ؽبعخأ ارسؤذ ثزوداػ٢ ا

اُلٌب١ ٝاُؼ٢ِٔ ٝرٜبكزذ اُوٟٞ اُةب ع٤خ ػ٤ِٚ ُٔٞهؼٚ ات زبار٤غ٢ ٖٓ اُغـباك٤خ اإل  ٤ٓخ رب ٣ة٤ب ٝعـباك٤وب 

أ عؼِووذ -ّ 1860ٝ 1859ّ ٝٓؼبًووخ رطوٞا1844ٕٓوض  ٛا٣ٔووخ ئ٣سو٢ِ  -ٝصوبك٤وبأ ٝألٕ ٛوومٙ األ وجبة ٝؿ٤بٛووب 

ٔوب ٣ؾوبى ؾود ثِودْٛ ٓوٖ ٌٓبرود ٝٓوإآبادأ اٗجوبٝا ُِجؾوش ػوٖ ثؼؽ أُلٌب٣ٖ ٝاُز٣ٞ٘ب٤٣ٖ أُـب ثخ ٣٘زجٜوٕٞ ُ

 ؽٍِٞ ُألزٓخ ٝاإلػ ٕ ػٖ  ؤاْٛ اإلغ ؽ٤خ ك٢ ٓةزِق أُغبتد خػٞغب ٜٓ٘ب اُلٌب٣خ ٝاُد٤٘٣خ. 

ثدن رأ ٤س اُلٌب اإلغ ؽ٢ أُـبث٢ ئصب ؽبًخ رغد٣د٣خ ػبٓخأ ا زٜدكذ ٓ٘بٛظ اُزل٤ٌب ٝاإلثوداعأ إلخوباط 

م اُزةِق اُؾؿب ١ ُٔٞاعٜخ رؾد٣بد ات زؼٔب  ٝن ئِخ اُزؾد٣شأ ًٝبٗذ نْٛ اُ٘ظب٣وبد األٓخ أُـبث٤خ ٖٓ  ٤ب

اإلغ ؽ٤خ رسزٔد هٞرٜب ٖٓ نؽد اُ٘ٔٞدع٤ٖ ئٓب ؽبًخ اإلغو ػ اُود٢٘٣ أُطوبه٤خ نٝ اُؾبًوخ اُزؾد٣ض٤وخ اُـبث٤وخأ 

ٜووخ اُزػووٞ  ٓٔووب نصووب كوو٢ اُ٘ٔووٞدط اإلغوو ؽ٢ أُـبثوو٢ خػٞغووب كوو٢ ضوووٚ أُزؼِوون ثٔوب ثووخ اإلغوو ػ ٓووٖ ٝع

اُوود٢٘٣أ كووبخزِق أُإ خووٕٞ كوو٢ رسوو٤ٔخ كزووباد ز٤٘ٓووخ ثؾسووت غووؼٞب ثؼووؽ أُطووب ٣غ اإلغوو ؽ٤خ اُزوو٢ ًبٗووذ 

 ٓٞزػخ ث٤ٖ اُسِل٤خ ]داد ٓبعؼ٤خ ئ  ٤ٓخ ٗػ٤خ[ ٝاُزؾد٣ض٤خ ]داد ٓبعؼ٤خ كِسل٤خ ؿبث٤خ[.

ٓووووب ٣ٌووووٕٞ رؾووووذ ،ووووبٝف اتؾووووطبا أ ؽ٤ووووش رؾووووس أُغزٔؼووووبد  ئٕ اُؾبعووووخ ئُوووو٠ اُزـ٤٤ووووب ًض٤ووووبا

اإلٗسووب٤ٗخ ثأٜٗوووب ٝهؼووذ كووو٢ ٓوووأزم اُزوٜوووب نٝ اُزةِوووقأ نٝ ػ٘ووودٓب ر ؽووب ثؼووو٤ٖ ٗود٣وووخ ٓوودٟ رؿؼؿوووغ ث٤٘زٜوووب 

ٝهِوووخ ٓسوووبٛٔزٜب كووو٢ اتزبٛوووب  اُؼِٔووو٢ ٝاُضووووبك٢ ٝرباعوووغ نبارٜوووب اُؼٔباٗووو٢أ ؽ٤ٜ٘وووب كووووف رؼٔوووَ عبٛووودح ػِووو٠ 

اد عد٣ووودح ُٞعٞبٛوووب ٝاُز٘و٤وووت ػوووٖ هووود ارٜب اإلثداػ٤وووخأ ُزؼ٤ووود أُغووود ُٜوووب ا وووزؼببح هٞرٜوووب ٝاُجؾوووش ػوووٖ ٓؾلوووا

 ػِٜب رِزؾن ثبُبًت اإلٗسب٢ٗ ٖٓ عد٣د.



 

  

 

أ ٓودٟ -ٖٓ خ ٍ ثؼؽ "اُبؤٟ اإلغ ؽ٤خ" نٝ ٗٔبدط ٖٓ نػٔبٍ  عبترٜب اُز٢ اـِؼ٘ب ػ٤ِٜب -ٝهد تؽظ٘ب

ك٤وٚأ نت ٝٛوٞ ٤ٓودإ اُجؾوش ٝاُ٘ظوب  رأصب اُؼوَ اإلغ ؽ٢ أُـبث٢ ثطٌَ ٝاؾؼ ثبُ٘سن أُؼبك٢ اُوم١ ٣طوزـَ

ٝاُلزٟٞ اُلو٤ٜخأ ٓٔوب ضوٌَ ئـوب ا ٓٞعٜوب ُٔةزِوق رؾبًبروٚ ٝٓٞاهلوٚأ اثزوداء ثبٗزووبء أُلوب٤ْٛ اُزو٢ ٣طوزـَ ثٜوبأ 

نٝ ت ٝاٗزٜوبء ثطوبم ٝاُز٢ رةع ٤ٓداٗب ٖٓ ا٤ُٔبب٣ٖأ ثـؽ اُ٘ظوب ػوٖ ئٕ ًوبٕ ٣سوزؾن نٕ رؼطو٠ ُوٚ األ٣ُٞٝوخ 

اُزطج٤ن ٝاُز٘ا٣َأ ٝٛ٘ب ٖٓ أُل٤ود اُز٘ج٤وٚ ئُو٠ نٕ ٓلٜوّٞ اإلغو ػ ُودٟ اُٜ٘ؿو٤٣ٖٞ أُـب ثوخ أُؾودص٤ٖ ُوْ ٣ٌوٖ 

اْٜٗ كو٢ أُطوبمأ ُوود ًوبٕ نضوجٚ ٓوب ٣ٌوٕٞ ثوبُزؼج٤ب ٣ؾَٔ اُطؾ٘خ اُبٓا٣خ اإل٣غبث٤خ دارٜوب اُزو٢ ٣ؾِٜٔوب ُودٟ نهوب

أُسزط٘غأ ألٗٚ ٗطأ ك٢  ٤بم اُؿـف األع٘ج٢ إلؽداس ئغ ؽبد ك٢ أُـبةأ ٖٝٓ ٛ٘ب ٗطأ ضؼٞ  ثبُ٘لٞ  ٓ٘ٚأ 

ٓضوَ  -روإب١ ٓؼ٘وبٙ -ٛما ثبُزب٢ُ ٓب ٣لسب ؿ٤بثٚ ك٢ ًزبثبد اُؼِٔبء ٝاُلوٜبء ٓوبثوَ ؽؿوٞ  ػجوب اد نخوبٟ ُود٣ْٜ

٘ظبّ""اُزؾس٤ٖ" ٝ"اُ
1

أ ؽ٤ش ٣بٟ نؿِت "أُػِؾ٤ٖ أُـب ثخ" نٕ ئضٌب٤ُخ ردٛٞ  اُؾبُخ اُس٤ب ٤خ ٝاتعزٔبػ٤خ 

ٝاتهزػووبب٣خ ٛووٞ ن ب ووب  اعووغ ئُوو٠ رةِووق األٓووخ ػووٖ اتٗؿووجبـ ٝاُ٘ظووبّأ ٝنٕ هوود ح اُـ٤ووب نٝ ا٥خووب كوو٢ اُزووودّ 

ٚ ثٌَ ٓب ٣سوبػد ػِو٠ ؽسوٖ ٝرؾس٤ٖ ؽبٍ ٓؼبضٚ ًِٚ  اعغ ئ٠ُ ؽسٖ اُز٘ظ٤ْ ٝاتٗؿجبـأ كوبّ أُلٌبٕٝ ثبُز٣ٞ٘

ردث٤ب ٝرؾون دُي
2

أ ٝٛٞ ٓب ٣لزودٙ أُغزٔغ اإل  ٢ٓأ كٌبٗذ بػٞرْٜ ٓج٤٘خ ػ٠ِ اُدػٞح ئ٠ُ اُبعوٞع ئُو٠ اُود٣ٖ 

اإل  ٢ٓ اُػؾ٤ؼ اُم١ ٣ؼِْ ٣ٝبث٢ ٣ٝػِؼ ؽبٍ اُد٤ٗب ٝا٥خبحأ ك٤وٍٞ ٓؾٔد ثٖ اُؾسٖ اُؾغ١ٞ ثٜوما اُػودب: 

عٔٞب ٓزأخب٣ْٜ ػ٠ِ ًَ هد٣ْ ٝرلب٣طْٜ ك٢ ؽلب اُ٘ظبّ ٝئٛٔبُْٜ ئغ ػ "نهجؼ اُة ٍ اُز٢ نٝبد ثبإل  ّ ٛٞ 

األٗظٔخ اُود٣ٔخ اُز٢ ُوْ رجون ٓ٘ب وجخ ألؽوٞاٍ أُزغودبح ٝؿِجوخ اُوْٞٛ ػِو٠ نكٌوب ْٛأ ؽزو٠ ػودٝا أُؾبكظوخ ػِو٠ 

ك٤وٚ ؽلوب اُود٣ْ ٖٓ كبٝؼ اُد٣ٖأ ٤ُٝس ؽلب اُود٣ْ ب٣٘ب ئت ك٢ أُؼزوداد ٝاُزؼجود٣بدأ ٝٓوب  وٞاٛب كبُود٣ٖ ٣وودّ 

أُػؾِخ اُؼبٓخ ٝغٕٞ اُج٤ؿخ ٝا روبء األٓخ".
3
 

ا رجطذ ئدٕأ اُؾبًخ اإلغ ؽ٤خ أُـبث٤خ ثٜٞاعس ٓباؽَ اُ ا وبا ؛ كٌِٔب ًبٗوذ ٛ٘بُوي صوٞ ح نٝ ػودٝ  

خب ع٢ ئت ٝرؼبُذ غ٤ؾبد ؾبٝ ح ئ عبع اُ٘ظبّأ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ا ززجبة األٖٓأ ٝٛٞ ٓب عٔؼٚ ٓؾٔد اُؾغ١ٞ 

سب٢ٓ ك٢ رب ٣خ اُلوٚ اإل  ٢ٓ" ثوُٞٚ: "ثدا اٗو ة األؽٞاٍ ثبُٔـبة ثضٞ ح نثوٞ ؽٔوب ح اُزو٢ ك٢ ًزبثٚ "اُلٌب اُ

 ججذ كوب ٓب٤ُخ أُـبة ٝاُسِق األٝ ث٢أ صْ  وٞـ أُب٤ُوخ ث٤ود ئبا ح اُسوِق ٝك٘وبء ؽٔوبح أُـوبة ٝنثطبُوٚ كو٢ 

                                                           
1
بثِوّٞ اُد ا وبد اُؼ٤ِوب كو٢ اُلِسولخأ رؾوذ ئضوباف ب. أ ثؾوش ٤ُ٘وَ 4144الو   4411الخطاب اإلصالحي في المغرب التكوين  االماوا   ػجد اإلُٚ ثِوا٣اأ -

 14أ ظ ٤ٗٞ٣1994ٞ  30/ ثِنأ191أ  هْ اُزػ٤٘ق  أطأ68165أ عبٓؼخ ٓؾٔد اُةبٓسأ اُبثبـأ  هْ رسغ٤ِٚ 1993 ؼ٤د ث٘سؼ٤د اُؼ١ِٞأ اُس٘خ
2
"أ ؽ٤وش ٣٘وٞٙ ك٤وٚ ثبُ٘ظوبّ ا٤ُ٘وبث٢ كو٢ ك علو  ذو ا اة وحكشف الغمح تثيوا  ن  حورب الاموا  حونُق ٓؾٔد ثٖ ػجد اُوبب  اٌُببٝب١ اُلب ٢ ٓإُلب ثؼ٘ٞإ: " -

 عو أ كو  ٣جوبّ  نٝ ثب ٝرب٤ًبأ ٤ُِٞػ ا٠ُ اُبؿجخ ك٢ رؾو٤وٚ ثبُٔـبةأ ٌٝٛما ٣وٍٞ: "ٝاُبّٝ ُؼٜدٗبأ ًٝمُي اُزبى ك٤ٔب ثِـ٘ب: هػوبٝا اُطوٞ ٟ ػِو٠ ا ثؼو٤ٖ

ػ٠ِ ٓؼط٤وبد ٜٗؿوخ  19أٗو  ػٖ ٓؾٔد ا٢ُٗٞ٘ٔأ ٗٔبدط ٖٓ رلزؼ ٓـبة اُوبٕ نٓب ػ٘دْٛ ات ئٕ غد  ػٖ  ن٣ْٜ ئضب رْٜأ ٝرس٠ٔ ٛمٙ اُغٔبػخ ثبٌُبـ٢"

 197أ ٓبعغ  بثنأ ظ 19نٝ ثب ٝاُطبم ات  ٢ٓأ نػٔبٍ األ٣بّ اُد ا ٤خ: اإلغ ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ 

3
اُةطوبة اُٜ٘ؿو١ٞ ثوبُٔـبةأ اإلغو ػأ اُزؾود٣ش أ ٗوو  ػوٖ 56ّأاُبثوبـأ ظ 1928أ أُطجؼوخ اُٞـ٤٘وخ الاموا  فوي اإلموال ٓؾٔد ثٖ اُؾسٖ اُؾغ١ٞأ  -

 23ّأ ظ 1990أ اُس٘خ 5ٝاتعزٜببأػجد اإلُٚ ثِوا٣اأ ٓغِخ ثػٔبدأػدب 



 

  

 

خ ٝاألٓبٗخأ ٝرٌبُجوذ اُ٘وبس اُؾبٝة اُداخ٤ِخأ ٝهد اخزَ اُ٘ظبّ ٝؾبع األٖٓ ٝكسدد األخ مأ ٝؾبػذ اُلؿ٤ِ

ػ٠ِ اُب٣ب بد ا٤ُٔٛٞخ ٝعٔغ اُؾطبّ"
4

. ٝئدا نٓؼ٘ب اُ٘ظب ك٢ ٛما اُ٘عأ  ٘ ؽب نٕ اُؾغو١ٞ ٣بعوغ ثبأل وبس 

اتخووز ٍ اُس٤ب وو٢ ٝاتعزٔووبػ٢ اُووم١ نغووبة اُدُٝووخ أُـبث٤ووخ ئُوو٠ ؿ٤ووبة" اُ٘ظووبّ" اُووم١ ٣ؾلووب ث٤ؿووخ اُوود٣ٖأ 

ئٕ ؿ٤ووبة اُووو٤ْ اُد٤٘٣ووخ ًووة"اُلؿ٤ِخ" ٝ"كسووبب األخوو م"  ٣ٝؾٔوو٢ اُؾوووٞم ٝاُؿووبٝ ٣بد اُةٔووس ٓووٖ اُؿوو٤بعأ

ٝ"عٔوغ اُؾطوبّ"أ ٝٛوٞ ؽوت ٓـوبْٗ اُوود٤ٗبأ ٣ـوبم اُوج ب ٝاُؼجوبب كو٢ كٞؾوو٠ نخ ه٤وخ ٝن٤٘ٓوخ؛ كبُود٣ٖ ُوٚ  ووِطزٚ 

ٝ طٞرٚ اُز٢ رغؼَ اُؼجبب ٣٘ؿجطٕٞ ٣ٝػجٕٞ ئ٠ُ اُسِْ ٝؽبُخ ات زوبا أ ًٔب نٕ ٓؼ٤ب  اإلغو ػ ٛوٞ ثوبُ٘ظب 

بٓخ  ًِٞبد اُ٘بس ٝٓدٟ ٣وظخ ٝضدح ٝازػْٜ اُود٢٘٣أ ًِٝٔوب ًوبٕ ٛوما األخ٤وب ؾوؼ٤لب ًِٔوب ًبٗوذ ئ٠ُ ٓدٟ ا زو

 أُغزٔؼبد ٓزبِٛخ ٓسزؿؼلخ هبثِخ ُ  زؼٔب  ٝاُزةِق.

ُٝ٘إًد ػ٠ِ نٕ اُؼوَ اُلو٢ٜ اإلغ ؽ٢ أُـبث٢ ًض٤با ٓب ٣ااٝط ثو٤ٖ ٓلوب٤ْٛ ػودح ٣ٞ،لٜوب بت٤ُوب كو٢ ؽووَ 

د ثؼؽ اُبؽبُخ أُـب ثخ ئ٠ُ نٝ ثبأ ػ٠ِ  وج٤َ أُضوبٍأ ثبػزجوب ْٛ ٝهؼوٞا كو٢ اإلغ ػأ ٗأخم ٗٔبدط ٖٓ ٓوٞت

ٓأزم اُماد ٝا٥خبأ صْ ألْٜٗ نهد  ػ٠ِ رٞغ٤ق ؽبعخ اُج ب ُإلغ ػ ٓوب ٗخ ثٔب ػ٤ِٚ ا٥خب ٖٓ رودّ ٝ خبءأ 

ث٤ٖ ؽبٍ ث بٛوْ ؽ٤ش  ززغ٠ِ اُةِل٤خ أُؼبك٤خ اُز٢ رؾدب زا٣ٝخ ٗظب نُٝئي اُسلباء نٝ اُبؽبُخ ٤ًٝق ٣بثطٕٞ 

ٝؽبٍ اُدٍٝ اُز٢ ًبٗذ ٓٞؾٞع ز٣ب رْٜأ ْٜٝٓ٘ ػ٠ِ  ٤جَ اُزٔض٤َ ٤ُٝس اُؾػب اُؾسٖ اُػولب 
5
ٝٓؾٔود ثوٖ  

اُؾسٖ اُؾغ١ٞ
6
ٝٓؾٔد اُطبٛب ثٖ ػجد اُبؽٖٔ اُلب ٢. 

7
 

ػ٘دٓب ًبٕ اُؾسٖ اُػلب  ك٢ ز٣ب ح ُلبٗسب ٝبػبٙ اُلبٗسو٤ٕٞ ٝٓؼوٚ اُٞكود أُـبثو٢ ُ ـو ع ػِو٠ ثؼوؽ  

ؾب٣خ اُلبٗس٤خ ك٢ ٓد٣٘خ ـُٕٞٞأ ضؼب اُػلب  ثإٔ ٛدف اُلبٗس٤٤ٖ ٖٓ دُي ٛوٞ ثوش اُبػوت كو٢ ٗلوٞس هطغ اُج

أُـب ثخأ ئت نٗٚ ػجب ػٖ ػدّ خٞكوٚ ٓوٖ اُلبٗسو٤٤ٖأ ٝئٕ اػزوبف ثز٘ظو٤ْٜٔ اُؼسوٌب١ أُؾٌوْأ كووبٍ: "ٝٓودا  

نٓووٞ ْٛ ًِٜووب ػِوو٠ نغووؼ دُووي ًِووٚ ػِوو٠ اُؿووجف ٝاُؾوواّ ٝاتػز٘ووبء اُزووبّ ٝػوودّ اُـلِووخ كوو٢ األٓووٞ ...أ ٣ٝج٘ووٕٞ 

ن بس"
8

أ ٝهُٞٚ ن٣ؿب ٝٛٞ ٣ػوق  وبػخ  زبا وجٞ ؽ: "كزودٍ ػِو٠ ػودب ن٣وبّ اُطوٜب اُؼبثو٢ ٝاُؼغٔو٢ ثزوده٤ن 

ٝرؾو٤نأ ؽز٠ ئٕ اٌُجس اُم١ ٣ٌوٕٞ ػِو٠  نس صو س نٝ ن ثوغ  و٘ٞاد ٣ةوبط ٛ٘بُوي ٓودهوب ٓؾوووبأ ثوَ ٝؽبًوخ 

                                                           
4
أ ٗوو  ػوٖ اٝ ثوب كو٢ ٓوباح 206ٝ 205أ أُطجؼوخ اُغد٣دح]ثودٕٝ رب ٣خ[كوبس اُبثوغ اُباثوغأ ظ، الفكور الاوا ي فوي يوا نف الفموال ا موال يٓؾٔد اُؾغ١ٞ -

 73 ؼ٤د ث٘سؼ٤د اُؼ١ِٞأ ظ اُبؽِخأ ٓبعغ  بثنأ 

5
ٝٓ٘زػوق  1845 ؽِخ ٝعٜزٜب كبٗسب ٢ٛٝ  ؽِخ " لب ٣خ"أ ثدٝ ٛبأ ا زـبهذ ضٜب٣ٖ ػ٠ِ ٝعٚ اُزوب٣تأ ث٤ٖ ٜٗب٣وخ الافا ] حمد ت  عثد هللا[،   حلح -

 ّ.1846اُطٜب اُضب٢ٗ ٖٓ  ٘خ 

6
 ّ.1919ٍٝ ٜٓ٘ب ٝعٜزٜب ثب ٣س ٝك٢ اُطن اُضب٢ٗ ٜٓ٘ب ثب٣طب٤ٗب ًٝبٗذ " ك٢ اُطن األالرحلح اةا تيح  حلح "مفا نح"، ا"تراييكيليحٓؾٔد اُؾغ١ٞأ  -

7
ّ ٝٓودرٜب رزغوبٝز 1860" ولب ٣خ" ًوبٕ غوبؽت اُبؽِوخأ ًبرجوب ُِجؼضوخأزٓبٜٗب غو٤ق ، الرحلح اإلترنزنح إل  الدنا  ا نجليزنوح  حلوح ٓؾٔد اُطبٛب اُلب ٢ -

 ضٜب٣ٖ ثو٤َِأٝٝعٜزٜب ثب٣طب٤ٗب.

8
أ ب ا ووخ ٝرؾو٤وون  ووٞزإ ٓوو٤  أ ػووبة اُد ا ووخ ٝضووب ى كوو٢ 1846-1845خ اُِوووبء ٓووغ اُغد٣وودأ  ؽِووخ اُػوولب  ئُوو٠ كبٗسووب أ غوودكمووينا   وويال ٣٘ظووب:  -

 70أ ظ 1996اُزؾو٤نأ خبُد اُػـ٤بأٓغِخ اُدػْأ اُؼدب اُضب٢ٗأ اُس٘خ اُضب٤ٗخأـجؼخ أُد  خ اُؼ٤ِب ُأل برمح ثبُبثبـ  ٘خ 



 

  

 

ةزِق ٝٓسبرَ ك٤٘خ ك٢ ؿب٣خ اُزؾب١ ٝاإلروبٕ"أاإلهجبٍ ًمُي ٌُٕٞ ٓةزبػٜب ث٠٘ دُي ػ٠ِ هٞاػد ٓ٘ؿجطخ ت ر
9
 

كٖٔ خ ٍ ٛمٙ اُؼجب اد اُز٢ ٝ بد ػ٠ِ ُسبٗٚأ ٣ٌٖٔ نٕ ٗسزطوق اُدٛطوخ ٝٓؼٜوب اُؾبعوخ ُٔض٤وَ ٛوما اإلغو ػ 

ك٢ ثِدٙ اُم١  ٤٘زظ ػ٘ٚ ثبُؿبٝ ح ًضبح اتخزباػبدأ ًٝض٤با ٓب ٣بعغ ٛما اإلغو ػ األٝ ثو٢ اُوم١ عِوت ُٜوْ 

 ٢ ئ٠ُ ض٢ء ٝاؽد ًب ٙ ٓبا اأ ٝٛٞ: "اُؿجف" ٝ"اُ٘ظبّ" ٝ"اإلروبٕ" ٝ"اتػز٘بء اُزبّ".اُزودّ اُؼ٢ِٔ ٝاُزو٘

 وٞاء ٓ٘وٚ  -ٝهد ـبػ األ زبد ٓؾٔد ز٤ٗجب  إاٍ اُزأ٤ًود ػِو٠ ٓلٜوّٞ اُ٘ظوبّ كو٢ اُوٞػ٢ اُغٔؼو٢ أُـبثو٢ 

أُِؾوخ ئُو٠ ّ خػٞغوب ٓوغ ؽبعوخ أُـوبة 19ك٢ ٓوبثَ ؿ٤بة ثبٗبٓظ ئغ ؽ٢ كو٢ اُووبٕ  -اُلئ١ٞ نٝ اُطؼج٢

ئ ؼبف ٝئٗوبد؟ ٤ُغ٤ت ػ٘ٚأ ثبُوٍٞ ئٕ ٛ٘بُي ػٞآَ ٝن جبثب رٔ٘وغ دًوب دُوي ٓوٖ ث٤ٜ٘وب؛ ٓوبٝ  أُـوبة ثبُٔؾ٘وخ 

اٌُج٤بح ك٢ اُ٘ػق األٍٝ ٖٓ اُوبٕ اُضوبٖٓ ػطوبأ ٝثوبألخع ئصوب ٝكوبح أُو٠ُٞ ئ ؤبػ٤َأ ٝٓوب ربروت ػٜ٘وب ٓوٖ 

ٞا ٓوٖ اُةوٞف اُؼوبّأ كزـ٤وب ٓ٘ظوٞ  اُطجووخ كٞؾ٠ ٝؿ٤بة اُسِطخ ٝنزٓخ  ٤ب ٤خ ا زؼػ٠ ؽِٜوبأ ٓٔوب خِون عو

اُؼ٤ِب ك٢ أُغزٔغأ ٝرـ٤بد ٓطبُجٜب ٝكو٢ ؾؤٜ٘ب اُؼِٔوبء ٝاألضوباف ٝاألػ٤وبٕ كو٢ أُودٕأ كةلوذ غوٞد اُ٘وود 

ٝاتػزباؼ ٝأُطبُجخ ثبإلغ ػ. ٝنغجؼ اُطـَ اُطبؿَ ُْٜ ٛٞ اُؾػٍٞ ػ٠ِ اُسِطخ اُوبب ح ػ٠ِ ئثؼبب ضوجؼ 

ح األٖٓ ئ٠ُ اُج ب ٝاُ٘لٞس ]...[أ ٌٝٛما آصب ػدب ًج٤وب ٓوٖ اُؼِٔوبء كو٢ أُودٕ رأ٤٣ود اُلز٘خ ٝاُؾبة أُد٤ٗخ ٝئػبب

اُؾٌْأ ثـؽ اُ٘ظب ػٖ ًَ اػزجب أ ٝٛوْ كو٢ دُوي ٣ظِوٕٞ نٝك٤وبء ُزوب٤ُود اُسو٘خ ٓ٘وم اُػود  األٍٝ ٓوٖ اإل و ّأ 

اُووم٣ٖ ٣لؿووِٕٞ ٝؽوودح األٓووخأ ُٝووٞ كوو٢ ،ووَ ؽووبًْ عووبرب ػِوو٠ رطووززٜب ٓووٖ نعووَ ئؽوووبم اُؾوون.
10
كووا٠ُ عبٗووت ٛوومٙ  

أُؼط٤بد اُزب ٣ة٤خ ٝاتعزٔبػ٤خ اُز٢ رؿوبكبد ُزطوٌَ عودا ا ٗلسو٤ب ٝٓٞؾوٞػ٤ب ٣ؾبغوب األكٌوب  اإلغو ؽ٤خ 

٣ٝة٘وٜب ك٢ ٜٓدٛبأ ًبٗذ ٛ٘بُي ن وجبة نخوبٟ ٓزؼِووخ ثوبُٞػ٢ اُضووبك٢ ٝثـ٤وبة  ؤ٣وخ ئ وزبار٤غ٤خ ُٔوب ٣ٌٔوٖ نٕ 

زطب ٛب ثطٌَ ٝا غ ك٢ نٝ ثب ثسجت أُطبثغأ ئد ٗغود رِؼجٚ أُؼبكخ ٖٓ بٝ  ٓبًا١ ك٢ اُزـ٤٤ب خػٞغب ثؼد اٗ

اُؼا٣ٔخ هد خِٔذ ٝاألٗلبس خلزذ ػٖ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرباعغ كؿٍٞ اًزطبف اُغد٣د ٝٗوِٚ ثبُزبعٔخ نٝ ثـ٤بٛبأ 

ثَ ئٕ بخٍٞ ثؼؽ أُطوبثغ ئُو٠ أُـوبة ن وْٜ كو٢ رٌوب٣س ٗلوس األٗٔوبـ اُضوبك٤وخ اُسوبردحأ ُٝوْ ٣ـ٤وب ٓوٖ صوبكوخ 

ئبأ ٝثو٤ذ أُ٘بٛظ ك٢ أُدا س ٝعبٓؼخ اُوب٤٣ٖٝ ػ٠ِ ؽبُٜبأ ٝٛٞ ٓب تؽظٚ  ٝعب ُٞ ـٞ ٗٞ ٝػو٤ِخ اُ٘بس ض٤

ٓب١ ٢ُ ثوُٞٚ: "كظَ اُزؼ٤ِْ ك٢ اُوب٤٣ٖٝ ٓؼزٔدا ػ٠ِ أُ٘بٛظ اُزو٤ِد٣خأ ٝػ٠ِ اُبؿْ ٖٓ ،ٜٞ  أُطجؼوخأ كاٜٗوب 

ٔوخ"ُْ رإب ئ٠ُ ن٣خ هط٤ؼخ ٓغ أُبؾ٢أ ثَ ػِٔوذ ثوبُؼٌس ػِو٠ رٌوب٣س اُؼو٤ِوخ اُود٣
11

 -اُسوِج٤خ–أ كٜومٙ اُوبث٤ِوخ 

٢ٛ  جت آخب ٓوٖ ن وجبة ػودّ ا وزلببح أُـوبة ٓوٖ اإلغو ؽبد األٝ ث٤وخأ  وٞاء ٜٓ٘وب اُد٤٘٣وخ نٝ اُس٤ب و٤خ نٝ 

                                                           
9
أ 95أ غٞ  اتخب ك٢ ابة اُبؽِخ أُـبث٤خ أُؼبغبحأ  ؼ٤د ث٘س٤ؼد اُؼ١ِٞأ ٤ًِخ اتباة اُبثوبـ اج الرحلحالرحلح اةا تيح،نا تا في  رٓؾٔد اُؾغ١ٞأ  -

 147ظ 

10
ثبُبثوبـ رؾوذ ػ٘وٞإ: اإلغو ػ  1983اثب٣َ  20/23ٓؾٔد ز٤ٗجبأ َٛ ٛ٘بُي ٓػبب  باخ٤ِخ ُإلغ ػ؟أ ٝ هخ ٓودٓخ ُة: نػٔبٍ األ٣بّ اُد ا ٤خ ثبُبثبـ  -

 347أ عبٓؼخ ٓؾٔد اُةبٓسأ ظ 7ك٢ اُوبٕ اُزب غ ػطبأٓ٘طٞ اد ٝٓ٘ب،باد  هْٝأُغزٔغ أُـبث٢ 

11
 232أ ٓبعغ  بثن: ظ 19أاإلغ ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ اإلصالحاخ االمشكل الاحي في  غرب المر  التامع عشرٓؾٔد األ٤ٖٓ اُجاازأ  -



 

  

 

اتعزٔبػ٤خأ ٣ٝؾ٢ٌ ثٜما اُػدب ٓؾٔود اُؾغو١ٞأ ٝٛوٞ ٣طوبٛد ٣ٝػوق خااٗوخ اٌُزوت اٌُجوبٟ كو٢ ثوب ٣س ًضوبح 

نغودهبءٙ ٓوألٝا أٌُوبٕ ٝؾوغبٝا ٓوٖ ًضوبح ٓوب  نٝاأ ٤ُؼِون ٗبهودا  اٌُزت ٝاُز٘ظ٤ْ اُم١ ػ٤ِٚ أٌُزجخأ ٤ًٝوق نٕ

ئٗب ئدا ُٖٔ اُؼبعا٣ٖأ ُٝٞ ً٘زْ ك٢ ٠ِٜٓ ٓوب  -ك٤وٍٞ: "كبَُِٔ آكز٘ب اُؼظ٠ٔ ٝ جت ٖٓ ن جبة رأخبٗب ٝرودّ ؿ٤بٗب

ِِٓزْ".
12
 

ٜ٘ووب.ئٕ كٌووبح "اُ٘ظووبّ" ٝٓبابكٜووب "اٌُوود" نٝ "اُؼٔووَ" ً زٓووخ ُووْ ٣زووببب اُػوولب  ٝؿ٤ووبٙ كوو٢ اإلكػووبػ ػ
13
 

ًٝض٤ووبا ٓووب ا رجطووذ كٌووبح اُ٘ظووبّ كوو٢ رػووٞ  أُلٌووب٣ٖ ٝاإلغوو ؽ٤٤ٖ أُـب ثووخ ثٔسووزٟٞ أُظووبٛب اُز٘ظ٤ٔ٤ووخ 

اُةب ع٤خ ُِوٞح اُؼسٌب٣خ األٝ ث٤خأ ٝدُي ٛٞ ٓجِؾ هػودْٛ ٓوٖ روٞ،٤لْٜ ُٔػوطِؼ اُ٘ظوبّأ ٓٔوب ٣ؼ٘و٢ نٗوٚ ثلؼوَ 

٢ اُزلوٞم اُؼسوٌب١ أُو٘ظْأاتغطداّ اُؼسٌب١ غب  اُـبة ك٢ ٝػ٢ اإلغ ؽ٤خ أُـبث٤خ ٓةزات كو
14
ٝٛوٞ  

ٗلووس اُطوو٢ء اُووم١  وو٘ ؽظٚ كوو٢ ٗووع ُِلب وو٢ نص٘ووبء ز٣ب رووٚ ثب٣طب٤ٗووب ٣وووٍٞ ك٤ووٚأ ثؼوود ٝغوولٚ أُلػووَ ُٔ٘ووبٝ ح 

ػسٌب٣خ هبٓذ ثٜب كبهخ ٖٓ اُغ٤ص ا٢ٌُِٔ نٓبْٜٓأ ٣وٍٞ: "٤ًق رؾ٤ِٞا ػِو٠ ئغو ػ ب٤ٗوبْٛ ؽزو٠ نب ًوٞا ٜٓ٘وب 

ٓ٘بْٛأ ٝا زؼِٔٞا ُمُي هٞا٤ٖٗ ٝؾوٞاثف".
15
ًوإٔ ئغو ػ اُود٤ٗب ت ٣ؼ٘و٢ ئغو ػ ؽوبٍ اُود٣ٖ ثبُؿوبٝ ح ٝدُوي  

ثز٤ٌٖٔ اُ٘بس ٖٓ ن جبة اُزٔسي ثٚأ ٝازب٣بب اُزؼبف ػ٠ِ ٓب ٣ٔ٘ؾ٘وٚ ٓوٖ آكوبم أُؼبكوخ ٝاُؼِوْ اُوم١ رزؾوب  ثوٚ 

 اإل اباد ٝرزٌطق اُؾوبرنأ  ٞاء ٜٓ٘وب أُزؼِووخ ثٔؼبكوخ آ٣وبد ع اُؼظٔو٠ نٝ أُزؼِووخ ثووٞا٤ٖٗ اٌُوٕٞ ٝاألٗلوس

 ٝاأل جبة اُزٌٖٔ ٝا زؼٔب  األ ؼ ٝرؾو٤ن   بُخ ات زة ف.

 مختلاؾ عبار المؽار  عرفهاا التي والسياسية واألدبية العلمية المإسسات أهم من الصوفية الطرائق تعتبر

 الطرائوياة المإسساة لنجاد ساووطها أسابا  ثام المؽربياة، الدولاة نشؤة أسبا  نتتبع أن فيكفي التاريخية، مراحله

 كااان إذ الماضااي، فااي عليااه كااان عمااا باادعا يكاان لاام الحاادي  والمؽاار  ذلاا ، فااي البااالػ األثاار لهااا الصااوفية

 اساتوبا  فاي الادور نفا  لهاا كماا الثاورات، نشاو  أو األمان اساتتبا  فاي ساوا  مهم دور الصوفية للمإسسات

 باإلصابل  مرتبطاة أخار  إشاعاعية أدوار عادة الطرائوياة وللمإسساة توضايحية، أمثلاة مواومته، أو المستعمر

                                                           
12
ا٥خوب كو٢ نبة اُبؽِوخ أُـبث٤وخ أُؼبغبحأ وؼ٤د ث٘سوؼ٤د اُؼِو١ٞأ ٤ًِوخ ا٥باة اُبثوبـ أ غوٞ  الرحلح اةا تيوح،نا تا فوي  وراج الرحلوحٓؾٔد اُؾغ١ٞأ  -

 132أ ظ 95

13
 67ّأظ  1990اُس٘خ  5ػضٔبٕ نضوباأ ك٢ نغٍٞ اُلٌب اُؾد٣ش ٓؼط٤بد ٝرؾ٤َِأ ٓغِخ ثػٔبد ٤ًِخ ا٥باة عبٓؼخ اُؾسٖ اُضب٢ٗ اُدا  اُج٤ؿبء اُؼدب -

14
أ 1999اُس٤ب ٤خأ ئضٌب٤ُخ اُزأغ٤َ ُِٜ٘ؿخ ٝاُد٣ٔوباـ٤خ كو٢ أُغزٔوغ أُـبثو٢أ  ِسوِخ أُؼبكوخ ُِغ٤ٔوغ  و٘خ ـجؼوخ ػجد أُغ٤د اُػـ٤بأ ك٢ اُجدء ًبٗذ  -

 113اُبثبـأ ظ 

15
أ 1967أ رؾو٤ون ٝرؼ٤ِون ٓؾٔود اُلب و٢أ ـجؼوخ عبٓؼوخ ٓؾٔود اُةبٓسأ و٘خ الرحلح اإلترنزنح إل  الدنا  اإلنجليزنحٓؾٔد اُطبٛب ثٖ ػجد اُبؽٖٔ اُلب ٢أ  -

 19ظ 



 

  

 

 جع  مما الشريعة، من شرعيته يستمد منها الولي  والنزر والخرافة، البدعة في ؼارقة أؼلبيتها أن رؼم الديني،

 ماان أن يااذكر الااذ  الناصاار  المثااا  ساايب  علاا  وماانهم بشاادة، حالهااا ينتواادون والمفكاارين الكتااا  ماان الكثياار

 عصاابيا األماار فصااار: "يوااو  حياا  الطرائويااة، كثاارة هااو االتحاااد بااد  المساالمين بااين التفرقااة انتشااار عناصاار

 هم الذين األمة سلؾ في معروفا يكن لم وهذا طوائؾ عدة أثرية بلد ك  ففي قددا، طرائق بذل  األمة وصارت

 فنساؤ : "قائبل الطرائوية، أفسدته ما إلصبل  األمر يهمه ومن السلطان إل  ندا ه ويوجه 16،"بعدهم لمن الودوة

 وهاو ،17"وقطعهاا الضابلالت هذه حسم إل  والتصرؾ الودرة له من همة يحر  أن الكريم المول  العظيم، هللا

 سبي  عل  منها التي الدنيوية الدينية مفاسدها من الكثير عدد الذ  المراكشي، الموقت بن محمد مع األمر نف 

 لايخل  وؼيرهاا، تويمهاا التاي المواسام فاي الفاواح  وانتشاار الطووساية، فاي والؽرق النا  استؽبللها المثا 

 وماا مانهم، عادد بهاا تشابت التاي والمفاساد الباد  جميا  عل  نؤتي أن أردنا لو كلها الطوائ  وهذه: "عنها قائبل

 بكثيار، قبلهاا وفيماا هاذه أيامناا فاي المؽار  انحط وتباينها، الطوائؾ وبكثرة مجلدات، إل  الحتجت منها توعد

 18".وحمق خرق بعده ما وعمق خرق أيامه صفحات عل  له وسج 

 بارز؛ بشك  الماضي الورن من العشرينيات في بووة طرحت الصوفية الطرائق مسؤلة أن بالذكر، والجدير

 سانة" الخليواة عابل  فاي الحويواة إظهاار" 19الناصار  المكاي كتاا  حاو  أثيارت التاي الضاجة في ذل  وتمث 

 كتااابين صاادور فااي تمثاا  عنيااؾ فعاا  رد أثااار ممااا وأربابهااا، الطرائويااة علاا  عنيااؾ لهجااوم متضاامنا 5291

" المخاالفين وتاذكرة المنصافين تحفة"و الشرقاو  لمحمد" االنكسار نهاية عل  االنتصار ؼاية: "وهما مضادين

 الحصاار نطااق ضار : "بتؤليفاه الناصار  اليمناي بان محمد بدوره تدخ  المضاد، الهجوم قوة وإزا  للؽربي،

 20".االنكسار نهاية أصحا  عل 

 يوبا  عاام إجماا  تحوياق بالضارورة يعناي ال الطرائوياة، و التصاوؾ أها  علا  واإلنكاار الجادا  هذا إن 

 األخيارة، هاذه إل  ينظر إذ الوهابية، منها خصوصا السلفية كالحركة بديلة رإية ذات حركة تبني نحو بالتوجه

 هاجمهاا مان مانهم با  المؽارباة، المفكارين بعا  طارؾ مان وممانعاة تاوج  بنظرة المشرقية، األصو  ذات

 أها  مانه  عن خارجة اعتبرها الذ  المراكشي الموقت ابن عنه عبر موقؾ وهذا التصوؾ، هاجم كما وبشدة

                                                           
16
أ ٗووو  ػووٖ: ٓؾٔوود اُلوو ػأ ٓووٖ ٓظووبٛب اُزغد٣وود 143أ ظ 1أ ط1956أ با  اٌُزووبة اُوودا  اُج٤ؿووبءأ ا متماوواف فووي ن ثووا  المغوورب اةلاوو  اُ٘بغووب١أ -

 118أ ظ 1990أ 5اُلٌب١ ٗٔٞدط: اُلٌب اإلغ ؽ٢ ػ٘د اُ٘بغب١أ ٓغِخ ثػٔبدأ اُؼدب

17
 120أُبعغ اُسبثنأ ظ أ ٗلس ا متمااف في ن ثا  المغرب اةلا  اُ٘بغب١أ -

18
. ٗوو  158ٝ159أ اُغاء األٍٝأ با  اُبضبب اُؾد٣ضخأب.دأ ظ الرحلح المراكشيح، نا  راج المااائ اليلتيحٓؾٔد ثٖ ٓؾٔد ػجد ع أُٞهذ أُباًط٢أ  -

 181أ ظ 1990أ اُس٘خ 5ػٖ ٗٞ  اُد٣ٖ اُاا٢ٛأ اُبؽِخ أُباًط٤خ ث٤ٖ ؾـف اُسبػخ ٝ ٛبٗبد اُٞهذأ ٓغِخ ثػٔبدأ ػدب 

19
 53أ ظ 2000أ بع٘جب 17ك٢ اُلٌب اُٞـ٢٘ أُـبث٢أ  ِسِخ أُؼبكخ ُِغ٤ٔغ اُؼدب ٣٘ظب: ػضٔبٕ نضوباأ -

20
 ٣45٘ظب: ك٢ اُلٌب اُٞـ٢٘ أُـبث٢أ ٓبعغ  بثنأ ظ  -



 

  

 

 مفتون، وهابي ك  سنة إال هي ما ب  البدعة، وإماتة السنة إلحيا  هذا عملهم أن ذل  مع يدعون: "بووله السنة،

 مااهي و. هللا شاا  ما إل  الماضية الورون من ظهورهم مبدإ من الطائفة تل  أئمة دعو  هي الدعو  هذه ألن

 مان فيهاا لاي  بما نفسها فتصؾ الحسان، المخدرات مصاؾ في نفسها تجع  أن تريد التي العاهرة كدعو  إال

 كثير بنواصي أخذت التي الضارة الفتة هي البدعة، وإماتة السنة إحيا  دعو  الدعو  وهذه الؽواني، أوصاؾ

 تمزيوا، العوام دين الفتنة بتل  دينهم مزقوا وقد الؽرور، ومهال  الزيػ مصار  إل  اإلسبلمية األمة بسطا  من

 الموقات ابان تبنااه الاذ  للوهابياة المنااو  الارأ  يرجاع وربماا 21".ديناه فاي يتفواه لام مسلم ك  بالعوام وأعني

 الاذين المؽارباة الحجاا  طارؾ مان للوهاابين المناوئاة بالدعاياة تاريخياا امتزجات التاي األخباار ال  المراكشي

 ونؤخاذ المؽارباة، للحجاي  قواف  عدة سلبت إذ العربية، الجزيرة في دعوتهم ظهور منذ أخبارهم يتناقلون كانوا

 هااذه تااؤري  تام وقااد م،5081ساانة الحا  موساام ماان رجاوعهم أثنااا  لااه تعرضاوا الااذ  الهجااوم ذلا ؛ علاا  ماثبل

" الوهابياة الطائفاة علا  الارد في الوهبية الفيوضات" كتا  في العلما  ومنهم الحجا ، بع  وموقؾ األحدا 

 وناحياة البادر أها  مبتدعاة علا  الارد في رسالة: "سماها لمجهو  ورسالة بناني السبلم عبد بن أحمد لصاحبه

 واعتبرهاا السالفية، الحركاة أفكاار بابع  تاؤثر قد بعد فيما سليمان موال  السلطان أن هنا ونذكر 22،"المشرق

: الؽناا : "رسالة فؤلؾ اإلصبلحي، منهجها نحو ميله تظهر التي اإلجرا ات بع  وتبن  دينية، إصبل  حركة

 للادين، المخالفة االجتماعية المظاهر من الكثير منع نحو واتجه ،"فيه مختلؾ هو وما حرمته عل  متفق هو ما

 المجااورة الوبائا  مناع تام ماثبل م5081 سانة ففاي للسنة، منافية اعتبرها التي الشعبية العوائد بع  تجاه فتشدد

 علا  بنيت التي الوبة بهدم أمر التالية السنة نف  وفي منصور، بن يحي سيد  بضريح موسم إقامة من للرباط

 الحجاار]والااده قباار علاا  موجااودا كااان الااذ  النوياار إزاحااة علاا  م5082 ساانة فااي أقاادم وأخياارا والااده، ضااريح

 بالملا  االتصاا  حااو  كماا 23".بدعاة هو وإنما بسنة، لي " ذل  أن مإكدا ،[الوبر فوق يوضع الذ  المنوو 

 علا  لبلطبل  ،24إليه منه رسالة ومعهم مؽربي وفد بإرسا  م،5055 سنة رسمي بشك  العزيز عبد بن سعود

 وبعااد 25.والفوهااي التفكياار  بماانهجهم والمتعلوااة المستشااكلة األساائلة بعاا  عاان واإلجابااة اإلصاابلحية أفكااارهم

 اإلصاابلحية األفكااار رفاا  تزايااد بعااد خصوصااا الساالطان حكمااه الااذ  المؽربااي السياسااي الوضااع اسااتورا 

                                                           
21
ٓغِوخ ثػؤبدأ ٓبعوغ  وبثنأ ظ  أ ٗو  ػٖ: ٗٞ  اُد٣ٖ اُاا٢ٛأ اُبؽِخ أُباًط٤خأ161-140ٓبعغ  بثنأ اُغاء اُضب٢ٗأ ظ  اثٖ أُٞهذ أُباًط٢أ -

180 

22
ثبُبثوبـ رؾوذ  1983اثب٣َ  20/23ٓؾٔد أُ٘ػٞ أ اُؾبًخ اُٞٛبث٤خ ٝ بٝب اُلؼَ أُـبث٤خ ػ٘د ثدا٣خ اُوبٕ اُزب غ ػطبأنػٔبٍ األ٣بّ اُد ا ٤خ ثبُبثبـ  -

 179اُةبٓسأ ظ  أ عبٓؼخ ٓؾٔد7ػ٘ٞإ: اإلغ ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ اُزب غ ػطبأ ٓ٘طٞ اد ٝٓ٘ب،باد  هْ

23
 ٣184٘ظب: ٓؾٔد أُ٘ػٞ أ اُؾبًخ اُٞٛبث٤خ ٝ بٝب اُلؼَ أُـبث٤خ ػ٘د ثدا٣خ اُوبٕ اُزب غ ػطبأ ٓبعغ اُسبثنأ  -

24
 أ اُةااٗخ ا٤ٌُِٔخ اُبثبـ.4624  بُخ ٓٞت١  ٤ِٔبٕ ئ٠ُ  ؼٞب ثٖ ػجد اُؼا٣اأ ٓةطٞـ  -

25
ٔود أُ٘ػوٞ أ اُؾبًوخ اُٞٛبث٤وخ ٝ بٝب اُلؼوَ أُـبث٤وخ ػ٘ود ثدا٣وخ اُووبٕ اُزب وغ ػطوبأٓبعغ ٣٘ظب ُٔباعؼخ: ن ئِخ اُسوِطبٕ ٝ  وبُزٚ ثؾوش األ وزبد: ٓؾ -

 189ٝ 188 بثنأ ظ 



 

  

 

 والمرفوضاة الجديدة الدينية توجهاته أن سنبلحظ العلما ، وبع  الزوايا طرؾ من الوهابية بالدعوة المرتبطة

. 26م5098 ساانة فااي فااا  تماارد خاابل  صااراحة بالوهابيااة اتهمتااه التااي الدينيااة الوااو  أمااام عزلتااه ماان عمواات

 عل  بنا ا كان مواقؾ؛ من ذل  استتبع وما السلفية، الحركة حو  الماضي الورن عشرينيات في الدائر فالنوا 

 آخار بشاك  جدياد مان اساتعادتها لياتم تاريخيا، تداولها وتم وقعت ودينية سياسية ومواقؾ مإلفات من تراكم ما

 .المؽربية الوطنية الحركة عل  االستعمار قو  فرضتها التي للتحديات تستجي  إصبلحية فلسفة لبنا 

 السانة، وإحياا  البدعاة وبإماتاة النفاو  فاي الادين إحياا  بشارط دائماا يتمياز الاذ  للسالطان البيعاة عنصر

 بحركاة اسامهم ارتابط حيا  المؽرباي، التااري  في حية التزا  نماذ  باعتبارهم تصنيفهم، تم سبلطين وهنال 

 الساالفي، الحنبلااي التوجااه ذو ،[م5128و5111] مااابين حكاام هللا عبااد باان محمااد مااوال  كالساالطان تصااحيحية

 5121] ماابين حكام الاذ  سليمان موال  والسلطان" البرية خير أحادي  في اإللهية الفتوحات: "كتا  صاح 

 المؽارباة السابلطين اسام ارتابط لواد ،[م5021و5011] ماابين حكام األو  الحسان المول  والسلطان[ م5099و

 التاي للماإمنين إماارة صافة باعتباار السياسية األطما  ذو  إال فيه ينازعهم ال حي  الديني، باإلصبل  عموما

 فاي ينازعوناه وال باه ياؤمر فيما سلطانهم يتبعون والنا  الزعما ، أو المصلحين من ؼيرهم دون بها يتمتعون

 للحوا  اإلصابلحية األمارا  رإياة ولكان الوادم، مناذ اساتمرت مؽربياة خاصية كانت ربما وهذه األحيان، أؼل 

 ثوابات لتعزياز الدينياة، صابلحياتهم بممارسة أو له والضبط االستيعا  بهاج  محكومة تكون ما كثيرا الديني

 الشاارعية، األحكااام تطبيااق ماان مسااتمدة ومشااروعيتها الشااريعة حاميااة األخياارة فهااذه الدولااة، وأركااان الحكاام

 ما تخالؾ جديدة فكرية دعوة أية تواجه أنها كما الوانون، عن الخارجين وإخضا  الزكاة وجمع البد  ومحاربة

 زعزعاة أو الحكام علا  االساتيبل  فاي رؼباة ورا هاا تخفاي قاد ألنهاا والحدياد، بالناار الرسامية المإسسة عليه

 التاي أو 28اإلصابلحية الزواياا هدم أو 27المصلحين بع  نفي بوص  ملي  المؽربي والتاري  الدولة، أركان

 .سياسية مطامع/ مطامح ويضمر المنكر عن والنهي بالمعروؾ األمر يظهر تصحيحيا منهجا تتبن  بؤنها تتهم

 أميار لوا  يحما  الاذ  السالطان، بصابل  األماة إصابل  حاا  ارتبااط مفادها؛ نتيجة إل  سبق مما نخل 

 أن بعدها يمكن تحوق لم وإذا تحفظ، لكي البيعة عهد في توقعها أن البد شرعية، مطالب  تكون فحت . المإمنين

                                                           
26
 ٣191٘ظب: ٓؾٔد أُ٘ػٞ أ اُؾبًخ اُٞٛبث٤خ ٝ بٝب اُلؼَ أُـبث٤خ ػ٘د ثدا٣خ اُوبٕ اُزب غ ػطبأ ٓبعغ  بثنأ ظ  -

27
ّأ ٗل٠ اُسِطبٕ ٓٞت١ ٓؾٔد ثٖ ػجد ع ض٤خ اُاا٣ٝخ اُطوبهب٣ٝخ ٓؾٔود ثوٖ اُؼبثو٢ ثوٖ 1668س  ٘خ ػ٠ِ  ج٤َ أُضبٍ ات ز٤ ء ػ٠ِ اُاا٣ٝخ اُدتر٤خ ثلب -

ّأ رٜد٣ود اُاا٣ٝوخ 1785 -1784أُؼط٢ ٖٓ زا٣ٝزٚ ثبث٢ اُغؼد ا٠ُ ٓباًصأ ًٝمُي نٓب ٓٞت١  ٤ِٔبٕ ث٘ل٤ٚ ٓبح نخبٟ ا٠ُ كبسأٝهود ٛودٓذ ك٤ٔوب ثؼود  و٘خ 

 ّ ك٢ ػٜد اُسِطبٕ ػجد اُؼا٣ا. 1902ػ٠ِ ؽبًخ اُغ٤ ٢ُ اُا ٢ٗٞٛ أُِوت ثجٞؽٔب ح  ٘خ  ّ ثبُٜدّأ ٝاُوؿبء1788اُ٘بغب٣خ  ٘خ 

28
 وزبد ٓؾٔود ػ٠ِ  ج٤َ أُضبٍ اٌُ٘جخ اُز٢ رؼبؾذ ئ٤ُٜب اُاا٣ٝخ اُطباب٣خ اُز٢ ن سٜب نث٢ اُؼجبس اُطباب١ كو٢ ػٜود أُو٠ُٞ ػجود اُوبؽٖٔأ ٣٘ظوب ثؾوش ات -

 350أ ٓبعغ  بثن ظ 19إلغ ػ؟أ األ٣بّ اُد ا ٤خ: اإلغ ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ ز٤ٗجب ثؼ٘ٞإ َٛ ٛ٘بُي ٓػبب  باخ٤ِخ ُ



 

  

 

 أركاان كانات إذا هاذا ثاورة أو تصاحيحية حركاة فاي الخارو  أو جدياد سالطان إلا  الادعوة وتاتم البيعاة تنو 

 فهاذا والخارا ، الادمار يجل  أن إال لذل  يمكن فبل االستوو ، أو الووة موقؾ في كانت إذا أما. مهترئة الدولة

 عان وتخلياه امتيازاتاه علا  حفاظاه علا  الحفايظ عباد ماوال  السالطان يإاخذ مثبل، الحجو  الحسن بن محمد

 العلماا ، طارؾ مان ذلا  علا  وبيعاة تعهادات مان مناه كاان ما رؼم المحتلين، للفرنسيين الشع  حا  إصبل 

 عليهاا المحافظاة بطارق ومعرفتاه شخصاياته علا  المحافظاة فاي حالاه كيؾ الرج  هذا تر  أنت فها: "بالوو 

 وال اإلسابلمية للملاة وال لؤلماة حاق ال أناه فنظاره األماة، حيا  مان أماا. ذلا  فاي لذكائه يشهد مما فيها وتلونه

 اساتوبل  فتارة فعابل أنها  ماا وهاو 29،"العاالم هاذا مان بالاذات الموصود وحده هو وإنما وال، وال وال للمساكين

 علاا  والدينيااة والبيئيااة السياسااية الكااوار  فتوالاات التنفيااذ، حيااز الفرنسااية الحمايااة معاهاادة باادخو  30المؽاار 

 فاي المتحسار والماإر  المحواق وبولام الؽياور الماواطن بعاين الحجاو  الحسان بان محماد إليناا ونولاه المؽر ،

 .كتاباته

 والسياساية، الدينياة باإلصابلحات التوادم فاي فااعبل دورا السلفية للحركة أن تعتبر التي لآلرا  بالنسبة وأما

 دينياة ثوافاة بناا  فاي الفاعا  دورها مدحوا الذين المؽربية، الوطنية الحركة رواد بع  مع بعد فيما برزت فود

: كتاباه فاي المثاا  سابي  علا  الفاساي عاالبل  كتا  وقد الحديثة، التحديات مواجهة عل  قادرة وعويدة صحيحة

 كا  مان أكثار مهياؤة[ األقصا  المؽر ] مراك  أن يظهر: "قائبل ؛"العربي المؽر  في االستوبللية الحركات"

 حسان محماد بادوره وكت  ،31"والسنة والعويدة الصحيح للدين بالعودة تطال  التي الحركات لوبو  إسبلمي بلد

 وتبلماذتهم كبار مشاي  يد عل  المؽر  في السلفية وانتشار بروز لصيؽة استعراضه بعد مذكراته في الوزاني

 واحاد علا  وقفاا تكان لام السالفية الدعوة أن بجبل  يتضح هنا ومن: "قائبل ،32الوطنية الحركة رواد من يعدون

 تكان لام أنهاا عان فضبل ؼيرها دون الدينية العناصر يد في محتكرة تكن لم سواه، دون مكان في وال آخر دون

 زعماا  كاان التاي اإلشكالية أن بوضو  لنا يبين وهذا 33".الببلد من جهة بؤية شخ  أ  في تتمث  زعامة لها

 دينياة وزعاماات بمواقاؾ الشاع  توطياع وهاي أخار ، مارة فيهاا الوقو  يخافون المؽربية اإلصبلحية الحركة

                                                           
29
 52ُؼودبٓؾٔد ثٖ اُؾسٖ اُؾغ١ٞأ بكزب روب٤٣د ثؾٞابس رب ٣ة٤خ ن٣بّ ا٠ُُٞٔ ػجد اُؼا٣ا ٝأُو٠ُٞ ػجود اُؾلو٤بأ ٗطوب ثػولؾخ ٝصوبرن ثٔغِوخ ٝعٜوخ ٗظوبأ ا -

 52أ اُػلؾخ 2012 ث٤غ 

30
اُؾسٖ اُؾغ١ٞ ػ٠ِ اٗزٜذ ئ٤ُٚ األٝؾبع ثبُٔـبة ثبُوٍٞ: " ٝرسِف ػ٠ِ ٓ٘بغت اُدُٝخ ًَ بخ٤َ عبَٛأ كغب دُي ا٠ُ ر ضو٢ اُدُٝوخ ٣زؾسب ٓؾٔد ثٖ  -

ّأ 1906ّأ ث٤ٖ كبٗسوب ٝاٗغِزوباأ صوْ ٓوإرٔب اُغا٣وبح اُةؿوباء 1904اثب٣َ  8اُؼا٣ا٣خأ ٝرزبثؼذ أُؾٖ ٝاُظِْ عٞ أُـبةأ ٝك٢ نص٘بء دُي ٝهؼذ ٓؼبٛدح 

ّأ ]...[أ ٛومٙ ئؽودٟ ػطوبح 1912ّأ صْ ٝهغ اصوب دُوي اتؽوز ٍ صوْ ئػو ٕ اُؾٔب٣وخ 1908أُإرٔب ث٤س٤ب  وطذ اُدُٝخ اُؼا٣اح ٝهبٓذ اُدُٝخ اُؾل٤ظ٤خ  ٝثبصب

 و ٢ٓأ ٓؾٔود اُؾغو١ٞأ اُلٌوب اُسوب٢ٓ كو٢ روب ٣خ اُلووٚ اإل - 30.30 ٘خ  نٟ أُـبة ك٤ٜوب ٓوٖ األٛوٞاٍ ٝاُطودارد ٓوب ٣طو٤ت ُوٚ اُبؾو٤غ ٝر٘ودى ُوٚ اُغجوبٍ"

 73أ ٗو  ػٖ نٝ ثب ك٢ ٓبآح اُبؽِخأ  ؼ٤د ث٘سؼ٤د اُؼ١ِٞأ ٓبعغ  بثنأ ظ206ٝ 205أُطجؼخ اُغد٣دح]ثدٕٝ رب ٣خ[أ كبس اُبثغ اُباثغأ ظ
31
 65أ ٗو  ػٖ اُلٌب اُٞـ٢٘ أُـبث٢أ ٓبعغ  بثنأ ظ 137ٝ 133ظ  أا متمالليح في المغرب العرتيػ ٍ اُلب ٢أ  -

32
الشوويف  حموود المختووا  ٝ 1964د:  الشوويف  حموود توو  العرتووي العلووي ّأ 1937د نتووي يووعية الوودكاليبٍ ن وؤبء اُووبٝاب ٓووٖ ث٤ووْٜ٘: ٗومًب ػِوو٠  ووج٤َ أُضوو -

د  اعوال  الفامويّأ 1994د االشيف  حمد المكوي الااصور ّأ 1985رة  االشيف الرحالي الفا اقّ 1987د االشيف يمي الدن  الهاللي 1963الايمي 

 ٝؿ٤بْٛ. 1974

33
 66أ ٗو  ػٖ اُلٌب اُٞـ٢٘ أُـبث٢أ ٓبعغ  بثنأ ظ 331أ ظ 1"أ ط  كراخ "حياج اجها ٖ اُٞزا٢ٗ: ٓؾٔد ؽس -



 

   

 

 المإسساات أخطاا  في أخر  مرة فيوعون المستعمر، من الببلد وتحرير اإلصبل  طريق عليهم تعرق  جديدة،

 وخرافاتهاا، ببادعها الاديني اإلصابل  انتشاار وحاصارت العبااد، وانتما  قلو  شتتت والتي المنتودة، الطرائوية

 معترفاا ؛"جدياد مجتماع بناا  نحو: "عنوان تحت بتطوان م5210 سنة ألواها محاضرة في بنبركة المهد  وقا 

 تبادلت[ الوطنياة] السالفية الحركاة هذه ظهور وعو : "دينية مفاهيم تصحيح في السلفية الحركة بفض  ذل  في

 اإلسابلمية العويادة لا  فاوق تكونات التاي والوشاور الخرافاات طبوة أذهاننا عن نزي  وأخذنا الدين، إل  نظرتنا

 تابع الذ  – شبابنا ك  لتنكر المباركة الحركة هذه وجود لوال بؤنه واعتود والتفكير، المناقشة حرية عل  المبنية

 34.الدين إل  -وفرنسا إسبانيا في دراسته

!

 : أنموذجا السفارية الرحالت

 تاريخياة فتارة فاي وشارقا جنوباا والعساكرية العلمياة قوتها امتدت أمة تكتشؾ أن بمكان؛ الصعوبة من إن

 هاذا تاوهم، محا  هاو إنماا وتفوقهاا، مركزيتهاا عن مزاعم وأن الحضار ، الرك  مإخرة في نفسها زاهرة،

 جعا  اآلخار، عناد وواقعاا حويوة مشاهد هو وما الذات، عن الذهن في مرسوم هو ما بين المتناق ، اإلحسا 

 مسااتندا يجاادوا ولاام والنفسااية، التاريخيااة نرجساايتهم عاان المنااافحين وضااع فااي المؽاربااة المفكاارين ماان الكثياار

 مظااهر مان بوي عما للدفا  والتؤويبلت، الرمزية الووة من شيئا تمنحهم التي الدينية؛ العوائد ؼير إليه يستندون

 جديدة حوائق ليكتشفوا المزدهرة، أوربا مواب  في المتخلفة الذات تعك  مرآة في النظر عل  أكرهوا لود األنفة،

 خابل  مان إال علمية بطريوة الشعور هذا يوار  دقيوا وصفا نجد أن يمكن وال المر، للواقع تنبههم كما تدهشهم

 ،"النفسي التحليل أمام صعوبة: "بعنوان م5251 سنة نشرها موالة ففي ؛فرويد النف  علم فبلسفة كبير كتبه ما

 ،"الميتافيزيوي الجر " نسميه أن يصح نوعه، في فريد نفسي جر  إل  األعماق النف  علم مإس  أشار حي 

 لهاام كشااؾ عناادما نرجساايتهم، فااي أدق بتعبياار أو كبريااائهم، فااي اإلنسااان بنااو بااه أصااي  الااذ  الجاار  وهااو

 الشام  وليسات الشام ، حاو  تدور التي هي وأنها الكون، مركز هي ليست األرضية كرتهم أن كوبرنيكو 

 نظرياة بهاا واجهاوا التاي المواوماة ضاراوة جزئياا يفسر، ما وهذا حولها، تدور التي هي الكواك  من وؼيرها

 لحظاة المؽاربة، اإلصبلحيين المفكرين وأهم الرحالة أصا  الذ  االرتبا  ذل  نفهم أن يمكن. 35كوبرنيكو 

 فوهياة رإياة تحكمهام الفوهاا ؛ طبواة مان أنهام االعتباار بعاين أخاذنا إذا األوربياة، الحداثاة بمظاهر األو  اللوا 

 تصاوره أو إصابلحي نماوذ  تواديم علا  قادرتهم أن يعناي مماا إيجاباا، أو سالبا إما عليهم تإثر شرعية وخلفية

 عان بعيادا الدنيوياة األماور يخا  إصبل  أو إبدا  أ  وأن بووة، حاضر الديني مع الدنيو  فيه يتكام  بشك 

                                                           
34
 67ٗو  ػٖ ك٢ اُلٌب اُٞـ٢٘ أُـبث٢أ ٓبعغ  بثنأ ظ  -

35
 أ ثزػبف.9أ ظ 2009أ با  اُسبه٢أ اُطجؼخ اُضب٤ٗخأ    الاهضح إل  الثي ج، يمزلاخ الثمافح العرتيح في عار العيلمحعٞ ط ـباث٤ط٢أ  -



 

   

 

 النهضو ، ومسارها األمة مصير عل  وانعدامها انتفاإها يإثر ال قد تحسينات مح  هو إنما الدينية، األمور

 فيهاا دخا  التاي الجديادة التطاورات تجااه آناذا  المؽارباة المثوفاين حيارة لناا يباين الاذ  الان  هاذا أيدينا وبين

 إسابلمي مجتماع عل  إال تنطبق ال كانت والتي عليها، تعودوا التي الموايي  فيها تتحكم تعد لم والتي المؽر ،

 يعلنه العجز وهذا اإلصبل ، عن نظرية لتوديم مهيئين يكونوا لم وتصوراتهم تكوينهم بحكم أنفسهم فهم صرؾ،

 منكارا علاوا عابل قاد السانين هاذه فاي الفرن  هإال  أن أيضا واعلم: "يوو  إذ صراحة، بك  الناصري المإر 

 فاي الوماح حباات كتضااعؾ متضااعفا إساراعا والزياادة التوادم فاي أحوالاه وأسرعت له، ألكفا  ظهورا وظهر

 36".بالؽي  المنفرد تعال  هللا إل  وؼايته ذل  عاقبته فساد،وعلم إل  يستحي  كاد حت  الشطرن  بيوت

 التحديثياة باد  اإلصابلحية عان الحادي  أن إلا  أخار  مرة اإلشارة أحبذ بعينها، نماذ  في الخو  وقب 

 إلا  أقار  وهاي اإلسابلمي، التاداولي بالحوا  مرتبطاة اإلصابلحية لكاون راجاع الموضاو ، هاذا مضامون في

 العلو  سعيد بن سعيد األستاذ انتباه استرعت المبلحظة وهذه المسلمون، فيه يبد  الذ  والديني الفكر  الواقع

 أن مفااده" التحادي "و" االجتهااد" باين موارنتهماا عناد باساتنتا  ليخرجا بلوزيز، اإلله عبد األستاذ عليه ووافوه

 واشاتواقاتها، الحداثاة مان ونفاورا التحادي  عان إعراضاا تبد  عليه، وتح  مساحة لبلجتهاد تفسح إذ الشريعة

 ولكناه الباد ، ويستبشاع المحادثات يستشانع المسالم أن في ش  فبل االبتدا ، معن  مع معناه تداخ  بسب  وذل 

 المجتهااد الفويااه إن 37.ويطلباه يرجااوه هاو باا  الادين، أماار فاي التجديااد ويجناد الحمياادة السانة يستحساان بالموابا 

 العبااد، مصاالح خدماة فاي دورا لها تإد لم ما بدعة، أنها عل  األمور من المستحدثات إل  ينظر الحا  بطبيعة

 األشايا ، تلا  وجاود الحكام هاذا يلؽاي بذل  ورا ه، يرج  عم  وال منه فائدة ال فيما يرت  ذل  خالؾ ما وك 

 قياام أو البلاو  بؽلباة أو النا  بحاجة تعزز لم ما ضيوة اإلباحة مساحة وتبو  التحريم، أو الكراهة بمنطق إما

 تتبنااه الاذ  الذريعاة ساد يكاون أال شارط المفتاين، بع  بتعبير المشهور عل  العادة به جرت ما أو الضرورة

 ليوااؾ ،-مااثبل أوربااا ماان االحترازيااة سااليمان مااوال  مواقااؾ -ؼالبااا الفوهيااة الساالطة بموافوااة السياسااية الساالطة

 عان نو  وقد المستحدثات، من الممنو  عل  بالحصو  رؼباتهم لتلبية أو لبلستمتا  النا  وصو  أمام حاجزا

 الخارجياة وزيار إل  رسائله إحد  في قوله -لذل  نتيجة - طنجة في فرنسا سفير بعد فيما طاينديي روني سان

 أو التلؽاراؾ خاط أو الحديدياة، الساكة اتخااذ فاي السااعة لحاد يرؼا  لام بلاد هذا: "5285 يوليوز في ديلكاسي

 أشااد: "بكااونهم المؽاار  سااكان أوربااان.أ يصااؾ حااين فااي: "للعربااات صااالحة طاارق شااق أو المناااجم اسااتؽبل 

 بعا  تساير با  األحكاام، بهذه االستعمارية الكتابة تنفرد وال ،38"األفريوي الؽربي الشما  في انؽبلقا الشعو 

 مصااطف  باان محمااد ذلاا  نمااوذ  أيضااا، االتجاااه نفاا  فااي حضااريين، فوهااا  طاارؾ ماان المؽربيااة النصااو 

                                                           
36
 351أ ٓبعغ  بثن ظ 19أ األ٣بّ اُد ا ٤خ: اإلغ ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ ذل ذاالك  اا    ا ليح لإلصالح؟٣٘ظب: ٓؾٔد ز٤ٗجبأ  -

37
أُبعووغ أ ٝٗلووس 1990أ اُسوو٘خ5أ اُؼوودب٣11٘ظووب: ػجوود اتُووٚ ثِوا٣وواأ اإلغوو ػ ٝاُزؾوود٣ش ٝاتعزٜووبب كوو٢ اُزووداٍٝ أُـبثوو٢ اُؾد٣شأٓغِووخ ثػوؤبدأ ظ  -

 15ظ 1992 1ٓ٘وٞت ػ٘ٚأ  ؼ٤د ث٘سؼ٤د اُؼ١ِٞ: اتعزٜبب ٝاُزغد٣د ب ا خ ك٢ نغٍٞ اُلٌب اُسِل٢ ك٢ أُـبةأ ٓبًا ب ا بد اُؼبُْ اإل  ٢ٓ ٓبُطب ـ

38
ػ ٝأُغزٔوغ أُـبثو٢أ ػجد اُبؽٖٔ أُٞبٕأ ثؼوؽ أُٞاهوق أُـبث٤وخ ٓوٖ أُسوزؾدصبد اُزو٤٘وخ كو٢ اُووبٕ اُزب وغ ػطوبأ نػٔوبٍ األ٣وبّ اُد ا و٤خ: اإلغو  -

 367ٓبعغ  بثنأ ظ 



 

   

 

 أوباا  علا  محتاو المؽار " أن يار  الاذ " العلوياة الدولاة ملاو  تاري  في البهية الحل : "صاح  المشرفي

 لم التي المخترعات هذه من النفور وشدة التوح  ؼاية عل  وهم]...[ منهم ق  ما إال األعرا  وأجبلؾ البربر

 تارف  دينياة لعولية استمرار هي ب  فراغ، من نشؤت الممانعة هذه ك  أن أظن وال. 39"قط رأوها وال يؤلفوها

 األجانا  أماام الباا  فاتح مان الرسامية السالطة وخاوؾ والجها  األمياة بجانا  فاساتفحلت مساتحدثة، بدعة ك 

 لاديهم وكونات المؽارباة عماوم ذائواة توجاه مساتفحلة ظااهرة األخيارة هذه لتصبح األزمة، عمق عل  لبلطبل 

 منحات وإن تبريارات، كثيار دون مساتجد أو وارد كا  لادفع قويا شرعيا سندا المود  جع  كما مسبوة، أحكاما

 وهذا استمرارها، قابلية عدم بحكم مسبوا لفشلها التمكين تم فود واألخر ؛ الفينة بين اإلصبلحات لبع  فرصة

 المخازن بهاا قاام التاي اإلصابلحية المحااوالت جميع أن إذن ؼرابة ال: "قوله عند عيا  جرمان إليه خل  ما

 المؽارباة الفوهاا  بع  بها تودم التي اإلصبلحية المشاريع أن نفسه الوقت في يفسر ما وهذا الفش ، عليها قدر

 40".الريا  به تلع  دخانا جسم، أ  دون أشباحا ورق، عل  حبرا تكون أن عل  تزد لم

 عان لهم كشفت قد العربية، النهضة رواد بع  بها قام التي األدبية أو السفارية أو العلمية الرحبلت كانت

 موصااد تخلااؾ،/ تواادم متناقضااين منطوااين بااين ووضااعتهم الؽاار ، وحالااة الشاارق حالااة بااين الكبياار الشاار 

 بلاادانهم فااي النهضااة حركااة بعاادها ليتزعمااوا الشااوي، الااوعي مفاااهيم ماان جاار وهلاام أخاارو ، وموصااد/دنيويااة

 ماا عاا  الطهطااو  رافاع رفاعاة مان كا  المثاا  سابي  علا  فعلاه ماا وهو وإصبلحية، نودية برإية معززين

 التونساي الوطار فاي 42(م502-5098) التونساي الادين وخيار المصار ، الوطار فاي 41(م (5011/ 5085باين

 باان ومحمااد ،(م5080-5018) 44الفاسااي ومحمااد ، 5001-5081  43الشاادياق فااار  أحمااد ومعااه والتركااي

 .المؽر  في( م5218 -5011) 45الحجو  الحسن

                                                           
39
ٔـبثو٢أ ػجد اُبؽٖٔ أُٞبٕأ ثؼوؽ أُٞاهوق أُـبث٤وخ ٓوٖ أُسوزؾدصبد اُزو٤٘وخ كو٢ اُووبٕ اُزب وغ ػطوبأ نػٔوبٍ األ٣وبّ اُد ا و٤خ: اإلغو ػ ٝأُغزٔوغ اُ -

 368ٓبعغ  بثنأ ظ 

40
 362أ ٓبعغ  بثنأ ظ 19ػ ٝأُغزٔغ أُـبث٢ ك٢ اُوبٕ األ٣بّ اُد ا ٤خ اإلغ  عبٓبٕ ػ٤بشأ ئٌٓب٤ٗبد اإلغ ػ ٝن جبة اُلطَأ -

41
ثبضب. اُزؾن  كبػخأ ٝٛٞ ك٢ اُسبب خ ػطبح ٖٓ ػٔوبٙ  ٓؾٔد ػ٢ِ ك٢ ػٜد ٓػب ّ( ٖٓ هببح اُٜ٘ؿخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ (    /      كبػخ  اكغ اُطٜطب١ٝ -

اُؾد٣ش ٝاُلوٚ ٝاُزلس٤ب ٝاُ٘ؾٞ ٝاُػبفأ ٣جدن أُ٘ؼطُق اٌُج٤وب كو٢  و٤بح  كوبػ٢ اُطٜطوبٟٝ ٓوغ  ولبٙ  األزٛب ٝضِٔذ ب ا زٚ ك٢ 1817ثبألزٛب ك٢ ػبّ 

ٝثودن  .٣ٝوذ( ُد ا وخ اُؼِوّٞ اُؾد٣ضوخػِو٠ ٓوزٖ اُسول٤٘خ اُؾبث٤وخ اُلبٗسو٤خ  ترب ٓؾٔود ػِو٠ّ  ؾٖٔ ثؼضخ ػدبٛب ا ثؼو٤ٖ ـبُوت ن  وِٜب كبٗسب ّأ ئ1826٠ُ  ٘خ

رَْةِِو٤ُع  ّأ ٝهدَّّ ٓةطٞـخ ًزبثٚ اُم١ ٗبٍ ثؼد دُي ضٜبح ٝا وؼخ1831ثٔٔب  خ ػِْأ ٝثؼد خٍٔس  ٘ٞاد ؽبكِخ نبٟ  كبػخ آزؾبٕ اُزبعٔخ ٝػبب ا٠ُ ٓػب 

ِِْة٤ِع ثَبِ ٣ااإِلْثبِ  أ أُبضد األ٤ٖٓ ك٢ ربث٤خ اُج٘بد ٝاُج٤ٖ٘أنٓب اٌُزت اُز٢ هبّ ثزبعٔزٜب ك٢ٜ را٣د ػوٖ خٔسوخ ٝػطوب٣ٖ ًزبث وبأ ٝدُوي ؿ٤وب ٓوب نضوبف ٣ِا ك٢ِ رَ

 .ػ٤ِٚ ٖٓ اُزبعٔبد ٝٓب  اعؼٚ ٝغؾؾٚ ٝٛمثٚ
42
ّ ك٢ هب٣خ ثغجبٍ اُوٞهبزأ  وبكب خ٤وب  5098 ثبُج ب اُزٞٗس٤خأ ُٝد  ٘خٛٞ نؽد  ٓٞز اإلغ ػ ؛(5028ّ-5098   ير الدن  تايا نٝ  ير الدن  التيناي -

 ٓؼبكوخ كو٢ أُسوبُي نهوّٞ روٚ ٝنكٌوب ٙ اإلغو ؽ٤خ كو٢ ًزبثوٚ اُطو٤ٜب: روبى ُ٘وب ؽػو٤ِخ رأٓ"ثز٤ٌِق ٖٓ "نؽٔد اُجوب١ أ5011ّ اُد٣ٖ اُزٞٗس٢ ئ٠ُ ثب ٣س  ٘خ

 ّ.5028  نٝ ك٢ ثدا٣خ  ٘خ 1889ٝرٞك٢ ثزب٤ًب  ٘خ  .أُٔبُي نؽٞاٍ

43
ٓووٖ نُٔووغ اُبؽبُووخ اُؼووبة اُووم٣ٖ  .ئ ووط٘جٍٞ كوو٢ 1884 -ّ     اُغٞارووت غووؾ٤لخ غووؾل٢ ُج٘ووب٢ٗ ًووبٕ ٣ػوود أ       -     نحموود فووا ش الشوودناق -

ٝاُِـ١ٞ ٝأُزبعْ اُم١ نغد  نٍٝ غؾ٤لخ ػبث٤خ ٓسوزوِخ ثؼ٘وٞإ اُغٞاروت ٓضولوب  تٓؼوب  خ ٍ اُوبٕ اُزب غ ػطب. ًبٕ اٌُبرت ٝاُػؾل٢  نٝ ٝثب  بكبٝا ئ٠ُ

ٖٓ ٓإُلبرٚ: اُسوبم ػِو٠ اُسوبم ك٤ٔوب ٛوٞ اُلب ٣وبمأ ًطوق أُةجوأ كو٢ نؽوٞاٍ نٝ ٝثوبأ ؽ٤وش نهوبّ ثِ٘ودٕ ٝثوب ٣س كزوباد ٓزلبٝروخأ .ٝػو   غدا٤ٓب  ٓ٘بٝضب  ن٣ؿب  

 ٝاُٞا طخ ك٢ نؽٞاٍ ٓبُطخ ٝؿ٤بٛب.



 

   

 

 م5151 سانة" اللوثرية الحركة" مع عشر الساد  الورن مطلع منذ أوربا في بدأ الذ  الديني اإلصبل  إن

 قاد األخار ، الحركاات بوياة ومعهاا ،46البروتساتانتية العما  أخابلق بتؤساي  والادنيو  الديني بين ربطت التي

 لام اإليجاابي التاؤثير هاذا أورباا، مساتوب  علا  الوارفاة بظبللهاا ورمات األصاعدة، مختلاؾ عل  ثمارها أعطت

 ومااالي صااناعي تطااور نتااا  كاناات المتودمااة المظاااهر أن اعتبااروا إذ العاار ، الرحالااة ماان الكثياار يبلحظااه

 تادخ  أن منهاا فخاافوا والياب ، األخضر عل  تؤتي قد فزاعة المظاهر هذه فجعلوا وفوط، جؽرافية واكتشافات

 المستضعفة، للبلدان األوربية الثوافة اجتيا  اثر بعد فيما حص  ما وهو والعوائد، والعادات التواليد فتهل  عليهم

  47".األجنبية الحضارة سمة النا  عل  والحت: "االستوصا  كتابه في ذل  عن الناصر  يوو  إذ

 عان يصادر كاان ماا هاو وقتهاا الاديني اإلصابل  إل  الخصو  وجه عل  المؽر  حاجة يإكد ما أهم إن

 سااعدت إذ عموماا، الحيااة علا  الجامادة ورإاه الاديني التؤثير مد  عن تعبر دينية فتاو  من والرحالة الفوها 

 مان علياه هاو كماا الوضاع بواا  فاي رسامية، وسالطة ومادار  وعلماا  زواياا من مكوناتها، بك  الفوهية البنية

 ماع بادائي بشاك  تعااملوا كماا الهازائم، علايهم وتوالات دارهام عوار فاي وهام باالؽزو اصطدموا أن إل  تخلؾ،

 التارؾ مظااهر لكا  إنكاار بين مربكة مواقؾ في ووقعوا األوربية، واألدبية الفنية اإلبداعات التونية مستجدات

 وؼير ساخرة بطريوة وشرعنتها بها الوبو  وبين السياسي واالستورار واالجتماعي االقتصاد  والرخا  المالي

 التي الفوهية العولية أن بحكم يتحوق لم ما وهذا شعبيا، أو رسميا تبنيها ويتم المعجزة، تتحوق أن أم  عل  جدية

 فاي اليساتحق كلاه األمار تجعا  ودينياة؛ ثوافياة مساابوات تحكمهاا أساساا كانت بها، وانبهرت األفكار هذه نولت

 مفاساد فاي يوقع ما وؼالبا محووة، دينية مصلحة أية ورا ه لي  دنيويا مظهرا باعتباره العنا ، ذل  ك  األخير

 المواصاابلت وسااائ  إلصاابل  الاادو  بعاا  اقتراحااات علاا  معوبااا الناصاار  عنااه عباار موقااؾ وهااو جمااة،

 مان هللا طهاره الاذ  الوطار هاذا يجرباوا أن فاؤرادوا الاببلد، ساائر أجرباوا النصار  وإنما: "...قائبل بالمؽر ،

 يواو  الاذ  الفاساي لمحماد التعلياق بهاذا ونبدأ الرحالة، مواقؾ من كثير في كذل  نبلحظه ما وهو ،48".دنسهم

 تاده ، أشايا  يساتعملون هللا دمارهم أنهام والحاصا : "بحرياة لمنااورة البريطانياة الملكاة مع مشاهدته إثر فيه

                                                                                                                                                                                              
44
 ول٤ب ٝكو٤وٚ اُوج ـ (أ 1868ّٝروٞك٢  و٘خ  1830أ  ُٝود ت  الطاذر الفاموي -فتحا-ي الجما   حمد الطاذر ت  عثد الرحم  ت   حمد الرض  ت   حمدات -

 اُبؽِخ اتثب٣ا٣خ ا٠ُ اُد٣ب  اتٗغ٤ِا٣خ".ا٢ٌُِٔ ٝٓإُق اُبؽِخ أُطٜٞ ح : "

45
ٝٛٞ ٖٓ ن بح ػبُٔخ ٝٓزلزؾوخ كب و٤خأ ب سأ كو٢ عبٓؼوخ اُووب٤٣ٖٝأ اُؼِوّٞ ثبُبثبـ(أ 5619ثلبس ٝرٞك٢  1874ُٝد  ٘خ   الد  حمد ت  الحا  الحجي  -

اُوم١ ٣ؼزجوب  أ«اُلٌوب اُسوب٢ٓ كو٢ روب ٣خ اُلووٚ اإل و ٢ٓ»ٖٓ ٓإُلبرٚ: ًزبة ..اُ٘و٤ِخ ٝاُؼو٤ِخأ ٌُٖٝ ًبٕ ُٚ اٗلزبػ ػ٠ِ اُضوبكبد األع٘ج٤خ اُود٣ٔخ ٜٓ٘ب ٝاُؾد٣ضخ

٢ٛٝ: ٓؾبؾبح ك٢ األغَ نُوبٛب ُِدكبع ػٖ اإل و ّ ُِٝوبب ػِو٠ ٓوٖ هوبٍ ئٕ « اُ٘ظبّ ك٢ اإل  ّ»م ػػب اُزطب٣غ ئ٠ُ ا٥ٕأ ٝٓبعؼب  ن ب ٤ب  ُزب ٣خ اُلوٚ ٓ٘

 .أُس٤ِٖٔ ُْ ٣ؼبكٞا ٗظبٓب  ٓ٘م ص صخ ػطب هبٗب  

46
ّ[أ ك٤ٔب ثؼد ك٢ ًزبثٚ: "األخ م اُجبٝرسزبٗز٤خ ٝ ٝػ اُبن ؤب٢ُ"أ كٜومٙ اُبؤ٣وخ اُد٤٘٣وخ 5298 - 5081]  اكس فيثرٝٛٞ ٓب نًدٙ ػبُْ اتعزٔبع األُٔب٢ٗ  -

إلغوو ؽ٤خ اُجبٝرسووزبٗز٤خ ٓجووببب اتبخووب  أُؼووبٝف ًلؼووَ ُزٔغ٤وود اُووبة ٝرؼظ٤ٔووٚ ت ُزؾو٤وون ٌٓب ووت ضةػوو٤خأ ًٔووب رزؿوؤٖ اُؾبًووخ ا اُؼٔووَ ن سووذ ُو٤ٔووخ

 اُطبمأ ٝاُلببا٤ٗخ. ٝاتٗؿجبـ ٝاُؼَٔ

47
ػِوو٠ ٓؼط٤ووبد نٝ ثووب ٝاُطووبم اإل وو ٢ٓأ نػٔووبٍ األ٣ووبّ اُد ا وو٤خ: اإلغوو ػ ٝأُغزٔووغ  19أ ٗٔووبدط ٓووٖ رلووزؼ ٓـووبة اُوووبٕ  حموود الماووينيٗووو  ػووٖ:  -

 200أُـبث٢أ ٓبعغ  بثنأ ظ 

48
ػِوو٠ ٓؼط٤ووبد نٝ ثووب ٝاُطووبم اإل وو ٢ٓأ نػٔووبٍ األ٣ووبّ اُد ا وو٤خ: اإلغوو ػ ٝأُغزٔووغ  19ٗٔووبدط ٓووٖ رلووزؼ ٓـووبة اُوووبٕ  أ حموود الماووينيٗووو  : ػووٖ  -

 201أُـبث٢أ ٓبعغ  بثن ظ 



 

   

 

 تحيلاوا كياؾ العظايم، العلاي بااه إال قاوة وال حو  وال ذل ، أج  من مزاجه اخت  وربما فجؤة، رآها من سيما

 منهاا يواربهم ماا كا  وفاي وضاوابط، قاوانين لاذل  واساتعملوا منااهم، منهاا أدركاوا حتا  دنيااهم، إصبل  عل 

 تزن ال الدنيا أن إل  أيضا إشارة وفيه وحظهم، نصيبهم ولذل  لهم، عجلت طيباتهم أن إل  إشارة وفيه ؼوابط،

 أشايا  مان رآه ماا هاو  مان المثواؾ الفوياه هاذا إن. 49"ماا  جرعاة منهاا الكاافر سو  ما بعوضة جنا  هللا عند

 أنعام مجارد هاي المظااهر تلا  كا  أن كماا مزاجاه، يخت  فود موقفه يوؾ عندما الوادم أن إل  نبه بعوله، تذه 

 البادر" رحلتاه فاي المكناساي عثماان بان محماد موقاؾ نفا  وهاو الادنيا، مان حظهام وهاي هللا، من منها مكنوا

 لاام الادنيا أمااور أن الحاصا : "يوااو  عنادما ،"الكااافر العادو ياد ماان األساار  فكااا  إلا  المسااافر لهداياة الساافر

 فيهااا يصااؾ وال ،50["ؼااافلون هاام اآلخاارة عاان وهاام الاادنيا الحياااة ماان ظاااهر يعلمااون]منهااا شااي  فااي يعجاازوا

 أو بااالكفر اآلخاار يصااؾ مااا وكثياارا فرصااة، كاا  عنااد دينيااة مواقااؾ يصاادر باا  فوااط، شاااهده مااا المكناسااي

 مارة الفاساي محماد إليناا ينوا  كماا. العناوان بنياة فاي أو كتاباه من األول  العتبة في يتجل  ما وهو ،51الطؽيان

 التي الكبلسيكية البنية يخالؾ مادام إصبل  أ  لتوب  استعداد عل  يكن لم الفوهي العو  أن تظهر بطريوة أخر 

 اكتشااؾ لساب  وتلخيصاا تعليواا فيواو  واالعتوادياة، والعلمياة والسياساية االجتماعية جؽرافيته واقع عليها بن 

 فجعلهاا كاؼياد مان صاؽيرة[ لؤلطفاا  لعباة] نااعورة بيدياه كانات صابيا أن لاه إحاداثهم وساب : "البخارية الووة

 وبعاد ناار، علا [ الشاا  لشر  الما  لؽليان إنا  وتعني تركية كلمة] بور  فم في[ صؽيرة قناة] بجع  متصلة

 المعاروؾ -الباابور– هاذا واساتنبط فتعجا  رجا  فاراه البخاار ذلا  بواوة تدور فجعلت فيه، الما  ؼليان اشتداد

 ويزيادهم الظلمانية، األشيا  هذه يدركون به ظلماني ونوراني، ظلماني قسمين عل  العو  ألن الظلماني، بعوله

 ماا وكا  ورسله وبمبلئكته باه كاإليمان المعنوية، المسائ  المإمن يدر  به والنوراني كفرهم، في توؼبل ذل 

 هاذا إن.52"الفواه وبعادم التفكار وبعدم العو  بعدم آية ؼير في هللا وصفهم البا  هذا ومن هللا، رض  من يور 

 جهتااه، مان األولا  جهتاين، مان يجعاا  مؽلواا منطواا يعتبار الكاتا  طارؾ ماان إلياه االحتكاام ياتم الاذ  المنطاق

 سايتلوون الاذين- الوارا  علا  يؽلاق جهاة ومان واساتراتيجيات، تصاورات وواضع وعي ومحفز مثوفا باعتباره

 ماان وهااي ضاارورية، ؼياار ستصاابح التفاصااي  تلاا  كاا  أن باعتبااار -الحااا  بطبيعااة الحساان بااالوبو  كتابااه

 وال العلماي الخياا  تحفياز فاي يساهم لن مما بها، والتفكه المدام مجال  في فيها التحد  يمكن التي" العجائبية"

 هناا الادين ورجاا  العلماا  ساوطات فكانات ونولاه، حكياه تم ما محاكاة حت  أو توديم أج  من النود وال االبتكار

 المنافحة عن النظر بؽ  أوربا، ببلد في وشاهدوه حكوه ما أخذ أو نو  جالدوائية عدم شرعنة باعتبارها أفظع،

                                                           
49
عبٓؼوخ ٓؾٔود أ ؽووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٓؾٔد اُلب ٢أ ٓطجؼخ  4481الرحلح اإلترنزنح إل  الدنا  اإلنجليزنح ث٢ اُغٔبٍ ٓؾٔد اُطبٛب ثٖ ػجد اُبؽٖٔ اُلب ٢أ ن -

 19ّأ ظ 1967اُةبٓسأ كبس

50
 29أ ٓبعغ  بثنأ ظ نا تا في  راج الرحلح ؼ٤د ث٘سؼ٤د اُؼ١ِٞأ  -

51
[ ٢ٛٝ اُز٢ ٣س٤ٜٔب اُػوج٤ٍ٘ٞ ]ات وجبٕ[ أٌُد٣وخ ٣l’opéraوٍٞ أٌُ٘ب ٢ ٓض : "ٝهد ا زدػبٗب اُطبؿ٤خ داد ٣ّٞ ُبؤ٣خ كبعخ ٣سزؼِٜٔب ٣سٜٔٞٗب اُٞثبح ]  -

[la comédie اُجد" ]  93اُسبكب ُٜدا٣خ أُسبكب"أ نٝ ثب ك٢ ٓبآح اُبؽِخأ ٓبعغ  بثنأ ظ 

52
 28 أ ٓػد   بثنأ ظالرحلح اإلترنزنح ال  الدنا  اإلنجليزنحٓؾٔد اُلب ٢أ  -



 

   

 

 مصلحة ال أمور عل  تتهافت وبؤنها" الظلمانية"بال الؽير عوو  واتهام ،"النورانية" وعوولها الجماعة إيمان عن

 . ورا ها دينية

 األد  عمدا  طرؾ من الفتاو  بع  تصدر أن -مستحد  لك  ؼالبا الرافضة المواقؾ رؼم - والؽري 

 توقاع والتاي المتكاررة، المآزق أو الواهرة الظروؾ بحكم قبو  مساحة وخلق الممانعة لتخفيؾ المؽاربة والفوه

" الحداثياة المنتوجاات" علا  الفوهاي العوا  تركيا  آخار أو بشاك  حاولات أمثلاة ونؤخاذ التحادي ، موتنيات فيها

 علا  باالعتمااد مخفياة، دينياة مصالحة ومعاه ظااهرا دنيوياا منتوجاا بعادها يتوبلاون بشاك  للناا  أجوبة وتوديم

 عماا: "والتلؽاراؾ التلفاون عان الحجاو  سئ  فود للدين؛ خادمة وجعلها التونية، صبلحية لتبرير الفوهي الويا 

 التلفاون بواساطة السالطان وأخبار به هنال  الواضي وحكم عدلين بشهادة الرباط أو بمكنا  الفطر عيد ثبت إذا

 فاإن التلفاون، إن: " ..الحجاو  ويجيا  53"ال أم واإلفطاار األخباار هاذا عل  االعتماد يجوز ه  التلؽراؾ، أو

 بعينه، فبلن صوت هذا بؤن للسامع الضرور  العلم يحص  حي  عمرو، عن زيد صوت فيه يتميز متونا، كان

 عل  جارية منا الفتو  وهذه ،..فؤكثر واحدا عدال المخبر يكون أن بشرط عليه االعتماد يجوز أنه يظهر فالذ 

 العلام وحصاو  التثبات هاو الحادي  مان الوصاد إذ ،..األعما  شاهادة جااز فاي حنبا  وابان أن  بن مال  أص 

 وط  مان تمكيناه علا  اإلجماا  انعوااد بدلي  لذل  محص  واألعم  ،بالبصر المعاينة خصو  ال الضرور 

 األعما  شهادة كمسالة هي التلفون ومسؤلة ،..لها رإيته عدم مع زوجته أنها الضرور  العلم لحصو  زوجته

 الفهام لتوريا  ومحاولاة الان  داخا  اجتهااد أنهاا الفتااو  هاذه مان ونفهام 54".فاارق ال باا  مان عليهاا فتوا 

 عل  بلوزيز اإلله عبد األستاذ علق وقد الويا ، طريق عن قديمة ونواز  وقائع طريق عن المستحدثة للمسائ 

 فاي متوارر وهاذا فحسا ، العلم ثمرات عل  انفتا  با  من ال قضيته ممتل  هنا الفويه إن: "بالوو  الفتو  هذه

 إن.55ابتادا  دون مان إذن، اجتهاد إنه التوليدية، الفوهية المعرفية لمدونته يوظ تشؽي  با  من وإنما به، أفت  ما

 كثيارة، ونفساية بنيوياة عوباات مان التؽييار بادورة يحايط كاان ماا لناا يفسر ما هي ربما وؼيرها النصو  تل 

 بسااطة مان كاان ماا تسابق ديناي إصابل  نظرية إل  تحتكم لم ألنها عالوة، تبو  عموما اإلصبل  حركة جعلت

 التحاديات ماع خصوصاا األماور، عواقا  إلا  النظار وعادم والخرافاات التوليدياة البنا  علا  وتؤسساها األفكار

 .دوله بين نفوذ مناطق إل  وانوسامه لبلستعمار المؽر  استسبلم هايةالن في كانت والتي الصاعدة،

 العشارين، الوارن وبداياة 52 الوارن نهاياة فاي المؽربياة النهضاة رواد إليه سع  الذ  اإلصبل  إن ختاما،

 انتوائياة، لئلصابلحات نازعتهم فكانات الؽربياة، الحضاارة مان اساتفادته يمكان لماا الضايوة رإياتهم علا  اعتمد

 مجسات عن للبح  فانبروا المتؽربة، والحضارة التوني التحدي  فكي بين الوقو  من الخوؾ هواج  تحكمها

                                                           
53
غو ػ ٝاُزؾود٣ش أ ٓةطوٞـ ثبُةااٗوخ اُؼبٓوخأٗو  ػوٖ : ػجود اإلُوٚ ثِوا٣واأ اإلإ يا  الخلك إل  اعتما  في ثثيخ الهال  عل   ثر الثرقٓؾٔد اُؾغ١ٞأ  -

 16أ ٓبعغ  بثنأ ظ 5ٝاتعزٜببأ ٓغِخ ثػٔبد

54
 16أ ٗلس أُبعغ اُسبثنأ ظ اإلصالح التحدنث اا جتها ٣٘ظب: ػجد اإلُٚ ثِوا٣اأ  -

55
 17ٗلس أُبعغ اُسبثنأ ظ  -



 

   

 

 دينية، مصلحة فيه تتحوق والذ  المدني، المستو  عل  المفيد عن اآلخر أرضية في بالبح  لهم تسمح منطوية

 ساينول  ماا ساريعا المجتماع أن نساوا ولكانهم والمثواؾ، والمجتهاد المصالح مان ك  اكتشافه عل  عم  ما وهو

 علا  مبنياة قارا ات أو تاؤويبلت أ  من أقو  منطوه كان الذ  بالتحدي  ويتمس  الضيوة، الفوهية الرإية عل 

 الناا  وتوبلهاا ضايق، وقات في الببلد الؽربية المدنية مظاهر ك  اكتسا  من يظهر ما وهذا اعتوادية، مسبوات

 الناا  فواه فواد منهاا؛ الكثيار يبايح أو يحلا  الاذ  الفوياه عان جدياد مان بحا  دون معهاا وتكيفاوا حسان، بوباو 

 باين باالتوازن لهام يسامح الاذ  بالمنطق وعاشوا واستنبطوا فوارنوا المستحدثات، وبين مصالحهم بين وربطوا

 علا  تعما  المجتمعاات إن منهاا، وتمكيانهم المتطلباات هذه لتسهي  مسخر هو وما العادية، المعيشية متطلباتهم

 فاي األصا  وأن الساماحة، علا  المبنياة العويادة أهمهاا كثيارة معطياات فياه تارتبط بسيط بشك  تصوراتها بنا 

 للاادين يعطا  مااا األهمياة مان لهااا يعطا  أن تساتحق الحياااة وأن بالحرماة، قاااطع دليا  يارد لاام اإلباحاة األشايا 

 العلوم من االستفادة عل  دائما قائمة الحاجة وأن اآلخر، صبل  دون أحدهما صبل  لتحويق سبي  فبل والعوائد،

 كا  فاإلنساانية منعدمة؛ أرضية من حضار  بنا  و تودم لتحويق سبي  فبل كتبها، أو اكتشفها عمن النظر بوطع

 الاذات إصابل  إن ثام والعطاا ، بالخيرياة يمتز  أن البد ولكن وحده، باإليمان فيها األفضلية تتحوق ال متكام 

 إلا  األماة فياه تحتاا  موجعاة وضربات هزات إل  األحيان بع  في يحتا  قد التوهور بعوام  أنهكت أن بعد

 والمساااهمة جديااد ماان والحركااة الحياااة علاا  الواادرة السااترجا  مساااهمة أو اقتباسااا إمااا اآلخاار، علاا  االتكااا 

 علا  اعتمدوا إذ األحيان، أؼل  في اإلصبلحيون استبعده منطق وهذا البنا ، في اإلنسانية جان  إل  اإليجابية

 دون الحويوي الدين إل  النا  رد إن وأخيرا، بعد، فيما نجاعتها تثبت لم ورإ  نماذ  من تاريخهم في كان ما

 علا  سالبا يانعك  قاد علياه، المحفازة العواما  واستيعا  وتحدياته المسار هذا لحويوة استراتيجي تصور نحت

 النهضاة تمكنت ما وهذا االعتوادات، في وزعزعة والويم المباد  في خسائر مخلفة عكسيا الحركة فترتد الك ،

 تطور يعق ولم الدينية، نزوعاتهم بمختلؾ النا  توبله ومعولن، راشد ديني إصبل  ببلورة تجاوزه من األوربية

 والمحافظاة الحضار  أنموذجها تحويق في منه االستفادة فتم التحديثية، السياسات وال الكشوفات وال النظريات

 مشدوهة بويت ب  الخصو ، وجه عل  والمؽربية عموما العربي اإلصبلحية إليه تنتبه ولم به، والتبشير عليه

 أولاا  ماان كااان وأنااه لااه، المركبااة والخطااوط والاادوافع األساابا  متناسااية والمااتمم، المشااك  بااالنموذ  ومااؤخوذة

 إخفاقاات أهام من كان وهذا والتؽيير، التحدي  نوا  قب  واألفئدة العوو  تصلح دينية بثورة المرور األولويات

 .مهدها في وهي موتلها، في أصابها إذ اإلصبلحية حركتهم
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