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� �مفهوم �أن �ا�ؤكد �تعدد��"ثقافة"من �vي �اwنسان �وحدة �بتصور يسمح
  �.وتنوع�أنماط�عيشه�ومعتقداته

�قدمه� �الذي �هو�التعريف �كان �الثقافة �مفهوم �الكب�_�vي �التحول ولعل
ركب	:	"ذلك	الكل	ا�الذي�رأى�أن�الثقافة��ي��E.B.Tylor+ن�_وبولو�ي�اwنجل��ي 
	ا�عرفة 	يضم 	وا�عتقدات	،الذي ̀خ_ق	،والفن، ̀عراف	،والقانون 	،و 	،و

	اbنسان 	يكتسcdا efال	 	والعادات 	ا�جتمع با	والقدرات 	�ي 	عضوا �".عتباره
��جتماعية� �الحياة �مجموع �التعب�_�عن ��ي �تايلور �عند �الثقافة �تكون وهكذا

أي�أن�اwنسان�يرث��،ثوم��كتساب�عنده�قائم�ع�ى�5ر كما�أن�مفه�،ل�نسان
وقد�آمن�تايلور�بقدرة��.ا�عارف�و+عراف�من�+جيال�السابقة�وبذلك�يكتس��ا

ولعل�هذا�فهم�سابق��،ائج�هذا�التطور�مع�غ�_هاwنسان�ع�ى�التطور�واقتسام�نت
بكل�حديث�عن��الذي�س�_تبط�فيما�بعد�Acculturationأو�ي��فهوم�"ا�ثاقفة"�

 �.الحوار�ب�ن�الثقافات

� �الجذور �+�اني �الجنسية �+مريكي �+ن�_وبولو�ي أن��،Franz Boasويرى
�الثقافة �ع�ى �وإنما �العرق �ع�ى �§�يقوم �البشرية �التجمعات �ب�ن لذلك��،الفرق

�.ولدراسة�هذه�الثقافة�ينب»ي�ال`_ك���ع�ى�ما�يم��ها�.تشكل�كل�ثقافة�ك©�متم��ا
كما�أنه�يقود�ٳ�ى�اح`_ام��،قافةأ�أخ©ي�يعكس�أصالة�هذه�الثوهذا�التم���هو�مبد

  �.الثقافات�+خرى�ا�ختلفة�وٳ�ى�التسامح�معها

�"التعدد"� �مفهوم �ب�ن �بالفرق �واعيا �بوعباني �إدريس �الدكتور �كان لقد
�يكون�التعدد�ب�ن� ومفهوم�"التنوع"،�فالتنوع�يكون�داخل�النسق�الواحد،�بينما

�ول �ا�غربي �الثقاvي �التنوع �عن �لذلك�تحدث �وآخر، �يتحدث�عن�التعدد�نسق م
�قواسم�مش`_كة� �من�وجود �فرق�ب�ن�ا�فهوم�ن�§�يمنع �ووجود �ا�غربي. الثقاvي

  �بي�³ما�من�مثل:
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́خر،��-�1 يتطلب�كل�من�التعدد�والتنوع��نط©ق�من�اع`_اف�كل�طرف�با
  �و�ستعداد�النف¸·&�ل©نفتاح�عليه�وقبوله�كما�هو.

�ا�رجع�-�2 �vي �والتنوع �التعدد �أن�ننكر�عدم�اح`_ام �معناه يات�الثقافية،
�سنة� �فا§خت©ف �به. �الخاصة �الثقافية �مرجعياته �له �تكون �أن �9خر�vي حق

  �الكون،�ومحاولة�فرض�القيم�الخاصة�تؤدي�إ�ى�الصراع.

أن�ا�قاربة�الوظيفية�للثقافة�vي�مجتمع��لقد�آمن�الدكتور�إدريس�بوعباني
�الث �الظاهرة �أن�تبحث�فقط�عن�ما«·& �§�ينب»ي �،قافية�و§�عن�مستقبلهاما،

�ا�جتمع، �vي �و9نية �الحاضرة �وظيف½�ا �عن ��شتغال��وإنما �إ�ى �س¾ى �ما وهذا
عليه،�إذ�ع�ى�الرغم�من�اهتمامه�بالبعد�التاري¿ي�للثقافة�ا�غربية،�إ§�أن�ما�كان�
�السياسية� �والثقافة �9ن، �الدينية �والثقافة �9ن، �التعليمية �هو�الثقافة �Áمه

  �فة�اللسانية�9ن.9ن،�والثقا

صر�نظام�ثقاvي�ما�تنسجم�مع�وكل�عنا�،ٳن�كل�ثقافة�تشكل�ك©�متناغما
أن��مما�يجعل�هذا�النظام�متوازنا�ووظيفيا،�لذلك�تس¾ى�كل�ثقافة�ٳ�ى�،بعضها

س�_ا�ع�ى��-تظل�منسجمة�مع�نفسها�محافظة�ع�ى�أصال½�ا.�وقد�س¾ى�الباحث�
أن�أي�تغي�_�يحدث�داخل�ثقافة��إ�ى�أن�يؤكد�- مالينوفسكي� خطى�برونيس©ف

�مع�ثقافة�أخرى  �الخار�ي �اللقاء �سببه �التغي�_�نتيجة�تحول��،ما، و§�يكون�هذا
�الثقافة�ا�غربية�كانت� �فكث�_�من�التغي�_ات�الÆ&�عرف½�ا �الثقافة. داخ�ي�vي�هذه
�ا�غاربة� �ا�هاجرين �لقاء �ونتيجة �و5سباني، �با�ستعمر�الفرن¸·& �لقا�Çا نتيجة

  بلدان�ا�هجر.�بثقافات�

�كb_ى،تضم� �ثقافة �بمثابة ��ي �وطنية �ثقافة �كل �أن �إ�ى �5شارة �من §�بد
�قد�تقل�وقد�تك�_�حسب�البلدان &Æوهذه��.مجموعة�من�الثقافات�الصغرى�ال

�أو�طائفية �أو�دينية، �أو�لغوية، �تكون�إثنية، �دامت��.الثقافات�الصغرى�قد وما
فإن�البلد�يمكن�أن�يظل�vي�منأى�الثقافة�الوطنية�الكb_ى�متماسكة�ومت©حمة،�

�تظهر� �أن�يصيب�الثقافة�الوطنية�الكb_ى�التصدع، �لكن�بمجرد�ما عن�الف`ن،
  �.النعرات�والنداءات��نفصالية،�وتبدأ�الثقافات�الصغرى�تقÌ·&�بعضها�البعض
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أن�ا�غرب�vي�الظاهر�صاحب�ثقافة�وطنية�واحدة،�غ�_�أنه�vي�العمق��يبدو
وهكذا�فهنالك�الثقافة�+مازيغية�الÆ&�يمثلها��.صغرى �ثقافات�متنوعة�قائم�ع�ى

�أولئك� �يمثلها &Æال� �5س©مية �العربية �الثقافة �وهناك �للبلد، �+صليون السكان
�العربية�لفتح�ا�غرب�أو�لغزوه� حسب�الزاوية��-الذين�قدموا�من�شبه�الجزيرة

�إ�ى�+مر� �تنظر�م�³ا &Æال-�� �يمثلها &Æمغاربة�ا�ناطق�وهناك�الثقافة�الحسانية�ال
�الصحراويون�ا�غاربة�مع�سكان�ا�جال�الحساني� الصحراوية،�والÆ&�يت©قح�ف�Ðا
من�موريتانيا�إ�ى�النيجر،�وهناك�الثقافة�ال�Ðودية،�بحكم�الحضور�الهام�لل�Ðود�
ا�غاربة،�وهناك�الثقافة�ا�وريسكية،�الÆ&�يمثلها�من�فر�من�+ندلس�واستقر�vي�

�بث �وطبعها �مغربية �5يب�_يةمدن �ا�شرقية �ا�توسطية،��.قافته �الثقافة وهناك
�ا�توسط �البحر�+بيض �حوض �vي �للمغرب �الجغراvي �الوجود وهناك��.بحكم

هذا�هو�التنوع�الثقاvي�ا�غربي��.الثقافة�5فريقية،�بحكم�أن�ا�غرب�بوابة�إفريقيا
�ه �وخصوصية �محلية �أن �ع�ى �التأكيد �وإ�ى �إبرازه، �إ�ى �الباحث �س¾ى ذه�الذي

  �.الثقافة�ا�غربية�لم�تمنعها�من�أن�تصبو�إ�ى�الكونية

  لقد�ركز�الدكتور�إدريس�بوعباني�vي�مشروعه�ع�ى�الثقافات�9تية:

الثقافة�التعليمية�وال`_بوية�با�غرب:�و§�شك�أن�بوعباني�رجل�ال`_بية��- �1
  �.والتعليم�كان�حاضرا�بقوة�vي�هذه�النقطة

خ©ل�تدب�_�الشأن�الديÑ&�وضبطه،�ومن��الثقافة�الدينية�با�غرب:�من�- 2
 �.خ©ل�إمارة�ا�ؤمن�ن،�ومن�خ©ل�ا�ذهب�ا�الكي

�و§�شك�أن�بوعباني�ا�ناضل�القديم�هو��- 3 �با�غرب: �السياسية الثقافة
 .الذي�اعت�ى�ا�نb_�أثناء�تناول�هذه�النقطة

�و§شك�أن�الباحث�قد�عb_�عن�رأي�أغلب�بالثقافة�5ع©مية��-4 ا�غرب:
غاربة�vي�إع©مهم،�وvي�خيبة�أملهم�فيه،�ورغب½�م�vي�أن�يصبح�إع©مهم�مستق©�ا�

ديمقراطيا�متنوعا،�يعكس�آمالهم�وأح©مهم�وليس�أجندات�+حزاب�أو�من�يدفع�
 .أك�_
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§�شك�أن�هذا�ا�شروع�العلم&�والثقاvي�للباحث�الدكتور�إدريس�بوعباني�
�الفردية�§�تف �أن�يؤكد�أن�الشخصية �إ�ى هم�وتشرح�بواسطة�خصائص�يس¾ى

�يحدد��،بيولوجية �الذي ��جتمعها �الثقاvي �النموذج �بواسطة �وتشرح �تفهم وإنما
�النموذج�الثقاvي�.سبل�تربية�الطفل وعندما��،فالشخص�يطبع�منذ�و§دته��Õذا

  .يصبح�راشدا�ينضبط�بشكل�§وا×ي�للمبادئ�+ساسية�لهذا�النموذج�الثقاvي

�م �كل �أيضا �الباحث �مشروع �به�ويؤكد �الخاصة �ثقافته �له �ٳنساني جتمع
كما�أن�هذا�ا�جتمع�قائم�ع�ى��،الÆ&�تم��ه�عن�باي�ا�جتمعات�اwنسانية�+خرى 

فٳن�كل�حديث��وبذلك�.ثقافات�داخلية�متنوعة�قد�تم���ا�جموعات�ا�كونة�له
� �عن �حديثا &·Ùيقت� �الحوار�الثقاvي �مختلف��"حوار	خارrي"عن �ثقافات ب�ن

�يق�،ا�جتمعات �كما �عن �الحديث &·Ùي"تKداخ	الثقافات��"حوار� �مختلف ب�ن
  �.ا�كونة�لهذا�ا�جتمع

  

  .̀ستاذ	الدكتور	يونس	لوليدي
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�فهم� �ع�ى �تساعد &Æالعناصر�ال� �أهم �أحد �الحا�ي �عصرنا �vي �الثقافة أصبحت
�العا�ية، �والتحو§ت �الكونية �الظواهر �من �العديد �أطر��وتأويل �من �فاع© وإطارا

خاصة�بعد�تراجع�مؤشرات�الصراع�5ديولو�ي�vي�خضم�الحرب��دولية،الع©قات�ال
  .وظهور�اتجاهات�العو�ة�vي�أبعادها�ا�تنوعة�الباردة،

  وvي�هذا�السياق�تبلورت�مقولتان�متعارضتان:

مقولة�صدام/�صراع�الحضارات�الÆ&�ظهرت�vي�إطار�الدراسات��س`_اتيجية��-
�غ �أ�Úا �لعل���_�محايدة،مع�صمويل�هينتنغتون،�ظهر�جليا تنم�عن�خلفيات�ثقافية،

�+زم �ا�حتدمةأبرزها �والصراعات �ا�تتالية �vي��ات ��Ûدئ½�ا �إ�ى �سبي© �تعرف �لم &Æال
  .إ§�وظهرت�أخرى�ع�ى�أنقاضها�العالم�العربي�و5س©مي،

�الثقافية��- �ا�ؤسسات �أدبيات �سياق �vي �تبلورت &Æال� �حوار�الحضارات مقولة
�كل�فعال�vي�إدراج�مفهوم�التنوع�الثقاvي�ضمن�أولوي½�ا،الدولية،�حيث�ساهمت�بش

الذي�يشكل�التنوع��دون��ع`_اف�بالحوار�الثقاvي،§�يستقيم�Üنه�الحوار�الحضاري�
فكانت�بداية�مسار�متواصل�أف�Ý·Ùمع�مرور�الوقت�إ�ى�صدور��الثقاvي�أحد�مرتكزاته،

� _bنون� �خ©ل �الثقاvي �للتنوع �العالم& �اليونسكو �استكمال��م،2001إع©ن �أفق vي
  .الخطوات�ال�³ائية�Þقرار��تفاقية�العا�ية�لحماية�وتعزيز�التنوع�الثقاvي

�سارعت�عدة�قوى�ومؤسسات�ومنظمات� �ا�غرب،و هكذا �مفهوم��م�³ا &Ñإ�ى�تب
�الثقاvي، ��التنوع �جعلت �أن�بحيث �خاصة �اس`_اتيجيا، �هدفا �وحمايته �صيانته من

�ارتباط �ارتبط �حوار�الثقافات �بأحداثمفهوم �جوهريا ع�ى��وركز م،2001شتنb_�11ا
�والغربي، �5س©مي �العا��ن �ب�ن �الع©قات �تلك��خط �من �العديد �بمضمون �مس مما

  .الع©قات�سلبا�ع�ى�عدة�أصعدة

�العديدة، �+نشطة �من �الرغم �الساحة��وع�ى �عرف½�ا &Æال� �الكث�_ة وا�بادرات
�الحو  �تفعيل �مجال �vي �السواء �ع�ى �والغربية �له،5س©مية �من��ار�وال`_ويج �أنه إ§

� �القول �شعار�مرح�ي،إالواجب �إ�ى �يتحول �أن �استطاع �وإن �حوار�الثقافات بنذ�و �ن
�من� �شاسعة �مساحات �ملء �ع�ى �لقدرته �العا�ية، �الدبلوماسية �بنوذ �من ثابت

�إ§�أنه�§زال�م��ما،�اهتمامات�الفاعل�ن�ع�ى�اخت©ف�تخصصا�Ûم�وحقولهم�ا�عرفية،
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�التمح �إ�ى �ب�ن�يحتاج �و�س`_اتيجية �الثقافية �الع©قات �طبيعة �vي �والتدقيق يص
�جهة، �من �5س©مي �العربي �ثانية،�العالم �جهة �من �الغربي �من��والعالم �تطرحه وما

ا�نظومة�القيمية�للحضارة�العربية�5س©مية،��vيخت©§ت�عميقة�تؤثر�من�دون�شك�ا
رة،�vي�باي�+مم�والثقافات�ا�غاي�ورؤي½�ا�القائمة�ع�ى��نفتاح�والتسامح�والتواصل�مع

�التطرف�الديÑ&،�مقابل�عالم�اليوم�الذي�يعرف �تزايد�مخاطر�5رهاب�ا�ستند�ع�ى
�والÆ&�رغم�قلة�..من�قبل�بعض�ا�جموعات�الدينية�5س©مية�وا�سيحية�وال�Ðودية ،

�السلم��عددها، �Þقرار �5نسانية �وظيفته �من �الدين �تحول �أن �استطاعت فقد
�مسؤولة�عن�والتع �وضعية �vي �اخ`�اله �محاولة �إ�ى �الناس، ايش�والتعاون�ب�ن�عموم

�الدو�ي، �+من �الدمار�الشامل،��Ûديد �انتشار�أسلحة �غ�_��بسبب �الحروب وأنماط
�النظر�إ�ى��ا�تكافئة، �توجيه �شأنه �من �وهو�وضع ،&Ñدي� �تطرف �من �ع�³ا �ينتج وما

  .دو�يس`_اتيâي�الكا§ت�ا�سكوت�ع�³ا�vي�الرهان�� 5ش

تتعلق�أو§ها�باخت©§ت�الشرعية�الدولية�الÆ&�تكيل�بمكيال�ن،�فã&�من�ناحية��-
�الشراكة، �مبدإ �ومن�ناحية��تأسست�ع�ى �مرجعيات�التشريعات�الدولية، بالنظر�إ�ى

�تعد� �إذ �الدولية، �و+زمات �القضايا �مع �التعامل �ا�عاي�_�vي �ازدواجية �تمارس أخرى
  .ن�مظاهر�هذه��خت©§ت�ع�ى�5ط©قالقضية�الفلسطينية�أبرزمظهر�م

الÆ&�تس¾ى�لتكريس�وحدة�ونمطية��vي�ح�ن�تتعلق�الثانية�باخت©§ت�العو�ة،�-
vي��تكامل�وظيفي�ب�ن�+مم�والدول،و �بما�يؤدي�إليه�من�انسجام��قتصاد�العالم&،

� �والقومية �الفوارق�الثقافية �الوقت�الذي�تزداد �� �،اتساعابي�³ا �يؤدي�إ�ى حتماء�بما
  .بالهويات�والخصوصيات�الضيقة

�با§ �- �الثالثة �من�حيث�القدرات�وموازين�وتتعلق�5شكالية خت©§ت�ا�تفاقمة
القوى�ب�ن�الشمال�ا�تقدم/�الصنا×ي/�ا�تحضر،�والجنوب�ا�تخلف/�الفق�_،�تغطي�

كرموز�ومفاتيح�للقوة��مساحات�شاسعة�تتصل�بمصادر�ا�عرفة�وال�_وة�و�تصال،
  �.وق والتف

فواضح�أن�هذه�5شكا§ت�لها�ع©قة�مباشرة�بالرهانات�الثقافية،�سواء�تعلق�
�وتأهيل� �التنمية �أو�بوسائل �للعو�ة، �الثقافية �أوبالخلفية �الشرعية، +مر�بموضوع

  .5نسان�نحو�اقتصاد�ا�عرفة�وبنية��تصال

طلع�إ�ى�يت�وا�غرب�أحد�أهم�الدول�الÆ&�توجد�vي�صلب�هذه�5شكا§ت�الث©ث،
خيار�الحوار،�وإ�ى�ا�ساهمة�من�موقعه�vي�النموذج�الذي�ينب»ي�إشعاعه،�عن�طريق�
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�يعيد�لها�رشدها�ووظيف½�ا�5نسانية،�إعطاء�الشرعية�الدولية�مضمونا�عاد§�أساسا،
�الدو�ي، �القانون �أمام �سواء �الدول �كافة �الÆ&��عوض:�بجعل �القواعد �من "التنصل

ولية،�وكأن�هذه�ال`_سانة�القانونية�لم�توضع�إ§�لضبط�كرسها�القانون�والشرعية�الد
  1"....الع©قة�ب�ن�الشرق�والغرب

نرى�أن�+ولوية�vي�رصد�مفاهيم�التنوع�الثقاvي�vي�بعديه�الكوني�وا�ح�ي،�أن�
�إ�ى�اختيار�ا�وضوع، انط©قا�نتطرق�vي�بداية�أجزاء�الكتاب�إ�ى�+سباب�الÆ&�دفعتنا

�ع© �لها �ذاتية �أسباب �بنف¸·&�من �علق �الذي �والتأث�_�القوي، �بالجاذبية �مباشرة قة
�5س©مية"، �العربية �الثقافة �vي �ماس`_�"حوار�الثقافات �تجربة �إشراف��خ©ل تحت

�لوليدي، �يونس �الدكتور ��+ستاذ �رحاب �vي �5نسانية �والعلوم �9داب ظهر��–كلية
�مجتمعةأفضت�تجارب،�وما�راكمته�طيلة�تعدد�مساراتي�ا�هنية�من��العامرة،�-ا�هراز�

ذلك�الحوار�الذي�يجعل��حوار�الثقافات�والحضارات،ب��هتمام�نحو إ�ى�رغبة�ملحة�
�للتعاون�البناء�بدل�الصراع�الهدام،�إ�ى�جانب�أسباب� من�الثقافة�والحضارة�جسرا

وvي�هذا�5طار�أس¾ى��.أخرى�موضوعية�تجعل�من�ا�غرب�خصوصية�ثقافية�بامتياز
�الغموض �كشف �حوار��حاولة �مفهوم �د§لة �بخصوص �الفراغ èي��ومv� الثقافات

�التفعيل� �مخاطر�عدم �من �ع�³ا �ينتج �وما �وإبراز�التحديات �5س©مي، �العربي العالم
��Õا �و�ل`�ام �الدولية �و�تفاقيات �للتشريعات �"��.+مثل �موضوع �كان �الغاية لهذه

ا�ينم�عن�الرغبة�vي�استثمار�التنوع�الثقاvي�ا�غربي�ب�ن�ا�حلية�والكونية�"�تعب�_ا�صادق
�الحوار�الثقاvي، �فرص �الوضع،�كل �لتصحيح �آلية �5يجابي �التنوع �يجعل عb_��بما

́خر �با ��ع`_اف �قاعدة �ع�ى �5نسانية �القيم �صياغة �vي �إ�ى��ا�ساهمة &·Ùا�ف
�+مر �تعلق �سواء �تدب�_��التكامل، �vي �ورؤيته �ا�غربي �الخطاب �بمنظور �ذلك لتحقيق

� �التنوع �وفاعل�ن��الثقاvي،قضايا �جمعيات �من �ا�دني، �ا�جتمع �+مر�بدور أو�تعلق
vي�البحث�عن��كل�من�موقعه،�...أكاديمي�ن�ومثقف�ن�وتربوي�ن�وإع©مي�ن�واقتصادي�ن

�وجه، �أحسن �السبل�لتمث©ت�الحوار�ع�ى �ب�ن�عموم��أنجع �إشعاعه �قاعدة وتوسيع
�وكونيا، �محليا ��الناس §� �اس`_اتيجيا �خيارا �ع�ى�باعتباره �اعتمادا �عنه، محيد

vي�صهر��...الدورالذي�لعبته�مجموع�ا�كونات�الثقافية�واللغوية�والسياسية�وا�جالية
  �.كل�هذا�ا�وروث�ونحته،�ضمن�لوحة�فنية�رائعة�سميت�"با�غرب"

                                                           
انظر�نص�الرسالة�ا�لكية�ا�وجهة�إ�ى�الندوة�الدولية�حول:�"حوار�الثقافات�هل�هو�ممكن؟"�ا�نعقدة�بالرباط��-1

  م2003دجنb_���13-�11أيام�
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�ت �الكتاب �إشكالية �إن �سياقندرج ��vي �يعرف �عام، �إشكا�ي �الكونية�9ن باسم
� ��يس¾ى�إ�ى�توحيدبحيث�وا�حلية، كيف�يمكن�لكن��خت©فات�5نسانية�ا�تعددة،

  .؟ف�+فراد،�والثقافات،�والهوياتللكوني�تحقيق�هذه�الوحدة�vي�ظل�اخت© 

،�سواء�كان�يا�غربالسياق�فا�ح�ي/الوطÑ&،�يقصد�به�كل�ما�هو�موجود�vي��-
سلوك�محسوسا�أو�اف`_اضيا،�إذ�الواقع�ا�ح�ي�يش�_�إ�ى�كل�القيم�وا�بادىء�وأنماط�ال

،�بما�يساعد�ا�غاربة�ع�ى�محاورة�...ا�حلية،�من�ثقافة�ودين�وعادات�وعرق�وانصهار
  .أنفسهم�أو§�انط©قا�من�خصوصيا�Ûم�الثقافية

�الثقاvي��- �واقعه �ع�ى �ا�غرب �يسمو�فيه �أك�_�اتساعا �فهو�مجال �الكوني، أما
� �ويحاورها، �ا�ختلفة �+خرى �الثقافات �يعانق �كي ،&Ñوالدي� &·ëأصبح�والسيا� بعدما

  .وحدة�ثقافية�شاملة�وناضجة،�يشكل��نفتاح�أحد�أهم�نقط�قو�Ûا

�ا�غربية� �الذات �تعانيه �بما �مرتبط �إشكال �هناك �والكونية، �ا�حلية وب�ن
ا�عاصرة�من�هوية�موزعة�ب�ن�ما�يعيشه�ا�واطن�ا�غربي�من�واقع�مح�ي،�وما�يتطلع�

�حدوده �عن �خارج �أفق �من �العو��.إليه �تساعد �الحدود�وهكذا �تكس�_�تلك �vي ة
�الوحدة� �وعناصر �مفهوم �تجاوز �للهوية �ا�عاصر �التصور �وأن �خاصة ا�صطنعة،

�والتنوع�.الضيقة ��خت©ف �يوجد �الوحدة �هذه �داخل �الهوية��.حيث �نقول فعندما
ا�غربية،�§�يعÑ&�ذلك�انسجامها�التام،�بل�إننا�نجد�داخلها�هويات�متعددة،�وأحيانا�

�راج �وذلك �وا�رجعياتمتناقضة، �ا�صادر �تعدد �إ�ى �§زال��.ع �الذي �5شكال وهو
فرغم�بساطة�5شكالية�ظاهريا،�إ§�أ�Úا�تعرف�صراعا�قويا،��.مطروحا�للنقاش�بحدة

  هذا�من�جهة.�.خفيا�أحيانا�علنيا�أحيانا�أخرى 

� �فإن �أخرى �جهة �الرخاء�ومن �حالة �vي �إليه �والدعوة �الثقاvي �بالتنوع �هتمام
� ��باتو�زدهار، ÝÆح� �واضح �محط�اهتمام �حا§ت�التوثر�و+ 9ن �وهvي ما��ذازمات،

�ل©ختيار�+ول، �أميل &Ñمستقبله��جعل� �معالم �رسم �vي �5نسان �إرادة �يجسد لكونه
�العمل� �بضرورة �العميق �الو×ي �تعكس �صورة �و�ي �لنفسه، �يرضاها &Æال� وبالكيفية

�بمعاي�_�دقيقة، �ف�Ðا �والتحكم �وا�با�شاريع �بالنتائج �درجة�عم© �تb_ز &Æال� �ؤشرات
وvي�مقدم½�ا�مسألة�التنوع�الثقاvي��التحقق�vي�مثل�هذه�+وراش�الكb_ى�ع�ى�العموم،

�الخصوص، �وضعا��ع�ى �تعكس &Æال� �+زمات �عن �الناتج �+خ�_ ��ختيار بعكس
�والخرق،�استثنائيا، �ل©ن½�اك �مجا§ �يكون �ما �بالî·&ء��غالبا �ا�طالبة �أن &Ñيع� مما

ن�من
ّ
  .ما�لم�تتجاوزه�نحو�ا�مارسة�تحقيقه�بالضرورة�§ُتمِك
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�ذلك�التناقض�أو�خت©ف� �الكائنات�+خرى�هو: �يم���5نسان�عن�باي إن�ما
�سلبية، �زوايا �من �دائما �ينظر�إليه �أن �§�ينب»ي �هو�الدافع�الذي وا�زود��فا§خت©ف

�تشكل�ا�شاريع�+ساس &Æفكار�ال+� �لها،�لبلورة �مناسبا �أفقا تتحول�فيما��الناجحة
�الفكري� �ا�ستوى �من �الرفع �vي �تساهم �أن �شأ�Úا �من �قانونية �نصوص �إ�ى بعد

�و�جتما×ي �والحقوي �للمواطن�...و�قتصادي �الشاملة �التنمية �يحقق وهو�ما��.بما
لكونه�يدخل�vي�صميم��يقتÙ·&�التعامل�مع�موضوع�التنوع�الثقاvي�بجدية�ومسؤولية،

�ا�جعل�التنوع�مؤشرا�من�مؤشرات�اح`_ام�حقوق�الÆ&�من�غايا�Ûالسياسات�العامة،
5نسان�كما��ي�متعارف�عل�Ðا�دوليا،�مما�يضمن�حقوق�+قليات�الدينية�والعرقية�

�والجنسية �والفكرية �الو×ي�...والطائفية �قاعدة �لتوسيع �ومقدمات �مداخل �كلها و�ي
�العامة، �ا�ؤسسات �دمقرطة �مظا�بأهمية �من �مظهرا �الثقافية �التعددية هر�لتصبح

وهكذا�..والوحدة�vي�إطار��خت©ف�ا�دنية�الÆ&�من�مباد�Çا�اح`_ام�الرأي�والرأي�9خر،
�مستقبلية� �مشاريع �ع�ى �تؤطر��نفتاح &Æال� �الصلبة �إبراز�+سس �ع�ى �هذا يعمل

 .مع�استعداد�قب�ي�ي�óôلشروط�الحوار�الناجح�جديدة�أخرى،

�ب�ن�يدي�القارئ إن� ��الكتاب�الذي�أضعه �أطروحة�مركزية�ع�عنلدفاليس¾ى
� ��ي: �والحضاري،كون �الحوار�الثقاvي �لبنات �من �كلبنة �الثقاvي، وكخصوصية��التنوع

�للعو�ة،�محلية، �ا�ظاهر�السلبية �يجابه �أن �رهانا��يمكنه �النمطية �من �تجعل &Æال
ومن�أحادية��ومن�الربح�السريع�غاية،�ومن�السوق�هدفا،�ومن�القوة�وسيلة،�كونيا،

�منهجا، �سلوكاو �الثقافة ��نصهار�والتبعية �إ�ى �الدعوة �+طروحة��.من �هذه �أن كما
الخصوصية�§�تعÑ&��نغ©ق�والجمود�والهروب��لدفاع�عن�فكرة�مفادها�أنلتس¾ى�

للكونية��و§�تعÑ&�أيضا�التبعية�ا�طلقة�نحو�ا�ا«·&�والتغÑ&�ببعض�أمجاده�"ا�شرقة"،
القيم�ليست�فقط�مادية،�وإنما��من�دون�اعتبار�للهوية�الÆ&�تتأسس�ع�ى�مجموعة�من

نه،��Ûدف�الخصوصية�إ�ى�الحد�من�كل�ما�من�شأنه�أن�ُيفقد�5نسان�كرامته�وتواز 
  .كل�تشريع�غاية��باعتباره

� �5شكا§ت �هذه �و�©مسة �خصصت��الكتابقسمت �حيث �فصول، �أربعة إ�ى
�الحوار"، �إ�ى �مدعاة �الثقاvي �"التنوع �عن �للحديث �+ول �ث�الفصل �إ�ى ©ثة�وقسمته

�وا�صطلحات،�مباحث: �ا�فاهيم �تحديد �+ول �ا�بحث �vي �استعرضت��تناولت حيث
�والحضارة �الثقافة �مفاهيم �قاربت &Æال� �والتعاريف �والرؤى �التصورات �أهم vي��فيه

�5س©مية، �والعربية �الغربية ��صطلح��الثقافت�ن �التاريخية �الجذور �إ�ى �إشارة مع
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�استعماله، �ومجا§ت �قبيل��وصو§�إ�ى�الثقافة �من �أخرى �ومفاهيم �الثقافات أنواع
  .والع©قة�ب�ن�ا�حلية�والكونية�و�خت©ف،�التعددية�الثقافية،

عb_��وحاولت�vي�ا�بحث�الثاني،�تتبع�+سس�الفلسفية�للتنوع�الثقاvي�ورصدها،
�والعصور  �5س©م �تاريخ �من �بدءا �التاريخية �عصري��الحقب �إ�ى �وصو§ الوسطى،

�والتنوير، �الشروط،��ال�³ضة �من �مجموعة �تظافرت �كيف �تb_ز �مشاهد �ع�ى وقوفا
�استكمال� �نحو �الدفع �vي �5ص©حية، �للحركات &·ëوالسيا� &Ñالدي� �للصراع ا�غذية

�الغربية، �للحضارة �الكb_ى �ميادين��ا�عالم �جميع �شملت �اخ`_اعات �من �عرفته �ا
�الفكر�+وروبي،�ا�عرفة، �vي �أولوية �العلم& �البحث �أصبح �ساع�حيث �ع�ى�بما ده

�والعلمية، �وا�عرفية �الصناعية �والخb_ات �التجارب �vي��مراكمة �م�³ا �جزء وتوظيف
�التواصل��اكتشاف�9خر�ا�ختلف�النائي�vي�+دغال، �يقتضيه�ذلك�من�ضرورة وما

  �.vي�نظر�بعض�ا�كتشف�ن�والحوار�مع�ثقافات�وحضارات�هذه�الشعوب�"ا�تخلفة"

� �يحمل�خ©لوبينت �الذي �الثالث �إ�ى��ا�بحث �مدعاة �الثقاvي �التنوع "� عنوان
�ل�نسان� �ا�`�ايدة �الرغبة �يغذي �طبيعيا �معطى �الثقاvي �التنوع �أصبح �كيف الحوار"

vي�ا�زيد�من�معرفة�هذا�5نسان�ا�ختلف،�وظروف�عيشه�وبيئته�وعاداته��+وروبي،
�ا�غرب...ولغاته ��وكان �والتحليل،إحدى �بالدرس �ا�س½�دفة �للتنوع��الدول نظرا

فكان�§بد�من�معرفة�الظواهر�ا�سؤولة�عن��.�خت©ف�اللذين�جع©�منه�مصدر�قوةو
�ال�_اء�الثقاvي�ا�غربي، وهو�ما�يدخل�vي�صميم�الفصل�الثاني�الذي�قسمته�إ�ى��هذا

�التنوع��خمسة �ظاهرة �و�ي: �الظواهر �من �ظاهرة �لكل �مبحثا �خصصت مباحث،
والظاهرة��اهرة�التنوع�العري�با�غرب،وظ�وظاهرة�التنوع�اللغوي،�الجغراvي�vي�ا�غرب،

  .والوحدة�vي�مواجهة�الظاهرة��ستعمارية�(الكولونيالية)�vي�ا�غرب�الدينية�با�غرب،

�الفصل�الثالث�الذي�يحمل�عنوانه�"الخطاب�الفكري�وا�ؤسساتي�ا�غربي� أما
�مباحث، �أربعة �إ�ى �قسمته �فقد �الثقاvي" ي�الخطاب�الفكري�وا�ؤسسات�حول�التنوع

�ا�غرب� �وvي �عموما، �الثقاvي �التنوع �§مست &Æال� �والقطاعات �ا�جا§ت �بعض حول
�أسس� �من �كأساس �اللغوي �التنوع �حول �ا�غربي �الخطاب �مقدم½�ا: �وvي خصوصا

�التنوع��التعايش�با�غرب، �تواجه &Æال� �والخارجية �التحديات�الداخلية والوقوف�ع�ى
�انتشار�العو�ة، �ظل �vي �الخطاب�اللغوي �شكل �vي��كما &Ñالدي� �التنوع �حول ا�غربي

�ورصد� �+قليات، �بحقوق �ا�تعلقة �الدينية �التعددية �Þبراز �فرصة �الثاني ا�بحث
مرتكزات�التدين�vي�ا�غرب�خ©ل�عدة�حقب،�وصو§�إ�ى�صياغة�اس`_اتيجية�شمولية�
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�وا�راقبة، �vي��للضبط �ا�عتمدة �النماذج �من �كنموذج �الكتاني �محمد واستحضار
يمتلك�رؤى�شمولية�ومتناسقة�vي�مجال�تفعيل�الخطاب�الديÑ&،�ح��ÝÆنهÜ �الدراسة،

�"الصحيح"، �5س©م �إ�ى �انتمائه �vي �با�صداقية �ا�سلم Ý·Ùالضم�_،�يح� �يوقظ �بما
وتنقية�قلبه��ومراقبة�هللا�vي�كل�معام©ته،�ويحفز�ع�ى�العمل�ا�نتج�بكل�مسؤولية،

فهذا�جوهر�5س©م��.دال�والوسطيةوال�ûوح�نحو��عت�من�الحقد�والغل�والعدوانية،
  .ونموذج��ستقامة�والتعايش�مع�9خر�الكوني،

�الثالث، �ا�بحث �vي �التعددية��ووقفت �حول �ا�غربي �بالخطاب ا�تعلق
هل��ي�بالفعل�تعددية�سياسية�أم�تعددية�حزبية،��:ع�ى�مفهوم�التعددية�السياسية،

مما��وائق�داخل�+حزاب�ا�غربية،وما��ي�الظواهر�وا�مارسات�السلبية�الÆ&�شكلت�ع
  .فوت�عل�Ðا�فرصة�تحقيق��نتقال�الديمقراطي�وت�ûيل�أسس�الدستور 

�"الوطنية"، �+حزاب �هذه �عاشت �تقديس��لقد �ع�ى �5س©مية، �+مة شأن
�وقانونية� �دستورية �مكاسب �من �تحقق �ما �بكل �والتبجح �بأمجاده، �والتبا�ي ا�ا«·&

�الذ �النضا�ي، �رصيدها �إ�ى �ومعتقل�نتنضاف �شهداء �بخصوصه �قدمت وتحولت��.ي
وتم�5جهاز�ع�ى��وصودرت�حرية�الرأي�بالطرد�وتجميد�العضوية،�+حزاب�إ�ى�غنائم،

�الداخلية، �هامش�الديمقراطية �من �تبقى وانعكس��فغابت�ا�قاربة��س`_اتيجية،�ما
�شية،مما�جعلها�أدوات�مت© �وع�ى�نسب�ا�شاركة�vي��ستحقاقات،�خطا�Õا،�ع�ىذلك�

�بغ�_  �أو �بو×ي �الطريق �ا�نافع��هعبدت �لتحقيق �الدين �ع�ى �تقتات &Æال� لèحزاب
وا�كاسب،�ولذلك�كانت�ا�بادرة�ا�لكية�Þص©ح�+حزاب،�من�منطلق�أن�هذه�+حزاب�

وهو��لم�تؤشر�ع�ى�جاهزي½�ا�لتحقيق�النقلة�النوعية�vي�اتجاه�فصل�حقيقي�للسلط،
�ال �من �سنوات �أمامها �أن &Ñيع� �5رادة�ما �لها �توفرت �إن �الهيكلة �وإعادة تصحيح

  .السياسية

�فقد�قسمته�إ�ى�مطلب�ن�أساسي�ن،�أما�ا�بحث�الرابع�ا�تعلق�بالتنوع�التعليم&،
�ال �5ص©ح �مراحل �بأهم �+ول �� يتعلق �بعد �ا�غرب �عرفها &Æال� ستق©ل�تعليم&

ة�ا�تمثل�vي�تراكم�ومحاولة�التخلص�من�إرث�ا�درسة�الكولونيالية�الفرنسي�مباشرة،
�+جنبية، �البعثات �مدارس �من �متعددة ���أصناف �5سرائيلية،ومدارس �تحادات

�+عيان، �الb_برية،�ومدارس �خ©ل��وا�دارس �من �ا�سلم�ن، �أبناء �مدارس فض©�عن
�+و�ى، �5ص©حات �بداية �مع �أهدافها �تحقيق �vي �أكلها �تعطي �بدأت وvي��مخططات
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�� �من ��نتقال �إص©ح�مقدم½�ا �طريق �عن &Ñالوط� ��قتصاد �إ�ى �الكولونيا�ي قتصاد
  .عb_�إص©ح�التعليم�وإص©ح�جهاز�الدولة،�البنيات�الزراعية،�والصناعية،

§زال�دون�التطلعات��-بالرغم�من�بعض�جوانبة�5يجابية�-إ§�أن�هذا�5ص©ح�
طي�الحداثي،�ا�طلوبة�لتحقيق�التنمية،�الÆ&��ي�إحدى�أهم�أركان�ا�شروع�الديمقرا

  .إن�لم�نقل�بأن�التعليم�اليوم�هو�أكb_�تحد�يواجه�ا�غرب�ع�ى�5ط©ق

�ا�بحث، �ا�طلب�الثاني�vي�هذا �تعلق�بتجليات�التنوع�التعليم&�با�غرب،يف�أما
�+صيل،� �والتعليم �العصري، &·ëسا+� �أو �العمومي �التعليم �vي �أساسا وا�تمثلة

&·þالخصو� �الحر�أو �+ �.والتعليم �ا�دارس،فهذه �من �الث©ثة �ث©ثة��صناف تقابلها
�غ�_�منفتحة�ع�ى� �متجهة�نحو�الشرق، �ثقافة�عربية�إس©مية أصناف�من�الثقافات:

وثقافة�غربية�تجهل�أو�تتجاهل�vي�الغالب�عمق��الحياة�العصرية�(التعليم�+صيل)،
،(&·þالخصو� �(التعليم �5س©مية �الثقافت�ن��الحضارة �ب�ن �وفقت �ثالثة وثقافة

و�ي�جميعها�تتجاذب��لحضارت�ن�فيما�عرف�باÜصالة�وا�عاصرة�(التعليم�العمومي)،وا
�منظورها� �وفق �ا�جتمع �توجيه �لها �يخول �الذي �بطابعها �ا�غربية �الهوية �طبع بقوة

  �.وفلسف½�ا�vي�الحياة

�الحوار� �إ�ى �مدعاة �ا�غربي �الثقاvي �"بالتنوع �و+خ�_�ا�تعلق �الرابع �الفصل أما
�ق �فقد �الخطاب�الكوني" �وآفاق �بواقع �+ول �ا�بحث ��Áتم �مباحث، �أربعة �إ�ى سمته

الخطاب�ا�غربي�§�يخرج��خطاب�العربي�5س©مي"�حيث�إن�ا�غربي�ضمن�منظومة�ال
�5س©مي، �العربي �الخطاب �مضمون �عن �تحديات��كث�_ا �عدة �بدوره �يعرف الذي

قبل�أن�ينجح��ومعيقات�موضوعية�تتغذى�من�مرجعيات�مختلفة�vي�مواجهة�9خر،
  �."9خر"�vي�نقل�ا�عركة�داخل�"+نا"

�vي�ا�بحث�الثاني�الذي�يحمل�عنوان "البعد�الكوني�vي�مرتكزات�الخطاب��أما
ا�ؤسساتي�ا�غربي"�فقد�سقت�نموذجا�عن�طبيعة�الخطاب�ا�غربي�ا�ؤسساتي�حول�

�حول: �الدولية �الندوة �خ©ل �من �الثقاvي، �هو��التنوع �هل ممكن؟"�"حوار�الحضارات
إذ�أقيمت�هذه�التظاهرة�تحت�الرعاية�ا�لكية��م�بالرباط،2003دجنb_���13-�11أيام�

�&Æي�والحضاري�من�خ©ل�الرسائل�الvتعكس�التوجه�الرسم&��قاربة�التنوع�الثقا�&Æال
  .ُتوجه�vي�مثل�هذه�ا�ناسبات

�ا�غربية، �للخصوصية �عن��وتجسيدا �الندوة �vي �ا�لكية فقد�تساءلت�الرسالة
بعدما�اعتقد�الجميع�أن�زمن�5يديولوجية��سباب�تزايد�ال�ûوح�نحو�إقصاء�9خر،أ
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�و�ى، �ا�ش`_كة،�قد �بقيمه �موحد �إنساني �عهد �بناء �نحو �نتجه �مجا§ت��وأننا vي
لكن�كل��·&ء�تبدد�بفعل�ال`_اجع��...الديمقراطية�وحقوق�5نسان�و5ع©م�والتواصل

تنصل�أحيانا�من�القواعد�الÆ&�كرسها�القانون�وال�القيم&�الذي�طبع�ا�واقف�الدولية،
  �.والشرعية�الدولية

�ع�ى� �وانفتاحه �ا�غربي �ا�ؤسساتي �"الخطاب �الثالث �ا�بحث�ن �vي �حاولت كما
�9خر �الفكري �ا�جتمع��الخطاب �"خطاب �والرابع �الكوني" �الثقاvي �التنوع �مجال vي

خطاب�ا�غربي�حول�التنوع�ا�دني�ا�غربي�حول�التنوع�الثقاvي�الكوني"�تتبع�ورصد�ال
�ا�وازية� �الزاوية �من �ومدخ©�فاع©�إليه �الحوار�الكوني �أسس �أحد �باعتباره الثقاvي
للمؤسسة�الرسمية،�ا�تمثلة�أساسا�vي�جمعيات�ا�جتمع�ا�دني�الفاعلة�ع�ى�مستوى�

ع�ى�مدى�التطابق��سأقف�Ûي�Ýء�الشروط�ا�وضوعية�والذاتية�Þدارة�الحوار،�حيث�
إ�ى�الدور�الذي�ينب»ي��ارض�ب�ن�الخطاب�ا�ؤسساتي�والخطاب�ا�دني،�بالنظرأو�التع

vي�تصحيح�ا�سار�الديمقراطي�بالب©د�وتقويته،�عb_�انخراطه��أن�يلعبه�ا�جتمع�ا�دني
�يمكنه�من�ا�عرفة�الدقيقة�لحاجيات�الناس،�vي� الواسع�vي�الحياة��جتماعية،�مما

قع�اختياري�ع�ى�ا�ركز�ا�غربي�متعدد�التخصصات�ولذلك�و �.أفق�بلور�Ûا�إ�ى�مشاريع
�(فاس)، �والدولية ��س`_اتيجية �تفعيل��للدراسات �vي �ا�ساهم�ن �أحد �كان باعتباره

�بالنظر �والفرنسية،��الحوار، �باللغت�ن�العربية �صدرت�عنه &Æ5صدارات�ال� �عدد إ�ى
�و�  �والسياسية �والثقافية �الدينية �الخطابات �وتعدد �تنوع �تعكس &Æجتماعية�وال

  ...و�قتصادية

أهميته�vي�ال`_ويج�لثقافة�الحوار،��كما�وقع�اختياري�ع�ى�جانب�5ع©م�باعتبار
�وتطوير�ا�نظومات��إذ �وتقن�ن �ضبط �مجال �vي �تطرح &Æال� �ا�همة �+سئلة �من أنه

�يتعلق�بتدب�_�التعددية�vي�وسائل�5ع©م، حيث�أصبح�التعدد�والتنوع��5ع©مية،�ما
� �من �5ع©مية،مؤشرا �التنمية �وسائل��مؤشرات �ضمن �إقرار�التنوع �كون فض©�عن

�البصري) �والتلفزي�أو�السم¾ي هو�مدخل�قوي�لضمان�حرية��5ع©م�(البث�5ذا×ي
باÞضافة�إ�ى�كون�5قرار��.ا�مارسة�السياسية�من�خ©ل�خلق�شروط�التعب�_�والرأي،

"مواطن"�كقاعدة�متينة�وركن�يؤهل��بالتنوع،�هو�إقرار�بمبدأ�ا�واطنة�وتكريس�Þع©م
�ل©  �5ع©م �تحو§ته،وسائل �ومواكبة �تطوير�ا�جتمع �vي �الديمقراطية��نخراط وبناء

  �.وحقوق�5نسان
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�التعددية� �مشروع �هو :_bأك� �مشروع �من �فقط �جزء �5ع©مية فالتعددية
�التعددية�السياسية�والثقافية�والفكرية�واللغوية �ف�Ðا نعكاس�كتجل�وا...الشاملة�بما

  �.التاريخية�والطبيعية�والبشرية�الÆ&�أنتج½�ا�موضو×ي�للشروط

�هذ� �ومباحث �فصول �سعت �الكتابوهكذا ��ا �ع�ىإ�ى �الخطاب��التأكيد أن
�ا�ؤسساتية �أبعاده �بكل �الثقاvي �التنوع �حول �ظاهرة��ا�غربي �من �انطلقت وا�دنية

&Æال� �الجغراvي �باعت�التنوع �اللغوي �التنوع �ظاهرة �إ�ى �للتواصل�أدت�حتما �جسرا باره
�ا�جال�الواسع�وا�تعدد، �أن�يؤدي�ذلك�إ�ى��والتقارب�ع�ى�امتداد�هذا فكان�طبيعيا

�البشرية، �الطبيعة �وفق �والتعايش �التساكن �من �الضرورية��نوع �الشروط �أمن مما
��ستقرار، �من �نوعا �عرفت �حيث �وتقوي½�ا �با�غرب �الدينية �الظاهرة بفضل��Þرساء

لحقل�من�قبل�مؤسسة�إمارة�ا�ومن�ن�الÆ&�تستمد�مشروعي½�ا�من�التدب�_�الجيد�لهذا�ا
�استقرار �إ�ى �بالتا�ي �أدى �مما �ا�الكي، �وا�ذهب �+شعرية �هذا��ا�جتمع،�العقيدة كل

الÆ&�استمرت��شكل�وحدة�مجتمعية�vي�ظل��خت©فات�ا�جالية�واللسانية�و5ثنية،
كما�أن�هذا��.ة�الكولونيالية�با�غربوvي�مقدم½�ا�الظاهر �vي�مواجهة�+طماع�الخارجية،

�باعتماد� �وانحرافا�Ûا �العو�ة �سلبيات �مواجهة �إ�ى �سعيا �قد �الوحدة �وهذه التوجه
  ،�وذلك�ما�سنحاول�توضيحه�بإسهاب.الحوار�الفعال

د�ا�فاهيم�وتحليلها�vي�ضوء�ثنائية�الكوني�إنتاج�كتاب�يحمل�عل�عاتقه�رصإن�
�صعوب �يخلو�من �أن �يمكن §� �أن�وا�ح�ي، �ذلك �معا، �والقارئ �الكاتب �تع`_ض ات

� �ا�شارب�ا�وضوع �ا�تباينة �والفلسفية �ا�عرفية �السياقات �من �مجموعة �ع�ى منفتح
�اتباع�منهج�تحلي�ي�استقصائي�يبحث�vي�ا�فاهيم،�وvي� �يحتم�علينا وا�وارد،�وهو�ما

  سياقا�Ûا�ا�حلية�والكونية.�
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�مغامرة�يعتb_�الحديث�عن �النتائج، كb_ى �موضوع�التنوع�الثقاvي �غ�_�محسوم
أو�ع�ى��سواء�ع�ى�مستوى�الفهم،�متشعبا�بكل�ما�تحمله�الكلمة�من�معÝÑ،�نظرا�لكونه

�وال`_كيب �الجمع �من��التحليل،و �مستوى �مجموعة �فيه �تتقاطع �ا�وضوع باعتبار
كل�ما�له�ع©قة�بالوضع�و �فلسفة�وعلم�اجتماع�وحقوق�وسياسة،و �من�تاريخ�لعلوم،ا

  .الثقاvي�عموما

�ورصد �ا�وضوع �مسارات �تتبع �ضبط��در تج�ها،وقبل �ضرورة �إ�ى 5شارة
�باعتبارها�مفاتيح محاولةو �ا�صطلحات�وا�فاهيم�الÆ&�لها�ع©قة�با�وضوع، �حصرها

vي�أفق��وتجعله�قاب©�للقياس،�عام�للموضوع،ومعينات�تمكننا�من�تقريب�التصور�ال
  .محاولة��5ام�التام�بكل�جوانبه

 Ùæù]<ovf¹]Ùæù]<ovf¹]Ùæù]<ovf¹]Ùæù]<ovf¹]VVVV<<<<Vl^v×Ş’¹]æ<Üéâ^Ë¹]<‚è‚ Vl^v×Ş’¹]æ<Üéâ^Ë¹]<‚è‚ Vl^v×Ş’¹]æ<Üéâ^Ë¹]<‚è‚ Vl^v×Ş’¹]æ<Üéâ^Ë¹]<‚è‚ < << << << <
I	 -	Wא������	
���Wא������	
���Wא������	
���Wא������	
���  

1	-	Wא������	א������	�	א������	
���Wא������	א������	�	א������	
���Wא������	א������	�	א������	
���Wא������	א������	�	א������	
���	 		 		 		 	
�من�� &·ëأسا� �كمبحث �الثقافة �مفهوم �تع`_ض &Æال� �5شكا§ت �أصعب من

هو�ك�_ة�التعاريف�الÆ&�-تجعله�أك�_�غموضا�و �- �_وبولوجيا�مباحث�علم�5جتماع�و+ن
�عدها، �متضاربة،�يصعب �التعاريف �هذه �أحيانا �تصبح �تخلق��لدرجة �يجعلها مما

�الفنون و �نظرا�لكون�كل�بلد�يتم���بمجموعة�من�العلوم�غموضا�لدى�القارئ�وا�هتم،
�به، �اختلفت�الخاصة �مهما �واحدة �قواعدها �فإن �العلوم ا�سافات��تباعدتو �فأما

فã&�مؤطرة�تأط�_ا��والبلدان�واللغات�كمهنة�الطب�والعلوم�الطبيعية�والهندسة�مث©،
�الفنون،�محكما، ��بخ©ف �بلد �من �تختلف �فإ�Úا �نفسه��آخر،إ�ى �ا�جتمع �داخل بل

�واحدة، �لغة �يتكلمون �كانوا �وإن ÝÆح� �والجهات �ا�ناطق �بحسب �5نتاج��تتباين فإن
أو�من�حيث�اخت©ف��+حاسيس�وا�شاعر�ا�بدعة�له،�الفÑ&�§بد�أن�يختلف�من�حيث

كطريقة�+كل��Üن�الفنون�كلها�شخصية�وإنسانية،�+ذواق�ا�ستقبلة�وا�س½�لكة�له،
�سرد� �وطرق �أنواعها �بكل �الحف©ت �وإقامة �والديكورواختيار+غاني �واللباس والشرب

�ا�عÝÑ،�...الحكايات�الشعبية ط�إنساني�مح�ي�يحقق��ي�نتاج�كل�نشا�فالثقافة��Õذا
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وتطور��فã&�أسلوب�حياته،�نابع�من�البيئة،�ومعb_ع�³ا،�ومواصل�لتقاليدها،�الكرامة،
  1.ب©ده�التاري¿ي�الحضاري 

�أيضا،�-1 �فيشمل �الثقافة ÝÑمع� �ا�توارثة،�"يتسع �الشعبية كما��ا�وروثات
يتغ��ÝÑوما�يشمل�ما�يقدمه�من�طرق�الصناعة�اليدوية�القائمة�ع�ى�تقاليد�متوارثة،

�يستخدمون� �أو�ما �يعزفون�من�موسيقى، �وما �الناس�من�أغاني�شعبية�ساذجة، به
وكل�ما�يدخل�تحت�ما�يسم��Ýلذلك�من�آ§ت،�وما�يضربون�له�من�أمثال�نظما�أون�_ا،

 2".بالفولكلور 

2� �كلوكهون �ك©يد �يعرف �نسق�الثقافة�C.Klukhounـ �أصله��ا"باعتبارها له
 ���������������3"....الجماعةويقوم�بتنظيم�حياة��،التاري¿ي

3� �لينتون �رالف �يعرفها �والعادات��Ralf Lintonـ �والتقاليد �اللغة �تضم "بأ�Úا
�للبشر، �و+فكار�ا�حركة �القيم �ع�ى �تحتوي �كما ��جتماعية، �vي��والنظم وتتجسد

الفنون�و+دوات�ا�ادية،�كما�يعرفها�العلماء�+�ان�بقصرها�ع�ى�العناصر�غ�_�ا�ادية�
  �4	لمجتمع�5نساني�كالفن�والدين�والفلسفة�"ل

�vي�ح�ن�يعرفها4 "ا�جموع�الك�ي�لل�_ات��بكو�Úا�Don Martindaleدون�مارتندال��ـ
  55جتما×ي�ل�نسان،�سواء�كان�هذا�ال�_ات�ماديا�أو�غ�_�مادي�"�

�كما�يعرفها�عالم�5جتماع�الشه�_:�بي`_ 5 باعتبارها��Pitrim Sorokinسروك�ن�يم�ـ
موع�كل�ما�يبدعه�أو�يعدله�الفرد�أو�مجموعة�+فراد�بواسطة�أنشط½�م�الواعية�"مج

  6أو�غ�_�الواعية"

6 �� �عالم �يعرفها �تالكوت�بـ �+مريكي �مجموعجتماع �تتكون�من �"بأ�Úا �ارسونز،
جتماعية،�وك�+فراد�vي�مختلف�ا�جا§ت�� التوج�Ðات�القيمة�الÆ&�تتو�ى�توجيه�سل

�ذات�الوقت�تتو�ى �وتحتوي�ع�ى��وvي �ا�جتمع، �الحادث�vي ضبط�التفاعل��جتما×ي

                                                           
��- حسن�مؤنس��:انظر�-1 �وتطورها �أصول�وعوامل�قيامها �vي �دراسة �-�سلسلة�كتب�ثقافية�شهرية�-الحضارة،

  ���318-�317من�صص:��-2ط��- �1998سبتمb_��-الكويت�
  323ص:��-ا�رجع�نفسه��-�2
  17ص:�-�1الطبعة���-��2006-القاهرة�- تفاعل�الحضارات�ب�ن�إمكانية�5لتقاء�واحتما§ت�الصراع��- ع�ي�ليلة��-�3
  17ص:�-ا�رجع�نفسه��-4
  18ص:��-ا�رجع�نفسه��-�5
  18:ص�-ا�رجع�نفسه��-�6
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�ي�القيم�الوجدانية�والقيم�التفضيلية�والقيم�5دراكية،��ث©ثة�منظومات�من�القيم،
 1الÆ&�تشكل�5طار�الذي�يربط�الفرد�با�جتمع�"

�تايلور �7 �قدمه �الذي �الك©سيكي �يعتb_التعريف �البدائية�E.B.Taylor ـ للثقافة
PrimitiveCultuا�ذلك�الكل�ا�ركب��،ن�أبرز�هذه�التعريفاتم��Úحيث�يرى�الثقافة�"بأ

�وا�عتقداتال �ا�عرفة �ع�ى �يحتوي �الÆ&��ذي �والقدرات �والعادات �و+خ©ق والفن
  2".يكتس��ا�الفرد،�باعتباره�عضوا�vي�ا�جتمع

�سيطر �ا�جال��لقد �داخل �لعقود �الثقافة ��فهوم �تايلور �قدمه �الذي التصور
بولو�ي،�قبل�أن�تتعدد�vي�السنوات�+خ�_ة�التعاريف�والتصورات�حول�مفهوم�+ن�_و

�للسلوك� �مجردة �صورة ��ي �الثقافة �أن �يرى �بديل �كب�_،وظهر�تصور �بشكل الثقافة
_bكروي� �من �كل �إل�Ðا �توصل &Æال� �الخ©صة �و�ي ��5نساني،  Kroeber andوك©كوهن

Kluckhohn�� �كتا�Õما �للمفاه(vي �تصورنقدي �والتاريخالثقافة:  �Culture:A Crical)يم

Review of Concepts and History،فيليكس�كيسينغ�كما�عرف��Felix M Keesingالثقافة�
بأ�Úا�"�السلوك�الذي�نتعلمه��Cultural Anthropoloy ��)+ن�_وبولوجيا�الثقافية(vي�كتابه�

  3والذي�ينتقل�إلينا�اجتماعيا"�
� �جديد �اتجاه �ظهر �أواخر�السبعينات �بدأ�vي �الثقافة" �"سوسيولوجيا سم&

�التحف� �مجال �vي �خاصة �الثقافة، �دراسة �vي �السوسيولوجية �ا�ناهج بتطبيق
�و+دب �وا�سرح �والفن �"الدراسات��.وا�وسيقى �اتجاه �برز �الثمانينات وبمنتصف

�السينمائية� �الدراسات �شكل �العلمية،ع�ى �الفروع �من �مجموعة �vي �بقوة الثقافية"
�والتواصلو+دب�ودراسات�+دا �والعروض�الفنية �فقد��أما�.ء �السياسية �العلوم vي

 �� �الدينية�تجدد �+صولية �هيمنة �مع �خاصة �الثقافة �مفهوم �vي �باÞشكا§ت هتمام
والخطاب�القومي�وال�ûعة�5ثنية،�الÆ&�كانت�محط�اخت©ف�وصراع�سياv�&·ëي�التاريخ�

نتج�حول�الثقافة�أص	4.ا�عاصر
ُ
�فإن�الخطاب�الذي�أ �مقنعا�وعليه، بح�يتخذ�طابعا

                                                           
  18ص:�-تفاعل�الحضارات�ب�ن�إمكانية�5لتقاء�واحتما§ت�الصراع�- لة�ع�ي�لي�-1

  18ص:��-ـ�ا�رجع�نفسه�� 2
3 �- Leslie A. 

تحت�إشراف���-حوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�العهود�والوثائق�الدولية�دراسة�نصية��-نق©�عن�معاد�البش�_
�-ظهر�ا�هراز��-لية�9داب�والعلوم�5نسانية�ك�-جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا��-الدكتوريونس�لوليدي�

  ��44ص:�-�2014-2013السنة�الجامعية��-فاس�
4 �- William H.Sewell. JR. 

   .44ص�-حوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�العهود�وا�واثيق�الدولية��-نق©�عن�معاد�البش�_��-�
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� �+ن�_وبولوجيا �علم �vي �فقط �يندرج �ا�فهوم �هذا �يعد �فلم �+وجه، العلم��- ومتعدد
�ا�فهوم�أو�ع�ى�+قل�صاغه�vي�شكله�الحا�ي��الذي�ابتكر بل�أصبح�يدخل�vي��-هذا

مجا§ت�أخرى�متعددة،�خاصة�وأن�+ن�_وبولوجيا�عانت�من�أزمة�كب�_ة�vي�هوية�هذا�
�ت &Æال� �وتداعياته�العلم �ا�نهجية �وخطواته �5بستمولوجية �اضطراب�أدواته جلت�vي

  1.السياسية
خ©ل�الثمانينات�والتسعينات��Lila Abu Lghadكما�تطرقت�الباحثة�لي�ى�أبو�لغد�

�السياق�حول�مفهوم�الثقافة،�من�خ©ل� بإسهاب�للحالة�والخطاب�الدائرين�vي�هذا
  Writing against Culture »�2 »مقالها�(الكتابة�والثقافة)�

� �أن�الخ©ف�ال�Robert Brightmanويش�_�روبرت�برايتمان حول�مفهوم��قائمإ�ى
الثقافة�ب�ن�+ن�_وبولوجي�ن،�يتج�ى�vي�كو�Úم�عb_وا�vي�الثمانينيات�والتسعينات�عن�

�لفظي" �برفضهم�Lexical "تجاهل �أو �مزدوجت�ن �ب�ن �الثقافة �مفهوم �بوضعهم إما
�كان �حيث �كإسم، �+ن�_وبولوجيا�استخدامه �قولهم" �مثل �كصفة �يستخدمونه وا

مما�يعÑ&�أن�ا�فهوم�يعتb_�من�أصعب�ا�فاهيم�تعقيدا�وغموضا�انسجاما��.3الثقافة"
أن�"الثقافة�تعتb_�من��1983القائل�سنة���Raymond Williamsمع�رأي�ريموند�ويليامز

�5نجل��ية" �اللغة �vي �تعقيدا �+ك�_ �كلمات �ث©ث �أو �كلمت�ن �التعقيد��.4ب�ن هذا
�هو ��والصعوبة �تتبع �ع�ى �ينعكس �+كاديم&�ما �الخطاب �vي �ا�فهوم �هذا س�_ورة

  ا�عاصر،�ع�ى�الرغم�من�كونه�§�يخرج�عن�معني�ن:
بكونه�مجموعة�محددة�نظريا�أو��.يتج�ى�vي�تعريف�مفهوم�الثقافةا�ع{|	`ول:	

�للوج �ا�عقد �الواقع �من �ا�ستنبطة ��جتماعية �للحياة �5نسانيخاصية و�Õذا��.ود
�ُتق �ما �عادة �الثقافة �فإن ،ÝÑا�ع �� �للحياة �مجردة �سمة �بكو�Úا �الÆ&�اَبل جتماعية

  �5.تختلف�عن�الثقافة،�الî·&ء�الذي�يجعل�مفهوم�الثقافة�vي�صيغة�ا�فرد

                                                           
1- James Clifford and George.E.Marcus. 

  45ص:�-جع�نفسه�نق©�عن�ا�ر �-�
2  - Lila Abu -Lughod 

 45:ص�-نق©�عن�ا�رجع�نفسه��-�
3 -� Robert Brightman.  

  45:ص�-نق©�عن�ا�رجع�نفسه��-�
4  - Raymond Williams.  

  45ص:�-�نق©�عن�ا�رجع�نفسه�-
5 - William H.Sewell.  

  .�45ص:�-عهود�والوثائق�الدوليةحوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�ال�-ـ��نق©�عن�معاد�البش�_�
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�Õذا��.يش�_�إ�ى�عالم�محدود�من�ا�عتقدات�وا�مارسات�ا�لموسة�ا�ع{|	الثاني:
وvي�هذا�السياق��.ماثلة�للمجتمع�او��جموعة�إنسانية�محددةا�ع�ÝÑتصبح�الثقافة�م

إ�ى�أن�هذا�التمي���ليس�تمي��ا�ب�ن�حالة�الثقافة�وال©ثقافة،�وإنما��Sewellيش�_�سيويل�
ويؤكد�بأن�هات�ن�الد§لت�ن�قد�ألقيتا�بظ©لهما�ع�ى��.ب�ن�ثقافة�معينة�وثقافة�أخرى 

� �يم���جل �لم �حيث �برم½�ا، �الثقافية �ب�ن�النظرية �عموما �والدارس�ن +ن�_وبولوجي�ن
�الثقافة �وب�ن �اجتماعية" �"كحياة �وا�مارسات��الثقافة �ا�عتقدات �من "كعالم

  .1ا�لموسة"
�تعتb_�ا�جال� &Æال� �+ول �التصور �vي ّدَمت

ُ
�ق &Æال� �التصورات �بعض �ي�ي وفيما

  جتماعية:قافة،�باعتبارها�خاصية�للحياة�� النظري�أساس�تحديد�مفهوم�الث
  

	א������	�	א������	א������	-	2���	א�����א�	�א�������	��
	א������	�	א������	א����������	א�����א�	�א�������	��
	א������	�	א������	א����������	א�����א�	�א�������	��
	א������	�	א������	א����������	א�����א�	�א�������	���:  
  الثقافة	كسلوك	وتعلم:	-أ

�ا�مارسات� �مجموع �هو �الثقافة �مفهوم �فإن �التصور، �هذا �من انط©قا
ويتناقلها�من�جيل��وا�عتقدات�وا�ؤسسات�والتقاليد�و+ساط�_،�الÆ&�يخلقها�5نسان

الحالة�فإن�الثقافة�تقابل�حالة�الطبيعة�والفطرة،��،�وvي�هذهلتبديد�مخاوفه إ�ى�آخر،
  .حيث�ذهب�+ن�_وبولوجيون�إ�ى�أن�امت©ك�الثقافة�هو�ما�يم���5نسان�عن�الحيوان

  الثقافة	كمجال	مؤسساتي	لخلق	ا�ع{|:	-ب	
�ع �التصورللثقافة �هذا �� تأسس �التشكي©ت �أن �مفادها �فرضية جتماعية��ى

�ا� �وا�ؤسسات �الكثل �من �معينةتتكون �Üنشطة �بدورها��.خصصة �الكثل وهذه
�ومتعددة، �محددة ��جا§ت �مجا§ت��مخصصة �vي �ُعْرفيا �عل�Ðا �التعارف �تم &Æوال

�وا�جتمع�والثقافة �السياق�يؤكد��.السياسة�و�قتصاد �هذا بأن�مفهوم��سيويلوvي
�ا�جال� �وهذا �ا�عاني، �واستخدام �وتعميم �Þنتاج �ا�خصص �ا�جال �هو�ذلك الثقافة

ن�أن�يقسم�بدوره�إ�ى�عدة�مجا§ت�أخرى�مثل:�الفن�وا�وسيقى�وا�سرح�و+زياء�يمك
��ي� �الزاوية، �هذه �من �الثقافة �فإن�دراسة �وعليه �والتعليم، و+دب�والدين�و5ع©م

  �.دراسة�لèنشطة�الÆ&�تحدث�داخل�هذه�ا�جا§ت�ا�ؤسساتية�وvي�ا�عاني�الÆ&�تنتجها
�الث �حول �التصور �سيطر�هذا �� قلقد �بعلم �الخاصة �الخطابات �vي جتماع�افة

والدراسات�الثقافية�كتعريف�محوري�ورئي¸·&�vي�إنتاج�ا�ع�ÝÑالذي�أهمله�الدارسون�
  .الغربيون�السابقون،�ونادرا�ما�كان�يستعمل�vي�+ن�_وبولوجية

                                                           
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45ص�-ـ��نق©�عن�ا�رجع�نفسه�1
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  الثقافة	كنظام	من	الرموز	وا�عاني:	-ج	
�من �+مريكية �+ن�_وبولوجيا �vي �التصور �مع�انتشر�هذا �خاصة �الستينات، ذ

قبل�أن�يعمل�ع�ى�تطويره��.الذي�استخدم�مصطلح"�ا�فهوم�الثقاvي" كليوفورد�غ�_تز
وك©�ا�نظرين�استلهما�هذا�ا�فهوم�من�ا�فكر�تاكوت��David Schneiderشنايدر�ديفيد
�ûبارسTalcott Parsons� ي�هو�نظام�من�الرموزvالذي�يرى�بأن�النظام�الثقا��&Æوا�عاني�ال

�ت �بدورها �� شكل �للع©قات �معينا �أصبحت�"مستوى�مجردا" ÝÑا�ع� �و�Õذا جتماعية،
�5جتما×ي" �"النظام �مفهوم �ومفهوم��،تقابل �و+عراف، �ا�ؤسسات �هو�نظام الذي

  ."نظام�الشخصية"�الذي�يمثل�نظام�الدوافع
�جتما×ي،��ب�ن�النظام�الثقاvي�والنظام�� وقد�حاو§�كل�من�غ�_تز�وشنايدر�التمي�

�يستد×ي�استخراج�السمات�الد§لية� �أي�تحليل�ثقاvي، �بأن�الدخول�vي حيث�اعتb_ا
وبذلك�فإن�تحديد�مفهوم�الثقافة�كنظام��.للفعل�5نساني�من�التفاع©ت�ا�لموسة

�الفعل� �ع�ى �لغرض�التحليل، �تفكيك�التأث�_�السميائي، &·Ùيقت� �وا�عاني، من�الرموز
� �سواء �أنواع�التأث�_�+خرى، �أو�من�باي �أو�البيولو�ي �أو�الجغراvي التأث�_�الديموغراvي

 .التكنولو�ي�أو��قتصادي�أو�غ�_ه،�والÆ&�تم`�ج�بالضرورة�مع�السلوك
  الثقافة	كممارسة:	-د

برز�Üك�_�من�عقد�ونصف،�رد�فعل�قوي�اتجاه�مفهوم�الثقافة،�باعتباره�نظاما�
بأ�Úا�منطقية�ومتماسكة��من�الرموز�وا�عاني،�حيث�صور�الدارسون�الغربيون�الثقافة

ومش`_كة�وموحدة�وثابتة،�مصرين�ع�ى�أن�الثقافة��ي�تجسيد�للفعل�5رادي�ولسلطة�
�والتحو§ت �والتناقضات �الصراعات �وكذا �الو×ي��.الع©قات �تعمق �الح�ن �ذلك منذ

داخل�هذا�التوجه�الذي�يرى�ا�عاني�لها�خصائص�متناقضة�بطبيع½�ا�وذات�حمولة�
ولذلك�كان�الصراع�قويا��.لنظر�إ�ى�مفهوم�الثقافة�كمفهوم�أدائيسياسية�ومتغ�_ة،�با

�ب�ن�من�يرى�من�الضروري�فهم�التغي�_� ب�ن�ا�ؤرخ�ن�الثقافي�ن�ضمن�علم�التاريخ،
�وب� �وخطابية، �ثقافية �عملية �أنه �ع�ى �ا�حددات�التاري¿ي �د§لة �أن _bيعت� �من ن

  .من�vي�فهمهاجتماعية�أو�مركزية�التجربة�ا�لموسة�تكقتصادية�و� �
��قتصادية� �+وضاع �أن �فصحيح �بي�³ما، �كب�_ا �فرقا �أرى §� �كنت وإن
�قادر�ع�ى� �ثقاvي �خطاب �دون �من �لكن �ثقافة، �أي �vي &·ëأسا� �محدد و�جتماعية

إ§�بتكاملهما�وتشاركهما،�Üن�وجود� §�يمكن�أن�يتحقق�ذلك،�5قناع�بأهمية�التغي�_
�vي�وجود�9خر �سببا ية�السببية،��ي�ما�دفعت�نة�القوية�للمنهجهذه�الهيم.أحدهما

جتماع�الثقافي�ن�إ�ى�الb_هنة�ع�ى�أن��فهوم�الثقافة�قدرة�سببية،�مما�جعلهم�علماء�� 
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�هو� �وإنما �وا�عاني، �الرموز �من �متماسكا �نظاما �ليس �بكونه �الثقافة �مفهوم يعرفون
�تج �vي �وجودها �يتمثل �كوسائل �فهمها �ينب»ي &Æال� �"+دوات" �من �أداء�مجموعة سيد

  1.الفعل
  الثقافة	كأنظمة	مكيفة:	-ه

�من�منظور� �الثقافة �والنظر�إ�ى �الثقافية، �النظرية �الحاصل�vي �التوسع ساهم
�.جتماعية�ل�نسانالدراسات�ا�نجزة�حول�الحياة�� �كما�ساهمت�evolutionarتطوري�

هو�ما�الوصول�إ�ى�نتيجة�مفادها�أن�الطبيعة�البيولوجية�ل�نسان�غ�_�محدودة،�و vي�
مما�كان�له��.جعل�إدراك�كمال�هذه�الطبيعة�وتغ�_ها�ممكنا�حسب�السياقات�البيئية

��Õا� �ُتطور &Æال� �الكيفية �عن �تساءلوا �الذين �+ن�_وبولوجي�ن �الباحث�ن �ع�ى انعكاس
�أنماط �5نسانية �يثقافال�هاا�جتمعات ��Õاالة �الغربية� .خاصة �الدراسات �جعل مما

قافة�من�زاوية��رتباط�النس &�ب�ن�العناصر�الثقافية�تتناول�بشكل�خاص،�مفهوم�الث
والبيولوجية�للسلوك�5نساني،�أي�كل�ا�جا§ت�الÆ&�يتقاطع�ف�Ðا�الثقاvي�بالبيولو�ي،�

  ��2.مثل:�العدوانية�وتعاب�_�الوجه�والنشاط�الجن¸·&�وغ�_ها�من�ا�جا§ت
  وقد�ارتكز�هذا�التصور�ع�ى�أربع�فرضيات،��ي:

باعتبارها�نظاما�من�أنماط�السلوك�الÆ&�تنتقل�اجتماعيا،�والÆ&��)،�الثقافةأو�(
�البيئية،�وتعتb_�هذه�الفرضية�أن�أنماط�حياة� تربط�ا�جتمعات�5نسانية�بسياقا�Ûا

�تشم ��ا�جتمعات �التنظيم �وأشكال �التكنولوجيا �وأنل ��ستقرار،�قتصادي، ماط
  .ارسات�وا�عتقدات�الدينيةجتما×ي،�والتنظيم�السياë·&،�وا�موأشكال�التجمع�� 

ف،�ولذلك�من�أجل�بقائه:�ثانيا( كيُّ )،�التغ�_�الثقاvي�يخ`�ل�vي�عمقه�عملية�التَّ
يعمل�5نسان�ع�ى�التكيف�مع�محيطه،�حيث�يقيم�هذا�التكيف�بصورة�رئيسية�من�

  .خ©ل�وسيلة�الثقافة
�تعتb_�التكنولو ثالثا( ،( �� �وعناصر�التنظيم �و5قتصاد �ا�جيا رتبطة�جتما×ي

  .باÞنتاج،��ي�+ك�_�تكيفا�مع�الثقافة
الفكرية�لنظم�الثقافة�عواقب�ع�ى�عملية�التكيف��)،�قد�يكون�للعناصررابعا(

  v.3ي�السيطرة�ع�ى�السكان،�والحفاظ�ع�ى�النظام�البي#&
                                                           

1 - Ann Swidler. 
  48ص�-والوثائق�الدولية�حوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�العهود��-نق©�عن�معاد�البش�_�

  48ص��-نق©�عن�ا�رجع�نفسه��-� 2
3 - B.J.Meggers 

  �49ص�-حوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�العهود�وا�واثيق�الدولية��-ـ�نق©�عن�معاد�البش�_
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3-	Wא������	
���	�����	א�������	א���Wא������	
���	�����	א�������	א���Wא������	
���	�����	א�������	א���Wא������	
���	�����	א�������	א���  
�ع�ى �الثقافة �مفهوم �عالجت &Æال� �النظريات �جانب �إ�ى �البعد��برزت أساس

في يُّ
َ
ك من��نسق�هو الÆ&�اعتb_ت�مفهوم�الثقافة��مجموعة�من�النظريات�وا�قاربات.التَّ

 :كالتا�ي�+فكار 
  مفهوم	الثقافة	كنظم	معرفية:	- أ	

يعتb_�مفهوم�الثقافة�باعتباره�نظما�معرفية،�بدي©�عن�الدراسة�+ن�_وبولوجية�
�Ward Goodenoughور�وارد�غودينوالتقليدية،�ويمكن�vي�هذا�الصدد��ستشهاد�بتص

�أو� �معرفته �الفرد �ع�ى �يتوجب �ما �كل �تتكون�من �ما، �مجتمع �"ثقافة �يرى�بأن الذي
�به �مادية،��.5يمان �ظاهرة �ليست �فالثقافة �مجتمعيا، �مقبولة �بكيفية �يتصرف لكي

�.�ÚÜا�§�تتكون�من�أشياء�وأفراد�وسلوك�أو�أحاسيس،�وإنما��ي�تنظيم�تلك��شياء
�تُ  �ربطهم�إ�Úا �وطرق �لها، �إدراكهم �ونماذج �+فراد، �عقول �vي �+شياء �تلك َمظهر

�لها �كيسينغ�.وتفس�_هم �يرى �الصدد �هذا �هذا��Keesingوvي التصور(الثقافة��بأن
باعتبارها�نظما�معرفية)�لم�يقدم�أي�تقدم�vي�الجوانب�النظرية،�ولم�يستطع�تجاوز�

 Leviلور�مع�الفيلسوف�ليفي�س`_اوس�ا�جا§ت�الد§لية�ا�حدودة�والضيقة،�وهو�ما�تب

Straussُتُج�عن�5بداعات��
ْ
ن
َ
الذي�يرى�بأن�الثقافة��ي�عبارة�عن�نظم�رمزية�مش`_كة،�ت

حيث�عمل�س`_اوس�ع�ى�كشف�بنيات�ا�جا§ت�الثقافية�كاÜسطورة��.ا�`_اكمة�للعقل
َدت�هذه�الخصائص�ال

َّ
إذ��.ثقافيةوالفن�واللغة،�معتb_ا�أن�مبادىء�العقل��ي�الÆ&�َول

�العا �أن �مفادها �فكرة �من �التصور �هذا �5نسانينطلق �فيه �يعيش �الذي �ا�ادي �لم
يقدم�ا�ادة�الخام�لتطور�العمليات�الكونية�للعقل�إ�ى�أنماط�متعددة�جوهريا،�لك�³ا�

بذلك�يفرض�العقل�نظاما�ثقافيا،�كما�يفرض�منطقا��.تظل�متشا�Õة�من�حيث�الشكل
  1.قات�وتحو§ت�vي�عالم�يتغ�_�باستمرار�وبشكل�اعتباطييتمتع�بمقارنة�ثنائية،�وع©

+فراد�هم�مصدر�القيام��مفادها�أن�vي�ا�قابل�برزت�رؤية�نقدية�لهذا�التصور 
�ليند�لسلوكاتبا �كان �استصدارها، �عن �ا�سؤولة ��ي �الثقافة �من��Lyndوليست أول

�"الثقافة�§�تعمل�و§�تنتقل�و§� �بأن: �معتb_ا �يتم�قدم�وجهة�النظر�هذه تتغ�_،�وإنما
�باÜشياء" �يقومون �من �هم �فاÜشخاص �وتغي�_ها، �ونقلها �أن��2عملها &Ñيع� وهو�ما

                                                           
1 �-� Keesing 

  49ص:�-حوار�الثقافة�والحضارات�من�خ©ل�العهود�وا�واثيق�الدولية��-نق©�عن�معاد�البش�_�-
  

2 - Robert H.Lynd. 
  51ص:�-ـ��نق©�عن�ا�رجع�نفسه�
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�هو�استجابة� �5نساني �فالسلوك �+فراد، �عن �بمعزل �توجد �أن �يمكن §� الثقافة
� �ليس�ي �يوضح �حيث �نفسه، �5نسان �لثقافة �متغ�_��Leslieووظيفة ��ي �الثقافة بأن

وك�متغ�_ا�تابعا�لها،�وكلما�تعددت�الثقافة�كلما�تعدد�مستقل�بذاته،�بينما�يظل�السل
�أن�التفس�_�العل �معتb_ا �� السلوك، �§�يأخذ�البعد�5نساني�vي Üنه�يشرح��عتبارم&

 1.أسباب�التصرفات�5نسانية
� �كيف �و5شكا§ت، �والفرضيات �والنظريات �التصورات �هذه �تب�ن أن�عموما

� �الثقافة �مفهوم �+ن�_عصف �فهم �بمحاو§ت �الغربي�ن،�وبولوجي�ن �الدارس�ن وعموم
:�+ول،�يتصور�الثقافة�باعتبارها�اثن�ن�ع�ى�مسارين�بناءأسس�مفهوم�الثقافة�الذين�

�النفس، �علم �ضمن �يندرج �للسلوك، سلوكا �العلمية �هو�الدراسة �يندرج��الذي بينما
  .الثاني�ضمن�الدراسات�الثقافية،�باعتبارها�صورا�مجردة�للسلوك

�مفه �فإن �الثقافةوعليه �واخت©فها�-�وم �التعاريف �ك�_ة �يح��Ý·Ù-أمام الذي
بمساندة�واسعة،�يرجع�إ�ى�اشتمال�الثقافة�ع�ى�عدة�أشياء�وأحداث�يمكن�معاين½�ا�

فحسب�هذا�التحديد�تصبح�الثقافة�موجودة� وتلمسها�بشكل�مباشر�أو�غ�_�مباشر،
�وا�كان، �الزمان � vي �ا�فاهيم �vي �5نسانية: �+نظمة �vي وا�عتقدات�و+حاسيس�أو§،

وا�واقف،�وثانيا،�vي�عمليات�التفاعل��جتما×ي�ب�ن�الكائنات�البشرية،�وثالثا،�داخل�
وخارج�+نظمة�5نسانية�ع�ى�الرغم� +شياء�ا�ادية�نفسها�(+واني�الزخرفية�وغ�_ها)،

�أن�الثقافة�توجد�داخل�+نظ ÝÑبمع� �تظل�داخل�أنماط�التفاعل��جتما×ي، مة�أ�Úا
  .5نسانية�وف�Ðا�وخارجها

    ب	ـ	تاريخ	مصطلح	"الثقافة":

�الثقافة،�الرغم�من�ع�ى ÝÑتؤكد�+بحاث�والدراسات��فإن�اخت©ف�وتطور�مع
� �فقالواأن�ع�ى �اللفظ�هم�+�ان، �من�استعمل �كمرادف��،kultur:�أول واستعملوها

�Ûذيبه،�وإعداده�إص©ح�الî·&ء�و للحضارة�لزمن�طويل�أخذا�من�ال©تينية،�ويراد��Õا�
أي�إص©ح�+رض�وزراع½�ا،�كما�استعملت�vي���Agri-Cultureستعمال،�ومن�هذا�قالوال© 

� �الروح، ��Ûذيب ÝÑمع� �vي �ا�سي%ي &Ñال©تي� �ال½�ذيب��Cultura animi+دب ÝÑمع� وvي
  .Cultura Deiالرباني�

                                                           
1 - Leslie A. 

  51ص:�-ـ��نق©�عن�ا�رجع�نفسه�
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�العرب �عند �الثقافة &Ñوثقوفة�،تع� �وثقافا �ثقف �صارحذقا��:من �أي حذقه
  1.اخفيف

 �Cultura bonorum،استعمل�اللفظ�للفنون�و+دب�vي�عصر�ال�³ضة�+وروبية

artium�� �الجميلة، �الفنون �ثقافة �9داب�و�Cultura literarum humaniorumأي ثقافة
��Ûذيب��5نسانية، �أو �العقل ��Ûذيب ÝÑمع� �vي �اللفظة �يستعمل �لوك �جون وعند

.5Cultura of the minde or of manنسان�عموما،�
2  

خ©ل�القرن�التاسع�عشر،�حيث��Culturaأعاد�الف©سفة�+�ان�النظر�vي�لفظ�
�ÝÑمع� �vي �مثل�استعمال�جون�لوك�لها �الكث�_�من�استعما§ت�معانيه، �ع�ى اع`_ضوا

�الصغار" ��"تربية �التعليم �أفكارعن �بعض �كتابه �vSome thoughts about educationي

�عن �واستعما§ته �اللفظ �لتاريخ �وعادوا �الرومان �بالعلوم��Culturaد �يتعلق فوجدوه
  5نسانية�vي�مقابل�العلوم�الطبيعية�

نيتشه�وفلهام�دلتاي��:أمثال�-ب�ن�عدة�ف©سفة�واجتماعيون�أ�ان��بعد�ذلك،
الÆ&�تتضم�³ا� القيم�G-Zemmelوجورج�زيمل��w-windelbandوهيجل�وفلهلم�فندلباند�

خ©فا�للمفكرين��v�&·Ìي�التحول�الثقاvي،والع©قة�ب�ن�ما�هو�موضو×ي�وشخ�الثقافة،
حيث�ذهب�ماثيو�أرنولد�vي�كتاب:��فقد�نظروا�vي�القيمة�العلمية�للثقافة،�5نجل��،

� Ý·»والفو� ��Culture and Anarchyالثقافة ��ي�1869(سنة �الثقافة �بأن �القول �إ�ى (
�ساني،محاولتنا�الوصول�إ�ى�الكمال�الشامل�عن�طريق�العلم�بأحسن�ما�vي�الفكر�5ن

�استعملها� &Æالعناصر�ال� �أهم �من �الدين �بأن �مؤكدا �البشرية، �ري �إ�ى �يؤدي مما
�الكمال �إ�ى �الوصول �بغية �ثمرة��.53نسان ��ي �الثقافة �أن �إ�ى �ديوي �جون وذهب

�للحضارة�و �التفاعل�ب�ن�5نسان �أرنولد�توين & �الذي�أعطاه ÝÑوهو�نفس�ا�ع� بيئته،
  .نوع�استجاباته�لهاو �لبيئة�ل�نسانأي�أ�Úا�نتاج�أو�ثمرة�تحدي�ا�كلها،

�vي�الحقيقة�§�تجعل�للثقافة�أي� &Æي�الفكر�الغربي�والvهذه�بعض�التعاريف�
�دقيق، ÝÑواسعة،�مع� �مجا§ت �vي �تستعمل �كانت �اللفظة �منتصف��Üن �مع خاصة
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هو�أن�الثقافة�أصبحت�تشمل�كل�و �القرن�العشرين�الذي�احتل�اللفظ�مع�ÝÑجديدا،
  .نظرته�إ�ى�الحياة�عموماو �طريقة�حياته،�وتفك�_ه�،�·&ء�vي�حياة�الشعب

�للثقافة، �الجديدة �ا�فاهيم �هذه �ت©حق �من �+مم��وانط©قا �منظمة بادرت
م��ناقشة�الحقوق�الثقافية�1970سنة��فة�والعلوم�وال`_بية�بعقد�ندوة�ا�تحدة�للثقا

  :ماي�ي�وأهم�خ©صات�هذه�الندوة�الÆ&��ي�vي�+صل�حقوقا�إنسانية،

وvي�نفس�الوقت��كلمة�ثقافة�استعملت�vي�مجا§ت�وسياقات�ومعاني�كث�_ة،�-
�فكريا� �باÞنسان �ع©قة �له �ما �كل �vي �تدخل �الثقافة �أن &Ñيع� �مما �ضيقة، �أشياء vي

حيث�تشمل�كل�ما�يقوم�به�5نسان�من�جهود�تم��ه�عن��.وأخ©قيا�ودينيا�وسلوكيا
�ا�خلوقات�+خرى، �ا�ثقف�دون �باي �بصفة �نسجل�أن�كل��.سواه�فينفرد �هنا ومن

لها�ارتباط�وثيق�بالثقافة�الÆ&�تشكل�ثراتا�إنسانيا�لشعب��ميادين�النشاط�5نساني،
�ع�ى�أصال½�ا�وهوي½�ا،�من�أجل�ا�حافظة�وقد�تتعصب�له،�أو�جماعة�ما،�تتمسك�به،

�ل�_اته �مس½�لكا �ليس �أيضا�فاÞنسان �فيه �هومبدع �بل �فحسب، �يوسع��،الثقاvي مما
وتشعبه�vي��وهو�ما�يزيد�من�غموض�ا�فهوم�النشاط�5بدا×ي�+صيل�لديه،مجا§ت�

أثناء�تعامل�+فراد�فيما�بي�³م،�مما�يم���أسلوب��اتجاه�ا�ا«·&�والحاضر�وا�ستقبل،
�الحياة، �vي �غ�_ه�الشعب �عن �يتم���5نسان �+سلوب �+دبي��.و�Õذا �الناقد �قال لقد

فإذا�كانت�الثقافة��ي��+سلوب�هو�5نسان،�"إن�:Sainte Beuve الفرن¸·&�سانت�بيف
أو��أسلوب�الشعب�vي�الحياة،�فã&�إذن�هذا�الشعب�نفسه�بكل�خصائصه�ا�م��ة�له،

  1".الÆ&�يش`_ك�ف�Ðا�مع�غ�_ه�من�الشعوب

�مر�+جيال�بصمت�- �داخل�الشعب�ع�ى �تشكلها �،2من�خصوصيات�الثقافة،
بل�تتبلور��ثقافته�عن�و×ي�مسبق،فالشعب�§�يخلق��من�خ©ل�الطبيعة�ا�م��ة�له،

�الحياة، �قاب©��لتحتل�من�خ©ل�ت©قح�التجارب�الطويلة�vي �واضحا �بعد�موقعا فيما
�بحسب�درجة�إبداعات�الشعب،�تعمر�طوي©،كما�أ�Úا��فã&�§�تظهر�بسهولة،�.للدراسة

�كان�5بداع�غزيرا، �م�³ا،�فكلما �عن�جزء �سهل��ستغناء �تغ�_�السلوك��كلما Üن�vي
فإذا�أخذنا�مكونا��.استمرار،�يتجه�5نسان�نحو�الحضارة�والنمطية�والنموذج�العامب

و�ي�اللهجات�الدارجة�ا�شتقة�من�اللغة�العربية،��- من�مكونات�الثقافة�العربية�مث©،
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�حدة �ع�ى �عربي �شعب �تم���كل &Æب�-ال� �تكونت �اللهجات �هذه �أن �شديد�بوجدنا طء
فكانت�ا�ناطق�العربية�تتكلمها�قبل�مâيء��.لعياندون�أن�تظهر�ل�داخل�اللغة�العربية،

نتج�عن�هذه��ثم�ذابت�هذه�اللغة�العربية�الفص%ى�vي�اللهجات،�مما�5س©م�وبعده،
�بحسب� �حياته �وأسلوب �وذوقه �شعب �كل �طبيعة �مع �تنسجم �محلية �لهجة الهجنة

خليط��الÆ&��ي�كما�هو�الحال�بالنسبة�إ�ى�الدارجة�ا�غربية،�درجة�إبداع�كل�منطقة،
إذ�تسقط��و�ي�تعرف�تطورا�باستمرار،�من�اللغة�العربية�و+مازيغية�ولغات�أخرى،

��ستعمال، �قلة �بسبب �ألفاظ�ألفاظ �إل�Ðا�وتولد �الحاجة �بحسب لذلك��.أخرى
  .§عجب�أن�ت�ûلق�بعض�الكلمات�عن�الد§لة�الÆ&�وجدت�لها�أول�+مر

لكون�الحضارة��©�إراديا،نتقال�من�الثقافة�إ�ى�الحضارة�ليس�فعفعل�� �كون 
نتقال�من�الثقافة�فا§ �وتصاميم�عامة�vي�التفك�_�والتصرف،�vي�الغالب�نماذج�ثابتة،

لذلك�فالشعوب�+وروبية�الÆ&��.انتقال�vي�العمق�نحو�الجمود�والتدهور �إ�ى�الحضارة،
�أعتقد�أ�Úا�تخلت�كث�_ا�عن�طابعها�الثقاvي�الشخÌ·&�الشع &،�انتقلت�نحو�الحضارة،

�قارية�وم �أشكال �محلها �لتحل �العريق، �ماض�Ðا �إ�ى �ترجعها &Æال� �التقليدية أكو§�Ûا
�لها �نفس��.§هوية �ويلبسون �الطريقة، �بنفس �ا�طهو �الطعام �نفس �يأكلون فكلهم

�للمحافظة��،ا�©بس�ويسكنون�نفس�ا�ساكن �صراع�دائم �ا�جال�vي وا�هتمون��Õذا
إذ��Áتمون�بكل��ع�طغيان�الحضارة،ع�ى�ما�تبقى�من�مورو)�م�الذي�يضيع�كل�يوم�م

ولعل�ذلك�من�ب�ن�أسباب��-الفولكلور �-ما�هو�ثراتي،�أو�ما�يسمونه�با�أثور�الشع &�
  .كرد�فعل�ع�ى�سلبيات�العو�ة�إ�ى�تعزيزالتنوع�الثقاvي،�الدعوة

  1أنواع	الثقافة:	-ج	

�أنواع �ث©ثة �إ�ى �الثقافة �تقسيم 	الخاصة�:يمكن والثقافة	�بالشعب،�الثقافة
و�ي�ا�تفرعة�من�روافد�محلية،�الÆ&�يمكن�عدها�كأساس�تقوم��الفرعية	أو	التحتية
لÆ&�تساعد�ع�ى�انتشارها�وسائل�االعامة	�أو�الثقافة	العا�يةثم��عليه�حياة�الشعب،

  �.تصال�الحديثة�

�بشعب،� �الخاصة �فالثقافة �واحد، �أصل �من �نابعة �الث©ثة �+نواع �هذه كل
�ا �وظروفه �بيئته �عن �أو�ناشئة �الفرعية �والثقافة �مث©، �ا�غربية �كالثقافة لتاريخية
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�الشعب�كالثقافة�+مازيغية،�والثقافة�العا�ية�ناشئة� التحتية�ناشئة�عن�فروع�هذا
عن�موجة�العو�ة�أو�الحضارة�العا�ية�كالثقافة�"ا�ؤمركة"،�الÆ&�تتجه�نحو�القضاء�

�ا�حلية، �الثقافات �§ �ع�ى �تتجه �+مة �ثقافة �أن �أو�كما �الفرعية �الثقافات بت©ع
تجاه�العام�vي�+وساط�الثقافية�يدعو�إ�ى�ضرورة�ا�حافظة�ع�ى�ك�فا§التحتية،�ولذل

�شعب� �كيان �مقومات �ع�ى �حفاظ �ذلك �ع�ى �ا�حفاظة �vي �Üن �ا�حلية، الثقافات
�تحضر�شعب،�Üنه�بأكمله، �هو�أحد��كلما �الذي �الشع & �ثراته �من �جزءا إ§�وفقد

  .ة�لها�قومات�الشخصي

�وvي�أحسن�+حوال�مدافع�ن�عن�مقوماتنا�الثقافية،�إننا�نقف�اليوم�عاجزين،
�عل�Ðا، �الغربية �الحضارة �هيمنة �جراء �مطلقة��من �محاولة �vي �تدفعنا �بذلك و�ي

Üننا�لم��للتمسك�بقيمنا�وعاداتنا�وتقاليدنا�ح�ÝÆلو�كانت�تتعارض�مع�راهنية�ا�جتمع،
vي�فجر���ا�عاشه�+ولون �وذج�الغربي�و§�هو�مثيلنستطع�خلق�بديل�§�هو�شبيه�بالنم

  .لنا�فليس�كل�است�_اد�من�أي�جهة�كانت�صالح�بالضروة�5س©م،

اتجاه�ما�تشعر��- مع�فرق�بسيط��- وهو�نفس�الوضع�الذي�تعيشه�أوروبا�اليوم�
�ونوع��به �من�خ©ل�انتشار�اللغة، �بقوة، من�قبل�الثقافة�+مريكية�الÆ&�طغت�عل�Ðا

،�وأسلوب�حيا�Ûا،�و+ف©م�ا�وجهة�نحو�السياسة�والجريمة�والجنس،�وكل�ما�+طعمة
يرجع���Áدد�موازين�القيم�و+خ©ق�عموما،�فما�نعانيه�اليوم�من�اخت©ل�لهذه�القيم،

�وقيمنا� �نحن، ��ي �ثقافتنا �Üن �تحفظ، �دون �من �الثقافة �لهذه �§ست�_ادنا باÜساس
�من ��ي �والدينية �و+خ©قية �من���جتماعية �غ�_نا �وليس �وتاريخنا، �مجتمعنا صنع

وهنا�تجدر�5شادة��Üن�+حاسيس�والشعور�§�تقبل�ف�Ðما�النيابة،�ينوب�عنا�vي�ذلك،
وب�ن�ضرورة��بالنموذج�+سيوي�الذي�نجح�vي�ا�زج�ب�ن�مقوماته�الثقافية�والحضارية،

  .�نفتاح�ا�دروس�كخيار�اس`_اتيâي�§�محيد�عنه

،�وظفت�vي�سياقات�عديدة�1أنواع�كث�_ة��فهوم�الثقافة�كما�يمكن�أن�نسجل
�للمجتمعات،� �الطبقي �التقسيم �سياق �ا�فاهيم�vي �هذه �عليه �تنطوي �وما ومختلفة،
�والثقافة�ال�_اتية،� �الثقافة�العليا، �مثل: �للتصنيف�أو�5حالة، حيث�أصبحت�معيارا

�الشعبية، �والثقافة �الجماه�_ية، ��والثقافة �5حا§ت �تبقى �القومية�كما �الثقافات إ�ى
�الثقافات�ا�حلية، �التنافس�بي��³وإ�ى �تقوي�حدة &Æال� ما،�من�أكb_�العناصر�ا�عقدة،
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�أسس��جال�واسع�من��  �تعمل�داخل�ستعما§ت�ا�رتبطة�بصور�� وهو�ما خت©ف،
�الخليعة، �كالثقافة �السوداء��والثقافة�5باحية،�+مم�وعb_�الع©قات�بي�³ا، والثقافة

   .اوغ�_ه

�حيث�السياسات�الثقافية،�وانط©قا�من�كوننا�أصبحنا�نعيش�اقتصادا�ثقافيا،
�باستمرار، �الحكومات �أولويات �ضمن �نشيط �والتعددية��مجال �الثقاvي �التنوع يمرر

�الثقافية،�الثقافية، �مخدومة،�وا�شاركة �تكون �ما �غالبا �شعارات �إ�ى��ضمن تس¾ى
من�قبيل�التنمية��لشاملة�والعميقة،ا�عالجة�ا�دون �تحقيق�أهداف�سياسية�محددة،

�الثقافية،�الثقافية، �الثقاvي،�أو�التنشئة �أهم��أو�5حياء �الثقافية �الحقوق فصارت
�ا�عاصرة، �ا�واطنة �لغات��مظهر�لتأهيل �vي �للمفهوم ��ستعما§ت �بعض �صارت كما

�النعتية، �الصيغة �من ��ستعمال �واسعة �وأكاديمية، �5مb_يالية��أك�_�تخصصا مثل:
�الثقافية، �والسياحة �الثقافية، �و5بادة �الثقافية،�الثقافية، �أصبحت��وا�ادية ÝÆح

والنقد��فإذا�كانت�الدراسات�الثقافية،�جميع�ميادين�ا�عرفة�توصف�بكو�Úا�ثقافية،
�الثقاvي،�قد�شقت�طريقها�بنجاح،�فإن�ميادين�علم�النفس�الثقاvي،�والتاريخ�الثقاvي،

Õي،�قد�لحقت�vي�5نسانيات�والعلوم�والتطورالثقاvي�أعم�vا�كجزء�من�منعطف�ثقا�
 .�جتماعية�عموما
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  مفهوم	الثقافة	عند	ابن	خلدون:	-أو�

�فأهل� �البادية، �vي �5قامة ��ي &Æال� �البداوة �ب�ن �مقدمته، �vي �خلدون يم���ابن
ى�الضروري�vي�أحوالهم�العاجزون�عما�فوقه،�(أهل�الوبر)�هم:�"ا�قتصرون�ع��البدو

�أن� �و§�شك �وعوائدهم، �أحوالهم �vي �والكمال �ال`_ف �بحاجات �الحضر�ا�عتنون وأن
الضروري�أقدم�من�الحا�ي�والكما�ي�وسابق�عليه،�وÜن�الضروري�أصل�والكما�ي�فرع�

  1".نا�·Ýء�عنه،�فالبدو�أصل�ا�دن�والحضر،�وسابق�عل�Ðما

�ابن �عند �الحضارة �الحضر،��أما �vي �5قامة �و�ي �البادية �عكس &ãف� خلدون،
فالحضارة�والتمدن�غاية�البدو،�إذ�"يجري�إل�Ðا�وينتã&�بسعيه�م�³ا،�وم�ÝÆحصل�ع�ى�

                                                           
(كتاب�العb_�وديوان�ا�بتدأ�والخv�_bي�أيام�العرب�والعجم��-ا�قدمة��- عبد�الرحمان�ابن�محمد،�ابن�خلدون��-�1

  152:ص�-�1ج�-ب�_وت�-دارإحياء�ال`_اث�العربي�- من�ذوي�السلطان�+كb_)�والb_بر�ومن�عاصرهم



 	إدريس	بوعباني	

  35 

الرياش�الذي�يحصل�له�به�أحوال�ال`_ف�وعوائده،�عاج�إ�ى�الدعة�وأمكن�نفسه�إ�ى�
  1قياد�ا�دينة"

عن�العمران�الحضري،�كما�يؤكد�أن�العمران�البدوي�أسبق�من�حيث�الظهور�
لكون�العمران�البدوي�بسيط،�§كتفائه�بتوف�_�الضروري�من�حاجات�5نسان،�ع�ى�
�لتحقيق� �يتعداه �بل �الضروري، �بتحقيق �يكتفي §� �الذي �الحضري �العمران عكس
�الكماليات،�معتb_ا�أن�البدو�أصل�Üهل�الحضر،�حيث�يقول:�"أهل�مصر�من�+مصار

� �أهل �من �أك�_هم �أولية �الدعة�وجدنا �إ�ى �وعدلوا �ا�صر، �ذلك �بناحية البدو�الذين
وال`_ف�الذي�vي�الحضر،�وذلك�يدل�ع�ى�أن�أحوال�الحضارة�(نسبة�إ�ى�أهل�الحضر)�

  2.ناشئة�من�أحوال�البداوة،�وأ�Úا�أصل�لها�"

الدول�تقاس��وأن�أعمار�لقد�اعتb_�ابن�خلدون�التحضر�جزء�من�أطوار�الدولة،
�وب� �بي�³ا �التماثل �طريق �يمر�عb_�ث©ثة�عن �عنده �فعمر�الدولة �العضوي، �الكائن ن

�إنما� "� �يقول: �الصدد �هذا �وvي �5نسان، �الذي�يحياه �بالعمر�الطبي¾ي �إسوة أجيال،
قلنا�إن�عمر�الدولة�§�يعدو�vي�الغالب�ث©ثة�أجيال،�Üن�الجيل�+ول:�ما�يزالوا�ع�ى�

�من�ش لق�البداوة�وخشون½�ا�وتوحشها
ُ
ش`_اك��ف`_اس�و� ظف�العيش�والبسالة�وخ

�ف�Ðم �العصبية�محفوظة �ذلك�صورة �ف©�تزال�vي �ا�جد، ل��...vي َحوَّ
َ
�ت والجيل�الثاني:

 
َ
ظ �ومن�الشَّ �الحضارة، �إ�ى ة�من�البداوة

َ
َ_ف

َّ
لك�وال`

ُ
ْصب،�حالهم�با�

َ
َ_ف�والخ

َّ
�ال` ف�إ�ى

ا�الجيل�أم�...ش`_اك�با�جد�إ�ى�انفراد�الواحد�به�وكسل�الباق�ن�إ�ى�الس¾ي�فيهومن�� 
�العز� �ح©وة �ويفقدون �تكن، �لم �كأن �والخشونة �البداوة �عهد �فينسون الثالث:

ة�القهر،�ويبلغ�فيه�ال`_ف�غايته
َ
ك
َ
طالب��...والعصبية�بما�ُهم�فيه�من�َمل

ُ
فإذا�جاء�ا�

عَته
َ
بسواهم�من��فيحتاج�صاحب�الدولة�حينئذ�إ�ى��ستظهار�،لهم�لم�يقاوموا�ُمداف

  3.هللا�بانقراضها�فتذهب�الدول�"ح�ÝÆيتأذن�...أهل�النجدة

�خلدون  �ابن �وتغ�_��يظهر�أن �الدولة �لنشوء �التاريخية �الحتمية �عن يتحدث
�التحضر�أو� �فإن �ولذلك �ا�Úيارها، �بعد �غ�_ها �إ�ى �وم�³ا �ف�Ðا، �ا�لك �وانتقال أحوالها
���Úيار�والتدهورللدول  �قبل �ما �مرحلة �تسبق &Æطوار�ال+� �إ§�أحد ��ي �ما �.الحضارة

  .فإن�ا�Úيار�الدولة�ره�ن�با§رتفاع�الحتم&�لل`_فوعليه�
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لقد�استوعب�ابن�خلدون�هذه�الحتمية�التاريخية��ا�حكى�عن�موجة�جديدة�
�الحضارة �يتم����.من �الذي �الصنا×ي، �النشاط �اتجاه �vي �الزرا×ي �النشاط تسمو�عن

تلي�ن�بتعقيدات�الصنائع�واتساع�فاعلي½�ا،�وما�ت`_كه�هذه�الصنائع�من�آثار�واضحة�vي�
�العمران �أنماط �وازدهار�vي �وا�عرفة، �الثقافة �vي �ومهارة �لذلك�.الطباع، م

َ
�فَتعظ "

ثرو�Ûم،�ويك�_غناهم،�وتزيد�عوائد�ال`_ف�ومذاهبه،�وتستحكم�لد�Áم�الصنائع�vي�سائر�
  1.فنونه،�وهذه��ي�الحضارة�"

  مفهوم	الثقافة	عند	بعض	الدارس�ن	العرب:	-ثانيا	

�معظم �أن �إ�ى ��فهوم��تجدر�5شارة �العرب �ا�فكرون �قدمها &Æال� التعاريف
الثقافة�والحضارة�قد�تأثرت�بالتعاريف�الغربية،�وهو�ما�جعل�بعض�الدارس�ن�يكيف�
�أن�هناك�من�اكتفى�باستخدام� تلك�التعاريف�لتتناسب�وا�رجعية�5س©مية،�علما
�العرب �الدارس�ن �تعاريف �بعض �سأسوق �لذلك �العلمانية، �د§لته �حسب �ا�فهوم

 للمفهوم�عند�كل�من:

  مفهوم	الثقافة	عند	نصر	محمد	عارف:	- 	أ

اللغة��وترجمته�إ�ى�(Culture)يؤكد�نصر�محمد�عارف�من�خ©ل�رصده��فهوم�
�حرك �بأن ��والعربية �عن �الناتجة �الواسعة �ال`_جمة �الذي�ة �وا�عرvي �الفكري تصال

م،�أدى�20م�و19حدث�vي�طور��نحطاط�الذي�عم�العالم�5س©مي�خ©ل�القرن�ن�
إ�ى�اختيار�كلمات�عربية�اقتلع½�ا�من�سياقها�لكي�تعb_�عن�ألفاظ�أجنبية،�هيمنت�بكل�

مش�_ا�إ�ى�أن�ترجمة�تلك��2.د§§�Ûا�وجذورها�وجوان��ا�ع�ى�ا�ع�ÝÑالعربي�وحلت�محله
�اللفظ�ن، �لك© �+صلية �للد§§ت �مطابقة �تكن �لم �ترجمة��+لفاظ �تكن �لم حيث

دل�د§لة�اللفظ�+وروبي،�وهو�ما�أدى�إ�ى�طمس�الد§§ت�الحقيقية�اللفظ�العربي�تعا
�العربي� �اللفظ �أفقد �وهو�ما �لها، �بديلة �أوروبية �د§§ت �واستبدال �العربي للمفهوم
جوهره�ومعناه،�بحيث�رجع�الباحثون�vي�هذا�ا�جال�إ�ى�الدراسات�+جنبية�vي�تأصيل�

  3.هذه�ا�فاهيم
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إ�ى�اللغة�العربية�خلق�نوعا�من�الخلط�"�Culture "�كما�يوضح�أن�ترجمة�مفهوم
والغموض،�مما�أدى�إ�ى�التباس�ا�عاني�والد§§ت،�حيث�ترجم�إ�ى�لفظ�ن�عربي�ن�غ�_�
م`_ادف�ن،�وغ�_�متقارب�ن�vي�الد§لة�والجذر�اللغوي،�فقد�ترجم�إ�ى"ثقافة"�و"حضارة"�

ترجم�إ�ى�كلمة�"ثقافة"��وvي�بعض�+حيان�إ�ى�الكلمت�ن�معا،�علما�أن�هذا�ا�فهوم�قد
�ابن� �من �إياه �مقتبسا �الحديث �العربي �+دب �vي �استخدمه �الذي Ý·ëمو� �س©مة مع
�_bا�فهوم،�وهذه�ا�درسة�تعت� �تب�ÝÑا�درسة�+�انية�عند�تعريفه�لهذا خلدون�بعدما
�باÜمور� �الحضارة �مفهوم �يتعلق �ح�ن �vي �الذهنية، �باÜمور �يتعلق �الثقافة �مفهوم أن

�بعد�س©مة�و �.ا�ادية �الباحث�ن�الذين�جاؤوا �منواله�جميع �صار�ع�ى هو�الرأي�الذي
�بروز �أدى�إ�ى �وهو�ما �تعريفهم�للثقافة، �vي Ý·ëنقل�واست�_اد��مو� اتجاهات�تدعو�إ�ى

الثقافة�الغربية�ع�ى�أساس�أ�Úا�سبيل�التطور�والتقدم،�والتخ�ي�با�قابل�ع�ى�الثقافة�
  1.العربية�5س©مية�البالية�الرجعية�السائدة�vي�ا�جتمعات

بدوره�نقل�إ�ى�اللغة�العربية��« Civilization »يش�_�الباحث�أيضا�إ�ى�أن�مفهوم�
� �مفهوم �به �نقل �الذي �بحيث��« Culture »بالشكل �الظواهر�نفسها، �عليه وانطبقت

  .انقسم�الفكر�العربي�إ�ى�اتجاه�ن�vي�ترجمة�هذا�ا�فهوم

اللفظ�العربي�"مدنية"،�حيث�كان�أك�_��:�حاول�ترجمة�ا�فهوم�إ�ىتجاه	`ول �
لم��« Civilization »دقة�vي�اختيار�اللفظ�العربي�ا�قابل�للفظ�+جن &،�كما�أن�مفهوم�

وإنما�كان�مباشرا�vي��« Culture »يخضع�Üي�استخدام�مجازي�مثلما�خضع�له�مفهوم�
  2.معناه�ود§لته

لفظ�"حضارة"�الذي�كان�أك�_�إ�ى��« Civilization »ترجم�مفهوم�تجاه	الثاني:	�
من�الربع�الثاني�من�القرن�العشرين،�إذ�بدأت�هذه��انتشارا�vي�الكتابات�العربية�ابتداء

سه� بُّ
َ
ل
َ
ال`_جمة�صحيحة�vي�ضوء�أحد�معاني�الحضارة،�غ�_�أن�تطور�ا�فهوم�العربي�وت
  3.اهبالد§§ت�+وروبية�للفظ�+جن &�قد�أخرج�مفهوم�"الحضارة"�عن�نطاقه�ومحتو 

أن�التعريفات�ا�قدمة�للحضارة،��ي�نفسها�التعريفات�الÆ&�كما�يؤكد�الباحث�
�الخ©ف�vي�� ق ستخدام�هو�مجرد�اخت©ف�لفظي�§�يؤثر�ع�ى�دمت�"للمدنية"�وهذا

�+وروبي �ا�فهوم �مضمون �الصادر�عن �مفهوم���Civilizationا�ضمون �يرتبط حيث
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ة�vي�بعدها�ا�ادي�وا�لموس�الذي�يتحقق�الحضارة�إما�بالوسائل�التكنولوجية�الحديث
�أو�يرتبط� �ومؤسسات، �وعادات �ودين �حكومة �ونظام �وبناء �مخ`_عة �آلة �خ©ل من

تجاه�الذي�وهو���1.بالعلوم�وا�عارف�والفنون�الحديثة�و+نظمة�السائدة�vي�أوروبا
برز�حسب�الباحث�مع�كتابات�محمد�حسن�ن�هيكل�الذي�أضفى�مع�ÝÑشموليا�ع�ى�

الحضارة،�معتb_ا�الحضارة�العا�ية��ي�حضارة�واحدة،�و�ي�القائمة�vي�أوروبا��مفهوم
وvي�هذا�السياق�فإن�محمد�حسن�ن�هيكل�سبق�2.باعتبارها�خ©صة�التطور�البشري 

وأن�قدم�فهما�شموليا��فهوم�الحضارة�لدى�معظم�الكتابات�vي�مصر�والعالم�العربي،�
�دعت�إ �العا�ية�و� �ى�نقل�الÆ&�ع�ى�اخت©ف�مرجعيا�Ûا ندماج�الكامل�قيم�الحضارة

ف�Ðا،�حيث�يقول:�"�فمن�التعسف�أن�تحدد�الحضارة�زمانا�ومكانا،�فã&�ليست�وليدة�
عصر�من�العصورأو�قرن�من�القرون،�فالعصورا�تباينة�وا�ت©حقة�تكاثفت�vي�إقامة�

�العا�ية �نسبة�الحضارة �ادعاء �وإن�أمة�من�+مم�§�تجسرع�ى �.إل�Ðا�بنيان�الحضارة
إن�ا�دنية��...لقد�ساهمت�+مم�جميعا�vي�إع©ء�صرح�الحضارة،�كل�بنصيب�معلوم

+وروبية�القائمة�ليست�ملكا�Üوروبا�وحدها،�وإنما��ي�ملك�مشاع�للعالم،�Üن�جميع�
إن�الحضارة�تراث�عالم&�§��.الشعوب�قد�ساهمت�فيه�عن�طريق�مباشر�أو�غ�_�مباشر

�ن،�ف©�وجود�لحضارة�شرقية�و§�لحضارة�غربية،�وإنما�يجوزشطره�إ�ى�جزئ�ن�منفصل
  3.هناك�حضارة�عا�ية�واحدة�يجب�5يمان��Õا�و5خ©ص�لها"

  مفهوم	الثقافة	عند	محمد	حمد	الجوهري:	-ب	

من�حيث�استعراض��،لم�يختلف�محمد�حمد�الجوهري�عن�نصر�محمد�عارف
�الع �والثقافية �السياسية �والسياقات �الثقافة �vي�مصدر�مفهوم �تحكمت &Æال� لمانية

نقله�إ�ى�العالم�العربي�5س©مي،�عن�طريق�س©مة�مو�Ý·ëباعتباره�أول�من�قام�بنشر�
�تبناها� &Æال� �التعريفات �أهم �ب�ن �ومن �بعد، �فيما �التعريفات �لتتوا�ى �ا�فهوم، هذا
�كتابه� �خ©ل �من �الجوهري �حمد �محمد �ركز�عل�Ðا &Æال� �وا�سلمون �العرب ا�فكرون

�وا �Þدوار��لحضارات،(الثقافات �الك©سيكي �هو�التعريف �وا�فهوم) �النشأة اخت©ف
�ثقافة� �من �جزءا �ا�سي%ي �يعتb_�الدين �ا�فكر�العلماني �هذا �أن �رأيه �ففي تايلور،
�تلك� �ع�ى �إ§ �ينطبق §� �تعريفه �أمر�يجعل �وهذا �و+مريكية، �+وروبية ا�جتمعات
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�دون�أن�تكون�م �العلمانية، �ا�جتمعات�5س©مية�ا�جتمعات�ذات�ا�رجعية �به عنية
  .والصينية�والهندية�ودول�آسيا�والبوذية�وا�جتمعات�الهندوسية�vي�الهند�وغ�_ها

والتعريف�الذي�قدمه�تايلور��فهوم�الثقافة�والذي�يورده�محمد�الجوهري�vي�
عتقاد�الديÑ&،�والفن،�ا�عقد�الذي�يشمل:�ا�عرفة،�و� �ما�نصه:�"ذلك�ا�ركب�الك�ي

ون،�والتعاليم�+خ©قية،�والعادات،�وأي�عادات�أو�مقدرات�مكتسبة�بواسطة�والقان
  1".الفرد�باعتباره�عضوا�vي�ا�جتمع

الدين�أحد�العناصر�اعتباره�هو��يرى�الكاتب�أن�ا�شكل�الذي�وقع�فيه�تايلور 
�للمجتمعات� �العلمانية �الثقافة �من �جزء �ا�سي%ي �الدين �أن ÝÑبمع� �للثقافة، ا�كونة

�"الدين��2ة،+وروبي �اللفظ �بصريح �تعريفه �يذكر�vي �لم �تايلور �أن �من �الرغم ع�ى
�Üنه� �ا�عتقدات �كل �ع�ى �ينطبق �تعريفه �يجعل �فهذا �ذكر�"ا�عتقد" �وإنما ا�سي%ي"
�أو� �الدين �مع �يتعارض §� �تعريفه �ومادام �الثقافة، �تعريف �vي �عنصر�الدين يدخل

وسياقات�أخرى�مختلفة،�علما��ا�عتقدات�+خرى،�مما�يسمح�له�الولوج�إ�ى�مرجعيات
�ثقافة� �من �جزء �هو�فقط �ا�سي%ي �الدين �أن �حقيقة �§�ينفي �نفسه �الجوهري أن

حيث�يقول:�"أما�الدين�الذي�تدين�به�هذه�ا�جتمعات�الغربية�فهو��،ا�جتمع�الغربي
�ا�جتمعات� �حياة �وطريقة �العلمانية، �الثقافة �عناصر �من �عنصرا �أو �جزءا يمثل

كية،�وvي�هذه�الحالة�§�يشكلها�الدين�ا�سي%ي،�ولكن�يشكلها�الفكر�+وروبية�و+مري
والغريب�vي�+مر�أن�الكاتب�يقر�بأن�تعريف�تايلور�هو�	3العلماني�السائد�وا�سيطر"

�وضع� �أن �"ومنذ �قائ©: �الثقافة، �مكونات �ضمن �ا�سيحية �تدخل �بأن �يسمح الذي
�لتمث �ا�سيحية �عادت �الثقافة ��فهوم �تعريفه �العناصرا�كونة�تايلور �من �عنصرا ل

"�علما�أنه�يصرح�vي�الفصل�.للثقافة�العلمانية،�ثقافة�ا�جتمعات�+وروبية�و+مريكية
  4.الثاني�من�كتابه�أنه�يتب�ÝÑتعريف�تايلور�فهوم�الثقافة
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  تعريف	الثقافة	عند	محمد	عمارة:	-ج	

باعتبارها�يعرف�محمد�عمارة�مفهوم�الثقافة�من�خ©ل�ربطه�بمفهوم�الهوية،�
�§�تتغ�_�و§�تتجدد" &Æال"� �الثوابت �تشكل &Æال� �وحقيقته �يرى �1جوهر�الî·&ء �حيث

الثقافة�تتكون�من�عناصر�تتمثل�vي�لغ½�ا�العربية�وفكرها�5س©مي،�فv�&ãي�نظره�"كل�
ما�يسهم�vي�عمران�النفس�و�Ûذي��ا،�فالتثقيف�من�معانيه�ال½�ذيب،�وإذا�كانت�ا�دنية�

باÜشياء،�فإن�الثقافة��ي��Ûذيب�النفس�5نسانية�باÜفكار�وك©هما��ي��Ûذيب�الواقع�
ا�الحضارة�الÆ&��ي�العمران ُهما�ِشقَّ

َ
  2".عمران،�عمران�للواقع�وعمران�للنفس،�ف

�الثقافة��وعموما، �مفهوم �يجعل �تعريف �هو�كل �أتبناه �الذي �الثقافة فمفهوم
يدخل��،ا�ليس�محسوساليس�مفهوما�مرادفا�للحضارة،�كما�يجعل�منه�مفهوما�مجرد

�ا�عقدة� �بكل�أبعاده �ما، �مجتمع �حياة �طريقة �إطار�السلوك�الذي�يسمح�بدراسة vي
�يوافق�رأي�إدوارتايلور� �وهو�ما �ا�عتقد�والفن�والقانون�والتقاليد، �ف�Ðا �بما وا�ركبة،

  .رغم�قدمه

II-	W#��$%א	
���W#��$%א	
���W#��$%א	
���W#��$%א	
���	 		 		 		 	
1	-	W&�'���	(����)W&�'���	(����)W&�'���	(����)W&�'���	(����)	 	

�ا �من �والحضارة �الثقافة �مفاهيم _bمن�تعت� �وافرا �حظا �نالت &Æال� �فاهيم
هتمامات�الواسعة�للعلوم�5نسانية�الÆ&�تناول½�ا�من�عدة�زوايا،�فإذا�كان�الفضل�� 

� �الثقافة �مفهوم �التعرف�ع�ى �vي �لعلم�+ن�_وبولوجيا من�خ©ل��Culturaالكب�_�يرجع
�جتمعات�الدراسات�والبحوث�ا�يدانية�الÆ&�أجراها�علماء�+ن�_وبولوجيا�ع�ى�نطاق�ا

�عشر،�البدائية، �عشر�والتاسع �الثامن �القرن�ن �خاص�خ©ل �علم �يتبلور �أن �قبل
�ثقافية، �زوايا �من �5نسان �بدراسة ��Ûتم �الثقافية �مفهوم��باÜن�_وبولوجية فإن

� �الفلسفة،�Civilizationالحضارة �مجال �التاريخ،�ظهر�vي �� �وعلم من��جتماع،وعلم
� �العلوم��Ûتم�بكل�ما �وأفقي،منطلق�أن�هذه من�استكشاف�للتعميمات��هو�شمو�ي

�الكb_ى، ��جتماعية �الكيانات �وتطور �تفاعل �ترصد &Æال� �العامة �حجم��والقوان�ن vي
�بالعالم، �ع©قة �له �ما �وكل �وا�جتمعات، �جعل��الحضارات �الذي �هو�السبب وهذا

                                                           
1 � -�� �عمارة ��-محمد �وا�عاصرة �ب�ن�+صالة �الثقافية �عن�مركز�5ع©م��-الهوية �الصادرة �الرسالة مقال�بمجلة
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�الحضارة، ��فهوم �§�تتطرق �ا�يداني��+ن�_وبولوجيا �عملها �صميم �vي �§�يدخل Üنه
�مباحث� �من �أساسيا �مبحثا �الحضارة �موضوع �أصبح �ذلك �من �وانط©قا والضيق،

�5نساني، �كبار،�الفكر �مفكرون �الدراسات��تناوله �vي �كث�_ة �إسهامات قدموا
خاصة�مع��ابتداء�من�القرن�الثامن�عشر�إ�ى�حدود��Úاية�القرن�العشرين،�الحضارية،

� �هينتنجون �صمويل �من �كل �بخصوصها �أثاره �الذي vي:��Samuel.Huntingtonالجدل
  .مع:��Úاية�التاريخ��Francis Fukyamaصراع�الحضارات،�وفرانسوا�فوكوياما

�سأختار� �الثقافة، �شأن �ذلك �vي �شأ�Úا �ا�فهوم، �لهذا �عديدة �تعاريف هناك
جتماع�دون�مارتندال�،�م�³ا�ع�ى�الخصوص�تعريف�عالم�� بعضها�كقاعدة�للدراسة

Don. Martindaleباعت�� �يعرفها �تتم���الذي �للمجتمع �متقدمة �"حالة �تش�_�إ�ى: بارها
  "1	بمستوى�متقدم�من�الفن�والعلم�والدين

�"تتشكل�من�التجه���الفÑ&�للمجتمع�5نساني، �تعريف�آخر�للحضارة�يرى�أ�Úا:
  "2وهو�التجه���الذي�يستند�إ�ى�ازدهار�العلم�والتكنولوجيا�وا�عدات�ا�ادية�+خرى 

إ�ى�نسق�ثقاvي�محدد�التنظيم��تb_�الحضارة:�"تش�_من�التعاريف�+خرى�الÆ&�تع
"�يش�_�تعريف�آخر�للحضارة�باعتبارها:�"§�تستند�3وأك�_�دواما�أك�_�شمو§�من�الثقافة،

�و§�تنتم&�إ�ى�شعب�من�الشعوب،�و§�ترتبط�بجنس�من�+جناس،�إ�ى�أساس�عري،
من��جغرافية�نطقةأو�إ�ى�م�ع�ى�الرغم�من�أن�الحضارة�قد�تنسب�إ�ى�أمة�من�+مم،

�إ§، �ليس �التعريف �سبيل �ع�ى �العالم �رمز�للهوية،�مناطق ��ي &Æال� �الثقافة �بخ©ف
أو�يتفرد��Õا��وعنوان�عن�الذاتية�وتعب�_�عن�الخصوصيات�الÆ&�تتم����Õا�أمة�من�+مم،

والحضارة��ي�وعاء�لثقافات�متنوعة�تعددت�أصولها�ومشار�Õا��شعب�من�الشعوب،
��ومصادرها، �روح�فام`�جت �تعb_�عن &Æال� �الحضارة �خصائص �فشكلت وت©قحت،

�وتجليا�Ûا، �إشراقا�Ûا �vي �ا�ش`_ك��5نسانية �القاسم ��ي &Æال� �العامة �ا�بادئ وتعكس
ولكل�حضارة�مبادئ�عامة�تقوم�عل�Ðا،�تنبع��ب�ن�الروافد�وا�صادر�وا�شارب�جميعا،

�ال �أقوى �من �طبيع½�ا �تستمد �وضعية �أو�فلسفية �دينية، �عقيدة �رسوخا،�من عقائد
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وأشدها�تمكنا�vي�القلوب�والعقول،�بحيث�تصطبغ�الحضارة�بصبغة�هذه�العقيدة،�
  �1وتنسب�إل�Ðا،�فتكون�النسبة�صحيحة،�لصحة�ا�بادئ�الÆ&�تستند�إل�Ðا�"

2	-	W#��$%א	
���	א�+א�!*	א�����*	��
	א%$��#W(���א�	����	א�+א�!*	א�����*	��
	א%$��#W(���א�	����	א�+א�!*	א�����*	��
	א%$��#W(���א�	����	א�+א�!*	א�����*	��  (���א�	�

  تصور	لوسيان	في��:	- أ	

دارس�ن�الغربي�ن�vي�تتبع�تاريخ�مفهوم�من�غ�_ه�من�ال�توسع�لوسيان�فيb_�أك�_
�5نسانية، �التجارب �بتطور �يتطور �باعتباره ��فهو �الحضارة، �الذي�يرى �ا�فهوم أن

تتداوله�الصحف�وا�ج©ت�والكتب،�يجعل�ا�رء�§�ينفك�عن�الحديث�عن�5نجازات�
،�والتقدم�ومنافع�الحضارة،�أحيانا�عن�قناعة�وأحيانا�بسخرية�وأحيانا�أخرى�بمرارة

�ا�فهوم�vي�الد§لة�ع�ى�مفهوم�ن�مختلف�ن:�+ول،�يكمن�vي� بحيث�يتم�توظيف�هذا
�يش�_ �الحضارة �مفهوم �الجمعية��أن �الحياة �تشكل &Æال� �الخصائص �مجموع إ�ى

للمجموعة�5نسانية،�والÆ&�تتج�ى�vي�الحياة�ا�ادية�والفكرية�و+خ©قية�والسياسية�
روحة�مفادها�أن�الحديث�عن�تقدم�الحضارة�والثاني�يتمحور�حول�أط�2.و�جتماعية

�أو�ضعفها،�هو�حديث�يقوم�ع�ى�حكم�قيم& �أو�عظم½�ا  Un jugement deأو�إخفاقها

valeurءالعظيم�&·îوالجميل،�+ك�_�نب©�و+ك�_��وعليه�فإنه�يرى�الحضارة��ي�ذلك:�ال
شية�راحة�و+فضل�أخ©قيا�وماديا،�أي�نتحدث�عن�ذلك�الî·&ء�الذي�ليس�هو:�الوح

�أن�الحضارة�تمنح�5نسان�قيمة�.والb_برية�أو�نصف�الحضارة وهيبة�وكرامة��مؤكدا
�لها �ومروجا �ومستفيذا �وداعيا �مشاركا �ذلك��.باعتباره ،_bلوسيان�في� �من�منظور إ�Úا

�الذي� �الفردي �الشرف �وذلك �ا�تحضرة، �ا�جتمعات �به �تتمتع �الذي �العام الصالح
  �.يفتخر�كل�واحد�منا�بحيازته

يعتb_�مفهوم�الحضارة��من�خ©ل�هذين�ا�فهوم�ن�ا�تعارض�ن،�أن�فيb_يتضح�
هو�مفهوم�حديث��ستعمال�vي�اللغة،�وأن�"�هذه�الكلمة�ابتكر�Ûا�فرنسا�من�خ©ل�
الروح�الفرنسية�للقرن�+خ�_"�وقد�قدم�vي�هذا�السياق�عدة�استشهادات�تفيد�أن�

م،�حيث�دخلت�vي�قاموس�1798"حضارة�"�قد�بدأ�استخدامها�بشكل�مكثف�بدءا�من�
�ا�وسوعة�(Dictionnaire de l’Acad’mie)+كاديمية �ا�وسوعة��(L’encyclopedie) وvي وvي
وكل�هذه�ا�راجع�أهمل½�ا�vي�السابق�باستثناء��(L’encyclopedie M’ethodique)ا�نهجية�
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وبمعناها�الذي�أوجد�لها�مكانا�ب�ن�صفحا�Ûا��(Dictionnaire de Trevoux)قاموس�تريفو�
 .القانوني

  تصور	أوسوالد	شبينغلر:	-ب	

�شبينغلر �أوسوالد �للنظرة��Oswald Spenglerينطلق �مخالفة �أطروحة من
السابقة�عن�الحضارة،�والÆ&�كانت�تعتقد�أن�الشعوب�و+مم�تجمعها�روابط�مختلفة�
�أو� �لغوية �وحدات �ليست �الشعوب �بأن �يعتقد �إذ �واللغة، �الدم �بي�³ا �من ومحددة

تتم���بنقاء�الدم�والعرق،�وإنما��ي�وحدات�روحية،�Üن�الحضارة��ي�أ�Úا�أو�سياسية�
  الÆ&�تعطي�الروح�للشعوب،�وبذلك�عرف�الشعوب�وقسمها�إ�ى�ث©ث�مجموعات:

�عن��- �عبارة �بالشعوب�+ولية، �يسم�Ðا �ما �و�ي شعوب�سابقة�عن�الحضارة،
  .ة�معروفة�ومفهومةجماعات�كب�_ة�غ�_�متجانسة،�تنشأ�وتتفكك�دونما�شرط�أو�قاعد

  .شعوب�متأخرة�عن�الحضارة،�ويطلق�عل�Ðا�اسم�شعوب�الف©ح�ن�-

شعوب�متحضرة،�تنشأ�ح�ن�تشع�روح�الحضارة،�مثلما�حدث�مع�الحضارة��-
  .الغربية�الÆ&�استيقظت�vي�القرن�العاشر

وبذلك�فقد�صحح�النظرة�السائدة�عند�ا�ؤرخ�ن�السابق�ن�الÆ&�كانت�تعتقد�
�ا ��ي �الشعوب �للتاريخ،�أن �صانعة �وحدات �مجرد �وبكو�Úا �الحضارة، �تخلق &Æل

فشبينغلر�يرى�أنه�"يجب�أن�نؤكد�بكل�ما�أوتينا�من�قوة�أن�الحضارات�العليا��·&ء�
��ي� �وإنما �ا�نتجة �ليست �ذلك �من �العكس �ع�ى �الشعوب �بينما �+صالة، �كل أصيل

�الحضارة�1إنتاجها" �نتيجة�تحقق�التحضر�ونشوء لك�نجده�بذ�.أي�أن�الشعوب��ي
�ا�قياس�+وروبي� يعتمد�vي�تحليله�للحضارات�ع�ى�التفس�_�الدوري�للتاريخ�متجاوزا

�العالم �بحيث��.الخاص�الذي�طبق�ع�ى �الحضارات، �يخرج�بتصور�دوري�لتطور كما
�ويتعاقبان، �والحضارة �الثقافة �و�رتقاء��2تتواجه �الصعود �مراحل �تم�� فالثقافة

  3.الحضارة�فإ�Úا�تم��مراحل��نحطاط�(الشتاء)�(الربيع�والصيف�والخريف)،�بخ©ف

                                                           
�- مكتبة�ال�³ضة�ا�صرية��-سلسلة�ا�فكرين��-سلسلة�خ©صة�الفكر�+وروبي��-شبنجلر�-عبد�الرحمان�بدوي��-� 1

  �270-��268صص:��-��1941-مصرن��-القاهرة�
�الحضارات��-رو§ن�بريتون��-� 2 �-��1993-ب�_وت��-منشورات�عويدات��-يل�ترجمة�خليل�أحمد�خل�-جغرافيا

  �24- �23صص:�
3 �-�� �ولسون ��-كولن �الحضارة �حسن��-سقوط �زكي �أنيس ��-ترجمة �دار�9داب ��-منشورات �-��1987- ب�_وت
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�يتعلق�با§  �ما �أن�أما �يذهب�شبينغلر�إ�ى �والتاريخ، رتباط�الوثيق�ب�ن�الحضارة
�التاريخ�ليس�إ§�حضارات�§�رابط�بي�³ا�و§�توجد�أسباب�لقيامها،�فكل�حضارة�تخضع

كدا�بأن�فلسفة�بمجرد�قيامها�إ�ى�دورة�حياة�بيولوجية�شب�Ðة�بحياة�الكائن�ال%ي،�مؤ 
�للحضارة �ا�ورفولو�ي �البناء �فهم �vي �تكمن �فلكل��،التاريخ �الخار�ي، �شطرها أي

حضارة�روح:�ربيعها�هو�زمن�بطو§�Ûا�وم©محها،�صيفها�هو�قيام�مد�Úا�بمحاذاة�ريفها�
�وتزدهر�التجارة� �الروحية �ينابيعها �كامل �وتتدفق �تنموا�دن �ح�ن �وخريفها وقراها،

نتقال�إ�ى�الشتاء�حيث�تظهر�ا�دن�الفلسفة�الدين،�ليبدأ�� �وتتحدى�وتتوسع�الدول 
  1.العا�ية�والطبقات�العمالية�وقيام�الدولة�الرأسمالية

  تصور	أل��ت	اشفاي��ر:	-ج	

يقدم�ألb_ت�تعريفا�أخ©قيا�للحضارة�معتb_ا�أ�Úا�ذلك�ا�جهود�الذي�تس¾ى�من�
ي�وتحقيق�التقدم�من�أي�نوع�خ©له�ا�جموعات�5نسانية�إ�ى�"تكميل�النوع�5نسان

  �2.كان�vي�أحوال�5نسانية�وأحوال�العالم�الواق¾ي"

كما�يتطرق�إ�ى�مقومات�الحضارة�الÆ&�تتمثل�vي�تخفيف�+عباء�ا�فروضة�عن�
+فراد�والجماه�_�والنشء،�وهذه�+عباء��ي�أعباء�الكفاح�من�أجل�الوجود،�مبينا�أن�

_bالكفاح�يتحقق�ع� �الطبيعة�الخارجية�ت�التخفيف�من�هذا �العقل�ع�ى عزيز�سيادة
�vي� �نفسها �تحقق &ãف� �مزدوجة، �طبيعة �لها �فالحضارة �ولهذا �5نسانية، والطبيعة

�نوازع�5نسان �ع�ى �وثانيا �القوى�الطبيعية، �العقل�أو§�ع�ى �أن��3.سيادة &Ñيع� وهذا
�ع�ى� �ينب»ي �وبذلك �البشرية، �والطبيعة �الخارجية �الطبيعة �عبء �تخفف الحضارة

نسان�تسخ�_�هات�ن�الطبيعت�ن�من�خ©ل�عملية�الحضارة�والتحضر�لصالح�عقله�5
  �.وسيادته

  تصور	أرنولد	توين�e:	-د	

ستجابة،�ات�تنشأ�من�خ©ل�شروط�التحدي�و� يذهب�توين &�إ�ى�أن�الحضار 
�لكون�ا�جموعات�البشرية�تخضع�لعدة�تحديات�أثناء�طور�النشأة�الحضارية،� نظرا
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�ع�ى�م �يجعلها �وبالتا�ي�مما �تستجيب�استجابة�إيجابية، �فإما حك�الوجود�أو�العدم،
تتمكن�من��ستقرار�والتحكم�vي�وظائف�البيئة،�وإما�§�تستجيب�إ�ى�ذلك�التحدي،�
�تلك� �غزو �vي �يتسبب �واستمراره �التحدي �تواصل �Üن ��ندثار، �عملية �تبدأ وبالتا�ي

�الت ��Õا �تخفق�vي�خلق�استجابات�تتجاوز يعتقد��1.حديات�ا�طروحةالحضارة�عندما
�&Æمصدر�مجموعة�من�النكبات�ال�_bتخلق�استجابات�تعت�§�&Æتوين &�بأن�التحديات�ال

الذي�يحصل�vي�ا�جتمع�هو�أحد��نشطاركما�يعتقد�أن�عامل���2.شهد�Ûا�5نسانية
نشطار�العامل�ينقسم�إ�ى�نوع�ن�هما:���العوامل�الرئيسية�vي�ا�Úيار�الحضارات،�وهذا

�من�العم �ا�نسجمة �البشرية �ا�جموعات �vي �يحدث �الذي �التحلل �به &Ñونع� ودي،
ضطرابات�الكb_ى�الÆ&�شهد�Ûا�ا�جتمعات�الÆ&�تنتã&�الناحية�الجغرافية،�ويتمثل�vي�� 

�ا� �+فقيبانح©ل �و�نشطار �وحضارته، �مستوى��جتمع �ع�ى �يحدث �الذي هو
نعزلة�عن�بعضها�البعض�من�ا�جتمعات�البشرية�ا�ختلطة،�لكن�vي�الوقت�نفسه�م

  �3.الناحية��جتماعية

� �من �ا�فكرين�انط©قا �بعض �رأي �عكست &Æال� �والتصورات �ا�فاهيم بعض
نرى�أن�+قرب�والدارس�ن�vي�الثقافت�ن:�الغربية�والعربية�5س©مية��فهوم�الحضارة،�

يا�شموليا،�النظر�للمفهوم�باعتباره�يخ`�ل�وضعا�إنسان�إ�ى�تصورنا�vي�هذا�الكتاب�هو:
�تعكس�مستوى�تطور�قدراته� �راكمه�من�إنجازات�صناعية�وتكنولوجيا، �حجم�ما vي
�تاريخية� �ف`_ة �كل �خ©ل �و�قتصادية �والسياسية �و�جتماعية �والثقافية العقلية

�كانت��.معينة �حيث �5نسان، �تاريخ �vي �ا�توحشة �ا�رحلة �عن �يتم��5نسان بذلك
�تتكامل�مع�سلوكات�الحيوا �يشكل�الدين�.نسلوكاته �الوضع�-إذ قاعدة��-داخل�هذا

باعتبارها�منت�Ýãالكمال�والتقدم��خلفية�صلبة�vي�البناء�الحضاري�vي�كل�الحضارات،
فلكي�يعمر�طوي©�§�بد�له�من�بنية�عقدية��والبناء�الذي�يسهر�5نسان�ع�ى�تأسيسه،

 .اهات�بناء�الحضارة�والحفاظ�عل�Ðاوتتحمل�إكر �قوية�تدعمه،

�أجمع �وحيوي½�ا،�لقد �الحضارة �كينونة �ع�ى �والف©سفة ولذلك��ا�فكرون
_bإمدادا�وطاقة�متجددة��فالشعوب�بكل�ما�تقدمه�من�إمكانات�ثقافية�وإبداعية،�يعت

�يموت�5نسان�بعد�أن�يستنفذ� �الفناء،�كما للحضارة�باستمرار،�وإ§�يكون�مص�_ها
�وه �و��Úيار، �الشيخوخة �إ�ى �النشأة �من �الحياة �مراحل �خلدون�كل �ابن �يسميه وما
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أوسوالد�شبينغلر،�وهو�الرأي�الذي�أميل��بنظرية�التعاقب�الحضاري،�وأكده�ا�فكر
�وبقدر�عائدا�Ûا��،إليه �مساهمته، �بحسب �كل �مش`_ك �إنساني �ملك باعتبار�الحضارة
 .عليه

فã&��عتبار،وأخذها�بع�ن�� �نتباه�إ�ى�خصوصية�كل�حضارة،ولذلك�وجب�� �
إ§�أ�Úا�تختلف�بحسب�5بداعات��كل�ما�هو�إنساني�عام�وشامل،وإن�كانت�تش`_ك�vي�

�تشكل�خاصية�معينة�لها،ولذلك�سأبرز�بعض� &Æالثقافية�لكل�حضارة،�و+سس�ال
  .والحضارة�الغربية�خصائص�الحضارة�العربية�5س©مية،

  :.��-,	א%$��#	א"! ���.��-,	א%$��#	א"! ���.��-,	א%$��#	א"! ���.��-,	א%$��#	א"! ���	-	3

�ثقاف تعتb_�الحضارة �لتفاعل �إنسانيا، �نتاجا �vي�5س©مية �انصهرت �عديدة ات
أم�كان�نابعا�عن��إيمان�واقتناع،�5س©م�منذ�ظهوره،�وسواء�كان�انخراطا�ناتجا�عن

�وخوف،�ان��ار�وإعجاب، �رهبة �عن �كان �� �أم �ا�ش`_ك�تقالنفإن �+فق للوضع��إ�ى
�الجديد، �5س©م،�ظلت�الثقاvي �أقرها &Æال� �وا�ثل �والقيم �ا�بادئ �جعلها��تؤطره مما

�ا�كتسب�تشكل�مصدر  �5رث�الثقاvي �من�خ©ل�توظيف �§�ينضب، �معرفيا �وخزانا ا
�يتناسب�والوضع�الجديد، مشكلة�بذلك�هجنة�ثقافية�تأسست��سابقا،�وصقله�بما

  .عل�Ðا�الحضارة�5س©مية�§حقا

�كل� �فيه �ساهمت �مش`_ك �وإرث �وعميق، �شامل �مفهوم ،ÝÑا�ع� ��Õذا و�ي
فتكون�بذلك��فã&�ليست�متجانسة�تماما،�،5نسانية�ع�ى�اخت©ف�منابعها�الثقافية

�قومية�وخاصة، �اتساع��حضارة �ساهمت�vي &Æللقوميات�و+جناس�ال� �جامعة ولك�³ا
  1من�ب�ن�خصائصها�ماي�ي:�فغدت�حضارة�إنسانية،�إشعاعها�وامتداد�نفوذها،

�إس©مية، • �عقيدة �عن �انبثقت �حضارة ��Õا،�أ�Úا �وتشبعت �قيمها �استوعبت
� �إيمانية �من�إنتاج�البشر،فكانت�حضارة �وإن�كانت &ãف� فإن�مرجعي½�ا��وتوحيدية،

 _bي�5بداع�و� �الدينية�أكvبتكارقاعدة�خلفية�لها�. 

أ�Úا�حضارة�تأثرت�بكل�الثقافات�والحضارات�الÆ&�عرف½�ا�الشعوب�قبل�مâيء� •
كل�ذلك�موجه��وأثرت�فأبدعت�vي�العلم�وا�عرفة�والفن�والقيم�وا�ساواة،�5س©م،
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مسلم�وغ�_�مسلم��أبيض�وأسود،�§فرق�ب�ن�عربي�وعجم&،�انية�جمعاء،نحو�5نس
�ع�ى� �تأسست &Æال� �5س©مية، �الحضارة �كنف �vي �ويعيشون �لهم، �§دين �كانوا ممن

وكل�ما�يؤدي�إ�ى�سعادته�vي��اعتقاد�راسخ�بأن�5نسان�أهم�ا�خلوقات�ع�ى�5ط©ق،
 .وف�ا�طلوب�شرعاهو�عمل�يدخل�vي�خانة�+مر�با�عر �الدنيا�و9خرة،

أ�Úا�حضارة�تعرف�توازنا�واعتد�،�ب�ن�الجوانب�ا�ادية�والجوانب�الروحية،�� •
 .وخ�_�+مور�أوسطها�و§�ضرر�و§ضرار،�ف©�إفراط�و§�تفريط،

• � �دائمة �حضارة �أ�Úا �+خ�_ة، ��-الخاصية �غ�_�قائدة �لو�كانت ÝÆتستمد��-ح
�5س©م، �استمرارية �من �ع�ديموم½�ا �تأسست �مبادئه،الذي �تكفل���ى �هللا �دام فما

الجواب��لك�³ا�كيف�ستح��ÚÜ�،Ýا�مقرونة�به،�إ§�و�ي�قائمة�ببقائه،�بحفظ�5س©م،
 .ره�ن�بأوضاع�ا�سلم�ن

-��&Æي�القرون�الوسطى�الvوبذلك�حققت�الريادة،�وقادت�مس�_ة�العلم�وا�عرفة�
  .5س©مبينما��ي�عصور�التنوير�vي�تاريخ��شكلت�Üوروبا�عصور�الظ©م،

 1:.��-,	א%$��#	א������.��-,	א%$��#	א������.��-,	א%$��#	א������.��-,	א%$��#	א������	-	 4

�والفرنسية� �+مريكية �+وروبية: �الحضارات �كل �الغربية �بالحضارة ونقصد
و+�انية�و5نجل��ية�و5سبانية،�تقوم�ع�ى�امتدادات�فكرية�عميقة،�تصل�إ�ى�عهد�

 ومن�خصائصها:�اليونان،�أي�ما�يعرف�بالفلسفة�القديمة،

بل�تقوم�ع�ى�الجوانب��الجانب�العقدي�و5يماني،أ�Úا�حضارة�§�تقوم�ع�ى��-
وما�هو�غ�_��تنكر�الغيبيات�ا�ادية�والعلمية�وحدها�لتفس�_�الكون�وا�عرفة�والسلوك،

بل��ي�نظرة�ذات�نزعة��وبذلك�كانت�رؤية�الفكر�الغربي�ليست�رؤية�متوازنة،�ح¸·&،
 .تفصل�ب�ن�الدين�والحياة��جتماعية�(الدولة)�علمانية،

�تغلي��ا�منطق�الصراع�ع�ى�منطق�التدافع،�صائص�الحضارة�الغربية،من�خ�-
فما�يقع�من�صراعات�سياسية�وعسكرية�طاحنة�vي��فã&�§�تعرف�الس©م�و§�الحب،

�اليوم، �العالم �أطراف �ما�كل �غالبا �بل �الصدفة، �باب �من �صميم��ليس �vي يدخل
�الدو�ي، �الصعيد �ع�ى &·ëالقرار�السيا� �صناع ��أجندات �أغراض من��منفعية،لخدمة
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�أن�تقوي  �وهيمن½�ا،�شأ�Úا �مع�نفسه�ومع�الطبيعة،�نفوذها �فيعيش�5نسان�صراعا
�وأحيانا�صراعا�ب�ن�5نسان�و9لهة،�-ا�تخلف��-و5نسان��- القوي��-وب�ن�5نسان�

��ÚÜم�+قوى،�من�موقع�أ�Úم�+فضل،�ستع©ء�ع�ى�9خرين،وهو�ما�يكرس�منطق�� 
فالذات�العارفة�تتطلع�vي��ذال�والهيمنة�تتحقق�نتيجة�ا�عرفة،لكون�ا�عرفة�سلطة،�

 .العمق�للهيمنة�والسيطرة�ع�ى�الذات�الضعيفة�وتوج�Ðها

فإنه�من�باب��وع�ى�الرغم�من�كل�ما�يمكن�أن�يسجل�من�سلبيات�ونقائص،
�لوحدهم،�ا�وضوعية، �تخصهم �وقناعا�Ûم �اختيارا�Ûم �ضمن �يدخل �ذلك فإن��أن

�من �تخلو §� �وإيجابيات،�حضار�Ûم �العلوم��فوائد �تطور �بفضل �استطاعت فقد
�أحد��الرياضية�والطبيعية�والتكنولوجية، أن�تمكن�5نسان�من�إمكانات�لم�يمنحها

ح�ÝÆصار�العالم�سهل��فقربت�له��Õا�ا�سافات،�من�وسائل��تصال�ا�ختلفة،�قبله،
�ا�تناول، �باستمرار�نحو��بتكار�و5نتاج،�الوصول�وvي �الشروط��متطورة فهيأت�له

�5نسان، �وقدسية �حرية �لتثبيت �وا�وضوعية �ع�ى��الذاتية �التنصيص �خ©ل من
  .فأنتج�وأفاد�فتحرر�من�الخوف�والذل،�الحقوق�الÆ&�تضمن�له�الكرامة،

�نحن، �ومساو�Çم،�بخ©ف �9خرين �عورات �بتتبع �نكتفي �إبراز��الذين ومحاولة
 _bنعت� &Æالقيم�و+خ©ق�ال� �أساسالخصاص�ا�هول�vي وهو�ما��كل�حضارة،�دوام�ها

فكان�حري�بنا�أن�ننصرف�للتفك�_�بعمق��يجعلنا�نستعجل�سقوطها�vي�أقرب�9جال،
وبالكيفية�الفعالة�لعودة��vي�واقع�حضارتنا�الذي�§�يبعث�ع�ى��رتياح،�والعمل�بجد

�الحضارة� �إغناء �vي �سابقا، �كان �الذي �دورها �استئناف �إ�ى �5س©مية الحضارة
  .ورسالة�حضارية�وفريضة�دينية،�ة،�كل�ذلك�يعد�ضرورة�إنسانية،ا�عاصر 
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�عليه، �متعارف �الثقافية �التعددية ��فهوم �عالم& �تعريف �هناك وأي��ليس
سوف��محاولة�§خ`�ال�ا�فهوم�vي�تعريف�واحد�يحتوي�ع�ى�جميع�أشكالها�ا�ختلفة،

�وبدون�أي �غامضا �+رجح �سأسوق�بعض�التعاريف�لعلها��يكون�ع�ى �لذلك جدوى،
  تنجح�vي�تقريب�ا�فهوم:

�من� �مختلفة، �بشرية �جماعات �يضم �مكان �"وجود :&Ñتع� �الثقافية التعددية
�والتيارات� �و+فكار �و+عراف �و+جناس �والقوميات �والثقافات �الشرائع حيث
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أي�فئة�والطروحات،�ضمن�إطار�تنظيم&�اجتما×ي�وقانوني�وسياë·&،�يضع�منع�تعدي�
  1".ع�ى�+خرى�ويمنحها�حق�ا�واطنة

ويمكن�اعتبار�التعددية�الثقافية��ي�وجهة�النظر�الÆ&�تذهب�إ�ى�أن�الدول�§�
�أن�تساند�فقط�ا�جموعة�ا�ألوفة�من�الحقوق��جتماعية�والسياسية� ينب»ي�عل�Ðا

�عل �ينب»ي �ولكن �الدستورية، �الديمقراطيات �كل �تحم�Ðا &Æال� �للمواطنة �Ðا�وا�دنية
كذلك�تبÑ&�حقوق�الجماعات�الخاصة�ا�ختلفة�أو�السياسات�ال�Û�&Æدف�إ�ى��ع`_اف�

  �2.والتكيف�مع�الهويات�والتطلعات�ا�تم��ة�للجماعات�العرقية�الثقافية

�صراعات� �نتاج �و�ي �الغرب، �vي �نحو�ما �ع�ى �تطورت �الثقافية، �التعددية إن
�ب�ن �ال�عديدة �العرقية �الجماعات �من �مختلفة �خ©ل��ثقافية،أنواع �من تتحرك

�مختلفة، �وإدارية �قانونية ��ع`_اف��3مسارات �سياسات �أن �اف`_اض �ع�ى ترتكز
ومساندة�التنوع�العري،�ويمكن�"أن�توسع�الحرية�البشرية"�وتقوي�الحقوق�5نسانية�

  5.العرقية�والعنصرية�وتعمق�الديموقراطية�4وتقلل�من�"اله�_اركية"

�إطا �vي �الثقاvي �التعدد �من�"يدخل �يكون �بحيث �باÞدماج �ا�رتبط ر�التصور
ثقافية�الÆ&�- واجب�الدولة�الديموقراطية�"�ع`_اف"�من�جهة�بتعدد�ا�جموعات�5ثن

والبحث�من�جهة�ثانية�ع�ى�م©ئمة�vي�حدود��تساهم�بشكل�دال�vي�تكوين�ساكن½�ا،
ويتج�ى��هذا�التنوع�الثقاvي�وذلك�ع�ى�أسس�منطقية�وواضحة،�5مكانيات�ا�توفرة،

  .التصور�ا�رتبط�بالتعدد�الثقاvي�عن�وجهة�النظر�الÆ&�تقر�بالتذويب

�سقوط� �فدشن �الباردة، �الحرب �من �الخروج �عند �الدينامية �هذه �تقوت وقد
� �سنة �برل�ن �يخص�1989حائط �فيما �جديدة �مرحلة �الدو�ي، �ا�ستوى �ع�ى م

�بوادر�تشجيع�وظهرت�vي�عالم�يعرف�إعادة�التشكيل،�الصراعات�5ثنية�الداخلية،

                                                           
�- م�2009يناير��8محاضرة�منشورة�بتاريخ��-إطار�التعددية�الثقافية��ا�واطنة�vي�-انظر:�صابر�أحمد�عبد�الباي��-1

 :   http://kenanaonline.comع�ى�ا�وقع�5لك`_وني
ترجمة�إمام�عبد�الفتاح��-أديسا�التعددية�الثقافية�سb_�السياسات�الدولية�الجديدة�vي�التنوع�-ويل�كيميليا��-�2

  �82- ��81:صص�-�2011نيو�يو �-377العدد��-سلسلة�عالم�ا�عرفة��-إمام
  �81ص:��-ا�رجع�نفسه��-3
اله�_اركية:��ي�حق�لبعض�الفئات�بأن�تحكم�+غلبية،�دون�أن�يكون�لèقليات�إبداء�الرأي،�فã&�ليست�شراكة��-�4

�إ�ى� �استنادا �مرة �وتسلسليا �هرميا �طابعا �يأخذ �أخرى، �فئات �ع�ى �فئة �تسلط �بل �تدب�_�السلطة، �أجل من
  ومرة�عن�طريق�5نتخابات�الرئاسية�والنيابية.الشرعية�الدينية،�

  35ص:���- أديسا�التعددية�الثقافية�سb_�السياسات�الدولية�الجديدة�vي�التنوع��-ويل�كيميليا���-5
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وكان�الهدف�يكمن��مبنية�ع�ى�أساس�اح`_ام�حقوق�+قليات،�أشكال�التعدد�الثقاvي،
  1.والتنبؤ�بمخاطر�الصراعات�vي�بسط�ع©ئق�السلم�داخل�ا�جموعات�الثقافية،

�والتسامح�� �بقيم�ا�ساواة �إذن�"مصطلح�اق`_ن�من�حيث�ا�بدأ التنوع�الثقاvي
�خل �من �ا�هاجرين �ع�ى �عرقياو�نفتاح �متباينة �الثقافية�...فيات �التعددية وتضمن

�بأصولهم �يفخروا �وأن ��Õويا�Ûم، �يحتفظوا �أن �ا�واطن�ن �بحس��لجميع ويشعروا
�الثقافية� �والهويات �5قرار�بحقوق�ا�واطن�ن �بسياسة �تل`�م �أ�Úا �فض©�عن 5نتماء،

�يتم� �كمصطلح �الثقافية، �التعددية �حظيت �لقد �العرقية، �+قليات �عن�لجماعات
� �الثقافات �متعدد �من�-�Multiculturalالصفة �يتكون �الذي �ا�جتمع �من اشتقاقا

برواج�واسع�أو§�vي�كندا�وأس`_اليا�كإسم�لبند�رئي¸·&�vي��-جماعات�ثقافية�متنوعة�
�التعددية�الثقافية�العرقية�داخل�السياسة� �إدارة �vي السياسة�الحكومية�للمساعدة

�ظهور �القومية، �اق`_ن �السياق �هذا �لنتائج��vي �متنام �بإدراك �قويا �اق`_انا ا�صطلح
وكنتيجة�ل`�ايد�الهجرات�	2"اجتماعية�وثقافية�غ�_�مقصودة�للهجرة�ع�ى�نطاق�واسع

بما�يزيد�عن�ث©ث�ن�vي��العا�ية�"يصبح�العالم�باستمرار�مكانا�للدول�متعددة�+عراق،
�تساو  �ما �غالبا �التعددية�ا�ئة�من�السكان�ينحدرون�من�مجتمعات�أخرى،�هكذا ي"

�العام، �الخطاب �vي �ا�تعددة �"بالعرقية �بدورها�الثقافية �أدمجت &Æبالعنصرية��ال
�بحضور��ا�تعددة، �الثقافية �التعددية �حول �النقاشات �اهتمام �مقدار �إ�ى لتش�_

الجماعات�ا�هاجرة�غ�_�البيضاء�vي�ا�جتمعات�الغربية�البيضاء،�وvي�هذا�السياق�تثار�
ق�متنوعة�كا§ستجابة�للحاجة�إ�ى�التوجه�نحو�التوثر�العري�التعددية�الثقافية�بطر 

  3.والصراع�العنصري�الفع�ي�أو�ا�مكن"

  إ�ى�محاولة�اليسار�الجدري��ترمز�التعددية�الثقافية،�و"vي�سياق�أك�_�حركية،
�للثقافة�-الراديكا�ي- �التاريخ�وا�جتمع،�أن�يقلب�ا�فاهيم�+حادية �هيمنت�ع�ى &Æال�

�_bتعت� �العرق وكانت �حول �التعددية��...مرتكزة �دخلت �ا�تحدة �+مريكية �الو§يات vي
vي�سياق��الثقافية��Õذا�ا�عv�ÝÑي��ستعمال�العام�الواسع�vي�أثناء�بواكر�الثمانينيات،

نحيازها�نحو�انتقدت�ا�ناهج�ا�درسية�§ �إص©ح�ا�ناهج�ا�درسية�(الحكومية)�العامة،

                                                           
��-باتريك�سافيدان��-�1 �- 2011-�1ط�-دار�توبقال�للنشر��-ترجمة�ا�صطفى�الحسوني��- الدولة�والتعدد�الثقاvي

  �15- �14صص:�
�بي�- �2 �ميغان�موريس�نيت،طوني �معجم�مصطلحات�الثقافة��-لورانس�غروسب�_غ، �جديدة، مفاتيح�اصط©حية

  �196:ص�- ترجمة�سعيد�الغانم&��-وا�جتمع�
  197ص:��-ا�رجع�نفسه��-�3
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وفشلها�vي�5قرار�بإنجازات�النساء�وا�لون�ن�والناس�من��ما�يسم�Ýبا�ركزية�+وروبية،
  .خارج�تقليد�الحضارة�الغربية

إ�ى�إدراك�واضح�واهتمام��"ع�ى�العموم�تش�_�اللغة�ا�تفتحة�للتعددية�الثقافية،
�والهوية� �العنصر�والعرقية �ب�ن �وانفصا§ �إشكالية �تزداد �برحت �ما &Æال� بالع©قة

�يفسر��وبواكر�القرن�الواحد�والعشرين،�رين،الوطنية�vي�أواخر�القرن�العش �ما وهذا
ففي��أيضا��اذا�بقيت�التعددية�الثقافية�مفهوما�خ©فيا�برغم�رواجها�الشاسع�9ن،

فإ�Úا�تش�_�ع�ى�العموم�إ�ى�مآزق��ح�ن�أن�ا�ع�ÝÑالدقيق�للكلمة�ليس�بواضح�قطعا،
  1".سياسة��خت©ف�ومصاع��ا

ذا�ك�_�الحديث�عن�التنوع�الثقاvي�بقوة�مع��ا�ومن�جهة�أخرى،�هذا�من�جهة،
بالرغم�من�أن�التنوع�والتعدد�ظاهرة��منتصف�الثاني�من�القرن�العشرين�بالضبط،

باعتبارها�من�أقدم�الظواهر��بيولوجية�وجدت�مع�وجود�5نسان�ع�ى�هذه�البسيطة،
  .البشرية�ع�ى�5ط©ق؟

�خاص�لكونه�Paradegmeم�تجدر�5شارة�إ�ى�أن�كل�حقبة�تاريخية�تتم���بb_اديغ
�تنظيم �عن �مع�ن،�ا�سؤول �اتجاه �vي �وأساليبه��الفكر�وتوج�Ðه �وتجلياته بخلفياته

وهو�ما�طبعه��تمركز�حول�الذات�5§هية،�فb_اديغم�القرون�الوسطى�مث©،�.ومناهجه
�وا�يتاف��يقية، �للظواهر�الطبيعية �تفس�_ه �vي �ال©هوتي �واحد،�بالطابع �5له �فمادام

بمع�ÝÑأن�بعض�5رهاصات�.و§�مجال�للتنوع�حقيقة�واحدة�§�تقبل��خت©ف،فإن�ال
�ا�سي%ي� �الفضاء �vي �الثقاvي �التنوع �إشكالية ��قاربة �بوادر �اعتبارها �يمكن &Æال

�الb_اديغم،�و5س©مي، �ضمن�هذا �مؤطرة �مb_رات�ال©تنوع�كانت�§هوتية��كانت وأن
�ر�الحديث�الذي�شكل�فيه�5نسان�ا�حور،أما�vي�العص�.أك�_�م�³ا�فلسفية�أو�ثقافية

�وصناعية �وعلمية �معرفية �وتراكمات �اخ`_اعات �من �حققه �ما �من��...بفضل بالرغم
بمع��ÝÑكونه�كان�محكوما�بمركزية�الذات�الÆ&�شكلت�نوعا�من�تعا�ي�الوجود�الغربي،

�الغربية �الثقافة �تمركزحول �د§§ته �إحدى �vي �هو �الذات �التمركز�حول �آخر�أن
�تشكل�ا�ركز،باعتب �أو��ارها ��حاورته �ف©�دا×ي �متخلف، &·îفهو�هام� �عداها وكل�ما

  .وهو�مايعÑ&�باختصار�نفي�Þشكالية�التنوع�الثقاvي�التعامل�معه،

                                                           
  �198:ص�-�رجع�نفسه�ا�-�1
  



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 52 

�تتفكك، �ف�Ðا �الذات �بدأت &Æال� �ا�عاصرة �الف`_ة �العلوم��بخ©ف �تطور بفضل
يتشوي�والفرويدي�وبفضل�النقد�ا�ارك¸·&�والن�الÆ&�ركزت�ع�ى�الجانب�النف¸·&�عامة،

�الحقيقة،�خاصة، �§مت©كها �محوريا �مركزا �تعتb_�نفسها �كانت &Æال� �تعد��فالذات لم
�ا�رجعيات،�كذلك، �تعدد �عن �الناتجة �الذوات �تعدد �عن �الدراسات وبدأ��فأتبثت

�ا�وضوعية:� �الشروط �باخت©ف �الو×ي �من �النابع �ل©خت©ف �القابل �الفكر يتأصل
�يعÑ&�التوجه�نحو�الحد�من��جتماعية�والثقافية�و�قت صادية�والجغرافية،�وهو�ما

�الصارم، �العلم& �العقل �هو�إحساس�سلطة �5نسان �الشروط��.ومشاعر�Üن و�ي
الذي�من�تجلياته��العميقة�الÆ&�أفضت�إ�ى�تأط�_�نظرية�التعدد�ا�وضو×ي�الواق¾ي،

  .ظهور�إشكالية�التنوع�الثقاvي�كتأكيد�لفرضية�البداية

� �نسبة �التنوع �من�إن &Æوال� �ا�تنوعة ��خت©فات �بميدان �يحيط �النوع، إ�ى
�vي�سياق� �لتشكل�وتحقق��نسجام�والتناغم�التام، �بي�³ا ا�فروض�أن�تتفاعل�فيما

يتسع�للعديد�من�+عداد�و+نماط�ا�ختلفة،�و�ي��عام�يتسم�بالشمولية�والنسقية،
�الجما �ا�هرجانات �vي �شعبيا �يعb_�ع�³ا �ثقافية �تعب�_ات �وألبسة�كلها �أطعمة �من عية

ع�ى�اخت©ف��الخاصة�بعرق�مع�ن،�- الخصوصية�ا�حلية�-وغناء�ورقصات،�بالفلكلور�
الÆ&�تس¾ى��ما��ي�إ§�بنذ�من�بنوذ�5يمان�با�جتمعات�الثقافية�ا�تعددة،�أعدادها،

 .ل�ع©ن�عن�ذا�Ûا،�وحماية�وتعزيز�مورو)�ا�الثقاvي�ليس�إ§

بخ©ف�التعدد�فهو��داخل�ثقافة�محلية�معينة،��Õذا�ا�ع�ÝÑينحصر �إن�التنوع
ف©��أكb_�من�ذلك�عندما�يتحقق�ب�ن�ثقافات�مختلفة�vي�إطار�من�التناسب�والتوازن،

�تنوع، �بدون �� �تعدد �vي �آثرت �+مر��ستعمال،لذلك �يتعلق �عندما �الثقاvي التنوع
�ا�حلية، �الخص�با§خت©فات �بتفاعل �+مر �يتعلق �عندما �الثقاvي وصيات�والتعدد

الثقافية�vي�اتجاه�الكونية�"و�Õذا�ا�ع�ÝÑفإن�التعددية�الثقافية��ي�الرد�السياë·&�ع�ى�
�الثقاvي، �التنوع �إطار�ديمقراطي،�واقع �وجود �عن �فصلها �§�يمكن �أ�Úا فإ�Úا��وحيث

  �1.تيسر�ا�باد§ت�الثقافية�وازدهار�القدرات�5بداعية�الÆ&�تغذي�الحياة�العامة"

���بالعديد�من�التعب�_ات�الثقافية،�من�لغات�ولهجات�وعادات�فا�غرب�مث©�يتم
كمكون��كلها�تشكل�نوعا�واحدا�لهذا�الزخم�من�التعب�_ات�الثقافية،�.وتقاليد�وطقوس

�بي�³ا،�مشكلة�بذلك� من�مكونات�الهوية�ا�غربية،��ÚÜا�تحقق�ال`_ابط�والتكامل�فيما
�محلية، �دولة،�خصوصية �كل �ع�ى �ينطبق �الî·&ء �أم�كا�ونفس �إس©مية �عربية نت

                                                           
  ة�والعلم�والثقافة.منظمة�+مم�ا�تحدة�لل`_بي�-من�إع©ن�اليونسكو�العالم&�بشأن�التنوع�الثقاvي��2ا�ادة�-� 1
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نتيجة�تمازج�وتماسك��إذ�لكل�دولة�خصوصيا�Ûا�الÆ&�تكاد�تتفرد��Õا،�غربية�أم�غ�_ها،
ضمن�إطار�عام�يطلق��ا�ؤطرة�كنوع،�+عداد�ا�تعددة�للتعب�_ات�الثقافية�vي�مجتمعها

�ما،��التعدد�الثقاvي،�:عليه�بكل�اخت©فاته الذي�يطبع�السمة�العامة�لثقافة�حضارة
ح�ن�كانت��يمكن�أن�تقوم�أية�حضارة�بدون�حضور�ثقاvي،�فالحضارة�5س©مية�ف© 

�كقاعدة� �الثقاvي �التنوع �ع�ى �ا�بنية �5س©مية �الثقافة �تغذ�Áا �كانت �عطا�Çا، �أوج vي
�الثقاvي، �والتعدد �الحضاري �البناء �vي �مفص�ي �وركن �الî·&ء�أساس، 9ن��ونفس

  .ات�+خرى بالنسبة�للحضارة�الغربية�وغ�_ها�من�الحضار 

مفهوم�التعددية�الثقافية�الذي�أتبناه�يمر�عb_�التعريف�+ول�الذي��ولذلك�فإن
خت©ف،�نسجام�vي�سياق�اح`_ام�� حول�الوحدة�vي�إطار�التنوع،�و��يطرح�إشكا§ت

�واجتماعيا�داخل�فضاء� �وثقافيا �قانونيا �إطارا ونظرا�Üن�مفهوم�ا�واطنة�سيقدم�لنا
ا�يعزز�التنوع�والتعايش�5يجابي�ب�ن�ا�واطن�ن�ا�غاربة،�ويضمن�الجهوية�ا�تقدمة،�بم

انخراطهم�الواسع�عb_�التفاعل�مع�الذات�و9خرخ©ل�جميع�مراحل�ت�ûيل�مشاريعهم�
  .ا�ستقبلية

IV	 -	0א0א0א0אW#��%א	!��	1 �.W#��%א	!��	1 �.W#��%א	!��	1 �.W#��%א	!��	1 �.  

كل�شخص�طريقا�مغايرا�ل5خر�vي�حاله�أو�vي�فعله�أو���خت©ف�معناه�أن�ينهج
�قوله، �الضد،وا�vي �من �أعم �مختلفان�لخ©ف �ضدين �كل �مختلف�ن��Üن �كل وليس

  .ضدين

قد�يفÙ·&�إ�ى�التنازع�فقد�استع�_ت�هذه�الكلمة��و�ا�كان��خت©ف�ب�ن�الناس
DEF-�� �� G�:!A� H1�I �حيث�قال�هللا�سبحانه��ل�شارة�إ�ى�ا�نازعة�وا�جادلة،)
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�يبقى�vي�مجاله�الطبي¾ي�فإنه�يبقى�ع�ى�عنوانه، ولكن��وهذا��خت©ف�عندما
به�أو�حملهم��عندما�يشتد�ويس¾ى�كل�من�الفريق�ن�للدفاع�عن�نفسه�وإقناع�9خرين

  .ع�ى�تنبيه�يسم�Ýجد§

وهومأخوذ��ولذا�يسم�Ýالجدل�vي�اللغة:�ا�فاوضة�ع�ى�سبيل�ا�نازعة�وا�غالبة،
�فتله، �وأحكمت �فتلته �إذا �الحبل �جدلت �أن��من �يحاول �ا�تجادل�ن �من �واحد فكل

�يراه، �الذي �رأيه �ع�ى �وإحكام �بقوة �ويجدله �صاحبه �خصومة��يفتل �تشتد وعندما
�الغلبة،ا�تجادل�ن�و  �بدل�الحرص�ع�ى�ظهور�الحق�ووضوح�الصواب،�يؤثر�كل�م�³ما

  .فإنه�يتحول�إ�ى�نزاع�وشقاق

هذا�الكون�متنوعا�من�ناحية�+شكال�والصور��- سبحانه�وتعا�ى��-وقد�خلق�هللا�
�والثمرات،�و+لوان، �والخصائص �الصورة�و+طعمة �هذه �عن �5نسان �يحد �..ولم

�أودع�vي�5 �التنوع�من�ناحية�تكوينية،فا�6سبحانه�أيضا تنوع�vي�الذكر��نسان�هذا
،Ý7و+حمر�و+صفر،�و+ن� �و+سود �+بيض �اللون �vي �القدرات��واخت©ف وتمايز�vي

  .الجسدية�والعقلية�والفكرية

�واللهجات،� �واللغات �والتقاليد، �العادات �vي �اخت©ف ��جتماعية �الناحية ومن
والسلوك،�وتنوع�vي�+ديان�وا�ذاهب�والفرق،��والشعور�والقبائل،�وتعدد�vي�الطباع

وتعدد�vي�+ساليب�والتوجهات�و�نتماءات�وأك�_من�رأي�vي�فهم�القضايا�والنصوص�
  1.ومسار�+حداث،�والنظرة�إ�ى�التاريخ�وا�ستقبل

ولقد�ظهر�خت©ف�كمصطلح�vي�السياسة�الثقافية،�مع�أواخرالستينات�مع�ما��
عية�الجديدة�الÆ&�تكاثرت�مع�أواخر�القرن�العشرين،�وvي�هذا�يسم�Ýبالحركات��جتما

�ا�ماثلة، �عدم �أو �ا�شا�Õة �عدم &Ñتع� &Æال� �"اخت©ف" �كلمة �تفقد براء�Ûا��السياق
§سيما�فيما�يتعلق�بمناطق�السياسة��لتغدو�مفهوما�مشحونا�إ�ى�حد�كب�_،�الوصفية،
�العرقية،�الجنسية، �الشعا�أو �أحد �هو ��خت©ف �vي �هذه�فالحق �vي �العامة رات

                                                           
الكويت��-ا�ركز�العالم&�للوسطية��-أبحاث�مؤتمر�نحن�و9خر��-آفاق�التواصل�مع�9خر��-محمد�ع�ي�التسخ�_ي�- � 1
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vي��الذي�تفرضه�القطاعات�ا�هنية�كتعب�_�عن�مخالفة�التشاكل��جتما×ي،�القضية،
  �1.ا�جتمع�(البورجوازية�أو�الذكورية)

�فلم� �الهوية، �النوع�من��خت©ف،�+ساس��عارضة�سياسة �يمثل�هذا وهكذا
� �بعض �ليشمل �ذلك �تعدى �بل �فقط، �الغربية �بالدول �خاصة �الحركات الدول�تعد

 .�س©مية�والعربية،�أحيانا�بشكل�صريح،�وأحيانا�بشكل�خجول 

�+كاديمية، �+وساط �نظرية��وvي �نقاشات �موضوع ��خت©ف صار�التفك�_�vي
�ا�يادين، �من �عدد �vي �التخصص��حادة �شديدة �معاني �ا�صطلح Ý·¸اكت� حيث

ي�كان�مؤثرا�والجزء�+كb_�من�هذا�النقاش�أطلقه�فرديناند�دوسوسور�الذ�والتعقيد،
باعتباره�يحتل�موقع��فهو�من�قدم�فكرة��خت©ف،�مع��Úاية�الستينات�والسبعينات،

،ÝÑا�ع� �إنتاج �ع©قا�Ûا��ا�ركز�vي �خ©ل �من �معناها �(كالكلمات) �الع©مات تكتسب
�خت©فية�بع©مات�أخرى،�تتمثل�أك�_�الصور�تطرفا�للمقابلة،�vي�ا�قابلة�ا�زدوجة�أو�

�/�ال�Æالثنائية، �+نا �السود، �+بيض/ �5قصاء: �يتباد§ن �طرف�ن �إ�ى �ا�تجه �تقسم &
�vي� �وا�ختلف، �ا�طابق �يوضع �ما �غالبا �الثنائيات �هذه �vي �إذ �ا�رأة، /� �الرجل 9خر،

�سلبيا، �وصفا �ا�ختلف �يوصف �تراتبية، �أو�بوصفه��ع©قة �ا�طابق، �دون باعتباره
باعتبارها��ئية،�تصف�+نظمة�بالهيمنة،ا�نحرف�عن�ا�عيار،�وأصبحت�ا�قاب©ت�الثنا

�النظرية، �لهذه �النقد �لكث�_�من �انط©ق �بعد��خاصة�نقطة ��ا �النقدية �النظرية vي
  �.البنيوية،�وvي�تصورات�ا�مارسة�السياسية�الÆ&�صارت�تق`_ن�بما�بعد�الحداثة

�دريدا �جاك �الثنائية،�انتقد �ا�قابلة �vي �ا�تضمن ÝÑللمع� �الب�ن بطرح��الثبات
 طلح:�مص

�vي� �حاسما �دورا �لعبت &Æال� �ا�ربكة، �الثنائية �ا�قاب©ت �وتخطيه �خت©ف،
�عن� �+فكار�الجوهرية �من �نقديا �موقفا �وتقف ��خت©ف، �سياسة �أنماط صياغة

 .الهوية،�باعتبارها�تأكيد��خت©ف�الثابت�وتنصيص�عليه

�السبعينات، �منذ �الحداثة �بعد �ما �ظهور �مع �الوثيق ��وبا§رتباط ا�جتمع�شهد
�ل©خت©فات، �غ�_�مسبوق �تكاثرا �الوصف،�كنتيجة�الغربي �متنوعة �عمليات �لعدة
افريقيا��لقد�صاغ�ا�فكر�+مريكي�من�أصول �كالتنوع�أوالتعدد�أو�التشعب�أو�التشظي،

                                                           
معجم�مصطلحات�الثقافة��،مفاتيح�اصط©حية�جديدة�-ميغان�موريس�،لورانس�غروسب�_غ�،طوني�بينيت�- � 1
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�:من�خ©ل�تأكيده�ع�ى��خت©فات�-ما�بعد�الحداثة��-�صياغة�دقيقة�ويست�كورنيل
�لسي �التمي��ية �ا�©مح �هو�"تكمن �مما �التخلص �vي �الجديدة �الثقافية ��خت©ف اسة

�والتغاير، �التنوع �باسم �ومتشاكل �ضوء��احتكاري �vي �والك�ي �والعام �ا�جرد �رفض vي
�والجزئي، �وا�تع�ن �عن��ا�لموس �والتعددي، �والسياي، �التاري¿ي، �الطابع �إضفاء وvي

 1"والعابر�طريق�إبراز�التحول�والتغ�_�العر«·&،�وا�ؤقت،�وا�تغ�_،

�أحد�أهم�النقاد�السود�إ�ى�جانب�ستيوارت�هول،�وهكذا�يعتb_�كورنيل�ويست،�
�والعرقية� �العرق �يحظى �أن �vي �ساهموا �ممن �وغ�_هم، �بابا �وهومي �غيلروي، وبول

با�ركزية�vي�سياسة��خت©ف،�وا�يل�نحو�جعل�كل�من�الثقافة�و�خت©ف��والثقافة،
�تث�_��خ�م`_ادف�ن، �بالضرورة �فالثقافة ��- ت©ف �الثقاvي �أدى��-�خت©ف �ما وهو

�السياسية، �ا�طالب �خ©ل �من �اخت©فها �تأكيد �إ�ى �شك©��بالجماعات �اتخذت ÝÆح
�الغربية �الديمقراطيات �vي �5نسان،��معياريا �حقوق �اح`_ام �مؤشرات �من ومؤشرا

الÆ&�تقر��الذي�تقوده�الدولة�با§خت©ف�vي�سياسة�ال�ûعة�الثقافية،�نتيجة��ع`_اف
وvي��داخل�5طار�الشامل�للدولة،�والثقافية،�تقدس��خت©فات�العرقية،�واللغوية،و 

�التنوع، �vي �السياق�أصبح��خت©ف�حجر�الزاوية �إدارية،��هذا ذلك�أن�التنوع�نظرة
��خت©فات، �بميدان �السيطرة،�تحيط �أو �با§نسجام، �يحاط �أن �يحتاج أو��الذي

  �����.قومياالتناغم�vي�كل�متماسك�غالبا�ما�يكون�

�التمثل�ل©خت©ف، �عن�هذا بوصفه�تنوعا�§بد�من��vي�ح�ن،�يتخ�ى�هومي�بابا
�بأن�خلق�التنوع�الثقاvي،�يعÑ&�احتواء��خت©ف�الثقاvي،�إذ�"§يمكن��إدارته، محتجا

�فالثقافات� �إطار�ك�ي، �داخل �تكييفه �يجري �شيئا �الثقافات �ب�ن ��خت©ف �يكون أن
  2بي�³ا�وب�ن�أنفسها�نوعا�من�ال©تكافؤ�"غالبا�ما�تن�ó·î...ا�ختلفة

يوضح�مقدار�الهوة�الكب�_ة�ب�ن�الخطاب�ما�بعد�البنيوية�/�ما��ومنظور�بابا�هذا،
بعد�الحديث�عن��خت©ف�الذي�هيمن�مع��Úاية�القرن�العشرين�لدى�+كاديمي�ن�من�

  .وتوظيفه�vي�إطار�السياقات�السياسية�للحكومات�من�جهة�أخرى �جهة،

                                                           
�بينيت�- �1 �جديدة�-ميغان�موريس�،لورانس�غروسب�_غ،طوني �معجم�مصطلحات�،مفاتيح�اصط©حية الثقافة��
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�بينيت،�-2 �موريس�طوني �ميغان �غروسب�_غ، �جديدة�-لورانس �اصط©حية �مصطلحات�،مفاتيح الثقافة��معجم
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سواء��،�أن��خت©ف�بحسب�هومي�بابا،عليه�،�فإن�ما�يجب�التأكيدومع�ذلك
  .له�مع�ÝÑإيجابي�من�الناحية�5يديولوجية�كان�يفهم�كتنوع�أم�§،

وهو�ما�يعÑ&�أن��خت©ف�اتخذ�أبعادا�سياسية،�ب�ن�معارض�له�ومؤيد،�فقد�
م�ا�ش`_كة"�"أفول�+ح© �1955الصادر�سنة��عb_�ا�ؤلف�+مريكي�تود�غيتلن�vي�كتابه

�نفس� �والنفور�من�التثبيت�ا�تواصل�ل©خت©ف، �التنوع�الثقاvي، &Ñمن�تب� عن�نفوره
"�الذي�عv2000�_bي�كتابه�"فكرة�الثقافة��ا�وقف�تبناه�ا�ثقف�الb_يطاني�ت�_ي�إيغلتون 

"توث�ن��خت©ف�الثقاvي"�وهو�ما�يشكل�وعيا�أك�_�سلبية�ل©خت©ف�vي��:عن�رفضه�ل
��ج �كانقسام،�تما×ي،العالم &Ñالتيار�اليمي� �هذا �عند �والتنوع مb_رين��فا§خت©ف

�الذي�من�ا�ف`_ض�أن�يصدر�من� طرحهم�ونضالهم�بالخوف�من��نشقاق�الداخ�ي
�الظواهر�ا�قلقة،� �بعض �يb_ر �هو�ما �الهوس �وهذا �الثقاvي، ��خت©ف �عن التأكيد

  ".وصورة�"صدام�الحضارات�و+صولية،�كالتطه�_�العري،

�التيار،� �هذا �جديدة،�عكس �إنسانية �شمولية �إ�ى �الدعوات شمولية��تعالت
�تع`_ف�با§خت©فات�الÆ&�صارت�تحظى�باح`_ام�عق©ء� �مش`_كة" �"إنسانية تؤكد�ع�ى

  .العالم

ثم�ما�العيب�vي�مخاطبة�الناس�ومحاور�Ûم�بلغا�Ûم�الÆ&�يفضلون�التواصل��Õا؟�
ة�لظروف�تاريخية�أو�سياسية�ساعدت�إ§�تلك�اللغ�إذا�كان�هؤ§ء�§�يتقنون �خاصة

��Ûميشهم �تعميق �عندما��.وإلغا�Çم�ع�ى �مرة �مرت�ن: �+قليات �هذه �تظلم وبذلك
�وكل� �ونقل �وصحة �تعليم �من �الكريم �العيش �وسائل �من �وحرموا �جغرافيا حوصروا

�والثقاvي ��جتما×ي �5دماج �ع�ى �تساعد &Æال� �نفرض��.الوسائل �عندما �أخرى ومرة
ف`�داد�معانا�Ûم�vي�أوطا�Úم،�وتتحول�إ�ى�حقد�يؤرخ��ة�غ�_�لغ½�م،عل�Ðم�التحدث�بلغ

�الجمعية�لهذه�+قليات،�عوض�أن يكون�مصدر�إبداع�وتألق�من�شأنه�أن��للذاكرة
�مم��ة �بأعمال �والثقافية �الفنية �الساحة &Ñنفتاح��.يغ�� �والتعقل �الحكمة �من أليس

� �ع�ى �و�ط©ع �الخارجية؟ �قبل �الداخلية �ا�كونات �ا�شرقة��الجوانبع�ى 5بداعية
  .لèقليات�و�ستفاذة�م�³ا؟

�و5س©مي، �الفكر�الغربي �ب�ن �ا�قارن �ا�نهج �طبيعة �من بخصوص��وانط©قا
�والسياسية� �و�قتصادية �العقدية �البيئة �من �وتتغذى �تنشأ &Æال� �خت©فات

�الثقاvي، �التنوع �ظاهرة �تجليا�Ûا �أهم �من &Æال� �ا�سلم�ن�و�جتماعية، بدورهم��فإن
وتاريخهم�م�يء�بنماذج�ظهر�ف�Ðا�بوضوح�هذا��تعايشوا�مع�أصحاب�الثقافات�+خرى،
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�البشر، �ب�ن �الثقاvي �والتعايش �بثقافة��التنوع ��ع`_اف �ضرورة �يستد×ي �ما وهو
من�دون�التصديق�بصحة�دي�³م��9خرين،�و5قرار�بحقوقهم�ا�شروعة�vي��خت©ف،

  .أو�مذه��م�والتسليم�بذلك

V-	حليةا�	ع_قة	أية	؟والكونية.  

�عام، �إشكا�ي �فضاء �ضمن �وا�حلية �الكونية �مفهوم �لتوحيد��يندرج يس¾ى
�ا�تعددة، �5نسانية �ظل���خت©فات �vي �الوحدة �هذه �تحقيق �للكوني �يمكن فكيف

  وبالتا�ي�اخت©ف�الهويات؟�اخت©ف�+فراد�واخت©ف�الثقافات،

سواء�كان�محسوسا��جود�بالفعل،كل�ما�هو�مو �-الخصوصية��-يقصد�با�ح�ي�
�ا�ح�ي �فالواقع �ا�علوماتية) �(التقنية �وأنماط��أو�اف`_اضيا �ومبادئ �قيم �يش�_�إ�ى قد

  )...عادات�-عرق��-دين��-ثقافة�(سلوك�محلية�

�الكوني، �الواقع �أك�_�اتساعا،�أما �واقعه��فهو�مجال �عن �5نسان يسمو�فيه
،&Ñوالدي�&·ëي�والسياvذا�واقع�مناف�ل�نغ©ق��فات�+خرى،كي�يعانق�الثقا�الثقا�Õوهو�

  .ا�ح�ي

وب�ن�ا�ح�ي�والكوني�هناك�إشكال�مرتبط�بما�تعانيه�الذات�ا�عاصرة�من�هوية��
�يتطلع�إليه�مشتتة، �يعيشه�5نسان�من�واقع�مح�ي،�وما من�أفق�خارج�عن��ب�ن�ما
ذه�الحدود،�وعلم�vي�تكس�_�ه�تساهم�العو�ة�ا�عاصرة�بما�توفره�من�تقنية�حدوده،

�وهمية، �أصبحت &Æا�عاصر�للهوية��ال� �التصور �وأن �خاصة �نفسها، �للهوية ومهددة
�بل�داخل�هذه�الوحدة�يوجد�تجاوز�مفهوم�وعناصر�الوحدة�كمقومات�جوهرية�لها،

�و�خت©ف �5س©مية،�التعدد �العربية �الهوية �نقول: �فعندما �يعÑ&��والتنوع، §
دينيا�من�و �ويات�متعددة�وأحيانا�متناقضة�ثقافيابل�داخلها�توجد�ه�انسجامها�التام،

�وأكراد،�عرب، �وأمازيغ، �مسلم،..وأرمن�وأفارقة، �تقول �ح�ن �به��ثم �ا�قصود فهل
،&Ñأو�الشي¾ي�أم�الشي¾ي،�الس�&Ñوأي�صنف�من�الس.  

�5شكالية� �بساطة �فرغم �بحدة، �للنقاش �مطروحا �§زال �الذي وهو�5شكال
وأحيانا�علنيا،�وهو�§�زال�يؤجل�الحسم�ال�³ائي��،ياظاهريا،�إ§�أ�Úا�تخفي�صراعا�قو 

�للجميع،�بخصوصها، �منصف �حل �Þيجاد �الدائم �تفسر�الفشل �ا�قاربات �فمختلف
بمع�ÝÑهل�مصلحة�الثقافة��بالنسبة�للمدافع�ن�عن�الكونية�وا�نتصرين�للخصوصية،

م�أ�Úا�من�أ�أن�تنخرط�vي�كل�ما�هو�كوني�ح�ÝÆوإن�كلفها�+مر�5نس©خ�عن�هوي½�ا،
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�أن�ترفض�كل�ماهو�غريب�ع�³ا، �عل�Ðا �ومقوما�Ûا �كان�باب�الوفاء�لقيمها �خاصة�إذا
�هو�مصدر�التناقض�ب�ن�الطرف�ن،�خاصة�أن�مقاربة�ا�وضوع� �؟�فهذا يس¾ى�Þزال½�ا
�مع� �الحقوقية �اعتبار�أن�الثقافة �ع�ى �وحقوي &·ëوسيا� �ماهو�إديولو�ي يتدخل�ف�Ðا

�ا�ا«·&، �القرن ��منتصف �ومكوناأصبحت �قوية، �الÆ&��واجهة �ا�كونات �من أساسيا
�ولذلك�ليس�غريبا�ضمن�اس`_اتيجية�ثقافية�عامة،�ترتكز�ع�ي�الكونية�vي�التسويق،

�الصراع،�أن �نفس �5نسان �حقوق �حقل �ع�ى��يعرف �تزعمه �هو�من �يكن �لم إن
�النقاشات�العامة�5ط©ق، �لحساسي�بموازاة �الكونية�وا�حلية،�نظرا ته�الÆ&�تتجاذ�Õا

�الرفض� �ج��ات �تقوية �شأ�Úا �من �ش��ات �§يث�_ �مناسبا �منفذا �ولكونه �جهة، من
  .وا�مانعة

مدعيا�أن�هذه�+خ�_ة�§�يمكن�أن�تخضع��فريق�يتب�ÝÑكونية�حقوق�5نسان، •
�أو� �أو��قتصادية �السياسية �مb_را�Ûا �كانت �مهما �خصوصيات، �أو�Üية �استثناء Üي

ع�ى�اعتبار�أن�حقوق�5نسان��ي�واحدة�vي�كل�مكان�الثقافية�أو�اللغوية�أو�الدينية،�
منه�تنطلق�جميع��Üنه�غاية�هذا�الكون،�وزمان،�فاÞنسان�واحد�أينما�حل�وارتحل،

 1.+شياء�وإليه�تعود

�لكونية�حقوق�5نسان، • �تماما معتb_ا��هناك�فريق�آخر�يقول�بنظرية�مغايرة
�الثقا �الهيمنة �ووجه�من�أوجه �اف`_اء، �لفرض�ذلك�قو§�فيه �تس¾ى &Æال� �الغربية فية

و�ي�النظرية�الغربية�لحقوق�5نسان�الÆ&�أفرز�Ûا�الفلسفة�السياسية��توجه�مع�ن،
والÆ&�ترجمها�5ع©ن�الفرن¸·&�لحقوق�5نسان�وا�واطن��vي�أوروبا،�18خ©ل�القرن�

ليس�إ§،�وأن�الهدف�هو�احتواء�التنوع�والتعدد�الثقاvي�vي�أفق�طمسه،��م�1789سنة�
 2.تثبيته�vي�قوالب�نمطية�خاصةو 

�إذ� • �ا�ذكورت�ن، �ال�ûعت�ن �ب�ن �التوفيق �تحاول �إل�Ðا، �أميل �ثالثة �نزعة هناك
وقد��يمكن�الجمع�بي�³ما،�ف©�تعارض�بي�³ما،�تؤكد�أن�الكونية�§�تنفي�الخصوصية،

vي�5ع©ن�ال�³ائي�الصادر�عن�مؤتمر�فيينا�حول�حقوق��وجدت�هذه�الرؤية�سندا�لها
�ي�ي�5نسان "جميع�حقوق�5نسان�عا�ية�وغ�_�قابلة�للتجزيء��:الذي�ينص�ع�ى�ما

                                                           
لصدور��63بمناسبة�الذكرى��،أشغال�الندوة�الÆ&�نظم½�ا�الجامعة�الوطنية�للتعليم�-لحسن�آيت�الفقيه��:أنظر�-�1

��11- الريش��-حقوق�5نسان�ب�ن�جدلية�الكوني�والخصوþ·&�:تحت�شعار�،5ع©ن�العالم&�لحقوق�5نسان
�_bع�ى�الرابط�التا�ي:�- �2011دجن�www.ahewar.org/debat.art.asp  

  ا�رجع�نفسه.�-� 2
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ويجب�ع�ى�ا�جتمع�الدو�ي�أن�يعامل�حقوق�5نسان�ع�ى�نحو��وم`_ابطة�ومتشابكة،
وvي��بطريقة�منصفة�ومتكافئة،�وع�ى�قدم�ا�ساواة�وبنفس�القدر�vي�ال`_ك��،�شامل،

اصيات�الوطنية�و5قليمية�ومختلف�ح�ن�أنه�يجب�أن�توضع�vي��عتبار�أهمية�الخ
�النظر�عن� �بصرف �الدول، �واجب �من �فإن �والدينية، �والثقافية �التاريخية الخلفيات

�و�قتصادية �السياسية �تعزيز�حماية�نظمها �والحريات��والثقافية �5نسان حقوق
 .+ساسية�"

ها�إن�استقراء�5ع©ن،�يعكس�القوة�السياسية�vي�الدفاع�عن�الكونية،�باعتبار 
غ�_�قابلة��- عا�ية��:خيارا�اس`_اتيجيا�§�مناص�منه،�من�خ©ل�استعمال�كلمات�مثل

� �-للتجزيء �ومتشابكة �-م`_ابطة �يعتمد��-يجب �شامل، �ثقاvي �مخطط �عن �تنم كلها
الرفع�من�عدد�ا�نخرط�ن��مرحليا�التقسيط�وسيلة�لبيع�السلع�الثقافية،�ولكي�تضمن

لتحاق�القرار��من�ا�ثقف�ن�والخb_اء�وصناع��-عن�و×ي�أو�من�غ�_�و×ي��-وا�ؤيدين�
�مفتوحا �الباب �ب`_كها �ا�رونة �مبدأ �اعتمدت �فإ�Úا �الخصوصيات��بالركب، �وجه vي

&·ëب�ن�مكونات�5شكالية�الوطنية�و5قليمية،�وكأنه�نوع�من�التفاوض�السيا.  

�إن�كان�5قرار�و�  �قد�هكذا ع`_اف�النظري�الصريح�بكونية�حقوق�5نسان،
�الكونية��حل �تنسب �عندما �فإنه �ا�رج¾ي، �وبعدها �د§ل½�ا �حيث �من �الكونية مشكل

�كونية، �ثقافة �لكل �نموذجا �باعتباره �الغرب �ولثقافة �صراعا��للغرب، �+مر�يولد فإن
�ينتã&،�وجد§ �+خرى��§ �الثقافية �الفضاءات �جانب �من �عديدة �يث�_�مآخذ حيث

�صراع �جديد �من �تطرح �الغربية، �للثقافة �هل�ا�نافسة �ا�رجعية، �بخصوص ات
�الثقافة�الغربية؟�وهل�الثقافات�+خرى�لم�تساهم�vي�بلورة�هذه� ا�قصود�بالكونية:

�ا�رجعيةإ�1ا�رجعية؟ �هذه �كانت �معالم��ذا �لطمس �تس¾ى ��اذا �وكونية، شمولية
�إ�ى�غ�_�ذلك�من�+سئلة�ا�تناسلة،�ع�ى�اعتبار�أن�الصراع� الخصوصيات�الثقافية،

�ا�رجعيا �وسياسيا،حول �آخر�عمليا �شقا �النظري، �البعد �جانب �إ�ى �يتضمن إذ��ت
لوحظ�أن�التمسك�بالخصوصية،�إنما�هو�قول�حق�يراد�به�باطل،�Üنه�غالبا�ما�يكون�

�الحقوق، �بعض�أشكال�القمع�ومصادرة ��مطية�Þخفاء ��Õذا ا�ع�ÝÑفهل�الخصوصية
تواطؤ�لخرق�الحقوق�من�وهو�ما�يعÑ&�نوع�من�ال�2ن½�اكات،مجرد�تb_ير�للتجاوزات�و� 

�الدول� �من �والعديد �الثالث �العالم �دول �وأن �خاصة �حماي½�ا؟ �لهم �ا�وكول طرف
                                                           

العدد��-5نسان��ا�جلة�العربية�لحقوق �-مبادئ�حقوق�5نسان�ب�ن�العا�ية�والخصوصية�-محمد�نور�فرحات�-� 1
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�من�تميل�للدفاع�عن�الخصوصية ��ي �ثقاvي��العربية، �"واقع §�فقط�من�حيث��ي:
�فيه، �§�جدال �وحضاري �كانت�واجتما×ي �الثقاvي��بل �ا�عطى �هذا �أشغال �إ�ى تعمد

  .نسان�vي�ب©دهاكقناع�يخفي�ان½�اكات�حقوق�5

الذي�عقد��لقد�انطلق�صراع�حاد�أثناء�أشغال�ا�ؤتمر�العربي�لحقوق�5نسان
�وا�نظمة�العربية�لحقوق�1992بالقاهرة�سنة� �بمبادرة�من�اتحاد�ا�حام�ن�العرب، ،

�العربية� �الدول �§ستغ©ل �معارضا �واضحا �ا�ؤتمر�موقفا �أعضاء �اتخذ �إذ 5نسان،
�تمري �أجل �من �هذا�للخصوصية، �vي �الدولية �ال`�اما�Ûا �من �وتنصلها ��ن½�اكات ر

ا�وضوع،�بل�لقد�أثار�قرار�ا�ؤتمرإ�ى�أن�"الحكومات�العربية�تنظرإ�ى�مفاهيم�حقوق�
  5.�1نسان�ع�ى�أ�Úا�إطارجديد��مارسة�ا�عارضة�السياسية"

� �فالنقاش�حول�الكونية�وا�حلية لم�يعد�مجرد�نقاش��-الخصوصية��-وهكذا
  .أو�نظري�خالص،�بل�أصبح�ذا�أبعاد�سياسية�صرفة�أكاديم&

  .محليا:�صراع�سياë·&�وإديولو�ي�ب�ن�النخبة�الحاكمة�وا�عارضة

  .دوليا:�صراع�ب�ن�دول�الشمال�ودول�الجنوب�vي�ا�نظمات�الدولية

�ي�مجرد�نزعة�عا�ية�مرتبطة�بتوسع�السوق��يتب�ن�من�هذا،�أن�صفة�الكونية،
فإلحاح�الغرب�ع�ى��الغرب�vي�الكونية�هو�استثمار�إديولو�ي،وأن�استثمار��الرأسمالية،

��قتصادية �الحقوق �مصدر�خفي،�و�جتماعية،�تطبيق �ع�ى �تحويل��ينطوي هو
مواطن�بلدان�الجنوب�إ�ى�مس½�لك�عالم&�vي�عالم�تسوده�وتحكمه�الشركات�العابرة�

قبل�نتائج�وهو�ما�يجعل�مواطن�دول�الجنوب�vي�وضع�§�يحسد�عليه،�من��للقارات،
�جهة، �من �الشمال �لدول �الكونية �هذا��السياسات �له �يتعرض �ما �أخرى �جهة ومن

�&Æال� �أنظمته، �قبل �من �الخصوصية �باسم �للحقوق �ومصادرة �اضطهاد �من ا�واطن
وصلت�حد�التواطؤ�عل�Ðا�لتكميم�أفواهه،�وهو�الوضع�الذي�يؤسس�لقاعدة�5رهاب�

ما�بعد�يوم�vي�إقرار�سياسية�التشارك�الواسعة،�يكون�من�نتائجه�أن�الغرب�يزداد�يو 
أغلب�دول�العالم�الثالث��لتحقيق�+من�بكل�أبعاده�لشعو�Õا،�بينما�تزداد�و�ندماج

  .والدول�العربية�تمزقا�وتطاحنا�وتخلفا

                                                           
العدد��-5نسان��ب�ن�العا�ية�والخصوصية�ا�جلة�العربية�لحقوق �مبادئ�حقوق�5نسان-محمد�نور�فرحات��-� 1
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�بل� �§�يقف�عند�إديولوجية�السوق، إن�الطلب�5ديولو�ي�لحقوق�5نسان،
،�فحقوق�5نسان�من�حيث�منشؤها�vي�ليتحرك�vي�اتجاه�إديولوجية�الهيمنة�يتعداه

�دول�الغرب،�تعود�إ�ى�الصراع�ب�ن�القوى�السياسية�ا�ختلفة،�وقد�أدى�هذا�الصراع
�التاريخ�+وروبي �vي �مفهوم�حقوق�5نسان�Üول�مرة �ظهور �إ�ى &·ëالحد�من�و �السيا

�ذاك �آن �إنجل`_ا �vي �الحاكمة �ا�لكية �� .سلطة �حقوق�إن ��نظومة �ا�وجهة نتقادات
5نسان،�سواء�من�حيث�كو�Úا�إيديولوجية�للسوق�أوإيديولوجية�للهيمنة،�يتب�ن�أ�Úا�

§تتعارض�مع�الكونية،�ع�ى��§�تطعن�vي�الطابع�الكوني�لهذه�الحقوق،�فالخصوصية
�الجيدة، �الحكامة ��ي �اليوم �الخصوصية �التوظيفات��اعتبار�أن �إ�ى �توجه بقدر�ما

ستعمالها�كأداة�صراع�سياë·&،�أو�باستثمار�سواء�با�ستعما§ت�الÆ&�خضعت�لها،و� 
وتدخل�الناتو��-1990سم½�ا�الكونية�دون�ا�جادلة�vي�الكونية�نفسها�(كحرب�العراق�

)�وغ�_ها�من�التوظيفات�ا�كشوفة�لهذا�الحقل،�vي�...vي�ليبيا�بدعوى�حماية�ا�دني�ن
�ولذل �اليومية، �تجاوزا�Ûا �عن �إسرائيل �ردع �التفك�_vي ÝÆح� �يستحيل �فثقافة�ح�ن ك

ÝÑذا�ا�ع�Õحقوق�5نسان��ي�ثقافة�الشعوب�والبسطاء�.  

يقتÙ·&�منا�التأكد�من��وعليه�إذا�أردنا�فع©�تفعيل�الع©قة�ب�ن�ا�ح�ي�والكوني،
�الشامل، �بمفهومها �5نسان �لحقوق �الكوني �بكفاءا�Ûا،�الطابع �البشرية �ان`�ع½�ا �كما

�Ûتثقل�خصوصيا�&Æاومواجهة�ا�وروثات�السلبية�ال.  
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فيما�سبق،�باعتباره�إجراء�يضمن�لجميع�ا�واطن�ن�	1عرفت�التنوع�الثقاvي�لقد
وهو�بذلك�مذهب���حتفاظ��Õويا�Ûم،�و�فتخاربأصولهم،�والشعوربا§نتماء�لثقاف½�م،

�5دماج، �سياسة �عن �إيجابي �وبديل �5ق�اجتما×ي، �بسياسة �و�ع`_اف�يل`�م رار
�أك�_�إثباث�قيمة� �وبعمومية بحقوق�ا�واطن�ن�والهويات�الثقافية�لèقليات�العرقية،

فهل�تجسدت�هذه�القيمة�عb_�العصور�ب�ن�بÑ&�البشر�باعتبار�التنوع��التنوع�الثقاvي،
و+ن�_وبولوجيا��من�أقدم�الظواهر�5نسانية�ع�ى�5ط©ق؟�فما��ي�+سس�الفلسفية

  .ظهور�التنوع�الثقاvي�قبل�تقعيده�بالكيفية�الحالية�vي�ظل�العو�ة؟الÆ&�أسست�ل

إن�5جابة�عن�ذلك،�§�يعد�باÜمر�اله�ن،�إذ�يقتÙ·&�منا�ذلك�الرجوع�إ�ى�الوراء�
�لرصد�وتتبع�مظاهر�الفكر�5نساني�العربي�والغربي�عموما،�وفحص�البنيات�الثقافية

�أم�سل �إيجابا �أوطمسه، �إبرازه �تحكمت�vي &Æالذي�أنتج�ال� �العالم�الخار�ي �ورؤية با،
�التنوع، �داخل �من �بخصوصه �مواقف �ل5خر�عدة �نظرته �مقدم½�ا �من��vي ا�ختلف

فليس�ا�قصود�هو�سرد�الوقائع�و+حداث،�أو��خ©ل�الفكر�الفلسفي�و+ن�_وبولو�ي،
النظريات�و�تجاهات�الÆ&�عرف½�ا�ا�دارس�الفلسفية�منذ�القرون�الوسطى�إ�ى�الواقع�

 ا�عاصر،�بل�الهدف�هو:�

�vي�محاولة �ومقياس��التمحيص �درجة �تلمس �أجل �من �عموما الفكر�5نساني
من�خ©ل�مجموعة�من�5جراءات�والسلوكات�وا�واقف�الÆ&��وحجم�التنوع�الثقاvي،
́خر،�  تصدرمن�ح�ن�

�يدبر�خت©ف�� �كان �وكيف �+فراد، �من �أو �أوالجماعات �ا�ؤسسات �من إما
�القضاي �vي �مسارات�خاصة �ضبط �لنا ÝÑيتس� ÝÆح� �والدينية، �والعلمية �السياسية ا

أو�استقرار�كيفما��كل�صراع�التنوع�الثقاvي،�ولذلك�فا�نهجية�ا�عتمدة�هنا�تس½�دف
  .�عرفة�السبل�الÆ&�يدبر��Õا�كل�اخت©ف�كان�نوعه�ومستواه،

دى�إن�ال`_ك���ع�ى�الجانب�السياë·&�و+ن�_وبولو�ي،�يعد�بحق�كافي�ن�لقياس�م
�أم�§، �ا�جتمع �vي �التنوع�الثقاvي باعتبار�ا�جال�ن�يعدان�من��اح`_ام�تفعيل�سياسة

                                                           
�-5نسان��ا�جلة�العربية�لحقوق �-مبادئ�حقوق�5نسان�ب�ن�العا�ية�والخصوصية��-محمد�نور�فرحات��- � 1

  31ص��-��1994-�1العدد�
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كما�أ�Úما�يتكام©ن�vي��أهم�العلوم�العقلية�والفكرية�الÆ&�تجمع�ب�ن�التنظ�_�وا�مارسة،
  .من�حيث�الو×ي�بأهمية�التنوع�أم�§�إبراز�هذه�الوظيفة،

�ال �ا�رحلة �تحديد �إ�ى�صعوبة �سوف�أشتغل�عل�Ðا،�تجدر�5شارة &Æال� تاريخية
§عتبارات�عديدة�أهمها:�أن�التاريخ�5نساني�هو�تراكم�وتطور�نحو�+فضل،�وهو�نتاج�

�غ�_هما، �دون �أو�مجتمعا �عصرا �ينصف �قد �كث�_�من��جما×ي، �vي �5شارة �دون بل
أو�مدرسة�فكرية��+حيان�ح�ÝÆللشروط�ا�وضوعية�الÆ&�ساهمت�vي�ظهور�نظرية�ما،

  ...._اعأو�اخ`

�هل�هو� �ا�خ`_ع�الحقيقي�Üي�إنجاز، �معرفة �متداخلة�يصعب�ف�Ðا فهو�وحدة
�أم�هو�من� �سلفا، من�أعلن�ذلك�بعد�أن�استثمر�كل�ا�عطيات�والحقائق�ا�وجودة
�ا�وضوعية� �كانت �وإن �إشهارها؟ �من �يتمكن �أن �دون �الحقائق �إبراز�هذه �ع�ى عمل

  .9خر�vي�ما�تحقق�Üن�ك©هما�له�قسط�§�يقل�عن�تقتض�Ðما�معا،

�شاسعة،�5عتبار�الثاني، �مدارة �يعد �الوسطى �العصور �تاريخ �كان��أن �ما ب�ن
�امتدادات �له �وثقاvي &·ëيعاش�كواقع�سيا�� �الشرق�القديمة الحضارة��-نحو�حضارة

يحاول�أن�يتطلع�إليه�كدعامة�رئيسية�لحضارة�الغرب�فيما�بعد،�دون��وما�- اليونانية�
لذي�مارسته�الحضارة�5س©مية�والثقافة�العربية�vي�إرساء�أن�نن¸·�Ýالدور�الفعال�ا

القواعد�+و�ى�لل�³ضة،�وهدم�هوة�عالم�العصور�الوسطى�vي�أوروبا،�باعتبارها�كانت�
�كان��ختيار�همزة�وصل�ب�ن�العهد�القديم�والجديد، وقع�ع�ى��- تجاوزا�- ولذلك�إذا

�الوسطى، �ل�العصور �دسمة �مادة �الحقيقة �vي �تشكل �vي�ف�Úèا �مفتوحة لدراسة،
�العريق، �استحضار�ا�ا«·& �vي �الرغبة �ب�ن �عديدة، �+فق��اتجاهات �نحو والتطلع

  .ا�شرق،�عb_�تجاوز�الحاضر�ا�ظلم

I	 -	W
3���2	א�����	�	א"! �	45�6W
3���2	א�����	�	א"! �	45�6W
3���2	א�����	�	א"! �	45�6W
3���2	א�����	�	א"! �	45�6  

تجدر�5شارة،�إ�ى�ضرورة�العودة�إ�ى�ما�أسميته�با�دارة�الكb_ى�خ©ل�العصور�
vي�اتجاه�الحضارة�5س©مية�vي�بداية�تشكلها،�ولنقوم�لنفتح�نافذة�أخرى��الوسطى،

كمؤشر�ع�ى��بنفس�العمل�السابق�vي�رصد�مسارات�التنوع�الثقاvي�vي�الفكر�5س©مي،
  .درجة�و×ي�ا�جتمع

فالرسول�مع�بداية�تأسيس�الدولة�5س©مية،�وجد�خليطا�بشريا�متنوعا،�من�
�والعشا �القب�ي �و�نتماء �والعقيدة، �الدين �ب�ن�حيث �فتواجد �العيش، �وأنماط ئري،
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�قريش، �من ��ا�هاجرين �ا�دينة �+وس�-ي�_ب�-و+نصارمن �من �وال�Ðود �والوثنيون ،
�بنو�قنيقاع، �الث©ث: �ال�Ðود �وقبائل جانب��إ�ى�وبنو�قريظة،�وبنو�النض�_،�والخزرج،

�وا�تنوعة،�والعبيد،�وا�وا�ي،�+عراب، �ا�ختلفة �و+قليات �الطوائف �من �وغ�_هم
فاستطاع�أن�يدير�كل�هذا�التنوع�الهائل�من��خت©ف�الثقاvي��...كا�سيحية�والفارسية

�vي�مجتمع�إس©مي�واحد،�موزع�ن�ع�ى�مجا§ت�عديدة،�من�تجارة،�وزراعة،�وصناعة،
وهو�ماانعكس�بالضرورة�ع�ى�الحياة�الثقافية،�كتمهيد�لظهور�الفرق��وصيد،�ور×ي،

�ا �وا�ذاهب�الفقهية، �تطورهاالك©مية، �ساهمت�vي &Æو�تجاهات��ل� انتشار�الكتابة،
�ا�سلم�ن� �مع �5س©مي، �التعايش �مظاهر �من �مظهر �كلها �+سس �وهذه +دبية،
�وإبداعا�Ûم� �أفكارهم �vي �مختلفون �البشر �بأن �5قرار �ع�ى �القائمة وغ�_هم،
�لدى� �الثقافية �الحياة �وثراء ÝÑغ� �مصدر �شكل �التنوع �فإن �ولذلك ومعتقدا�Ûم،

�احتضنت�ا�س &Æال� ��س`_اتيجية �و�ختيارات �+سس �هذه �بعض �وسأسوق لم�ن،
خاصة��وأطرته،�فكانت�سبب�هذه�الثورة�الثقافية�مع�بداية�الدولة�5س©مية،�التنوع

�النصوص�الشرعية� �أو�تعددية�+ديان�§�تتعارض�مع �الثقافية، �التعددية أن�فكرة
'�� ��:وقوله�تعا�ى��1	� O7KU�&� V� �-8 �����:لقوله�تعا�ى�الÆ&�جاء��Õا�5س©م،

DT-� 9�*	 �1) -	( KU�&� 
�W X��	 �	
��� �� #
IY� Z ��'�2تطرق��� وقد
يوسف�القرضاوي��سألة�التعددية�الدينية�حيث�قال:�"هناك�دين�مقبول�عند�هللا،�

5س©م�كما�أن�الحقيقة�§�تتعدد،�وإنما��ي�حقيقة�واحدة،�وهو��وأديان�غ�_�مقبولة،
��الذي �محمد �إ�ى �الس©م �عليه �نوح �لدن �من �+نبياء �به �هللا �أقر��3"�بعث وقد

أن�القران�الكريم�أقر�فكرة�التعددية�الدينية،�مصداقا�لقوله��القرضاوي�مس`_س©،
] =�� '�!�#<' D	DR�� E!� �� <7 D��L1�N O���: ��تعا�ى:-�� 9�\ R�� @3 ��'

EF*1I R�M�'�4الفكر�و5رادة،فالبشر�مختلف�� �vي �يتغاير��ون �أن �§بد �ثمة ومن
�+ديان، �من �موقفهم �خلقه،"�ويختلف �vي �هللا �حكمة �موقف��5وتلك �من انط©قا

�التعددية، �من �الفكر�5س©مي،�5س©م ��Õا �تشبع &Æال� �الدينية، �م�³ا نسوق��خاصة
وب�ن��صورا�ونماذج�أطرت�التسامح�والتعايش�سواء�ب�ن�ا�سلم�ن�أنفسهم،�أو�بي�³م

                                                           
  .�19:سورة�آل�عمران�ـ�9ية�-�1
  �84:سورة�آل�عمران�ـ�9ية�-�2
�يوم�+حد�بتاريخ��-�3 �vي�برنامج�الشريعة�والحياة�ـ �التعددية�الدينية�وقيم�التسامح�5س©مي�ـ يوسف�القرضاوي�ـ

  .2008فb_اير��17
  ��118:سورة�هود�ـ�9ية�-�4
  �99:سورة�يونس�ـ�9ية�-�5
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فمباشرة�بعد�5ع©ن�عن�الدولة�5س©مية،�أقر�الرسول��خاصة�مع�ال�Ðود،�غ�_هم،
�بغض� �البشر، �تؤطر�جميع &Æال� �الصلبة �+سس �لوضع �"الصحيفة" �ا�دينة دستور
النظر�عن�معتقدا�Ûم،�والتنصيص�ع�ى�حقوق�وواجبات�كل�فرد،�بمرجعية�الدولة�

�الخم�القائمة، �عن �موادها �تزيد �وثيقة �مادة،و�ي �الديÑ&،�س�ن �التنوع �عن �تحدثت
�و�Áود�أمة�مع�ا�ومن�ن،�لل�Ðود�دي�³م،...وعن�الفرقاء�ا�ختلف�ن،�vي�إطاروحدة�+مة�"

�إ§�من�ظلم�وأثم،�موال�Ðم�وأنفسهم،�وإن�بطانة��Áود�كأنفسهم،�وللمسلم�ن�دي�³م،
�النصر�و+سوة��Áود�فإن�له�ومن�تبعنا�من�إ§�نفسه�وأهل�بيته،�-�Áلك��-فإنه�§�يتغ�

مع�الb_�ا�حض�من�أهل�هذه�الصحيفة،�غ�_�مظلوم�ن�و§متناصرعل�Ðم،�ينفقون�مع�
�نفق½�م، �ا�سلم�ن �وع�ى �نفق½�م، �ال�Ðود �ع�ى �محارب�ن، �ماداموا �بي�³م��ا�ومن�ن وإن

وإن�بي�³م�النصح�والنصيحة�والb_�دون��النصر�ع�ى�من�حارب�أهل�هذه�الصحيفة،
  .وهم�أقلية�ن�تعامل�ا�سلم�ن�مع�ال�Ðود،هذا�نموذج�م�1"...5ثم

�ثانية�تخص�نصارى�نجران، �الرسول�وثيقة �vي�وضع �ويتمثل�النموذج�الثاني،
�"�لنجران�وحاشي½�ا، �ا�تدين�ن�بالنصرانية،�وvي�هذا�5طار�كتب�عليه�الس©م�يقول:
�وسائر�من�ينتحل�دين�النصرانية�vي�أقطار�+رض�جوار�هللا،�وذمة�محمد�رسول�هللا

�تحت� �ما �وكل �وبيعهم �وعش�_�Ûم �وشاهدهم �وغائ��م �ومل½�م �وأنفسهم �أموالهم ع�ى
أن�أحم&�جان��م�وأذب�ع�³م�وعن�كنائسهم�وبيعهم�وبيوت��....أيد�Áم�من�قليل�أو�كث�_

صلوا�Ûم�ومواضع�الرهبان�ومواطن�السياح،�وأن�أحرس�دي�³م�ومل½�م�أين�ما�كانوا�بما�
م�من�ملÜ�،&Æني�أعطي½�م�عهد�هللا�ع�ى�أن�لهم�أحفظ�به�نف¸·&�وخاصÆ&�وأهل�5س© 

�عل�Ðم، �ما �ا�سلم�ن �وع�ى �ا�سلم�ن، �ع�ى �ما �وعل�Ðم �للمسلم�ن، �يكونوا��ما ÝÆح
  2.للمسلم�ن�شركاء�فيما�لهم،�وفيما�عل�Ðم"

بالحرية�الدينية�الÆ&�عرفها�5س©م�وحضارته،�والÆ&�شملت�التنوع��إن�5قرار
� �النصرانية �مكنت �الب��نطية،�و�خت©ف، �الرومانية �5بادة �من �النجاة �من الشرقية

  �3.لدرجة�أن�بقاءها�يعد�هبة�من�5س©م

                                                           
  م�2007-ـ�أكتوبر��9:محمد�عمارة�ـ�فلسفة�5س©م�vي�التعايش�الديÑ&�والثقاvي�ـ�مجلة�حراء�ـ�العدد�-�1
�-ب�_وت��- محمد�حميد�هللا�ـ�مجموعة�الوثائق�السياسية�للعهد�النبوي�والخ©فة�الراشدية�ـ�دار�الفنائس��:أنظر�-�2

  �128-�123من�صص��-��1987-�6ط
�-بحث�vي�تاريخ�العقيدة�5س©مية�ـ�ترجمة�حسن�إبراهيم�حسن�،أرنولد�ووكرـ�الدعوة�إ�ى�5س©م،توماس�:أنظر�-3

  �730-�729ـ�صص���1970-�3ط�-القاهرة��- مكتبة�ال�³ضة�
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وقد�صار�ع�ى�نهجه�عليه�الس©م،�vي�تسامحه�الديÑ&،�عمر�بن�الخطاب�ح�ن�
دخل�بيت�ا�قدس�فاتحا،�أجاب�سكا�Úا�ا�سيحي�ن�إ�ى�ما�اش`_طوه:�من�أن�§ُيساك�³م�

، ��Áوديٌّ ��ف�Ðا �وقت �حل �العصر،وقد �الكb_ى،�ص©ة �القدس �كنيسة �داخل �وهو�vي
واتخاذها��فيأبى�أن�يص�ي�ف�Ðا�كي�§�يتخذها�ا�سلمون�من�بعد�ذريعة�للمطالبة��Õا،

  1.مسجدا

ح�ن��وقصة�ا�رأة�ا�سيحية�من�سكان�مصر�الÆ&�كانت�تقطن�بجوار�ا�سجد،
�كرها�ع�³ا،�أن�أدخل�دارها�إ�ى�ا�سجد�شكت�عمرو�بن�العاص�إ�ى�عمر�بن�الخطاب،

وبجواره�دار�هذه�ا�رأة،�فعرض�عل�Ðا�عمرو�ثمن��Üن�ا�سجد�أصبح�يضيق�با�سلم�ن،
�vي��دارها، �وإدخالها �إ�ى�هدم�دارها �اضطره �مما �فلم�ترض، �الثمن، وكان�قد�بالغ�vي

ا�سجد�كرها�ع�³ا،�ووضع�قيمة�الدار�vي�بيت�ا�ال�لتأخذه�م�ÝÆشاءت،�ومع�أن�هذا�
فإن�عمر�اغتاض�من��تحت�إسم�نزع�ا�لكية،�الجاري��Õا�العمل،�مما�تبيحه�القوان�ن

ويعيد�إ�ى�ا�رأة�ا�سيحية��أن��Áدم�البناء�الجديد�من�ا�سجد،�هذا،�وأمر�ابن�العاص،
  2.دارها�كما�كانت�سابقا

بثقافة�التعايش�والتسامح،�ليس��إن�الثقافة�5س©مية�تشبعت�إ�ى�حد�كب�_،
�السماوية �الديانات �مع ��-�خرى + �فقط �سلف �صدرها��- كما �فتحت �بل فحسب،

�وذلك� �الكتاب، �أهل �معاملة �معامل½�م �فتمت �الوضعية، �الديانات �Üهل واتسعت
فعرض��عندما�دخل�ا�تدينون�با�جوسية�دولة�الخ©فة�ع�ى�عهد�عمر�بن�الخطاب،

هذا�الواقع�الجديد�ع�ى�مجلس�الشورى�للتداول�بخصوصه�"�كيف�أصنع�با�جوس؟�
�"أشهد�ع�ى�رسول�هللا�"فبادر�عبد� "سنوا��:أنه�قال�-��-الرحمان�بن�عوف،�فقال:

  3.ف�Ðم�سنة�أهل�الكتاب"

�5نسانية� �مع �ا�سلم�ن �تعايش �خ©ل �من �ذروته �5نساني �البعد �حقق وقد
�بي�³م،�أو�مع�غ�_هم�من�أصحاب�الديانات�الشرعية�والوضعية��جمعاء، سواء�vي�ما

اربيه�بأ§�يقتلوا�شيخا�أو�صبيا�أو�يقتلعوا�+خرى،�فهذا�عمر�بن�الخطاب�يوþ·&�مح

                                                           
التعددية�والتعايش�الثقاvي�vي�ضوء�الشريعة�5س©مية،�ودور�الجامعات�vي��-عبد�هللا�عبد�ا�نعم�العسي�ي��-�1

  .بفلسط�ن�2012يوليوز��04ا�ؤتمر�الدو�ي�بتاريخ��-ذلك�
   135ص��-م�1999-�1ط���-ب�_وت��- وراقدار�ال�- من�روائع�حضارتنا��-مصطفى�السبا×ي��:انظر�-�2
�- محمد�عبد�القادر�عطا��:تحقيق�-سûن�الب�Ðقي�الكb_ى��- أحمد�بن�الحس�ن�بن�ع�ي�بن�مو�Ý·ëأبو�بكر�الب�Ðقي��-3

  �9/189-مكة�ا�كرمة��-مكتبة�دار�الباز��-�18434رقم�الحديث�
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�قوية،� �بجاذبية �تتسم �ما، �وقت �vي �5س©مية �الحضارة �جعل �ما �هذا �ولعل شجرا،
�قبل�الحلفاء، �وتقدير�من�قبل�الخصوم�و+عداء �vي��واح`_ام �مشرقا �ظل وهو�وجه

  .التاريخ�5نساني�لهذه�الحضارة

حكم�ا�سلمون�ف�Ðا��ه،�898ه�وسقطت�سنة��93+ندلس�سنة��لقد�فتحت
ساد�ف�Ðا�العدل�والتسامح�الديÑ&�مع�ذوي�الثقافات�+خرى،��أزيد�من�ثمانية�قرون،

vي�ح�ن��ا�تمكنت�ا�سيحية�من�احت©ل�+ندلس،�لم�يمر�قرن��خاصة�ال�Ðود�م�³م،
�م،1609واحد،�ح�ÝÆأجb_�أك�_�من�مليون�ن�ع�ى�مغادر�Ûا�إ�ى�دول�شمال�إفريقيا�سنة�

�من�تبق �كنائس،�وأما �إ�ى �مساجدها �وحولوا �الكفر�واعتناق�النصرانية، �أرغم�ع�ى ى
vي�محاولة�لطمس�م©مح�الهوية��ومنع�الك©م�باللغة�العربية،�وارتداء�اللباس�العربي

�و§� �رمضان �و§صيام �ص©ة �ف© �الشعائر�الدينية، �تأدية �دون �والتضييق 5س©مية،
فهو�أول�من��أوربان�الثاني"�ورجال�الدين،كل�هذه�القرارات�كان�وراءها�البابا�"�أعياد،

نادى�بالحروب�الصليبية�ع�ى�معاقل�ا�سلم�ن،�وبذلك�احتلت�+را«·&�ا�قدسة�من�
من�أجل�قطع�الطريق�أمام�إمكانية��Úوض�الفكر5س©مي�من��قبل�الدول�الغربية،

�الفلسطينية� �بتحرير�+را«·& �يسمح §� &·ëسيا� �واقع �ديمومة �بخلق �وذلك جديد،
�ا�ستوطنات،والت �بناء �vي �والتمادي �أرضهم �من �عb_�طردهم �بالفلسطيني�ن vي��نكيل

فمع�كامل��الوقت�الذي�تتعا�ى�دعوا�Ûم�إ�ى�الحوار�مع�+ديان�والثقافات�والحضارات،
�وإ�ى� �التسامح، �بدل �التعصب �من �نحوا�زيد �تتجه �الغربية �الحضارة �فإن +سف،

�من�+ �التضييق�بدل�التوسعة، �النفور �إطار��ديان�بدل�التقرب�م�³ا،وإ�ى �vي وفهمها
�إنساني، �ب�ن�نماذج�ا�سلم�ن�vي�حقب�معينة�مع�غ�_هم،��شمو�ي �مفارقة�كب�_ة إ�Úا

  .ونماذج�الغربي�ن�مع�ا�سلم�ن

إن�مثل�هذه�ا�مارسات،�§يمكن�أن�تخدم�بأي�حال،�§�التعددية�الثقافية�و§�
من�ذلك�تغذي�التعصب�وتفرخ��كسبل�ع�ى�الع�التعايش�الثقاvي�ب�ن�5نسان�عموما،

�ومستوياته، �ألوانه �بكل �عوض��5رهاب �و5ح`_از، �الرصد �vي �هائلة و�Ûدر�إمكانات
ال�ûوح�نحو�التعايش�الذي�هو�ضرب�من�التعاون�ا�ش`_ك�القائم�ع�ى�أساس�الثقة�
�وهو�ما� �ا�سطرة، �+هداف �تحقيق ÝÆواختيار�ح� �طواعية �عن �ا�تبادل�ن، و�ح`_ام

التعايش�قائم�ع�ى�تعلم�العيش�ا�ش`_ك،�والقبول�بالتنوع�vي�إطار��خت©ف،�يعÑ&�أن�
من�قبل�أحد��من�دون�هيمنة�أو�توجيه�بما�يضمن�تحقيق�ع©قة�إيجابية�مع�9خر،

  .+طراف
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إن�التعايش�ا�نشود�§�يعÑ&�بأي�حال�من�+حوال،�مزج�العقائد�أو�تذوي��ا�vي�
انيا�متكام©،�Üنه�§�يمكن�Üي�طرف�أن�يفرط�نموذج�واحد�ح�ÝÆلو�اتخذ�شك©�إنس

�+طراف� �أحد �يسلب �الذي �فالتعايش �وقيمه، �ومقوماته �وخصوصيته، �هويته vي
وإنما�هو�غش��و�Á`��كيانه،�هو�vي�الحقيقة�ليس�بتعايش،�هويته،�حيث�يختل�توازنه،

  .واحت©ل�وتضليل

شك©��يعد��ن،ولذلك،�ما�سقته�من�نماذج�حية�للتعايش�الناجح�مع�غ�_�ا�سلم
�تعb_�عن &Æال� �+شكا§�الراقية �وقت��من �vي �5س©مية �الحضارة �تألق �أسس بعض

�الحضارة�من�تراجعات�وإخفاقات�اليوم،�مع�ن، �تقع�ا�سؤولية�وما�وصلت�له�هذه
  .فيه�كاملة�ع�ى�الفكر�5س©مي�بالدرجة�+و�ى

	II	-	W78!�א�	����3���2	א�����	. 9	א��	��:33���2	א�����	. 9	א�����	א��!W78א>!;	א��	��:33���2	א�����	. 9	א�����	א��!W78א>!;	א��	��:33���2	א�����	. 9	א�����	א��!W78א>!;	א��	��:3  א>!;	א�

لقد�تم��ت�الفلسفة�الغربية�vي�العصور�الوسطى�بالربط�التام�ب�ن�ا�سيحية�
�vي�معظمهم� �الذين�كانوا �أو�من�حيث�ممثل�Ðا �من�حيث�توجها�Ûا، والفلسفة،�سواء

�كانت �للنقاش �ا�طروحة �ا�واضيع �أن �أي �دين، �ع©قة��رجال �vي �العمق �vي تبحث
اهات�الفلسفية�+و�ى�الÆ&�بدأت�vي�تجوهو�ما�فتح�ا�جال�أمام���5يمان�با�عرفة،

  .التشكل

vي�كل�مرحلة�لها�خصائصها��لقد�عرفت�فلسفة�العصور�الوسطى�عدة�مراحل،
  .ومم��ا�Ûا

 1ا�رحلة	`و/ى	(من	القرن	الثاني	م	إ/ى	القرن	السابع	م)	 •
�الكنيسة �آباء �بذلها &Æال� �بالجهود �القديمة،�تم��ت �الفلسفة �إ�ى من��استنادا

�العق �بناء �أشهر�ممث�ي�أجل �ومن �الغنوصية، �الفلسفة �ضد �وتثبي½�ا �ا�سيحية يدة
�باÜف©طونية� �أعماله �تأثر�vي �الذي �أوغسطينوس �أورليوس �نجد �ا�سيحية الفلسفة
�الصعوبات �من �بالرغم �الوسطى، �لفكر�العصور �ا�صدر�+ساس �تعد &Æال� �ا�حدثة

�تبق �vي�+ديرة،�بسبب�الكث�_ة�الÆ&�تمثلت�vي�البحث�عن�+عمال�ا�توارثة�وما ى�م�³ا
�+ف©طونية، �+كاديمية �من��إغ©ق �هاما �جزءا �يفقد �الفكر�الفلسفي �جعل وهو�ما

  .قوته

                                                           
�-بي`_�بوركارد��-بي`_�كونزمان�:للتوسع�أك�_�انظر�-�1 �-أطلس�الفلسفة��- مان�فرانز�فيد� �- ترجمة�جورج�كتورة��
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 �1)بعد	القرن	السابع(ا�رحلة	الثانية	 •
� �من �(ا�درسة �السكو§ئية �با�درسة �يعرف �ما �يش�_��Scholaو�ي �مدرسة)، =

�الع �مع �تعاملت &Æال� �الفئة �تلك �"إ�ى �السكو§ئية �+ساتذة��لوم،مفهوم �إ�ى وبخاصة
�والب©ط� �الكنائس �الكب�_�vي �شارل �أسسها &Æال� �ا�دارس �vي �أثرهم �لهم �كان الذين

  .لتتحول�السكو§ئية�فيما�بعد�إ�ى�ا�نهج�ا�تبع"�والجامعات،
�حولها، �نقدي �نقاش �vي �والدخول �ا�توارثة �العلوم �إ�ى �العودة �إ�ى�و �"إن نقلها

� �أهم �من ��ي �تعليم&، �بشكل �تقسيم�9خر �ويمكن �السكو§ئية" �الفلسفة معالم
  السكو§ئية�إ�ى�ث©ث�مستويات�زمانية:

 .السكو§ئية�ا�بكرة�(القرن�ن�الحادي�عشر�والثاني�عشر) •

 .)السكو§ئية�العليا�(القرن�ن�الثاني�عشر�والثالث�عشر •

 .)السكو§ئية�ا�تأخرة�(القرن�الرابع�عشر •
�وا �العلم �جدور �أن �إ�ى �تجدر�5شارة �العصر�اليوناني�كما �vي �كانت لفلسفة

كانت��ي��-السكو§ئية��-وأن�البداية�+و�ى�لتاريخ�الفلسفة��ي�vي�الحقيقة��واحدة،
فلم�تعد��قبل�أن�يف`_قا�مع�مطلع�العصر�الحديث،�ذا�Ûا�البدايات�+و�ى�لتاريخ�العلم،

�بالعلوم��Úائيا،�الفلسفة�أم�العلوم، لسفات�فمعظم�الف�لكن�دون�أن�تقطع�ع©ق½�ا
�الكb_ى  �العلم،�الحديثة �من �اتخذته �مع�ن �موقف �ضوء �vي �إ§ �تفهم §� �الغرب �vي

واسبينوزا،�وكانت،�وهيجل،�وهوسرل،�حيث��تستوي�vي�ذلك�فلسفة�بيكن،�وديكارت،
فدور�الفلسفة�أصبح�إما�ممهدا�للعلم��أصبحت�للعلوم�مناهجها�ومواضعها�الخاصة،

  .دون�أن�يس�_ا�معا�أو�§حقا�به،
�ما �كانت��لكن �عموما �الوسطى �العصور �فلسفة �هو�أن �السرد، �هذا �vي �Áمنا

نحو��خالية�من�أي�سياسة�تعددية،�باعتبارها�كانت�فلسفة�§هوتية�بامتياز،�§�تتجه
بقدر�ما�تس¾ى��الحوار�والتفاعل�5يجابي�مع�كل�ا�كونات�+خرى�ا�خالفة�أوا�ختلفة،

vكانت�� �نفسها �ولو�بالقوة،��ÚÜا ي�ظلمات،�وعليه�فإن�التنوع�والتعدد�§�لفرض�رأ�Áا
�بأهميته� �الو×ي �من �ما �حد �إ�ى �فهو�يحتاج �والتعصب، �الفقر�والتخلف �مع ينشط

vي�أفق�استيعاب�كل�الظواهر�الÆ&�من�ا�فروض�أن��كمدخل�لدمقرطة�ا�ؤسسات،
  .يفرزها�ا�جتمع�نتيجة�تنامي�التمسك�بالخيار�الديمقراطي�ا�ؤسس�ع�ى�العقل
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أهم�ا�راحل�الكb_ى�الÆ&�ساهمت�vي�تشكل�العالم،�خاصة�بعد��ولذلك�سأرصد
�لنقف�من خ©ل�التشخيص�ع�ى�مدى�تلمس�درجات�حضور��القرن�الرابع�العشر،

  .خاصة�الفلسفية�م�³ا�التنوع�الثقاvي�ضمن�هذه�التفاع©ت،

III	-	W�$�א��	=��	. 9	א�����	2���3�	��:33���2	א�����	. 9	=��	א���$�Wא>!;	א��	��:33���2	א�����	. 9	=��	א���$�Wא>!;	א��	��:33���2	א�����	. 9	=��	א���$�Wא>!;	א��	��:3  א>!;	א�

عشرح�ÝÆالقرن��نتقال�منذ�القرن�الرابعvي�� هناك�أربع�حركات�كb_ى،�ساهمت�
  1	(من��Úاية�القرون�الوسطى�إ�ى�عصر�ال�³ضة)�السابع�عشر�

�عشر� �الخامس �القرن�ن �خ©ل �5يطالية �الحركة ��ي �الحركات �هذه أو�ى
�عشر، �كان�والسادس �الذي �الكني¸·& �ال�_ات �هو�تجاوز �الحركة �م���هذه �ما �وأهم

هتمامات�ال©هوتية��ي�السائدة،�إ�ى�الرجوع�نحو�سائدا�vي�العصور�الوسطى،�حيث�� 
�مثل:� �كتاب �عدة �لظهور �فكان �والعلوم، �الفنون �جميع �vي �القدماء ثقافة

�اهتمام�كب�_��Petrarehوب`_ارك��Boccaccioبوكاشيو وغ�_هم�من�مفكري�عصر�ال�³ضة،
�"ال�ûعة�5نسانية�"� الÆ&�باÞنسان،�وم�³ا�استمدت�الحركة�الثقافية�الجديدة�اسمها

  .لقيت�رواجا�كب�_ا�vي�أ�انيا�وفرنسا
vي�ا�انيا�كانت�الحركة�5نسانية�معاصرة�ل�ص©ح�الديÑ&�الذي�جاء�به�لوثر،�
�vي� �الكنيسة �كانت �حيث �الوسطى، �العصور �حقبة �بطي �عجل �الذي �الثالث العامل
هذه�ا�رحلة�تعرف�نقاشات�واسعة�وذلك�بضرورة��نخراط�vي�5ص©ح�الديÑ&�الذي�

  .زعمته�الحركة��نسانية�عمومات
�&Æال� �5ص©ح �حركة �فإن �وهكذا �روما، �vي �أقوى �كان �البابوات �موقف غ�_�أن
�من� �بعدد �واكتفت ��نعزال �إ�ى �اضطرت �العا�ية، �تستوعب �أن �ا�مكن �من كانت
�الكنيسة� �اقتنعت ��ا �ح�ن �vي �ساند�Ûا، &Æال� �القومية �الb_وتستانية الكنائس

ص©ح،�كان�الوقت�قد�فات،�ومنذ�ذلك�الوقت�ظلت�ا�سيحية�الكاثوليكية�بضرورة�5 
�من� �5نسان �أن �أي �الجميع" �"كهانة �بفكرة �تدين �نفسها �ع�ى �منقسمة الغربية

�ربه، �مباشر�مع �اتصال �ع�ى �يكون �أن �قسس��ا�فروض �إ�ى �حاجة �vي �ا�سيح وليس
  .ووسطاء

�الرابع، �ا�عطى �ح�أما �مع �الدراسات�التجريبية �نتج�عن�إحياء �النقد�فقد ركة
أهمها�إعادة�اكتشاف��حيث�حصل�تقدم�vي�عدة�ميادين�علمية،�Occamعند�أوكام�

كان�سائدا�سابقا�مع�جليليو�الذي�أدين��مركزية�الشمس�ع�ى�يد�كb_نيكوس�خ©فا��ا
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� �الف��يائية،�1616سنة �العلوم �vي �سريعا �تقدما �عشر �السابع �القرن �فعرف م،
ر�vي�تثبيت�الفكر�ا�ستقل�ا�ؤسس�للحضارة�وهو�ما�ساهم�بشكل�أو�بآخ�1والرياضية،

�العصور� �vي �الكنيسة �كانت &Æال� �القطعية �+حكام �تقويض �ع�ى �وعمل الغربية،
�بالقوة، �الناس �ع�ى �لفرضها �تس¾ى �القوة��الوسطى �كمؤشر�ع�ى �5جماع وتسويق

�الرأي، �يتأسس��وسداد �الذي �5عتدال �حدود �كافة �رفض �صراحة �يتضمن وهو�ما
  .ثقاvيعليه�التنوع�ال

كمؤشر�ع�ى�تزايد��فبالرغم�من�تطور�الحركة�الثقافية�بسبب�اخ`_اع�الطباعة،
�&·ëالسيا� �الواقع �من �التخلص �أجل �ومن �الكون، �vي �ومركزه �5نسان �بقدرة الثقة

vي��فإن�الكنيسة�كانت�§�تزال�قادرة�ع�ى�خلط�+وراق،�والثقاvي�للعصور�الوسطى،
�الج �البدع �انتشار �لتطويق �م�³ا �التفتيش�محاولة �فمحاكم ��Ûددها، &Æال� ديدة

� �عام �جوردانو��1600استطاعت �تدين �با�وت��Giordano Brunoأن �عليه �تحكم وأن
ما�كانوا�يق`_فونه�سابقا،�وإصدار�+حكام�الوحشية�ع�ى��حرقا،�فعاد�الكهنة�§رتكاب

�ب½�مة �أحياء �وهم �ا�ئات �أحرق �كما �ع�³م، �مختلفا �يكون �أن �يجرؤ �من ممارسة��كل
  .السحر

�مصدر� �باعتبارها �Þيطاليا، �ا�مزق &·ëالسيا� �الوضع �ذلك، �vي �ساعدهم لقد
�(مي©نو� �مدن �عدة �كانت �الشمال �ففي �ال�³ضة، ��-حركة كل��فلورنسه)،�-البندقية

�دولة، �تؤلف �وصقلية،�واحدة �نابو�ي �مملكة �كانت �الجنوب �كانت��وvي �الوسط وvي
  �.فض©�عن�الصراعات�داخل�كل�مدينة�منطقة�حكم�البابا،

�الوسطى، �العصور �عن �ا�وروث �الفكري �والجمود �التعصب �ربط �اق`_ن �لقد
��خت©ف،� �إدارة �مقدمته �وvي �السائدة، �وقواعده �السلوك �معاي�_ �هيبة بضياع

�الغريبة، �وا�كائد �النادرة، �با�ؤامرات �حاف© �من��فالعصركان �للتخلص كأسلوب
�وانعد �الخداع �الجو�من �هذا �مثل �وvي �و+عداء، �الثقة،ا�نافس�ن �أن��ام يستحيل

  .يتأسس�أي�شكل�يساعد�ع�ى�التعاون�السياë·&�وتدب�_��خت©ف

�الس�_�توماس�مور�( • �- v1478ي�انجل`_ا�من�أهم�وأبرز�الحركة�5نسانية�نجد:
�أفكار�1535 �+خ�_�عن �vي �تخ�ى �القانون، �وبدراسة �اليونانية، �بالدراسات �اهتم (

وس�با§بتعاد�ع�³ا،�أصبح�عضوا�vي�الb_�ان�ع©قة�بصديقه�إرازمÜسباب�لها��الرهبنة،
قبل�أن�يلج�منصب�كب�_�ا�ستشارين،�غ�_�أن�ا�وقف�الذي�صدر�عنه�باستقالته�من�
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�ا�نصب�عام� �تتويج�آن�بول�ن��وا�تمثل�vي�رفضه�قبول�دعوة�م،1532هذا لحضور
Anne Boleyn�،اليم�ن� ��وأداء �سنة �الخيانة،�1535فحكم �إن��ب½�مة �قوله وبسبب

bال�&Ñان�§�يحق�له�جعل�ا�لك�رئيسا�للكنيسة،�فأعدم�بسبب�هذا�الرأي،�وهو�ما�يع�_
لقد�كان�من�نتائج�حركة��أن�التسامح�وحرية�الرأي�كانت�مفقودة�خاصة�vي�السياسة،

،&Ñومثل�هذا�الطابع��أن�أصبح�الدين�مرتبطا�بالسياسة�ارتباطا�وثيقا،�5ص©ح�الدي
العديد�من�أمثال�مور�عندما�امتنعوا�عن�مساندة��هو�الذي�انتقده�السياë·&�الجديد،

 .حركة�5ص©ح
وما�واك��ا�من��ظلت�إنجل`_ا�بعيدة�نسبيا�عن�الصراعات�الدينية،�مع�كل�هذا،

نقسام�الديv�&Ñي�القارة�+وروبية�ب�ن�الكاثوليك�والb_وتيستان،�ئح�ترتبت�عن�� فضا
ذو�ال�ûعة�الb_وتيستانية،�كنتاج�vي�ظل�هذا�الوضع�ظهر�اتجاه�جديد�يسم�Ýبالليb_الية�

للطبقات�ا�توسطة�ا�تصاعدة�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�هو�أساس�كل�تقدم�تجاري�
منذ��إن�هذا�التوجه�يس¾ى��عارضة�كل�تمي���رسخته�الطبقة�+رستقراطية�وصنا×ي،

وذلك�بتسوية�كل�فرد�أموره�مع��كما�أ�Úا�حسمت�ا�سألة�الدينية،�القرون�الوسطى،
�ومختلفة،هللا�بط ÝÆمن�كون�هللا�يمكن�أن�يعبد�بطرق�ش� �انط©قا �الخاصة، �ريقته

ومن�ثمة�كان�محور�ا�وقف�الليb_ا�ي�هو�التسامح،�وبذلك�نسجل�أول�موقف�إيجابي�
�الوسطى، �العصور �منذ �الفكر�الغربي �تاريخ �للتعايش��vي �كشرط �نحو�التسامح ي�ûح

  .بالرغم�من��خت©ف

IV	 -		2���3�	��:33���2	א>!;	א��	��:33���2	א>!;	א��	��:33���2	א>!;	א��	��:3  א�����	. 9	=��	א������Wא�����	. 9	=��	א������Wא�����	. 9	=��	א������Wא�����	. 9	=��	א������Wא>!;	א�

نجد�vي�القرن�السابع�عشر،�حيث�الصراع�الديÑ&�والتعصب�+عم�Ýمتأصل�ن�
�+حرار،�وا�فكرين�الرافض�ن�أنواع�لكافة�م©ذا�الهولندية�الجمهورية�نجد�،vي�أوروبا

�كانت�الÆ&�السياسية�السلطة�تلك�تكسب�لم�الb_وتيستانتية�الكنائس�لكون 

�بدأت�الدولة�سلطة�أن�يعÑ&�ما�وهو�الوسطى،�العصور �منذ��Õا�تعتتم�قد�الكاثوليكية

�ع�ى�ا�بنية�الديموقراطية�نحو�تتجه�الحركة�كانت�لذلك�ملموسة،�بصور �أهمية�تزداد

�اهتماما�بالتعليم��Áتمون �الناس�بدأ�ثمة�ومن�ا�لوك�سلطة�من�والحد�التملك،�حقوق 

  1.م`�ايدا
�5نجل���اعتمدها�الÆ&�العق©نية�الطريقة��ي�التاريخية،�الحقبة�هذه�م���ما�إن

�vي�التوسع�احتياجات�تل &�§�الحكومات�كانت�جهة�فمن�مشاكلهم،�من�للخروج
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�القانون �نحو�نزوح�هناك�كان�الوقت�نفس�وvي�نموها،�وجه�vي�عقبة�تقف�بل�التجارة،

�بدل�وقتا�استغرقت�ولو�5ص©ح�طريقة�اختيار�أي�الوسطى،�الحلول �واختيار�والنظام،

  �.فرنسا�vي�وقع��ا�خ©فا�الثورة،
�vي�خاصة�لتحريرالفرد،�قوة�شكلت�عشر،�السابع�القرن �ليb_الية�فإن�هكذا

�ما�وهو�موجود)�فأنا�إذن�أفكر�أنا�- �يعمل�دعه�(مبدأ:�والفلسفي��قتصادي�ا�يدان

&Ñعة،�هذه�أن�يع�ûصرف�عق©ني�أساسها�ال.  
�الليb_الية�أصبحت�حيث�عشر،�عالتاس�القرن �vي�الصنا×ي�ا�جتمع�وبظهور 

�استغ©§�ا�ستغلة�الb_وليتارية�الطبقة�وÜوضاع�5جتما×ي،�ل�ص©ح�قويا�مصدرا

�ديكارت�أعمال�أدت�الصاعدة،��ش`_اكية�القوى �إ�ى�ا�همة�هذه�تسند�أن�قبل�بشعا،

�دعاته�أكb_�من�كان�الذي�العق�ي�ال�_ات�إحياء�+ول �مهم�ن،�تيارين�إ�ى�الفلسفية

�التجريبية�عليه�يطلق�ما�والثاني�عشر،�السابع�القرن �خ©ل�وسبينوزا�ديكارت

��LOCHEلوك�جون �نجد:�الحركة�هذه�ممث�ي�أهم�ومن�العقلية،�ال�ûعة�ذات�5نجل��ية

�vي�+هلية�الحروب�من�ا�متدة�الف`_ة�غطوا�الذين��HUMEوهيوم��BERCHELEYوبارك�ي

  1.الفرنسية�الثورة�إ�ى�إنجل`_ا،
�موقفه�خ©ل�من�واضحا�ذلك�ظهر�لوك،�نظرة�دعائم�أهم�من�التسامح�كان�لقد

�كتاباته�خ©ل�من�أو�ف�Ðا،�مشاركا�كان�أبيه�كون �من�بالرغم�عموما،�+هلية�الحروب�من

�الديÑ&�التعصب�من�ينفر�كان�فقد�التسامح"�vي�"رسالة�أهمها�من�الÆ&�العديدة

�بطريقة�الدينية�الحروب�فظائع�دتهأك�رأي�وهو�معا،�والو<ي�العقل��Áدم�باعتباره

  .مأساوية
�متسامحا�كان�الذي�موقفها�5نجل��ية،�التجريبية�الحركة�سمات�من�كان�لقد

2لوك�أكد�فقد�ا�ختلفة،�الفكرية��تجاهات�اتجاه
�ضرورة�ع�ى�سابقا�أشرت�كما�

�سائدا�ا�وقف�هذا�أصبح�لقد�الكاثوليك،�إ�ى�يصل�أن�ينب»ي�الذي�الديÑ&�التسامح

�التنوير�حركة�كانت�لقد�وأ�انيا،�فرنسا�vي�خاصة�عشر،�الثامن�القرن �خ©ل�بقوة

�الكاثوليكية،�والكنيسة�أرسطو�لسلطة�الغ�_التابعة�العلمية،�ا�عرفة�بانتشار�مرتبطة

�وجه�تغ�_�العلم�كشوف�بدأت�وهكذا�بأنفسهم،�الطبيعة�إ�ى�يتطلعون �الناس�وبدأ

�عصر�أن�اعتبار�ع�ى�القديم،�النظام�فرنسا�فسحقت�الغربية،�أوروبا�vي�الحياة
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�كان�حيث�النور �نشر�أولوياته�من�ا�ستقل،�العق�ي�للنشاط�تقدير�هو�العمق�التنويرvي

�ظهراتجاه�ا�قابل�vي�عليه،�والحفاظ�والسياë·&��جتما×ي��ستقرار�وتوف�_�الظ©م،

�الحياة�+مان�إ�ى�الركون �بدل�خطر،�vي�والعيش�ا�غامرات�يفضل�رومانتيكي �Üن ،
،Ýي�نظرهم��ي�+سمvجعلت�من��ا�عرضة�للخطر��&Æي�ذلك�إحياء�للروح�القومية�الvو

حركة�التنوير�قوة�§�تعرف�حدودا�سياسية،�ولعل�هذا�الشعور�القومي�الجديد�هو�ما�
  .م1789ساعد�ع�ى�إشعال�ثورة�

�عشر�هو:� �الثامن �القرن �خ©ل �عصر�التنوير، �خلفه �الذي �+ثر�البارز إن
�والعلماء" �الكتاب �أهم �أعدها &Æال� �العظيمة �دا�ب�_�ا�وسوعة" �أمثال: �فرنسا �vي

Dalembert�)17171783-م� �وديدرو �وفولت�_�(�1784-م1713(�Diderotم) -م1694م)
  .م)1775

�ا�عالم�الكb_ى�للحضارة� �قد�استكملت�فيه �يمكن�اعتبارعصر�+نوار، وهكذا
يع�ميادين�ا�عرفة�بدون�استثناء،�نظرا�الغربية،��ا�عرفته�من�اخ`_اعات�شملت�جم

Üن�البحث�العلم&�أصبح�يشكل�أولوية�vي�الفكر�+وروبي،�بل�إن�ما�تجنيه�اليوم�من�
ثمار�كمحصول�فكري�ع�ى�امتداد�أك�_�من�عشرين�قرنا،�يعود�باÜساس�إ�ى�تفاعلها�

�راكم �أو�تعلق�+مر��ا �5س©مية، �الحضارة �مقدما�Ûا �وvي �من�مع�حضارات�أخرى ته
  .تجارب�وخb_ات�وصراعات�داخلية،�ساعدها�ع�ى�تلمس�طريق�النجاح�والتفوق 

إن�5نسان�هو�الحيوان�الوحيد�ضمن�الحيوانات�+خرى،�الذي�يقوم�بالî·&ء�
ونقيضه�vي�نفس�الوقت،�وذلك�راجع�vي�تصوري�ل�خفاقات�ا�تكررة�أثناء�محاولته�

فق�مثا�ي،�وب�ن�ما�هو�سياë·&/�مادي،�ا�زج�ب�ن�ماهو�أخ©ي/�قيم&،��ا�يشكله�من�أ
�أن� �5نسان �استطاع �فكلما �الواقعية، �وا�مارسات �بالتفاع©ت �مباشرة �ع©قة له

�ا�عيارين، �هذين �ب�ن �الهوة �� �يقلص �من �نوعا �وا�ادي،إ§�وعاش �ستقرار�النف¸·&
سواء�كانت�ذات�بعد��وجعل�السياسة�تس¾ى�لتجسيد�التمث©ت�+خ©قية�كمنظومة،

� �الجاذبية��أو�وض¾ي،شر×ي �يحقق �بما �الثقاvي �ل�بداع �قاطرة �تكون �أن �شأ�Úا من
ويضمن�مساهمة�وانخراط�الجميع�vي�تعزيز�التنوع�الثقاvي،�والعكس�صحيح�عندما�
يصعب�تحقيق�البعد�+خ©ي،�لكون�النظام�السياë·&�تختل�فيه�القيم�بما�§�يحقق�

�بي�³ما، �والتقارب ��فتتجه�التجانس �و� نحو�التالحياة �و5لغاء حتكار�وثر�والتسلط
�و�ي�حا§ت�§بد�أن�تخلق�ردود�أفعال�تطالب�بضرورة�التمسك� والنمطية�(العو�ة)

  .كبديل�سياë·&�بالتنوع�الثقاvي�وحمايته
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�التنوع� �اح`_ام �مدى �تتبع �جراء �من ��Õا، �الخروج �يمكن &Æال� �الخ©صات إن
  يما�ي�ي:الثقاvي�لكل�من�ا�سلم�ن�و+وروب�ن،�يمكن�إجمالها�ف

يؤمن�باÞخت©ف��أن�ا�سلم�ن�تأسست�ثقاف½�م�وحضار�Ûم�ع�ى�أساس�متنوع، -
1^ ����'�% '��A[ �الذي�تغذيه�النصوص�القرآنية�والسنة�النبوية،�I T;	_ ��'

E0����=' E0�-��= `U�I�'D�����1� %	Y R�a Z O7�1باعتبارها�معبئة�ومصدر��
���Ûا،�وجعلها�من�أهم�الحضارات�الÆ&�عرف½�ا�تقوية،�وهو�ما�أعطى�لهذه�الحضارة�م

5نسانية،�والÆ&�§زالت�تفرض�نفسها�بالرغم�مما��ي�عليه�9ن�من�تراجع�ونكوص،�
�الذاتية� �الشروط �لها �توافرت �ما �إذا �5ق©ع �مقومات �كل �تتوفرع�ى �§زالت �ÚÜا

�إ�ى�وا�وضوعية، ��هتداء �عن �العاجزين �روادها �vي �بل �ف�Ðا، �ليس سبل��فالعيب
 .فã&�آلة�معطلة�وليست�عاطلة�أو�متجاوزة�تشغيلها،�ولذلك

منذ�+ول�ع�ى�الصراع،�الذي�كان�vي��بخ©ف�الحضارة�الغربية،�فã&�تأسست
�طبيعة� �لكون �صائبة، �لو�كانت ÝÆح� �ا�خالفة ́راء �با �§�يأخذ �دمويا، �كب�_�منه شق

عديدة�الÆ&�§�يمكن�ال�الصراع�كانت�سياسية�ودينية،�بالرغم�من�الجوانب�5يجابية
  .إنكارها
أن�ا�سلم�ن�vي�إيما�Úم�بأهمية�التنوع،�والنظر�إليه�كعنصر�قوة�منذ�اكتملت�-

�لكون�حجم� �ميادين�عدة، �قد�فجرطاقات�كb_ى�vي �الحضاري�ل�س©م، أركان�البناء
�الثقافات� �من �الهائل �الطيف �كل �استوعب �قويا، �كان �به �و�ع`_اف �التنوع ت�ûيل

�اخت �الثقافة�+خرى�ع�ى �الخصوص �وع�ى �والعقدية، �الفكرية �وتوجها�Ûا �أديا�Úا ©ف
  .الهندية�والفارسية�واليونانية،�باÞضافة�للثقافة�العربية

�لكونه�- �و+وروب�ن، �ا�سلم�ن �من �كل �لدى �التنوع ��قاربة �كب�_ة �مفارقة هناك
�ملحوظ، �تزايد �vي �ال`_اجع �أصبح �ما �سرعان �لكن �5س©م، �بداية �مع �بقوة �تجسد

لكن��vي�ح�ن�أن�+وروب�ن�تأسست�حضار�Ûم�ع�ى�الصراع،�Üسباب�خ©فية�عديدة،
�والتعددية� �والحضارات �الثقافات �حوار �دعاة �من �الراهن �الوقت �vي أصبحوا

فهل�هذه�الدعوات�ناتجة�عن�قناعات�حقيقية�وعميقة،�من�أجل�إسعاد�....الثقافية
�له، �الكريم �والعيش �الكرامة �بتوف�_�أسباب �ا�رجعيات��5نسان، �النظر�عن بغض

الثقافية،�أم�الهدف�هو�التوظيف�السياë·&�لهذه�الشعارات�الÆ&�تساعد�ع�ى�الضبط�
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�§�تؤمن� &Æال� �إطار�العو�ة �vي �الكل، �استيعاب �من �تمك�³ا �نحو�اتجاهات والتوجيه،
  بالتنوع،�إ§�إذا�كان�يخدم�النمطية�والقولبة؟

ا�سدود،�و§بد�من�ا�واجهة،�إما�ولذلك�فالحضارتان�اليوم،�وصلتا�إ�ى�الباب�
  .نحو�الصدام،�أو�البحث�عن�أفق�جديد�للتعايش

  

oÖ^nÖ]<ovf¹]oÖ^nÖ]<ovf¹]oÖ^nÖ]<ovf¹]oÖ^nÖ]<ovf¹]VVVV<<<<V…]ç£]<±c<ì^Â‚Ú<»^ÏnÖ]<ÅçßjÖ]V…]ç£]<±c<ì^Â‚Ú<»^ÏnÖ]<ÅçßjÖ]V…]ç£]<±c<ì^Â‚Ú<»^ÏnÖ]<ÅçßjÖ]V…]ç£]<±c<ì^Â‚Ú<»^ÏnÖ]<ÅçßjÖ]< << << << <
�والعالم� �والغربي �+وروبي �الفضاء �امتداد �ع�ى �الثقاvي �التنوع �توطد لقد

�تواصل،�وقد�تنامى�حجمه�مع�العو�ة�نتيجة�انط©ق�سلس©ت�من�الحوارا�5س©مي،
�ا�جتمع� �منظمات �مقدم½�ا �وvي �بأهميته، �الدول�ا�ؤمنة ��جموع �ا�كثفة وا�شاورات

�ا�تفتحة،�ا�دني، �الدينية �الحيف��والجماعات �من �تعاني &Æال� �العرقية و+قليات
خاصة�vي�ظل�عالم�أصبحت�سيمته�العمل�ع�ى�تقويض�فرص��ستقرار��والتمي��،

�وا� �الروحية �أبعاده �بكل &Ñاتخاذ�+م� �واستلزم �الخطر، �ناقوس �دق �وهو�ما ادية،
�الثقاvي، �بمظاهر�التنوع �التمسك �شأ�Úا �من �العرقية��مبادرات ��خت©فات �كل ونبذ

واللغوية�والدينية�والوطنية،�لتحقيق�ا�زيد�من�التضامن�والتماسك��جتما×ي،�ع�ى�
�بأهمية��ختي ار�الديموقراطي،�اعتبار�أن�التنوع�أصبح�آلية�من�آليات�تعميق�الو×ي

�5نسان� �حقوق �اح`_ام �مقدم½�ا �وvي �الكونية، �5نسانية �مظاهر�القيم وتعزيز�كل
  .وسيادة�القانون 

�+كوام� �لتذويب �دؤوب �لعمل �يحتاج �بل �باÜمرالسهل، �ليس �ذلك �تحقيق إن
�آثارها� �§زالت &Æوال� �والنفسية، �التاريخية �العقد �عن �الناتجة �ا�عيقات �من ا�`_اكمة

نتيجة�رفض��بعض�الخطابات�الغربية�و5س©مية�ع�ى�السواء،�واضحة�vيالعميقة�
�&Æال� ��ستعمارية �السياسة �مخلفات �عن �ا�سؤولية �بتحميله �إما �ل5خر، �واحد كل
مست�دول�العالم�الثالث�ع�ى�الخصوص،�مما�كان�له�آثارا�سلبية�ع�ى�كافة�ا�يادين�

د�من�هذه�الدول�تعاني�من�ذلك�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية،�§زالت�العدي
  .إ�ى�حدود�اليوم

بوجهة�النظر+خرى،�الÆ&�ترى�أن�تزايد�و×ي�الجاليات�5س©مية��أو�تعلق�+مر
�الهامش�الكب�_�للوضع�الديمقراطي�vي� �نتيجة�استغ©لها �بي�³ا، بأهمية�التنسيق�فيما

ذه�الدول،�من�يشكل�استفزازا�و�Ûديدا�حقيقيا�ع�ى�أمن�ومستقبل�ه�الدول�الغربية،
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قبل�نقلها�وتعميمها�ع�ى��خ©ل�تحويلها�إ�ى�مختb_ات�لتجريب�كل�الوصفات�5رهابية،
  .دولها�+صلية

ليس�موضوعا�شكليا�يؤثت��ولذلك�فإن�دراسة�موضوع�التنوع�الثقاvي�عموما،
Üغراض�فلكلورية�تساعدع�ى�الهضم،�بل�يدخل�vي�إطار�تجميع�كل�الطاقات�وتعبئ½�ا�

ف�ن،��سايرة�ا�ستجدات�والتحو§ت�العا�ية�السريعة،�من�خ©ل�التدب�_�من�ك©�الطر 
�سليمة� �مجتمعية �رؤى �صياغة �ع�ى �والعمل �كأولوية، �الثقاvي �للتنوع الديمقراطي
�مساعدا� �أن�تخلق�مناخا �من�شأ�Úا �الجميع، �استيعاب�وتعبئة �ع�ى ومسؤولة�قادرة

�والتعا �للسلم �ا�عززة �5بداعية �الطاقات �تفج�_ �والتقارب،ع�ى �5لغاء��يش بدل
�للتقارب،��والصراع، �كآلية �والحضارات �بحوار�الثقافات �التمسك �يستد×ي وهو�ما

نقسامات�5ثنية�م�أمان�لتجنب�كل�� باعتباره�يقوم�بدور�مهم�vي�هذا�5طار،�وصما
والدينية�واللغوية�والثقافية،�الÆ&�تعد�مداخل�أساسية�تسمح�بالتقدم�نحو�التعامل�

�هويات �تؤمن�مع �مش`_كة �كونية �قيم �أساس �ع�ى �وديمقراطي �بناء �بشكل �ا�ختلفة نا
�"§تحمل �مشكل½�ا �فإن �العو�ة �بخ©ف �فã&�...بالتثاقف، �ثم �ومن �ثقافية، �هوية أي

�هويتنا� �أو�أي�بدائل�توازي�أو�تتقابل�مع �أخ©قية، �أو�فلسفة �عقيدة §تنطوي�ع�ى
�ذا�الثقافية، �العكس�من�ذلك��Ûمش�كل�ثقافة �إنساني�أو�أخ©ي،بل�ع�ى �ت�طابع

ما�يجعل�من�مواجهتنا�للعو�ة�مواجهة�معقدة،�بحيث�§�نقف�معها�ع�ى�أرض��وهذا
  �ÚÜ.1ا�تنفي�ما�نثبته�وتثبت�ما�ننفيه"�مش`_كة

I	 -		Wא�������	א��>	
���Wא�������	א��>	
���Wא�������	א��>	
���Wא�������	א��>	
���  

�باستمرار� �القائمة �وا�شاورات �التفاع©ت �تلك �تجسيد �بحوارالثقافات: يقصد
� �خ©ل �من �الشعوب، �مع�ب�ن �التعامل �ع�ى �والقدرة �+فكار�ا�ختلفة، �مع التكييف

�اعتبار�أن� �ع�ى �تعصب، �دون �من �والسياسية �الدينية �+خرى �الثقافية �9راء جميع
�&Æال� �العو�ة �زمن �vي �خاصة �أو�حضارة، �أو�جهة �أحد �ع�ى �حكرا �ليست الحقيقة

هو:�مستقبل�ضيقت�علينا�الخناق�جميعا،�فلم�يبق�لنا�إ§�منفذ�وحيد�للعيش�بس©م�
مش`_ك،�إذا�ما�استعرضنا�الخيارات�ا�مكنة�بناء�ع�ى�التشخيص�ا�وضو×ي،�نجدها�

أمثال�صاموييل��§�تخرج�عن�دعوات�للصراع�والصدام�الÆ&�نظر�إل�Ðا�عدة�مفكرين،

                                                           
�- سلسلة�الدورات��-vي�العو�ة�والهوية��-أي�منظور��ستقبل�الهوية�vي�مواجهة�تحديات�العو�ة�-محمد�الكتاني��-1
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�الصراع� �من �ا�زيد �نحو�تأجيج �تتجه �دعوات �و�ي �فوكوياما، �وفرانسوا هينتنغتون
  .ذلك�من�شرعنة�لخرق�حقوق�5نسان�وما�ي`_تب�عن�والصراع�ا�ضاد،

ولذلك�تعالت�أصوات�مضادة�لهذه�الطروحات�من�ك©�الطرف�ن،�للبحث�عن�
�حوار�الثقافات� �الصراع�نحو�الرهان�ع�ى �أن�تتجاوز �من�شأ�Úا بدائل�أخرى�ممكنة

انط©قا�من�أسس�دقيقة�وصياغة��ومدخل�عام�لحوار�الحضارات،�كخيار�اس`_اتيâي،
  .يمان�بالتنوع�الثقاvي�vي�جميع�ا�يادين�ال�Û�&Æم�البشريةإجرائية�من�خ©ل�5 

إنه�مشروع�متكامل،�قادر�ع�ى�استثباب�السلم�vي�العالم،�م�ÝÆتحققت�5رادة�
�ولبلوغ�ذلك�§بد�من� �الباب، �هذا �vي �من�الصعوبات�الكث�_ة �الرغم �ع�ى السياسية،

الثقاvي،�والعمل�ع�ى��تستلزم�تكييف�الحكامة�الديمقراطية�للتنوع�توافر�عدة�شروط،
تعمل�ع�ى�توسيع�نطاقها،�وإضفاء�البعد�الدو�ي�عل�Ðا��خلق�فضاءات�معززة�للحوار

  .ح�ÝÆتصبح�ثقافة�معممة�فكرا�وسلوكا

أجد�نف¸·&�مدين��اس`_�"حوار�الثقافات��- ع`_اف�من�باب�� �-وvي�هذا�السياق�
�فاق�التشبع�بقيم�الحوارلذي�هدأ�من�رو×ي�وفتح��ي�آا�v1ي�الثقافة�العربية�5س©مية"

مستلهما�منه�موضوع��و5يمان�با§خت©ف،�بعدما�كانت�معرف�Õ�&Æا�سطحية�من�قبل،
�الذي�أراهن�عليه�أن�يكون�قيمة�مضافة�vي�إشاعة�ثقافة�الحوار�وتعميمها،�الكتاب

من�خ©ل�توضيح�كيف�يمكن�لحوار�الثقافات�أن�يساهم�vي�إبراز�قيمة�التنوع�الثقاvي�
  .دعيه�ذلك�من�ا�حافظة�ع�ى�التماسك��جتما×ي؟مع�ما�يست

�ا�وضوع�يمثل�أحد�+جوبة�عن�سؤال �التنوع�الثقاvي�:ولذلك�كان�هذا ؟��اذا
وحدة�صغ�_ة،�لك�³ا�أساسية�vي�هذا�ا�شروع�الضخم�الذي�يجسد��باعتباره�بنية�أو

�الن �الع©جية �الوصفات �اخ`_اع �vي �الواعية �ل�نسانية �العبقرية �اجعة�ختيارات
  .ل�شكا§ت�الكb_ى 

�وقوعها،� �ا�ف`_ض �ا�شاكل �كل �يكون�بدي©�عن �أن �§يمكن �الثقاvي �التنوع إن
�بأقل� �و+زمات �لتدب�_��خت©ف �السلمية �ا�نهجية �اعتماد �vي �أهميته �تكمن بقدرما

و�نخراط�vي�عدة�أنظمة�مرجعية��وفق�اح`_ام�اختيارات�كل�فرد،�الخسائر�ا�مكنة،
�مختلفة �أو�تصور�ثقافية �أو�نظام �جماعة �حبيس �يظل �أن �عليه �محكوم �ف©�أحد ،

                                                           
1�-�� �سنة �العربية�5س©مية" �الثقافة �"حوار�الثقافات�vي �ماس`_: اب�والعلوم�5نسانية��بكلية�9د�2008أنÝ·îء

  و§زال�قائما�إ�ى�اليوم.�تحت�إشراف�الدكتور�يونس�لوليدي.�-ظهر�ا�هراز-بفاس�
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�العكس�من�ذلك، �ع�ى �وتبÑ&��مع�ن، �عن�خيارات�ا�ا«·& �التخ�ي �الحق�vي لكل�فرد
�5نسان�والديمقراطية� �لحقوق �الكونية �القيم �دامت�تتوافق�مع �ما خيارات�جديدة

�انفتاح، �كل �هو�أساس �الذي �النف¸·& ��ستعداد �إن �القانون، �عنصرا��وسيادة يعد
�+فراد� �ماب�ن �للتعايش �عريضة �وقاعدة �ا�تعدد، �الثقاvي �التفاعل �ضمن حاسما

�من�اختيارها، �ثقافات �ممارسة �vي �كامل�الحرية �لها &Æوالدول�ال� بشرط��والجماعات
  .اح`_ام�9خر

ولذلك�فإن�حوار�الثقافات�أساv�&·ëي�تدب�_��نتماء�الثقاvي�ا�تعدد،�خاصة�vي�
فهو�آلية�تمكن�من�إيجاد�مفهوم�جديد�للهوية�دون�التفريط��قافات،بيئة�متعددة�الث

�وجذورها، �ع�ى�تجاوز��حتقان�السياv��&·ëي�مقوما�Ûا �الحوارعموما وبذلك�يساعدنا
�الهوية، �ع�ى �ا�جتمعات��ا�ؤسس �ومتطلبات �مقتضيات �باستمرارع�ى و�نتفاح

لتغي�_،�و�ستثناء�هو�الرغبة�vي�التحول�وا�العصرية،�من�أجل�أن�تص�_�القاعدة��ي
�خصوصية �و�ي �وتقديسه، �با�ا«·& �بصفة��التمسك �5س©مية �الدول �تتم���Õا تكاد

م)�كان��عتقاد�vي�أوروبا�بضرورة��1945-م1870(عامة،�وكذا�+وروبية،�فإ�ى�حدود�
�لèجيال�ا�تعاقبة،� �للتكييف��جتما×ي �كقاعدة �الدولة �النموذج�الذي�تختاره اتباع

�قد�واعتباركل� &Æانزياح�عن�الهوية�والوطنية�الصادقة�ال� �القاعدة، خروج�عن�هذه
فالديمقراطية�§��نفس�الî·&ء�بالنسبة��فهوم�+غلبية�و+قلية،�يعاقب�ع�³ا�القانون،

�آرا�Çا �عن �بالدفاع �فئة �كل �تمسك &Ñتع� �بل �لèغلبية، �+قلية �انصهار�واتباع &Ñتع�
�توضح�الصواب �ما �إذا ÝÆاعتمد،�بالحجج�الدامغة،�ح� بغض�النظر�عن��من�الخطأ

�&Ñتع�§� �العددية �الديمقراطية �إن �لèقلية، �أم �لèغلبية �ينتم& �هل مصدر�الصواب،
�vي�وقبولنا�الجودة، �الطعن �وإنما��بعدم �ال�ûاهة، �شرعية �ع�³ا �يضفي §� نتائجها

�.الوحيدة�لتدب�_�اخت©فاتنا�بكو�Úا�الوسيلة�ا�صداقية�تتسرب�إل�Ðا�من�اتفاقنا�ا�سبق
�لم�يعد� �نحتاج�إليه،�ونتخ�ى�عما �نكتشف�كل�يوم�ما إن�التمسك�بالحوار،�يجعلنا

�ذواتنا، �عن �القدسية �صفة �فن�ûع �لقراءة�أولوية، �الصحيح �الفهم �يتأسس �وبذلك
  .+فكار�والوقائع�و+حداث
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II	-		W?��@	�����	A�	א�������	א��>	B��CW?��@	�����	A�	א�������	א��>	B��CW?��@	�����	A�	א�������	א��>	B��CW?��@	�����	A�	א�������	א��>	B��C  

�لحوار�الث �+بيض �الكتاب �إ�ى �الرجوع �خ©ل �مجلس�	،1قافاتمن الصادر�عن
�دولة، �وسبع�ن �سبعة �يضم �الذي �حمراء��أوروبا �خطوطا �وضع �ا�جلس �أن يتضح

�ينب»ي� &Æال� �الكونية �ا�رجعيات ��ي �الشروط �وهذه ��Õا، �ا�ساس �يمكن للحوار�§
وهو�ما�يشكل���ع`_اف��Õا،�والعمل�انط©قا�م�³ا�كمسلمات�قبل�استئناف�أي�حوار،

§�ينب»ي�أن�يتأسس�ع�ى�الشروط��Ü2ن�الحوار�الناجح�ر،عقبة�أخرى�vي�وجه�الحوا
 وأهم�هذه�الشروط:�ا�سبقة،�و5م©ءات

1	 J WE�Fא���	#/��!�	��Gא��H+א��	E�:F"א	I��>WE�Fא���	#/��!�	��Gא��H+א��	E�:F"א	I��>WE�Fא���	#/��!�	��Gא��H+א��	E�:F"א	I��>WE�Fא���	#/��!�	��Gא��H+א��	E�:F"א	I��>	 	
�وتقيد�الجميع�الحوار�مستحي©�vي�غياب�� يعد� ح`_ام�التام�لكرامة�5نسان،

بما�يضمن�الحريات��والتشبع�بقيم�الديمقراطية�وحقوق�5نسان،�بسيادة�القانون،
  .كشرط�لضمان�حوار�متوازن�بعيد�عن�الهيمنة�حرية�التعب�_،�+ساسية�وvي�مقدم½�ا

�أو� �أو�اللغوية �أو�الدينية �أو�الثقافية �5ثنية �والتقاليد �با�وروثات �التدرع إن
�أو�غ�_ها، �بما��السياسية �حال، �بأي �5نسان �حقوق �ممارسة �تحجب �أن §�يمكن

�من��يضمن�الحقوق�العامة، �والشباب�وحرية��عتقاد �حقوق�+طفال �مقدم½�ا وvي
  .دون�إكراه

إن�الديمقراطية�باعتبارها�مجموعة�قوان�ن�متعارف�بخصوصها�تس¾ى�Þنصاف�
والÆ&�من�سيما�Ûا�استيعاب�القيم�الكونية،�من�شأ�Úا�أن�تساعد�+فراد�ع�ى��الجميع،

�ع �شرعية �تضفي �باعتبارها �ا�جتمع، �داخل �أنفسهم �اتخاذ�إيجاد �vي �السلطة �ى
�القوة، �استثمار�نقط �خ©ل �من �ا�شارك�ن، �ب�ن �ا�تبادل �إطار��ح`_ام �vي �القرارات

يمكن�للحوارب�ن�الثقافات�أن�يتطور�ف�Ðا�بحرية،�بجعل��وتقوي½�ا�لتص�_�قاعدة�عامة،
�إ�ى��الناس�سواسية�أمام�سلطة�القانون، وتمك�³م�عند�ان½�اك�حقوقهم�من�اللجوء

  .جb_�الضرر�بشكل�طبي¾ي�القضاء�لطلب

  

                                                           
انظر:�الكتاب�+بيض�حول�حوار�الثقافات�"من�أجل�العيش�معا�متساوون�vي�الكرامة"�أصدره�وزراء�خارجية��-�1

  2008مايو��7-س`_اسبورغ��-118أوروبا�vي�دور�Ûم�
مكتبة��-1ط�- الحوار�منهجا�وثقافة��-أبي�عبد�الرحمان�محمد�بن�محمود�بن�ابراهيم�عطية�:انظر�للتوسع�أك�_ �- � 2

  41ص��-��2009-القاهرة��-السنة�
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  :<Kא
	א��K>9/�Jא
	א��K>9/�Jא
	א��K>9/�Jא
	א���J/9א�:��א#	�	א���א��	�א0א�:��א#	�	א���א��	�א0א�:��א#	�	א���א��	�א0א�:��א#	�	א���א��	�א0 -2

�ع�ى �حوار�الثقافات �Üي��يعتمد �يمكن �حيث ،&·ëانعكا� �طابع �له منهج�تأم�ي،
�ضمن�النظام�الديمقراطي�العام،�،نحوهيرى�نفسه�من�وجهة�نظر9خرين��واحد�أن

�محكوم �5نسانية _bويعت� �كإنسان، �الفرد �باح`_ام �يتم�� �أخ©قية�الذي �بمعاي�_ ة
موحدة،�ومتشبع�بقيم��ع`_اف�ا�تبادل،�وبنهج�أسلوب�الحياد�vي�ا�عالجة،�وهو�ما�
�للنماذج�السابقة�الÆ&�كانت� يم���بوضوح�ا�قاربة�ا�بنية�ع�ى�تعدد�الثقافات،�خ©فا
تورط�السلطة،�بجعلها�طرفا�vي�+خذ�بقيم�+غلبية�كقاعدة�وحيدة،�عوض��ل`�ام�

�مش`_كة،�5يجابي،�بالحياد �قواعد �للقطاع��واعتمادها &·ëسا+� �الدور �يقوي بما
�الحوار�ورعايته، ��مارسة �كب�_ا �ورشا �باعتباره �ا�دني، �ا�جتمع �داخل بما��الجمعوي

�الفعالة،�يقوي�ثقافة��ع`_اف، �نحو�البحث��والتفاعل�5يجابي،�وا�شاركة والس¾ي
والتفك�_�vي�إيجاد��يثة�vي�تدب�_��خت©ف،عن�حلول�للمشاكل،�باعتماد�+ساليب�الحد

�الجمعوي، �النسيج �هيكلة �خ©ل �من �ل�بداع �ا�صاحبة��آفاق �5جراءات �من وغ�_ها
  .لتعزيز�ثقافة�الحوار

بل��كلها�عناصر�مؤسسة�للحوار�ب�ن�الثقافات،�إن�ا�ساواة�و�ح`_ام�ا�تبادل،
��جتماع �والتوثرات �اليومية، �ا�شاكل �لتجاوز �أن�ضرورية �التجربة �أتبثت �وقد ية،

ا�جتمعات�الÆ&�يغيب�ف�Ðا�الحوار�الجاد،�وتتوفر�ع�ى�مؤسسات�مصنوعة�§�تعb_�عن�
�لهزات�عنيفة، �تكون�معرضة �ما �غالبا نتيجة�إحساس��اختيارات�وتطلعات�شعو�Õا،

&·ëهانة�والتسلط�كمظاهر�ل©حتقان�السياÞهذه�الشعوب�با.  

3- *:�Lא	*�	א�:��א#*:�Lא	*�	א�:��א#*:�Lא	*�	א�:��א#*:�Lא	*�	א�:��א#:  

ة�vي�الثقافة�الغربية�قضية�جوهرية�ومحورية�ب�ن�النساء�والرجال،�تعد�ا�ساوا
لكو�Úما�يشك©ن�معا�النواة�الصلبة�لèسرة،�وعماد�ا�شروع�ا�جتم¾ي�الذي�يتأسس�

�من�حقوق�5نسان، �ب�ن�الجنس�ن�جزء �فا�ساواة �الديمقراطية، ولذلك�وجب��ع�ى
اوض�بخصوص�النقاش�حول�كقاعدة�§�تقبل�التف�اح`_ام�الحقوق�+ساسية�للمرأة،

�وا�رأة، �الرجل �التمي���ب�ن �الحوار�حول �إدارة �ذلك �vي �بما �الثقاvي، وولوج��التنوع
مما�يجعل�ا�ساواة�تضفي�بعدا�جماليا��تجسيدا�لكفاءة��ستحقاق،�ا�ناصب�العليا،

  .ع�ى�حوار�الثقافات
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III	-		?� !M	�����	A�	א�������	א��>	B��C?� !M	�����	A�	א�������	א��>	B��C?� !M	�����	A�	א�������	א��>	B��C?� !M	�����	A�	א�������	א��>	B��C:  

�لكونه�الثقاvي�vي�الغرب�عنه�vي�العالم�5س©مي�عموما،�ع§يختلف�مفهوم�التنو 
عبارة�عن�تفاعل�جماعات�بشرية�مختلفة�من�حيث�الشرائع�والثقافات�والقوميات�
�اجتما×ي� �إطار�تنظيم& �ضمن �والطروحات، �و+فكار�والتيارات �و+عراف و+جناس

،&·ë1.طنةويمنحها�حق�ا�وا�يمنع�تعدي�أي�فئة�ع�ى�أخرى،�وقانوني�وسيا 

�الثمانينات، ��Úاية �مع �الثقاvي �التنوع �مقاربة ÝÑتب� �قد �الغرب �كان بموازاة��وإذا
�العو�ة، �تأث�_ �حجم ��âيء��تزايد �ا�واكبة �التجليات �تلك �يرجعون �ا�سلم�ن فإن

�والنصارى��5س©م، �ال�Ðود �مع �ا�سلم�ن �تعايش �نماذج �لبعض �سابقا �وضحت كما
�الجميع، �حقوق �يضمن �بما �أفكارهم�إيما�وغ�_هم، �vي �مختلفون �البشر �بأن نا

�( E0	E0- '�� ��ولهم�الحق�كأقلية�vي�العيش�بأمان�دون�فرض�ل5راء�ومعتقدا�Ûم،

�وقوله�تعا�ى���2)	��M� b�= ��7 
�M)D 
c�"�� EF�18 b���3  

�5س©مي� �التوجه �مجا§�للشك، �§�يدع �مما �تؤكد �كث�_، �وغ�_ها �9يات هذه
� �التعددية، �§�يناقض �واحدة،الذي �أمة �الناس �لجعل �لو�شاء �سبحانه ولكن��وأنه

الغاية��ي:�دفع�الناس�Þغناء�تجار�Õم�وتبادل�خb_ا�Ûم�ومساعد�Ûم�ع�ى�تطوير�حيا�Ûم�
  .وتنمية�مجتمعا�Ûم�بما�يحقق�الكرامة�5نسانية

�واللغوية� �والعرقية �والثقافية �الدينية �التعددية �من �5س©م �فموقف ولذلك
��واضح، �النصوص �العديدة،تؤكده �وبعض��القرآنية �الس©م �عليه �الرسول وس�_ة

خاصة��الصحابة�vي�التعامل�مع�+قليات�ع�ى�امتداد�الف`_ات�الزاهية�لتاريخ�5س©م،
� �تعا�ى: �قوله �وم�³ا 
���� Z d	��vي�+ندلس،���4> 7	� �تعا�ى: ] �وقوله-1� ����B'

�ت��5!�- �وقوله �الكتاب، �حوار�أهل �كيفية �إ�ى �إشارة ;1I T^ ��عا�ى:vي	_ ��'

                                                           
1 -�� �صابر�أحمد�عبد�الباي م�ع�ى�2009يناير��08منشورة�بتاريخ��- ا�واطنة�vي�إطار�التعددية�الثقافية��-انظر:

  :ا�وقع�5لك`_وني
http://kenanaonline.com 

  96ية��-سورة�الكافرون�- 2
  �22-921يتان:��-سورة�الغاشية��- 3
  9255ية��-سورة�البقرة��-� 4
  982ية�-و�سورة�البقرة��-� 5
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�����1� %	Y R�a Z O7 DE0����=' E0�-��= `U�I�' D]�<�' %�'������1	
  .وغ�_ها�من�9يات�العديدة�الÆ&�تقر�بشرعية�التعددية�والتنوع

�بالتنوع� �ا�تعلق �الجانب �vي �خاصة �والنسقية، �بالشمولية �5س©م �اتسم لقد
�عموم�الثقاvي، �9خر�ا�ختلف �من �ع�ى�وموقفه �إجبار�الناس �عدم �صراحة �معلنا ا،

�بالقوة، �5س©م �vي �أو5جهاز�الدخول �حقوقهم،�أو�معادا�Ûم �فتح��ع�ى �من �§بد بل
�بأسلوب�الل�ن�والرفق�واستخدام�ا�نطق��الحوار�معهم �أحسن، ��ي &Æومجادل½�م�بال

�قل� �عميقة، �وتجارب �ناصعة �ونماذج �مضيئة �جوانب �5س©مي �ال`_اث �وvي والعقل،
فالتسامح�سمة�5س©م،�وأثر�ذلك�ع�ى��_ها�vي�تاريخ�5نسان�فيما�يخص�التنوع،نظ�

�قيم�التنوع�والتسامح،�سلوك�ا�سلم�ن�vي�حلهم�وترحالهم،�ومن�ب�ن�ما�ينقل�معهم،
  .ولعل�ذلك�هو�سر�نجاحهم�واندماجهم�vي�ا�جتمعات�+خرى 

هانة،�وتخ�ي�ا�رء�غ�_�أن�التعددية�السلمية�§�تعÑ&�بأي�حال�قبول�الظلم�و5 
�الجوانب� �إ§ �يشمل §� �فالتسامح �ولذلك �9خرين، �إرضاء �أجل �من �معتقداته عن

 ����5نسانية�ال�Û�&Æم�البيع�والشراء�دون�ا�عتقدات�الدينية،�لقوله�تعا�ى:���B �e <
D
IY� K����' V� O�-��	  E�@-�= '= E�@�_ ���� ��' T����' V� (! �� O'(��	

�I7 '�T-� 5'
� E��	=' O�	&� EF��1B Z  �� Rf�'= DEF;
��8 '= EF��D 
F�) �	��I �F�A� F�g �� 4
e %-> EF1I�	'D T-8 ��h�' EF-8 V� �h�D 

O�$1L��� E� V� G:! O7 <= DV� G:! Rf�'=����2ا�سلم��� �اع`_اف �أن &Ñيع� وهوما
�9خرين، �أ�بحقوق �دي�³م �اتباع �بالضرورة �أو�§�يستوجب �أو�فلسف½�م و�مشروعهم

  .إبداعهم

IV	 -		Wא�����	2���  �����NM	א����2	א����������NMW	א����2	א����������NMW	א����2	א����������NMW	א�

�للتنوع� �العديدة �5يجابيات �بخصوص �ضمنيا �عليه �التأكيد �تم �مما انط©قا
الثقاvي،�باعتباره�لطفا�إلهيا،�وتقديرا�منه�تعا�ى�للخصائص�الÆ&�خلق�5نسان�عل�Ðا،�

والنف¸·&�والبدني،�مما�جعله�من�ضعف�وقصور�vي�5دراك�والفهم�والتحمل�الفكري�
�إلهية، �والتلطف�سنة �التخفيف �غاي½�ا �تحمله��اÞنسان،ب�ونعمة �ع�ى �له ومكافأة

�يحقق�التعارف�كمدخل� �بما �و9خرة، �الدنيا �vي �وتيس�_�سبل�النجاح�له ا�سؤولية،
�§خ`�ال� �ويس¾ى �الدامغة، �بالحقائق �العلمية �ا�عرفة �ع�ى �ا�ؤسس �البناء للتعاون

                                                           
  921ية��-سورة�الروم�� 1
  921ية��-سورة�ا�جادلة�� 2
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�م �vي �وغ�_هاالتنوع �وا�ذاهب �وا�واقف �الرؤى �تنوع �بضرورة ��ع`_اف لدى��فهوم
  وvي�هذا�الصدد�أستعرض�بعض�5يجابيات�للتنوع�بشكل�واضح:�5نسان،

ن�التنوع�من�التعرف�ع�ى�الثقافات�+خرى، -1
ّ
سواء�كانت�داخل�ا�جتمع��ُيمك

عن�طريق�أو�خارجة�عنه،�من�عادات�وتقاليد�وقيم،�وكل�ما�يسهل�الوصول�للحقيقة�
الحوار�الذي�ينب»ي�أن�تؤطره�قناعات�عميقة،�تنطلق�من�كون�الثقافات�+خرى�مهما�
كان�حجمها،�فã&�جزء�§يتجزأ�من�ا�جتمع،�من�الواجب�أن�ت¾ي�حقوقها�وواجبا�Ûا،�

�إطار�من�التوازن�ب�ن�الثقافات�ا�ختلفة، �ع�ى�+خرى،��vي �تغليب�إحداها ف©�يصح
 .و+قليةاستنادا��فهوم�+غلبية�

�ب�ن� -2 �+صعدة �جميع �ع�ى �والتواصل �و�بتكار �5بداع �ع�ى �القدرة تعزيز
ويؤمن�إيصالها�له،�تسهي©�§ختيار�كل�فرد�ما��5نسانية،�بما�يقوي�5نتاجات�ا�تنوعة

�من�التوجهات�القائمة�ع�ى��نفتاح�ا�عقلن�وا�سؤول،� �انط©قا �م�³ا، يناسب�ذوقه
 .لرقابة�وا�حاسبة�والعدالة�vي�ا�جتمعبما�يعزز�دور�الحكامة�وا

يساهم�vي�تحريك�الفكر�البشري�الذي�يحلق�بحرية�vي�كل�9فاق�بعيدا�عن� -3
ذلك�أن�يبعده��من�شأن�وتحد�الكث�_�من�طموحاته�الحدود�ا�فروضة�الÆ&�تجمده،

 .عن�جو�الرتابة�والجمود�ويبعث�عن�الحيوية�والتفاعل
�عدة �للتنوع �أن �فكما �أخرى، �جهة �ومنافع،�ومن �عدة��مزايا �با�قابل �له فإن

  سلبيات�قد�تضر�با�جتمع:
�فإنه�قد�يؤدي�إ�ى� �ع�ى�قواعد�مثينة، �لم�يكن�مؤسسا �إذا إن�التنوع�الثقاvي
�من� �وتقاليدها، �بعادا�Ûا �ثقافة �كل �تمسك �بسبب �وحدته، ��Áدد �بما �ا�جتمع تفكك

�نفسها، �ع�ى �الثقافات �هذه �انغ©ق �تقوي �أن �إ�ى�شأ�Úا �يؤدي ��ستقرار��مما عدم
خاصة�عندما�تدخل�ع�ى�الخط��،- وما�قد�يصاحبه�من�مطالب�انفصالية���جتما×ي،

تنتã&�إما�بإنشاء�دوي©ت�صغ�_ة،��-أيادي�خفية�تؤجج�الصراعات�بما�يخدم�مصالحها�
�أو� �الجراد، �أو�مكافحة �من�بعض�+مراض�الجلدية، ÝÆح� �عن�حماية�نفسها عاجزة

د��ستفاذة�من�فرص�+من�والس©م،�ولنا�vي�العديد�بحروب�أهلية�تفوت�ع�ى�الب© 
�دليل، �خ�_ �اليوم �العربية �الدول �الدول��من �مم��ات �من �أصبحت �وقت vي

�مش`_كة،�الديمقراطية، �بسياسات �النق�تخص�العمل �والسيادية�ذالجوانب ية
�خت©ف،�عكس�الدول�العربية��و�قتصادية�والتفاوضية،�كنموذج�للوحدة�vي�إطار

©مية�الÆ&�§زالت�مكتفية�بالدعوات�Þنشاء�إطارات�دون�أن�تتمكن�من�ذلك،�و5س
�يفوت�ع�ى�العالم��كتفعيل�اتحاد�ا�غرب�العربي،�ومجلس�التعاون�الخليâي، وهو�ما
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�للشعوب، �والري �النجاح �تحقيق �فرص �الشاملة��5س©مي �التنمية �خ©ل من
 .الحقيقية

�سيف�ذو�حد �الثقاvي، �أن�التنوع �يتضح �تحققت��Õذا �ما �إذا �فهو�إيجابي ين،
�ا�صالح� �ع�ى �مبنية �وفق�قيم�مش`_كة، �وإدار�Ûا �لتجاوز�خت©فات، �ا�ش`_كة الرغبة

وذلك�لن��والرغبة�vي�البحث�عن�الحلول�ا�مكنة�لكل�5شكا§ت،�و�ح`_ام�ا�تبادل،
صلة�والعمل�ع�ى�رعاية�القنوات�ا�و �يتأتى�إ§�بضرورة�التمسك�بالحوار�كخيار�وحيد،

من�خ©ل��Ûذيب�الشعور�5نساني��كتعميق�التواصل�ب�ن�+فراد�وا�جتمعات،�إليه،
§يمكن��كا§ستع©ء�والتكb_،�فاÞنسان�مهما�بلغ�نفوذه�وقوته،�من�+مراض�الذاتية،

  .بأي�حال�أن�يستغÑ&�عن�9خرين�كيفما�كان�وضعهم��جتما×ي
�+فراد، �ب�ن �و�نغ©ق �التعصب �ساد �إذا �التام�وسل & �أشكال��والرفض لكل

  .قنوات�التقارب�والتعاون�فيما�بي�³م

V	-		א�����	2���3�	I��O	��Pא�����	2���3�	I��O	��Pא�����	2���3�	I��O	��Pא�����	2���3�	I��O	��P؟؟؟؟  
ع�ى�التنوع�الثقاvي�من�زوايا�عديدة،� لقد�حاولت�فيما�سبق،�تسليط�الضوء

�واللغوية� �الدينية �+قليات �بحقوق ��ع`_اف �تقوي &Æال� �9ليات �من �آلية باعتباره
ونواة��1و�أساس�كل�رهان�اس`_اتيâي�vي�مجال�التفاوض،والعرقية،�ومن�جهة�أخرى�ه

  .صلبة،�إذ�§�يمكن�أن�يتأسس�ما�هو�صلب�ع�ى�أسس�غ�_�صلبة
�والخار�ي، �الداخ�ي �مستوياته �للحوار�بكل �ضروري �مدخل �الثقاvي �التنوع �إن

�بما� �الطبيعية �خصوصيته �عن �الدفاع �vي �وأحقيته ́خرا�ختلف، �با ��ع`_اف وفق
  .ين�حتما§يضر�حقوق�9خر 

كما�أنه�§يمكن�الحديث�عن�9فاق�ا�ستقبلية�للتنوع�الثقاvي�الذي�يدخل�vي�
�الكونية� �مدخ©�لتأط�_�النقاش�العمومي�ذو�+بعاد �باعتباره   صميم�حوار�الثقافات،

�+نا��-حوار�الحضارات�- �تربط &Æال� �الع©قة �لطبيعة �عام �بتشخيص �القيام دون
́خر   .با

هو�الرغبة�vي�تقديس�ا�ا«·&�+ليم�بكل�تجلياته،�ليس��إن�الهدف�من�ذلك،
يدخل�vي�مجال�علم�النفس��وتحريك�+وجاع�بخصوصه،�بقدر�ما�يعتb_�ذلك�ضروريا،

�مع��5كلينيكي، �طريق�أمثل�نحو�الع©ج�وا�صالحة �داخليا �يضر5نسان فالبوح�بما
  .الذات�قبل�ا�صالحة�مع�9خر
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�الصراع�ودام�منذ العصور�الوسطى�إ�ى�حدود�9ن،��ولذلك�فقد�تأسس�هذا
حيث�يشكل�النصف�الثاني�من�القرن�العشرين�أحد�ا�شاهد�الكb_ى�§ستمرارية�هذا�
الصراع�بسبب�نشوة��نتصار�الÆ&�حققها�الغرب�بقيادة�الو§يات�ا�تحدة�+مريكية�
�والثانية �+و�ى �العا�ية �الحرب �بعيد �وحلفا�Çا �+�انية �النازية �حساب �.ع�ى

�علما�وهو �للغرب، �نتصارالذي�تحقق�بسبب�تفاعل�الحضارة�5س©مية�ومساند�Ûا
أن�هذه�الحرب�حسمت�ع�ى�أرض�دول�الجنوب،�أم©�vي�استق©لها،�بعدما�تقاعست�
الدول�الغربية�عن�تحقيق�ذلك،�فلم�يكن�أمامها�بدا�من�ا�قاومة�بأساليب�إبداعية�

�والجزائر�وليب �ا�غرب �vي �فعالة �لك�³ا �يدرك�بسيطة، �الغرب �جعل �وهو�ما �ومصر، يا
معتمدا�vي�ذلك�ع�ى��جيدا�أن�هناك�ثقافات�أخرى�§�يمكن�أن�تطاوعه�vي�مخططاته،

الحركات�التبش�_ية�الكb_ى�الÆ&�كانت�تشتغل�بموازاة��ستعمار،�دون�أن�تتمكن�من�
خاصة�إذا�كانت�هذه�الحضارة�لها�مبادئ�وقاعدة�دينية�عريضة�vي��تحقيق�أهدافها،

�الحضارة،��الحضارة�5س©مية،�حجم �هذه �بص©بة�وقوة ولذلك�أقر�الغرب�صراحة
�منه� �يستمد &Æ5س©مي،ال� �للدين �والعقدية �الفكرية �+سس �vي �التفك�_معمقا وبدأ

  هما: ا�سلمون�مقوما�Ûم�الفكرية�والروحية،�من�خ©ل�بعدين
قيقة�ستشراي،�حيث�أدرك�منظرو�الغرب�حالبعد�+ول�يتمثل�vي�الفكر�  -1

مفادها�أن�5س©م�يتسم�بالشمولية�والنسقية،�ضمن�إطار�متماسك،�بسيط�وكامل�
�وسلوكه،� �ا�سلم �ا�جتمع �يؤطر�نموذج �ا�جتمع، �vي �نظرية �يشكل �ا�بادئ وواضح

و9خرة،�ع�ى�الرغم�من�بعد�ا�سلم�ن�vي�كث�_��الدنيا�ب�ن�يجمع�vي�إطار�من�التوازن 
�5س©مية �ا�اهية �عن �الجوانب �التوظ�من �عن �لبعدهم �العصري�الحقة يف

�قراء �vي �و�ستشهاد�ل��Ûماله�_مينوطيقي �التقليد �نحو �وال�ûوح �الدينية، لنصوص
عتقاد�الراسخ�vي�مواجهة�مشاكل�ح�بالشجاعة�و� بدل�التسل�السلف،�بأقوال�شيوخ

�ومهما� �تدعو�لذلك�صراحة، &Æال� �النصوص�الدينية �ع�ى �با§عتماد ا�سلم�ن�9نية،
التماسك�يزداد�قوة��ن�التمسك�بمظاهر5س©م�مع�ذلك�§زال�قويا،�وأن�ذلكيكن�فإ

�تزيدهم�تقاربا� �ما �فأزما�Ûم�غالبا �استشعرا�سلمون�بالخطر��Áددهم، �كلما وانسجاما
�تستد×ي� &Æال� �ا�عام©ت �أصعب �من �ا�سلم�ن �مع �التعامل �يعد �ولذلك وتماسكا،

اليوم�vي�تصوري�§زال�قادرا�ع�ى��معرفة�وخb_ة�كب�_ة�بمجال�ال`_ويض،�ولعل�الغرب
�عالية، �بحنكة �5س©مية �الدول �قضايا �التوحد��إدارة �سبل �من �يمك�³م �أن دون

�واجهته،�وإن�كان�§بد�من�ا�واجهة�فإ�Úا�§�تخرج�عن�اللجوء�للمؤسسات�الدولية�
 .الÆ&�تكيل�بمكيال�ن،�كما�هوواضح�vي�القضية�الفلسطينية�وغ�_ها
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�ي -2 �الذي �الثاني �ا�لحوظ�البعد �ال`�ايد �هو �نظري، �vي �اليوم، �الغرب ؤرق
�لرغبة� ��ندماج، �صعوبة �من �ذلك �يطرحه �وما �الدول، �هذه �vي �ا�سلمة لèقليات
شعوب�دول�الجنوب�دخول�هذه�+را«·&،�بما�يحقق�لها�آمالها�وطموحها�vي�العيش�

 .الكريم
أوروبا�وجها�وانط©قا�من�ذلك�أ§�يمكن�اعتبار�+زمة��قتصادية�الÆ&�تعيشها�

�حل� �vي �يفيدهم �بما �تفك�_هم �نحو�تعميق �الجنوب �دول �توجيه �إعادة �أوجه من
�تخوف� �لكل �درءا �5فريقية �القارة �vي �الذاتية �إمكانا�Ûم �ع�ى �اعتمادا مشاكلهم

  .محتمل؟
  إنه�تساؤل�مشروع،�لكونه�مفتوحا�ع�ى�كل��حتما§ت�والفرضيات�وأهمها:

�م Ý·îيخ� �الغرب �كون �+و�ى، �ما�الفرضية �له �أوروبا �vي �5س©مي �ا�د �تزايد ن
�استئصال� �vي �كمكون�من�مكونات�الفكرالغربي،�صعوبة �لقد�وجدت�إسبانيا يb_ره،
�الجسدية،� �التصفية �من �بالرغم �اليوم، �حدود �إ�ى �+ندلس �vي �5س©مي الحضور
�سنة� �ا�وريسكيون �له �تعرض �الذي �أوالطرد �بالقوة، �ا�سلم�ن �التنصر�ع�ى وفرض

�1م1609 �كنائس،�، �إ�ى �بتغي�_�ا�ساجد �5س©مية �الحضارة �معالم �طمس ومحاولة
وعدم�الرغبة�vي�رفع�اليد�ع�ى�ا�وروث�الثقاvي�5س©مي،�خوفا�أن�يكون�ذلك�باعثا�
�وقع�خ©ل�الصراع�اليوغس©vي،�حيث�مورست� �أوكما ع�ى�إحياء�الذاكرة�الجمعية،

ي�للبشر،�وهو�ما�يشكل�وصمة�أبشع�+ساليب�vي�التصفية�من�قتل�وذبح�ووأد�جما×
عارع�ى�جب�ن�الغرب�عموما،�وع�ى�إسبانيا�ويوغس©فيا�خصوصا،�مما�يكشف�زيف�
�القرار� �صناع �تحرج �أصبحت �5نسان �لحقوق �الجسيمة �فا§ن½�اكات الشعارات،

مما�يضطرهم�vي�كث�_��السياv�&·ëي�ا�ؤسسات�الÆ&�يديرو�Úا�ويتحكمون�vي�دهال��ها،
�ا�ف �إ�ى �+حيان �خسائر�من �ذلك �يكلفها �وقد �السرية، �والتسويات �العلنية اوضات

�§� �ذلك �غ�_�أن �+مريكي، �5يراني/ �النووي �ا�لف �مث©�vي �وقع �كما �كب�_ة، سياسية
�ع�ى�9خرين،��يمكن�أن�يتحقق�Üية�دولة، �من�فرض�اح`_امها �تمك�³ا من�دون�قوة

بما�يحقق��سقف�ا�طالب،و�ي�لغة�ا�صالح�الوحيدة�الÆ&�بدون�ركو�Õا،�§�يمكن�رفع�
  .التنمية�الشاملة

�5س©مية� �ا�جتمعات �إخضاع �ع�ى �الغرب �يعمل �أن �الطبي¾ي �فمن ولذلك
�ضعفها، �استمرار �ع�ى �ومواردها��بالعمل �خ�_ا�Ûا �ع�ى �السيطرة �لها �يسهل مما
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والعمل�ع�ى�تقليم�أظافر�القوة��دون�التمكن�من�امت©ك�الطاقة�الذرية،�الطبيعية،
  .ظهرتالعربية�حيث�

�Ýيسم� �أن �§يمكن ́خر، �با �+نا �يؤطر�ع©قة �الحوار�الذي �من �النوع �هذا إن
لذا�فهو�لن�يحقق�نتائج�مرضية�لقربه�من�التبعية�أك�_�من�الندية،�وÜنه�غ�_��حوارا،

  .متكاvئ،�فهو�حوار�5م©ءات�ليس�إ§
م�الفرضية�الثانية:�كون�الغرب�يس¾ى�لتوجيه�شعوب�القارة�السمراء�بما�يمك�³

من�تلمس�سبل�5ق©ع��قتصادي�والسياë·&�والثقاvي،�خاصة�وأن�لهم�ما�يكفي�من�
�بما� �التنمية، �رهان �كسب �ع�ى �قادرين �تجعلهم &Æال� �والبشرية �الطبيعية ا�ؤه©ت
يستلزم�من�استثمار�vي�العنصر�البشري�ع�ى�كافة�ا�ستويات،�وعليه�فإن�أوروبا�إذا�

�لدول�الجنوب،�من�شأ�Úا��ما�فعلت�ذلك�سيحسب�لها،�وسيكون�أهم هدية�تقدمها
�تجسد� �قوية �إشارات �ترسل �بذلك �+ليم، ��ستعماري �5رث �ملفات �تطوي أن

�يعزز  �بما �الشاملة، �إطار��ح`_ام��التشاور �ا�صالحة �vي �الخb_ات، والحوار�وتبادل
  .ا�تبادل

�والواقع�أن�هذا��ختيار�ممكن�التحقق،�إ§�أنه�يحتاج�إ�ى�دليل�واضح�وقوي 
�تبلورهذا� �أن �شأ�Úا �من &Æال� �ا�بادرات ��ي �ما �ولذلك �التوجه، �هذا �vي �الرغبة يؤكد

  التوجه،�وتجعل�منه�مشروعا�قاب©�للتحقق�ع�ى�أرض�الواقع�؟
إن�ا�وضوعية�تقتÙ·&�أ§�نبحث�عن�+جوبة�ال�³ائية�لهذا�السؤال�عند�الغرب،�

�شمال/جنو  �ا�عادلة: �vي �ومباشرا �قويا �طرفا �كونه �من �أن��ب،بالرغم �ينب»ي بقدرما
�حوار� �لغياب �تعان�Ðا، &Æال� �ا�شاكل �خ©ل �من �الجنوب، �دول �ضمن �ذلك �عن نبحث
�،&·ëيراكم��حتقان�السيا� �مما �أوباÜحرى�مع�مكونات�مجتمعا�Ûا، �بي�³ا، صريح�فيما

لدى�شعو�Õا،�ولعل�جزء�كب�_من�هذه�الدوافع،��ويعمق�معه�الشعورباليأس�و5هانة
�ا� Ý·»فجرالفو� �هو�ما ��- نظمة �العربي �نحو��-الربيع �التطلع �vي �صادقة كتعب�_ات

�أو�ترسخت�vي�أعماقها،�بما� �أن�تمثل½�ا الديمقراطية،�لك�³ا�مع�+سف�لم�يسبق�لها
  .يجعلها�مقتنعة��Õا�فكرا�وممارسة

�هذه� �Üن �آنيا، �مطلبا �أصبح �بالخيار�الديمقراطي، �التمسك �فإن �يكن، ومهما
أهم�مكسب�تحقق�vي�الحراك�العربي،�بالرغم�من��الشعوب�لم�تعد�تأبى�الخوف،�وهو 

التضحيات�الباهضة�الÆ&�كلف½�ا،�وعليه�ف©�سبيل�لèنظمة�العربية�من�تبÑ&�سياسة�
�معها، �تام �انسجام �vي �والعمل �شعو�Õا، �مع �الشامل �الكرامة��الحوار �يحقق بما

�إقليمية�وجهوية�وكوني �لحوارات�مماثلة �يؤهلها �وبما �سبيل�والرفاهية�و�ستقرار، ة،
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أوحد�لتغليب�مصالح�هذه�الشعوب�ا�ش`_كة�vي�العروبة�و5س©م�واللغة�والعادات�
�§� �مرضية �نزوات �عن �تنم �كلها �و5هانة، �للفقر�و+مية �ره�³ا �عوض والتقاليد،

  .مستقبل�لها،�من�شأ�Úا�أن�تعرقل�أي�مشروع�جاد،�كاتحاد�ا�غرب�العربي�مث©
�عديدة �سنوات �انتظار�ا�غرب �هذا�وأمام �لتحقيق �تناز§ت �من �قدمه �وما ،

�&·ëوالسيا� &Ñالدي� �حضوره �تعزز �مبادرات �اتخاذ �سوى �أمامه �يبق �لم الحلم،
و�قتصادي�vي�القارة�5فريقية،�لخصوصية�موقعه��س`_اتيâي،�ولعمقه�التاري¿ي،�

  .بما�يقوي�سبل�التعاون�الشامل�ب�ن�هذه�الدول�بيقينية�وعزم
�كانت �ي�تجسيد�5رادة�ا�ش`_كة�لدول�الجنوب،�vي��قناعة�الغرب�أعتقد�إذا

�قاطعة� �Üوطا�Úا، �ب`_كها �5هانات، �هذه �كل �§تستحق &Æال� �شعو�Õا، �إنصاف سبيل
من�أجل�حلم�تش�_�ا�عطيات��معرضة�نفسها�لجملة�من�ا�خاطر،�آ§ف�الكيلوم`_ات،

هذا�إن�لم�يكن�مستحي©،�فإن�ا�غرب�مؤهل�بما�يكفي�ليلعب��إ�ى�صعوبة�تحقيقه،
الدور�vي�إرساء�القواعد�+و�ى�للتعاون�جنوب�/�جنوب،�بما�قد�يضمن�لهذه�الدول�
�إشراف� �تحت �اليوم �العالم �يتتبعه �الذي �وهو�الدور �سعاد�Ûا، �ويحقق استقرارها
الو§يات�ا�تحدة�+مريكية،�لكن�ما�هو�الثمن�الذي�يمكن�للمغرب�أن�يمنحه�للغرب�

  .ا�التفويض�ا�شروط؟عموما�وÜمريكا�خصوصا�vي�مقابل�هذ
�خاصة�مع�انتشار�التيكنولوجيا�الحديثة،إن�استقراء�الوضع�السياv�&·ëي�أوروبا

الÆ&�تخ`�ل�الزمان�وا�كان�vي�إطار�العو�ة،�ومع�تزايد�الخناق��قتصادي�ذو�التوجه�
�ا�هاجرين، �من �ا�زيد �استقطاب �ع�ى �قادرة �تعد �لم �أوروبا �أن �يفيد وما��الليb_ا�ي،

�م�³ �ذلك،يتطلب �ح��ÝÆا �تحقيقها �تعجز�ع�ى �أمور �والتشغيل، ��ندماج �مشاكل من
�واطن�Ðا،�خاصة�وأ�Úا�اليوم�قادرة�ع�ى�التأث�_�ف�Ðم�ثقافيا�عن�بعد،�مما�يحتم�عل�Ðا�

�الشمالية�الغربية�والوسطى،�وهو�الرهان��عقد�شراكات�بالوساطة، مع�دول�إفريقيا
�ا�غرب، �ع�ى �فيه �يعول �م�الذي �حلقة �والجنوب،باعتباره �الشمال �ب�ن فهو��فصلية

يعمل�ع�ى�استتباب�+من�ومكافحة�5رهاب��،)يح�Ý·Ùبوضع�متقدم(مخاطب�رسم&
�ا �تحقيق �ع�ى �العمل �مقابل �الشمال، �با§ لدول �Þفريقيا �خb_ة�لتنمية �ع�ى عتماد

  �.وسواعد�أبناء�القارة�السمراء�أنفسهم�الغرب،
� �قد �صفقة �فإ�Úا �طريقها، �للجميعتجد �مربحة �عقدت�تكون �الغرض �ولهذا ،

� �يوم �بالرباط �الثانية ��10الدورة �شراكة��2014مارس �أجل �من �جميعا �شعار" تحت
�الرباط� �ب�ن �5س`_اتيâي �الحوار �تفعيل �إطار �vي �التقدم" �خدمة �vي اس`_اتيجية
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� �بمراكش �ا�b_مة �الحرة �للتجارة �الشراكة �§تفاقية �تجسيدا إنه�.م2006وواشنطن،
  .ى�ا�صالح�ا�ش`_كةنموذج�من�الحوار�ا�ؤسس�ع�

�الفصل�إبراز�أهمية�بعض�ا�فاهيم�وا�صطلحات� لقد�حاولت�من�خ©ل�هذا
�والغايات� �+بعاد �فهم �إ�ى �وموص© �معينا �مفاهيميا �جهازا �باعتبارها الضرورية،
�التعايش� �قيم �ترسيخ �vي �الحوار �دور �تثبيت �vي �ا�غربي �الثقاvي �للتنوع 5يجابية

تأسس�ع�ى�مجموعة�من�القواعد�والشروط�الÆ&�تبلورت�ا�ش`_ك،�ذلك�التنوع�الذي�
_bا�غربي��ع� �الثقاvي �التنوع �من �جعلت &Æالظواهرال� �أهم ��ي �فما �التاريخية، الحقب

  .معطى�محوريا�vي�رسم�ا�عالم�الكb_ى�للتوجهات��س`_اتيجية�للمغرب؟
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_bي�ظاهرة�اجتماعية�وتاريخية�بامتياز،�وهو�ره�ن�بمدى�حسن��يعتvالتنوع�الثقا
�بارزا� �عنوانا �وإعطائه �وإفادته، �ا�جتمع �تقوية �ع�ى �يساعد �بما �وتدب�_ها استعمالها
يخ`�ل�5يمان�بقيم�التنوع�و�خت©ف�والعيش�ا�ش`_ك،�والثقافة��ي�السجل�الذي�

خصوصية،�وهو�سجل�دائم�دوام�تطور�ا�جتمع�من�منطلق��ع`_اف�يحفظ�هذه�ال
إن�الثقافة�مفهوم�شامل�ومتعدد�الدوائر،�يشكل��بالتفاعل�الذي�§زمها�عb_�التاريخ،

�الدوائر �وهذه �نوا�Ûا، �أهم �والتاريخ �واللغة �باستيعاب��ا�عتقد �الدوام �ع�ى تضطلع
الة�vي�كل�مرحلة�قوة�محركة�الجديد�وصهره�ليصبح�جزءا�متجددا�م�³ا،�فتص�_�+ص

�متجددة، �بمقوما�Ûا��وطاقة �الوطنية �الشخصية �يشكل �بما �الهوية �لتنمية تس¾ى
  .اللغوية�والدينية�والجغرافية

ا�كونة�للشخصية�ا�غربية،�تتشكل�من�خ©ل�عدة�مكونات�أهمها:��إن�العناصر
� �وانفتاح �خصوصية �من �يم��ه �وما �وا�عتقد �به، �ا�حيطة �والبيئة بموازاة�ا�جال

�لغاته �بجميع �اللسان �ثم �التاريخية، �وهكذا�و �الص�_ورة �عنه، �ا�تفرعة �لهجاته تعدد
�النابعة� �الخصوصية �حسب �أغصا�Úا �تتفرع �كشجرة �وهويته �ا�غرب �شخصية كانت
�&Æال� �vي�9ن�نفسه�تشكل�الدوحة �فإ�Úا من�تعدد�تضاريس�مناطقه�وتنوع�أقاليمه،

لغرب�والجنوب،�ا�طبوع�بالنفس�5س©مي�vي�يصل�ظلها�بشكل�أو�بآخر�نحو�الشرق�وا
  .روحه�وطابعه�العام

�الزمانية� �أبعاده �بكل �أوا�جال، �البيئة �النظر�إ�ى �vي �يتمثل �+ول �ا�كون إن
�السياسية��وا�كانية �وأوضاعه �والبشرية �الطبيعية �جوانبه �وvي (الزمكانية)،

 .الشخصية�ا�غربيةو�قتصادية�وأنماطه��جتماعية،�الÆ&�شكلت�منطلقات�وأسس�

�ب�ن� �تماس �نقطة �باعتباره �ا�غرب �احتله �الذي �الجغراvي �ا�وقع �شكل لقد
وما�صاحب�ذلك�ا�وقع�(شمال�إفريقيا)�من�تاريخ�سياë·&�واجتما×ي��الجهات�الث©ث،

وديÑ&،�جعل�منه�مركز�تيارات�حضارية�متنوعة�بصمته�بقوة�ع�ى�التقاليد�و+عراف�
�إ�ى�اليوم،�والعادات�الÆ&�§زال�ا�غر  �لها ب�بتعدده�الثقاvي�واللغوي�والعري�محتضنا

�من�خ©ل�استيطان� �تأث�_�مباشر�ع�ى�مجريات�التاريخ، �لها �اعتبار�أن�الجغرافيا ع�ى
وهو�ما�طبع�الحياة�العامة�بالتنوع،�ا�تجسدة�vي��عناصر�من�ثقافات�أخرى�با�غرب،

�ذاكر�Ûا �جماعة �لكل �Üن �ا�ختلفة، �والتقاليد �هو�العادات �ا�غربي �فا�جتمع �ولذلك ،
  .نتاج�هذا�التفاعل�ب�ن�كل�مكوناته
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�شرائح� �من �يتشكل �ا�غربي �ا�جتمع �أن �تب�ن �السوسيولوجية، �ا�عطيات إن
تلك�+بعاد�الجغرافية�vي�بلورة��متنوعة،�سكنت�مناطق�جغرافية�مختلفة،�ساهمت

ا�ولكن½�ا�الÆ&�تم��ها،�مفاهيم�أو�لغة�منسجمة�مع�البيئة،�فمنطقة�جبالة�مث©�لها�لغ½�
 .شأ�Úا�vي�ذلك�شأن�باي�ا�ناطق�+خرى�ع�ى�امتداد�ربوع�الوطن

�أو� �ا�حلية �اللهجات �يغفل §� �الذي �اللغوي �البعد �vي �ا�تمثل �الثاني وا�كون
�vي� �انتشرت &Æال� �اليونانية �اللغة �وعرفوا �+مازيغية، �ا�غاربة �تكلم �فقد العامية،

�انتشار�ا�سيحي �مع �ا�غاربة�أوساطهم �عرف �أخرى �جهة �ومن �العصر�الروماني، �vي ة
�مع� �الفص%ى �اللغة �وعرفوا �العb_ية، �اللغة �ع�ى �تعرفهم �قبل �9رامية �اللغة ال�Ðود،

فكانت�لغة�القرآن�وا�مارسات��مâيء�5س©م�وحلول�الفاتح�ن�العرب�إ�ى�هذه�+رض،
�صد�الدينية، �ف�Ðا �نجد &Æال� �بالدارجة �اليوم �نسميه �ما �من�وعرفوا �تقدم �ما �كل ى
 .اللغات

نتيجة�تحالف�اللغة��لكن�اللغة�الÆ&�احتلت�مكانة�الرسمية��ي�اللغة�العربية،
والسلطة�الحاكمة�منذ�الفتوحات�5س©مية،�حيث�حرصت�ع�ى�ربط�الدين�باللغة�
�&Æال� �ا�ناطق �أغلب �vي �العربية �انتشرت �و�Õذا �بالدين، �الحكم �وشرعية العربية،

الحاكمة،�و�ي�ا�ناطق�الخصبة�(الهضاب�والسهول)،�vي�ح�ن�سيطرت�عل�Ðا�السلطة�
�قبلمحافظة�ع�ى�لغ½�ا�السابقة��-وما�ترمز�إليه�من�نزوح�وانسحاب��- ظلت�الجبال�

�كشكل�من�أ �ع�ى��نصهارشكال�مقاومة�� دخول�العربية�و5س©م، قصد�ا�حافظة
  .تعددمورو)�ا�الثقاvي�بالرغم�من�أقلي½�ا،�بذلك�ظلت�وفية�للتنوع�وال

إن�ما�يم���ا�غاربة�هو�سهولة�تجاو�Õم�مع�9خر،�بما�يحقق�التفاعل�و�نفتاح�
ب�ن�كل�اللغات،�ع�ى�ا�ستوى�الصوتي�والصرvي�وال`_كي &�والد§�ي،�فتولدت�عنه�لغة�
مغربية�تسم�Ýالدارجة،�باعتبارها�لغة�وسطى�تجمع�ب�ن�خصائص�هاته�وسمات�تلك،�

التعدد�و�نفتاح،�كطابع�مم���للشخصية�ا�غربية�وتعكس�vي�الوقت�نفسه�التنوع�و 
  .عb_�التاريخ،��ا�يحمله�من�رمزية�ثقافية،�وقيمة�حضارية

�والفكرية� �الذهنية �مستوياته �بكل &Ñالدي� �ا�عتقد �vي �ا�تمثل �الثالث وا�كون
والنفسية�ومختلف�التصورات�والتمث©ت�سواء�vي�ع©قة�الفرد�بنفسه،�أو�مع�أخيه�

  ،�أو�vي�ع©قته�مع�9خر�ا�خالف�وا�ختلف،�فليس�عزيزا�ع�ى�ا�غربمن�نفس�ا�لة
�-�� �سالفة �يحقق��- §عتبارات �بما �و9خر�عموما �التعدد �لقبول �النف¸·& استعداده
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�Õا�vي��التعارف،�من�خ©ل�خاصية��نفتاح�الÆ&�يتم����Õا،�بل�يعد�مرجعا�يكاد�يتفرد
  .شمال�إفريقيا

�الزخم من�التنوع�vي�قراءاته�للنص�الديÑ&�فحسب��إن�ا�غرب�لم�يعرف�هذا
الحركي)،�بل�شكل�ع�ى�امتداد�التاريخ�ملتقى��-الشع &��- السياë·&��- (5س©م�الرسم&�

�شعائرها� �تمارس �وا�سيحية �ال�Ðودية �كانت �5س©م �جانب �فإ�ى �السماوية، الديانات
مازيغ�أيضا�بأريحية�واح`_ام،�دون�أن�يشكل�ذلك�أي��Ûديد�ل5خر�ا�ختلف،�بل�إن�+ 

 .كان�لهم�معتقدهم�الديÑ&�الذي�تغذيه�جذورالثقافة�ال©تينية

  vي�ا�عتقد�من�خ©ل�مظهرين�إثن�ن:�ويمكن�رصد�التعدد�و�نفتاح�لد�Áم

يتج�ى�ا�ظهر�+ول�vي�ا�ساحة�الÆ&�كان�يغط�Ðا�التسامح�الديv�&Ñي�ا�غرب،��- �1
�وتفاع©�ب �ام`�اجا �5س©م �مâيء �قبل �عرف �والوثنية،�والذي �وال�Ðودية �ا�سيحية �ن

�مسيحية� �قبائل �+دارسة �دولة �تأسيس �مراحل �خ©ل �أمامه �وجد �ادريس فا�و�ى
�العهد�ا�رابطي�ح�ن�كانت� ÝÆح� �ومظاهر�التسامح�استمرت�حاضرة و�Áودية�ووثنية،
تحتضن�مراكش�حيا�وكنيسة�للنصارى�+وروبي�ن�ا�ستخدم�ن�عندهم،�نفس�الî·&ء�

فقد�خصصت�لهم�أحياء�سكنية�خاصة��Õم�(vي�ا�دن�عرفت�با�©ح)،��بالنسبة�لل�Ðود
أو�مدمجة�مع�ا�سلم�ن�(vي�قرى�+طلس)�ظلت�ظاهرة�عادية�جدا�vي�ا�غرب�إ�ى�عهد�

  .شاهدة�ع�ى�التعايش�و�ح`_ام�ا�تبادل�قريب

أما�ا�ظهر�الثاني�فيتج�ى�vي�عملية�التثاقف�الفكري،�الذي�يعتb_ه�ابن�رشد��-�2
�وقولته�صورت �والدين، �الفلسفة �ب�ن �توليفه �خ©ل �من �ال©مع �ونموذجه �ا�ث�ى ه

"الحكمة�صاحبة�الشريعة�و+خت�الرضيعة"�و"الدين�حق�والفلسفة�حق،��الشه�_ة:
  .والحق�§�يضاد�الحق�بل�يؤيده�ويشهد�له"

�تأث�_� �بقي �فقد �الكولونيا�ي، �البعد �vي �يتج�ى �و+خ�_الذي �الرابع �ا�كون أما
�من��ستعما �فبالرغم ��ستعمارالحديث �بينما �ثقاvي، �كشكل �فيه �حاضرا رالقديم

(الفرنسية�و5سبانية)،�فقد�اتخذ�تأث�_ه�بعدا�سياسيا�من�خ©ل��تأث�_ه�الثقاvي�اللغوي 
�ومؤسسا�Ûا، �الدولة �شكل &Ñخ©ل��تب� �من �التنوع �أغنت �مضافة �قيمة �شكل بذلك

  �.الفئة�ا�ثقفةلدى�اصة�خ�تسرب�عادات�ثقافية�همت�شريحة�واسعة�من�الناس،

�م��ة��الظواهر�إن �لبلورة �ا�ناسبة �+رضية �ا�غرب �vي �وجدت �سأتناولها، &Æال
�للتنوع�والتعدد،� �عميقا �مكونة�بذلك�خزانا التفاعل�و�نفتاح��يجابي�عb_�التاريخ،
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�vي�دعم�وتطوير�هذه�الخصوصية�بما�يجعل�ا�غرب�مؤه©� �مع�مسؤوليتنا وانسجاما
فإ�Úا�تشكل�إحدى�عناصر5جابة�عن�5شكالية�ا�تمثلة�vي:��لها�كونيا،ليص�_مرجعا�

�تجسدها� &Æال� �الثقافية �من�الهيمنة �بكل�أبعاده �التنوع�الثقاvي �تعزيز�وحماية كيفية
 ؟�ا�أحد�مظاهر�الفكر�الوحيدالعو�ة،�باعتباره

I	 -	#�'�R#�'�R#�'�R#�'�R				W?א����	א���Lא	2���  א����2	א��Lא�	א����?Wא����2	א��Lא�	א����?Wא����2	א��Lא�	א����?Wא�

وهو�يحاول�جاهدا�معرفة�خصائص��منذ�أن�وجد�5نسان�ع�ى�هذه�البسيطة
�دفعه�إ�ى�إعمال�فكره�بخصوص�كل�ما�حوله�من��ا�كان�الذي�يعيش�فيه، وهو�ما

�آخر �إ�ى �مكان �ا�ظاهر�من �اخت©ف �وإدراك �وكونية، �استقراره��ظواهر�طبيعية أثناء
خاصة�بعدما�أدرك�نفسه��- بذلك�كان�+ساس�+ول�لنشأة�الفكر�الجغراvي��-وانتقاله�

ضمن�عالم�محدود،�محاط�بفضاء�مطلق�وبعدة�ظواهر�طبيعية�تستعÌ·&�محصورا�
عن�التفس�_�لصعوبة�فهمها،�فكان�طبيعيا�أن�يس¾ى�ليخلق�بفكره�وأحاسيسه�عا�ا�

�ا�جهولة، �باÜشياء �ا�علومة �+شياء �فيه �تتطابق �لنفسه��تكاد �يخلق �أن �أجل من
طر�والb_ق�والرعد�والز§زل�كا��تفس�_ا�يبدد�مخاوفه�اتجاه�كل�هذه�الظواهر�الكونية،

�ودوران� �الفصول، �واخت©ف �والجزر، �ا�د �وال�³ار�وحركة �الليل �وتقلب والb_اك�ن،
�والقمر �والشمس �السماء، �vي �وهو�...النجوم �التخيل �طريق �عن �تفس�_�ذلك فحاول

الÆ&�تمثل�vي�الحقيقة�جزءا�من�الفكر�الجغراvي،��+ساس�الذي�قاد�إ�ى�نشأة�+ساط�_
روريا�تفس�_هذه�الظواهر�ع�ى�أساس�عق©ني�محض،�بل�كان�يقوم�ع�ى�ولم�يكن�ض

�من� �الظواهر�الكونية �لهذه �وتb_ير�ما �تعليل �إ�ى �تقود &Æيث�_�+فكار�ال� &Ñذه� أساس
�مرحلة� �من �الفكر5غريقي �انتقل �بشرية، �صورا �9لهة �"تماثيل �كإعطاء تمث©ت،

يقة�صورة�ل5لهة�من�خ©ل�الرمزإ�ى�مرحلة�الصورة،�هذه�الصورة�لم�تكن�vي�الحق
�الجمال، �يجسد �عندما �فالفنان �5نساني، �والحياة،�والعافية،�والشباب،�الجسد

فإنه�يريد�أن�يؤكد�أن�مصدر�ومنبع�كل�هذه�الصفات��والسمو�vي�تمثال�ما،�والقوة،
�9لهة" �"البدائية"�1هو �للشعوب �كانت �العالم��لذلك �طبيعة �عن �عديدة نظريات

فبدأ�علم�الجغرافيا�عندما��درجات�تقمص�مستواها�الفكري،�وكيفية�نشأته�بحسب
وعليه�يعتb_��بدأت�ا�شاهدة�وا�©حظة�كوصف�لèرض�ومظاهرها�أو�للكون�وظواهره،

Üنه�نشأ�مع�بداية�نشأة�5نسان�ع�ى��علم�الجغرافيا�من�أقدم�العلوم�ع�ى�5ط©ق،

                                                           
مطبعة��-�23ة�رقم�سلسل�-منشورات�ا�ركز�الدو�ي�لدراسات�الفرجة��-ا�سرح�و+سطورة��-يونس،�لوليدي�-� 1

  10ص�-��2014-�1ط�-فولك�
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مثل�أساط�_ها�بالكيفية�وهو�ما�دفع�بالعديد�من�هذه�الشعوب�أن�تت�الكرة�+رضية،
�منظورها، �من �الكون �خلق �تجسد &Æمث©�نظري½�م��ال� �القدامى �للمصري�ن �كان فقد

ومضمو�Úا�أن�الوجود�كله�(+رض�والسماء)�قد�نشأ�من�"ا�حيط��الخاصة�vي�الوجود،
من�زهرة�لوتس��-آمون�رع��-+ز�ي"�الذي�يعد�بداية�لكل�خلق،�فقد�ولد�إله�الشمس�

ة�فوق�مياه�ذلك�ا�حيط،�ع�ى�اعتبار�أن�ا�اء�هو�أساس�كل�خلق،�الÆ&�كانت�طافي
ثم�قام�إله�الهواء��- شو��-وأن�هذا�5له�ارتفع�بارزا�من�ا�حيط�وقام�بخلق�إله�الهواء�

  �-كب��-عن�أخيه�إله�+رض��- نوت��-بفصل�أخته�إلهة�السماء�

�إ�ى �باÜساط�_الفرعونية، �الخاصة �الخلق �نظرية �من �فقط �نموذج جانب��هذا
مرجعيات�أسطورية�أخرى�ذات�الحضورالقوي،�مثل�ا�يثولوجيا�5غريقية�والبابلية�

فإ�Úا��و9شورية�وغ�_ها،�و�ي�إن�كانت�لها�نظريا�Ûا�ا�تفاوتة�بخصوص�خلق�الكون،
�بل�"ومن�خ©ل�هذه� ��نفصال�(ب�ن�شيئ�ن)، �مبدإ �تش`_ك�أو�تتأسس�ع�ى جميعها

�إ�ى �يسعون �5غريق �عكس��+ساط�_�كان �وإ�ى ،&Ñالدي� �لعا�هم �ا�م��ة �ا�©مح رصد
مفهومهم�للمقدس،�وإ�ى�تجسيد�العالم�9خر،�وإ�ى�رسم�الحدود�"الجغرافية"�لعالم�

  	1الطبيعة"��-ما�فوق 

1-	Wא�����Lא	3&=	
���	��8)Wא�����Lא	3&=	
���	��8)Wא�����Lא	3&=	
���	��8)Wא�����Lא	3&=	
���	��8) 

يتم���علم�الجغرافيا�عن�غ�_ه�من�العلوم�+خرى�بتعدد�تعاريفه�خ©ل�مراحل�
غريق�ب"الوصف"�لذلك�تعرف�بأ�Úا�علم�وصف�+رض�استنادا�إ�ى�نشأته�ع�ى�يد�5 

�من�ا�صطلح�5غريقي �ا�أخوذة �وصف�+رض:��Ge Graphiaتعاريفها &Ñالذي�يعGeo�
�Üسباب��-وصف���Graphs- أرض� �جاءت�متعددة �فإن�تعاريفها �ال`_كيب، �لهذا ونظرا

  م�³ا:

�5نسا - �إدراك �بداية �إ�ى �يرجع �إذ �العلم، �هذا �أصول �من�قدم �حوله ��ا ن
 .ظواهرجغرافيا

�الفكري�للمجتمعات� - �الظواهروفق�التطور اخت©ف�تفس�_ات�5نسان�لهذه
 .البشرية
 .التطور�ا�ستمر�للفكرالجغراvي -
 .طبيعة�العلم�ا�ركبة�وا�عقدة -

                                                           
  7ص��-ا�رجع�نفسه�-� 1
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�مسارها �عb_تتبع �الجغرافيا، �إيجازتعريفات �حسب��ويمكن �الطويل التاري¿ي
  الشكل�التا�ي:

	 	باع	- أ ̀رض:الجغرافيا 	علم	وصف	 تبارها
وهو�أقدم�تعريف�مستمد�من��1

�5غريقية، �+صول �ذات �جغرافيا �لكلمة �الحرvي ÝÑهمبولدت��ا�ع� �به �أخذ وقد
Hamboldtورفضه�رتر�Ritterمل��Áي�الوصف�الذي�vمنتقدا�اخ`�ال�وظيفة�الجغرافيا��،

�السببية، �الحقا�مبدأ �بتسجيل �يكتفي �فقط �والتعليل، �بالتحليل �دون�و§�يكتفي ئق
�دائرة� �يشبه �ما �إ�ى �تحولها &Æال� �العلمية �الصفة �تفقد �وبذلك �أسبا�Õا، �إ�ى ردها

�تقûن��ا�عارف، &Æال� �العلمية �والقوان�ن �العامة �القواعد �إ�ى �الوصول �دون �حال مما
  .الجغرافيا�علميا

̀رض:	-ب	 �التعريف�أن�تكون��الجغرافيا	باعتبارها	علم	كوكب	 يقصد��Õذا
��ي� دراسة�كوكب�+رض�كأحد�أفراد�ا�جموعة�الشمسية،�ودراسة�مهمة�الجغرافيا
�فقط، �+رض �أو��قشرة �الريا«·& �أو �الفلكي �جان��ا �ع�ى �تقتصر�الجغرافيا بذلك

�هذا� �لكن �+رضية، �والطبيعة �والرياضيات �الفلك �بعلوم �ومرتبطة الف��يوجراvي،
�الجغرافيا �لكون �بسرعة، �اختفى �حيث �طوي© �يصمد �أن �يستطع �لم   التعريف

�التعريف��-� أصبحت�علما�طبيعيا�خالصا��Áمل�دراسة�الجوانب��-استنادا�ع�ى�هذا
لذلك�أصبح�من�الصعب�وضع�حدود�ب�ن��البشرية،�وتأثرها�بعناصر�البيئة�الطبيعية،

  .الجغرافيا�من�جهة،�والعلوم�الطبيعية�+صولية�الÆ&�ترتبط��Õا�من�ناحية�أخرى 

	علم	الع_قات:	-ج	 	باعتبارها �التعريف��الجغرافيا يتم�ال`_ك��من�خ©ل�هذا
�إ�ى� �يرجع �قديم �تعريف �وهو �و5نسان، �الطبيعة �ب�ن �ا�ركبة �الع©قة �تفهم ع�ى
"س`_ابو"�الذي�يرى�أن�دراسة�الع©قة�ب�ن�الظواهر�ا�ختلفة�والبيئية،�§�تقتصرع�ى�
�التخصصات� �لجميع �وهو�أمر�موكول �العلماء، �من �غ�_هم �دون �وحدهم الجغرافي�ن

�تع &Æمختلفة،ال� �زوايا �من �ب�ن��الجه �الع©قات �بدراسة �الجغرافي�ن �اهتمام �زاد وقد
�"ج�_§ند"وأتباعه�19الظواهرخ©ل�النصف�الثاني�من�القرن� �اتجاه م�كرد�فعل�ع�ى

�لتغييبه�البعد�البشري�vي�الدراسة�الجغرافية، ومن�تم�كان��(التعريف�الثاني)،�نظرا
�ا �العمق �vي �هو �الع©قات �بدراسة �البشرية،5هتمام �بالجوانب �أن��هتمام بحكم

�الع©قة�ب�ن�5نسان�والبيئة،�قبل�أن�يظهر� الع©قة�vي�الجغرافيا�يقصد��Õا�أساسا

                                                           
�التضاريس�-1 �دراسة �تركز�ع�ى &Æال� �+رض �شكل �علم �و+�Úار�والصحاري��:�ي �و+ودية �والسهول كالجبال

  .وهو�علم�خاص�بدراسة�الظواهر�الطبيعية�ا�وجودة�ع�ى�سطح�+رض،والسواحل�وأسباب�نشأ�Ûا�وتطورها
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�_ûهتHittnerي�+�اني�الذي�رأى�أن�اقتصار�الدراسة�الجغرافيا�ع�ى�الع©قات��vالجغرا
�تكاملها، �يفقدها �الجغر �فقط �ا�نهج �تشكل �ا�واضيع �من �وغ�_ها اvي�فالع©قات

  .ا�تكامل

  ويتلخص�أوجه�النقد�ا�وجه�لهذا�التعريف،�فيما�ي�ي:

اعتبار�البيئة�الطبيعية��ي�العامل�الجغراvي،�بجعل�الجغرافيا�مجرد�دراسة� -
Û� &Æال� �التأث�_ات �جغرافيا �فتصبح �البيئية) �(الحتمية �5نسان �ع�ى �تم�تأث�_�البيئة

غرافية�الفعل�(الطبي¾ي)�ورد�ج�ستنتاجات�البشرية،بدراسة�الضوابط�الطبيعية�و� 
 .الفعل�(البشري)

ظهر�هذا�التعريف�خ©ل�ا�نتصف�الجغرافيا	باعتبارها	علم	التوزيعات:		-د	
م،�لكنه�تعرض�بدوره�للنقد�من�قبل�الجغرافي�ن،�ع�ى�اعتبار�أن�18الثاني�من�القرن�

�التوزيعات، �بعلم �الجغرافيا �تفقدها�تعريف �ظواهر�متنافرة �نطاقها �داخل �يجمع
�&Æا�ا�ستقل،�فالوحدة�والتجانس�ا�طلوبة�ب�ن�هذه�الظواهر�ال�Úا�وتسل��ا�كيا�Ûوحد

  .شرط�أساë·&�لعملية�هذا�العلم�يدرسها�أي�علم،

	 	� 	-ه 	علم 	باعتبارها �علم��خت_ف	ا�كاني:الجغرافيا �بأنه �العلم �هذا عرف
قليمية�تدخل�vي��خت©ف�أو�التباين�+ر«·&�أو�5قليم&،�و�ا�أصبحت��خت©فات�5

�الجغرافية� �وأصبحت �5قليم&، �أك�_بالجانب ��هتمام �ازداد �الجغراvي، �عمل صميم
  .5قليمية�أحد�وجã&�العملة�الجغرافية�الÆ&�تشمل�الجغرافيا�+صولية�ووجهها�العام

2-	�0�S�0�S�0�S�0�S				Tא���	א�����UTא���	א�����UTא���	א�����UTא���	א�����U	:  

فهو��بشري،يحظى�ا�غرب�بتنوع�كب�_سواء�ع�ى�ا�ستوى�الطبي¾ي�أو�البي#&�أو�ال
�عb_�العصور،� �تراكمت �مؤثرات �عدة �وتفاعل �§لتقاء �نتاجا �تعد �بجغرافية يتفرد

�وبحرية، �قارية �أبعاد �عدة �من�و �ولتداخل �الغربي �الشما�ي �القسم �vي �لوجوده نظرا
�بحكم� �ا�غرب" �ب"جزيرة �عليه �اصطلح �ما �إ�ى �ينتسب �جعله �موقعه �فإن إفريقيا،

�محفوفة �بجزيرة �5فريقي �الشمال �والبحار،�تشبيه �جعلت��1بالصحاري �ا���ة هذه
ويتفاعل�مع�بيئته�دون�ضغوط�خارجية،��إنسان�هذه�ا�نطقة�يعيش�vي�شبه�عزلة،

                                                           
مجهودات�وإسهامات��-مصطفى�،أعî·&�-أشغال�الجامعة�الشتوية�الÆ&�أصدر�Ûا�وزارة�ال`_بية�الوطنية�:انظر�-� 1

  �71:ص�-��1988-ط)�-(د�- ا�حور�التاري¿ي��-الكتاب�+ول��- +جيال�السالفة�عb_�التاريخ�vي�بناء�ا�غرب�العربي�
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فتكونت�عقلية�متم��ة�خاصة��Õذه�ا�نطقة،�سن©حظها�عند�الحديث�عن�الثقافات�
  .الÆ&�أنتجها�التفاعل�ب�ن�البيئة�و5نسان

وي�vي�سعة�رقع½�ا�ع�ى�مدى�خطوط�ويمكن�تفرد�الب©د�بالنسبة��حيطها�الجه
�ÝÆالعرض�وشدة�ارتفاع�جبالها،�فال`_اب�ا�غربي�يمتد�من�مدار�السرطان�بالصحراء�ح
�فهو� �+طل¸·&، �وا�حيط �ا�توسط �البحر�+بيض �تماس �عند �طارق، �جبل مضيق
�الوقت�نفسه� �وvي �صحاريه�من�جهة، �لشساعة �القاعدة�5فريقية�نظرا ينتسب�إ�ى

وهذا�هو�سبب�تنوع��ال�ا�توسطي�وامتداداته�+وروبية�من�جهة�أخرى،ينتم&�إ�ى�ا�ج
�ا�تم��بخصائص �ونظرا��مناخيه �ا�توسط، �ا�دار�والبحر�+بيض �ب�ن �الواقع النطاق

  �1.فإنه�يستفيذ�من�تأث�_فاعل�للرطوبة�لقرب�هذا�النطاق�من�ا�حيط�+طل¸·&،

�التم �هذا �نتائج �استيعاب �vي �ا�تمثل �الواقع �فهم �خطوط�إن �اتجاه �vي دد
�� العرض �هذا �طبيعة �إدراك �vي �والتمعن ،� �الشاهق �فهمه�لرتفاع �§�يمكن لجبال،

�علما� �التاريخ�الجيولو�ي�العريق�للمغرب�ولو�بشكل�مقتضب، وتمثله�دون�استدعاء
أن�مراحل�تشكل�هذه�الجيولوجية�يعد�غاية�vي�التعقيد،�قد�أنتجت�عدة�جغرافيات�

�أن �إ�ى �السن�ن �تتسم��عb_�م©ي�ن �تشكيلة �و�ي �للب©د، �الحالية �التشكيلة �إ�ى ان½�ت
�أساسية� �حلقات �أربع �استعراض �خ©ل �من �الواضحة �ومشاهدها �ا�تباين بطابعها

�التكون، �إ�ى �طورالنشأة �من �ا�غرب �يعرف��2نقلت �ما �لتشكل �+و�ى �البدايات فمنذ
وا�غرب�الجنوبي�با�جال�ا�غربي�بمحاداة�الدرع�الصحراوي،�وانبثاق�ا�غرب�الشما�ي�

�وسط� �فقري �كعمود �+طلس �جبال �انتصاب �ثم �الوسطى، �الهضبة �إثر�تكون ع�ى
�هكذا��الب©د، �بالشمال، �الريف �جبال �بتشكل �العريضة �خطوطه �اكتمال وصو§�إ�ى

�استغرقها� &Æال"� �الطويلة �ا�دة �باستمرار�خ©ل �تطور �vي �التضاريسية �عناصره ظلت
�هذ �فإثارة �للب©د، �البنيوي �النس &�ا�خاض �الطابع �م©مسة �ع�ى �تساعدنا �ا�سألة ه

لتاريخنا�القريب�الذي�§يتعدى�وجود�5نسان�فيه�بضع�عشرات�9§ف�من�السن�ن،�
وع�ى�هذا�+ساس�فإن�أية�مقاربة��3مقارنة�مع�التاريخ�البيولو�ي�الضارب�vي�القدم"

� �ا�رافقة �الدينامية �فهم �من �§�محالة �ستمكننا �العريق �ا�ا«·& �أسس�لهذا Þرساء
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�الب©د، �تاريخ �vي �الحاسم �بالنظر�لدورها �أن�ضبط�هذه��الوحدات�التضاريسية كما
�الطريق، لرصد��ا�فارقة�بخصوص�التطور�الجيولو�ي�للمغرب�من�شأنه�أن�ين�_�لنا

وتتبع�التسلسل�ا�رح�ي�لهذا�التطورأك�_�من��عتماد�ع�ى�الشهادات�ا�رتبطة�با�ا«·&�
وصلنا�من�الذاكرة�الجماعية،�من�ا�فروض�أن�يبقى�محط��القريب،�وذلك�أن�كل�ما

�الفهم� �مراحل �أثناء �تواز�Úا �لها �يحقق �بما �النصوص �توليد �قصد �وتشكيك مساءلة
  .والتفس�_�والتأويل

3	-	V��	W������YV �	א9�X	�I�G	א��	W������YV �	א9�X	�I�G	א��	W������YV �	א9�X	�I�G	א��	W����  :�Y �	א9�X	�I�G	א�

�قياسه� �طريقة �vي �تتمثل �ا�جال �مستعمل �تصادف &Æال� �ا�شاكل �أهم �من إن
فا�جال�لم�يكن�يقاس�بوحدات��التعرف�ع�ى�مساحات�أقاليمه،وتحديد�مسافاته�و 

�الواحد،� �اليوم �vي �تقطع &Æال� �ا�سافة �أيام�الرحلة�و�ي �بل�كان�يقاس�بعدد ا�كان،
م�إ�ى�ما�قبل�11فقد�ظلت�هذه�الوحدة��ي�ا�عتمدة�vي�وصف�ب©د�ا�غرب�من�القرن�

ن�تحديد�ا�حطات�وضبط�الحماية،�إن�اتخاذ�ا�رحلة�كأساس�لهدي�ا�سافريمكننا�م
�الة�تمثل�مكانا�للمأكل�وا�بيت�واستئناف�الرحلة�من�

ْ
ûإيقاع�تنقل�5نسان،�فكانت�ال

�ا�سالك�جديد، �لبعض �ا�نظم ��ستعمال �الطرق��وظل �مصاف �إ�ى ��Õا �ارتقى هوما
الطريق�الواصلة�ب�ن��-الرسمية�ا�عتادة�من�قبل�ا�واكب�ا�لكية�(طريق�السلطان)�

�ا�كانت�تضمنه�للمسافرين�من�أمن�وأمان،�وإن�اختلفت�عن��-نموذجا��طنجة�وفاس
�تشكله�بعض�القبائل�ا�ناوئة�من� الطريق�السلطانية�الرابطة�ب�ن�مراكش�وفاس��ا

مجا§ت�قبائل�+طلس�ا�توسط،�ولذلك��كقبائل�تاد§�وزيان�وغ�_ها�من��Ûديد�للمارة،
لجغرافية�بخصوص�مؤسسة�الخفارة�الÆ&�تفيد�ا�عرفة�التاريخية�و+ن�_وبولوجية�وا

�وحامي� �الدليل &Æمهم� �ب�ن �يجمع �كان �فالزطاط �"الزطاطة"، �باسم �بعد �فيما عرفت
مجسدا�بذلك�ضعف�السلطة�ا�ركزية�vي�تأم�ن�مستعم�ي�الطرق�وحماي½�م��ا�سافر،

� �القرن �خ©ل �القبائل �طريق�19عb_�تراب �قاطع �إ�ى �هو�نفسه �ينقلب �قد �إ§�أنه م،
  .أحيانا

التعرف��إن�ما�زاد�5قبال�ع�ى�الزطاط�هو�انعدام�البنية�الطرقية،�وتتلخص�vي
�+شخاص� �تنقل �vي �ا�تعددة �والوسائل �ا�واص©ت ��Õا �تتم �كانت &Æال� �الطريق ع�ى
والسلع�بواسطة�الدواب�الÆ&�كانت�قادرة�ع�ى�اخ`_اق�ا�سالك�الجبلية�بسهولة،�أما�

بسبب�ضعف�صبيب�+�Úاروعدم�انتظام��النقل�ال�³ري�فلم�يكن�متاحا�كحل�بديل
  .جريا�Úا
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يصح�لنا�التساؤل�عما�إذا�كانت�هناك��وأمام�صعوبة�التحكم�ا�ادي�vي�ا�جال،
طريقة�أخرى��قاربة�ال`_اب�ا�جا�ي،�ومن�شأن�التمفصل�القائم�ب�ن�توجهات�التطور�

مثلها�البعد�أن�يb_ز�كل�+همية�الÆ&�كان�ي�التاري¿ي�وخصوصيات�ا�جا§ت�الطبيعية،
  .الجيوتاري¿ي�(الجغرافية�التاريخية)�من�أجل�فهم�الخصوصية�ال`_ابية�للمغرب

�ا�ختلة�لبعض�التقسيمات�ال`_ابية�الناتجة�عن� �النظرة �هذه وبالفعل�لتجاوز
�للمقاربة، �تغي�_�السلم�ا�جا�ي �فإنه�يحتم�علينا من�خ©ل�تب�ن��+حداث�التاريخية،

عن�بعضها�البعض،�لكل�م�³ا�بعد�متم��يعم�الب©د�vي��أربع�مجموعات�مجالية�متم��ة
�الث©ثة�+خرى� �مع �+بعاد �هذه �أن�تمفصل�كل�بعد�من �ي`_تب�عنه �مما شمولي½�ا،
�الصحراوي� �البعد �+بعاد: �هذه �وتشمل �للمغرب، �ال`_ابي �ا�جال �تعقيد �إ�ى يؤدي

تعتb_��ي�ا�حرك��والبعد�+طل¸·&�والبعد�ا�توسطي�والبعد�+طلنÆ&،�فإ�Úا�بشكل�عام
ل�قتصاد�والقاعدة�ا�جالية�لقيام�الدول�ا�تعاقبة،�بوصفها�مجا§ت�مم��ة�تجمع�ب�ن�
�&ãف� �الدينية، �والقدسية �السياسية) �(السلطة �السلطاني �والنفوذ �التجاري التبادل

  .حاضرة�إما�مجتمعة�أو�متفرقة�vي�صلب�مركزية�الدولة

  ا�جال	الصحراوي:	-أ		

�الكb_ى�نحو�شكل�ا�جال�الصحر  �§خ`_اق�الصحراء اوي�ا�غربي�مدخ©�م©ئما
�بمحاذاة� �التنقل �يشكل �إذ �البحر، �من �وقربه �تضاريسه �لتنوع �نظرا �السودان، ب©د
�هذا� �يتم���به ��ا �والض©ل، �التيه �من �التجارية �القوافل �لتأم�ن �ضمانة الساحل

�لطفة�للحرارة�الشريط�الساح�ي�من�إغراء�للقوافل�بفضل�مؤثرات�ا�حيط�+طل¸·&�ا
،�والواقع�أن�مواقع�ا�ْملحات�القريبة�من�البحرهوالذي�1ا�فرطة�vي�تخوم�الصحراء

شكل�العنصر�الحاسم�vي�اختيار�ا�سالك،�وذلك�Üن�ا�لح�كان�يعتb_�مادة�ا�قايضة�
�الصحراوية، �التجارة �التجارية��بامتياز�vي �القوافل �استقطب �قد �ا�حور �هذا فإن

رب�(ا�غرب)�إ�ى�حدود�تراجع�التجارة�الصحراوية�عb_�سجلماسة،�الصحراوية�نحو�الغ
وما�ترتب�عن�احت©ل�سبتة�خ©ل�القرن�التاسع�الهجري/�الخامس�عشر�ا�ي©دي�من�
انحراف�تيارات�التبادل�نحو�الشرق،�وهكذا�بالرغم�من�مزايا�هذا�ا�سلك�الذي�تجاوز�
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ه��ستمرارية�vي�استقطاب�مستوى�اعتدال�ا�ناخ،�فإنه�لم�يكن�هنالك�ما�يضمن�ل
  1.القوافل�التجارية

� �الواحات ��-أما �والصحراء �الجبل �ملتقى �عند �تموقعها تبدو��-بحكم
�جهة� �من �الواحات �هذه �الكب�_�ع�ى �+طلس �يشرف �معزولة، �شاسعة كمركز�نطقة

من�جهة�الجنوب،�و�ي�مرتفعات�يتناقص�علوها�تدريجيا��الشمال،�و+طلس�الصغ�_
و�الجنوب،�تتخلل�هذه�ا�رتفعات�منخفضات�طويلة�تسم�Ýبالفيحات،�كلما�اتجهنا�نح

��Õا، �التنقل �حركة �لسهولة �بالحياة �تعج �ممرات �عن �عبارة �محورا��و�ي �شكل مما
مما�كان�يغذي�حركة�ا�باد§ت��Üنشطة�متعددة�تشمل�الف©حة�والتجارة�والصنائع،

  .+طلنÆ&�ا�كثفة�ب�ن�إفريقيا�جنوب�الصحراء�وا�دن�الكb_ى�با�غرب

وهكذا�ونظرا�لطبيعة�هذا��نتظام�الذي�تعرفه�ا�©مح�الكb_ى�ل�طار�الجغراvي،�
�إزاء� �مزدوجة �عزلة �من �يعاني �الصحراوية �الثخوم �مغرب �أن �نستنتج �أن يمكن
الصحراء�من�جهة،�وإزاء�ا�غرب�+طلنÆ&�من�جهة�أخرى،�فأصبحت�الثخوم�بمثابة�

�ال`_اب �لساكنة �بالنسبة &·îهام� �لساكنة�مجال �النسبية �الكثافة �ساعدت �وقد ،
�ترشيد� �بفضل �والصحراء �الواحات �ب�ن �التبادل �حركة �إنعاش �الصغ�_ع�ى +طلس

  .استعمال�ا�ياه�بالصحراء

�&Æكان�من�نتائج�هذه�الكثافة�البشرية�أن�مكنت�من�تجدر�الحركات�الطرقية�ال
حركات�أخرجت�من�كان�لها�دور�بارز�vي�ا�سار�السياë·&�للمغرب،�خاصة�وأن�هذه�ال

�وأفقا� �قطبا �الصحراوي �البعد �من �اتخذت &Æال� �الحاكمة �الس©§ت �بعض رحمها
�&Ñالدي� �ل�شعاع �سياسيا �ورهانا �الدولة، �هياكل �وتجديد �باستمرارÞص©ح استلهمته

  .والسياë·&�و�قتصادي�vي�نفس�9ن

ات�وvي�هذا�الصدد،�تجدر�5شارة�إ�ى�أن�ا�حورالطري�ظل�شاهدا�ع�ى�الع©ق
الÆ&�نسجت�ليس�با�غرب�وحده،�بل�با�ناطق�الواقعة�وراء�الصحراء�كذلك،�فامتداد�
الزوايا�إ�ى�ما�وراء�ب©د�الساحل�5فريقي�وانتشارها�الواسع،�دليل�ملموس�ع�ى�عمق�
الع©قات�البشرية�والدينية�والروحية�الÆ&�كانت�و§تزال�تربط�ا�غرب�وإفريقيا�جنوب�

العمق�التاري¿ي��جتمع�الواحات�يقودنا�حتما�إ�ى�تنوع�م©مح�الصحراء،�فعند�مقاربة�
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السكان�واخت©ف�أصولهم�العرقية،�مع�تنوع�لهجا�Ûم�وتقاليدهم�الدينية،�وع©قات�
�أنماط� �تطبع &Æال� �التباينات �إغفال �دون ��جتما×ي، �ال`_اتب �ضمن �بالجماعة الفرد

ق�ما�تختص�به�هذه�ا�نطقة�العيش�والفوارق��جتماعية،�إذا�أردنا�أن�ننفذ�إ�ى�عم
  .من�مؤه©ت

�بنسقية�وشمولية� �بي�³ا �تتفاعل�فيما �فإن�معطيات�التاريخ�والجغرافيا وهكذا
دقيقة،�لتعطي�للبعد�الصحراوي�د§لته�الكاملة،�ذلك�أن�ا�ناطق�ا�عرضة��ثل�هذه�
5كراهات�والخصوصيات�نادرة�جدا،�تعرف�vي�نفس�الوقت�ماضيا�مثق©�باÜحداث�

�vي�مص�_�رقعة�جغرافية�ا�ؤ  �وإنما �الÆ&�تحكمت�ليس�vي�مص�_�الواحات�وحدها، ثرة
�للبحر� �الغربي �الحوض �ضفاف �إ�ى �الصحراوية �السهوب �أعماق �من �تمتد شاسعة

  1.+بيض�ا�توسط

̀طلس:	- ب		   مجال	جبال	

�التمي���ب�ن��تعرف �يتم �ولم �أدرار، �باسم �+مازيغية �اللغة �vي �+طلس جبال
�الكب�_  �بداية��+طلس �عشرمع �التاسع �القرن ��Úاية �vي �إ§ �والصغ�_ وا�توسط

�كتشافات�الجغرافيا�+وروبية�با�غرب،�قبل�أن�يؤدي�التقدم�العلم&�فيما�بعد�إ�ى�
التمي���بكامل�الدقة�ب�ن�مختلف�الكثل�ا�كونة�لèطلس�ن،�وقد�لعبت�عوامل�عديدة�

�النظام�ا� �الجبال�مجا§ت�يتأثر�ف�Ðا �الناتج�عن�جعلت�من�هذه ائي�بمدى�التسرب،
�+طلس�ن� �وغرب �لشمال �ا�والية �الجبال �هذه �وسفوح �قمم �فوق �الثلوج تراكم

  .ا�توسط�والكب�_

�يشمل� �+ول �الصنف �إثن�ن، �صنف�ن �من �مجموعها �vي �الجبال �هذه تتكون
الجبال�الرعوية،�و�ي�مجا§ت�تكسوها�الغابات�وا�را×ي�الÆ&�يجو�Õا�الرعاة�وا�زارعون�

�لكو�Úا�أن �بمكان، �من�الصعوبة �الجبال�قديما �كان�استيطان�هذه �لذا صاف�الرحل،
كانت�تيسرالتنقل�وا�باد§ت�أحيانا،�وتعسرها�أحيانا�أخرى�بحسب�موازن�القوى�ب�ن�
�مجموع� �يقابل �الذي �الثاني �الصنف �أما �ا�ناطق، �هذه �وسكان �ا�ركزية السلطة

�و�ي�مرتفع �مزارعون�مقيمون،�ا�رتفعات�ا�كونة�لèطلس�الغربي، ات�ف©حية�يقط�³ا
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�والبورية� �ا�سقية �الزراعة �ب�ن �وفقت �حيث �استثمار�ملحوظة �حركة �أودي½�ا عرفت
  1.واستغ©ل�ا�را×ي�العليا

�مع� �وا�تكيفة �التدب�_�ا�عتمدة �وأساليب �البيئية �الوظائف �خ©ل �من وهكذا
�ا �الجفاف �وقع �من �تقي �حواجز�طبيعية �الجبال �هذه �تشكل �لم لصحراوي�الوسط،

�التضاري¸·&�ومخزو�Úا�ا�ائي�قد�ساعدت�أيضا�ع�ى�توف�_� فحسب،�بل�إ�Úا�بانتظامها
  .السقي�لهذه�السهول 

وأمام�كميات�التساقطات�ا�طرية�ع�ى�+طلس�ا�تقلبة�حسب�الفصول،�+مر�
الذي�يكون�له�انعكاس�ع�ى�حياة�الف©ح�ن،�مما�يضطرهم�Þبداع�طرق�تنظيم�وتدب�_�

راك�النقص�الحاصل�vي�ا�وارد�الزراعية�والرعوية،�ذلك�أن�+مريتعلق�ا�جال،�§ستد
أساسا�بتجاوز�عائق�قلة�ا�ساحات�الصالحة�للزراعة،�ولسد�هذا�النقص�ومواجهة�
شدة��نحدارات�عمدت�الساكنة�إ�ى�إقامة�ا�درجات�و+حواض�ع�ى�السفوح،�مما�

الجميع�§ستيعاب�ا�جال،��مكن�من�توسيع�ا�جال�الزرا×ي،�الî·&ء�الذي�يحتم�ع�ى
  .قيام�تضامن�ينبv�&Ñي�جزء�منه�ع�ى�التداخل�القوي�ب�ن�ا�صالح�الفردية�والجماعية

�تنظيما� �الوسط، �مع �بدوره �ا�تكيف �الرعوي �الزرا×ي �النظام �إرساء &·Ùويقت
�+نشطة� �تقن�ن �ف�Ðا �يسود &Æال� �القبلية �للمجموعة �متماسكا �وسياسيا اجتماعيا

ملزم،�يحتم�ع�ى�الجميع�تدب�_�الخصاص�ومواجهة�الطوارىء،��اليومية�بشكل�دقيق
وتتج�ى�قيمة�التضامن�vي�طريقة�تدب�_�ا�اء�وتوزيعه،�وvي�تداخل�ا�لكيات�العقارية�
�الْتويزة� �عملية �وتفعيل �ا�را×ي �واستغ©ل �لل`_اب، �الجما×ي �التنظيم �وvي الخاصة،

  2.رية�تسودها�ا�ساواةكشكل�من�أشكال�التعاون�والتضامن�مع�أعضاء�مجموعة�بش

لقد�عرفت�هذه�الجبال�حركة�سكانية�واسعة�التفت�حول�ا�رتفعات�الجبلية،�
كانت�كل�قبيلة�تندفع�إ�ى�+مام�من�أجل�الوصول�ا�ى�البسائط�وا�را×ي�الخضراء،�
�&Æي�نفس�الوقت�لضغط�القبائل�الvسبق½�ا�وتتعرض��&Æفتصطدم�بمقاومة�القبائل�ال

�ح �تكون �بذلك �الحياة�تعق��ا، �vي �أساسيا �معطى �شكلت �قد �الجبلية �الساكنة ركية
وعليه�فسلسلة�جبال��طلس�كانت�ع�ى���جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�للب©د،

الدوام�vي�قلب�ا�نظومة�ا�غربية،�نعÑ&�بذلك�مجموع�السياقات�و+طوار�الÆ&�واكبت�

                                                           
�1مج�-بحوث�ا�ؤتمر�الجغراvي�5س©مي�+ول���-مشكلة�التصحر�vي�العالم�5س©مي��- عبد�ا�قصود�،زين�الدين�-� 1

  ��104- �87من�صص|:��- )���1984- ط�)��-(د��-
  175ص:���2009-�15عدد�- �8مج��-مجلة�ميسان�للدراسات�+كاديمية��-نا�ي�السعيدي�:انظر�-� 2



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 108

�فهذه �طويل، �عb_�مسار�تاري¿ي �ووحد�Ûا �الب©د �هوية �vي��وصاغت �شكلت السلسلة
ا�ا«·&�مصدرا�للتجديد�الثقاvي�ا�تنوع،�و�قتصادي�والسياë·&�بحكم�تموقعها�عند�
�خضم� �vي �الدائم �وحضورها �الطرقية، �للشبكة �وتوسطها �التجارية �ا�حاور ملتقى

�بشريا، �خزانا �يعتb_�الجبل �العموم �ع�ى �للمغرب، �السياسية �الحياة يتيح��مح`_ك
ذلك�أن�ا�غرب�عرف�ف`_ات��مغراvي�الحاصل�vي�السهول،إمكانية�تدارك�النقص�الدي

�كان�لها� &Æال� �ا�ناخية �الطويل�بفضل�الطوارىء �عb_�تاريخه �مأساوية �وأحيانا كالحة
انعكاس�واضح�ع�ى�ا�حاصيل�الزراعية�كسنوات�الجفاف�والقحط�و+وبئة�ا�`_تبة�

�-جال�الصحراوي شأنه�vي�ذ�لك�شأن�ا��-وعليه�فان�ا�جال�الجب�ي�شكل��ع�ى�ذلك،
مصدر�تجديد�بشري�وخزانا�يطفح�بالحيوية�والحركية�والنشاط،�بفضل�نوع�التغذية�
ا�تاحة�به�وخصوصياته�البيئية،�ثم�إن�الجبل�احتل�باستمرار�مكانة�هامة�vي�ا�جال�
�قتصادي�ع�ى�مستوى�ا�باد§ت،�فقد�ظلت�جبال�+طلس�vي�صلب�حركة�السلع�

�ا ��Úاية �حدود �ب�ن�والبشر�إ�ى �منه �كمعb_�§مناص �موقعها �بحكم �العشرين، لقرن
السهول�+طلسية�وب©د�الواحات�حيث�كانت�تحط�القوافل�ا�حملة�بموارد�إفريقيا�
�مهم�ن� �مركزين �باعتبارهما �ومراكش �فاس �ا�ى �رحل½�ا �مواصلة �قبل �الصحراء جنوب

  .لتوزيع�هذه�ا�واد�وتوج�Ðها�نحو�السواحل�ا�توسطية�و+طلنتية

�+طلس،تجدر �ا�م����عابر�جبال �الدائم �الرواج �هذا �أن �إ�ى �يكن���شارة لم
معزو§�بل�كان�متص©�بحلقة�أوسع�لحركة�التنقل�القاري�الذي�تم�الربط�من�خ©لها�
�وهكذا� �وغرب�البحر�+بيض�ا�توسط، �جنوب�الصحراء �من�إفريقيا لقرون�عديدة

�الطرقية �ا�حاور �لهذه ��س`_اتيجية �+همية �أمرا��فإن �التجارة �مراقبة �من جعلت
�ع�ى� �ا�سيطرين �للرحل �بالنسبة �سواء �الجب�ي، �با�جال �ا�عني�ن �لجميع حيويا
�عb_�مختلف� �والبضائع �مرور�+شخاص �vي �ا�تحكمة �للقبائل �أو�بالنسبة الواحات،
�وا�دن� �+طلنتية �السهول �بزمام �ا�اسك �للجهاز�ا�خزني �أو�بالنسبة ا�عابر�الجبلية،

افذ�البحرية،�باختصار�شديد�فقد�كان�ا�جال�الجب�ي�نظرا�لعدة�اعتبارات�يشكل�وا�ن
  .وvي�مقدم½�م�ا�خزن �جاذبية�قوية�لجميع�ا�تدخل�ن

  ا�جال	ا�توسطي:	-ج	

�عامة، �بصفة �أوروبا �عن ��نفتاح �إمكانية �للمغرب �البعد �هذا وع�ى��أتاح
حر�+بيض�ا�توسط،�إ§�أن�+ندلس�والدول�القائمة�ع�ى�امتداد�الحوض�الغربي�للب

هذه�5مكانية�سرعان�ما�انتكست�من�جراء��حت©ل�الذي�فرض�ع�ى�مدينÆ&�سبتة�
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ومن�هنا�كان�ال`_اجع�الذي��1ومليلية�باعتبارهما�نقطت�ن�اس`_اتيجيت�ن��Õذا�ا�جال،�
لحق�البحر�+بيض�ا�توسط�ع�ى�مستوى�الذاكرة�الجماعية�للمغاربة�باستثناء�أقلية�

�اهتمامات��Ûم�ضئي �لها &Æال� �ا�ثقفة �أو�من�الطبقة لة�من�سكان�الساحل�أنفسهم،
ا�تمثل�vي�وجود��-ع�ى�غرار�ما�سبق- وإ§�كيف�يتم�تجاهل�الواقع�الجغراvي��ا�وضوع،

يتم���بمؤثرات�مناخية�وخصائص�بيوجغرافية�تطبع��كيلوم`_،�530ساحل�يبلغ�طوله�
غض�النظر�عن�الدور�التاري¿ي�الذي�لعبه�وذلك�ب�vي�العمق�مجموع�ال`_اب�ا�غربي،

�الب©د، �حوزة �عن �الدفاع �vي �سواء �ا�توسطي �الساحل �التفاعل��هذا �خ©ل أو�من
  الثقاvي�والحضاري�الذي�كان�مسرحا�له�بامتياز؟
�كب�_ة، �مفارقة �يشكل �الحا�ي �الوضع �ع�ى��إن �جغراvي �مجال �وضع بخصوص

خية�هذا�ا�جال�شأ�Úا�vي�ذلك�شأن�إنما��ي�تطرح�مشكل�تاري�جانب�كب�_�من�+همية،
  2.التمثل�الذهÑ&�لنفس�ا�عطى�ا�جا�ي�لدى�ا�غاربة�بوجه�عام

�سبق، �عما �الساحل��ي`_تب �عزل �vي �تسبب �قد �التضاري¸·& �التشكل �هذا أن
�الب©د، �داخل �عن �معكوسا،�ا�توسطي �وضعا �تعرف �بالداخل �الساحل من��فع©قة

�فبا�قارنة�مع�الضفة�+وروبية،�الساحل،حيث�أن�داخل�الب©د�يعتb_�أك�_�حظا�من�
نجد�أن�تماس�الجبل�مع�البحر�ا�توسط�يتيح�هنالك�من��مكانات�أك�_�مما�يتيحه�

�ا�ياه، �وندرة �العزلة �من �يعاني �عb_�فضاء �للمغرب �الداخل��بالنسبة �ينعم بينما
رجع�هل�ت�با§نفتاح�ووفرة��مكانات��قتصادية،�فلمن�تؤول�مسؤولية�هذا�الوضع،

لثقل�التاريخ�وتطوره�ا�تعدد�+بعاد�vي�دعم�وتغذية�ا�عيقات�ب�ن�فضائ�ن�مختلف�ن�
لكو�Úم�عاجزين��لنفس�ا�جال؟�أم�+مر�يرجع�إ�ى�غياب�5رادة�السياسية�للفاعل�ن،

  عن�خلق�عوامل�التحف���ا�ش`_ك�ب�ن�البلدين؟
رافية،�§�تخلو�من�إن�الع©قة�القائمة�ب�ن�الوقائع�التاريخية�وا�حددات�الجغ

�للع©ئق� �اعتبارا �معه، �التفاعل �وطريقة �وتنظيمه �تعم�_�ا�جال �مباشر�ع�ى انعكاس
الثقافية�الÆ&�تجمع�ب�ن�الفرد�ومجاله�الحيوي�كأقوى�عنصر�فاعل�ومحدد�لنوعية�

  .تنظيم�هذا�ا�جال
�من�أمر، �يكن �الخاص�بالساحل��ومهما �تكتنف�ا�ن%ى &Æال� �ا�قاربة �هذه فإن

فالتقليل�من�أهمية��ي،�وع©قة�هذا�الساحل�بالداخل�ع�ى�امتداد�القرون،ا�توسط
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ذلك�أن�انق©ب�موازن�القوة��البعد�التاري¿ي�يؤدي�حتما�إ�ى�ا�جازفة�بفهم�الحاضر،
� �سنة �سبتة �مدينة �احت©ل �إ�ى �للغرب �بالنسبة �أدى �ا�توسط &Æضف� �/�818ب�ن ه

�سو �م،1415 �ورقيا �نشاطا �أك�_�ا�دن �من �يومها ��جتماعية�و�ي �الناحية �من اء
�مدينة� �فقدان ��حت©ل �ت©�هذا �والسياسية، ��قتصادية �الناحية �أو�من والثقافية

�التحولية،�مليلية، �الف`_ة �هذه ��Õا �اتسمت &Æال� �والوثوقية �الحسم �طابع �يؤكد �مما
�برم½�ا، �ا�نطقة �ع�ى �نحو�الهيمنة �مس�_�Ûا �دشنت �الشمالية �انزوت��فالضفة بينما

�اكت¸·�Ýسلسلة�الريف�كلها،الضفة�الج وذلك��نوبية�نحو�الركوض�الذي�سرعان�ما
�يعرف� �فيما �ا�ركزية �السلطة �قبل �من �إل�Ðا �أسندت &Æال� �الدفاعية �الوظيفة بحكم

�البحر،	،1بالثغور  �ع�ى �الواقعة �الق©ع �يزداد��أي �سوف �با§ستق©ل �الشعور هذا
راكز�دينية�ثقافية،�تطمح�رسوخا�مع�مرور�الزمن�وانتشار�الزوايا�الÆ&�سوف�تتقدم�كم

�حركة� ��ستئثار�بزعامة �مشروعية �حول �ومزاحم½�ا �ا�ركزية �السلطة �منافسة إ�ى
  .الجهاد

�إ�ى� �الجنوب �من �التجاري �التبادل �وجهة �تغ�_ت �الحماية �فرض �مع هكذا
��الشمال، �(الرباط �نحو�الشرق �الغرب �من �البديلة �التجارية �ا�حاور �امتدت �-حيث
�ت�وجدة)، �إ�ى �أدى �العزلةمما �السيطرة�ل�عميق �تحت �يومها �الواقع �ا�غرب شمال

  .5سبانية
�ا�توسطي، �ا�جال �تجزيء �إعادة �نتائج �البشرية��من �التيارات توجيه

�اليد� �ع�ى �5قبال �كان �حيث �وهران، �بناحية �نحو�الشرق �إما �انط©قا و�قتصادية
حو�ا�نطقة�الدولية�وإما�ن�العاملة�الريفية�إقبا§�ملحوظا�من�قبل�ا�ستعمر�الفرن¸·&،

وهو�ما�يعÑ&��ل©شتغال�بقطاع�الخدمات�و+نشطة�ا�رتبطة�بالصيد�وا�يناء،�طنجة،
مما�زاد�من�تفكيك�ا�جال�ال`_ابي�للمغرب��أن�الوضع�الدو�ي�أفرز�قسما�ترابيا�ثالثا،

  �.ا�توسطي
̀طلنef:		-د	   ا�جال	

�لح �عرفت �الذكر�قد �السالفة �الث©ثة �+بعاد �كانت �تصدر�كأقطاب�إذا ظات
محورية�لجهاز�ا�خزن،�فإ�Úا�تأثرت�بمجموعة�من�العوامل�ا�همشة�لكل�م�³ا،�انط©قا�
من�العصر�الوسيط،�فإنه�ع�ى�العكس�من�ذلك�وابتداء�من��Úاية�نفس�العصر،�فقد�
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�سمح�للبعد�+طلنÆ&�بتطوير�فرصة�مهمة�بالنسبة�للمغرب�بفضل�تراكم�التحديات،
والواقع�أن�عددا�من�العوامل�الÆ&��د�من�تصدر�ال`_اب�بأجمعه،وهو�ما�مكن�هذا�البع

م�³ا��ساهمت�vي�حشد�تدخ©ت�ا�خزن�وقوى�الحيطة�والحذراتجاه�+طماع�+جنبية،
�عشر�ا�ي©دي، �الخامس /� �الهجري �التاسع �القرن �بداية �منذ �+وروبي وم�³ا��الغزو

�للد �باÞضافة �الb_تغال، �ضد �ا�خازن �وادي �معركة �الجهاد�مخلفات �لعبه �الذي ور
�البحري�تبعا�§حت©ل�الشواطىء�ومحاو§ت�التوغل�ب�ن�الفينة�و+خرى�داخل�الب©د،

  .مما�يفسر�+همية��س`_اتيجية�القصوى�للواجهة�+طلنتية
نفتاح�ع�ى�التجارة�+وروبية�ابتداء�من�ا�فإن�إنشاء�مدينة�الصويرة�و� ذكوه�

ع�عشر�ا�ي©دي،�قد�أعاد�بلورة�ا�حاور+ساسية�القرن�الثالث�عشر�الهجري/�التاس
�التيارات� �توجيه �بإعادة �وذلك �الصحراوية، �بالتجارة �ع©قته �vي �ا�غربي ل�قتصاد
�تراكم� �بسبب �قوية، �جاذبية �من �شكله ��ا ،&Æطلن+� �الساحل �نحو �قتصادية

  .ا�جال�5مكانيات�الÆ&�ستسمح�vي�ال�³اية�ب`_سيخ�مكان�الصدارة�الذي�سيحتله�هذا
ن�اجد�ا�جا§ت�الث©ث�ا�ذكورة�ملكن�ع�ى�الرغم�من�هذه�5مكانات،�فإن�تو 

�لعدم� �معرضا �وا�الية �والعسكرية �5دارية �الناحية �من �ال`_اب �تدب�_ �جعل قبل،
�تعرفه� �ستقرار،�ويرجع�السبب�vي�ذلك�إ�ى�أن�هذه�ا�جا§ت�قد�ظلت�خاضعة��ا

لتحركات�البشرية،�وهشاشة�التأط�_،�وضعف�تقلبات�بسبب�ا�السلطة�ا�ركزية�من
و�ستقرار،�أفضت�هذه�الوضعية�إ�ى�تدب�_�الشأن�العام�عن�طريق��عوامل��ستمرار

  .ستقرار�ومجا§ت��ضطراب� اللجوء�إ�ى�تنظيم�التحركات�الجماعية�ب�ن�مجا§ت�
�جهاز� �ا�خزن �أن �مفاذها �حقيقية �مفارقة �ع�ى �التدب�_�يتأسس �هذا �كان لقد

�والتحكم،يمي �الضبط �تسهي©�لعملية �والتجميع �نحو�ا�ركزة �مبدئيا �وقع��ل إ§�أنه
العكس،�فقد�ساهم�بانتظام�منذ�عهد�ا�وحدين�vي�احتداد�الحركة�القبلية�إما�عن�
�ال`_ابية� �عb_�ا�جا§ت �القبائل �لبعض �أو�التشتيت �القسري �أو�ال`_حيل �النفي طريق

�لسيادته، �الذكر�الخاضعة �السالفة �للمدن��الث©ث �التام �+من �ضمان ��Õدف وذلك
وا�واقع،�كما�هو�الحال�بالنسبة�لقبائل�بÑ&�ه©ل�وبÑ&�سليم�وبÑ&�معقل�أول�+مر،�
ثم�vي�مرحلة�§حقة��جموعة�من�القبائل�كقبيلة�أو§د�دليم�الÆ&�تنحدر�من�الصحراء�

ة،�قبل�حيث�يقيم�فصيل�م�³ا،�بينما�نقلت�فصائل�أخرى�إ�ى�أحواز�مراكش�vي�البداي
�حيث� �الشراردة، �كيش �ضمن �قاسم �سيدي �إقليم �إ�ى �جديد �من �نقلها �يتم أن

  .استفاذت�من�إقطاعات�انتفاع�مقابل�الخدمة�العسكرية
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�فقد�أنزلهم�ا�خزن�كذلك�شمال�مراكش،�أما�قبائل�الوداية�من�أهل�سوس،
ن�قبل�أن�جمعهم�vي�+خ�_بجنوب�الرباط،�وهكذا�فإ�ثم�رحلهم�إ�ى�غرب�مدينة�فاس،

تشتيت�هذه�ا�جموعات�ا�رحلة�عند�مشارف�مراكز�الحكم�الرئي¸·&،�وع�ى�طول�طرق�
يظهر�بوضوح�أن�جاذبية�الهضاب�والسهول�+طلنتية�ليست��ا�واص©ت��س`_اتيجية،

  .وليدة�اليوم
لقد�ارتبطت�سياسة�ال`_حيل�القسري�لبعض�القبائل�بمسار�معالجة�مشكلت�ن�

�ا� �مراقبة �ميدان �vي �وتدب�_ه،رئيسيت�ن �خطر��جال �استباق �vي �الرغبة �أو§ فهناك
�نتفاضات،�وكبح�جماح�القبائل�ا�حسوبة�vي�زمرة�ا�تمردين،�والعامل�الثاني�يتمثل�

احتياطية�للتدخل�قائمة�الذات،�وذلك�بتثبيت�قبيلة�معينة�عن�طريق��vي�خلق�قوة
�ع �العسكرية �الخدمة �vي �وتجنيدها �استقطا�Õا �مقابل �باÜرض �الضرورة،�تمتيعها ند

  .كدعامة�للنواة�الصلبة�بالجيش�السلطاني
�عجز�ا�خزن� �الواقع �vي �تخفي �مؤقتة، �بحلول �دائما �يتعلق �+مر�كان �أن إ§

�با§  �يتسم �حقيقي �نظامي �جيش �تأسيس �عن �مؤهل�الهيك�ي �و�نضباط، ستدامة
  .للدفاع�عن�حوزة�ال`_اب�ومراقبة�السكان�مع�ما�يفرضه�ذلك�من�ضمان�أم�³م

صار�شديد،�يمكن�القول�أن�السهول�والهضاب�قد�شكلت�رهانا�أساسيا�وباخت
�حضور� �يكن �5طارلم �هذا �وvي �اليوم، �إ�ى �ا�تعاقبة �للدول �بالنسبة �الحكم �مارسة

بل�مثل�نسقا�متصاعدا�لتجدره�vي�الزمان�وتوغله�vي��البعد�+طلنÆ&�مسألة�شكلية،
حيث�بدأت�محاور�التبادل��ون،القدم،�غ�_�أنه�لم�يحتل�الصدارة�إ§�منذ�بضعة�قر 

التحول�الذي��التقليدية�تعرف�نوعا�من��نعطاف�vي�اتجاه�الساحل�+طلنÆ&،�وهذا
حيث��شهد�تراكم�ا�وارد�البشرية�وال�_وات�ا�ادية�لن�يكتمل�إ§�مع�حلول��ستعمار،

�أصبح�ترك���السلط�و+نشطة�والسكان�والبنيات�+ساسية،�يمثل�الظاهرة�+برز�vي
 .بداية�القرن�الواحد�والعشرين
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�ا�غربي �الدستور �من �الخامس �الفصل �أن �لغة��.رغم �+مازيغية �أن يش�_�إ�ى
�الريف،� ��نطقة �اللغوية �الخصوصية �ورغم �العربية، �اللغة �جانب �إ�ى �للب©د رسمية

�سو  �ومنطقة �الصحراوية، �هذه�وا�نطقة �vي �اللغوية �التقاطعات �بعض �ورغم س،
�ا�جا§ت،� �من �مجموعة �vي �العربية �اللغة �هيمنة �ن©حظ �§زلنا �أننا �إ§ ا�ناطق،
�التنوع�اللغوي� �جتماعية�والسياسية�والتعليمية�و5دارية،�مما�جعلنا�نقر�بأن�هذا
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،�إضافة�إ�ى�ال�_ي�vي�ا�غرب�لم�يجد�طريقه�بعد�إ�ى�الت�ûيل�الصحيح�ع�ى�أرض�الواقع
�شمال� �vي �كاÞسبانية �ا�غربية، �ا�ناطق �بعض �ا�ستعمرvي �تركها &Æال� 9ثار�اللغوية

  .وجنوب�ا�غرب،�والفرنسية�vي�وسطه

لذلك�فاللغة��ي�الوسيلة�الÆ&�تؤمن�الوصول�لل`_اث�البشري�ونقله�إ�ى�+جيال�
قائع�و+حداث�الÆ&�الو �بكيفية�طبيعية،�و�ي�ا�فتاح�الذي�يمكننا�من�معرفة�ا�تعاقبة

  .طرأت�vي�مجتمع�ما،�خ©ل�مراحل�معينة

�ا�عرفة�باللغة�العربية�مث©، �فقداننا سيكون�من�الصعب��ولذلك�لو�اف`_ضنا
�وتتبع�أخبار�الحياة�+دبية�والثقافية�لشعوب�خلت،�علينا�ت©وة�القرآن�وتدبر�معانيه،

�الج �الذاكرة �من �ال�_ات �ذلك �كل �محو �ببساطة &Ñيع� �ما �للمجتمعات�وهو معية
5س©مية،�كنتيجة�مباشرة�لتفكك�+مة�وتشردمها�إ�ى�كيانات�ضعيفة�§�شوكة�لها،�

  .شبيه�بالحال�الذي�يجسده�واقع�ا�سلم�ن�اليوم�من�اخت©فات�سياسية

�ا�سلمون� �يواجهها &Æال� �+ساس �القضايا �من �تعد �اللغة �قضية �فإن ولذلك
حاسما�vي�تحديد�الهوية�العربية�بما�يدعم�لكو�Úا�مدخ©��اليوم�بكيفية�استعجالية،
فاللغة�وعاء��نظرا�للجدلية�القوية�ب�ن�اللغة�والفكرعموما،�تطوير�الثقافة�باستمرار،

لهذا�فاÞنسان�§�يستطيع�أن�يفكر�خارج�اللغة،�كما��الفكر،�والفكر�مضمون�اللغة،
�إ§�بلغة �§�يكون �أفكاره �بسط �أو�إيح�أن �أو�كتابة �ك©ما �أكانت �سواء �(مسرح �- اءا

  .)....غناء�-تشكيل�

لذا�يؤكد�علماء�+ن�_وبولوجيا�ع�ى�ضرورة�التوازن�vي�الع©قة�ب�ن�تطور�اللغة�
�vي�تطوير� �إ§�ونجحوا �بي�³م، �تفاهم�الناس�فيما وتقدم�ا�جتمعات�5نسانية،�فكلما

�ا�جتمع، �انعكاس�لواقع �فاللغة �والعكس�صحيح، ومؤشر�ع�ى��حيا�Ûم�ومستقبلهم،
�أو�تقدمه،تخلف �التخلف��ه �ع�ى �دليل �والحضاري �الفكري �التخلف �أن �تبث فقد

�للمجتمع،�اللغوي، �وماديا �معنويا �فقرا �يعكس �ما �ع�ى��فالفقر�اللغوي�كث�_ا وقياسا
�ما�هو�واقع�اللغة�العربية�اليوم؟�وهل�ممكن�أن�تص�_�لغة�التواصل�والعلم،�ذلك،

�وبسط�هيمن½�ا �التحدي �رفع �ع�ى �وكيف�قادرة �§؟ �من��أم �مشاكلها السبيل�لتجاوز
  .أجل�تحقيق�ا�صالحة�بي�³ا�وب�ن�قرا�Çا؟

�الرقعة� �داخل �الناس �عموم �ب�ن �التخاطب �لغة �دوما �العربية �اللغة �تكن لم
فقد��الجغرافية�لشبه�الجزيرة�العربية�و+مصار�ا�فتوحة�قبيل�وبعد�ظهور�5س©م،
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التخاطب��راجع�فقط،�أما�لغةالكتب�وا�و �ظلت�vي�أحسن�+حوال�لغة�لقراءة�+شعار 
�العربي �العالم �اللهجات،�vي &ãف� �مظلم��و�س©مي �نحو�أفق �باللغة �يتجه وهو�واقع

من�منطلق�أن��من�شأنه�أن�يسرع�بمو�Ûا�وانقراضها�إذا�لم�تطور�نفسها،�ومجهول،
اللغة�كائن�<ي�يولد�وينمو�ويتطور�وينضج�ويشيخ�ثم�يموت،�من�مسؤوليتنا�وواجبنا�

�ل �نعيد �بنا،أن �حية �تظل ÝÆح� �وقو�Ûا �مجدها �تام،��ها �انسجام �vي ��Õا �أحياء ونظل
هناك�دعوات�صريحة��فالجمود�vي�اللغة�يؤدي�حتما�إ�ى�الجمود�vي�العقل،�خاصة�أن

�بأسره، �والعالم �ا�غرب �لها��vي �+ركان، �تص�_�كاملة ÝÆح� �اللهجات �لتقعيد تس¾ى
ض�الجامعات�وا�عاهد�اللغوية�بل�هناك�بع�قواعدها�النحوية�والصرفية�الخاصة��Õا،

�ذلك، �لها �ليتحقق �كان �ما �العربية، �عوض �اللهجات �بتدريس �تقوم &Æال� لو��الغربية
كانت�اللغة�العربية�vي�متناول�أبنا�Çا،�سهلة��ستعمال،�لغة�التخاطب�والعلم�معا،�
�قاطرة� �تكون �وإنما �فقط، �نفسها �§تحفظ �اللغة �تكون �بذلك �باستمرار، لتجددها

�والثقافية��للتنمية، �العلمية �مظاهر�الحياة �جميع �vي �بكاملها �أمة �مجد �ع�ى مؤتمنة
لكن��اذا�ظلت�اللهجات�ع�ى�امتداد�تاريخ�ا�سلم�ن�تس¾ى�لتكون�بدي©�عن��.عموما

�السياقات� �كانت �و�اذا �اللغة؟ �لهذه &·ëالقد� �الطابع �من �بالرغم �العربية اللغة
�قدي �اللهجات �إبراز�واحتضان �حافزاع�ى �اللهجات�التاريخية �هذه �تلقى �ح�ن �vي ما،

  ؟�جتمع�ع�ى�مستوى�التدريس�والبحثاليوم�معارضة�قوية�من�قبل�ا

إن�اللغة�العربية�ظاهرة�من�ظواهر�+مة�العربية�ومقوم�من�مقوما�Ûا،�وسواء�
�توقيفية، �´دم�كانت �هللا �علمه �ما �ب�ن �من �أسماء،�أي �تعا�ى:�من �لقوله �مصداقا

�F� @��A� K(_ E18'�1عن��أم�� �تأسست �واصط©حية �تلقينية �اللغة �هذه كانت
�التام�من�قبل�الجميع، �حضيت�بالتقديس�و�ح`_ام �فإ�Úا �طريق�ا�مارسة�والتعلم،

�Üن�تطورها�لم�يكن�يخضع�للرقابة،�فالعربي�حر�vي�تعب�_ه،�و�ي�كائن�ينمو�ويتطور،
ت�قبيلته،وهو�وما�تغذيه�تقاليد�وعادا�بحسب�ما�تمليه�عليه�الطبيعة�الجغرافية�له،
واخت©فها�باخت©ف�+وطان�الÆ&�تأوي��ما�ساعد�ع�ى�تعدد�وظهور�اللهجات�وتشع��ا

�القبائل،�وهوما�برز�جليا�أثناء�إعادة�جمع�القرآ�ن�الكريم�vي�عهد�عثمان�بن�عفان،
فكان�§عتماد�هذا�البعد�اللغوي��وفهم�ذلك�5جراء�vي�سياق�تغليب�لهجة�ع�ى�أخرى،

 �� �vي �سواه �عميقة،�ختياردون �سياسية �vي��أبعادا �وسلبية �آثار�إيجابية �له سيكون
�§مت©ك� �مفتاحا �النحو�باعتباره �علماء �أك�_�ب�ن �يتسع �ا�جال �جعلت �الوقت، نفس
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ناصية�العلوم�الشرعية،�وجعلها�تتما�·�Ýوتحقيق�الوظائف�السياسية�الراهنة،�مما�
لكه�من�حس�لغوي�وقدرة�ويج½�د�بحسب�ما�يم�أعطى�الحق�لكل�م�³م�أن�يد�ي�بدلوه،

ع�ى�الفهم�والتفس�_�والتأويل،�خاصة�عندما�تأطر�الصراع�بدعم�وتشجيع�من�بعض�
�أمية، &Ñب� �النحو�اتجاها��خلفاء �فاتجه �الخ©فية، �القضايا �vي �التعمق �إ�ى �أدى مما

فلسفيا�يقوم�ع�ى�أسس�التحليل،�وبذلك�تنوعت�9راء�وتعددت�ا�ذاهب�وا�دارس،�
� �نتائجها �من �تخدم�فكان &Æال� �ا�قاييس �ووضع �القواعد �نحو�تقعيد �العلماء اتجاه

خاصة��1مما�نتج�معه�الخ©ف�والتعصب�للرأي�vي�كث�_�من�+حيان،�قاعدة�كل�رأي،
بي�³ما�أبعادا�سياسية�تعود�جذورها��ب�ن�مدرسÆ&�البصرة�والكوفة�الذي�اتخذ�الصراع

خ©فة،�فاتخذها�موطنا�له،�vي�+و�ى��يل�أهل�الكوفة�لع�ي�بن�أبي�طالب�vي�معارك�ال
�لعائشة� ح�ن�صنفت�البصرة�عثمانية�من�يوم�موقعة�الجمل،�حيث�انتصر�سكا�Úا
�ب�ن� �الصراع �عل�Ðا �تأسس &Æال� �العميقة �+سس �تشكلت �بذلك �والزب�_، وطلحة
ا�درست�ن،�كان�ذلك�بارزا�بقوة�vي�ا�ناظرات،�خاصة�ب�ن�سيبويه�والكسائي،�وهكذا�

�أبعاد �الصراع �والثقافية�اتخذ �السياسية �ا�جا§ت �جميع �تغطي �عامة �مؤسساتية ا
فهل�أصبحت�اللغة�عنصرا�مساهما�vي�حل�إشكا§ت�ا�جتمع�5س©مي،�أم��.واللغوية

غدت��ي�vي�حد�ذا�Ûا�تشكل�مشكلة�وعرقلة�vي�وجه�التطور؟�وما��ي�أهم�ا�دارس�
ن�خ©ل�استقراء�نماذج�اللغوية�واتجاها�Ûا�الÆ&�ساهمت�vي�تقعيد�الظاهرة�اللغوية،�م

  .من�تجليات��خت©ف�بي�³ا؟

�القواعد� �لتأسيس �تس¾ى �و�ي �قوي �حضور �لها �كان &Æال� �خصوصي½�ا ��ي وما
  .هذه�الظواهر؟�لكل�إشكا§ت�والبحث�عن�+جوبة

وماهو�دور�ا�غرب�ضمن�الواقع�اللغوي�الذي�عرفته�ا�دارس�اللغوية�إ�ى�حدود�
vي�إطار�من��وع�الثقاvي،�واللغوي�ع�ى�الخصوصالساعة؟�وكيف�ساهم�vي�تأصيل�التن

  .التفاعل�ب�ن�مكونات�لغوية�أخرى؟

يعتb_�مصطلح�اللغة�من�ا�صطلحات�الخ©فية�الÆ&�تضيف�للمفهوم�مشك©ت�
�طبيعة� �ذات ��ي �مصطلحات�ومفاهيم�فرعية �تحيل�إ�ى ��ÚÜا �الدراسة، �أثناء عديدة

�اللغوية �الظاهرة �تعريف �مداخل �لتعدد �نظرا �اللغوي،خ©فية، �التعريف �م�³ا :�
�والتعريف�النف¸·&،�والتعريف�البنيوي،�والتعريف�الوظيفي،�والتعريف��صط©<ي،

  .صعبة�وجسيمة�وهو�ما�يجعل�مهمة�تعريف�اللغة�مهمة�والتعريف��جتما×ي،
                                                           

  294ص:��-�10ط���-د�ت��-ب�_وت��-�2ج��-دار�الكتاب�العربي��-ض%ى�5س©م��-أحمد�أم�ن��-�-   1
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حيث��لم�يلق�مصطلح�اللغة�اهتماما�كافيا�من�قبل�اللغوي�ن�والنحاة�القدامى،
� �يستخدمونه�مرادفا يعرفها��)ه�392-ه�322(�غ�_�أن�ابن�جÑ&��فهوم�اللهجة،كانوا

يتضح�من�خ©ل�التعريف�أنه�يتضمن��1بأ�Úا�"أصوات�يع�Õ�_bا�كل�قوم�عن�أغراضهم"
�للغة، �أو�الك©مية �الصوتية �الحقيقة �و�ي: �حقائق �أصوات،�ث©ث &ãوالحقيقة��ف

تؤكد�ع�ى��الثالثةالوظيفية�لهذه�اللغة�الÆ&�يع�Õ�_bا�كل�قوم�عن�أغراضهم،�والحقيقة�
Üن�التعب�_�عن�+غراض�§�يتحقق�إ§��أهمية�الك©م�والسياق�vي�تفعيل�الحقيقت�ن،

  �.بك©م�بعينه�وvي�سياق�بعينه

�فإنه�يم���ب�ن�ث©ث�معاني��صطلح��1913- �1857أما�فردناند�دي�سوسور�( (
� �هو�اللسان �+ول �ا�تحد�langueاللغة، �فيه �يش`_ك �نظاما �vي�باعتبار�اللغة ثون

يش�_�إ�ى��paroleوالثاني�هو�مفهوم�الك©م�vي�لغة�ما،�دون�سواها،�الجماعة�اللسانية
+داء�اللغوي�الصادر�عن�شخص�بعينه�وvي�موقف�بعينه�(السياق)،�أما�الثالث�فهو�

� �اللغوية �إنسانية��langageا�لكة �قدرة �باعتبارها �اللغوية، �الظاهرة �يش�_�إ�ى فإنه
  2.اد�+سوياء�والطبيعي�ن�من�بÑ&�البشرشاملة�تخص�جميع�+فر 

)� �ياكوبسن �رومان �تنوع��)�1982- �1896يرى �vي �تدرس �أن �يجب �اللغة أن
�ي�ي �بما �لسانية �اتصال �عملية �لكل �العناصر�ا�كونة �يجمل �ثم �بأكمله،   :وظائفها

�1-�� ��-��2-ا�رسل ��-��3-ا�رسل�إليه ��-��4- السياق ���-��5-الرسالة �- ��6- تصال
�-�2-نفعالية�الوظيفة�� �-�1تصالية�ست�وظائف��ي:�سند�لهذه�العملية��الشفرة،�ي

� �ا�رجعية ��- 3-الوظيفة �الشعرية ��-��4-الوظيفة �5يعازية الوظيفة��-�5- الوظيفة
  3.الوظيفة�القولية�-6-الواصفة�أو�الوصفية�

1	-	W������	א���3	א��R�W������	א���3	א��R�W������	א���3	א��R�W������	א���3	א��R�  

ظريات�اللسانية�توافق�فإن�كل�الن�مهما�حاولنا�استعراض�التعاريف�العديدة،
�اللغوي، �التواصل �تحقيق �ا�ث�ى �غاي½�ا �وسيلة ��ي �اللسانية �البنيات �أن وعليه��ع�ى

                                                           
1 -��&Ñت)��- (د�-عالم�الكتب��ب�_وت��-تحقيق�محمد�ع�ي�النجار��- �1ج��- الخصائص��-أبو�الفتح�عثمان�بن�ج -�

  33ص:�
2 -�� �-ات�قاموس�اللساني�-)�انظر:�عبد�الس©م�ا�سدي���parole- langage -langueقارنة�ترجمة�ا�صطلحات�(

  �208-��196:ت)�صص�-(د��-تونس�وطرابلس�الغرب��-الدار�العربية�للكتاب�
3 -�� �ياكوبسن �(�-رومان � �اللغة �اللغة1978وظائف �كتاب �(ضمن �دفاتر�فلسفية��،) �من �الخامسة وهو�الحلقة

� �عام �وترجمة1994الصادرة �إعداد (:�� �العا�ي �بنعبد �الس©م �سبي©�وعبد �للنشر��-محمد ر�الدا�- دار�توبقال
  52-�51:صص�-ا�غرب��-البيضاء�
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فã&�من�أهم�مصادر��فتحقيق�التفاهم�مؤشر�ع�ى�التواصل�الجيد،�والعكس�صحيح،
�5نسانية، �أخطر�ا�قتنيات �من �و�ي �اجتماعية، �كائنات �بوصفنا �وصراعنا �اخت©فنا

بما�يجعلها�بعيدة�عن�وظيف½�ا�+صلية��البشر�قد�ينحرفون��Õا،�لكون�مستخدم�Ðا�من
vي�تحقيق�التواصل�والتعارف�عن�طريق�الحوار�الذي�هو�الغاية�+ك�_�أهمية�من�ب�ن�

�اللغة، �استعمال ��ستخدام،��أهداف �سوء �من �محميا �ليس �للتواصل �نظام &ãف
�البشر، �Þرادة �بالكامل �اكتشافه�وخضوعها �مع �وقوة�خاصة �ع�ى��نشوة التأث�_

�أف©طون��1الجماه�_، �مثل �لساني�ن �ف©سفة �ودراسات �وبحوث �تأم©ت �أسهمت فقد
&Ñوسوسور�وساب�_�وتشومسكي،�وغ�_هم�كث�_��وأرسطو�والفراهيدي�وسيبويه�وابن�ج

�للغة، �5نسان �تطوير�تصورات �vي �أسهموا �لغوية��ممن �مدارس �لدينا فأصبحت
مستويات�بنية�اللغة،�من�صوتية��أنتجت�علوما�متخصصة�تدرس�مختلف�مختلفة،

�وتركيبية �+نماط�وصرفية �عن �فض© �نفسية��ود§لية، �من �ا�ختلفة اللسانية
�التقدم�vي�فهم�اللغة�بكل�مستويا�Ûا، لم��واجتماعية�ونظرية�وتاريخية،�غ�_�أن�هذا

�التواصل� �لتحقيق �الهادفة �اللغة �استعما§ت �وتحس�ن �تطوير �vي �تقدم يصاحبه
�أو�تبديد �التفاهم،�الكفء، �سوء �لهذا��غيوم �العميقة �+سباب �إذن �تكمن فأين

�آخر ÝÑبمع� �يرجع��الفشل؟ �واستثمار�نتائجه �التواصل �نجاح �عدم �vي �الفشل هل
�الفكر؟��لطبيعة�اللغة�نفسها، �أداة�قاصرة�عن�التعب�_�الدقيق�عن�قضايا باعتبارها

�مؤسسا�ع�ى�أسس�عق لية�واضحة�أم�أنه�يكمن�vي�الفكر�نفسه،�Üنه�لم�يعد�فكرا
�قضية� �مقدم½�ا �وvي �القطاعات �جميع �vي �العمومية �السياسات �فشل �نتيجة وثابتة
�الذاتية� �vي �مفرطا �استعما§ �للغة �الفرد �§ستعما§ت �ذلك �يرجع �أم التعليم؟،
�أم� �يريد،�خاصة�وأن�دائرة�الضروريات�اتسعت�لديه�فازدادت�مطالبه؟، للتعب�_عما

 �� �الصراعات Ý·إل� �باÜساس �يرجع �الخطاب��جتماعيةالسبب �إنتاج �عن ا�سؤولة
اللغوي�ذو�ال�ûعة�5ديولوجية�الÆ&�غالبا�ما�تكون�بعيدة�عن�الحقائق�ا�وضوعية؟،�

�لل`_ابط�الوثيق�ب�ن��وغ�_ها�من�+سئلة�ا�تفرعة�الÆ&�قد�تتداخل�5جابة�ع�³ا، نظرا
  .ومظاهرهما�ا�ختلفة�أسباب�ظاهرة�فشل�التواصل�وسوء�التفاهم،

يقتÙ·&�توجهان:�توجه�يوجه�اللوم�للغة��السؤال�+ول�والثاني،��ىجابة�عإن�5 
�أسباب� �تأصيل �نحو �أو�ى، �كخطوة �الناس �ب�ن �التواصل �تحقيق �فشل �vي نفسها

                                                           
1 �-�� �ل �واللغة�(ضمن�كتاب�اللغة�- روج�& �عام��،ا�يتاف��يقا �الصادرة �الخامسة�من�دفاتر�فلسفية وهوالحلقة

�-ا�غرب���-الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر��-)�إعداد�وترجمة�محمد�سبي©�وعبد�الس©م�بنعبد�العا�ي�1994
  �83- �79:صص
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التفاهم�ب�ن�جميع�البشرع�ى�اخت©ف�معتقدا�Ûم�وقناعا�Ûم،�لكو�Úا�لغة�عاجزة�عن�
ائرة�النفور�من�5قبال�تحقيق�الطموحات�الÆ&�يوفرها�العلم�الحديث،�مما�يوسع�د

ع�ى�دراسة�اللغة،�خاصة�لدى�الت©ميذ�والط©ب�vي�جميع�أس©ك�التعليم،�لصعوبة�
�الشاذة،�وتعدد�مدارسها�ح�ÝÆأصبحت�vي�كث�_� �ال©متناهية�وحا§�Ûا ضبط�قواعدها
من�+حيان�عائقا�vي�تقدم�العقل�العربي�"وأن�الخ©فات�ا�درسية�كان�من�شأ�Úا�vي�

�..وكانت�ا�دارس�تغرق�نفسها�ن�الجنوح�إ�ى�آراء�بعيدة�ف�Ðا�تعقيد�وتأويل،بعض�+حيا
vي�التعلي©ت�العقلية�البعيدة�عن�طبيعة�اللغة،�وما�كان�ذلك�إ§�لرغبة�كل�نحوي�من�

�سواه �بمظهر�مم���عن �تتغ�_�	1"...الظهور �لم &Æال� �العالم �vي �الوحيدة �اللغة &ãف
�وإن�كان� �عشر�قرنا، �منذ�خمسة �ذلكقواعدها �الرسوخ��البعض�يرى�vي دلي©�ع�ى

والص©بة،�فإن�رأي�الحداثي�ن�يرى�vي�ذلك�دلي©�ع�ى�التحجر�والجمود�الذي�ينعكس�
سلبا�ع�ى�العقل�العربي،�وليست�اللغة�إ§�مظهرا�من�مظاهره�اليوم،�وأن�ما�تعانيه�
�العلوم�5نسانية�من�ارتباك�وتشويش�وإشكا§ت�عديدة،�يرجع�بالضرورة�إ�ى�مرض

�فأمراض� �5نساني، �الواقع �وفهم �أنفسنا، �فهم �vي �ارتباكنا �نتائجه �من �الذي اللغة،
  2.اللغة�انعكاس�لبلبلة�أفكارنا�وعجزنا�عن�فهم�أنفسنا

�ا �5س©مي�ن �رأي �نجد �غرار�ذلك �� ع�ى �vي �يفرطون �الذين عتقاد��تعصب�ن
�تكري �ع�ى�اعتبار�أن�القرآن�الكريم�نزل��Õا �فهو�بأزلية�اللغة�العربية، �وإج©§�لها، ما

� �تعا�ى: �لقوله �مصداقا �ببقائه، �باقية �و�ي �البقاء، �ومكفول  �محفوظ-�:� �i �7
O�J)j T� �7' D
�M���3��  ���O�1*�; E01وقوله�تعا�ى:��
8 �_
B d-�:�= �7�4�

�والد§§ت� �ا�عاني �حيث �من �وثيقا �ارتباطا �بالقرآن �مرتبطة �اللغة �جعل �ما وهو
والعمل�ع�ى�تمثلها�vي�ا�جتمع�باعتبارها�إحدى�أهم��تصورات�5بداعية،وا�فاهيم�وال

�الدولة�5س©مية، �تأسست�عل�Ðا &Æال� �كان�ليتحقق��مقومات�الثقافة�والحضارة فما
�فقط�يحتاج��كل�ذلك�من�دون�لغة، ومن�ثمة�فã&�مقدسة�قدسية�القرآن�نفسه،

والب©غية�والعروضية�ليس��5نسان��5ام��Õا،�بضبط�قواعدها�النحوية�والصرفية
  .إ§

                                                           
�- دار�ا�عرفة�الجامعية��-ظاهرة�5عراب�vي�النحو�العربي�وتطبيقها�vي�القرآن�الكريم��- ان�ياقوت�أحمد�سليم�-� 1

  142:ص�-�1ط��-�1994
2 �-� ��:انظر� ��-محمد�مهران�رشوان �اللغة �فلسفة ��- دراسات�vي �والنشر�والتوزيع �للطباعة ��- دار�قباء �-القاهرة

  114ص:��- م�1998
  99ية��-سورة�الحجر��-� 3
  92ية��-سورة�يوسف��-� 4
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�من� �ينطلقان �ما �غالبا �لكو�Úما �الصواب، �يجانبان �معا �التوجهان �أن والواقع
��ا��تصورات �له، �سياسيا �أو�خصما �9خرعدوا �يعتb_�كل�م�³ا �إذ إديولوجية�جاهزة،

�vي� �يرى �فالبعض �5س©مية، �العربية �الشعوب �تخلف �عن �فكر�مسؤول �من يحمله
§�يجعلها�قادرة�ع�ى�مسايرة�التطورا�جتم¾ي،�هروبا�نحو�التخلف�بما��تقديس�اللغة،

�و�نغ©ق�ا�ؤدي�إ�ى�ا�وت�حتما،�بذلك�تستفيذ�جل�+نظمة�العربية�من�هذا�ا�عطى
�الناس�للتفك�_�خارج�زما�Úم، واخت©فهم�حول�مسائل�فرعية�§�تشكل�أولوية��بدفع

بتحقيق�الكرامة�ل�نسان،�كلها�للمسلم�ن،�عوض�التفك�_�vي�واقع�ومستقبل�كفيل�ن�
مؤشرات�توظف�بذكاء�vي�اتجاه�إبقاء�الوضع�عما�هو�عليه،�وسواء�و×ي�أصحاب�هذا�

فإ�Úم�يخدمون�أجندات�+نظمة�العربية�الÆ&�تجعل�مصالحها�فوق�كل��التوجه�أم�§،
  .ستمرار�vي�الحكم�بأي�ثمنوvي�مقدم½�ا�� �اعتبار،

�الح� �vي �5فراط �9خر�يرى �الرو<ي�والبعض �مضمو�Úا �من �اللغة �وإفراغ داثة
�� �والجما�ي، �نحو �الغربيةهروبا �الثقافة �vي �الثقافة��نصهار �أنقاض �ع�ى القائمة

5س©مية،�بذلك�يكون�هذا�التوجه�يخدم�توجهات�العو�ة�ومشاريع�الثقافة�الغربية�
  .فقط

�تفريط،يحتاج�لك©�الرأي�ن�من�دون�إفراط�أو��أعتقد�أن�واقع�ا�سلم�ن�اليوم،
��ÚÜا� �للمسلم�ن، �العامة �العيش�بدون�الخصوصيات�الثقافية ف©�يمكن�أن�نتصور
أصبحت�جزءا�من�هوي½�م�الثقافية�والحضارية،�لكن�بعيدا�عن��نغ©ق�والتعصب�
والركون�نحو�تقديس�ماض�ما�هو�إ§�تجربة�إنسانية�ساهمت�عدة�شروط�تاريخية�vي�

  .ومشاهد�م�³ا�مهما�حاولنا�استنساخ�فصول �§�يمكن�اليوم�إنجاحها،

�باعتباره� ��·&ء �كل �vي �الغرب �لتقليد �يس¾ى �الذي �للرأي �بالنسبة �الî·&ء نفس
�الدينية� �شؤونه �ب�ن �الفصل �+خ�_من �هذا �تمكن �عندما �خاصة �ناجحا، نموذجا
�جميع� �vي �حققه �الذي �الباهر �والتفوق �5بستمولوجية)، �(القطيعة والسياسية

�العلمية، �§��ا�جا§ت �9خرين،فالحلول �تقليد �vي �لكان�تكمن �+مر�كذلك �ولو�كان
تقليد�السلف�أو�ى�وأجدر�اعتبارا��ا�حققه�من�إنجازات�خ©ل�مراحل�تاريخية�معينة،�

�يكمن�vي�استلهام�الدروس�والعb_�ا�حفزة�ع�ى�العطاء�والرغبة�vي�الريادة�والتفوق،�بل
  .لل�_ات�5س©مي�ستثمار�الجيد�وا�ستمرانط©قا�من�� 

فاليابان�مث©�شعب�لم�يفرط�vي��ولنا�vي�عدة�تجارب�كونية�ما�يعزز�هذا�الرأي،
�الثقافية، �با§ �خصوصيته �تمسكه �بنفس ��Õا �هو�متمسك �التجارب�بل �ع�ى نفتاح
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ع�ى�تطوير�قدراته�ا�عرفية�والعلمية�vي�كافة�ا�ستويات،��الحديثة،�بما�يؤهله�الكونية
  .التضاريس�وصعوبة�وارث�الطبيعية،كالك�بالرغم�من�ا�عيقات�الÆ&�تع`_ضه

ختيار�+مثل�للتقنية�ا�ناسبة،�الÆ&�تستد×ي�نوعا�من�إن�سرالنجاح،�يb_ز�vي�� 
والتشخيص�ا�فÙ·&�لضرورة�التحول�اللغوي�وا�جتم¾ي،�والتخ�ي�عن�وضع��التوافق،

�كام©، �دورها �تلعب �أن �اللغة �يؤهل �العريق،�§ �نحو�ا�ا«·& �ب�ûوحها الذي��سواء
�أوبركوب�موجة��نفتاح�الغ�_�محسوب��ب§يجي بالضرورة�عن�كل�أسئلة�الحاضر،

باعتبارها�حضارة�قائدة�اليوم،�فإن�ذلك��العواقب�ع�ى�مظاهر�الحياة�الغربية�عموما،
  .غ�_كاف

إن�الفشل�vي�تحقيق�التواصل�والتعارف�ب�ن�الناس�ليس�مسؤولية�اللغة،�بل�
�كيف �فيقرر: واللغة�تصلح�لتكون��غرض�يستعملها،وÜي��ومv،�،ÝÆي�من�يستعملها،

وسيلة�ممتازة�للتواصل�vي�ش�ÝÆا�جا§ت�ا�عرفية،�بالقدر�الذي�تصلح�فيه�للتشويش�
�باÞديولوجية��ا�فضية�للحروب،�و5رباك�وخلق�5شكا§ت �أن�يلو)�ا �ا�رء فإن�شاء

�التعب�_ية، �طاقا�Ûا �من �له �وأعطت �له �استجابت �ذا�Ûا، �عن �الح�ا�غلقة �يجعل ق�ما
والنور�ظ©ما،�وإذا�شاء�أن�يحرص�أن�تكون�واضحة�ودقيقة��والقبح�جما§،�باط©،

  .تستجيب�اللغة�للطلب�فع�ى�قدر�كفاءة�مستعملها�سلبا�أو�إيجابا،�لن�تبخل�عليه،

لكن��اذا�ظلت�اللغة�تستوعب�الî·&ء�وضده�vي�نفس�الوقت،�مما�يجعل�م�³ا�
  	.والغموض؟خصوصية�تتغذى�ع�ى�واقع�لغوي�يتسم�با�ÕÞام�

2	-	WV��J!P�	��0+א�	��8)	Wא��=WV��J!P�	��0+א�	��8)	Wא��=WV��J!P�	��0+א�	��8)	Wא��=WV��J!P�	��0+א�	��8)	Wא��=  

�5ط©ق، �ع�ى �وأبرزها �الظواهر�اللغوية �أهم �من ÝÑأو�ا�ع� �الد§لة �تطور �يعد
خاصة�وأن�موضوع�تغ�_�الد§لة�وأشكال�هذا�التغ�_�وأسبابه�وكل�ما�يدخل�vي�حياة�

�جال،�Üن�قد�شغل�علماء�اللغة�وأخذ�كث�_ا�من�اهتمامهم�vي�هذا�ا�+لفاظ�أو�مو�Ûا،
اللغة��ي�الحامل�+برز�للمعÝÑ،�فأي�دراسة�للغة�§بد�لها�أن�تتعرض�للمع�ÝÑوالد§لة�

وهو�ما�يشكل�جزءا�من�التطور�اللغوي�الذي�يشمل�قطاعات��الÆ&�تحملها�ا�فردات،
  .اللغة�ا�ختلفة�و�ي:�الصوت�والنحو�والصرف�والد§لة

تطور�الد§�ي�كث�_ا�من�ويقتÙ·&�البحث�vي�موضوع�غÑ&�ومتشعب�كموضوع�ال
البحث�والتقÌ·&�العميق�ن،�بما�يحيط��Õذا�ا�وضوع�من�عوامل�تفرضها�عليه�طبيعة�
�تجديد� �إ�ى �بالضرورة �تؤدي &Æوال� �اليومية، �الحياة �تجدد �مع �ا�تجددة �نفسها اللغة
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هكذا�يفرض�كل�عصر�طبيعته�وأنماطه�ع�ى�اللغة�الÆ&�يتداولها��ألفاظ�اللغة�ود§لته،
�يتناسب�معه،��أبناء�ذلك �يعطي�حلة�جديدة��فردات�ذلك�العصر�بما العصر،�مما

وكذلك��فطبي¾ي�أن�ينتج�كل�عصر�لغته�الÆ&�تختلف�عن�أنماط�العصر�السابق�له،
�به، �أخرى��العصر�ال©حق �ألفاظ �تموت �وقد �حالها، �ع�ى �أخرى �ألفاظ �تبقى وقد

  .وتختفي�ب�ن�العصور 

� �الد§لة �تطور �أسباب �تنوعت ��-لقد ÝÑتطور��-ا�ع� �vي �ا�ؤثرة �العوامل بتنوع
�عواملو �اللغة �إجمال �اللغوي،�ويمكن �عامل�ن��التطور �إ�ى �الد§�ي �التطور وبالتا�ي

  أساسي�ن:

�تتعلق�بالبيئة��جتماعية�والتاريخية�والثقافية�والنفسية،�:عوامل	خارجية	-أ	
�تطورها �تتأثر�vي �اللغة �يجعل �شÝÆ،�وهو�ما �إح�بعوامل "� �أسباب �ستة داها�أهمها

�+مة، �حضارة �vي �تتمثل �خالصة �اجتماعية �وتقاليدها،�ونظمها،�عوامل �وعادا�Ûا
�والعق�ي،�وعقائدها، �العلم& �العامة،�ومظاهر�نشاطها �الفكرية،�وثقاف½�ا �واتجاها�Ûا

وثان�Ðما�تأثر�اللغة�بلغات�أخرى،�وثالث½�ا�عوامل��وهلم�جرا،...ومنا<ي�وجدا�Úا�ونزوعها
ه�قرائح�الناطق�ن�باللغة،�وما�تبدله�معاهد�التعليم�وا�جامع�أدبية�تتمثل�فيما�تنتج

اللغوية�وما�إل�Ðا�من�سبيل�حماي½�ا�و5رتقاء��Õا،�ورابع½�ا�انتقال�اللغة�من�السلف�إ�ى�
وما�....الخلف،�وخامس½�ا�عوامل�طبيعية�تتمثل�vي�الظواهر�الجغرافية�والف��يولوجية

��إل�Ðا، �إ�ى �ترجع �لغوية �عوامل �أصوا�Ûا�وسادس½�ا �وطبيعة �نفسها �اللغة طبيعة
  �1.وقواعدها�ومت�³ا"

�قد�تتأثر�اللغة�بلغات�مجاورة�أو�متعايشة�معها، تقتبس�م�³ا�مفردات��وهكذا
جديدة،�فتb_ز�ظاهرة�الدخيل�وا�عرب�كما�سيأتي،�وvي�العربية�الكث�_�من�ا�فردات�

� �أخرى �ولغات �لهجات �من �اقتبست &Æال -�� �صحيح ��-والعكس واليونانية�كالفارسية
  .وال`_كية�وال©تينية�و+مازيغية�وال�Ðودية�وغ�_ها�كث�_

الكلمة�من�جيل�إ�ى�آخر�بصورة�مختلفة�عما�كانت�عليه�vي��كما�يساهم�انتقال
اللغة�+صل،�أو�فهم�منطوق�الكلمة�فهما�خاطئا�من�قبل�علماء�اللغة�vي�مثل�قوله�

�تعا�ى:��F	�	= ���cB) �B����' k����'  @�:>��� فقد�فهم�قطع�اليد�	���2
�الب`_، �أي ��9ي �النبوية�با�فهوم �الس�_ة �vي �نجده �القطع �مفهوم �أن �ح�ن يعv��&Ñي

                                                           
  8ص:��- ط)��-(د��-ت)��- (د��-مصر��-دار�ال�³ضة��-اللغة�وا�جتمع��-ع�ي�عبد�الواحد�واvي��-� 1
  9:�40ية�-سورة�ا�ائدة��-� 2
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�آخر، �وزع�الرسول�(�مفهوما �الغنائم�بعد�واقعة�حن�ن�وأعطى�ا�سلم�ن��فعندما (
�أباعر، �السلم& �مرداس �بن �عباس �نصيب �كان �قلو�Õم" �"ا�ؤلفة فتسخطها��الجدد

"اذهبوا�فاقطعوا��)�فقال�رسول�هللا�(�-vي�أبيات�من�الشعر��-ل�هللاوعاب�ف�Ðا�رسو 
فكان�ذلك�قطع�لسانه�الذي�أمر�به�"وعليه�فمفهوم��فزادوه�ح�ÝÆر«·&�عÑ&�لسانه،
ع�ى�اعتبار�أنه�حديث�العهد��1حتجاج،ب�ا�ؤدية�إ�ى�� يعÑ&�قطع�+سبا�القطع�هنا:

ؤدية�للسرقة�vي�ا�جتمع،�بتحقيق�باÞس©م،�كما�أن�قطع�اليد�يعÑ&�قطع�+سباب�ا�
�أن�الرسول� �يؤكد �ما �النبوية �الس�_ة �vي �فلم�أجد �ل�نسان، �والكرامة +من�الغذائي

�بقوله� �هللا�تعا�ى �ألم�يخb_نا �يفيد�الب`_، �الس©م�أمر�بقطع�يد�سارق�بما �*� �عليه
�-�! #��7 V� P��� Z E0� O�وقوله�تعا�ى���2��' ' d'Ml) P��
�� E�;= �

��F��) T-8 E�F��3  

�&Æال� �والبيولوجية �والف��يولوجية �الجغرافية �الطبيعية، �العوامل �تساهم كما
  .تتعلق�باÜعضاء�والتشك©ت�الجسدية�للفرد�والعوامل�الوراثية�لديه��Õذا�التطور 

  عوامل	داخلية:	-ب	

�وقواعد�ارتباط�هذه�+صوات�ثتتصل�بأصوات�اللغة�وم� �وعناصر�كلما�Ûا، �³ا
  ،�ومن�أهمها:كلماتوال

-��&Æعوامل�لها�ع©قة�باستخدام�الكلمات،�إذ�مدلولها�يشاع�بناء�ع�ى�الحالة�ال
يك�_�ف�Ðا�استعمالها�دون�غ�_ها،�فينتقل�بذلك�من�العام�إ�ى�الخاص،�كالص©ة�والحج�
والركوع�والسجود،�والعكس�صحيح،�كما�vي�البأس�الذي�كان�خاصا�بالحرب،�فأصبح�

 وضيق.�عاما�ليشمل�كل�بأس

�ا�جازي��- ÝÑفيصبح�ا�ع� �ا�جازية، �الد§لة �إ�ى �الحقيقية �نتقال�من�الد§لة
محل�ا�ع�ÝÑالحقيقي،�مثل�انتقال�مع�ÝÑالعقيقة�من�الشَعر�الذي�يخرج�مع�ا�ولود�

  من�بطن�أمه،�إ�ى�ما�يذبح�لتسميته.

                                                           
�-�1ط��-��2009-�3ج��-ا�غرب��-الدار�البيضاء�-دار�النشر�ا�غربية��-فهم�القرآن�الكريم��-محمد�عابد�الجابري��-� 1

  �386ص:
  921ية��-سورة�+حزاب��-� 2
  97ية��-سورة�الحشر��-� 3
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غ�_ة�من�وم�³ا�ما�يرجع�إ�ى�عوامل�التطور�الصوتي،�أو�إ�ى�العادات�والقيم�ا�ت�-
جيل�إ�ى�آخر،�وقد�يتغ�_�مع�ÝÑالكلمة،�Üن�الî·&ء�الذي�تدل�عليه�قد�تغ�_ت�طبيعته،�

 أو�عناصره.

�ع©قة�باخت©ف�الطبقات��جتماعية،�فينتج�اخت©ف�vي��- وهناك�عوامل�لها
  ا�دلول،�نتيجة�تباينا�Ûم�ال`_بوية�والسياسية�و�جتماعية.

III	-		E]^"אF	?`��  א����?Wא����?Wא����?Wא����?�RW'�#	א����2	א���`?	Fא"^[E	�R'�#	א����2	א���`?	Fא"^[E	�R'�#	א����2	א���`?	Fא"^[E	�R'�#	א����2	א�

�الذي� �الثقاvي �للتفاعل �مجا§�واسعا �عb_�التاريخ �الجغراvي �ا�غرب يعتb_�موقع
استوعب�وصهر�مكونات�ثقافية�أخرى�ذات�امتدادات�عميقة�vي�ثقافة�حوض�البحر�
+بيض�ا�توسط،�مما�جعل�منه�خزانا�وإرثا�ثقافيا�غنيا�من�دون�منازع،�فباÞضافة�

وقطب��مازي»ي�الذي�يشكل�العمود�الفقري�لباي�ا�كونات،إ�ى�ا�كون�الثقاvي�ا�غربي�+ 
�والرومانية� �والفنيقية �كالفرعونية �عريقة �حضارات �مع �التاريخ �امتداد �ع�ى التفاعل

� �حديثة �أخرى �مكونات �نجد ��-واليونانية، �السابقة �ا�كونات �مع كا�كون��-با�قارنة
�5س©مي،�الثقاvي �العربي �ال��Ðا�غربي �ا�غربي �و5فريقيوا�كون والغربي��ودي

  .وا�وريسكي

�التنوع�الهائل،�فا�غرب�لم�يستفذ�بالقدر�ا�طلوب�منه،� لكن�بالرغم�من�هذا
�لسنوات� �+حادية �النظرة �هيمنة �بسبب �مصدر�قوة، �منه �يجعل �أن �يستطع ولم
عديدة،�واخ`�ال�باي�ا�كونات�الثقافية�+خرى�ضمن�ا�كون�العربي�5س©مي�عمدا،�

يكاد�من�ح�ن��خ`�ال�هو�ما�حول�عنصر�الغ�ÝÑوالتنوع�إ�ى�مشكل�سياë·&،� �ولعل�هذا
  .ستقرار́خر�Áدد�منظومة�� 

	1	 -	W?��a��<א	א����?	א�����	E��א�W?��a��<א	א����?	א�����	E��א�W?��a��<א	א����?	א�����	E��א�W?��a��<א	א����?	א�����	E��א�  

لقد�اختلف�علماء�اللسانيات�vي�تصنيف�+مازيغية�اخت©فا�واضحا�بخصوص�
عة�من��عتبارات�تاريخ�هذه�اللغة،�ولعل�مصدر��خت©ف�يعود�باÜساس�إ�ى�مجمو 

�من�خ©ل�تأويل�ا�عطيات�العلمية�لخدمة�أغراض� �الجانب�5ديولو�ي، �يغذ�Áا &Æال
،&·ëكان�حوض�البحر�+بيض��أخرى�ذات�طابع�سيا�&Æأو�تعلق�+مر�بظاهرة�الهجرة�ال

�ت©قح� �عمليات �عنه �نتج �مما ��تجاهات، �كل �من �الدوام �ع�ى �لها �مسرحا ا�توسط
�أدت�إ �ما �اللغلغوي�غالبا ات،�من�شأنه�أن��ى�عملية�انصهار�جزئي�أو�ك�ي�ب�ن�هذه

  .حتكاك�لغات�جديدةتظهر�بفضل�هذا�� 
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�وتاريخها�ذال �اللغة �هذه �أصول �قائما��تبقى �السجال �§زال �نسبيا، أمرا
�إ�ى��بخصوصه �يعود �أن�الفرع�+مازي»ي �وإن�كان�هناك�شبه�إجماع�ع�ى �اليوم، إ�ى

�ا�نتشرة �سيوية �+فروآ �عb_��الجدور �الكb_ى �والصحراء �إفريقيا �شمال �امتداد ع�ى
خاصة�vي��وإن�كانت�اليوم�مهددة�با§نقراض�vي�كث�_�من�هذه�ا�ناطق،�،1قرون�عدة

�10ألف�فرد،�وvي�موريطانيا�حوا�ي��60تونس�الÆ&�§يتعدى�عدد�الناطق�ن��Õا�حوا�ي�
�فرد، �بسبب�ألف �تماما �+مر�مختلف �والجزائرفإن �ا�غرب �الكب�_��ت�بخ©ف ساع

�حيث�يقدر�عددهم� �الهائل�للناطق�ن��Õا �والثقل�الديمغراvي �جال�انتشار�+مازيغية،
�9§ف �vي�2بعشرات ��تعلم�Ðا �ا�غربية �الدولة ��Õا �تقوم &Æال� ��ح`_ازات �فض©�عن ،

  .من�أجل�الحفاظ�عل�Ðا�كمكون�أساv�&·ëي�الثقافة�ا�غربية�ا�دارس�5بتدائية،

صوص�+مازيغية�هل��ي�لغة�أم�لهجة؟،�إذ�يعتمد�علماء�يدور�نقاش�حاد�بخ
�"معيار� �اسم �عليه �يطلقون �ومهم &·ëأسا� �مقياس �ع�ى �التمي���بي�³ما �vي اللسانيات

الذي�يقيس�مدى�تحقيق�اللغة�للوظيفة�+ساسية�من�وجودها،��،التفاهم�ا�تبادل"
� �ومش`_كة �موحدة �لغة �عن �للحديث &·ëأسا� �كشرط �التواصل ب�ن�أ§�وهو�تحقيق

  .§�يمكن�الك©م�عن�وحدة�اللغة�-عدم�تحقيق�التواصل��-ما�دون�ذلك��الناس،

�اللهجات�فã&�مجرد�تنويعات�مختلفة�من�اللغة�نفسها،�تتم�ع�ى�مستوى� أما
�والنحو�والنطق، �بجوهر�اللغة�ا�عجم �ا�ساس �دون �انتشار�عدة��.لكن �من فبالرغم

��لهجات �التواصل �أن �إ§ �مث©، �با�غرب �بي�³اأمازيغية �ومتحققا �قائما �و يظل لعل�.
أفضل�مثال�قدمه�الباحث�الكوCي�بخصوص�الصورة�الÆ&�تقدمها�اللهجات�العربية�
ا�ختلفة�وا�نتشرة�ع�ى�مستوى�رقعة�جغرافية�شاسعة،�الî·&ء�الذي�أدى�إ�ى�ظهور�
اخت©فات�عديدة�من�هذا�النوع�ع�ى�تلك�اللهجات،�لكن�هذه��خت©فات�§�تؤدي�إ�ى�

ما�دام�ا�ش`_ك�أكb_��التواصلية،�وغياب�التفاهم�ا�تبادل�ب�ن�الناطق�ن��Õا،�القطيعة
  3.بكث�_من�عوامل��خت©ف�والتمايز

                                                           
�-دراسة�vي�جغرافية�انتشار5س©م�،5س©م�وا�سلمون �-عبد�الرحمان�خضر،عبد�العليم��-للتوسع�أك�_انظر:��� 1

  �68-�31صص:- شمال�إفريقيا�قبل�انتشار�5س©م�)�:(الفصل�الثاني
�الرأي�القائل�بأن�+ �-� 2 �مجلة�مجمع�القاهرة�،مازيغية�فرع�من�اللغة�الساميةللتوسع�أك�_�vي �-أنظر: محمد،��

&·ëبرية�شقيقة�العربية�- الفا_bما�ي���-محمد،��شفيق�-مجلة�البحث�العلم&��:أنظر�أيضا�،65ص��-��1971-ال
  231ص:��-��1976-ع©قة�+مازيغية�بالعربية�vي�جدورها�الكb_ى�؟

��سؤال�الهوية�vي�-محمد،الكوCي�انظر:�-� 3 �- ��2014-الدار�البيضاء��-ا�غرب��- افريقيا�الشرق��- شمال�إفريقيا
  131ص:��-(دط)�
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�القراءة� �(لغة �معيارية �كلغة �العربية �اللغة �موضوع �كان �فإذا �حال، �أية وع�ى
�§يث�_�الك �رغم�واقع�� والكتابة�والتعليم) �ا���م�للعربيث�_�من�النقاش�حوله، ة�نتماء

فإن�الذي�يث�_�الجدل�هو�ما�يتعلق�بالواقع�اللغوي�+مازي»ي،�ب�ن��الدارجة�vي�ا�غرب،
وقد�انقسم�بخصوص�ذلك،�رأيان:�رأي�النخب��حدود�مفهوم�اللغة�ومفهوم�اللهجة،

�وإنما��القومية �+مازيغية، �اللغة �اسمه ��·&ء �يوجد §� �أنه �يعتb_ون �الذين العربية
�مختلف �بلهجات �+مر�فقط ��Õا،يتعلق �يحتفظ �البعض �§�يزال �ا�ناطق��ة �vي خاصة

بسبب�ضعف�تعميم�التمدرس،�إذ�ينظر�إل�Ðا��النائية�الÆ&�لم�يصل�إل�Ðا�التعريب�بعد،
�اللغوية، �والوحدة �اللغوي �للنقاء �vي��ذال�كعنصر�مشوش �وإقصاؤه ��Ûميشه وجب

�وزواله، �غ�_�مؤهل�انتظارانقراضه �عنصر�متخلف �أنه �الرأي �هذا �أصحاب �يرى �إذ
�والتطور، �ال`_ك���للتقدم �vي��فتم �العربية �اللغة �عن �والدفاع �التعريب �شعارات ع�ى

�نجد�رأي�محمد� �مقدمة�هؤ§ء �وvي �الفرنسية�لغة��ستعمار، �اللغة �هيمنة مواجهة
عابد�الجابري�حيث�قال�بأن"�عملية�التعريب�الشاملة�يجب�أن�تس½�دف�ليس�فقط�

وهذا�من��-وتخاطب�وتعامل،�بل�أيضا��تصفية�اللغة�الفرنسية�كلغة�حضارة�وثقافة
العمل�ع�ى�إماتت�اللهجات�ا�حلية�الb_برية�(+مازيغية)�م�³ا�والعربية��-+همية�بمكان�

�ا�ناطق� �vي �حد Ý·Ìأق� �إ�ى �وتعميمه �ب`_ك���التعليم �إ§ �ذلك �يتأتى �ولن (الدارجة)،
ذاعة�والتلفزة�الجبلية�والقروية،�وتحريم�استعمال�أية�لغة�أو�لهجة�vي�ا�درسة�و5 

  1غ�_�العربية�الفص%ى"�

�الرأي�نجد�موقف�أنصار�القومية�+مازيغية�الذي�§�ي ختلف�عن�عكس�هذا
 �� �vي �+مازيغية�سابقه �الحركة �أوساط �vي �يجري�الحديث �حيث �ا�تبعة، س`_اتيجية

�وحدة� �أجل �من �تناضل �§زالت �الحركة �هذه �وأن �موحدة، �أمازيغية �لغة �وجود عن
زيء�أو�التقسيم�ار�الهوية�واللغة�+مازيغية�وحدة�واحدة�غ�_�قابلة�للتجوطنية،�باعتب

  2.ستيعاب�أو5بادةأو�5دماج�أو�� 

فإذا�كان�الطرح�+ول��والواقع�أن�ك©�الطرح�ن�يبالغان�vي�ال©واقعية�ا�فرطة،
�"التأحيد" من��الذي�يتمثل�vي�تبÑ&�ا�غرب�لنموذج�الدولة�الوطنية�القائم�ع�ى�مبدأ

"التوحيد"�وبناء�+مة�ا�غربية�ا�وحدة،�فإ�Úم�قد�اعتb_وا�وحدة�الثقافة�واللغة��أجل
�مصدر��Ûديد� �وا�تعددة �ا�ختلفة �+خرى �العناصر�الثقافية �وأن �إديولوجيا، أساسا

                                                           
  2003مارس�-الطبعة�+و�ى��-مواقف:�إضاءات�وشهادات��-الجابري ،محمد�عابد�- 1
ندوة�ا�نتدى�5جتما×ي�ا�غربي��-مسار�رهان�وتحديات��-الحقوق�الثقافية�واللغوية��،الهويات�-أرحموش�أحمد،�- 2

  2004الرباط��-
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هؤ§ء�vي�تحقيق�تطلعا�Ûم�بكيفية�استعجالية��رغبة�بذلك�تكون ��شروعهم،�وتشويش
أسس�ع�ى�توسيع�الديموقراطي�الذي�ينب»ي�أن�يت�ي�ûع�عن�مشروعهم�صفة�ا�شروع

  مما�نتج�عنه:�حتكام�للمعاي�_�الديموقراطية�ا�عمول��Õا،قاعدة�التشاور�و� 

سيادة�ثقافة�رسمية�vي�ا�درسة�ا�غربية�ووسائل�5ع©م�العمومية�الÆ&�تقوم� -
 .ع�ى�5نكار�التام�لكل�عناصر�التعدد�الثقاvي�واللغوي�الداخ�ي�با�غرب

رسم�الخطوط�الحمراء�و+حكام�ا�سبقة�الناتجة�عن�رغبة�الدولة�vي�تمرير�� -
 .دون�اعتبار�لواقع�5نسان�ا�غربي�وخصوصيته�شعارها�قسرا،

-  �� �الحركات �وث�_ة �ا�جتمع،ارتفاع �داخل �� �حتجاجية �إعادة �أجل عتبار�من
 .لكل�من¸·&�أو�مهمل�ضمن�مشاريع�الدولة

بسبب�إغفال��شاريع�التنموية�وطنيا�ومحليا،الرغبة�vي�إفشال�العديد�من�ا� -
فالدولة�تحاول�تنمية�مختلف��العامل�الثقاvي�vي�التنمية�الذي�§�ع©قة�له�باÞنسان،

 .ا�ناطق�انط©قا�من�ثقافة�العاصمة،�دون�اعتبار�للخصوصية�الثقافية�للجهة
ما��ضعف�معرفة�ا�غاربة�لذوا�Ûم،�حيث�يتم�توج�Ðهم�إع©ميا�وتربويا�نحو�كل -

هو�أجن &�مشري�عربي،�أو�غربي�فرن¸·&�وإنجل��ي،�مما�أثر�سلبا�ع�ى�إبداعية�الذات�
 .وأصبح�9خر�نموذجا�يحتدى�به�ا�غربية�vي�جميع�ا�جا§ت،

فهو�رأي�بعيد��عتقاد�بوحدة�اللغة�+مازيغية،ا�الطرح�الثاني�الذي�يبالغ�vي�� أم
�يمكن�بدوره�عن�الصواب، �اللغات�نفسها �ماب�ن��لكون�هذه فرعا��42و�11حصرها

لغويا�حسب�مختلف�الدراسات،�vي�ا�غرب�وحده�يتكلم�+مازيغ�ث©ت�لغات�مختلفة�
)�والزيانية�(تامزيغت�-الحسانية��-السوسية�(تاشلحيت�vي�جنوب�ا�غرب��:�ي�بال`_تيب

vي�+طلس)�والريفية�(تاريفيت�vي�الشمال)،�ولذلك�فالواقع�اللغوي�التعددي�يتناقض�
هذه�+طروحات،�مما�يحتم�تجاوز�هذه�ا�فارقات،�من�قبيل�الحديث�عن�تعدد�مع�

"اللغة�+مازيغية�"وليس�العكس،�وvي�هذا�5طار��"اللهجات�+مازيغية�vي�إطار�وحدة
�فوارق� �بعض �عن �بعضها �اللهجات �تم�� &Æال� �"الفوارق �أن �شفيق �محمد يرى

�بالدرجة�+و�ى، �طول�عهد�+ما�فونولوجية �أو§أحد)�ا �بالوجود وقد�أشرت��...زيغية
�فوارق� �أحيانا �تحجبه �ملموس �واقع �أمر �+مازيغية �اللغة �وحدة �أن �إ�ى سابقا

وهكذا�حسب�هذا��1"....فونولوجية�§�ينخدع�لها�إ§�الجاهل�Üبسط�قواعد�اللسانيات

                                                           
�-أيام�الثقافة�+مازيغية��-الجمعية�ا�غربية�للبحث�والتداول�الثقاvي��،حول�ا�عجم�+مازي»ي�-محمد،شفيق�- 1

  �58ص:��- م�1990
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وإن�كان�الطرح�يحتاج��فإن�5خت©فات�vي�+مازيغية��ي�فوارق�شكلية�فقط،�الطرح،
خاصة�وأنه�منذ�منتصف�القرن�العشرين�تم�اكتشاف�نقوش�تعود��دليل�قوي،إ�ى�

لكن�لم�يستطع�أحد�فك�رموزها�إ�ى�9ن،��م��Ûم�اللغة�الليبية�القديمة،�1842لسنة�
�القرطاجية)��رغم �(الفنيقية �بالبونية �لها �مصاحبة �ورسومات �نصوص �ع�ى العثور

�صحيحا�وال©تينية، �شفيق �+ستاذ �ادعاه �ما �اللغة�فلو�كان �شفرة �تفكيك �لتم ،
�تامة، �vي��1القديمة�بسهولة �اللغوي�+مازي»ي �التعدد �واقع �الطرح�يعززه بل�إن�هذا

"� �بلغة �الناطق�ن �ا�غاربة �فمعظم �الراهن، �"تاشلحيتالوقت �أو �أو�تاريفيت" "
�تامزيغت" �فيما �يحتم�عل�Ðم�� "�§�يمك�³م�التواصل�دائما نتقال�بي�³م�بسهولة،�مما

عربية�الدارجة�كقاعدة�لغوية�تؤطر�الجميع�لتحقيق�التواصل�والتفاهم�§ستعمال�ال
  .ا�ش`_ك

�يحق�لنا�التساؤل:�إذا�كان�موقف�وبناء�ع�ى�استنتاجات�الطرح�+ول�والثاني،
�اللغات�+مازيغية�"مفهوما، �كلغات��نخب�القومية�العربية�اتجاه" لكون��ع`_اف��Õا

�ل ��Ûديدا �العمق �vي �يشكل �بذا�Ûا �اللغة�قائمة �وحدة �vي �ا�جسدة �القومية لشعارات
نفس�ا�سلك�نخب�الحركة��فإنه�من�غ�_�ا�فهوم�أن�تسلك�العربية�والوطن�العربي،

�طوال� �ولسنوات �ترفع �كانت �من ��ي �علما �اللغات، �تلك �تعدد �صفة �ب�ûع +مازيغية
  ...شعارات�التعددية�والدفاع�عن�اللغات�+مازيغية�خوفا�عل�Ðا�من��نقراض

�الجوابأعت �أن �معا،�قد �و+مازيغية �العربية �النخب �ب�ن �موحد وأن��واحد
دون�أن�ينتبه��هاجس�الخوف�من�التشويش�vي�تحقيق�+هداف�يط»ى�ع�ى�الطرف�ن،

عتبارات�ولذلك�يظهر�جليا�أن�� �الجميع�إ�ى�استحالة�تحقيقها�دون�مساعدة�9خرين،
�Ûميش�مكونات�هامة�vي�الحقل��5ديولوجية�والسياسية�الظرفية��ي�الÆ&�كانت�وراء

� �وقد�حان�الوقت ��-الثقاvي، �تحقيق�أغراضه �vي �هذا��-بعد�إخفاق�الجميع �عالجة
ا�وضوع�الحساس�بعيدا�عن�الحسابات�السياسوية�الضيقة�الÆ&�تقتات�ع�ى�حساب�
تاريخ�ا�غرب�الذي�راكم�تفاع©�داخليا�عميقا�ب�ن�كل�مكوناته،�وأي��Ûميش�أو�إقصاء�

�عنصر ��Ûميش��،Üي �إ�ى �تم �ومن �تنموية، �مشاريع �عرقلة �إ�ى �يؤدي �أن �شأنه من
  .5نسان�ككل

                                                           
�-حمو�بوشخار��:ترجمة�وتقديم�-)�Rene Basset(�- باþ·&�،انظر:�روني،للتوسع�vي�تلك�النصوص�والرسومات�- � 1

  27:ص�-��2012-�1ط�- دفاتر�وجهة�نظر
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�لغوية، �مكونات �عدة �ب�ن �عميقا �لغويا �تمازجا �عb_�التاريخ �ا�غاربة �عرف �لقد
9خر�بكل�أبعاده،���ىعنوانا�لهذه�التعددية�وانفتاحا�عوكانت�الدارجة�ا�غربية�خزانا�و 

�وحضا �استيعاب�للغات �دارجيتنا �وعربية�ففي �وعb_ية �وفنيقية �§تينية �متعددة، رات
وvي�هذا�السياق��وأمازيغية�وإفريقية�وفاريسية�وتركية�وفرنسية�وإسبانية�وإنجل��ية،

يمكن�أن�نش�_�لبعض�+مثلة�vي�لغتنا�الدارجة�لكلمات�استطاعت�أن�تنتقل�من�لغة�
�أخرى، �كلم�إ�ى �نجد �وهكذا �مفرداتنا، �وتصبح�ضمن ات�ذات�فتلبس�لباس�عاميتنا

�مثل �يوناني �نجدولهوركما	�لوخيا�:أصل �ال`_كية �ومن 	والقفطان،	البوطة،�:،
	والكمنجة،	والفوطة،	والطبسيل،	والطاوة،	والطاكية،	والخردة،	الشاوش،
�مثل:��،...والتقاشر �+مازي»ي �+صل �ذات �الكلمات �من �العديد �هناك �أن كما
��والت��وري 	ال��هوش، 	وتسطى(الb_د)، (العمل��والتويزة�جن)،(�والتبوريشة،

� ��والتجرتيلةالجما×ي)، �الشحيح)، �وا�زعج)،�والج_خة(5نسان �القدر �(5نسان
�والزينون  �ولهيدورة	والساروت،، �ومن�اللغة�5سبانية�نجد: �كث�_، �وغ�_ها �الببوش،

�(ا�طبخ)،�ولكشينا�(البندقية)،�ولك_طا	ولكبوط،(العصفور)،��،	وال��طال(الحلزون)
  1...(مكان�بيع�الدخان)�والصاكة(الجوع)،��ولهيمري �كن)،(الر �ولقنت

�متعددة،� �حقول�د§لية �ضمن �اليومية �حياتنا �vي �موجودة &ãف� �الفرنسية أما
�مثل �كلمات �نسمع �ا�يكانيكي �مجال 	مبلوكي،	�:ففي 	لفران 	لفيدونج، ماتكس��يش،

��،تروطوار �لغة �ع�ى 	وال��سيانوقس eالبلوم��� 	سياتيكو+مراض: ،	الرومات��م،
  .،�وما�إ�ى�ذلكلكونس��،	كوليسط��ول

�من �الذي �العو�ة �عصر �نعيش �كوننا �تعقيدا �الوضع �يزيد �ما �سيماته�إن
�هيمنة� �إ�ى �حتما �تؤدي &Æال� �الحدود �كل �إلغاء �والثقافية، �و5قتصادية السياسية
�انكماش�الثقافات�ا�غايرة�+خرى،�وvي� ثقافة�واحدة�ع�ى�العالم،�يكون�من�نتائجها

� �اللغة�مقدم½�ا �عو�ة �أفق �vي �وهويته، �5نسانية �الشخصية �عنوان ��ي &Æال� اللغة
�يحتم�ع �لغة�عا�ية،�مما ستعجال،�التفك�_�vي�كيفية�ترتيب�لينا�ع�ى�وجه�� وجعلها

� �ضرورة �مقدم½�ا �وvي �ا�حتملة، �التحديات �لكل �استعدادا �الداخ�ي التطبيع�البيت
�مظاهر��  �كافة �مع �الثقاالشامل �والتنوع �الوطخت©ف �يزخر��Õا �الذي �واللغوي ن،�vي

نسجام�ب�ن�هذه�ا�كونات�الÆ&�تشكل�الخصوصية�وذلك�من�أجل�التكيف�وتحقيق��

                                                           
مجلة�فلسفية���-ضمن�+زمنة�الحديثة��-التعددية�و5نفتاح�الثقافيان�vي�الشخصية�ا�غربية��-محمد�الفران��- � 1
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�جديدة� �وإع©مية �تربوية �مقاربة �من �§بد �لهذا �أوإخفا�Çا، �التنكرلها �عوض ا�غربية،
مؤسسة�ع�ى�5يمان�بأشكال�التعدد�الثقاvي�واللغوي�كخيارات�اس`_اتيجية،�vي�أفق�

  .حقيق�ا�شروع�ا�جتم¾ي�الديمقراطي�الحداثي�الذي�يتطلع�إليه�ا�غاربةت

2	-	W?� !"א�	?���  א���E	א�����	א����?	א����?	�א"! �?Wא���E	א�����	א����?	א����?	�א"! �?Wא���E	א�����	א����?	א����?	�א"! �?Wא���E	א�����	א����?	א�

�العربية، �انتشاراللغة �كب�_�vي �دور �5س©م �لظهور �كان �ا�فتاح��لقد باعتبارها
َرح�به�تعاليم�الدين�الجديد،

ْ
�اخت�الذي�ُيش �اللغة�عندما ارها�وقد�اصطفى�هللا�هذه

  �.لتكون�لسان�القرآن�الكريم

�حققت� �الوصول، �ومكفولة �السواء �ع�ى �للعا��ن �موجهة �الرسالة �كانت و�ا
كانت�اللغة�العربية�حاضرة�vي��انتشارا�واسعا�عb_�الفتوحات�5س©مية�غربا�وشرقا،

�باÜساس،�مقدمة�كل�إنجاز قبل�أن�تكون��كان�يتحقق�Üسباب�سياسية�وعسكرية
،�مما�سهل�الدخول�+ول�للغة�والثقافة�العربية�إ�ى��1شمال�إفريقياعقدية�خاصة�vي�

� �(ليبيا ��-ا�غرب �مدينة��)ا�غرب�- الجزائر��-تونس �وكانت �الهجري، �+ول �القرن منذ
�ا�غرب� �إ�ى �العرب �دخول �مع �بنيت &Æال� �وأكb_ا�دن �أول �حاليا) �تونس �(vي الق�_وان

vي�الثقافة�العربية�والدين�5س©مي�إذ�لعبت�دورا�إشعاعيا��م،672ه/53الكب�_سنة�
�عليه�سنة� �بن�نص�_�واليا Ý·ëامتد�إ�ى�حدود�+ندلس،�قبل�فتح�ا�غرب�وتعي�ن�مو

�ا�بكرة�2م704ه/85 �الف`_ة �هذه �vي �العرب �سك�³ا &Æال� �الوحيدة �ا�دينة �تكن �ولم ،
تشار�فقد�كانت�مدينة�فاس�مركزا�مهما�vي�ان�)القرن�+ول�الهجري�/�السابع�ا�ي©دي(

�Ý·Ìي�ا�غرب�+قvأسسها�ادريس�بن�عبد��)ا�غرب�حاليا(اللغة�والثقافة�العربية��&Æال
�العربية�من��ه،172سنة��هللا�وابنه �العديد�من�الوفود الشرق�والق�_وان�فحج�إل�Ðا

 �� �عقب �الصدد�و+ندلس �هذا �وvي �ذاك، �آن �تقع �كانت &Æال� �و+حداث ضطرابات
�زرع �أبي �ابن �منازلهم�فسر�ادر ...":يقول �ورفع �وقر�Õم �ص©�Ûم �وأجزل �بوفاد�Ûم يس

�ب�ن�الb_بر�ليس�معه�عربي �3"...وجعلهم�بطانته�دون�الb_بر�فاع`���Õم�Üنه�كان�فريدا
�الخامس� �القرن �منتصف �منذ �سليم &Ñوب� �ه©ل &Ñب� �عرب �مâيء �مع استمر�ذلك

                                                           
��-ال�إفريقيا�5س©م�وا�سلمون�vي�شم�-انظر:�عبد�الرحمان�خضر،عبد�العليم�،ل�ط©ع�ع�ى�عكس�هذا�الرأي�-�  1

  �30-27صص:
�33:صص�-��1993-�1ط��-الدار�البيضاء��-مطبعة�النجاح�الجديدة��- من�اللغة�إ�ى�الفكر�-عبد�الكريم�،غ©ب�- � 2

-�34  
دار�ا�نصور��- +نيس�ا�طرب�بروض�القرطاس�vي�أخبار�ا�غرب�وتاريخ�مدينة�فاس��-الفاë·&،ع�ي�بن�أبي�زرع��-� 3
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�� �الهجري، �vي �العربية �اللغة �ا�واقعبدأت �اختيار �ذلك �vي �ساعدها �نتشار،
�س`_اتيجية�الÆ&�سك�³ا�العرب�vي�ا�دن�و+مصار،�مما�مك�³ا�من�التواصل�بسهولة�

تعاليم��خاصة�+مازيغ�الذين�كان�لهم�دور�أساv�&·ëي�نشر�مع�باي�ا�كونات�+خرى،
مما�يسر�انتشار�التعريب�ع�ى�الرغم�من�ا�قاومة�الÆ&��5س©م�بعد�تعلمهم�العربية،

� �ال©تينية �اللغة �ا�سيحية��(الرومانية)،تمثلها �الجماعات �ضمن �حاضرة �كانت &Æوال
�vي� �الب��نطي �بالوجود �ا�رتبطة �الشمالية �الساحلية �ا�ناطق �امتداد �ع�ى ا�نتشرة

إ§�أ�Úا�لم�تستطع�مع�مرور�الوقت�منافسة�الوافد�الجديد�ا�تمثل�vي�اللغة��ا�نطقة،
�5س©مي �بانتشار�الدين �ا�دعومة �ت�،1العربية �أن �العربية�قبل �لصالح �+مور حسم

كلغة�رسمية�ل�دارة�والدولة�ع�ى�ا�ستوى�السياë·&،�فكان�لنتائج�ما�يسم�Ýبالتغريبة�
�ا�نطقة� �vي �والصحراء �ا�نبسطة �وا�ناطق �السهول �تعريب �قل½�ا، �رغم اله©لية
باعتبارها�تشكل�مجال�نفوذهم،�vي�ح�ن�ظلت�الجبال�وا�رتفعات�حصنا�منيعا�للغة�

+مازيغية�إ�ى�حدود�اليوم،�غ�_�أنه�من�ا�فارقات�العجيبة�vي�هذا�السياق،�والثقافة�
فقد��رغم�+غلبية�النازحة�إ�ى�ا�غرب�لعرب�بنو�ه©ل�وسيطر�Ûا�سياسيا�ع�ى�ا�نطقة،

�للناطق�ن� �وأكb_�نسبة �العربية، �باللغة �للناطق�ن �نسبة �أقل �تشكل �ا�نطقة ظلت
ظاهرة�التعريب�لم�تكن�ظاهرة�وراثية�بقدر�ما�باللغات�+مازيغية،�وهو�ما�يؤكد�أن�

مهما�vي�عملية�التعريب��لكن�القبائل�البدوية�لعبت�دورا�كانت�ظاهرة�ثقافية�بامتياز،
�وفية� �ا�نطقة �ظلت �وبذلك �عددهم، �قلة �من �بالرغم �واجتماعية �تاريخية Üسباب

اvي�ع�ى�امتداد�لدورها�التعاق &�وتكريس�وضعها�التاري¿ي�ا�تم���بالتعدد�اللغوي�والثق
  يطوي�لغات�وينتج�لغات�وثقافات�مواكبة�تاريخ�طويل،

3	-	W[/��א��	א����?	א�����	E��א�W[/��א��	א����?	א�����	E��א�W[/��א��	א����?	א�����	E��א�W[/��א��	א����?	א�����	E��א�  

�وا�غرب� �عموما �إفريقيا �شمال �vي �الدينية �ا�جموعات �أقدم �من يعتb_�ال�Ðود
�السالفة� �+خرى �ا�كونات �وكباي �الثقافية، �خصوصيا�Ûا �ع�ى �حافظت &Æال� خاصة،

ش�§زال�سائدا�إ�ى�اليوم�حول�أصول�ال�Ðود�vي�هذه�ا�نطقة،�حيث�الذكر،�فإن�النقا
يك�_�الحديث�vي�أوساط�ا�ؤرخ�ن�عن�قبائل�أمازيغية��Ûودت،�وليس�عن��Áود�أمازيغ،�
�+مازيغ�الذين� �من �هم �وإنما �مهاجرين، �عb_اني�ن �ليسوا ��Ûود �من �أن�جل ويعتb_ون

                                                           
دراسة�vي�جغرافية�انتشار�5س©م�،5س©م�وا�سلمون�vي�إفريقيا�الشمالية�-عبد�الرحمان�خضر،عبد�العليم��-� 1
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�ى�ا�نطقة�من�العb_اني�ن�القادم�ن�من�اعتنقوا�الديانة�ال�Ðودية�تحت�تأث�_�ا�هاجرين�إ
  .الشرق 

وهذا�ا�وقف�هو�ا�عتمد�من�طرف�+بحاث�الحديثة�vي�ميدان�+ن`_وبولوجيا�
�� �الوراثية، �شأن�Üن �ذلك �vي �شأ�Úم �عري، �وليس &Ñدي� �هو�انتماء �ال�Ðودي نتماء

�مع� �الديانة �نفس �اعتنقت �ومتنوعة، �مختلفة �كث�_ة �وثقافات �عديدة شعوب
�علمية�ا�سي �معطيات �ع�ى �مؤسس �لكونه �مؤكد �شبه �وهو�رأي �أو�ا�سلم�ن، حي�ن

  .دقيقة

ينقسم�ال�Ðود�ا�غاربة�إ�ى�قسم�ن:�ال�Ðود�ا�حليون�ا�عروفون�باسم�"البلدي�ن"�
�أو�+صليون  �ا�حليون �(معناها �الناحية�)أو�"الطوباشيم" �من �أقدم �وجودهم �يعد ،

  1.ن�باÜمازيغيةالتاريخية،�وينتم&�إل�Ðم�ال�Ðود�الناطقو 

�من�+ندلس�إ�ى�جانب�ا�سلم�ن�بعد� �الذين�طردوا والقسم�الثاني�هم�ال�Ðود
معناها�ا�نفيون�أو�("ا�يغوراشيم"��م،�ا�عروفون�باسم�"الرومي�ن"�أو�1492سقوطها�
  .)ا�نبوذون 

��Áود� �فهناك �كب�_�بي�³م، �وثقاvي &Ñإث� �تنوع �بوجود �تاريخيا �ال�Ðود تم���وضع
ل�+طلس�الذين�عاشوا�وسط�القبائل�+مازيغية�بأمن�وأمان،�وهم�vي�الداخل�وجبا

�وا�دن�الكb_ى،� �ا�ناطق�الساحلية �وهناك��Áود ��Ûودت، الغالب�من�أصول�أمازيغية
�سقوط �بعد �ا�غرب �ع�ى �توافدوا �الذين �5سبان �ال�Ðود �وطرد��وهم �+ندلس دولة

ثم�بدؤوا�vي��بداية�با�دن�الساحلية،وقد�استقر�هؤ§ء�vي�ال�ال�Ðود�وا�سلم�ن�م�³ا�معا،
  .الزحف�نحو�ا�ناطق�الداخلية

جتماعية�والثقافية�ماج�الكامل�vي�البنية�� ندإن�هذا�التنوع�لم�يمنعهم�من�� 
�أقلية،و� �كو�Úم �رغم &Ñالوط� �ال`_اب �امتداد �ع�ى �قوة��لم�قتصادية �لهم §�فال�Ðود

 �� �vي �هو�سر�حضورهمخارقة �وهذا �والتكيف �بعض��ندماج �وvي �بأسره، �العالم vي
�مسلمة، ��Áودية�وأقلية �هو�الشأن�الذي��ا�ناطق�كان�هناك�تعايش�ب�ن�أغلبية كما

  .كان�vي�منطقة�دبدو�بشرق�ا�غرب

                                                           
ودي�عبد�القادر�الشاوي�ونور�الدين�سع:ترجمة�-ا�غرب�و5ستعمار�حصيلة�السيطرة�الفرنسية��-ألب�_�عياش��-� 1
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�وإعادة� �التعدد �صهر�هذا �vي �وا�سلم�ن �ال�Ðود �ب�ن �اللغوي �ا�ش`_ك �لعب لقد
غاربة�ا�تمسك�ن�صياغته�ضمن�قالب�مش`_ك�جديد،�وهو�ما�عb_�عنه�أحد�ال�Ðود�ا�

�"أقول�أنا���Õوي½�م�ا�غربية، ا�عادين�للصهيونية�vي�صورة�بليغة�§�تحتاج�إ�ى�تعليق:
ويكون�التعب�_�عن�النفس�باللغة�العربية�Þعفا�Çا�من�كل�تb_يرات�مصطنعة،���Áودي،

Üن�العربية�أو�أخ½�ا�+مازيغية�هما�روح�ثقافة�ال�Ðود�با�غرب�ومحتواها،�ومن�ا�مكن�
كما�أصبح�ال�Ðودي�ا�غربي�عاجزا�عن�التعرف�....ن�يغيب�ذلك�عن�البعض�أو�يجهلهأ

�ع�ى� �أثرتا �إن�اللغت�ن�(العربية�و+مازيغية) �لم�يعرف�لغة�قبيلته، �لكونه عن�هويته
�&Æال� �هويته �سمات �ونحتا �دينية) �(كشع�_ة �عليه �أثر�الختان �مثلما �الجديد ا�ولود

�يمكن�إنه�من�خ©ل�هدير�اللغ...§تنم%ي ات�العربية�و+مازيغية�ا�طعمت�ن�بالعb_ية،
�الb_برية� �اللهجة �وكانت �وعادا�Ûم، �وثقاف½�م �ا�غرب ��Áود �شخصية �إدراك للمرء

�+طلس�الكب�_، �منطقة �vي �العb_ية �الطائفة �تقتصر�ع�ى �ح�ن�تشمل��(تاشلحيت) vي
  1"...اللغة�العربية�مجموع�السكان�ال�Ðود�با�غرب

شار�ال�Ðود،�كانوا�يعيشون�وا�سلمون�vي�نفس�ا�جال،�مما�vي�البوادي�حيث�انت
لكون�عدد�من�العائ©ت�ال�Ðودية�تحمل�أسماء��يجعل�التمي���بي�³ما�أمرا�صعبا�للغاية،

باÞضافة�إ�ى�وجود�تشابه��ملول،�بوغانم،�أمغار،�بوتح©ست،�أمازيغية�مثل:�أفرياط،
� �ا�©مح �� كب�_vي �جعل �ذلك �كل �الجسدية، �والبشري�وا�عالم �الثقاvي نصهار

�بي�_ف© �يقول �السياق �هذا �وvي �واقعا، �أمرا �ا�غرب �vي �ال�Ðودية مند��للمجموعات
P.Flamand�_الكب�� �+طلس ��Áوديات �بقطع��وهو�يصف �ا�ثقل �لباسهن �بأن" ا�غربي

  �2.للباس�النساء�+مازيغيات"�الفÙ·&�تكرار�الح�ي

ادي،�حيث�كان�vي�ا�دن�<ي�خاص�أما�vي�ا�دن�فقد�كان�+مر�مختلفا�عن�البو 
بال�Ðود�يسم�Ý"ا�©ح"،�وبالرغم�من�النقاش�ا�غلوط�الذي�روجت�له�بعض�ا�صادر�
�فإن� �أوروبا، �vي �ا�عزولة" �ال�Ðودية �"الغيتوهات �بظاهرة �ال�Ðود �تشبيه �vي +وروبية

اء�+مرعكس�ما�وقع�بأوروبا�من�نبذ�وحصار�لهذه�الفئة،�إذ�vي�ا�غرب�كان�إنشاء�أحي
� ��- �Áودية�خاصة ��قتضيات�الشريعة��-ا�©ح �الس©ط�ن�لحماي½�م�طبقا تتم�بمبادرة

�والزواج�5س©مية، �والشراء �البيع �vي �خاصة �الكتاب، �أهل �من وخدمة�...باعتبارهم
�و� �السياسية �ا�صالح �للطرف�نلبعض �vي��قتصادية �أنفسهم �ال�Ðود �ورغبة معا،

                                                           
  131ص:�-�8ج�-ضمن�موسوعة�مذكرات�من�ال�_ات�ا�غرب�،الثقافة�ال�Ðودية�با�غرب�-عمران�ا�الح�،إيدمون �-� 1
  120ص:�-�8ج��-ضمن�موسوعة�مذكرات�من�ال�_ات�ا�غرب��-عهد�ا�©ح��-كنبيب�محمد،�-� 2
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�يسهل�ممارسة�طقوسهم�دو �  ن�إزعاج�ج�_ا�Úم�ا�سلم�ن،�وتخليد�+عياد�نفراد�بما
�الدينية، �ال�Ðود��وا�ناسبات �بعض �فإن �صهيونية، �بدوافع �له �ال`_ويج �تم ��ا خ©فا

القصر��- طنجة�(خاصة�+ثرياء�م�³م�من�كانوا�يفضلون�السكن�vي�+حياء�5س©مية�
��-الكب�_� ��-العرائش ��-تطوان �سنة �قبل �+�)م1808الرباط �ببعض نشطة�يقومون

�داخل�� قتصادية�كالخياطة�وتجارة�الح�ي�وتجارة�الرسوم�و+وراق�النقدية�وغ�_ها
  1.بيوت�ا�سلم�ن�أنفسهم

�عبد�� �الدكتور �ا�رحوم �ال�Ðودية �ا�جموعات �شؤون �vي �ا�تخصص يلخص
عن�ال�Ðود�وال�Ðودية�vي��الوهاب�ا�س�_ي�وضعية�ال�Ðود�vي�ا�غرب�vي�موسوعته�ا�تم��ة

�لكل�العالم�"وك �ا�حيط�الثقاvي �vي �الجماعات�ال�Ðودية�مندمج�ن�حضاريا ان�أعضاء
نفس�و �فكان��Áود�ا�غرب�مغاربة�أو�بربرا�(أمازيغ)�لهم�نفس�فلكلور�ا�غاربة�جماعة،

الحضاري،�فكانوا�يزورون�أولياء�ال�Ðود،�بل�هناك�حا§ت�كث�_ة�كان�و �ا�ستوى�الثقاvي
�ا�سلمون�وال�Ðود�يتb_كون�بو�ي� (ضريح�سيدي�بوسرغ�ن��واحد�ويقومون�بزيارتهف�Ðا

�للنازي �ا�والية &·îفي� �حكومة �طلبت �وقد �ا�غربية��ةبصفرونموذجا)، �الحكومة من
�للنازي �ال�Ðودية �الجماعات �أعضاء �مÞ �ةتسليم �كب�_ة �أعداد �مع �حدث �كما �نباد�Ûم

��Áود�فرنسا،�لكن�العاهل�ا�غربي�محمد�الخامس�تصدى�لهم،�وهو�ما�أدى�إ�ى�نجاة
  .الجماعة�ال�Ðودية�من�ا�خاطر

���غ�_  �vي �سارت �السياسية �+حداث �من�أن �اقت©عهم �فتم �ا�عاكس، تجاه
جدورهم،�وهم�الذين�عاشوا�آ§ف�السن�ن،�صاروا�خ©لها�جزءا�§يتجزأ�من�ا�شهد�
الثقاvي�والديÑ&�التعددي�vي�ا�نطقة�ككل،�عقب�ظهور�ال�ûعات�القومية�الصهيونية�

� �vي �أثرت &Æم،ال�Ûشتا� �تجميع �أجل �من �العالم �vي �وطÑ&��مص�_�ال�Ðود �تجمع وإنشاء
وهو�ا�شروع�الذي�انت�Ýãبتأسيس��قومي�لل�Ðود�vي�فلسط�ن�ع�ى�حساب�شعب�آخر،

�الذي &Ñللشعب�الفلسطي� �يبنون��مأساة �والقتل�والتهج�_، صارضحية�أعمال�5بادة
 ...وخكل�يوم�ا�ستوطنات�ع�ى�جثث�وأش©ء�النساء�و+طفال�والشي

4-	W?:�+F<א	א����?	א�����	E��א�W?:�+F<א	א����?	א�����	E��א�W?:�+F<א	א����?	א�����	E��א�W?:�+F<א	א����?	א�����	E��א�  

�نحو� �+ندلس �من �هجرة �أول �أن �العربية �ا�صادر�التاريخية �من تذكر�العديد
�تمت�vي�سنة� �أهل�818ه/202ا�غرب�أساسا، �إ�ى �الربضي�ن�نسبة م�سميت�بهجرة

                                                           
  118ص:��-ا�رجع�نفسه�-� 1



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 134

�vي�ثورة�سياسية�ضد�الخليفة�+موي�vي� ربض�vي�ضوا<ي�قرطبة،�كانوا�قد�شاركوا
�+ندل �حوا�ي �قرر �أهدافهم �تحقيق �vي �فشلوا �بعدما �+ول، �الحكم �من��20س ألف

+سر�الهجرة�جماعة�إ�ى�ا�غرب،�صادف�ذلك�أن�ادريس�الثاني�كان�أباه�قد�أسس�
<ي�بالضفة��دولة�+دارسة،�واتخذ�فاس�عاصمة�له،�حيث�قرر�توسيع�ا�دينة�بإنشاء

�ا�دي �إ�ى �ا�هاجرين �الق�_وان �أهل �ليسكنه �اق`_ اليسرى �ح�ن �vي �سلفا، �ادريس�نة ح
 �� �القرطبي�ن �ع�ى �و�ي��ستقرارالثاني �بإسمهم �سميت &Æال� �للمدينة ÝÑاليم� بالضفة

�أساس� �معا �الهجرات �تعتb_�هذه �حيث �القروي�ن، �عدوة �مقابل �vي �+ندلس عدوة
�السياسية� �ا�ستويات �جميع �ليشمل �سيمتد �الذي �الثقاvي �والتنوع التفاعل

  ...و�جتماعية�والثقافية

�ملوك� �دوي©ت �ظهور �منذ �للمغرب �طبيعيا �امتدادا �+ندلس �ظل وهكذا
الطوائف�الÆ&�ان½�ت�بسيطرة�ا�رابط�ن�ع�ى�ا�نطقة�وتحويلها�إ�ى�إقليم�تابع�سياسيا�

�س`_داد�ا�سيحية،اشتد�الضغط�الذي�مارسته�حركة�� �وكان�طبيعيا�كلما�للمغرب،
حيث�بلغت�درو�Ûا�vي�النصف��تمرة،إ§�وتدفق�+ندلسيون�عb_�هجرات�جماعية�مس

وصو§�إ�ى�الطرد�القسري�الذي�تعرض�له��م،14م�و�Úاية�القرن�13+ول�من�القرن�
  .م1609ا�وريسكيون�من�طرف�ا�لك�5سباني�فليب�الثالث�سنة�

خاصة��)ا�غرب�-الجزائر��-تونس�(كانت�الهجرات�كلها�تتم�نحو�شمال�افريقيا��
�مرجع �كان �Üنه �من�نحو�ا�غرب �يستحقونه �ما �وإعطا�Çم �+ندلسي�ن �احتضان �vي ا

�النسيج� �vي �5ندماج �vي �صعوبة �وجدوا �الذين �ا�وريسكي�ن �عكس �واهتمام، عناية
بالرغم�من�ا�هارات�الÆ&�كانت�لهم�vي�ا�جال��- باستثناء�موريسكي�تونس��-�قتصادي�

وتقدر�ا�صادر��ية،الحرvي�والتجاري�والسياë·&�باÞضافة�إ�ى�مهارات�أخرى�علمية�وطب
�عقب� �ا�غرب �إ�ى �(ا�وريسكي�ن) �+ندلسي�ن �للمهاجرين �5جما�ي �العدد التاريخية

� ��،1ألفا�40سقوط�غرناطة�حوا�ي �-تطوان��-استقر�أغل��م�vي�شمال�ا�غرب�(سبتة
�بالسواحل��طنجة)، �+خ�_ة �ا�جموعة �واستقرت �بفاس، �فاستقروا �أثرياؤهم أما

�بالجهاد��+طلسية�كس©�والرباط، Ýيسم� �لنشاط�القرصنة�وما �النواة�+و�ى ليشكلوا
  .البحري�الذي�تزامن�مع�تفكك�وضعف�الدولة�ا�رينية
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�مجموع�مناطق� ��جموع�ا�وريسكي�ن�ا�هاجرين�إ�ى �يقدر�العدد�5جما�ي هكذا
وبالرغم��،1ألف�مهاجر��300م�بحوا�ي�16م�إ�ى�القرن�9شمال�إفريقيا�من�أوائل�القرن�

� �قلة �السكاني�من �يتجاوزحجمهم �كان &·ëوالسيا� �الثقاvي �تأث�_هم �فإن �العدد هذا
  .بكث�_،�نظرا��ا�راكموه�من�تجارب�ومهارات�وخb_ات�vي�جميع�ا�يادين

�وإذا�كان�+ندلسيون�قد�استطاعوا�أن�يحافظوا�ع�ى�خصائصهم�البيولوجية،
�تم��هم�ع�ى�مستوى�الشكل�بأوصاف�أوروبية�كانتشار�ظ &Æم�ال�Ûالشعر�وسيما� اهرة

��ي� �وإنما �أو�أمازيغية، �لم�تكن�عربية &Æوال� �ا�م��ة �ولغ½�م �والعيون�الزرق، +شقر،
فإ�Úم��،)لغة�ا�ولدين(مزيج�ب�ن�اللغات�5يب�_ية�+صلية�ا�تأثرة�بالعربية�و+مازيغية�

خاصة��+صلي�ن،�لم�يستطيعوا�الحفاظ�ع�ى�خصوصي½�م�الثقافية�مع�بقية�السكان
وإن�كان�قد�تطلب�+مرمدة�طويلة�قبل�أن��وا�+مل�vي�العودة�إ�ى�Üندلس،بعدما�فقد

�التأث�_� �لقاعدة �وخضوعهم �والثقافية ��جتماعية �البنية �vي �الكامل �5ندماج يحدث
والتأثر،�ا�فÙ·&�إ�ى�ظاهرة��نصهار�البشري�والثقاvي�الÆ&�عرف½�ا�ا�جموعات�ا�هاجرة�

�ا�غرب، �م�إ�ى �حملوا �وأ�Úم �5ندماج،خاصة �ع�ى �عهم�ا�قومات�و+دوات�ا�ساعدة
كصناعة�الحرير�وفنون�الصباغة�والزخرفة�والجبس�والزليج�والنجارة،�فتأثر�ا�غرب�

�بثقافت�ن، �العمران �مجال �وا�ساجد،�vي �القصور �بناء �vي �مشري��خصوصا أحدهما
لخصوصية�والثاني�أوروبي�يوجد�مركزه�بقرطبة،�قبل�ظهور�ا�يوجد�مركزه�بالق�_وان،

  .ا�غربية�ا�تمثلة�vي�بناء�الصوامع�ذات�الشكل�الهندë·&�ا�ستطيل

ومن�ب�ن�العادات�الÆ&�أخذها�ا�غاربة�عن�+ندلسي�ن،�اللباس�+بيض�vي�ا�آثم�
�العدة، �شهور �أثناء �+رامل �اللباس��للنساء �عن �تختلف &Æوال� �الدينية، �+عياد وvي

�استع �وعادة �الشرق، �ا�نتشر�vي �العروس�+سود �فيه �تجمع �مزخرف �صندوق مال
�+وروبي� �اللباس �صناعة �vي �فبدؤوا �الزوجية، �نحو�بيت �متجهة �و�ي �وزين½�ا لباسها

كلمة�من�(والبلغة��)كلمة�من�أصول�قشتالية(ا�مزوج�بالتأث�_ات�5س©مية�كالسلهام�
  .هاوالقفطان�والكرزية�والشاشية�والb_نيطة�وغ�_ �والبدعية�وا�ضمة�)أصول�§تينية

�حاضرة� �§زالت &Æال� �ا�غرب �ع�ى �للتأث�_�+ندل¸·& �ا�ظاهر�الثقافية �أبرز لكن
�+ندل¸·&، �ا�وسيقي �ا�وروث �هو �ا�جتمع، �vي �الروافد��بقوة �ب�ن �تفاع�ي كإبداع

كان�لèستاذ�زرياب�دور��م،10م9ا�تعددة�5يب�_ية�والعربية�و+مازيغية�منذ�القرن�ن�
�أسس�ا�وسيقى �إرساء �عصر��كب�_�vي �vي �ازدهرت�الروابط�الثقافية �كما +ندلسية،
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ا�رابط�ن�ب�ن�ا�كونات�ا�تعددة�للمجتمع،�فظهر�فن�التوشيح�أو�ا�وشحات،�خاصة�
  .وأبو�بكر�بن�باجة�و+عم�Ýالتطي�ي،�مع�ي%ي�بن�قيس،

�مناطق �جميع �توحيد �بعد �عصر�ا�وحدين �و+ندلس��وخ©ل �إفريقيا شمال
�الغناء�سياسيا، �عرف �سيعرف��حيث �ذلك �مع �وتزامنا �وتطورا، �ازدهارا وا�وسيقى

�ا�لحون، �بفن Ýيسم� �جديد �نوع �ظهور �ا�وسيقي �+مر�مع��ا�جال �أول �حمل والذي
�وشعبية� �أكسبته�اح`_اما &Æمن�خ©ل�ا�واضيع�ال� ا�وحدين�حمولة�دينية�إس©مية،

�الدعائي�كب�_ة، �+دوات �كأحد �يوظفه �ا�وحدي �الواحد �عبد �جعل �لنشر�وهو�ما ة
كما��وقد�تطورت�وتعددت�مواضيعه،�ا�ذهب�ا�وحدي،�من�خ©ل�إقناع�الناس�به،
  .ظل�يحافظ�ع�ى�طابعه�+صيل�إ�ى�يومنا�هذا

�با�غرب،� �+ندلس �ارتباط �عن �الناتجة �أيضا �ا�ظاهر�الثقافية �أهم �ب�ن ومن
�أع©م �ع�ى �شاهدة �ا�غربي �التاريخ �فكتب �الطب، �كمجال �العلمية �ا�يادين �نجد

�وابن� �الزهراوي �القاسم �وأبي �طفيل �وابن �زهر�والساقوري �ابن �أمثال: أندلسي�ن
�حكم� �أثناء �ا�غربية �الدولة �vي �سياسية �مناصب �إ�ى �وصل �ممن �وغ�_هم البيطار،

�وا�وحدين، �كتب��ا�رابط�ن �من �عدد �ظهور �والثقاvي �العلم& �التفاعل �هذا �نتائج من
�للوزير�الغساني �+زهار" �"حديقة �ككتاب �أحمد��الطب �للسلطان �طبيبا �كان الذي

� �أواخر�القرن �الذه & �القادر�بن�16ا�نصور �لعبد �الشقرونية" �"+رجوزة �وكتاب م،
  .م18شقرون�vي�القرن�

�و+ندلس، �ا�غرب �ب�ن �ا�نطقة �عرف½�ا &Æال� �الفكرية �الحركات �مستوى �ع�ى
ن�من�فكا�خاصة�عندما�أصبحت�هذه�+خ�_ة�جزءا�من�ا�غرب�vي�العصر�ا�رابطي،

�أو� �الشرق �vي �سواء �والفلسفة �التصوف &Æبروز�حرك� �السياسية �الوحدة �هذه نتائج
قبل�أن�يظهر�نزوع�صوvي�مغربي�متم���عن�الشرق��م،11الغرب�5س©مي�منذ�القرن�

�من�القرن�ن� م،�حيث�كان�لكبار�ا�تصوفة�+ندلسي�ن�دور�كب�_�vي�14م�و13ابتداءا
ربي،�وع�ي�بن�حرزهم�وابن�ق¸·&�وغ�_هم�من�هذه�الحركة�أمثال:�مح�&�الدين�بن�ع

�للحركة، �ا�سار�العام �vي �وتوجها�Ûم �أفكارهم �صمدت �الذين �التصوف رغم��رواد
الف`_ات�الصعبة�الÆ&�عرفت�تحالف�فقهاء�ا�الكية�مع�السلطة�السياسية�ا�رابطية�

�انتشار�التصوف، �ا�وحدية،��ضد �الدولة �مع �ا�د �من �نوعا �الحركة �تعرف �أن قبل
ر�أبو�مدين�شعيب�ا�عروف�بالغوث�5شبي�ي�الذي�ولد�بإشبيلية�ودرس�بسبتة�وظهو 

�وطنجة، �لدعوة��ومراكش �تلبية �ا�غرب �إ�ى �يعود �أن �قبل �الشرق، �سافر�إ�ى ثم
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لكن�وافته�ا�نية�vي�تلمسان�وهو�vي�طريقه��السلطان�أبي�يعقوب�ا�نصور�ا�وحدي،
  .إ�ى�مراكش

�ب� �الرجل�وتنقله �أكb_لقد�كان��سار�هذا خزان��ن�+ندلس�وا�غرب�والشرق،
ي�³ل�منه�تيارالتصوف�vي�ا�نطقة�ويغذي�تاريخ�التصوف�والزوايا�vي��ا�شارب،�متعدد

  .ا�غرب�عb_�التاريخ

�الثقاvي، �والتفاعل �مظاهر�الت©قح �من �فقط �النماذج �بعض �كان��هذه الذي
�با�غرب، �الثقاvي �ا�شهد �إغناء �أثر�كب�_vي �ظل�متغلغ©�vي��للثقافة�+ندلسية والذي

فكانت�كل�مجموعة�مهاجرة��النسيج�5جتما×ي�منذ�القدم�كمظهر�من�مظاهر�التعدد
 .جديدة�تزيده�غ�ÝÑوتنوعا�وانصهارا�ضمن�ا�شهد�السكاني�العام

5-	W?����"א	א����?	א�����	E��א�W?����"א	א����?	א�����	E��א�W?����"א	א����?	א�����	E��א�W?����"א	א����?	א�����	E��א�  

�قديما، �الصحراء �سكن �الذي �5نسان �بخصوص �ا�صادر�التاريخية �اختلفت
�أ �عنه�لك�³م �نتج �والسود، �البيض �السكان �من �مجموعت�ن �عل�Ðا �تعاقبت �أ�Úا كدوا

انصهار�بشري�طويل�+مد�انت�Ýãإ�ى�تشكيل�شعب�جديد�يسم�Ý"الطوارق"�أو�"شعب�
  .الصحراء�"

�&·ëوالسيا� �الثقاvي ��تصال �أمام �حاجزا �+يام �من �يوما �تكن �لم فالصحراء
العصر�ا�رابطي�جرت�عدة�محاو§ت�و�قتصادي�والعقدي�بي�³ا�وب�ن�ا�غرب،�فمنذ�

لضم�مناطق�جنوب�الصحراء�للمغرب،�طمعا�vي�التجارة�الصحراوية�القائمة�أساسا�
ع�ى�جلب�العاج�والتb_�والنيلة�والعبيد،�كان�يح��Ýبن�عمرأحد�أوائل�الدولة�ا�رابطية�
ا�نتم&�لقبيلة��تونة�إحدى�أهم�قبائل�ص�³اجة،�هو�أول�من�غزا�منطقة�جنوب�غرب�

�أو �السودان" �"ب©د �باسم �تاريخيا Ýتسم� �كانت &Æال� �الزنوج"�الصحراء، حيث�1 "ب©د
 قبل�أن�ينصرف�اهتمام�ا�رابط�ن�شما§�إ�ى�+ندلس�سيطر�ع�ى�قبائل�شاسعة�م�³ا،

�تاشف�ن، �بن �يوسف �مâيء �قر�Õا��بعد �بحكم �قوية �جاذبية �تشكل �كانت باعتبارها
�الصحراوية �ا�ناطق �ظلت �ح�ن �vي �إ�ى��وجمالي½�ا، �تعود �أن �قبل �ناذرا، §تذكر�إ§

�أوروبا� �عرف½�ا &Æال� �الهامة �بعد�سقوط�+ندلس�بموازاة�+حداث�التاريخية الواجهة
م،�حيث�16م�وبداية�القرن�15بعد��كتشافات�الجغرافية�الكb_ى�مع�أواخر�القرن�

                                                           
�-�2ج�-الدار�البيضاء��-دار�الكتاب��-فر�الناصري�وامحمد�الناصري�تحقيق�جع�-5ستقصا��-الناصري �أحمد،�-1

  11:(د�ط�)�ص�-�1954
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لسلطة�وهو�ما�فتح�شهية�ا�وصول�البحارة�+وروبي�ن�إ�ى�السواحل�الغربية�Þفريقيا،
  .السياسية�بشمال�إفريقيا�مجددا�وvي�مقدم½�ا�الدولة�السعدية

وما��نتصارات�الÆ&�حقق½�ا�الدولة�السعدية�vي�معركة�وادي�ا�خازن،غ�_�أن�� 
�منيعا�vي�وجه�الدولة�العثمانية،�خلفه�ذلك�من�رفع�للمعنويات، وvي�هذا��كان�سدا

�أ �الذه & �ا�نصور �أحمد �السعدي �السلطان �قرر �ع�ى�السياق �الطريق �يقطع ن
والوصول��الجميع،�وأن�يغزو�ب©د�السودان�للتحكم�vي�الطرق�التجارية�الصحراوية،

وا�لح�vي�ا�نطقة،�لهذا�الغرض�جهز�حملة�عسكرية�سنة��إ�ى�مناجم�الذهب�وا�عادن
�العثمانية�1590 �+طماع �وإبعاد �الجنوبية �الصحراء �مناطق �ع�ى �بالسيطرة �ان½�ت م
�استطا�ع�³ا، �من�بذلك �ا�غرب �حماية �ع�ى �العمل �ليس �الذه & �ا�نصور �أحمد ع

�فحسب، �العثمانية �الدولة �الصحراء�هيمنة �نحو�جنوب �التوغل �من �منعها ،�1بل
�دورا� �تلعب �الطويلة �الزمنية �الف`_ة �تلك �طوال �الصحراوية �القوافل �تجارة فكانت

صة�بعد�خا�تاريخيا�vي�ربط�مناطق�شمال�إفريقيا�بمناطق�إفريقيا�جنوب�الصحراء،
�5س©مي، �تجارة��لعبت�2انتشار�الدين �وكانت �محوريا، �دورا �الصوفية �الزوايا ف�Ðا

العبيد�تشكل�أساس�التجارة�الصحراوية�منذ�قديم�الزمن�vي�نشر�الثقافة�5فريقية�
�اجتماعيا، �ا�همش�ن �العبيد �هؤ§ء �نجم �سيسطع �حيث �الشمال، �أوائل��vي خ©ل

�إسماعيل�(أيام�ح�)م17القرن�(العصر�العلوي� �ا�و�ى �-م�1672كم�السلطان�الرابع
حيث�قرر�بناء�جيش�نظامي�بعيد�عن�العصبيات�القبلية�الÆ&�كانت�تحكم��م)1727

وÜن�العلوي�ن�لم�تكن�لهم�عصبية�قبلية�يستندون�إل�Ðا�vي�ا�غرب،��الدول�السابقة،
�غ �اس`_اتيجيا �رهانا �(العبيد) �العنصر�الزنâي �ع�ى �اعتمادهم �كان �_�محفوف�وبالتا�ي

�البخاري" �"عبيد �بجيش �عرف �بجوار�السلطان�	*با�خاطر�نسبيا، �يقطن �كان الذي
�العبيد��بمكناس، �تجارة �فزادت �والحراسة، �القتال �أنواع �بجميع �ويقومون يتدربون

  .نشاطا�وانتشارا

غ�_�أن�وفاة�ا�و�ى�إسماعيل�خلقت�صراعا�قويا�ب�ن�أبنائه،�فطمع�كل�واحد�vي�
�له �فكان �العرش، �تو�ي �الجيش ��- ذا �البخاري �مجرى��- عبيد �تحديد �vي �حاسم دور

�أدى�+حداث، �مما �بسهولة، �ذلك �عن �وي`_اجعون �شاؤوا �من �تدهور��يبايعون إ�ى

                                                           
  �99-�98صص:��-5ستقصا��- أحمد،الناصري �-� 1
  سم&�باسم�عبيد�البخاري��ÚÜم�كانوا�ملزمون�بأداء�القسم�بالو§ء�للسلطان�ع�ى�كتاب�صحيح�البخاري �-�*
دراسة�vي�جغرافية�انتشار�5س©م�،©م�وا�سلمون�vي�إفريقيا�الشمالية5س�-عبد�الرحمان�خضر،عبد�العليم��-� 2

  �30-�29:صص�-
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�و� �السياسية �غياب�+وضاع �vي �و+وبئة �ا�جاعة �فانتشرت �ا�غرب �vي قتصادية
ية�+خرى�قبل�أن�اعتمد�السلطان�مو�ى�عبد�هللا�ع�ى�القوى�القبل�السلطة�ا�نظمة،

�و+مازيغ، �العرب �من �البخاري �لعبيد �م�³م،�ا�ناوئة �العديد �وقتل �من��فهزمهم ووزع
  .بقي�م�³م�ع�ى�مناطق�متفرقة�من�الب©د

�vي� �+سود �والثقاvي �العنصر�البشري �تغلغل �vي �مهمة �جد �الف`_ة �تلك كانت
�و  &Æال� �الوحيدة �ا�رة &ãف� �للمغرب، �والثقاvي صلت�ف�Ðا�النسيج�السياë·&�و�جتما×ي

م�وبدايات�القرن�16هذه�الفئات�ا�همشة�إ�ى�مراكز�القرار�السياë·&�خ©ل�القرن��مثل
حيث�ظهر�إ�ى�الوجود�أحد�أهم�ا�كونات�الثقافية�ذات�التأث�_�5فريقي�بجنوب��م،17

�ا�غرب، �ع�ى �التأث�_ات��الصحراء �بموازاة �مجال�ا�وسيقى�كثقافة�شعبية �vي أساسا
فظهرما�يسم�Ýب"ا�وسيقى�الكناوية�"�إ�ى�جانب�طريقة�صوفية��الشمالية�+ندلسية،

vي�(جديدة�عرفت�باسم�"الزاوية�الكناوية"�الÆ&�ازدهرت�vي�ا�ناطق�الجنوبية�للمغرب�
بفضل�عوامل�5ضطهاد�والرغبة�vي�الحفاظ��)الرباط�- مكناس��- مراكش��- الصويرة�

  .ع�ى�طقوسهم�وعادا�Ûم�ا�توارثة

با�عتقدات��،1تقدات�5فريقية�العريقة�مع�9لهة�الوثنيةلقد�اختلطت�تلك�ا�ع
ا�حلية�لسكان�ا�غرب�بعالم�الجن�والسحر،�لتعطي�عا�ا�غريبا�وعجيبا�من�الطقوس�

غرب،�رغم�الكناوية�عن�الطرق�الصوفية�+خرى�ا�نتشرة�vي�ا��الÆ&�تتم����Õا�الطريقة
�بطابع�إس©مي�كا§  �ينحدرو طبعها �بأن�أفرادها ن�من�س©لة�الصحابي�ب©ل�بن�دعاء

�أسود، �يفسر�تسمية��من�أول�صحابة�رسول�هللا��رباح�الذي�كان�زنجيا �وهو�ما ،
�احتفا§ت �تجري �حيث �الصويرة، �مدينة �غرب �ب©ل" �"بسيدي كب�_ة��ا�ركز�الرئي¸·&

�شهر�شعبان، �العشرين�من �من�كل�ا�ناطق�vي �الطائفة �هذه �أتباع �يحضرها �سنويا
� "� �التجمع �هذا Ýأو�يسم� �الكنb_ي ��ي: �موسيقية �آ§ت �عدة �فيه �تستخدم ا�وسم"

� �بالكنكة�(الهجهوج Ýيسم� �(كب�_) �والطبل �ا�اعز) �جلد �من �تصنع �ث©ثية �وترية آلة

                                                           
�15حيث�اكتشف�الb_تغال�vي�القرن�،نتيجة�الحضور�العريق�للكنيسة�vي�إفريقيا�(جنوب�منطقة�الصحراء)�-� 1

�إفريقيا�16و �للتبش�_،شواطىء �الفرصة �برتغالية �رهبانيات �،فان½�زت �بيوس �البابا �أرسل الثاني�حيث
وبدأ�،1485وتأسست�كنيسة�vي�بن�ن�سنة�،والدومينيكان�إ�ى�السينغال،1462الفرنسيسكان�إ�ى�غينيا�سنة�

�إ�ى�ا�سيحية�انتشر�الدين���1543-�1596وبانضمام�ا�لك�الفونس�(،1490تبش�_�منتظم�vي�الكونغو�سنة� (
�- كاميللو�بالل�ن��:(�ل�ط©ع�أك�_�انظر�16الجديد�بسهولة�حيث�وصل�إ�ى�ا�وزنبيق�vي�النصف�+ول�من�القرن�

)Camillo Ballinعشر�� �الخامس �القرن ��Úاية �إ�ى �فجر�ا�سيحية �من �الكنيسة �تاريخ �للنشر��-) دار�شرقيات
  �-��2004-�1ط��-القاهرة��-والتوزيع�
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وا�زمار�(الغيطة)�وصنوج�حديدية�(القراقش)،�يلبسون�أثناء�العزف�لباسا�خاصا��Õم�
� �ألوان�فاقعة�كاÜحمر�و+زرق�و+خضر�و+سود، �بعدة �تكون�+غاني�ملونا �ما غالبا

مع�إيقاع�حزين�يحيل�ع�ى�تاريخ�العبودية�vي��و+هازيج�م��مة�ا�عاني�بلكنة�إفريقية،
  .ا�نطقة

�تقديسهم� �يتم �الذين �الجن �ملوك �أحد �شرف �ع�ى �الحف©ت �هذه تقام
�وسيدي�ميمون،�وسيدي�حمو،�و§لة�جميلة،�و§لة�م�_ة،�و§لة�مليكة،�كشمهروش،

�من�+سماء �ملوك�الجن�البيض�ا�عروف�ن�باسم�"�وغ�_ها �تطلق�ع�ى &Æجي_لةال�،"
�vي�مساعد�Ûم�واتقاءا قبل�أن�يسجن��لشرهم،�ينادى�بأسما�Çم�vي�تلك�الليلة�طمعا

يقام�الحفل�بحضور�رئيس��يتم�إط©ق�سراحهم�ليلة�القدر،�الجن�طيلة�شهر�رمضان،
"�Ýعلمالطائفة�ا�سم�"Ýمن�الحضور�ا�شارك�ن�"�وعدد�الشوافة"�وامرأة�عرافة�تسم

�vي� �يبدأ �حيث �السبعة، �ا�لوك �Üحد �إيقاع �ذات �موسيقى �تتخلله �الذي �الحفل vي
�عل�Ðم، Ý·îمغ� يتم�خ©ل�الحفل�رفع��الجذب�والرقص�الهيست�_ي�قبل�أن�يسقطوا

�الصاخبة، �ا�وسيقية �مساعدو�5يقاعات �الرايات��يبدأ �حامل�ن �بالطواف "�علم"
�السبع�"الع_م" �+لوان �ا�كان�ذات �ومèت �أطلقت �قد �السبعة �البخور �تكون ة،

�الجن� �ملوك �ب�ûول �يتوج �الذي �الكب�_، ��هتياج �مرحلة �إ�ى �الوصول �قبل والفضاء
�وجبة� �من �ا�كون �آخر�الليل �الطعام �لتناول �معهم �والجلوس �الحفلة، �إ�ى السبعة

علم"�يتم�ذبحه�من�طرف�"��الكسكس�التقليدي�بلحم�التيس�+سود�الخا�ي�من�ا�لح،
�الحار�ا�نساب�منه، �من�الدم �وتشرب�"الشوافة" �ا�لوك، �ليلة �vي �أن��شخصيا قبل

  .يغمس�رئيس�الطائفة�يده�vي�الدم�ويط�ي�به�لحيته

�مع� �5فريقي �الثقاvي �ا�كون �ب�ن �الحاصل �الثقاvي �التفاعل �هذا �يؤدي هكذا
�vي �خاص �بروز�نمط �إ�ى �ا�غرب، �vي �ا�تعددة �+خرى �الثقافية الثقافة��ا�كونات

�الواقع� �ف�Ðا �يختلط &Æال� �الغرائبية، �وا�عتقدات �ا�م��ة �ا�وسيقى �ذات الشعبية
بالتاريخ�العريق�للزوايا�الصوفية��بالخيال،�وتاريخ�العبودية�لفئة�ا�همش�ن�اجتماعيا،

  	.با�غرب
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IV-	Tא���	 �	 	א�+���� 	א���'�# 	א���Tא!���א� �	 	א�+���� 	א���'�# 	א���Tא!���א� �	 	א�+���� 	א���'�# 	א���Tא!���א� �	 	א�+���� 	א���'�# 
					א!���א��Zb	 	א����*? #���M?	
�Zb	 	א����*? #���M?	
�Zb	 	א����*? #���M?	
�Zb	 	א����*? #���M?
WE��PWE��PWE��PWE��P  

� �5شارة �الدينية�تجدر �استقرارالظاهرة �جوانب �بكل ��5ام �نحاول ونحن
� �تستمد��-با�غرب، &Æال� �ا�ومن�ن" �"إمارة �هما: �أساسي�ن �عنصرين �إ�ى �تعود &Æال

�الشريفة، �النبوية �الدوحة �من �ا�الكي،�شرعي½�ا �5س©م��وا�ذهب �إ�ى باÞضافة
بما�هو��محليةكخصوصية��كعامل�مؤسس�ومعزز�للتنوع�الثقاvي�vي�ع©قته�الوسطي،

إ�ى�صعوبة�وضع�مسافة�موضوعية�أثناء�الدراسة،�ب�ن�ما�هو�واق¾ي�كظاهرة��-كوني،
�بالجوانب�الغيبية، �لها �القوي�للتفس�_ات��اجتماعية�صرفة�§�ع©قة وب�ن�الحضور

باÞضافة�إ�ى��ا�يتاف��يقية�الÆ&�تشكل�أساس�5يمان�ووجود�الظاهرة�الدينية�أص©،
�هو�ديÑ&�من�شأنه�تأجيج�الصراعات�بي�³ما�التداخل�الوثيق�ب�ن� �بما &·ëهو�سيا� ما

�اختيار�ا�نهج�ا�ناسب�الذي�يساعد� �بالضرورة �يحتم �مما �تاريخيا، �ظلت�قائمة &Æال
بعض�الغموض�باعتباره�مساهما�vي�ضبط�الظاهرة�vي�أفق�الخروج�بنتائج��ع�ى�إزالة
  .ملموسة

�نحو�مج �الطريق �تلمس �تعيق �أن �شأ�Úا �من �عوامل �الظاهرة�كلها �دراسة ال
�مستويات� �§خ`�الها �نظرا �باÞيمان، �وع©قته ��جتما×ي �شقه �vي �با�غرب الدينية
�Ý·¸الظاهرة�ككل:�ع©قة�بالفرد�وا�جتمع،�والسلطة�الدينية،�والسياسية،�دون�أن�نن
الحركات�5س©مية�غ�_�الرسمية�خاصة�الزوايا�م�³ا،�ومحاولة�هذه�+طراف�جميعها�

�نحو�خ �ع�ى�التسابق �فرضها �ومحاولة �ل©ستقطاب �ا�فضية �الجاذبية �من �نوع لق
  .جتما×يدة�للتدين�� التدين�الفردي�كمنطلق�وقاع

ومن�تم،�فإن�دراسة�الظاهرة�الدينية�با�غرب�تعد�من�أصعب�الدراسات�ع�ى�
��Õا، �ل�مام �وتوظيف��5ط©ق، �والعلمية، �ا�نهجية �ا�عرفة �من �نوع �إ�ى �ا�رء يحتاج

�ا �ثم�ا�عطيات �فا�جتمع �الفرد �من �انط©قا �التدين �وتحليل �مناقشة �أثناء لتاريخية
خاصة�وأن��حسب�موازين�القوى،�ا�ؤسسة�الدينية�vي�ع©قة�تصاعدية�ثم�تنازلية

�طبيعة�تعدد�ا�ذاهب�وا�نطلقات، �هو�ذاتي�راجع�إ�ى �ما �يتداخل�ف�Ðا �الظاهرة �هذه
�تؤطرها، &Æال� �هو�موضو×ي�خاص�بالديانات�وإ��بالرغم�من�ا�رجعية�5س©مية �ما ى

+خرى�كا�سيحية�وال�Ðودية،�والÆ&�يؤثر�تفاعلها�بشكل�أو�بآخر�vي�إنتاج�ظواهر�دينية�
  ومن�تم�فإن�5شكالية�تتلخص�vي:�معينة،
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كيف�يتحول�5يمان�من�مستوى�فردي�إ�ى�مستوى�جما×ي�vي�ع©قة�تفاعلية� -
 ب�ن�ما�هو�سيكولو�ي�وما�هو�سوسيولو�ي؟

�ي - �ا�ستوى�ا�جتم¾يوكيف �من �مستوى�التأط�_��-الشع &�- تحول�5يمان إ�ى
 وا�مارسة،�بما�يعزز�الوحدة�vي�إطار��خت©ف؟

�غ�_�الرسمية، - �الدينية �ا�ؤسسة �ب�ن �الع©قة �طبيعة �ما�ي وا�ؤسسة��ثم
�الرسمية، �ع�ى��الدينية �تحافظ �بقيت �أم �وتدجي�³ا، �ترويضها �استطاعت وهل

 ë·&؟استق©لية�قرارها�السيا

كلها�أسئلة�تروم�إثارة�جملة�من�5شكا§ت�علها�تساعد�ع�ى�إنارة�الطريق�نحو�
تأط�_�الظاهرة�الدينية�الÆ&�نحن�بصدد�دراس½�ا،�باعتبار�مجا§ت�تعريف�الدين�تتسم�

  ...يتقاطع�ف�Ðا�5جتما×ي�والثقاvي�والتاري¿ي�بالشساعة�والشمولية،

الÆ&��ة�ا�فهوم�ن�وحمول½�ما�ا�عرفية،سأركز�ع�ى�5يمان�والدين�نظرا�لد§ل�ذال
�أثناء� �بارزة �تكون �خاصة، �ومذهبية �فلسفية �وخيارات �توجهات �تعكس �ما غالبا

  .معالجة�أبعاد�الظاهرة�الدينية

�العقل �وأقره �القلب �صدقه �ما �هو�كل �5يمان �العاطفي��،1إن وهو�الجانب
دينا�وضعيا�عبارة�سواء�كان��ا�وجود�داخل�5نسان�بغض�النظر�عن�نوع�هذا�الدين،

�العقائد� �مجموع �عن �عبارة �شرعيا �دينا �كان �أو �عامة، �أو �داخلية �قوان�ن عن
�كال�Ðودية�وا�سيحية�و5س©م�الذي� �الديانات�السماوية �جاءت��Õا &Æوالتشريعات�ال

�واجتناب�نواهيه، �اتباع�أوامره �وحته�ع�ى �شرعه�هللا�ل�نسان، يشمله��هو�ختام�ما
  .كتاب�هو�القرآن�الكريم

�ا�فهوم�ن، ��Õذين �مباشرة �ع©قة �الفرعية��وvي �من�ا�فاهيم تتناسل�مجموعة
  من�قبيل:�

وهو�محاولة�التقمص�من�طرف�الفرد�أو�الجماعة�للدين�انط©قا�من��التدين:	*
�النف¸·&، �للدين،�الجانب �الفرد �فهم �طريقة �يشكل �أن �يمكن �ودرجة��وما �رؤاه وفق

                                                           
الكون���ي�الÆ&�خلقت،هو�أنك�آمنت�وصدقت�بأن�هناك�قوى�كb_ى�م�ûهة�عن�كل�هوى�وغرض�:5يمان�با�6-�  1

  .فوجب�التصديق��Õا�قو§�وفع©�،وسخرته�لك
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عوض�الو×ي�بضرورة���ى�الدين�ككل،فيتم�إسقاط�الفهم�الخاص�للفرد�ع�تقمصه،
  1.التمي���ب�ن�الدين�والتدين

"و�ي�ذلك�ا�سارالذي�يسلكه�الفرد�أو�الجماعة�vي�الوصول��التجربة	الدينية:	*
  .وvي�نمط�سلوكها�العبادي�الذي�تمارسه�كذلك�إ�ى�حقائق�إيمانية�وعقائدية،

�للدين،�وعليه،� �واحدة �حقيقة �أمام �مختلفة�فنحن �تجليا�Ûا ومتنوعة��لكن
  .بحكم�تنوع�واخت©ف�التجارب�الدينية

	الدينية:�* �عقائده��الثقافة �وتمثل �الدين، �فهم �vي �تاري¿ي �تراكم و�ي
الÆ&�تتحول�مع�مرور�الوقت�إ�ى�ضمنية�أك�_مما��ي�صريحة�يتمثلها�أفراد��وتشريعاته،

ا�وغ�_ه�2ا�جتمع�انط©قا�من�تصورهم�ا�ش`_ك�الضمÑ&�للطبيعة�والسلوك�اليومي�"
لدرجة�تصبح��كث�_�من�ا�فاهيم�الÆ&�يتبناها�ا�جتمع�انط©قا�من�شيوعها�ب�ن�+فراد،

والدين��تأخذ�شرعي½�ا�مع�مرور�الوقت�باعتبارها�دينا،�جزءا�من�معتقدا�Ûم�الدينية،
  .نتيجة�فهمنا�ا�غلوط�لديننا�عنا�9خرصورة�مغلوطة،�يرسم�م�³ا�بريء،

وتشمل�أنماط�التدين�والثقافة��زمة�للمجتمع،"�ي�تلك�ا�© �الظاهرة	الدينية:	*
�ظاهريا، �يرى �بما �العام �سياقها �vي �تتشابه &Æال� �ا�أسسة��الدينية �أشكال �تضم كما

�والجماعية� �الدين�الفردية �وأبعاد �إنتاج�الجماعات�الدينية، والتنظيم�وآليات�إعادة
�والعائلة �والقانون �و+خ©ق �و�قتصاد �والسياسة �بالثقافة بذلك��3الخ"...وروابطه

�لدى� �الدينية �الظاهرة �صناعة �vي �السيكولو�ي �مع �السوسيولو�ي �العامل يتداخل
́خر�+فراد�فا�جتمعات،  .فك©هما�يتأثر�با

1	-	dZ�Xא	W.א/	�` =	��P	A�+א��	E�H"אdZ�Xא	W.א/	�` =	��P	A�+א��	E�H"אdZ�Xא	W.א/	�` =	��P	A�+א��	E�H"אdZ�Xא	W.א/	�` =	��P	A�+א��	E�H"א:  

�ل© �لقد �ا�وجه �الدور �إ�ى �سابقا �جميع�أشرت �لدى �الدينية �الفردية ختيارات
جتماعية�الÆ&�جبلوا�ة�خاصة،�جراء�تأثرهم�بالتنشئة�� غاربوا��الشعوب�5س©مية،

،ÝÆبفضل�عوامل�ش� �مر�العصور �إيما�Úم�ع�ى �والÆ&�شكلت�سمة �مقدم½�ا��عل�Ðا، vي
باÞضافة��الجانب�5ع©مي�ودوره�الفعال�vي�رسم�معالم�التدين�وإقراره�لدى�+فراد،

                                                           

  �50-�48صص:�-��2008- مهدي�ـ�علم�5جتماع�الديÑ&�ـ�(د�ط)�،للتوسع�أك�_�انظر:�محمد�القصاص�-� �1
�- �1ط��-�1ج�-الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر��-محمد�أعفيف��:ترجمة�-5س©م�vي�ا�غرب��-د��-ايكلمان��-� 2

  42ص:��- م�1989
3 �-��&·ëو5س©مي�-عبد�اللطيف�الهرما�&Ñي�ا�وروث�الديv:التنوير�للطباعة�والنشر�- قراءة�سوسيولوجيا�تاريخية��

  �27:ص�-�1ط��-م��2012-لبنان��-ب�_وت��-والتوزيع�
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�vي�ا �تخاذ�القرارات�العقائدية،إ�ى�العامل��قتصادي�الذي�يعد�بحق�عام©�حاسما
�كث�_�من� �مظاهرvي �عن �عبارة �يص�_�التدين �أن �العوامل �هذه �بسبب �غريبا فليس

��+حيان، �فرض �vي �قوية �ا�جتمع �سلطة �معه �دينية"أصبحت �كإعفاء�"شعائر ،
�5نسان��غ�_القادر �أن �ا�©حظ �إذ �مث©، �الذبح �من �شرعا �العيد �توف�_�أضحية ع�ى

بقدر�ما�يستجيب�Þكراهات�وضغوط�ا�جتمع�ولو�بلجوئه�§يمتثل�لشروط�الشع�_ة،�
  .�ؤسسات�القروض�البنكية،�الÆ&�تحقق�أرباحا�خيالية�vي�مثل�هذه�ا�ناسبات

�با�غرب، �الدينية �وتطوير�الظاهرة �صناعة �vي �التاري¿ي �الجانب �Üهمية �ونظرا
مؤسسة�لكل��والÆ&�تعود�جذورها�+و�ى�إ�ى�بداية�ظهور�الدين�أص©،�باعتبارها�مرحلة

�ولذلك��الحمو§ت�الدينية�داخل�ا�جتمع، �للتدين�لدى�+فراد، الذي�يؤسس�بدوره
�با�غرب، �الدينية �للظاهرة �العميق �هو�+صل �البعد �ا�ظاهر��فهذا �من �واك��ا وما

  .الدينية�إ�ى�يومنا�هذا

لدرجة��بدأ�5س©م�يتغلغل�vي�نفوس�ا�غاربة،�هكذا�بموازاة�العصور�الوسطى،
قتصادية�والسياسية�والع©قات��جتمع�الذي�تدور�عليه�الحياة��هو�محورا�أصبح

جتماعية�ب�ن�الناس،�أصبح�للعلماء�والفقهاء�دور�كب�_�vي�توجيه�الناس�باعتبارهم�� 
  .هم�و§ة�+مور�الحقيقي�ن�وإن�حكم�غ�_هم

وايا�جتماعية�الÆ&�كانت�تتمتع��Õا�الز عض�الدراسات�للمكانة�الدينية�و� ب�تش�_
منذ�العصور�الوسطى�إ�ى�غاية�القرن�العشرين،�قبل�أن�ت`_اجع�إ�ى�مستويا�Ûا�الدنيا�

انطلق�مع�الدولة�العلوية،�من�خ©ل�السحب�ا�منهج�للبساط�من��عb_�مخطط�طويل،
تحت�أقدام�الفقهاء�وشيوخ�الزوايا�بكل�الوسائل،�فاستوعبت�جلها�الرسالة�مع�مرور�

أو�نفحات��تتخذ�طابعا�فولكلوريا�لدى�بعض�الناس،الوقت،�مما�جعل�هذه�العقائد�
  .تؤثت��شهد�عام�ليس�إ§�صوفية

�ا�جتمع� �تعميق�التدين�vي �vي �الذي�تلعبه �عامل�ال`_بية�والدور نستحضر�هنا
فإن��انط©قا�من�+سرة،�بدءا�بإلحاق�+طفال�بالكتاتيب�القرآنية�أو�ا�درسة،�ا�غربي

�السلوك�اليومي�للمغاربة،�عامل�ال`_بية�الدينية�يؤثر�بشكل وإن�كان�عدم��فعال�vي
الطريقة�الكمية�ا�عتمدة��ال`�امهم�بالدين�يعد�أمرا�واقعا�Üسباب�عديدة،�vي�مقدم½�ا

فا�ناهج�ا�درسية�تعتمد�تسلسل�السور��vي�تقديم�مادة�ال`_بية�5س©مية�للمتعلم�ن،
واضيع�لها�ع©قة�بالجنة�و9يات�وإن�كانت�مضامي�³ا�§�تتناسب�وأعمارهم،�تغطي�م
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مواضيع�لها�ع©قة�با�جتمع�ا�كي�الذي�كان�نزول�القرآن�فيه�...والنار�وأنواع�العقاب
  .)�Áتم�بالتوحيد،�(الوعد�والوعيد

�إن�انتقاء�9يات�ا�دنية�وإن�كانت�§ترا×ي�التسلسل�ال`_تي &�للقرآن،�وال�Û�&Æم
�و�  �والتسامح �التعاون �قيم �و5خاءتقوية ��Õا،...والتضامن�ح`_ام �ا�تعلم�ن �وتشبع

�كفيل�بأن�يؤسس�لثقافة�الحواربشكل�عام�vي�ا�جتمع،�بدل�تدريس�سور�مثل�سورة
تفوق�بكث�_قدرات��"�فإن�إدراك�معان�Ðا�وإن�كانت�سور�قص�_ة،...الزلزلة�-"الكافرون�

�القرآن،�ا�تعلم�ن�الصغار�الفكرية، �َمن�وض�مع�العلم�أن�العيب�ليس�vي �vي ع�وإنما
�قدرا�Ûم، �مع �ا�ضام�ن �هذه �يوظف �كيف �يعرف �ولم �التلميذ��ا��³اج وهو�مايجعل

وأن�ثقافته�الدينية�ضعيفة�تتغذى�ع�ى�ا�شاهدة��مالقن�له�بصعوبة،�ين¸·�Ýبسهولة،
  .والتقليد

�9باء� �مرافقة �5صرارع�ى �أيضا، �الدينية �الثقافة �vي �ال`_بية �تجليات من
�أي �ا�ساجد �إ�ى �Üبنا�Çم �دور�و+مهات �vي �وتسجيلهم �الدينية، �و+عياد �الجمعة ام

�5س©مية� �الجمعيات �أو�بعض �5س©مية، �والشؤون �+وقاف �لوزارة �التابعة القرآن
فض©�عن�ا�قررات�ا�درسية�ا�غربية�الÆ&�تحض�ع�ى��ا�سموح�لها�بمزاولة�نشاطها،

�§تغفر، &Æالكبائر�ال� �من �الكفر�باعتباره �فك�عدم �الطفل �لدى �أن��رةتتكون مفادها
  .دون�أن�ي¾ي�مع5�ÝÑيمان�الكفر�يعادل�النار،

�بإلغائه�العقل�من�منظومة�الدين،�إن�التدين�vي�ا�غرب�يتخذ�طابعا�طقوسيا،
�وهو�ما�شجع�العديد�من�قنوات�والعمل�ع�ى�تقزيمه�وتحجيمه�إ�ى�مستوياته�الدنيا،

5قبال�ا�`�ايد�للجمهور��تجار�باسم�الدين،�من�خ©ل5ع©م�الديÑ&�من��نتشار�و�
�هذه� �عما§�vي �شيوخها �فأصبح �5دمان، �لدرجة ��جتماعية �الطبقات �كل �من عل�Ðا

�ك©ما، �يقولون �القادمة،�القنوات، �الحلقة �vي �عنه �يعرض��وي`_اجعون �من وم�³م
خدمات�ع©جية��Ûم�السحر�وبعض�+مراض،�خاصة�ا�قوية�للمناعة�بموازاة�أصوات�

vي�ح�ن���ÁÞام�الناس�أن�ذلك�يدخل�vي�صميم�الدين�5س©مي،�مقرئ�ن�مشهورين،
  .أ�Úا�ثقافة�§ع©قة�لها�بالدين�أص©

�dZ	א����?؟	-2Xא	W.א/	�Z����	�` =	��P	WA�+��dZ	א����?؟א�+�A	�א�Xא	W.א/	�Z����	�` =	��P	WA�+��dZ	א����?؟א�+�A	�א�Xא	W.א/	�Z����	�` =	��P	WA�+��dZ	א����?؟א�+�A	�א�Xא	W.א/	�Z����	�` =	��P	WA�+� KKKKא�+�A	�א�
�سبق، �فيما �حاولت �تصقلها��لقد &Æال� �وال`_بية �التنشئة �تأث�_�دور �أبرز أن

عتقادات�وصناعة�مجموع�� �يمان�الفردي،باستمرار�وسائل�5ع©م�vي�نحت�معالم�5 



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 146

�فكيف�يتحول�5يمان��داخل�ا�جتمع، �يقوي�ع©قة�5يمان�الفردي�بالجماعة، بما
�إيمان� ��Áيمن �وكيف �وتلقائي؟ �سلس �بشكل �الجماعة �حالة �إ�ى �الفرد �حالة من
�التأط�_؟� �مستوى �إ�ى �التلقائية �مستوى �من �انتقاله �بعد �الفرد �إيمان �ع�ى الجماعة

  .إخضاع�5س©م�ليتما�·�Ýوالنظام�السياë·&�لكل�مجتمع�ومن�تم

�الفردي� �التدين �لع©قة �طبي¾ي �امتداد �والتدين، �الدين �ب�ن �الع©قة �هذه إن
�إطار�ا�جتمع، �ضمن �يندرجان �لكو�Úما �عموما، �5ع©م �ووسائل فالدراسة��بال`_بية
�وب �حقا، �الدين �صميم �هو�من �ما �التمي���ب�ن �ع�ى �إ§�بالقدرة �أشكال�§تستقيم اي

�الشعبية، �أوامر��ا�عتقدات �باعتباره �فالدين �شعبيا، �لونا �تتخذ �أن �لها �أريد &Æأو�ال
ونوا�ي�له�شكل�موحد�لكن�تجلياته�ومظاهره�مختلفة،�وهو�ما�يحتم�بالضرورة�تعدد�
�بحسب�اخت©ف�وجهات�النظر�وا�رتكزات�الفكرية� �الواحد، &Ñالقراءات�للنص�الدي

بخ©ف�التدين��دين�الفردي�حقيقي�ناتج�عن�قناعة�خاصة،من�هنا�كان�الت�لكل�فرد،
�اعتباري  �تؤطره�	1الجما×ي �جما×ي، �بشكل �ينعكس �الذي �الفردي �التدين وأساس

لذلك�ليس�عبثا�أن�يحث�5س©م�ع�ى�ضرورة�الفعل��+بعاد�السيكولوجية�والدينية،
�بأداء �أساسا �ا�تعلقة �العبادات �جوانب �vي �خاصة �فيه، �وال`_غيب الص©ة��الجما×ي

انسجاما�مع�طبيعة�5نسان��جتماعية،�و�ا�لهذه�الشعائر�من�،	والحج�بشكل�جما×ي
�الفعل� �vي �لتحقيق�سعادة�5نسان�عb_تفاعله�وانصهاره �تس¾ى غايات�ومرامي�مث�ى،

ف©�خ�_�vي�تدين�فردي�ليس��الجما×ي�ا�ؤسس�ع�ى�+مر�با�عروف�والنã&�عن�ا�نكر،
  .و§خ�_�vي�تدين�جما×ي�غ�_�مؤطربو×ي�ديÑ&�فردي�له�امتداد�وأفق�جما×ي،

�الدين، �vي ��جتما×ي �الجانب �هذا �من��إن �ج�_تر�ينطلق �كلفورد �جعل هو�ما
اف`_اض�نظري�بخصوص�الدين�5س©مي،�مفاذه:�"أنه�مؤسسة�اجتماعية،�والعبادة�
�نشاط�اجتما×ي�و�عتقاد�قوة�اجتماعية،�وعليه�فإن�دراسة�الحياة�الدينية��جتمع

�الحياة� �داخل �الفرد �يستعملها &Æال� �الد§لة �أنساق �تحليل �من �تبدأ �أن �ينب»ي ما،
 2.�جتماعية"
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ولذلك�فهناك�مسافة�كب�_ة�ب�ن�دراسة�الدين�من�حيث�كونه�دينا،�ودراسته�vي�
�فهو�أمر�آخر، �با�جتمع �وارتباطه �يتصوره��ع©قته �ما �مع �مواجهة �vي �نكون �أننا أي

�ثقاف �يشكل �وما �دينا، �فهناك�الناس �5س©مات، �تعدد �عن �ا�سؤولة �5س©مية ½�م
�+ندوني¸·& �و5س©م �ال`_كي �و5س©م �5فريقي، �و5س©م �العربي �بسبب�51س©م ،

�للعامل� �والتأث�_�القوي �جهة، �من �العبادة �vي �العم�ي �الجانب �ب�ن �القوي ال`_ابط
�جهة �من �5س©مية �الثقافة �vي �عميقة �تاريخية �عb_�حقب ،&·ëهذان��الطقو� أخرى،

�من�هذه�الخاصية�استطاعت��العام©ن�يعدان�أبرزنقاط�التدين�الجما×ي، وانط©قا
�vي�الساحة�الدينية�ا�غربية�إ�ى�حدود�الساعة� �تاريخيا وإن�كانت��-أن�تسود�الزوايا

رغم�ما�راكمته�أحيانا�من�انحرافات�واضحة،�يجمع�الكل�ع�ى�بط©�Úا،��-بشكل�أقل�
دينية�الصحيحة،�فã&�حاضرة�كرموز�بقوة�خاصة�vي�ا�واسم�وبعدها�عن�+شكال�ال

�من� �العديد �فشلت �لذلك �ا�جتمع، �vي �تجدرها �يسهل &·ëسيا� �بدعم و+ضرحة،
"الحركات�التصحيحية�"�الÆ&�نصبت�نفسها�لتنقية�الدين�من�الشوائب�العالقة�به،�

�ع� �Þجبار�الناس �منه �كخيار�§مناص �العنف �اعتمد �بعضها �بل �جدوى، �دون ى�من
�طريق��اتباعها، �عن �5قناع �vي �فشلها �ع�ى �+مر، ��Áمه �من �إ�ى �رسائل �ترسل بذلك

  .فكيف�تتم�عملية�مأسسة�التدين�vي�ا�جتمع�ا�غربي؟�الحوار�لتحقيق�مشروعها،

3	-	Wא���fא��	+U�:א�	9 .	A�	?א����	dZ�Xא	�	A�+א�	�:!g�Wא���fא��	+U�:א�	9 .	A�	?א����	dZ�Xא	�	A�+א�	�:!g�Wא���fא��	+U�:א�	9 .	A�	?א����	dZ�Xא	�	A�+א�	�:!g�Wא���fא��	+U�:א�	9 .	A�	?א����	dZ�Xא	�	A�+א�	�:!g�	 

 :ا�ساجد	:أ

�ا�جتمع �vي �التدين �مأسسة ��إن �باÜمر�السهل،وإعطائه �ليس �مغربيا �طابعا
يحتاج�إ�ى�تراكم�تاري¿ي��واكبة�ا�ظاهر�الدينية�با�غرب،�والتحول�الذي�عرفته�هذه�
�الجوامع� �داخل �تتم �كانت �ما �غالبا &Æال� �الدينية، �وتأط�_+مور �تنظيم �vي ا�ؤسسة

� �هللا �بيوت �باعتبارها <� V� �� ��8�; U) V =!��'�وا�ساجد���� O=�2،�
فا�فروض�أن�تكون�فضاءا�Ûا�محايدة�غ�_�تابعة�Üية�جهة،�جعلت�من�قدسية�ا�كان�

�لكون�الدين�5س©مي �السياسية، �من�قبل�السلطة �احتوائه يحث��ورمزيته�صعوبة
فليس�هناك�مكان�أطهر�وأنسب��الناس�ع�ى�التعلم�والتفقه�vي�أمور�الدنيا�و9خرة،

اره�عمل�يوازي�"الجهاد"�vي�سبيل�هللا،�فض©��مارسة�وتعلم�الشعائر�الدينية،�باعتب
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عن�التقديرالكب�_�الذي�كان�يح�Ý·Ùبه�العلماء�داخل�ا�جتمع،�فهم�vي�مرتبة�+نبياء�
فبداخله�كانت�تتم�هيكلة�ا�جتمع�من�خ©ل�مأسسة�التدين�بفعل�عملية��وورث½�م،

�و� التج �الثقافية �الحياة ��جا§ت �و�انس �والسياسيجتماعية ونظرا��...ةقتصادية
�للتحول� �الكb_ى �ا�عالم �ترسم �كقاطرة �ا�سجد �يلعبه �كان �الذي &Ñالدي� للدور

فالزكاة�كانت�مصدرا�مهما�vي�الدعم��ا�جتم¾ي،�فإن�عامل�التمويل�لم�يكن�مطروحا،
إ�ى�جانب�ما�يوقفه�ويحبسه�الناس،�من�أرا«·&�أو�غ©ت�ف©حية�ابتغاء�وجه�هللا،�هو�

� �ذات �محورية �مؤسسة �جعله �قوي،ما �للصغار�وتعليم��نفوذ �القرآن �بتحفيظ تقوم
لدرجة�أن�بعض�الناس�كانوا�يفنون�أعمارهم�vي�طلب��مبادىء�الكتابة�واللغة�للكبار،

فقد�كان�فضاء�للتنشئة��جتماعية�بامتياز،�وهذه�السلطة�منحت�ا�ؤسسة��العلم،
قبل�أن�تتحول��Ñ&،مما�جعلها�vي�قلب�ا�جتمع�الدي�الدينية�استق©لها�ا�ا�ي�وا�عنوي،

  .إ�ى�مؤسسات�ذات�وظيفة�حكومية

  الزوايا:	:ب

،&Ñالدي� �ا�غرب �لتاريخ �ا�تتبع �كخاصية��إن �الصوvي �بالنمط �متم��ا سيجده
�ا�تغلغلة�vي�جل��مغربية�جمعت�ب�ن�الدين�والتصوف، سمحت�بتعدد�وك�_ة�الزوايا

�ا�ناطق، �هذه �مع �وتكيفت �اندمجت �أ�Úا �لدرجة �ا�غرب، ��أنحاء �هذه�وقد ساعدت
�بالتقدير� �ارتباطها �إ�ى �جذورها �بعض �تعود &Æال� �الخاصية �هذه �بلورة �ع�ى الشروط

آل�البيت�vي�شخص�جدهم�عليه�الس©م،�مما�رفع�من��ح`_ام�الذي�كان�يح�Ý·Ùبهو� 
�ونجمهم، �الشرفاء �ينمو�بدعم��قيمة �الرمزي �ونفوذهم ��جتما×ي �حضورهم فبدأ

&Ñتوجد�فيه�،�مم1حركة�التصوف�منذ�العهد�ا�ري�&Æا�قوى�حاجة�الناس�وا�جتمع�ال
�من�يؤطرها، �إ�ى �الدينية��تلك�الزوايا �الساحة �vي �الصدارة فاحتل�التصوف�وضعية

السياسية،�فبعضها�نشط�vي�ميدان�التوعية�الدينية�والثقافية،�وvي�ترسيخ�5س©م�
موا�vي�كما�أسه�وتعريف�العامة�بقواعد�السلوك�الديÑ&،�ونشر�قيم�الزهد�+خ©قية،

�الناس، �بأدوار�الت�تيس�_�حياة �� وقاموا �ا�ستوى �ع�ى �ال�ûاعات �vي جتما×ي�حكيم
�التوسط� �لهم �وعرف �والطرق، �+سواق �حماية �vي �دورا �لعبوا �كما ،&·ëوالسيا

�ع�ى��2والشفاعات �السيطرة �من �مك�³ا �مما �الناس، �مشاكل �من �بذلك �قريبة فكانت
�أع �ومحاربة �مصالحها �لخدمة �وسخر�Ûا �السياë·&�العامة، �الجانب �فاختلط دا�Çا،
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�جميع� �ع�ى �سياسية �قوة �تاريخية �حقب �خ©ل �أصبحت ،&Ñوالدي� و�جتما×ي
�أو�إسقاطها،�ا�ستويات، �دولة �لقيام �تؤسس �أن �الدولة��فاستطاعت �مع �وقع كما
  �1.فحلت�محل�ا�خزن�دون�منازع�السعدية،

� �كامل�قواها، �vي �حيث�كانت�الزوايا �مع�حكم�العلوي�ن، تزايدت�فروع�وتزامنا
بفضل�ال`_اكمات��الزوايا�ونشطت،�مما�ساعد�زوايا�أخرى�جديدة�وقوية�ع�ى�الظهور 

والتفاع©ت�ا�فضية�للتنافس�ب�ن�هذه�الزوايا�من�جهة��التاريخية�ا�وروثة�من�جهة،
و�ي�عوامل�كلها�أهل½�ا��فالرهان�ع�ى�العامة�كان�خيارا�اس`_اتيجيا�بالنسبة�لها،�أخرى،

مك�³ا�ذلك�من��رياديا�ومبادرا،�§دور�ا�اكث�vي�ا�ساجد�وقباب�الزوايا،أن�تلعب�دورا�
�من�الصوvي� �فانتقل�الو�ي �نفس�الوقت، �vي �الدينية�والسياسية �ب�ن�السلطة الجمع

�هللا، �عبادة �vي �الزاهد �النقي �السياسية��التقي �+حداث �أفرزته �الذي �الو�ي إ�ى
�الديني�والتاريخية، �ا�شروعية �يضفي �كمدعم �الحاكمة�إما �ا�ركزية �السلطة �ع�ى ة

�سم&�بصوفية�الس©ط�ن، �حسب�تعب�_�أحمد�التوفيق�"عبارة��ضمن�ما الذين�كانوا
ومحطات�ترحيل�لطاعة�العامة��عن�محطات�لتوزيع�نفوذ�السلطان�vي�اتجاه�العامة،

�السلطان، �اتجاه �+رباح�vي �من �نصي��م �ذلك �مقابل �وزعيم��،2ولهم �كمعارض وإما
  3.من�قبيل�الزاوية�الد§ئية�قبائل�الÆ&�تمنحه�الطاعة�والو§ء،�جموعة�من�ال

�للمغرب، �من�تاريخ��ستعمار�الفرن¸·& �ا�رحلة�ا�عاصرة �vي حيث�ال`_اجع��أما
الب�ن�للسلطة�السياسية�vي�الدفاع�عن�حرمة�الوطن،�فإن�هؤ§ء�"+ولياء"�هم�من�

+نصار،�معلن�ن�الشرارة�+و�ى�رفعوا�راية�الجهاد�vي�وجه��ستعماروعبؤوا�ا�ريدين�و
�فb_زت�الحركة�الطرقية�كقوة�شعبية،�اكتسحت�ا�دن�والسهول�والجبال،�للمقاومة،

�والسياسية �الروحية �القيادة �ف�Ðا �احتلوا �الذين �ا�ثقف�ن �من �العديد ،�4باستقطا�Õا
�كب�_ا، �تراجعا �الزوايا �هذه �تعرف �أن �ع�ى��قبل �الحاكمة �السلطة �ترك�� بفضل

� �فاقدة�استقطاب �أعجاز�خاوية، �شبه �إ�ى �تحويلها �ع�ى �والعمل �الزوايا، �هذه زعماء
�توجه� �ذات �جديدة �حركية �دينية �تيارات �ظهور �إ�ى �باÞضافة ،&·ëالسيا� للحس
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�تبنته��"إص©<ي" �الذي �التيار�السلفي �أبرزها �خارجه، �أو�من �التصوف �داخل من
Æب�من�ا�عسكر�عناصر�من�الحركة�الوطنية،�أو�تعلق�+مر�برياح�التغي�_�ال�Ûبدأت��&

�التصوف� �جعلت �عوامل �كلها �ألوانه، �بكل �الفكر�اليساري �وظهور �ذاك، �آن الشري
  .مظهرا�من�مظاهر�صوفية�الس©ط�ن�ليس�إ§

�منذ�القدم�هو�الهيمنة�ع�ى�شؤون�تلك� �السياسية لقد�كان�هاجس�السلطة
�الدينية، ��ا�ؤسسات �الفقهاء �لدور �ا�منهج �التغييب �خ©ل ��-من �جامع �- القروي�ن

�نظرا� ��ستعمار، �مرحلة �وأثناء �قبل &·ëوالسيا� &Ñالدي� �ا�جتمع �فضاء �من والزوايا
للدور�الÆ&�كانت�تلعبه�هذه�ا�ؤسسات�vي�التأط�_�والتوجيه�كما�أشرت�سابقا،�لدرجة�
�إ�ى� �يتوددون �كانوا �5س©مية �الدولة �امتداد �ع�ى �ا�غربية �الدولة �س©ط�ن �بعض أن

�ا�ؤسسات�الخار  �الحكم�§�تتحقق�إ§�هذه �لكون�مشروعية �نفوذهم، جة�عن�دائرة
وهو�ما�يعÑ&�أن�السلطة�السياسية�كانت�vي�العمق�رهينة�vي�يد�السلطة��بموافق½�م،

�هذه� �إفراغ �ع�ى �يعمل �ودقيق �شامل �مخطط �وضع �من �§بد �كان �ولذلك الدينية،
  .ا�ؤسسات�من�مضامي�³ا�ا�عارضة�عb_�تاريخ�طويل

� �أم�_ �لقب �وظف �الدولةلقد �خلفاء �مع �سياسيا �توظيفا +موية��ا�ؤمن�ن
قبل��وظهر�لقب�أم�_�ا�سلم�ن�vي�ا�غرب�Üول�مرة�مع�يوسف�بن�تاشف�ن،�والعباسية،

وهو�اللقب�الذي��أن�يتم�تغي�_ه�بلقب�أم�_�ا�ؤمن�ن،��ا�له�من�رمزية�دينية�وتاريخية،
قته�السلطة�السياسية،�§زال�متداو§�لحد�9ن،�كان�ذلك�مكسبا�سياسيا�هاما�حق

كمؤشر�يقوي�الرغبة�vي�التقدم�أك�_�نحو�تنفيذ�ا�شروع،�خاصة�خ©ل�عهد�الدولة�
  .العلوية

�الثانية �والزوايا،�+ولوية �ا�ساجد �احتواء �vي �قوة��تتمثل �مصدر باعتبارها
&Ñا�من�نظام�دي�Õاية�كل�ص©ة،�كما��-ا�ؤسسة�الدينية،�وما�يرتبط��Úكإغ©قها�بعد�

�مث©�هو�معم �الراهنة �ا�رحلة �vي �به �ع�ى��-ول �والقيم�ن �والعلماء �الفقهاء واحتضان
�تاريخ��أمرها، �أن �القول �ويمكن �لسلط½�ا، �تابعة �برم½�ا �ا�ؤسسة �جعل �ع�ى والعمل

خاصة�الزاوية�الد§ئية�الÆ&�كانت�تشكل��الزوايا�هو�تاريخ�إضعافها�بأشكال�مختلفة،
�عن�الحكم، �مجالها �ال`�استق©§�vي �مرور�الوقت�فتم �لتصبح�مع �ترويضها _ك���ع�ى

إذ�كان�§بد�من�شن�حرب�عل�Ðا،��وإن�كان�ذلك�ليس�باÜمر�السهل،�مؤسسة�حكومية،
� �القرن �vي �رشيد �السلطان �قام �vي�17فقد �ذلك �تمثل �الزوايا، �ع�ى �بحرب م

�الشيخ� �قبل �من �+نظار، �تحت �ليكونوا �مركز�السلطة �إ�ى �شيوخها إحضاربعض
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،&·ëي�وبعد�قضا�اليوvئه�ع�ى�زاوية�د§ء�تشوف�إ�ى�القضاء�ع�ى�نفوذ�جميع�الشيوخ�
�من�خ©ل�استغ©ل��،1ا�جال�القب�ي �أخرى�أك�_�فعالية، �ابتدعت�السلطة�طرقا كما

�تم�تبنيه� �التيار�السلفي�vي�ا�شرق�مث©، �فعند�ظهور الصراع�وتأجيجه�ب�ن�الزوايا،
�لتيار�الصوفي �القوي �ا�حارب �Üنه �سياسيا، �من��ة،ومناصرته �ال`_تيبات �هذه مكنته

�سياسته، �ضمن �الزوايا �من �العديد �أجندات�دمج �تخدم �كأدوات �واستعمالها
�العقارية� �والهبات �الهدايا �تقديم �خ©ل �من �ل©حتواء، �ترتب &Æال� �ا�خزنية الوظائف

ÝÆح� �الزوايا، �� �لهذه �بدل ��قتصادي �بالجانب �الديÑ&،�تنشغل �بالتأط�_ هتمام
�ا �الظهائر �للزاوية،�واستصدار �ا�خزن �قبل �من �رسميا �اع`_افا �بوصفها لسلطانية

�بذلك� �فتحول �لنفوذها، �التابعة �ا�نطقة �شؤون �إدارة �قصد �بتفويضات وتمتيعها
�الدولة، �لدى �موظف�ن �إ�ى �مخزنية،�شيوخها �زوايا �إ�ى �معارضة �زوايا �من �فانتقلت

�الحاكمة، �للس©لة ��ستمرارالتعاق & �ضمان �الجديدة �م�مهم½�ا �من�موظفة �تبقى ا
  .رصيد�الرمزية�+خ©قية�الÆ&�تتمتع��Õا�لدى�العامة

�ا�ناهض� �الجهادي �5س©م �نحو�اعتماد �عديدة �زوايا �دفعت �أخرى �جهة من
ل©ستعمار�مباشرة،�ومع�تطور�الدولة�ا�دنية�الÆ&�تمكنت�من�بسط�يدها�ع�ى�الشأن�

بجعل�العلماء�موظف�ن�فقد�تم�ربط�ا�ؤسسة�الدينية�بالدولة�مباشرة،��العام�للب©د،
  .لدى�الدولة

  :א��+�A	א����?	�א�h!:��	א�+����	�	א��<�3	א��א'��א��+�A	א����?	�א�h!:��	א�+����	�	א��<�3	א��א'��א��+�A	א����?	�א�h!:��	א�+����	�	א��<�3	א��א'��א��+�A	א����?	�א�h!:��	א�+����	�	א��<�3	א��א'��	-	4

  أسس	النظام	الدي{e:	- أ	

من��ما�كنا�لنفهم�عن�قرب�+سس�الÆ&�يرتكز�عل�Ðا�النظام�الديv�&Ñي�ا�غرب،
قات�تلك�كانت�ا�نطل�دون�البحث�vي�ا�ؤسسة�الدينية�وع©ق½�ا�با�جتمع�أو�السلطة،

العميقة�Üسس�الظاهرة�الدينية�با�غرب�vي�ا�رحلة�الراهنة�بعد�ال`_ويض�والتمكن�
الكامل�م�³ا،�بما�يجعلها�تخدم�ا�ؤسسة�السياسية،�بمع�ÝÑأن�أهم�+سس�والتوابث�

�با�غرب، &Ñالدي� �النظام �عل�Ðا �تأسس &Æإديولوجية��ال� �ب�ن �التام �وا�زج هو�الربط
تدي�ن�السياسة�وتسييس�الدين�من�خ©ل�الجمع�ب�ن��السياسة�بإديولوجية�الدين،

                                                           
  5421نسانية�ص:-دينامية�السلطة�vي�ا�غرب�قبل�الحماية��،صلحاء�وس©ط�ن�- أحمد،�التوفيق�-�1



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 152

والÆ&�تخ`�ل�vي:�إمارة�ا�ؤمن�ن�والعقيدة�+شعرية�وا�ذهب�ا�الكي��،1التقليد�والحداثة
فمشروعية�أم�_�ا�ومن�ن�تجمع�ب�ن�الديÑ&��ذال�والتصوف�ع�ى�طريقة�الجنيد�السالك،

�معا، &·ëوالوحيد�والسيا� �الشر×ي �هو�ا�مثل �وهو��ويعتb_�ا�لك �الدينية، للشرعية
�ودنياها �5س©مية �الجماعة �دين �حفظ �ع�ى �العلم&��،2القائم �ا�جلس وهورئيس

فوزير�+وقاف�تابع�له�وليس�إ�ى�رئيس�الحكومة،�يدخل�ضمن��يع�ن�أعضاءه،�+ع�ى،
�يتأسس� &·ëفأي�حزب�سيا� �كالداخلية�والدفاع�أو�الخارجية�والعدل، �السيادة وزراء

�يعت �دينية، �أسس �5 ع�ى �عن �ير b_�خارجا �الذي �أم�_�ا�ؤمن�ن �حول باÜمة��هبطجماع
  .3البيعة�ي�أ§�و��،امقدس�اباطر 

�والديÑ&،�ذال &·ëا�زج�ب�ن�السيا� �العلوية�أي�إحراج�vي �لم�يجد�ملوك�الدولة
�و�  �الشرف �عنصر �ع�ى �ال`_ك�� �بالد§لة�لكون �+مر �وتعلق �البيت، �آل �إ�ى نتماء

�ن�وتوظيفها�سياسيا،�أو�بالتعاقد�الديÑ&�والسياë·&��فهوم�التاريخية�للقب�أم�_�ا�ؤمن
�.دينية�قديمة�لها�ما�يb_رها�تاريخيا،�ومستأنس��Õا�من�قبل�الجميع�كلها�رموز �البيعة،

،&Ñوالدي�&·ëوهو�الوضع��لذلك�يتخذ�السلطان�صفة�ا�ؤسسة�ا�تفردة�با�جال�السيا
�&Ñيا�الزوا�-الذي�يضيق�الخناق�أك�_�ع�ى�الفاعل�الدي-��&·ëفإما�أن��-الحزبي��-والسيا

�أحسن�+حوال،� �السياسية�بشروط�والقبول�بأنصاف�الحلول�vي �اللعبة تنخرط�vي
�ورسم��وهو��ختيار �تركن�ضمن�+دوات�ا�حافظة�لخدمة�+جندات، الذي�يجعلها

�الذي� �ا�حافظ ��حتياط �من �كجزء �الدولة �فتستعملها �لها، �الطموحات سقف
،��Á4دد�مصالحها��حظات�الحرجة،�من�أجل�كبح�أي�مس¾ى�مغايرتستع�ن�به�vي�الل

�الشرعية� �منازعة �ع�ى �القائمة �ا�كشوفة، �للمعارضة �مضطرة �نفسها �تجد وإ§
إذ�للمغرب�تجربة�مريرة�خ©ل�مرحلة�السبعينيات��وا�شروعية�للمؤسسة�الحاكمة،

لذلك�ك�_��جهادية،ب�ن�اليسار�وا�ؤسسة�ا�لكية،�و9ن�بي�³ا�وب�ن�الحركة�السلفية�ال
فهناك�5س©م�الرسم&�الذي�تمثله�الدولة�من��الحديث�عن�العديد�من�5س©مات،

وهناك�5س©م��خ©ل�الفقهاء�والعلماء�التابع�ن�لوزارة�+وقاف�والشؤون�5س©مية،
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�5س©مية، �والجماعات �الحركات �من �طيف �يمثله �الذي �5س©م��الحركي وهناك
لعامة�من�الناس،�يقتصر�ع�ى�الفرائض�والسûن�ا�تخللة�لبعض�الشع &�الذي�تمثله�ا

ولعل�هذه�الفئة��ي��العادات�والتقاليد،�كزيارة�+ضرحة�وا�واسم�قصد�التb_ك�م�³ا،
�ال`_اجع� �vي �بدأت �قد �كانت �وإن �ا�غربي، �ا�جتمع �vي �العريضة �القاعدة �تشكل &Æال

� �5ع©م �يلعبه �الدورالذي �مقدم½�ا �vي �عديدة، �التوعية،Üسباب �لسنا��vي �أننا ÝÑبمع
�نموذج �يؤطر�الجميع،�أمام �واحد &Ñهذه��دي� �ضمن �تدخل �عديدة �نماذج �أمام بل

+صناف�الث©ثة�عموما،�وإذا�كانت�الفئة�+خ�_ة�الÆ&�تمثل�5س©م�الشع &�لم�تعد�
�فإن�توجه�5س©م�الرسم&�و5س©م�الحركي� �الصراع�مع�أية�جهة، �إدارة قادرة�ع�ى

́خر،يعرف�تص حسب�ا�عطيات�السياسية،�يمثل�هذا�النوع�من��دعا�كب�_ا�من�ح�ن�
�من� �موقعها �وما �للحركة؟ �التوجه �هذا �طبيعة ��ي �فما �السلفية، �الحركة 5س©م

  التدين�ا�غربي؟�

  تاريخ	التيار	السلفي	با�غرب:	-ب	

ظهر�التيار�السلفي�vي�ا�غرب�منذ�القرن�التاسع�عشر،�ولم�يجد�مكانا�مناسبا�
وكغ�_ه�من�التيارات�الفكرية�فقد�مر��ه�ضمن�التدين�ا�غربي�إ§�vي�القرن�العشرين،ل

فتارة�يحتضن�من�قبل�السلطة��بعدة�مراحل�قبل�أن�ينتã&�إ�ى�ما�وصل�إليه�اليوم،
�من�السلطة،�بعدما��الحاكمة�وتارة�تحاصره، دون�أن�نن¸·�Ýأن�ظهوره�كان�مدعوما

فكان�§بد�من��م،19خاصة�vي�القرن��وقوة§حظت�شوكة�التيار�الصوvي�تزداد�حدة�
فلم�تجد�غ�_�تيار�السلفية�الذي��محاصرته�والبحث�عن�تيار�ينوب�عنه�vي�إقصائه،

يرى�أن�كل�تدين�بعيد�عما�كان�عليه�السلف�الصالح�فهو�بدعة،�فقد�قام�السلطان�
وسل�سليمان�بمحاربة�الزوايا�من�خ©ل�مبدأ�محاربة�البدع�ا�تمثلة�vي�الخرافات�والت

�للزياني �الكb_ى �ال`_جمانة �vي �ذكره �ورد �وأصدر�منشورا �1باÜضرحة، �مستندا ع�ى�،
�با�شرق، �وقته �ظهر�vي �الذي �التيار�السلفي �عدة��مبادىء �§عتبارات �متذبذبا فكان

�والÆ&�كانت�تعرفأهمها،�طبيعة�ع©قته�مع�السل �ثم��طة�الغ�_�مستقرة �وجزرا، مدا
،�باÞضافة�إ�ى�2ذهبية�الدينية�الدائرة�vي�الشرق�بعد�ا�غرب�جغرافيا�عن�الحروب�ا�

�التيار �ا�شري�تظل�غريبة�عن�الثقافة�ا�غربية�+مازيغية�والعربية،�أن�مظاهر�هذا
�ا�غرب �تلقي �عند �الشرق،�لذلك �من �5ديولوجية �والتيارات �+فكارالجديدة �لهذه
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�لها �ا�§تجد �الخ©vي �لباسها �ع�³ا �ت�ûع ÝÆح"� �موقعا �الغالب �مع���شري،vي لتتكيف
،�قبل�أن�تصبح�جزءا�من�ثقافته،�كما�هو�الشأن�1ظروف�ا�غرب�وحاجاته�الخاصة"

  .بالنسبة�للتصوف�الذي�يتجدر�vي�عمق�تاريخ�ا�غرب

دخل�إ�ى�ا�غرب�حينما�كانت�تقرأ��إن�التيار�السلفي�ا�شري،�كما�يرى�الجابري،
�وا �الوطني�ن �الزعماء �آراء �مع �جنب �إ�ى �جنبا �ال�³ضوي�نآراؤه �مرحلة��2لدعاة إبان

�أن�تلبس�لباسا��ستعمار، �ا�غرب، �انتقلت�إ�ى �السلفية�حينما �أدى��Õذه آخر��مما
�وال`_بية��لها، &Ñالدي� �والسلوك �العقيدة �مجال �vي �5ص©حية �عبده فأفكار�محمد

والتعليم،�قد�اندمجت�vي�ا�غرب�مع�أفكارزعماء�الوطنية�ودعاة�التجديد�والتحديث�
�وغ�_هم،ا�صري �واللبناني�ن �والسوري�ن �تقمصت���ن �واحدة �سياسية �حركة vي

�أحد� �عb_�عنه �ما �فأنتجت �وتطلعاته، �وحاجاته �وظروفه �ا�غرب �وضعية خصوصية
  3ب"السلفية�الوطنية"�و"السلفية�الجديدة"�رجالها،

"هناك�من�يرى�أن�التيار�السلفي�نجح�فع©�vي�نشر�أفكاره�vي���Õذه�الخصوصية
،�4حv�ÝÆي�ب©د�عبده�وجمال�الدين�+فغاني�الدرجة�أنه�لم�يحصل�عل��Ðمجال�ا�غرب،

  .من�خ©ل�+سلوب�الذي�اتبع�vي�الدعوة

�ا�ذهب�ضمن� �انتشار�هذا �ساهمت�vي &Æتلك�كانت�أهم�ا�راحل�و9ليات�ال
�فئات�عديدة�من�ا�جتمع�ا�غربي،�خاصة�التيار�الحداثي�منه�الذي�§يدعو�إ�ى�الجهاد،

�ا �شبيه�فالدولة �جعله �ع�ى �الرسمية �سياس½�ا �vي �التياروتعمل �هذا �تدعم �غربية
�ا�واسم� �إحياء �vي �دوره �وحصر �رسميا، �لباسا �ألبسته �الذي �الصوvي بالتدين

� �عل�Ðا �+موال �ودغق �- وا�ناسبات �نموذجا �التيجانية �� �- الزاوية �أجل ستمرار�vي�من
�العلمية، �البحوث �ودعم �الندوات �للتصو �إقامة �يعطى ÝÆخاصا�ح� �فلسفيا �بعدا ف

  .بالطبقة�ا�ثقفة

�نتائجها،� �لضعف �جدا �مكلفة �أصبحت �أ�Úا �أعتقد ��حتواء، �سياسة غ�_�أن
وهو�ما�أصبح�سائدا�من��بحكم�سهولة��نفتاح�ع�ى�+فكار�الدينية�+خرى�بالعالم،

  .خ©ل�ظهور�من�يتب�ÝÑالتشيع�أوا�سيحية
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�الظاهر  �هذه �محاصرة ��ةإن �مقاربات �من �نتائج��أمنية،انط©قا �تحقق لن
مرضية،�إ§�بنهج�حوار�شامل�يستحضر�التنوع�والتعدد�vي�التدين�با�غرب�تجسيدا�

  .خت©فة�5§هية�vي�أحقية�الناس�vي�� ل�راد

  نشأة	الحركات	?س_مية	با�غرب:	-ج	

�جماعة� �تأسيس �تاريخ �إ�ى �با�غرب �5س©مية �الحركات �ظهور �تاريخ يرجع
م،�إذ�تعاطت�مع�+فكار�ا�ستوردة�1928"�ع�ى�يد�حسن�البنا�سنة�"5خوان�ا�سلم�ن

�هذه� �مع �تعاط�Ðا �vي �ما �نوعا �ومتشددة �مقدسة، �أ�Úا �أساس �ع�ى �الشرق من
أو��مثل�كتب�ابن�تيمية�الخاصة�بالتأط�_�ا�ذه &�والفقã&،�+فكارالقادمة�من�الشرق،

�التنظيم&، �وال`_بوي �بالتأط�_�الحركي �الخاصة �قطب �سيد �الÆ&�كتب �الكتب �و�ي
"اكتسحت�vي�وقت�من�تاريخ�الحركة�5س©مية�ا�غربية�الساحة،�خاصة�كتب�سيد�

�حوى" �وسعيد �عبده،�1قطب �ومحمد �+فغاني �الدين �تغلغل��وجمال �سهل وهو�ما
�ب�ن� �من�مظاهره�منتشرة�إما +فكار�السلفية�vي�التدين�ا�غربي�ح�ÝÆأصبحت�جزءا

�الغ�_�حاصلة�ع� �قدر�كاف�من�التعلم،الفئات�ا�همشة �vي��ى وأخرى�معتدلة�نجدها
  .قلب�الخطاب�الديÑ&�الرسم&�ضمن�فتاوى�الفقهاء

وعن�أسباب�ظهور�هذا�التيار�والسياق�التاري¿ي�الذي�أنتجه،�يرجع�إ�ى�التغي�_�
�بمؤسسات� �التقليدي &·ëالسيا� �النظام �إثر�استبدال �ا�سلم�ن �واقع �ع�ى �طرأ الذي

ذلك�أن�جل�الدول�5س©مية�خضعت��وضة�بالقوة،أخرى�مستوردة�من�أوروبا�مفر 
� �القرن ��Úاية �القرن�18ل©ستعمار�مع �وبداية �الجزائر�وتونس�ومصر�وليبيا�19م �vي م

�vي��وا�غرب، �سائدة �كانت &Æال� �التقليدية ��جتماعية �البنيات �يحطم �أن واستطاع
Æال� �والسياسية �و�قتصادية ��جتماعية �التحو§ت �من �وبالرغم �فرضها�القبيلة، &

�إ§�أنه�لم�يستطع�أن�يغ�_من�عادات�وتقاليد�وثقافة�هذه�الشعوب،�ا�ستعمر�بالقوة،
من��كان�طبيعيا�أن�يطرح�بخصوصه�سؤال�الهوية،�وهو�ما�أدى�إ�ى�بروز�أزمة�القيم،

  .نحن؟�وماذا�نريد؟

إن��نشغال�بالسؤال�ا�ركزي�عن�قضايا�الهوية�أف�Ý·Ùبا�سلم�ن�إ�ى�منعطف�
�vيغاي�تاري¿ي �والتعقيد،�ة �نموذجان�الصعوبة �مختلفان،�يتجاذبه أولهما��ثقافيان

فرضه�واقع��ستعمار�والتحو§ت�ا�صاحبة�له�ع�ى�كافة��-فرن¸·&�باÜساس��-أوروبي�
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�النموذج�ن��ا�ستويات، �هذين �ضوء �ع�ى �+صل، �مشري �عروبي �قومي والثاني
�قبل �باريس �تتخذ �+و�ى �الفئة �فئت�ن: �إ�ى �النخب �استكمال�انقسمت �قصد �لها ة

�الغربية، �الحضارة �بقيم �والتشبع �تسافر�إ�ى��الدراسة �+خرى �الفئة �كانت �ح�ن vي
وvي�محاولة�لصياغة�نموذج��1،القاهرة�Þتمام�الدراسة�و�حتكاك�بالنموذج�ا�شري

�با�سلم�ن، �تحق�_��خاص ��ستعمار�ماهوإ§ �أن �قناعة �ع�ى �لخ�_ات�يتأسس و�Úب
 �� �كان �لذلك �عامة�الشعوب، �قضايا �من �نابعا �عاطفيا �انتماء �النموذج، �لهذا نتماء

�والعروبة،�ومش`_كة، �والدين �اللغة �وحدة �تبلورت��تؤطره �موضوعية �عوامل كلها
�النموذج، �هذا �مصر،�لتأسيس �ظهر�vي �كان �انتشاره��وإن �vي �صعوبة �يجد �لم فإنه

�ا�غرب، �ومنه �5س©مي �العالم �بلدان �باي �إ�ى �ال�وتصديره �عن �ا�باشر�ناهيك دعم
�الذي�كانت�ا�ؤسسة�الدينية�الرسمية�تقدمه�له�vي�شقه�ا�عتدل، &Ñفض©��والضم
�ال`_ويج�لبعض�الفتاوى، �vي �القنوات�السلفية �به �تقوم ظاهرة��عن�دور�5ع©م�وما

�وا�ثقفة، �وا�توسطة �ا�همشة �ا�جتمع �طبقات �جميع �+سلوب��نالت �اختيار مع
  .لل�إ�ى�القلب�دون�العقلا�ناسب�vي�التبليغ،�الذي�يتس

�ا�غرب، �vي �التيار�السلفي �لصالح �تلعب �كلها �شقه��عوامل �vي �اق`_ن الذي
�"ا�درسة� �عليه �يصطلح �ما �مؤسس �ا�غرب، �vي �اله©�ي �الدين �تقي �بشخص الوهابي
��Õدف� �من�السعودية، �قارا �شهريا �راتبا Ý·»كان�هو�أول�من�يتقا� �ا�غربية" الوهابية

مما�سيؤدي�إ�ى��ستعرف�هذه�ا�درسة�نموا�وتوسعا،�2غرب،القيام�بالدعوة�داخل�ا�
�الدار�البيضاء، �vي �لها �ا�ا«·&،�تفرعات �القرن �سبعينيات �من �ابتداءا حيث��وذلك

�يد�أحد�أتباع�اله©�ي،�سيتم �ع�ى �القرآن�والسنة" �إ�ى وهو��تأسيس�"جمعية�الدعوة
معيات�والحركات�ومن�تم�5ع©ن�عن�تكاثر�الج�،3محمد�بن�عبد�الرحمان�ا�غراوي 

�والعقدي، &ãالفق� �الجانب �vي �ا�شرقية �+صول �ذات �� �السلفية �هذا نتشار�أمام
�التيار، �لهذا �vي��الواسع �السياسية �با�ؤسسة &Ñالدي� �الشأن �ع©قة �طبيعة ��ي ما

  .ا�غرب؟
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  ع_قة	الشأن	الدي{e	با�ؤسسة	السياسية	با�غرب:-د	

لكونه�يخدم�مشروعا�متكام©�من��واعه،أمام�ا�د�ا�`�ايد�للتيار�السلفي�بكل�أن
خاصة�بعد�ظهور�ما�اصطلح�عليه��وانعكاس�ذلك�ع�ى�التدين�ا�غربي،�زوايا�مختلفة،

فقد�هيمن�الهاجس�+مÑ&�والسياë·&��الوطن،�بالصحوة�5س©مية�vي�الداخل�وخارج
ك�_�ولجأت�الدولة�لنهج�سياسة�تحكمية�أ�ع�ى�التعامل�مع�ا�سألة�الدينية�vي�ا�غرب،

� �أحداث �بموازاة ،&Ñالدي� ��16للمجال �التيارات�2003ماي �كل �تلجيم �أجل �من م،
�الضابطة �والقوان�ن �ا�ؤسسات �من �شبكة �وتوسيع �بخلق �وذلك للشأن��الدينية،

،&Ñصبغة��الدي� �ا�حاكمات �Þعطاء �استباقية، �كخطوة �جاهزا �5رهاب �قانون فكان
ضور�العلماء�vي�ا�ؤسسات�دستورية،�رافقته�إجراءات�مصاحبة�من�خ©ل�تقليص�ح

�ع�ى� �تعتمد �العلمية، �وا�جالس �+ع�ى �العلم& �ا�جلس �أن �"فا�©حظ �للب©د العامة
  1.طيف�متنوع�من�+شخاص�من�حيث�ا�سارات�العلمية�وا�هنية"

�للتعددية�الحزبية�الÆ&�تعتb_�التيارات� &·ëوالشكل�9خر�هو�فتح�ا�جال�السيا
�بدخوله�5س©مية �لها �العمل�السياë·&،منافسة �رصيد�§�تملك�+حزاب��ا وتوظيف

�شيئا، �منه �العلمانية �ا�رجعية �ذات �من��السياسية �ا�ستورة �5ديولوجيات فكانت
ا�عسكر�الشري�§�تو�ي�اهتماما�للدين،�بل�تعتb_ه�أفيون�الشعوب،�وبذلك�استقلت�

�الدولة، �لصالح �بي�³ما �الصراع �أجج �وهو�ما �الحقل، �هذا ��من �هذه القوى�فنظرت
�لها، �منافسا �بوصفه &Ñالدي� �للفاعل �ا�شهد��السياسية �إضعاف �أدوات �من وأداة

�م�³ا، �العديد �ا�جتمع �§يستوعب �متباينة، �مرجعيات �vي �وإغراقه ،&·ëبذلك��السيا
�والدينية، �السياسية �ا�رجعيات �جميع �من �تتمكن �أن �الدولة �تخلق��استطاعت وأن

تب�ن�ذلك�بوضوح�مع�ما�يسم�Ý"��لوطن،لنفسها�نموذجا�خاصا��Õا�vي�تدب�_�مصالح�ا
  .بالربيع�العربي"

�الدولة، �عليه �أقدمت �الذي �الصعب �5جراء �رسميا��أما �اع`_افها �vي يتمثل
�جهة، �من �مراقب½�ا �وسهولة �و§�Çا �لضمان �إدماجها �ع�ى �والعمل �الدينية، �بالحركات

ا�تطرفة�من�وÜجل�التصدي�Üطروحات�الغلو�الديÑ&�الصادرة�عن�ا�تشبث�ن�باÜفكار�
�أخرى، �بعض�جهة �يفسر�مغادرة �دفعة��وهو�ما �السجن �الجهادية �السلفية شيوخ

وفتح�لهم�ا�جال�للتمثيل�ضمن�ا�ؤسسات��واحدة�بمâيء�حكومة�عبد�5§ه�بنك�_ان،
�ا�ساجد� �منابر �vي ��Õم �ورحب �العلمية، �ا�جالس �م�³ا �خاصة �الرسمية، الدينية
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�بتلي�ن�مرجعي½�م�العقدية�وا�ذهبية،�و5ذاعات�تباعا،�من�أجل��ستئناس vي��علنا
أفق��ح`_ام�والتمثل�التام�للتدين�الرسم&�vي�ا�غرب�وفق:�"إمارة�ا�ؤمن�ن�والعقيدة�

  �1.+شعرية�وا�ذهب�ا�الكي�والتصوف�ع�ى�طريقة�الجنيد"

�الحركات� �من �العديد �و§ء �تضمن �أن �الرسمية �السياسة �استطاعت بذلك
الÆ&�كانت�معارضة،�ومن�تم�تغليب�كفة�التدين�الرسم&�vي�مقابل�و+صوات�الدينية�

التدين�الحركي�"�فنتائج�إدماج�حركة�التوحيد�و5ص©ح�vي�العمل�السياë·&�من�خ©ل�
�أك�_�فأك�_�نحو��عتدال� �يتجه �الحركة �خطاب �أن �أكدت �والتنمية، �العدالة حزب

،�إذ�أصبحت�حسب�تعب�_�2بالرغم�من�تغلغل�ال�ûعة�السلفية�الوهابية"�والوسطية،
مقارنة�مع��إمارة�ا�ؤمن�ن،�الباحث�"�أك�_�صراحة�اليوم�vي�تبÑ&�الدفاع�عن�منظومة

�5س©مية �الشبيبة �وجود ��-�حقبة �مطيع �الكريم �عبد �لبدايات��-مع �+و�ى �+يام vي
كما��غتيا§ت�السياسية،الذي�كان�يعتمد�ع�ى�التصفية�و� �3العمل�السياë·&�الحركي"

  .م1975دجنb_�18أن�مع�الشهيد�عمر�بنجلون�vي�هو�الش

يمكن�أن�نؤكد��هكذا�ونحن�نتتبع�مسارات�ودهال���التدين�با�غرب�ا�تشعبة،
  تتمثل�vي:�تجدها�إما�vي�وضعية�تباين�أو�تكامل،�ع�ى�وجود�عدة�مؤسسات�دينية،

�ودارالحديث� - �5س©مية، �والشؤون �+وقاف �وزارة �تمثله �الرسم&: 5س©م
 .وا�جلس�العلم&�+ع�ى�،الحسنية
 .5س©م�السياë·&:�تمثله�+حزاب�الدينية�والسياسية -
 .5س©م�الشع &:�تمثله�كل�من�الصوفية�والسلفية -
�الدعوة� - �جماعة �ب�ن �ا�حصورة �السلفية �الجماعات �تمثله �الحركي: 5س©م
 .الجهاديةو والجماعات�+خرى�ا�تشددة��والتبليغ

�&Ñالتنوع�الدي� عتبارات�عرفه�ا�غرب،�نتيجة�مجموعة�من�� الذي�يوأمام�هذا
فإن��جتماعية�والسياسية�و+ن�_وبولوجية،الدينية�والثقافية�والفكرية�و� �ا�تداخلة،

�تنازع�بخصوصه��محاولة�احتكاره�ع�ى�الدوام�يظل�أمرا�عصيا�ع�ى�العموم، وهو�ما
�الصوفية�من�أج �موقف�الدولة�ا�شجع�للزوايا ل�إضعاف�جانب�موقفان�متباينان:

�+خرى، �5س©مية �التدين��الحركات �مقابل �vي �الشع & �التدين �تدعم �أ�Úا ÝÑبمع
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،&·ëنفسه،�السيا�&Ñالدا×ي��وموقف�الفاعل�الحقوي�وا�دني�من�داخل�الحقل�الدي
�الشعبية� �مكوناته �جميع �يشمل ÝÆح� &Ñالدي� �الحقل �نطاق �توسيع �ضرورة إ�ى

Ñاعتبار�أن�الشأن�الدي� �ع�ى �يتطلب�والرسمية، �من�الشؤون�ا�جتمعية�+ساسية، &
�مراحله، �جميع �باÜمر�vي �ا�عني�ن �كل �إشراك �ع©��تدب�_ه �مهما �مؤسسة �Üي و§يحق

 1.شأ�Úا�أن�تحتكر�تدب�_ه

V	 -	#+>�<+#א��<+#א��<+#א��א�					����Z��	א0! 	א���'�# ��Uא��	 �	 ���G�א�	����Z��	א0! 	א���'�# ��Uא��	 �	 ���G�א�	����Z��	א0! 	א���'�# ��Uא��	 �	 ���G�א�	����Z��	א0! 	א���'�# ��Uא��	 �	 ���G�א�
FFFF�����F����א������F����א������F����א������F����א�EEEE				WTא���	�WTא���	�WTא���	�WTא���	�  

وبروز��يا�Þبراز�م©مح�القوة،لقد�كان�عصر�ال�³ضة�بالنسبة�Üوروبا�مجا§�موات
�راكمته�من��تجاه�الصحيح،الحضارة�الغربية�الÆ&�تس�_�vي��بعض�مظاهر  بفضل�ما

ح�ÝÆكان�القرن��والتفوق�الحاصل�vي�مجال�+سلحة،�،2تجارب�الكشوفات�الجغرافيا
التاسع�عشر�الذي�تمخضت�عنه�الرغبة�vي�التوسع�والهجرة�خارج�القارة�+وروبية،�

� �عن �من�بحثا �كل �تمثلها �أصبحت &Æال� �+دوار�الط©ئعية �بفعل �جديدة، أسواق
الرأسمالية�التجارية�والصناعية،�ودور�الوكا§ت�ا�صرفية�vي�دعم�هذه�ا�شاريع�عن�

�ا�الية، �والسندات �القروض �تسهي©ت �vي��طريق �الزيادة �الوضع �هذا �نتائج �من كان
�ى�ضرورة�البحث�عن�أسواق�وبذلك�انصرف�التفك�_�بجد�إ�5نتاج�لدرجة�التضخم،

وvي�نفس��جديدة�لتصريف�فائض�5نتاج�التجاري�وتأمينه�من�كل�تضخم�محتمل،
با�واد�+ولية�ضمانا�§ستمرارية��الوقت�البحث�عن�موارد�إضافية�ل`�ويد�مصانعها

� �� 5نتاج، �فكرة �إ�ى �بالضرورة �أدى �أو��ستعمار،وهو�ما �إنشاء��ستيطان �أجل من
�اقتصاد �بالخ�_�العميممشاريع �أوروبا �ع�ى �تلك�البلدان�تعود �vي من�جهة،��ية�كاملة

 �� �السياسة �بفعل �الفكرية�والعمل �مكوناته �كل �vي �5نسان �اخ`_اق �ع�ى ستعمارية
لضمان�التبعية�من�جهة��وvي�كل�ما�له�صلة��Õويته�وشخصيته�والثقافية�واللغوية،

  .أخرى 

ية�بامتياز،�من�خ©ل�استيعاب�ستعمارية�ظاهرة�تاريخوهكذا�كانت�الظاهرة�� 
�ا�عطيات� �هذه �ضوء �ع�ى �ا�ستعَمرة، �ا�جتمعات �مستقبل �vي الحاضر�والتحكم

  .والقناعات�تأسست�اس`_اتيجية��ستعمار�vي�أفريقيا�والشرق�+وسط�وآسيا
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فما�هو�السياق��،الها��ستعمار�الفرن¸·&وا�غرب�أحد�أهم�هذه�الدول�الÆ&�ط
�نوع �خلق �الذي �وانفراد�التاري¿ي �ا�غرب، �ع�ى ��ستعماري �+وروبي �التنافس �من ا

وإج©ء�بريطانيا��فرنسا�بحصة�+سد�من�خ©ل�هيمن½�ا�ع�ى�أهم�دول�شمال�إفريقيا،
كأهم�قوة�منافسة�ل�مb_اطورية�الفرنسية�§حت©ل�مناطق�أخرى�§تخلو�أهمية�مثل�

بÑ&�ع�ى�الصراع�الثنائي�ب�ن�vي�إطارالتكامل�5مb_يا�ي�ا��مصر�والهند�وجنوب�إفريقيا،
��ستعمارية� �الظاهرة �مع �ا�غاربة �تعامل �وكيف �و5نكلوفونية؟ الفرانكوفونية

  .حت©ل؟اسة�� سي�الفرنسية�كرد�فعل�ضد

�يقتÙ·&�+مر�التمي���ب�ن�مراحل�ماقبل،� �التساؤ§ت�وغ�_ها، ل�جابة�عن�هذه
حضار�ث©ثة�مراحل�أساسية��Ûم:�ومابعد��ستعمار،�إذ�ا�رحلة�ا�اقبلية�تستد×ي�است

ثم�رصد�واكتشاف�الخ�_ات�الطبيعية�للمغرب�باعتبارها�مواد�أولية��التأسيس�للغزو،
ستعمار�وفرض�الحماية�ثم�تb_ير�مشروعية�� �تخدم�vي�العمق�اس`_اتيجية��حت©ل،

  .م1912مع�

�ح�ن �ا�ابعدية،�vي �ا�ا�رحلة �نهجها &Æال� �مراحل�ا�قاومة �التدرج�vي �غاربة��Ûم
�ا�سلحة، �ا�قاومة �اعتماد �خ©ل: �من �الرفض �أشكال �من �ا�طالبة��كشكل ثم

كمدخل�يؤسس�لفعل�ا�طالبة�باÞستق©ل�vي��باÞص©حات�ا�ناوئة�لسياسة�ا�حتل،
  .+خ�_

�����Z	�	א���T	א�Z�+#	� א>2�ZG	א>������	אא>2�ZG	א>������	אא>2�ZG	א>������	אא>2�ZG	א>������	א	-	1�!0 �	#+�Zא�	Tא���	�	����Z��!0 �	#+�Zא�	Tא���	�	����Z��!0 �	#+�Zא�	Tא���	�	����Z��!09 �>9 �>9 �>9 �>:  

�كل �استس©م �من �الرغم �وتونس�ع�ى �ليبيا �الدولة��من �Üطماع والجزائر
�توازنه�السياë·&�و�جتما×ي�خ©ل� �فإن�ا�غرب�استطاع�أن�يحافظ�ع�ى العثمانية،

�العلوية، �الدولة �عشر�مع �التاسع �البحر��القرن �ع�ى �ا�طل �الجغراvي �موقعه إ§�أن
�وبريطانيا� �وأ�انيا �فرنسا �خاصة �الدول �من �العديد �أثار�أطماع �ا�توسط +بيض

&Æحاولت�كل�م�³ا�اس½�داف�وحدة�ا�غرب�وإسبانيا�ال.  

� �سنة �فرنسا �قبل �الجزائر�من �§حت©ل �كان �ا�غرب،1830لقد �من �وقر�Õا �م
�الفرن¸·&، ��ستعماري �ا�شروع �استكمال �vي �الرغبة �لتجسيد �قويا��حافزا ومؤشرا

�ا�غرب، �استق©ل ��Úاية �vي��بقرب �الفرنسية �ا�غربية �الع©قات �تأزمت �عندما خاصة
�السلطا �(عهد �الرحمان �عبد �1822ن �منطقة��م)�1859-م �سكان �مطالبة بسبب

��حت©ل�الفرن¸·&، �من �ا�غرب�هربا �إ�ى �الرحمان�ابن��تلمسان��نضمام فع�ن�عبد
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كما�أن��حت©ل��مما�أثار�غضب�العثماني�ن�والقبائل�الداعمة�لهم،�عمه�واليا�عل�Ðا،
فحذره�من�عدم�التدخل�vي��الفرن¸·&�لوهران�قد�زاد�من�تضييق�الخناق�ع�ى�ا�غرب،

فرضخ�السلطان�عبد��بل�هدد�vي�مقابل�ذلك�بقصف�ميناء�طنجة،�شؤون�الجزائر،
بالرغم�من�كونه�كان�يعرف�أن�خ�_�وسيلة��الرحمان�وسحب�جيوشه�من�تلمسان،

فعاد�من�جديد�يدعم�عبد�القادر�الجزائري�با�ال�والس©ح�أم©�vي��للدفاع��ي�الهجوم،
�داخل�الجز  لكن�تحقق�عكس��والحيلولة�دون�التوسع�نحو�ا�غرب،�ائر،هزم�فرنسا

الÆ&�أظهرت�ضعف�الجيش�ا�غربي�vي��باحت©ل�وجدة�بعد�معركة�وادي�إيس�ي�ذلك،
لكن�إنذارا��وع�ى�الرغم�من�إمكانية�التوغل�داخل�ال`_اب�ا�غربي،�م،1844غشت��14

�ت`_اجع، �ت�بعقد�اتفاقية�مكتفية�بإجراء�مفاوضات�ان½�بالحرب�من�ابريطانيا�جعلها
� �vي ��م،1844شتنb_��10طنجة �vي �مغنية �§لة �اتفاقية ��18ثم وهو��م،1845مارس

�ا�نظومة�+وروبية، �الذي�مهد�الظروف�Þدماج�ا�غرب�vي &·ëوتأديته��الوضع�السيا
�vي�بنود�اتفاقية�§لة��الفاتورة�غالية��ساندته�ا�قاومة�الجزائرية، جاء�ذلك�واضحا

واعتباره�خارجا�عن��صت�ع�ى�عدم�مساندة�+م�_�عبد�القادر،م�الÆ&�ن1845مغنية�
ومعاقبة�أولئك��وتحديد�جنود�الحدود،�القانون�vي�حالة�وجوده�فوق�ال`_اب�ا�غربي،

  1.الذين�شاركوا�vي�الحرب�ضد�فرنسا

�بعد�سلسلة�من�الهزائم�ا�تتالية،�وجد�ا�غرب�نفسه�مطوقا�باتفاقيات�عديدة،
�ال �تطور �ع�ى �ذلك �ا�غربية،انعكس �+وروبية �دولة�ع©قات �كل �صار�بإمكان �لدرجة

�من��أوروبية�احت©ل�ا�غرب�من�دون�مقاومة، إ§�بتدخل�دولة�أوروبية�أخرى��نعها
�ميناء��ذلك، �+خ�_ة �هذه �هاجمت �عندما �فرنسا �مع �بريطانيا �فعلت �أن �سبق كما

  .م1844طنجة�سنة�

�vي�احت©ل�ا�غرب�بحسب� �ا�تقدم،وهو�ما�قوى�حظوظ�فرنسا الذي��وضعها
�Eugene Etienneجاء�ع�ى�لسان�نائب�منطقة�وهران�vي�الb_�ان�الفرن¸·&�أوج�ن�إتيان

�حيث�قال:�"إن�لفرنسا�vي�ا�غرب�حقوقا�وواجبات�تفوق�ما�لغ�_ها�من�الدول�+خرى،
وينب»ي�أن�تقودنا��فالجزائر�قادتنا�إ�ى�تونس،�ن�+ساس�+ول�لحقوقنا�هو�الجزائر،أو 

� �من��ا�غرب،إ�ى �الغربية �الزاوية �ع�ى �نفوذها �تبسط �أن �لفرنسا �يسمح �ما وهذا
�ا�جهود� �جعل �التجاري، �الجانب �ومن �للبحر�ا�توسط، �الجنوبي �الساح�ي الشريط
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�ربط� �مع �للمغرب، �ا�وجهة �الفرنسية �للبضائع �مستودعا �وهران �منطقة الفرن¸·&
  1.ا�نطقة�با�وانىء�الفرنسية،�وخاصة�مدينة�مرسيليا�"

�استيعاب��من�جهة�أخرى، �اتجاه �من�مكاسب�vي �حققته�فرنسا إ�ى�جانب�ما
منطقة�شمال�إفريقيا�ككل،�فإن�أسبانيا�بدورها�كانت�تناور�لصالح�تقوية�نفوذها�vي�
�وب�ن�ا�غرب�vي�مدينة�سبتة� �وقع�صدام�بي�³ا جنوب�وشمال�ا�غرب،�خاصة�عندما

�ت�بعقد�اتفاقية�ب�ن�الطرف�ن�ان½�م�تحول�إ�ى�حرب،�احتلوا�ف�Ðا�تطوان،1859سنة�
كلها�لصالح�إسبانيا�إذ�فرضت�عليه�غرامة�مالية�قدرت��كانت�بنوذها�م،1861سنة�

لم�تكن�الخزينة�قادرة�ع�ى�دفعها�مما�اضطر�ا�غرب�ل�ق`_اض��مليون�ريال،�20ب�
  2.من�بريطانيا�لدفع�الغرامة�ا�ستحقة�لصالح�إسبانيا

�� �يضم�م�ب1880وvي�نفس�السياق�انعقد�سنة دولة�لبحث��15مدريد�مؤتمرا
�ف�Ðا، �+وروبية �القوى �مواقع �وترسيخ ��متيازات �+خرى��مسألة �الدول �إقصاء دون

�والb_تغال، �والدانمارك �والû_ويج �والسويد �ا�ؤتمر�كأ�انيا �vي �بعد��ا�شاركة وروسيا
ة�و�ي�السن�3م�وحصولها�ع�ى�نفس�امتيازات�9خرين،1881انضمامها�vي�+خ�_�سنة�

فاحتل½�ا��ثم�وجهت�اهتمامها�نحو�الصحراء�والواحات،�الÆ&�احتلت�ف�Ðا�فرنسا�تونس،
م�من�أجل�تأم�ن�انتقال�1890سنة��)غرارة�-إيجي�ي��- تيديكلت��- توات��-فجيج�(كاملة�

�الصحراوية، �ا�ناطق _bع� �ا�غرب��القوافل �vي �ومصالحها �مواقعها �عززت كما
  4.م�1902-م��1901يونيو��20بb_وتوكول�

�سيادته، �ع�ى ��Úائيا �السيطرة �ا�غرب �فقد �الغ�_��بذلك �ا�ناورات �من بالرغم
́خر،�بفضل�هيمنة�الدول�+وروبية�عليه�خاصة� فعالة�الÆ&�كان�يلجأ�إل�Ðا�من�ح�ن�

�ككل �ا�نطقة �تس½�دف �كانت &Æال� �والتحالفات �وإسبانيا، �ال�ûعة��فرنسا ذات
�ف�Ðا،وزعت�الغنيمة�حسب�أسهم�نفو �بذلك�الرأسمالية، �أوروبية �كل�دولة فكان��ذ

  .)ا�غرب�-تونس��-الجزائر�(نصيب�فرنسا�هو�دول�شمال�إفريقيا�
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2	-	WT�����	?���F����א�	2��iא�	��@�:�WT�����	?���F����א�	2��iא�	��@�:�WT�����	?���F����א�	2��iא�	��@�:�WT�����	?���F����א�	2��iא�	��@�:�	 		 		 		 	
م)�مصدر�اع`�از�وافتخار�لفرنسا،�بالنظر�لقيم�1789شكلت�الثورة�الفرنسية�(

ن�خ©ل�التعب�_�عن�ا�ساواة�والحرية�وحقوق�5نسان�الÆ&�باتت�تعيش�ع�ى�نشو�Ûا،�م
�كالتمدن، �الثقاvي: �ا�جال �vي �ا�تداولة �الجديدة �ا�فاهيم و5ستيطان،��طبيعة

والحماية�وغ�_ها�من�ا�فاهيم�الÆ&�استطاعت�فرنسا�أن�تجد�لها�تلوينات��و5دماج،
سياسية�تت©ءم�وترسيخ�ظاهرة��ستعمار،�بمع�ÝÑأ�Úا�اقتنعت�بصعوبة�تحقيق�ا�زيد�

دون�إيجاد�إطار�نظري�ل©حت©ل،��ية�واح`_ام�حقوق�5نسان��واطن�Ðا،من�الديموقراط
�استمراره، �وضمان �وجوده �بتثبيت ��نظومة��1كفيل �مؤسسا �فكريا �مدخ© باعتباره

من�خ©ل�ا�عرفة�الجيدة�لعمق�ا�غرب��قتصادي�والحضاري�والثقاvي��5ستعمار،
  .والجغراvي�تسهي©�لتحقيق�أهدافه

�السلطة�السياسية�يس�_ان�vي�تناغم�تام،�ك©هما�يكمل�9خر،لقد�كان�العلم�و 
م�لم�19فإ�ى�حدود�منتصف�القرن��يؤكد�ذلك�الكم�الهائل�من�ا�ؤلفات�والكتابات،

كتاب�(محمد��2000مؤلفا،�ومع��Úاية�القرن�وصل�عددها�إ�ى��270تتجاوز�الكتابات�
  .جسوس)

� �القرن �خ©ل �الكتابات �هذه �تقسيم �نوع19ويمكن �إ�ى �أجن &�م �خطاب �ن:
�وا�غالطات� �ا�فاهيم �لتصحيح �ظهر (&Ñوط)� �مغربي �تاري¿ي �وخطاب (كولونيا�ي)،

  .ووضعها�vي�سياقها�التاري¿ي

3-	�����F����א�	א���'�#	9�>	��J�U<א	�����  �:א�������	א>��J�U	<�9	א���'�#	א����������Fא�������	א>��J�U	<�9	א���'�#	א����������Fא�������	א>��J�U	<�9	א���'�#	א����������Fא��

يمكن�اعتبارهذه�الكتابات�خاصة�بأوروبا�رغم�كو�Úا�غ�_�متجانسة،�لذا�ينب»ي�
أخذا�بع�ن��عتبار�ا�راحل��خت©ف�مؤلف�Ðا�وزمن�تأليفها،التمي���ب�ن�هذه�الكتابات�§ 

والسياقات�التاريخية�الÆ&�كتبت�ف�Ðا،�كما�أن�طبيعة�ا�ؤلف�ن�تختلف�بحسب�وظيفة�
�مؤلف، �العسكريون،�كل �البعثات،�فهناك �ورؤساء �و+ساتذة،�والرحالة،�والتجار،

�اهتمامات�جامعية، وم�³م�من��متسل©،�وم�³م�من�دخل�ا�غرب�فم�³م�من�كانت�له
سنة�يعمل�كرجل��15دخل�قسيسا�مثل:�جوستيناز�الذي�مكث�بمنطقة�سوس��دة�

  .ستخباراتوهناك�من�دخل�بصفة�ضابط�vي�� �دين،

                                                           
  155ص:��- الحركات�الوطنية�و�ستعمارvي�ا�غرب�العربي���-انظر:امحمد،�مالكي�-� 1
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�التخصص،� �من �ظهر�نوع �ا�ؤلفات �من �الهائل �الكم �هذا �مؤلف��وأمام فكل
  مع�ن،�نجد�مث©:�اختص�بجانب

وهو�أول�من�أعاد�النظر��قديمة،ليفي�بروفنصال:�تخصص�vي�نشر�النصوص�ال�-
 .vي�قضية�تأسيس�فاس

 .)ستقصاترجم�جزء�كب�_�من�� (هوداس:�اهتم�بنشر�النصوص� -
 .وبمجال�العمران�هزي�ت�_اس:�اهتم�بكتابة�تاريخ�سردي�عام، -
جتماعية�للقبائل�ا�غربية،�وربطها�بمحيطها�اك�ب�_ك:اهتم�بدراسة�البنيات�� ج -

 ن�ساروا�ع�ى�منواله�نذكر:ومن�الذي�5يكولو�ي�البي#&،
 .ألف�كتاب:�الb_بر�وا�خزن �روب�_موتناني:�دراسة�قبائل�سوس، -
�ا�غربي - &Ñالفكر�الدي� �تاريخ �5قتصاد�)الزوايا(ميشوبل�_: �مواضع �vي �ألف كما

 .وا�الية
- J.Drague:من�خ©ل�تطور�مؤسسة�الزوايا��&Ñاهتم�بالتاريخ�الدي. 
�"الت - �وألف �زار�ا�غرب �دو�فوكو: �نموذجا�شارل �يعد �الذي �ا�غرب" �ع�ى عرف

 "� Reconnaissance du marocللمؤلفات�5ستكشافية،�
م�أصبح�التأليف�مهيك©�من�خ©ل�5هتمام�بكل��19وعليه�فإن�مع��Úاية�القرن�

��جتما×ي، �التنظيم �الدينية،�أشكال �الحياة �مظاهر �ا�ؤسسات��وبجميع وبأهم
ى�تنظيمه�ونشره�تسم�Ý"�البعثة�العلمية�كما�أصبح�له�مؤسسة�تشرف�ع��ا�غربية،

�إيطاليا��)1903�-�1904( �مع �فرنسا �أبرم½�ا &Æال� �وا�عاهدات ��تفاقيات �مع ب`�امن
وآخر�اتفاقية�أبرم½�ا�فرنسا�كانت�مع�أ�انيا��،1904و�1901وابريطانيا�وإسبانيا�ما�ب�ن�

�وب�ن�ا�غرب،�،1911سنة� غط�ع�ى�من�أجل�الض�بسبب�التقارب�الذي�حصل�بي�³ا
  .وهو�ما�عرف�بأزمة�أكادير�فرنسا�لتعويضها�vي�مناطق�أخرى�من�إفريقيا،

هو�البحث�vي�الوثائق�الÆ&�تسمح�بدراسة�ا�غرب��لقد�كان�هدف�هذه�اللجنة،
فاÜمر�يتعلق�بدراسة��اعتمادا�ع�ى�ال�_ات�الشفã&�للقبائل�وجماعات�الفرق�الدينية،

 +� �أن �5يجابية �نتائجها �من �ا�غرب،سوسيولوجية، �لتاريخ �وافرا �إرثا �خلفوا �جانب
كما�شمل�التأليف�جانبا�آخر�من�الوثائق�ا�تمثلة��م،19معززا�باÜرقام�خ©ل�القرن�

�وتقارير�الشركات�التجارية� �والديبلوماسية �ا�ستندات�وتقارير�البعثات�العسكرية vي:
�والواردات،�و5قتصادية، �الصادرات ��Áم ��بعضها ��Ûم &Æال� قطاع�والتحقيقات

واعتمادا�ع�ى�هذه�+بحاث�ظهر�بحث�رائد�للمؤرخ��اقتصادي�مع�ن�كالصيد�البحري،
درس�فيه�الجوانب��تحت�عنوان�"�ا�غرب�وأوروبا�"�vي�أربعة�أجزاء،�J.L.Miegeالفرن¸·&�
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واخت©ل�التوازن�vي�هذه���قتصادية�والع©قات�ا�غربية�+وروبية�من�زاوية�+زمة،
  .الع©قات��قتصادية

وهذه�ا�راحل��لقد�ارتبطت�مراحل�التأليف�بدرجة�تغلغل�5ستعمار�با�غرب،
  يمكن�إجمالها�حسب�ا�ؤرخ�ابراهيم�بوطالب�إ�ى�ث©ث�مراحل:

  .م1880	-م	1830	:مرحلة	التأليف	`و/ى	- أ	

�ا�غرب، �اكتشاف �ع�ى �ا�رحلة �هذه �vي �الكتابات �أنظمته��انصبت �حيث من
طغت�كتابات�الضباط�أك�_�من�العلماء،�و�ي�ا�رحلة�حيث���جتماعية�والسياسية،

  .الÆ&�سميت�"بمرحلة�التأسيس�للغزو�"

  م1912	-م	1880مرحلة	التأليف	الثانية:		-ب	

خاصة�بعدما�اتضحت�النوايا��عرفت�هذه�ا�رحلة�زيادة�vي�التأليف�كما�وكيفا،
��ستع©مي، �الطابع �عليا �غلب �كتابات �و�ي ���5ستعمارية، �من �بتاريخ�مكنت �ام

�نجد �ا�رحلة �هذه �رواد �أهم �ومن �وعميقا، �شام© �إ�اما �دو�فوكو،��:ا�غرب شارل
  .Brivesسيكونزاك،�أوج�ن،�و

  م1955	-م	1912مرحلة	التأليف	الثالثة:		-ج	

�تb_ير� �خ©ل �من �منه، �مناص §� �كواقع �الحماية �فرض �تأكد �ا�رحلة �هذه vي
�الس �ب�ن �الع©قة �وأصبحت ��ستعمار �أك�_�وضوحا،مشروعية �وا�عرفة من��لطة

�الذي� �والتسيب Ý·»الفو� �أشكال �من �كشكل �للمقاومة �نظر�Ûا �الع©قة �هذه تجليات
ساد�vي�ا�غرب�قبل�الحماية،�والواقع�أن�مثل�هذه��دعاءات،�وإن�كان�لها�ما�يb_رها�

�مكشوفة،�نظريا، �إيديولوجية �خلفيات �تخفي �من��فإ�Úا �الحماية �تشرعن تحاول�أن
�ب�ن�منطلق�أن�ا �التمي���العري �تاريخية�شاملة،�أساسها Ý·»ي�فوv� �غرب�كان�غارقا

ومن�خ©ل�البعد�5يكولو�ي�الطبي¾ي�ب�ن�استغ©ل�السهول�الصالحة��العرب�والb_بر،
�خ©فا�للجبال�ذات�التضاريس�الصعبة�للزراعة�ا�ستوطنة�من�قبل�القبائل�العربية،

�كرها، �+مازيغ �استوط�³ا &Æال�� �جعل �مراكز�القرار�وهو�ما �عن �بعيدة �ا�ناطق هذه
،&·ëي�كل�ا�ناطق�ا�همشة�السياvوفق�النظرية��مما�يساعد�ع�ى�انتشار�ب©د�السيبة�
 �1.الخلدونية

                                                           
1 �-� �عن�ا�ركز، �ابتعدنا �كلما �الدولة �بشعاعية�انحدار�نفوذ Ýيسم� �وهو�ما �vي�+طراف، وتقلص�شعاع�السلطة

  وشعاع�السلطة.
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�تنظر �أ�Úا �الشعب��كما �ع�ى �نفسها �فرضت �طفيلية �كمؤسسة �ا�خزن إ�ى
همها�الوحيد�حماية�نفسها�ومصالحها�بإنشاء�جيش�يمول�عن�طريق�فرض��بالقوة،

  .سياسة�"فرق�تسد"�ولبلوغ�أهدافه�اعتمد�ا�خزن �ائب�ع�ى�ا�ستضعف�ن،الضر 

�5تجاه، �لهذا �ينتصرون �الذين �كتا�Õا �خ©ل �من �فرنسا �حقائق��إن تستغل
تاريخية�أمام�ا�حافل�الدولية�لتحقيق�أهداف�خاصة،�معتb_ة�ا�قاومة�ما�ي�إ§�بقايا�

  .من�ذلك�ا�رض�الذي�جاءت�لتجفيفه�واستئصاله

�����	א������	<�9	א���'�#	א����������Fא��א��א��א��	-	4�����F����א�	א���'�#	9�<	א������	����������F����א�	א���'�#	9�<	א������	����������F����א�	א���'�#	9�<	א������	�����:  

�&Æبالنظر�لحجم�ا�ؤلفات�+جنبية�العديدة�أن�تواكب�ا�راحل�ال� كان�ضروريا
بدءا�بالبحث��ستع©مي�الشامل�ورصد��مر��Õا��حت©ل�الفرن¸·&�للتمكن�من�ا�غرب،

اري�ا�منهج�لكل�ا�عطيات�الطبيعية�والبشرية�الÆ&�يزخر��Õا�ا�غرب،�ثم�التسرب�التج
من�خ©ل�عقد�مجموعة�من��تفاقيات�لتطويق�ومحاصرة�قدرات�ا�غرب�بما�يساعد�

�بالتدخل�العسكري�لفرض�الحماية�كواقع�حتم&،�ضد�السلطان،�ع�ى�التمرد �ان½�اء
�كضرورة� �و�حت©ل �التوسع �يسوق �تنظ�_فلسفي �من �ا�راحل �هذه �كل �واكب وما

ستعمار�جاء�بطلب�وكأن�� �قبل�ا�ستعِمرة،�تاريخية�تخدم�مصالح�الدول�ا�ستعَمرة
�تجسيدا �الدول، �هذه �تشكل��من �كانت &Æال� �وا�ساواة �والحرية ��نعتاق �vي لرغب½�ا

لقد�كان�ضروريا�مع�مرور�الوقت�استيعاب�اللعبة�السياسية�الÆ&�حيكت��مرجعا�لها،
ولو��ا�غالطات،�مما�دفع�با�ؤلف�ن�ا�غاربة�إ�ى�الرد�ع�ى�تلك�بإتقان�ضد�إرادة�ا�غرب،

أ�Úا�كانت�كتابات�تقليدية،�مثل:�ا�ختار�السوë·&:�ا�عسول�/�محمد�بن�داوود:�تاريخ�
� �الكنوني �زيدان:5تحاف �ابن /� �ا�ؤلفات��-تطوان �هذه �فأصحاب /� �قديما آسفي

 .وينتمون�للتيار�السلفي�وغ�_هم�كلهم�متشبعون�بالقيم�5س©مية،

 .1976إ/ى		1956ة	الوطنية:	من	مرحلة	التأليف	`و/ى:	ا�رحل	- أ	

 �� �فجر �مع �الكتابات �هذه ��ستق©ل�تزامنت �جمع �ع�ى �عملت ستق©ل،
السياë·&�با§ستق©ل�الفكري�قصد�تحص�ن�ا�ثقف�من�ا��ûلقات�الفكرية�ا�حتملة�
�بعد� �الكولونيالية �الكتابات �وإبراز�نواقص ��ستعمارية، �ا�قو§ت �لدحض عb_�دفعه

�قرا �وإعادة �والعربية�قراء�Ûا �ا�غربية �الشخصية �مقومات �وفق �مغايرة �بكيفية ء�Ûا
�باÞشكا§ت�ا�عرفية��من�منطلق�أن�لها�جنوحا�سلفيا�فقط،�5س©مية، دون�إ�امها

�الهام� �بفضل�ال`_اكم �التاريخية، �الكتابات�النقدية �تطور �ساهمت�vي &Æال� وا�نهجية
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�و  �وكنانيش �مخطوطات �من �القديمة، �التاريخية �مسار��غ�_ها،للكتابات أغنت
  .تطورالبحث�التاري¿ي�با�غرب�بشقيه�+كاديم&�والعلم&

�القاهرة" �"نداء &·ëالفا� �ع©ل �نجد: �ا�رحلة �هذه �مؤلفي "الحركات�و�ومن
�وكتابات� �هللا�ابراهيم�"صمود�وسط�5عصار" �وعبد �ا�غرب�العربي" �vي �ستق©لية

�لل �تس¾ى �كلها �وغ�_هم، �الوزاني �الحسن �بن ��حمد �+طروحات�أخرى �ع�ى رد
  .الÆ&�قرأت�تاريخ�ا�غرب�قراءة�مغلوطة��ستعمارية

�العروي� �هللا �عبد �لكتاب �تقييمه �أثناء �النقدي �مقاله �vي &·ëالفا� �ع©ل يقول
�ا�غرب �كانت��،)(تاريخ �فراغا �سد �ا�غرب �تاريخ �"كتاب �الثاني: �الجيل �مؤرCي أحد

قد�اتجه�نحو��لنخبة�ا�غربية،صدوره�دليل�ع�ى�و×ي�ا�تتوقف�عليه�ا�كتبة�ا�غربية،
�ككل� �وطننا �تاريخ �مراحل �vي �العلم& �البحث �طريق �عن �الوطنية �الحقيقة اكتشاف

�الوطÑ&،�§يتجزأ، وتفاع©�Ûا��كمغرب�كب�_�موحد�وكاجتماعيات�منبثقة�من�نموذجنا
مع�حضارات�الشرق�والغرب�الوافدة�علينا�ومحاو§تنا�5بقاء�ع�ى�حضورنا�كأمة�لها�

خاص�ووحد�Ûا�ال`_ابية�والثقافية،�الÆ&�تعb_�ع�³ا�ردود�فعلنا�الواحدة�فرادى�كيا�Úا�ال
وجماعات،�إنه�عرض�تاري¿ي�§يقصد�منه�التاريخ�بقدر�ما�يراد�منه�إعادة�البناء�لواقع�

لقد�بدأ�ا�ؤلف�الكتاب�بمقدمة�حلل�ف�Ðا�vي��...اجتما×ي�وسياë·&�بمقدماته�ونتائجه
سوء�الحظ�الذي�رافق�ا�غرب�vي�تاريخه،�فجعله��الصفحة�+و�ى�ادعاءات�+جانب

وقال�أن�سوء�الحظ�الحقيقي�هو�وجود��فاش©�vي�محاو§ت�بناء�استق©له�ووحدته،
مؤرخ�ن�غ�_�أكفاء�من�+جانب،�مع�ضعف�النقاد�وا�ؤرخ�ن�ا�غاربة،�ولم�يتم�عتق�

�أو�التق �ا�ستعمرون �يكتبه �ما �تجاهل �بأن �شعوره �ا�ؤلف �ويسجل �من�التاريخ، ليل
  ...أهميته�مضر�وغ�_�مفيد�"�Üن�كتابه�جواسيس�وخb_اء

�ع�ى� �ا�بنية �العلمية �باÜسس �تسلحه �بعد �السبعينات �vي �الثاني �الجيل إن
�أبرزه:� �من �كان �الوافر، �التوثيقي �الرصيد �ع�ى �وبناء �الجديدة، �ا�نهجية ا�نطلقات

ات�السياسية�جرمان�عياش�وعبد�هللا�العروي�اللذان�استطاعا�دحض�كل�التوظيف
  .للمقو§ت�الكولونيالية

�ا�غرب، �تاريخ �كتابة �إعادة �ضرورة �إ�ى �عياش �دعوة �إجما§�فهم من��ويمكن
�ا�خزنية، �الوثيقة �تناول �مقدم½�ا �وvي �مصادر�جديدة �مفاذها��خ©ل �فكرة �عن ينم

ستعماري�الذي�يروج��غربية�منذ�القدم،�عكس�الطرح�� ستد§ل�بوجود�الدولة�ا� 
  .كان�يعيش�فراغا�سياسيا�بدليل�انتشار�السيبة�أن�ا�غرب
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إبرازه�الوظيفة��ومن�أهم�ا�واضيع�الÆ&�تعكس�التوجه�الذي�سار�عليه�عياش،
  .وهو�رد�يفنذ�الزعم�الذي�يرى�أن�دور�ا�خزن�كان�طفيليا�التحكيمية�للمخزن،

ليس��صطفاف�ضمن�هذا�الجانب�أو��إن�الهدف�الحقيقي�من�هذه�الدراسة،
�الوضع،بقد�ذاك، �يصحح �أن �استطاع �مشكورا �الجيل �هذا �5قرار�أن �ينب»ي �ر�ما

�بتنويعه�قراءة�النص�التاري¿ي�وفق��وخلق�9ليات�الفكرية�§ستثمارها vي�ا�ستقبل،
�هؤ§ء� �به �قاموا �بما �شب�Ðة �أخرى �قراءة �أضيفت �وكلما �وشمولية، �مختلفة مقاربة

ن�خ©ل�وضع�الكتابات�التاريخية�الرواد،�إ§�وكان�ذلك�هو�الرد�الحضاري�ا�ناسب،�م
�الناقد، �القارىء �شك �موضع �جميعا�دائما �منا �ا�طلوب �هو كمنهج��وهذا

  .Þبرازالحقيقة

  م:1980م	إ/ى	ما	بعد	1976مرحلة	التأليف	الثانية:	من		:ب

�بفضل� �جديدا، �منعطفا �السبعينات �عهد �خ©ل �التاريخية �الكتابات عرفت
فكرية�غربية�مشهود�لها�بالتفوق�vي�مجال�تطوير��انفتاح�الجامعة�ا�غربية�ع�ى�تيارات

�وvي�ظل�هذا�وvي�علم�التاريخ�بصفة�أخص،�البحث�vي�العلوم�5نسانية�بصفة�عامة،
طرأت�تغ�_ات�عميقة�فتحت�الباب�للمهتم�ن�وا�شتغل�ن��هتمام�والتفاعل�الفكري،� 

د�نحو�التنقيب�من�خ©ل�مواضيع�تقود�ا�ؤلف�ن�والنقا�بحقول�التاريخ�آفاقا�واسعة،
ع�ى�اعتبار�أنه�يكتنف�جوانب�قوية�يمكن��ال`_اث�وقراءته�قراءة�تفاعلية�تأويلية،�عن

  .خاصة�بعد�الكولونيالية�استحضارها�ل�جابة�عن�سؤال�الهوية،

�ا�عاصرة، �ا�رحلة �هذه �خ©ل �الهدف �كان �كتابة��لقد �إعادة �ع�ى هو�5جماع
�ا�غرب، �ا�صاحبة�تاريخ �الباب،�له،�بالنظر�للمغالطات �هذا �vي �ا�سجل �والقصور

وهو�ما�جعل�تقييم�5نتاج��ج½�ادات�باخت©ف�ا�رجعيات،فتعددت�الرؤى�وتباينت�� 
  .الفكري�أمرا�صعبا�وحساسا

�كما� �با�غرب �التاريخية �الكتابة �حققته �الذي �5يجابي �ال`_اكم �من وبالرغم
�طابع�التجريب�والتشتيت�بسبب�تعدد�وكيفا، vي��اتجاهات�البحث،�فقد�غلب�عل�Ðا

�غياب�اس`_اتيجية�عق©نية��Ûدف�تحديد�كتابة�التاريخ�بشكل�يوازي�تحديث�ا�جتمع،
  تجاهات:وأهم�هذه���ع�ى�حد�تعب�_�عبد�هللا�العروي�نفسه،
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عb_�ضبط��اتجاه�يس¾ى�Þعادة�5عتبار�لتارخ�ا�غرب�من�خ©ل�إحياء�ال�_ات، -
عبد��- محمد�عابد�الجابري�(ري¿ي�الصحيح�الوثائق�والنصوص�ووضعها�vي�سياقها�التا

 )..هللا�كنون 
�متمسك�بتاريخ�ا�غرب، - �ألفها��اتجاه &Æالوثائق�ال� �قراءة �إعادة �إ�ى وبالعودة

واستحضار�الوثائق�الجديدة�أثناء�البحث،�بما�ف�Ðا�الوثائق�ا�خزنية�ع�ى��ا�ستعمــر،
 .الخصوص�(جرمان�عياش)

�بديل،	لتجاوزه�بطرح�نقد�ابستمولو�ياتجاه�§�يؤمن�بالنقد�الساذج،�يدعو� -
 .مع�محاولة�تأسيس�الكتابة�التاريخية�ال`_كيبية�(عبد�هللا�العروي)

�بحوث� - �خ©ل �من �التاريخية، �الكتابة �vي �التدقيق �يحاول �الذي 5تجاه
تجزيئية�تدرس�ا�وضوع�زمانيا�ومكانيا،�vي�أفق�تركيب�النتائج�ا�توصل�إل�Ðا�vي�إطار�

  1.(أحمد�التوفيق)بحوث�شاملة�وعامة�

�إن�هذه�5تجاهات�جميعها�وإن�كانت�إيجابية،�لكو�Úا�أغنت�الخزانة�ا�غربية،
�من�الغموض�الذي�حال�دون�تأسيس�مدرسة�تاريخية�مغربية،� �خلقت�نوعا إ§�أ�Úا
�أن�تن�_�الطريق�لèجيال�القادمة�بما�يحقق�+هداف�5س`_اتيجية�للبحث� من�شأ�Úا

  .العلم&

�ذ �من ���لك،وانط©قا �هذه �بعض �تعاملت �مع�كيف �ا�عاصرة تجاهات
�ا�غرب� �ا�عاصر�vي �البحث�التاري¿ي �هل�يرفض�رواد ÝÑبمع� �التقليدية؟ �ستغرافية

�التقليدي، ��5نتاج �و� أم �داخله، �من �التجديد �إ�ى �رغم�يدعون �نتائجه رتكاز�ع�ى
  .ثغراته؟

�نطلق�وتتفق�vي�ب�ن�عدة�تصورات�تختلف�vي�ا�يمكن�التمي���vي�هذا�5طار،
  الهدف،�وسنقتصر�ع�ى�نموذج�ن�فقط:

�عياش، - �جرمان �الباحث �يمكن��يرى §� �التقليدي�ن �ا�ؤرخ�ن �أعمال أن
�ناقصة، ��ÚÜا �يتعلق�بالقرن���عتداد�والوثوق��Õا �ففيما "� �5طار�يقول: �19وvي�هذا

�كالناصري� �لبعض�الرواة �أو�مطبوعة �مخطوطة �من�الكتب�إما �مجموعة نتوفر�ع�ى

                                                           
أي�،الدراسة�الجهوية�:مؤسس�5تجاه�ا�نوغراvي�الذي�يرى�أن�أحسن�طريقة�Þعادة�كتابة�تاريخ�ا�غرب��ي��-� 1

�محددة �ومكانية �زمانية �ف`_ة �vي �حدة �ع�ى �منطقة �كل �شامل�،دراسة �تاريخ �مي©د �منطلق &ãهذه��،ف� طبق
  لدراسة�ع�ى�"�قبيلة�إينولتان"ا
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و§��Üن�الراوي�§��Áتم�آن�ذاك�بالتعمق�vي�+حداث،�ث©،�لكن�هذه�الكتب�§�تكفي،م
 �Áتم�إ§�بما�يخرق�العادة�"

�التأليف� - �§زم �الذي �والقصور �النقص �ع�ى �عياش �+ستاذ �يؤكد هكذا
 .التاري¿ي�التقليدي�رافضا�تعامل�ا�ؤرخ�الراوي�مع�الوثيقة�والحدث

�عياش، - �جرمان �إليه �ذهب �ما �أحد�ن�عكس �باعتباره �العروي �هللا �عبد جد
�"�إن�الكتابة� الباحث�ن�الق©ئل�الذين�أنصفوا�طرق�تناول�التأليف�التقليدي،�يقول:

�الناصري، �كتابة �زيدان،�التاريخية �أن��ابن �§�يمكن �داوود �ومحمد &·ëا�ختار�السو
�ف�Ðا:� �ا�عتمدة �ا�فاهيم ��ي �الحدود �تلك �ولكن �قائمة، �حدودها �دامت �ما تتجاوز

�الزمنية��الحدث،�لحقبة،ا �ندرس�نفس�ا�واضيع�vي�نفس�الس�_ورة �دمنا الوثيقة�ما
 .معتمدين�ع�ى�نفس�الوثيقة�"

- � �العروي �يختار �� بذلك �دام�توظيف �وما �تصوراته، �لدراسة ستغرافية
التأليف�التقليدي�قد�اهتم�بالحكام�أساسا،�فإن�العروي�يعمل�جاهدا�ع�ى�استنطاق�

�معرفة �إ�ى �للوصول �ا�ؤرخ�ن��النصوص �ذهنية �vي �السلطة �مسألة �حضور أشكال
 .القدامى

�يقوم�به�ا�ؤرخ�عبد�هللا�العروي�يستحق�أن�يكون�فرعا�ضمن�العلوم� إن�ما
�التاريخية�بالدقة�وا�وضوعية�ا�طلوبة،��5نسانية، باعتباره�يؤسس�لتناول�القضايا

�أن�التأسيس�ل`_اكم�الخb_ات�والتجارب�§�يتحقق�بالتنصل�لكل �فائتة،��كما مرحلة
�ا�راحل� �كل �تجاوز �بالضرورة &·Ùيقت� �ا�نطق �هذا �فإن �متجاوزة، �أصبحت لكو�Úا
التاريخية�بما�ف�Ðا�الحاضر،�وعليه�vي�اعتقادي�أن�ا�ؤرخ�يجب�أن�يضع�حدودا�ب�ن�

تقليدية�أو�(ا�ناولة�التفس�_ية�وا�ناولة�التb_يرية�للنصوص�خ©ل�كل�مرحلة�تاريخية�
  .)معاصرة
5	-	�3>���3>���3>���3>��					W��Z���+	א0!���	W��Z���+	א0!���	W��Z���+	א0!���	W��Z���+	א0!���FFFFא������	���G�א�	�j�%א������א	���G�א�	�j�%א������א	���G�א�	�j�%א������א	���G�א�	�j�%אEEEEKKKK  

استطاعت�فرنسا�أن�تسوي�خ©فا�Ûا��ستعمارية�مع�القوى�+خرى�+وروبية�
خاصة�بعدما��Ûيأت��ولم�يبق�لها�سوى�إع©ن�الحماية�عليه،�ا�ناوئة�لها�vي�ا�غرب،

عليه�فالسلطان�عبد�الحفيظ�فقد�هيبته�ونفوذه�وك�_ت��الشروط�الداخلية�لذلك،
� �و�نتقاذات �(�حتجاجات �فاس �حكومته�1911انتفاضة �ممارسات �بسبب (

�ستبدادية،�وال`_اجع��قتصادي�الواضح،�وخضوعه�للمخططات��ستعمارية،�وهو�
� �vي �ا�غرب �ع�ى �الحماية �فرض �تعلن �فرنسا �جعل ��30ما �أجb_��،1912مارس إذ

�الحفيظ �عبد ��السلطان �اليوطي �الجû_ال �قبل �(�Lyauteyمن �العام �- �1912ا�قيم
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1925(�� �vي �العرش �ع�ى �التنازل �بأخيه،�11ع�ى �وتعويضه �نفسه �العام �من �غشت
الÆ&�عرفها�بأ�Úا:�"�ب©د�تحتفظ��والذي�لم�ي`_دد�vي�الدعوة�إ�ى�تحديد�مفهوم�الحماية،

�وحكوم½�ا، �مؤسسا�Ûا �الخاصة،�بكل �بأجهز�Ûا �من��وتدار�ذاتيا �ا�جردة �الرقابة تحت
�أور  �دولة �الخار�ي،�وبية،جانب �التمثيل �vي �محلها �جيشها��تحل �إدارة �إعادة وتتو�ى

دون�أن�يمس�جوهر�مؤسسا�Ûا�ومقومات�بنا�Çا��وتوجه�نفوذها��قتصادي،�ومالي½�ا،
  1.الحضاري،�لقد�خلق�هذا�الطرح�ثنائية�القديم�والحديث�وعمقها�vي�أك�_�من�مجال"

�لص �و�قتصادي &·ëالسيا� �استق©له �ا�غرب �فقد �وأصبح�هكذا �فرنسا، الح
�ب�ن�القوى��ستعمارية،� �الناجمة�عن�الصراعات�العنيفة �بالتطورات�الدولية رهينا

�هذ �مع �ا�غاربة �تعامل �التحدياتفكيف �ا�قاومة�ه �اجتاز�Ûا &Æال� �ا�راحل �وما�ي ؟
  .؟)مضمونا�ومنهجا(ا�غربية�vي�مواجهة��حت©ل�الفرن¸·&�

  أساسية�و�ي:�لقد�مرت�ا�قاومة�الوطنية�بث©ث�مراحل
 .)�1930-�1912ا�رحلة�+و�ى:�ا�قاومة�ا�سلحة�( -
 .)�1942-�1930ا�رحلة�الثانية:�ا�قاومة�السياسية�( -
 .)�1955-1942ا�رحلة�الثالثة:�ا�طالبة�باÞستق©ل�( -
  مرحلة	ا�قاومة	ا�سلحة:	- أ	

�،1930ماي�16و�1912مارس��31إن�العهد�الذي�يفصل�ما�ب�ن�فرض�الحماية�
�الثورة��اد�يكون�عهد�كفاح�محض،يك �اختاروا Üن�جل�ا�غاربة�رجا§�ونساء�وشبابا

ضد�ا�حتل�بلجو�Çم�الجبال،�وهم�ا�تمرسون�والعارفون�بدهال��ها�ومسالكها�الوعرة،�
�وسائل� �إبداع �ع�ى �شجع �مما �لد�Áم، �ا�توفرة �العسكرية �5مكانات �قلة �من بالرغم

  �.ائر�جسيمة�vي�+رواح�والعتاد�للمحتلوتقنيات�رغم�بساط½�ا،�فإ�Úا�سببت�خس
�اضطراريا، �خيارا �بالجبال �و�حتماء �اللجوء �كان �فرنسا��لقد �بسطت بعدما

�ا�غرب، �مناطق �أهم �ع�ى �الشاوية�نفوذها �وأكادير��كمنطقة �والصويرة �وجدة ومدن
وبذلك�تم�إخضاع�السهول�والهضاب�وا�دن�لها،�ولم��...والدار�البيضاء�وفاس�وتازة

�لل �شب�Ðة�يبق �البطو§ت، �بعض �ع�ى �شاهدة �محصنة �كمواقع �الجبال �إ§ مقاومة
�وحمو�الزياني�خ©ل�( �موحا �بقيادة �الزيانية ح�ن�استولت��)،1920و�1914بالبطولة

شكل�ذلك�إنجازا��الجيوش�الفرنسية�ع�ى�مدينة�خنيفرة،�عاصمة�+طلس�ا�توسط،
لقلب�وفلدة�الكبد�وإنجاز�كان�بمثابة:�"�ا��Jean Desmeهاما�ع�ى�حد�قول�جان�ديسم

"�اكتسح�:العمر�"،�مما�أثار�حفيظة�الزياني�للقيام�بالهجومات�ا�ضادة،�كان�أهمها��ا
                                                           

  131- �130صص:��-الحركات�الوطنية�و�ستعمارvي�ا�غرب�العربي��-امحمد،�مالكي�- 1
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� �وراءها �خلفت &Æال� �ا�هاجمة ��33الكتيبة �وجريح،�580ضابطا، �قتيل �ب�ن �جنديا
�رشاشات �مدافع�وعشرة ��نتصار�لم�يكن�حاسما،...وثمانية �هذا �أن �جعل��بيد مما

ولذلك�فضل�البطل�+سطوري�موحا�وحمو�الزياني�ا�وت��عليه�أك�_،�الخناق�يشتد
  �.)1920ع�ى�5ستس©م�(

�لتطوير�وإنضاج�مقاومات�أخرى، �النوع�من�ا�قاومة كانتفاضة��لقد�مهد�هذا
�بقيادة �الريف �الخطابي،�قبائل �الكريم �عبد �أنوال��محمد �هضبة �من �تمكن الذي

كب�_ة�vي��مخلفا�وراءه�خسائر�الشمال،�)�من�سحق�الجيش�5سباني�vي1921(يوليوز 
عبد�الكريم�يعلن�عن�تأسيس�"�جمهورية�محمد�بن�+رواح�والعتاد،�مكاسب�جعلت�
وقررا��وهو�ما�أثار�غضب�فرنسا�وإسبانيا�معا،�،1924القبائل�ا�تحدة�بالريف�"�سنة�

�محكمة، �خطة �بوضع �بي�³ما �لوادي��التنسيق �الفرنسية �القوات �احت©ل �vي تمثلت
�الريفية،ورغ �القبائل �تموين �مجال �باعتباره �اتجاه��ة �vي �الزحف �ا�قاومة فاضطرت

�وسائل�عسكرية��وتازة�وفاس�جنوبا،�وزان�غربا، هناك�حوصرت�فاستعملت�ضدها
وعززت��ألف�رجل،�325استثنائية،�§�من�حيث�عدد�الجنود�ا�شارك�ن�ا�قدرين�ب�

قايد�الك©وي،�و§�من�حيث�ألف�جندي�إضاvي�تم�تجنيدهم�بمساعدة�ال�400بحوا�ي�
ولم�يكونوا��فكان�5رهاق�الذي�حل�بالريفي�ن،�سربا،�44الطائرات�الحربية�الÆ&�بلغت�

محمد�نقل�ع�ى�إثرها��)،1926ستس©م�(،�هو�ما�دفعهم�ل© ألف�مسلح�فقط�20سوى�
� �§ريون بن �جزيرة �إ�ى �الكريم �الهندي)"La Reunion"�عبد �ا�حيط �vي �(شرق�إفريقيا

وهو�vي�طريقه�إ�ى�أوروبا�بعد�توقفه�بقناة��ر�عشرين�سنة�تمكن�من�الفراروبعد�مرو 
  .1947السويس،�حيث�التجأ�إ�ى�القاهرة�سنة�

  مرحلة	ا�قاومة	السياسية:	-ب	
� �وحمو�الزياني �(موحا �ا�سلحة �ا�قاومة �ا�غاربة �جرب �عبد��-لقد �بن محمد

واقتنعوا�عن���ى�هوي½�م،ا�حافظة�عو �الكريم�الخطابي)�vي�الدفاع�عن�حقهم�ا�شروع
�لهم� �يضمن �بما �أهدافهم �تحقيق �يستطيع �لن �ا�قاومة �من �النوع �هذا �أن تجربة،

�حرب���ستق©ل، ��Úاية �مع �سلمية �سياسية �لb_وز�مقاومة �القناعة �هذه �مهدت لقد
�محمد�بن�عبد�الكريم�الخطابي�إ�ى�حدود�سنة� والصدى��،1926الريف�الÆ&�قادها

�ا �ع�ى �الذي�خلفته �الحرب،الواسع �هذه �والدو�ي �و5قليم& �ما���ستوى�ا�ح�ي وهذا
�تكوين�العقلية� �"إن�حرب�الريف�مرحلة�أساسية�vي �بالقول: &·ëعنه�ع©ل�الفا�_bع

  الÆ&�ستقود�النضال�السلم&"
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وتوظيف�الرصيد�الديÑ&��- حت©ل�� �- ضال�السلم&�يقتÙ·&�وجود�قضية�إن�الن
الدائرة�vي�عموم�العالم�5س©مي،��للحروبمن�خ©ل�النظر��واللغوي�والثقاvي�ا�غربي،

�هوية� �ع�ى �حفاظا �بالجهاد �القيام &Ñيع� �مما �5س©م، �ضد �صليبية �حروب �أ�Úا ع�ى
�للدفاع�عن��ا�سلم�ن، �الوطنية �لتأط�_الحركة وليست�هناك�مرجعية�نظرية�وفكرية

� �والثقافية �واللغوية �الدينية �أبعادها �vي �استحضار�السلفية،�1الهوية �من �أحسن
�الصالح� �والسلف �والسنة �الكتاب �إ�ى �العودة �حدود �عند �§تتوقف باعتبار�وظيف½�ا

�فحسب، �5س©مية �الدعوة �باستمرار�لتعبئة��لتجديد �النضال �مواكبة �واج��ا بل
تصدرت�السلفية��وvي�هذا�5طار�الطاقات�وتوجيه�حركة�النضال��قاومة��ستعمار،

  .تفك�_�النخب�السياسية�ا�غربية
كما�وردت�عند�ع©ل�الفاë·&:��ذت�السلفية�صفة�الوطنية�ا�ناضلة،هكذا�اتخ

�مناضلة، �وطنية �ا�غربية،�"سلفية �الوطنية �الحركة �رجال �من �+ول �الجيل �كونت
�التحديثية،� �ال�³ضوية �لتطلعا�Ûم �5س©مي �العربي �الفكري �+ساس �لهم وقدمت

  2.ومواقفهم�السياسية�النضالية�"
�النخب �وظفت �+ساس �هذا �الوطÑ&�ع�ى �للعمل �القائدة كع©ل��- الوطنية

� �وغ�_هم �بلفريج �وأحمد �الوزاني �الحسن �بن �ومحمد &·ëعن��-الفا� �للدفاع السلفية
فاس��فاجتمع�هؤ§ء�الشباب�vي�الهوية�من�خ©ل�تأجيج�الو×ي�الوطÑ&�لدى�الشباب،

� �(أبريل �كانت�1927والرباط &Æال� �ا�غربية" �"العصبة �باسم �سميت �هيئة �لتشكيل (
�بعد�إ�ى�تأسيس�والÆ&�س�انط©ق�الشرارة�+و�ى�للنضال�السلم&،مصدر� تتطور�فيما
  .1943ستق©ل�سنة�حزب�� 

أدى�تعاون�الشباب�إ�ى�تأسيس�"كثلة�العمل�ا�راكî·&��نفس�الî·&ء�vي�مراكش،
الكثلة�ا�راكشية�للعمل)�الÆ&�كانت�تصدر�من�باريس� (1932"�وأصدروا�أول�مجلة�vي�
� �ا�غرب) �(مجلة �هناك،باسم �دراسته �يتابع �كان �يوم �بلفريج �أحمد وvي��ويحررها

،(&·îمجلة�العمل�ا�راك)وقد�استمر��مراكش�كانت�تصدر�باللغة�العربية�تحت�اسم�
�ا�ناضل�ن، �هؤ§ء �ب�ن �والتنسيقي �التشاوري �العمل �مستق©��هذا �حزبا �أنشأوا ÝÆح

فرنسا�كان�لها�باسم�حزب�الشعب�الذي�اخت�_�له�أحمد�بلفريج�أمينا�عاما،�غ�_�أن�
�سعيا�م�³ا�Þخماد�نار�الحركة�الوطنية،�1937مارس�18رأي�آخر،�فسارعت�إ�ى�حله�vي�

�&Ñستق©ل�ول�فيما�بعد�إ�ى�حزب�� الذي�تح�-لكنه�عاد�من�جديد�باسم�الحزب�الوط

                                                           
  �134-�133صص:��-الحركات�الوطنية�و�ستعمارvي�ا�غرب�العربي��-امحمد،�مالكي��-� 1
2 �-�&·ëي�ا�غرب�العربي�-ع©ل،�الفاv135ص:�-��1948-طنجة��-غربية�دار�الطباعة�ا��-الحركات�5ستق©لية�  
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� ��،1943سنة �سنة �vي �أصبحت &Æال� �القومية �الشورى��1946والحركة �اسم تحمل
� ��-و�ستق©ل �باوأصدر�جريدت�ن �الشع &) �و(العمل �العربية، �باللغة للغة�(+طل¸·&)

ه،�ونفي�ع©ل�الفاë·&�إ�ى�الكابون،�وأحمد�بلفريج�ءالفرنسية،�فاعتقلت�فرنسا�زعما
�كورسيكا، �جزيرة �مع���1إ�ى �التواصل �لجسور �تؤسس �أن �ا�قاومة �استطاعت بذلك

بالرغم��نية،ا�جتمع،�ل©ستمرار�vي�التعبئة�ومد�ا�ناضل�ن�بمستجدات�الساحة�الوط
  .من�ا�ضايقات�الÆ&�كانت�تع`_ضها

)�vي�تاريخ�الحركة�الوطنية،�هو�دخولها�مرحلة�ا�قاومة�1930يبقى�أهم�حدث�(
�الهوية� �تحقيق �مطلب �عن �التخ�ي &Ñتع§� &Æوال� �باÞص©حات، �وا�طالبة السياسية

�عل ÝÑانب� &Æال� �السلفية �أهم�أساس�فكري�مكن�من�استدعاء �باعتبارها ا��Ðوصيان½�ا،
�بالهوية،�5طار�النظري�العام�لتقويض��  �بل�كانت�أك�_�ا�مارسات�مساسا ستعمار،

�ا�غربي، �ا�جتمع ��Õدف�تعميق�الشرخ�vي �الb_برية �السياسة �ا�كون���ي والرهان�ع�ى
�ل© �الb_بري، �مؤه© �الفرن¸·&،باعتباره �ا�جتمع �vي �لها��ندماج �محافظة �كثلة وأ�Úم

�لم�خصوصي½�ا، �5س©م �ومعتقدا�Ûم،�لكون �إيما�Úم �التأث�_vي �فهم��يستطع �تم ومن
أقرب�إ�ى�القانون�الفرن¸·&�منه�إ�ى�الشريعة�5س©مية،�وvي�هذا�الصدد�يقول�ا�قيم�
�با�غرب�ع�ى�تنويع� �"�لقد�عملت�vي�حدود�حمايتنا العام�الفرن¸·&�الجن�_ال�اليوطي:

�البلد،� متعدد�العناصر،�إنÑ&�§�الصيغ�و+ساليب،�لكي�تت©ءم�مع�كل�+وضاع��Õذا
،&·ëي�ا�جال�السياvكما��&Ñي�ا�جال�الديvي�أن�نفرق�أك�_��أجهل�أن�مصلحتنا�vتكمن�

  2.مما�نوحد"
�الظه�_�الb_بري�( �الهدف�استصدرت�فرنسا �والذي�1930ماي��16ولبلوغ�هذا (

تضمن�بشكل�واضح�عزل�العنصر�+مازي»ي�عن�نظ�_ه�العربي�بسن�قوانينه�وأعرافه�
لكن�ا�غاربة��3ته�القضائية�بجعل�هذا�الظه�_�يحل�محل�الشريعة�5س©مية،ومؤسسا

�الb_برية، �السياسة �بقوة �وعارضوا �ا�ناورات �لهذه ��تفطنوا �5س©م عكس��-لكون
� �الوطنية�ا�غربية،�-ماادعته�فرنسا �vي�صهر�مكونات�الوحدة �محوريا إ�ى��لعب�دورا

�ى�فشل�اس`_اتيجية�5حت©ل�الفرن¸·&�و�ي�كلها�عوامل�أدت�إ�جانب�التعلق�باÜرض،
�والعربي، �الb_بري �ا�كون �ب�ن �التفرقة �بث �أسس��vي �الذي �ا�ناسب �الوضع وهو

                                                           
�-(د�ت)��-�2ج�- دار�الطباعة�الحديثة��-ا�غرب�العربي�من�5ستعمارالفرن¸·&�إ�ى�التحرر�القومي��-ص©ح،�العقاد�- 1
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للمطالبة�بحق�ا�غرب�vي�تنفيذ�ما�نصت�عليه�معاهدة�الحماية،�إذ�قدم�الوطنيون�
�اختيارأنظمته� �vي �وسياسيا �قانونيا �ا�غرب �حق �تتضمن �وشكاوي �مذكرات عدة

�صادية�والتعليمية�والثقافية�والقضائية�الÆ&�تنسجم�وهويته�5س©مية،وبرامجه��قت
بل�قابل½�ا�بشن�حملة�اعتقا§ت�واسعة��لكن�فرنسا�لم�تستجب�لهذه�ا�طالب�فقط،

� �ا�قاومة��1937سنة �تمكنت�ف�Ðا &Æال� �ا�رحلة �و�ي �الوطنية، اس½�دفت�رموزالحركة
�والت �الصناع �من �الصغرى �البورجوازية �استقطاب �ظروفها�من �بسبب �فاس، جارvي

الصعبة�ا�تمثلة�vي�مزاحمة�ا�واد�ا�صنعة�ا�ستوردة،�وفقدا�Úا�+سواق�التقليدية�
�الجزائر�والسينغال، ��وب�مثل �+وضاع �ف�Ðا�سبب �تسببت &Æال� �العا�ية قتصادية

  .الحرب�العا�ية�+و�ى�والثانية
غشت�26عثة�بتاريخ�أرسلت�ب�ومن�أجل�تلي�ن�ا�واقف،�بعد�فشل�5ص©حات،

�ا�غربي�جراء�+خطار��1939 �الفرن¸·& �والتضامن �الدعم �لتأكيد �العام �ا�قيم �قابلة
ا�حدقة��Õا،�وهو�ما�جعل�5قامة�العامة�تع`_ف�بجمعيات�قدماء�ت©ميذ�الثانويات�

كما�تساهلت��ومنح½�ا�بعض�ا�قاعد�vي�مجلس�الحكومة�لبعض�أعضا�Çا،�5س©مية،
�عاد�لسابق�عهده،�بسبب��ية�الحسنية،مع�منظمة�الكشف إ§�أن�الوضع�سرعان�ما

�الحبوب، �من �الجيد �ا�حصول �الضرائب،�مصادرة �يطبع��وثقل �كان �الذي والحيف
  .عملية�توزيع�ا�واد�الغذائية

  ):1955	-	1942مرحلة	حركة	التحرر	الوط{e	(	-ج	
�ش �لتظافر�عدة �نظرا �ا�قاومة، �ستعرفها �مرحلة �أهم �ا�رحلة �هذه روط�تعد

موضوعية�وذاتية،�ذلك�أن�ا�غرب�استفاذ�من�الظروف�الدولية�كهزيمة�فرنسا�أمام�
وانعقاد�مؤتمر�أنفا��)،1942وانتشار�قوات�الحلفاء�ع�ى�الشواطيء�+طلسية�(�النازية،

  .)1943بالدار�البيضاء�(
والسنوات�الÆ&��1943الحياة�السياسية�ا�غربية�منذ�ستعرف�من�جهة�أخرى�

�جملة �الشيو×ي��ستل�Ðا �"الحزب Ýيسم� �جديد �حزب �ظهور �أهمها �كان �+حداث، من
)� �5ستق©ل �حزب �جانب �إ�ى �(�)،1944ا�غربي" �و5ستق©ل �الشورى �)،1946وحزب

�كل�من�القصر�ع�ى�الخط،�والبورجوازية�الكb_ى�للحركة�الوطنية،�باÞضافة�لدخول 
�ا�دن، �vي �الناشئة �الb_وليتاريا �جانب ��إ�ى �الف©ح�ن �عوامل�وعموم �كلها القروي�ن،

  �.1944يناير�سنة�11عجلت�بصياغة�وتقديم�"�وثيقة�ا�طالبة�با§ستق©ل�"�vي�
� �من �فاس،�1945وابتداء �بدل �الوطنية �للحركة �مركزا �الدارالبيضاء �أصبحت

�لدى�ا�غاربة، �قل�نظ�_ه �وطنيا �العام�فكان���وهو�الحدث�الذي�خلق�حماسا تحاد
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�م �با�غرب �ا�تحدة �ا�حتل،للنقابات �ع�ى �للضغط �من��تنفسا �سلسلة �خ©ل من
�خريبكة� �بمناجم �الفوسفاط �عمال �إضراب �أشهرها ��Õا، �يقوم �كان &Æال� 5ضرابات

�الكريم��)،1948( �عبد �بن �محمد �قبل �من �العربي" �تحرير�ا�غرب �"لجنة وتأسيس
كما�شكلت��الخطابي�من�مصر،�بتنسيق�مع�قادة�الحركات�الوطنية�با�غرب�العربي،

��يارةز  �مناسبة �الفرنسية�بوضع�حد�لنظام��محمد�الخامس�لفرنسا �الحكومة طالبة
)� �(�)،1945الحماية �لطنجة �رحلته �(�)،1947وخ©ل �مذكرة�1950وvي �ا�لك �قدم (

  .ستق©لتجاوز�مشكلة�5ص©حات�لتحقيق�� لفرنسا��Ûدف�
لقد�فشلت�5قامة�العامة�من�خلق�التصدع�ب�ن�ا�ؤسسة�ا�لكية�والتنظيمات�

بالرغم�من�الصراعات�القوية�الÆ&�كانت�ب�ن�ع©ل�الفاë·&�ورفاقه�داخل��-السياسية�
�- الحزب�من�جهة،�وب�ن�ومحمد�بن�الحسن�الوزاني�من�جهة�أخرى�(خارطة�الطريق)�

�ع�ى�اغتيال�الزعيم�النقابي��1952فاستغلت�سنة� فرصة�قيام�ا�ظاهرات�احتجاجا
�التون¸·&، �حشاد �ا��فرحات �النار�ع�ى �ومنع��تظاهرين،Þط©ق �الصحف، ومصادرة

+حزاب�من�التأط�_،�واعتقال�زعما�Çا،�فقامت�فرنسا�بتنسيق�مع�بعض�القواد�الكبار�
� �الدينية �الطرق �الكتاني(وزعماء �ال%ي �وعبد �يوسف،��)الك©وي �بن �محمد بخلع

وتنصيب�أحد�أفراد�أسرته�محمد�بن�عرفة،�نفي�ع�ى�إثرها�محمد�الخامس�إ�ى�جزيرة�
  .ثم�إ�ى�جزيرة�مدغشقركورسيكا�

�vي� �تأسست &Æال� �العربية �الجامعة �تأييد �ع�ى �الحصول �ا�غرب �استطاع لقد
مما�جعل��لرفع�قضية�ا�غرب�إ�ى�+مم�ا�تحدة،�نحياز،وحركة�دول�عدم�� �،1945

ان½�ت�بعودة��فرنسا�تجلس�للتفاوض�مع�ا�لك�والحركة�الوطنية�بمدينة�إكس�ليبان،
وإذا��مع�فرنسا،�1956مارس��2وتوقيع�اتفاقية��ستق©ل�vي��1955نونb_��16ا�لك�vي�

جاءت��كانت�5تفاقية�عززت�توجه�حزب��ستق©ل�vي�شخص�ع©ل�الفاë·&،�فإ�Úا
  1.́مال�جناح�حزب�الشورى�و5ستق©ل�vي�شخص�محمد�بن�الحسن�الوزانيمخيبة�

�ب�ن �الوطيدة �الع©قة �ع�ى �با�غرب �السياسية �الجغرافيا سياسة�ال�ارتكزت
�من�خ©ل�ث©ثة�الداخلية�والحرص�ع�ى��  �والشرق�+وسط، �أوروبا �اتجاه نفتاح�vي

�الوحدة� �استكمال �عن �البحث �و�ي: �ا�غربية �السياسة �طبعت �أساسية أهداف
ثم�استعمال�ا�وقع�الجغراvي�للمغرب�ا�تم��،�ناهيك�عن�البعد�الديÑ&�الذي��ال`_ابية،
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ي�قلب�كل�تفاعل�والوسطية،�وهو�ما�يؤهله�ليكون�vيطبع�التدين�vي�ا�غرب�با§عتدال�
لحفاظ�لث�باستمرار�وذلك�vي�إطارالبح�،،�أو�مع�غ�_هم�منأنفسهم�غاربةسواء�ب�ن�ا�

لذلك�يحدوه�طموح�كب�_�ليلعب�الدور�الط©ئ¾ي��عمق�انتمائه�5فريقي�وا�غاربي،�ى�ع
  .ع�ى�صعيد�منطقة�البحر�+بيض�ا�توسط�والشرق�+وسط

ق�لنابليون�أن�قال:�إن�الجغرافيا�تحدد�سياسة�الب©د،�وفع©�إن�موقع�لقد�سب
�مختلف� �تؤثرع�ى �بحريت�ن �واجهت�ن �ع�ى �منفتح �Þفريقيا �الغربي �بالشمال ا�غرب

  .الجوانب�السياسية�والثقافية
�لذا�ظلت�إشكالية�الحدود�مع�الج�_ان�vي�صلب�الجغرافية�السياسية�ا�غربية،

ء�بالجنوب،�هناك�بالشمال�إشكالية�ا�دن�(سبتة�ومليلية)�فع©وة�ع�ى�قضية�الصحرا
  .والجزر(جزر�لي�ى�والجزر�الجعفرية�وصخرة�نكور)�ا�حتلة�من�طرف�إسبانيا

�أن�إشكالية�ا�اء�ظلت�حاضرة�vي�السياسة�ا�غربية، فالبحث�عن�تأم�ن��كما
�وا �ديمغرافية �Üسباب �الضرورية �توف�_�ا�ياه �ضمان �يستلزم �الغذائي قتصادية�+من

�وثقافية، �مبكرا��وسياسية �ا�غرب �انتهجها &Æال� �السدود �تشييد �سياسة ولعل
  .س`_اتيجيةهذه�� �تدخل�ضمن�كسياسية�استباقية،

بسبب�التحديات��كما�أن�التحول�الذي�عرفه�مفهوم�+من�الدو�ي�بكل�أبعاده،
دفع�...توما�ي`_تب�ع�³ا�من�تطرف�وجريمة�ومخدرا�الÆ&�تفرضها�الهجرة�نحو�أوروبا،

�دول�ا�غرب��تحاد�+وروبي�إ�ى��هتمام�بمنطقة�البحر�+بيض�ا�توسط،� §سيما
إذ�يعد�ا�غرب�أك�_�حظا�من�غ�_ه،�بالنظر�لعمقه�التاري¿ي�والثقاvي�والحضاري��العربي،

فكان�طبيعيا�نظرا�لوضعه�ا�تقدم��كي�يلعب�دور�الريادة�vي�العالم�5س©مي�وإفريقيا،
من�خ©ل�فرملة��أعداء�وخصوم�يعملون�جاهدين�دون�تحقيق�أهدافه،أن�يكون�له�

  .مشاريعه��س`_اتيجية
�لقد�لعب�ا�غرب�دورا�دبلوماسيا�بالشرق�ودول�الساحل�رغم�بعده�الجغراvي،
ولعل�أقواها�التحو§ت�الÆ&�عرف½�ا�ص�_ورة�القضية�الفلسطينية،�ف©�يخفى�ع�ى�أحد�

�ا �وجهات �تقريب �vي �لعبه �الذي �عديدة،الدور �مرات �وإسرائيل �العرب من��لنظر�ب�ن
  .أجل�استئناف�الحوار

�ا�غربية، �السياسية �للجغرافية �ا�م��ة �الخصائص �هذه �كل �من فإن��بالرغم
��قتصادية� �باÞشكالية �أساسا �مرتبطة �تحديات �عدة �تواجهه �§زالت ا�غرب

والشغل�ف©زال�يعرف�أك�_�من�معضلة�ع�ى�مستوى�التعليم�والصحة��و�جتماعية،
بذلك�يكون�السؤال�ا�ركزي�هو:�كيف�يمكن�للمغرب��والسكن�ال©ئق�وتنامي�الفقر،
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�له� �تضمن �بكيفية �والحدود �+سواق �ع�ى �ل©نفتاحه �وجه �أحسن �ع�ى �ستعداد
  .�ستقرار�والسلم��جتما×ي�vي�مواجهته�لتحديات�العو�ة�؟

لب��ستثمار�Õدف�إن�ذلك�لن�يتأتى�للمغرب،�إ§�بتطويراقتصاده�من�خ©ل�ج
�البحرية� �وا�نتوجات �والنسيج �السياحة �قطاع �مقدم½�ا �وvي �القطاعات، تقوية
و5لك`_ونية�وتكنولوجية��تصا§ت،�وذلك�لقدر�Ûا�ع�ى�التصدير،�باعتبارها�+سس�
�عb_�استقطاب�كل�ا�كونات�ا�ؤمنة� �التعريف�بنفسه، �vي �الثقاvي �التنوع �وظفها &Æال

� �تجاوزمستوى �مجا§ت�بضرورة �يستوعب �أرحب �بأفق �وربطه �الفلكلوري، التنوع
حقوق�5نسان�بما�ف�Ðا�حقوق�+قليات،�وتعميق�الو×ي�بأهمية�الخيار�الديمقراطي،�
�كخصوصية� �التنوع �ب�ن �ممكنا �التعايش �جعلت �مرضية، �جد �نتائج �حقق وهو�ما

فاعلية�محلية،�والعو�ة�كمظهر�من�مظاهر�الكونية،�وهو�ما�يطرح�vي�العمق�جدوى�و 
vي�مواجهة��وvي�مقدم½�ا�الخيارات�الثقافية�و5بداعية�عموما،�ا�قاومة�بكل�خيارا�Ûا،

�الحداثة، �وليس �التحديث �من �استفاذ �الذي �وانصهار�التنوع �التفكك ومن��عوامل
�بكيفية��تصال،تكنولوجية�� �ال�_ات�ا�ح�ي �عوامل�عززت�إحياء �كلها �التدين، ومن

�وشاملة، �الفاÞ �نسقية �بثقة�جماع �تتعامل �السلطة �جعل �التوابث، �ع�ى &·ëسيا
وأرياحية،�مما�سمح�باÞستجابة��طالب�الفئات�ا�عنية،�خاصة�+مازيغية،�من�قبيل�
�لوسائل� �ا�جال �وفتح �ا�هرجانات، �وإقامة �+مازيغية، �للثقافة �ا�لكي �ا�عهد إنشاء

  ...5ع©م،�والتدريس
�الرها �دينامية �خلقته �الذي �مناخ�الثقة �كان�إن �الوطن، �داخل �التنوع �ع�ى ن

�عb_�تفاعل�ا�غرب�مع�مجموعة�من� �vي�شبكات�العو�ة، �ل©نخراط�بو×ي �قويا حافزا
�تفاقيات�الدولية،�وvي�مقدم½�ا�اتفاقية�إحداث�منطقة�للتبادل�الحر"�الغات�"�منذ�

�الديمقراطية،�م،2010 �الحدث�عb_�أربعة�محاور: �إذ�دفعت�ا�غرب�ل©ستعداد�لهذا
إ§�أنه�§زال�مطالبا�با�زيد�من�الضمانات��نمية،�حقوق�5نسان،�الحوار�السياë·&،الت

وسيادة�دولة�الحق��- وvي�مقدم½�ا�حقوق�+قليات��-vي�مجال�5قرار�بحقوق�5نسان
�الحياة� �دمقرطة �مجال �vي �هامة �خطوات �حقق �بعدما �ا�واطنة، �وتكريس والقانون،

من�خ©ل�رصد��تطوير�ا�جتمع�ا�غربي�وتحديثه،وvي�هذا�السياق�§بد�من��السياسية،
�vي� �القروي �العالم �ب�ن �عا�يا، �والنمو�ا�عتمدة �التنمية �مؤشرات �مختلف ومعالجة

�و+مية، �بالفقر �ومغرب��ع©قته �البوادي �مغرب �مغرب، �من �أك�_ �ن©حظ ف©زلنا
فرص��الحواضر�ا�نفصلة�عن�البادية�الذي�لم�يستطع�تجميع�الشروط�ال©زمة�لتوف�_ 

�من�مخاطر��نحراف،�³ا�+حياء�ا�همشة�وما�ي`_تب�ع�وهناك�مغرب�الشغل�الكافية،
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ومغرب�+قلية�ا�حظوظة�الÆ&��ي�vي�بحبوحة�العيش�رغم�مسؤولي½�ا�+كيدة�vي�ما�
  �.آلت�إليه�الب©د�بسبب�عدم�ربط�ا�سؤولية�با�حاسبة

�الج �تحديات �من �و�ي �الوضع، �تعقيد �من �تزيد �عوامل �السياسية�كلها غرافية
�حاليا، �ا�غرب �تواجه &Æهذه��فهل�ال� �تجاوز �من �سيمكن �التنوع �ع�ى الرهان

  .5كراهات؟
�انصهار� �عن �الظواهرا�سؤولة �أهم �الفصل، �هذا �خ©ل �من �استعرضت لقد
التنوع�الجغراvي�واللساني�و5ثÑ&،�بما�أف�Ý·Ùإ�ى�استقرارا�نظومة�الدينية�الÆ&�لعبت�

�ا� �إمارة �مؤسسة �وا�جا�ي�ف�Ðا �البشري �النسيج �هذا �بلورة �vي �مركزيا �دورا ومن�ن
�&Æا�ختلف�وا�تنوع،�اعتمادا�ع�ى�ا�ذهب�ا�الكي،�بما�يقود�نحو�الوحدة�الوطنية،�ال
�بنفس� �تقوم �واليوم �الكولونيالية، �الظاهرة �مواجهة �vي �ا�غاربة �مصدر�قوة شكلت

�العو�ة �مواجهة�سلبيات �vي �أ�.الدور �الثقاvي�لكن�بأي�خطاب�يتم �التنوع �واقع جرأة
�ا�ؤسساتية� �أبعاده �بكل �التنوع �حول �ا�ح�ي �الخطاب �مستويات ��ي �وما ا�غربي؟

�خصوصيا�Ûا �تنسجم &Æال� �الظواهر �لتلك �كانعكاس �وضرورة��وا�وازية، ا�تنوعة،
ذلك�ما�سنحاول�معرفته��.عتدال�والوسطية�لتعزيز�التعايش�ا�ش`_كالجنوح�نحو�� 

  .الثالثبتفصيل�vي�الفصل�
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�&Æي�أحد�أهم�الظواهر�5نسانية�الvوالثقا�&Ñواللغوي�والدي�&Ñالتعدد�5ث�_bيعت
وقد�أكدت�العديد�من�التجارب�أن�انصهار�وتعايش��تتقاسمها�العديد�من�ا�جتمعات،

�هذه �ب�مختلف �ره�ن �واحد، �مجتمع �vي �السياسية�+جناس �السلطة �تعامل طبيعة
�معها،و�  �والديمقراط�جتماعية �والحرية �العدالة �تحرض�فمجانبة �أن �شأ�Úا �من ية

 �� �مظاهر��ا�كونات �ع�ى �و� جتماعية �والتعصب �والصراع بخ©ف��نقسام،نغ©ق
�الوحد �بأهمية �الو×ي �يعمق �وا�بادىء �القيم ��Õذه �االتمسك �ع�ى�ة �ويشجع لوطنية

  .ندماجالتعايش�و� 

�والفكرية� �واللسانية �والدينية �و5ثنية �الثقافية �مظاهره �بكل �التنوع إن
  والتعليمية�يحتمل�وجه�ن�متباين�ن�وخطاب�ن�مختلف�ن:

�الدولة،�:+ول  �كيان �تقوية �vي �به �يساهم �الذي �بالنظر�للدور شريطة��إيجابي
  .طلوبحسن�تدب�_�هذه�التعددية�ع�ى�الوجه�ا�

�وا�جتمع، �استقرار�الدولة �خطر�ع�ى �من �يشكله �أن �يمكن ��ا �سل & �الثاني:
مما�يؤدي��بسبب�سياسة�ال½�ميش�و5قصاء�الÆ&�تطال�أحد�أو�جل�مكونات�ا�جتمع،

إ�ى�تفاقم�الوضع�الداخ�ي�وتفككه،�وظهور�أزمات�اجتماعية�وسياسية�من�شأ�Úا�أن�
  .تقوي�انتباه�+طماع�الخارجية�اتجاهها

�تدب�_�التعددية� �تحسن �أن �استطاعت �قد �الدول �من �العديد �كانت �إذا هكذا
�وفرنسا �بلجيكا �مثل �مجتمعا�Ûا، �داخل �والعرقية �والدينية �واللغوية فإن��...الثقافية

فيما��،)العراق�وسوريا�نموذجا(دول�أخرى�عرفت�تصدعا�وصراعات�عرقية�وطائفية�
من�خ©ل�إجراءات�وتداب�_�تختلف�من�دو§�أخرى�تحاول�أن�تجد�حلو§�لهذه�ا�سألة�

�مثل�+قليات�العرقية�والدينية�vي�كل�من�لبنان�ومصر�وفلسط�ن�منطقة�إ�ى�أخرى،
�إذ�تعد�من�أك�_�البلدان�حاجة�1،...والسودان�والصومال�وإثيوبيا�ودول�ا�غرب�العربي

�التعدد، �استثمار�م��ة �ه�إ�ى �ظلت �بعدما �وديمقراطية، �أك�_�عدالة ذه�عb_�مقاربة
القضايا�شأنا�داخليا�محكوما�بالسرية�لسنوات،�قبل�أن�تستأثر�باهتمام�دو�ي�خ©ل�

حيث�أصبحت�تحتل��العقدين�+خ�_ين،�نتيجة�التحو§ت�الكb_ى�الÆ&�شهدها�العالم،
الî·&ء�الذي�نتج�عنه�تزايد��الصدارة�ضمن�خطابات�واهتمامات�الفاعل�ن�الدولي�ن،

�للمن¸·&�vي�دول�العالم�وشمال�إفريقيا�بصفة�عامة،ا�طالب�والنضا§ت�لرد��عتبار�
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ولم�يكن�أول�قائمة�هذا�ا�ن¸·&�إ§�اللغة�+مازيغية�إ�ى�جانب��وا�غرب�بصفة�أخص،
  .مكونات�أخرى 

غ�_�أن��لقد�تعاطت�هذه�البلدان�بأشكال�من�الخطابات�ا�تفاوتة�مع�التعدد،
وا�طالب�ا�رفوعة��Õذا��ما��Áمنا�هو�موقف�ا�غرب�من�هذه�الخاصية�ومن�النضا§ت

و§�هو��لقد�تعامل�معها�بشكل�بيÑ&�ف©�هو�رفضها�كما�كان�+مر�سابقا،�الخصوص،
�ا�طالب، �لكل �القرارات��استجاب �من �جملة �باتخاذه �ذكي، �بشكل �معها �تعامل لقد

ي:�وا�بادرات،�من�خ©ل�محاو§ت�رد��عتبار�لهذه�ا�كون�ا�ن¸·&�داخل�ا�شهد�5ع©م
�با§ �ا�سموع �وا�قروء �تيفيناغ،وا�رئي �حرف �ع�ى �+مازيغية،�عتماد وإنشاء��وتدريس

  .م2001ا�عهد�ا�لكي�للثقافة�+مازيغية�سنة�

�ظهورخطابات �ا�بادرات �هذه �واكبت �أوساط��لقد �داخل �مختلفة ومواقف
الحركة�+مازيغية،�ب�ن�من�اكتفى�وثمن�ما�تحقق�من�مطالب�واعتb_ها�مدخ©�محفزا،�

وب�ن�من�رفض�ا�قاربة�الرسمية�ع�ى�اعتبار�أن�ما��ق�التأهيل�الكامل�لèمازيغية،vي�أف
وعليه�فã&�منحة�تعمق��تحقق�من�"�مطالب�"�جاء�خارج�دائرة�الحوار�الوطÑ&�ا�وسع،

�هو�تابث�عb_�التاريخ، �فإن�� �منطق�تأكيد�استعمال�القوة�كما هتمام�الحقيقي�لذا
�خ© �من �بدس`_�Ûا �يتأكد �اللغة�با�سألة، �واعتبار �الهوية، �تعدد ��سألة �5شارة ل

  1.+مازيغية�لغة�رسمية،�إ�ى�جانب�اللغة�العربية�كضمانة�Þدماجها�vي�ا�جتمع

�بفضل� �ا�غرب �عرفها &Æال� �والثقافية �السياسية �التحو§ت �فإن �العموم وع�ى
�ا�سأل�هبوب�رياح�العو�ة، �ع�ى �انعكست�بشكل�إيجابي�وواق¾ي ة�يمكن�القول�أ�Úا

أساسيا�من�ذاكر�Ûم��ومكونا�+مازيغية،�باعتبارها�جزءا�من�ال`_اث�ا�ش`_ك�للمغاربة،
  .وثقاف½�م

�مظهر�من� �أي �ضد �الب©د، �لتحص�ن �مدخ©�حقيقيا �يشكل ��ع`_اف �هذا إن
با�قابل�ع�ى�الحركة��مظاهر�عدم��ستقرار،�وتقوية�الوحدة�الوطنية�وتعزيز�الهوية،

�با§ �ازيغية�أن�تستفيذ�من+م بتعاد�عن�دائرة�الصراع�الذي�يقوي�التشتت�أخطا�Çا
�لبلورة�مزيد�من�ا�كتسبات��الداخ�ي، والعمل�ع�ى�تطوير�خطابا�Ûا�وتحديد�أولويا�Ûا

بعد��لم�نصل�vي�بداية�الطريق،�ع�ى�اعتبار�أننا�§زلنا�من�أجل�تقوية�وحدة�ا�جتمع،
  .�رحلة�قطف�الثمار
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وع�الخطاب�الذي�تولد�عن�ظاهرة�التعدد�vي�إن�ما��Áمنا�vي�هذا�السياق�هو�ن
وكيف�يمكن�للتعدد�بعدما�أصبح�واقعا�§��.جميع�ا�جا§ت�الثقافية�واللغوية�والدينية

عتماد�ع�ى�سياسة�القرب�عموديا�يكون�مدخ©�للتنمية�الشاملة،�با§ يع©�عليه،�أن�
  ذلك�ما�سأحاول�5جابة�عنه�من�خ©ل�ا�باحث�التالية:�وأفقيا،
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عرفت�الساحة�الثقافية�والفكرية�vي�السنوات�+خ�_ة�نقاشات�حادة�وساخنة��

�ا�غرب، �vي �اللغوي �الوضع �ضمن�بخصوص �و+مازيغية �العربية �اللغة �Þبراز�مكانة
�النقاشات�من�جهة، �واللغات�+جن�هذه �الفرنسية �اللغة �ا�وازية�ومساءلة�وضع بية

كاÞنجل��ية�و5سبانية�من�جهة�أخرى،�حيث�تفرعت�مختلف�هذه�9راء�ب�ن�موقف�
وموقف�يطالب��ومطالب�تدعو�لتعويض�العربية�باÜمازيغية،�مناهض�للغة�العربية،

�لèمازيغي �رافض �وموقف �وطنيت�ن، �لغت�ن �لكو�Úما �معا �اللغت�ن �ب�ن �ع�ى�با�ساواة ة
  .إ�ى�مصاف�اللغات�ا�كتوبة�نتقالاعتبار�أ�Úا�لم�تقو�ع�ى�� 

�الفرنسية �اللغة �محل��أما �العربية �بإح©ل �مطالبة �أصوات �"ارتفعت فكلما
وجيشت�+ق©م��إ§�وأقامت�الفركنوفونية�القيامة،�الفرنسية�vي�كث�_�من�القطاعات،

غ�_�مؤهلة�ع�ى��-vي�نظرها��-لكو�Úا��،1والعواطف�وا�عاول�للنيل�من�العربية�أساسا"
�الفرنسية،مض �تصنيف��اهاة �يمكن �العموم �وع�ى �أيضا، �+مازيغية �من �نيل وهو

ذات�طابع�أكاديم&�واضح،�وكتابات�ذات��الكتابات�عن�العربية�و+مازيغية�ب�ن�كتابات
�فيما�غلب�ع�ى�الكتابات�الفرنسية�الطابع�5ديولو�ي�السياë·&،�بعد�سياë·&�محض،

طابع�السجال�والحماس�الذي�§�يكتمل�علما�أن�جميع�هذه�الكتابات�قد�ط»ى�عل�Ðا�
نتيجة�تشكل�الطابع�العدائي�الذي�يعيق�كل�سبل��معه�vي�الغالب�النضج�ا�طلوب،

  .الحوار،�ويحول�دون�بلورة�موقف�واحد�وموحد�من�الوضع�اللساني�با�غرب

                                                           
�-��1999-السنة�الثالثة��- �24العدد��-مجلة�فكر�ونقد��-وضع�اللغوي�با�غرب�vي�أفق�العو�ة�ال�-مبارك،�حنون �-� 1
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�هذا� �سمة �أصبح �الذي �والغموض �القلق �حالة �ببساطة �يعكس �وضع إنه
و�ة�كنظام�فكري�وثقاvي،�وما�يطرحه�ذلك�علينا�من�vي�إطار�ما�يسم�Ýبالع�العصر،

�إشكالية� �من &·ëأسا� �كطرف �العو�ة �كانت �و�ا �م�³ا، �مناص §� �ومهام تحديات
�كيفية �ع�ى �ا�ؤسسة �مقاربة�+طروحة، �واستثمار �الثقاvي��شحد �والتعدد التنوع

�حلية،لقبول�ما�يتما�·�Ýوالخصوصية�ا��بندية�ووثوقية،�-النمطية��- �واجهة�العو�ة�
  �1.ورفض�كل�استع©ء�أو�استقواء�لغوي�مفروض�بالقوة

يحتاج�منا�تأط�_�النقاش��إن�تحقيق�ذلك�ليس�باÜمر�السهل�وإن�كان�ممكنا،
لكن�بأي�وضع�لغوي��موقف�عق©ني�وواق¾ي،�وإنضاجه�رغبة�vي�الوصول�إ�ى�صياغة

�العو�ة�؟�وبأي�وضع�لساني�نخوض�غمار�التنافس�والتف Ýيسم� اعل�مع�نستقبل�ما
اللغوي�القديم�أم�الحديث؟�وهل�هذا�الو×ي��الو×ي�؟�هل�من�زاوية�-الكوني��-9خر�

ثم�بأي�مقاربة�لغوية�نستطيع�أن��"الحديث�"�قابل�للتحديث�كلما�تطلب�+مر�ذلك؟
ننجز�التحديث؟�وغ�_ها�من�+سئلة�الÆ&�تتناسل�انسجاما�مع�طبيعة�ا�سألة�اللغوية�

  .ا�عقدة�با�غرب

I	 -	אאאאW�����W�����W�����W�����  

  :	א�����	א�:��!��א�����	א�:��!��א�����	א�:��!��א�����	א�:��!��	-	1

تنتشر�فيه�ا�عرفة�والعلم�واللغة��تشكل�العو�ة�توجها�إع©ميا�شام©�وشموليا،
�جدا، �سريع �وبشكل �مجتمعا�بحرية �واف`_اضية��أي �اتصالية �ع©قات �فيه تنسج

والخاصية�الثانية�تتمثل�vي�قدر�Ûا�ع�ى�اخ`_اق�الحدود�بكيفية�سهلة،��كخاصية�أو�ى،
ستتعرض��خاطر��هذه�الخاصية�فإن�مجموعة�من�الهويات�والخصوصياتونتيجة�ل
الضعيفة�م�³ا�الÆ&�§�يؤهلها�وضعها�الهش�للقيام�بدور��خاصة�و5نصهار،�التذويب

�والصمود، �متنوعة�ا�واجهة �ثقافة �+مريكية �الثقافة �أن �استيعاب��علما �ع�ى قادرة
�بالنظر�للوضع �بالزوال، �و�Ûديدها �مع�التكث©ت��الكيانات�الصغ�_ة �لها الغ�_�ا�تكاvىء

� �واللغوية(الكb_ى �والثقافية �انفتاحا�)الصناعية �ا�غلقة �ا�جتمعات �ستعرف ،مثلما
 .قيصريا�أو�غزوا�لها

                                                           
�الرامي�- �1 �محمد، �vي�-انظر: �با�غرب �اللغوي �والوضع �اللغوية �السياسات ��:أنماط �القانون �ولغة �الحق �- لغة
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�قتصادي�فحسب،تقتصر�ع�ى�ا�ستوي�ن�السياë·&�و�لذلك�فإن�العو�ة�لن�
�تأث�_ها ��بل �واللغوية �والثقافية �الفكرية �+بعاد �ليشمل �يعÑ&�وهو �،1يمتد أن��ما

�من�ا�فاهيم �ثقافتنا�ا�تداولة�مجموعة �فع©،�بدأت�وفكرنا�vي �لدى��تتحول خاصة
�vي�لباسهم�وحركا�Ûم�وطرق�تفك�_هم�+طفال�وا�راهق�ن، �،..يظهر�ذلك�التحول�جليا

�والÆ&�§زالت�بخ©ف�+جيال�السابقة�"�ا�عطوبة�"�ا�حكومة�بسياقات�تاريخية�معينة،
 �� �ب�ن �إ�ى��راطنخت`_دد �مشدودة �كو�Úا �وب�ن �الجديد، �النظام �هذا �vي �ومعرفة بو×ي

�عموما، �واللغوية �الثقافية �القيم �وسؤال �الهوية �عن �الدفاع �عاجز�vي ولذلك��ماض
�أن� �ينب»ي �واللغوية، �والثقافية �والفكرية �السياسية �أن�الكث�_�من�إشكالياتنا أتصور

  .2	نظام�العو�ة�وتحديا�Ûاعتبار�أخذا�بع�ن�� �تعاد�صياغ½�ا�بعد�تفك�_عميق،

2	-	W��3א��	א�������	����  א�����	�א������	�א�W��3א�����	�א������	�א�W��3א�����	�א������	�א�W��3א�

بنفس��نتشار� للتعميم�و�انتخضع�فإن�الثقافة�واللغة�وفق�منطق�العو�ة،
�و� �الطريقة �التعميم �يسري &Æالتجارية،ال� �البضائع �ع�ى �هذه��نتشار �كانت وإذا

�بفضل�دور�ا�ؤسسات�5شهارية،�البضائع�تعرف�رواجا ارف�واللغات�فإن�ا�ع�كب�_ا
�إشهارية� �مؤسسات �بدورها �لها �الرواج، �vي �الوث�_ة �نفس �تعرف �5نجل��ية) (اللغة

�لها�منحني�ن�اثن�ن�متكامل�ن،�بمع�ÝÑأن�العو�ة�توظف�أساليب�حديثة�vي�التسويق،
�تحبيب� �فبقدر �لذلك �وتبعا �ولغوي، �ثقاvي �والثاني �وتجاري، �اقتصادي أحدهما

النمط��قتصادي�و�جتما×ي�الجديد�vي�العديد�من�ا�ؤسسات�5ديولوجية�للعو�ة�
�واللغوي� �والثقاvي �والعلم& �ا�عرvي �النمط �تحبيب �ع�ى �ذلك �بموازاة �تعمل الدول،

ولذلك�نحن�نشهد�تحو§�قصريا�ع�ى�كافة�ا�ستويات��وسط�هذه�الشعوب�ومثقف�Ðا،
�والثقافية، �و�جتماعية �مبا��قتصادية �إ§�نتيجة ��ي �ما �العو�ة �§نتشار�وأن شرة

إ�Úا�من�هذه��وا�حاكاة�الثقافية،�الثقافة�+وروبية�عb_�كوكبنا،�من�خ©ل��ستيطان
�وvي��الزاوية �طرائق�العيش �لèفكار�والتأث�_�vي �السوق�الدولية: �ع�ى تعد�رمز�الهيمنة

�الثقافية �+بعاد �وكل �واللغة �ا�شهدين�،3التفك�_�والتصور �فإن �ثمة الثقاvي��:ومن
ويتعلق��تؤطره�5نجازات�العلمية�وا�عرفية�الكb_ى،�يشهدان�تحو§�عميقاواللساني�

                                                           
�الشريف�-� 1 �واللغة�-حسن، �والثقافة ��:العو�ة �اللغة �أسئلة �vي �الفنية �الدراسات��-القضايا �معهد منشورات

  �43:ص�-��2002-ا�غرب��-الرباط��- و+بحاث�للتعريب�
�الحس�ن،عصمت�-� 2 �العالم�5س© �-انظر: ��-مي�وتحديات�العو�ة �الكلمة ��- مجلة �-��1998- قb_ص��-�19عدد
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إ§�أن�هات�ن��وقطب�ثقافة�ولغة�محليت�ن،�+مر�بقطب�ن:�قطب�ثقافة�ولغة�عا�يت�ن،
�العمق، �vي �مختلفت�ن �§�تكونان �الظاهر�قد �vي �ا�ختلفت�ن �مثلما��الهويت�ن فالعو�ة

�للقارا �إنتاج�مؤسسات�عابرة �للحدود،�ت،تعمل�ع�ى �إنتاج�هويات�عابرة �تعمل�ع�ى
�وإنما�تخلق�نظاما�متشابكا�من�عوامل�متصلة،�فã&�§�تعمل�ع�ى�خلق�عالم�موحد،

،�وإن�كان�نفس�الكاتب�قد�قال�بأن�العو�ة�الثقافية�1997رأي�ميشال�كلوغ��حسب
فإنه��وتتعايش�وتتصارع،�تختلط�فيه�الثقافات�§�تنتج�ثقافة�عا�ية،�وإنما�تنتج�كوكبا

أي�§�ترفع�لغة�إ�ى�مستوى�(العو�ة�اللغوية�أيضا�§�تنتج�لغة�عا�ية�ف�ع�ى�غرار�ذلك،
  .وتتعايش�وتتصارع�وإنما�تنتج�كوكبا�تختلف�فيه�اللغات�،)العا�ية

�التجارية، �السوق �عو�ة �نتائج �جديدة،�ومن �مفاهيم �عدة كمفهوم��ظهور
بخ©ف�مفهوم�ا�واطنة��،1الشمولية�ا�واطنة�العا�ية�انسجاما�مع�مرجعي½�ا�الفكرية

�vي� �ا�جتمع �أعضاء �ب�ن �ا�ساواة �ع�ى �يحيلنا �الذي &·ëالسيا� �فكرنا �vي �ألفناه كما
بينما�بقيت��وع�ى�التعاقد�السياë·&�ب�ن�أفراد�ا�جتمع�والدولة،�الحقوق�والواجبات،

،&·ëب�الثقافات�واللغات�§حقة�بالسياÜماهو�إ§�مظهر�مكثف��&·ëأن�السيا�ÝÑعاد�بمع
�للعمل� �أساسيا �مركزا �تعد �كو�Úا �من �بالرغم �الثقاvي، �البعد �أهمها �محجوبة، أخرى
السياë·&،�فã&�ا�ؤسسة�للنظام�وللد§ئل�والرموز�والقيم،�أما�اللغة�فã&�بمثابة�بيت�
�ولذلك� �ويدركه، �العالم �يرى �ومنه �أسراره، �ويحفظ �يأويه �الذي �البشري الكائن

�عليه�تأث�_��ف"العربي�يحب�لغته�لدرجة�التقديس، �لها &Æالسلطة�ال� �يعتb_ها وهو�ما
  2ليس�فقط�عن�قو�Ûا،�بل�عن�قوته�أيضا"

"�نعم��ي��:ح�ن�قال�لقد�ذهب�ا�فكر�الفرن¸·&�الب�_�كامي�إ�ى�حد�اعتبارها�وطنه
إنه�اللغة�الفرنسية�"و�Õذا�ا�ع�ÝÑفإن�ا�واطنة�أصبحت�ثقافية�ولغوية�توازي��:وطن

ود�با�واطنة�الثقافية�واللغوية:�التوزيع�الثقاvي�واللغوي�إن�ا�قص�.ا�واطنة�السياسية
�� ل �قاعدة �ع�ى �ا�جتمع �أفراد �والواجبات،�ع`_افجميع �الحقوق �vي ع�ى��با�ساواة

� �عبارة��لغوي�ب�ن�الدولة�وا�واطن،�-أساس�تعاقد�ثقاvي &·ëيكون�السيا� ÝÑا�ع� �Õذا
  �.عن�تجل�للثقاvي�واللغوي�وليس�العكس

                                                           
�أك�_�انظر�-� 1 �ا�نشورة�:للتوسع "� �وا�جاورة �وا�ساهمة �ا�واطنة "� �حول �العروي �هللا �لعبد �الكاملة �ا�حاضرة

 -chaabpress.com /news 28996:ع�ى�الرابط�التا�ي�08/12/2014بالجريدة�5لك`_ونية�شعب�بريس�بتارخ�
html  
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�أع &Ñفإن� �السياë·&،وعليه �فكرنا �vي �ألفناه �كما �ا�واطنة �مفهوم �أن لن��تقد
��واجهة� �اس`_اتيجية �خطة �ع�ى �اعتمادا �مضمونه �نجدد �لم �ما �البقاء يتيسر�له

  .تحديات�نظام�القطب�الواحد

3	-	����Lא�	����  :א�����	�אL����א�����	�אL����א�����	�אL����א�

�التقسيم� �؟�وهل�سيل & �ا�وسعة �مشروع�الجهوية �vي �ا�كون�الثقاvي �موقع ما
�ال �الجهوي �سيفÙ·&�ا�جا�ي �وهل �والجماعات؟ �لèفراد �والثقافية �اللغوية حاجيات

�والجهوي� �ا�ح�ي �مستويات �ب�ن �ا�طلوب �التوازن �خلق �إ�ى �ا�نتظر�للجهوية ا�شروع
والوطÑ&�والكوني؟�ثم�إ�ى�أي�حد�سيشكل�هذا�التوازن�منعطفا�vي��نتقال�من�نموذج�

كات�الرمزية�وا�ادية�مع�الجهات،�الدولة�ا�ركزية�إ�ى�نموذج�الدولة�الÆ&�تتقاسم�ا�متل
  .بما�يقوي�أسس��نتقال�الديمقراطي�با�غرب؟

�والجهة، �العو�ة �ب�ن �الع©قة �عن �البعض �يتساءل �النظر�إ�ى��قد �أن ذلك
ع�ى��أو�يكون�ح©�تاكتيكيا�مرحليا،�الجهوية�§�ينب»ي�أن�يخ`�ل�وضعا�سياسيا�معينا،
وسياستنا��نتج�vي�ثقافتنا�السياسية،العكس�من�ذلك�يجب�أن�ننظر�إل�Ðا�كمفهوم�م

من�منطلق�أن�بناء�الوطن�يعد�بناء�متفاوتا�ع�ى�جميع�+صعدة��الثقافية�واللغوية،
�وا�جالية �واللسانية �والثقافية �و�قتصادية �تماسك��ذال�...السياسية �مسألة فإن

vي��تبدو�ذات�أهمية�بالغة�ومص�_ية�وتوازن�مناطقه�وتكامل�موارده،�)الجهات(الوطن�
والثقافة�واللغة�والسياسة�والفكر��مجال�تصدر�موقع�مشرف�ع�ى�مستوى��قتصاد

إ�Úا�مظاهر�ا�واطنة�الجديدة�الÆ&�تستطيع�أن�تتفاعل�دون�مركب�نقص،��والفنون،
  .أو�خوف�من�أخطار�العو�ة

�الحا�ي، �بالشكل �الجهوية �ومفهوم �واللسانية �الثقافية �ا�واطنة �مفهوم �إن
�مع�نظام� �واحد،�جهة�من�الجهات�فقط،�العو�ةسيجعلنا &·ëنظام�سيا� ونظام��لها

بقدر�ما�vي�هذا�+مر�من��ولغة�واحدة،�ثقاvي�واحد،�-ونظام�معرvي��اقتصادي�واحد،
فا�س½�دف�vي�العمق�هو�الثقافة�واللغة�أي��تكثيف،�بقدر�ما�فيه�من�اخ`�ال�وتفق�_،

�والتعدد،�:الهوية �ستسطو�و �التنوع &Æال� �فاللغة �لغة�ولذلك �سوى �تكون �لن تكتسح
ونقصد�اللغة�5نجل��ية،�باعتبارها�لغة�أضحت�مش`_كة،��،1تصالا�عرفة�والعلم�و�

فã&�ليست�لغة���ي�لغة�العو�ة�قول�ليس�دقيقا،�ومع�ذلك�فالقول�بأن�5نجل��ية

                                                           
  �42:ص�-vي�أسئلة�اللغة�القضايا�الفنية��:العو�ة�والثقافة�واللغة�- حسن،�الشريف��-� 1
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�وعليه� �القومية، �لغ½�ا �بواسطة �باهرا �فاليابان�حققت�تقدما �الوحيدة، التكنولوجية
ولذلك�أصبح�محكوما�علينا�أن�نكون�أقوياء��واجهة��§��Ûدد�إ§�الضعفاء،فالعو�ة�

فإن�ذلك�§�يعÑ&��ح�ÝÆوإن�سلمنا�أن�تكون�5نجل��ية�لغة�مش`_كة،�سلبيات�العو�ة،
وهو��قصاء�ا�منهج�للغاتنا،�بمb_ر�أن�الوضع�اللغوي�غ�_�مهيكل�با�غرب،بالضرورة��

�سياس &Ñتب� �الشروع�حا§�vي &Ñيع� �فكرية�ما �تعزيز��Úضة �شأ�Úا �من �لغوية�جريئة، ة
ف©�أتصور�الرهان�ع�ى�ا�شروع�ا�جتم¾ي�الديمقراطي�الحداثي�دون�تقوية��وسياسية،

�واطنة�السياسية�دون�سند�ودعم�من�ا�واطنة�اثقافتنا�ولغاتنا،�و§�سبيل�إ�ى��نفوذ
واللسانية�الÆ&��افيةإن�+مر�يتطلب�إعادة�النظر�vي�الخريطة�الثق�الثقافية�واللغوية،

خاصة��ينب»ي�التوافق�بشأ�Úا،�اعتمادا�ع�ى�الواقع�اللغوي�وواقع�التعددية�اللغوية،
�وهو�مشهد� �وال5عق©نية، Ý·»نستقبل�العو�ة�ضمن�سياق�لغوي�يتسم�بالفو� وأننا

  .أصبح�عائقا�نحو�تحقيق�ا�شروع�الحداثي

+وان�Þخراج�نصوص�لذا�آن��صحيح�أن�بلدنا�§�يتوفر�ع�ى�أي�تشريع�لغوي،�
�الوظائف، �وتنظم �اللغوية �ا�مارسات �تنظم �واضحة�با§ �قانونية �ثوابت �ع�ى عتماد

�للغات� �الغ�_�متكاvىء �التنافس �أمام �و+مازيغية �العربية �اللغة �عن �الدفاع �Ûدف
�الرمزية،�+جنبية، �السلطة �شرعية �امت©ك �من �هذه��والتمكن �ا�Úزمت �إذا �ÚÜا

�ا�Úز  �با§ السلطة، �مهددة �اللغة �وباتت �الهوية �الفكر،�نقراض،مت �وعاء ��ي �واللغة
  .ولذلك�ما�نعيشه�من�تخلف�فكري�راجع�لضعف�سلطة�الشرعية�الرمزية�للغتنا

�الراسخ�باÜبعاد�الثقافية�واللغوية، �من�وعينا �نحتاج�اليوم�إ�ى��وانط©قا فإننا
نا�بما�ف�Ðا�اللسانية�صناعة�لغوية�رصينة�وقوية،�وسياسة�لغوية�تحم&�جميع�بضائع

تلك�الصناعة�الÆ&�§�ينب»ي��من�الخدش�الذي�قد�يؤدي�إ�ى�استئصالها�أو�إضعافها،
أو�غ�_هما،�بل�إ�Úا�مسألة�وطن�بكل��أو�السياë·&�وحده،�أن�يصوغها�اللساني�وحده،

�ومستقبله، �وتاريخه �ومؤسساته �وكفاءاته �جميل،�أناسه �خراب �أمام من��Üننا
� �منحنا �أنه �إعادةإيجابياته �فرصة �+قل �وآفاق��ع�ى �واقع �بخصوص �السؤال طرح

  .!وضعنا�الثقاvي�واللغوي 

�...وع�ى�5طار�ا�وحد،�وع�ى�التوابث�و+ركان�إن�الجهة�تحيل�ع�ى�الوطن�ككل،
�الجغرافية، �الرقعة �كل �من �جزء �ع�ى �أخرى �جهة �من �تتبع��وتحيل �من �تمكننا &Æال

ون��ي�الحل��ا�توفره�من�مناخ�يسهل�فتك�الوقائع�و+حداث�والتفاع©ت�عن�قرب،
�ثقافة��خت©ف�ولغة��خت©ف، �البشرية،�بعث�وإحياء �ا�وارد واخت©ف��اخت©ف�vي
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�العمرانية، �والوحدات �ا�جا§ت �vي �واخت©ف ��قتصادية، �البنيات �vي��vي واخت©ف
�البيولوجية �� �.الجينات ��ي �الجهوية �فإن �للديمقراطية�وعليه �الجغراvي ستنساخ

�الثقافية، �للديمقراطية �اللغوية،�السياسية، �الذي��للديمقراطية وهو�5طار�العام
تتفاعل�مع�باي�السياسات�اللسانية��يسمح�بإمكانية�تطبيق�سياسة�لسانية�محلية،

�+خرى، �موحدة،�ا�حلية �وطنية �لسانية �سياسة �هو:��مشكلة �البارز �عنوا�Úا يكون
فتتفاعل�بدورها�مع�سياسات�محلية��مغرب�الثقافات�واللغات�كخصوصية�محلية،

�أخرى، �الكوني،�لدول �من �فقط �5يجابي �لقبول �قويا �ذرعا �بذلك �هو��مشكلة الذي
ف©�سبيل��واجهة��استجماع�وتوحيد��ا�هو�مح�ي�بخصوصياته�الحضارية�ا�تنوعة،

�من�خ©ل��ع`_اف��Õا��نظام�القطب�الواحد، دون�توسيع�قاعدة�التعدد�وتوحيدها
ل�vي�الثقافة�ا�غربية�والعربية�5س©مية،�يساعدنا�ذلك�vي�خلق�التوازن�كمكون�فاع

  .التام�ب�ن�ا�ح�ي�والجهوي�والوطÑ&�والكوني

II-	Tא���	�	k�������k	�	א���TאT�8l	א����?	<�9	P!;	א�����k	�	א���TאT�8l	א����?	<�9	P!;	א�����k	�	א���TאT�8l	א����?	<�9	P!;	א��  :אT�8l	א����?	<�9	P!;	א�

� 1א��<+#	�א0א��<+#	�א0א��<+#	�א0א��<+#	�א0	-	1.1 �.1 �.1 �.:  

�واللغات� ��-إن�مغرب�الثقافات �للوحدة،��-ا�غرب�كخصوصية يعتb_�تجسيدا
�أ �vي ��ي &Æب�ن�متناقضات،ال� �وجمع �اخت©ف �التنوع��ساسها �هذا �تكمن�vي فالوحدة

بل�أغناه��نصهار�لم�يعد�ذلك�التمايز�والتفرد،لكن�هذا�� �الذي�انصهر�vي�أمر�واحد،
ولذلك�فإن�التعدد�شرط�للوجود،�وشرط�لوحدتنا،�وشرط�للضم�_الجم¾ي��وشرعنه،
�ا�عرفة،�والفردي، �ص©بة �تجمع�فهو�منبع &Æال� �الثقافات،��والرقعة �من فسيفساء

�اللغات، �من �التفك�_�و5بداع،�وتعددية �صيغ �من �لوجودنا��فالوحدة�وتنوعا شرط
  .ولتعددنا�ولتمايزنا

�الوحدة، �تحقيق �أجل �يتظافر�من �التنوع ��نصهار�أو��إن &Ñتع� §� والوحدة
�به،�الذوبان، �التنوع�بل�تتعزز �التضحية�با§ �و�ي�§�تل»ي &Ñخت©ف�وإقصائه،و§�تع�

�ا /� �التباعد /� �التطاحن &Ñيع�§� ��خت©ف �أن �فهو�§�يل»ي�كما /� ��نعزال /� لضد
�فالهوية�§�يمكن�أن�يخلقها��نعزال،�و§�يذهب�بالوحدة�بل�ينم�Ðا�وتنميه،�تفاق،�

  .تحاد�ها�إ§��حتكاك�وا�عاشرة�و�و§�يرسم�معا

�التشابه، �ينفي §� ��خت©ف �أن �أس�كما �هو �التشابه �إن ��خت©ف�بل اس
�تشا�Õها،�وأرضيته، �تخفي �واللغات �الثقافات �فإن �عن��وبذلك �نبحث �أن �وجب لذا
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ومن�ثمة�كان�التشابه��،1ا�تشابه�vي�اخت©فنا�الذي�§�ندركه�إ§�إذا�أسعفنا��خت©ف�
�هو�التشابه،�هو��خت©ف، �والتغاير�ب�ن��و�خت©ف �التشابه �حتمية �تتأكد بذلك

�فإذا�كان��خت©ف�مصدر�كل�اج½�اد،��الÆ&�فطرالناس�عل�Ðا،�ÚÜا�فطرة�هللا�الناس،
فإذا��فكذلك�+مر�بالنسبة�للمتشابه�الذي�§�ينب»ي�أن�يولد�التقاعس�وخمول�الفكر،

�والتنوع، ��خت©ف �بالضرورة �قبلنا ��ج½�اد �دوائر��قبلنا �عدة �هناك �أن &Ñيع� وهذا
�الواحدة، �ضمن�الهوية �ا�جتمع �هذا �vي �فكل�فكر�§�يقبل��خت©ف�ه�انتمائية كذا

مثلما�أن�فكرا�§�يقبل�حتمية�التشابه��ويحاربه،�لن�يجÑ&�إ§�توسيع�دائرة�الخ©ف،
  .لن�يعمل�إ§�ع�ى�تغذية�ال�ûعات�العدمية�و�نشقاقية�ويناهضه،

�+/	א��3�]א0א0א0א0	-	2��+/	א��3�]`���/	�א���+/	א��3�]`���/	�א���+/	א��3�]`���/	�א�����/	�א�`:  

�لم�تف�§شك�أن�الوطن�هو�وطن�هويات، �إذا لح�vي�وأن�السياسة�§�قيمة�لها
�النمو� �تأث�_�مباشر�ع�ى �اللغوي �للتعدد �أن �وواضح �ا�تعددة، �الهويات تدب�_�هذه
�قتصادي،�وأن�للعوامل��قتصادية�ع©قة�با§ختيار��جتما×ي�ومقتنياته�الÆ&��ي�

�تدب�_�للسان�الذي�يشكل�هوية�5نسان��اللغة، ولذلك�vي�تدب�_�ا�جتمع�و�قتصاد:
نظرا�لطبيعة��من�الصعوبة�البالغة�الÆ&�تواجه�هذا�التدب�_،بالرغم��)(التعدد�اللغوي 

�ا�عقد، �اللغوي �ا�وضوع �التعدد �ولساني��فموضوع &·ëسيا� �العمق �vي موضوع
�وثقاvي �واجتما×ي �الفرد��...واقتصادي �خصوصية �مشكلة �بي�³ا �فيما �تتداخل عوامل

�وا�جتمع، �أكاد�والجماعة �عم© �ليس �اللغوية �السياسة �عن �فالحديث يميا�ولذلك
�واقتصادية��صرفا، �اجتماعية �ضغوط �عن �وميداني �عم�ي �جواب �هو �ما بقدر

  .إنه�شأن�عام�بامتياز�وسياسية،

�مقاربة �يمكن �السياق �هذا ��قتصادية،��وvي �الزاوية �من �اللغوي التعدد
بما��من�منطلق�الع©قات�ب�ن�اللسانيات�وا�تغ�_ات��قتصادية،�ا�وضوع�ومعالجة

�ال �منطق �من �ذلك �والخسارة،يعنيه �ذو��ربح �سيف �اللغوي �التعدد �اعتبار�أن ع�ى
�البنية��حدين، �هو�استثمار�vي �واللغة �الثقافة �أمور �و�ستثمار�vي �الربح �كان وإن

فمن�الخطإ�تبÑ&�ال�ûعة��قتصادوية�vي�مثل�هذه��التحتية�الÆ&��ي�أساس�كل�إق©ع،
�ل �إنجاز�ا�طلوب �أو�التأخر�vي �النفقات �من �كالتقليل �الوقت،+مور، �من��ربح فكم

�اس½�تارا �كان �للمواطن�ن�تقشف �الحيوية �عن�	،2با�صالح �البحث �من �§بد ولذلك

                                                           
  .1998شتاء���- �3عدد���-دفاتر�الشمال��-أفق�الهوية��- انظر:�الخمار،�العلم&�-� 1
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بل�ا�قصود��خارج�منطق�ا�ال،�)الربح�والخسارة(فحص�التوازن�ب�ن�الكلفة�والفائدة�
�بي�³ما �منه�فوائد��هوا�قارنة &Ñللتوصل�للفعل�الذي�سنج� وتوضيح�البدائل�ا�مكنة

ح�ÝÆ§�ننساق��والتفك�_�vي�النتائج�ا�مكنة�للمخطط�ككل،�تكلفة،اس`_اتيجية�بأقل�
  .وراء�بعض�الطروحات�ا�عاقة،�كالÆ&�ترى�vي�التعليم�قطاعا�غ�_�منتج�مث©

ألم��Ûدر�إمكانات�مالية�خيالية�vي�مشاريع�لم�تر��وح�ÝÆوإن�كانت�الكلفة�مادية،
،�وأهون�من�العنف�النور�قط؟�ولذلك�فإن�هذه�الكلفة�أهون�من�التمزق�والتشتت

�ا�جتمع، �داخل �ا�مارس �أن�اللغوي �فردية��فواضح �فوائد �عدة �اللغوي للتعدد
�فتنة،� �أن�التعدد �دائما �ف©�ينب»ي��عتقاد �واقتصادية�وثقافية�ولغوية، واجتماعية

�ال�ûعات،�،_وتدم��وتشتت، �ا�تاعب،�وأصل �ع�ى��ومنبع �لغة �إضعاف �إ�ى ومدعاة
�ويضمنه�بل�إن�التعدد�م�حساب�أخرى، �من�تعبئة، �يوفره ��ا دخل�لبوابة�الكونية،

�بديلة، �مواطنة �بناء �إعادة �vي �الجميع �انخراط واعية،��منفتحة،�شمولية،�من
�خصائص�وشروط�إذا�لم�تتبلورداخل�الفضاء�ا�ح�ي�والجهوي�والوطÑ&�كمختb_ات،

�أن �يمكن �و� �§ �التفاعل �فعدم �كونيا، �يعÑ&نتتفاعل �الكونية �القضايا �مع �فتاح
�وال`_اجع،�  �والضعف �ضمن��نكماش �العو�ة �جعل½�ا &Æال� �ا�جتمعات �صفات تلك

وأعتقد�أن�هذه�ا���ة��ستقرار،Üنه�ضامن�� �وعليه�فإن�التعدد�§�مفر�منه،�أوليا�Ûا،
 �.�ا�تشكله�من�أمن�رو<ي�وفكري�وغذائي�§�ثمن�لها�ع�ى�5ط©ق،

III	-	�<א�	�����  �W����a�W����a�W����a�W����aאT�8l	א����?	<�9	א���3	א������	�א>�אT�8l	א����?	<�9	א���3	א������	�א>�אT�8l	א����?	<�9	א���3	א������	�א>�אT�8l	א����?	<�9	א���3	א�

�ا�ش`_ك، �والتاريخ �الدين �صهره �رمزيا �رباطا �و+مازيغية �العربية �اللغة �شكلت
وجب�دعم�تماسكه��ذال�وهو�رباط�زادت�من�تقويته�وحدة�ا�ص�_�ووحدة�+هداف،

�محاولة �لكل �يائسة،�درءا ��أخرى �غرار�إصدار�الظه�_�الb_بري �قبل�1930ع�ى �من م
بل�فيه�ما�هو�ثقاvي��ما�هو�سياë·&�صرف،�وليس�vي�هذا�القول �السلطات�الفرنسية،

لقد�عمل�العرب�و+مازيغ�معا�ع�ى��ولغوي�يدخل�vي�صميم�تقوية�ا�ش`_ك�وحمايته،
وساهموا�vي�تطوير�الفص%ى�وإح©لها�ا�كانة��تكوين�الهوية�الوطنية�بمختلف�أبعادها،

�ضا�بي�³ما،صراعا�أو�تعار �ومن�الواضح�أن�التاريخ�لم�يشهد�فيما�أعلم�الÆ&�احتل½�ا،
ع�ى�العكس�فقد�عزز�بعضهما�البعض�ضد�خطر�التوحيد�اللساني�الذي�قادته�اللغة�

،�ونامل�أن�يستمرا�vي�نهج�نفس�الفرنسية�vي�تحالف�تاري¿ي�ضد�كل�هيمنة�لسانية
�تقوده�  �الذي �اللساني �خطر�التوحيد �ضد �اليوم،�ختيار، �أن��العو�ة �أتصور &Ñإن

�بمص� �مرتبط �العربية �أن�مص�_�اللغة �من �بالرغم �صحيح، �والعكس _�+مازيغية،
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�وحضارية،�+مازيغية �تاريخية �عوامل �ضحية �تكون ��Úض½�ا��قد �عل�Ðا �فوت �ما وهذا
�تحتله، �أن �بإمكا�Úا �كان �الذي �ا�وقع �اليوم��واحت©لها �العربية �فإن �لذلك ونتيجة
شكيل�ومع�ما�يقتضيه�ذلك�من�ت�،1صارت�لغة�ا�ركز�vي�هذا�ا�حيط�ا�تعدد�+لسن

  .مجموعة�حضارية�متجانسة

�الت �مقاربة &Ñتب� �من �الهدف �يكون �أن �إيماننا �الطرح، �لهذا �يدفعنا �ما نوع�إن
ستقرار�داخل�ا�جتمع،�الذي�يستقيم�ع�ى�قيم�الحرية�الثقاvي�واللغوي�هو�تحقيق�� 

�أراد�من�خ©له�5نسان� �والعدالة��جتماعية،�وليست�الدولة�إ§�مشروعا وا�ساواة
ومن�ثمة�فإن�تحقيق�هذا��شؤونه�وتحقيق�أمنه�بما�يوفر�له�العيش�الكريم،تنظيم�

�فشله، �دون �للحيلولة �وتقويه �تعززه �آليات �من �له �§�بد �تدب�_��ا�شروع �وأن خاصة
التنوع�والتعدد�الثقاvي�واللساني�يعد�من�أصعب�وأخطر�ا�لفات�ع�ى�5ط©ق،�نظرا�

�ال �فيه �يتداخل �إذ �البالغة، �ا�وضوع �فهو�لحساسية �واللغوي، �والقومي &Ñ5ث� تنوع
��حتما§ت، �كل �ع�ى �مفتوح �للسلطة��ملف �ا�شروعة �التخوفات �فيه نستحضر

إ§�أن�ذلك��ا�ركزية�ع�ى�عدم�5قدام�الواضح��عالجة�ا�وضوع�بكل�جرأة�ووثوقية،
من�منطلق�أن�مقاربة�التنوع�الثقاvي��§�ينب»ي�أن�يتحول�إ�ى�تعطيل��صالح�ا�واطن�ن،

اللغوي�تشكل�استجابة�ملحة�لحاجيات�ا�واطن�ن،�إذ�تشكل�الجهوية�5طارالتنظيم&�و 
�ا�ناسب �والتعليم& �والثقاvي �و�قتصادي &·ëهذه��.والسيا� �الجهة �تحقق �لم فإذا

�أص©، �م�³ا �فائدة §� �آخر،�+ولويات �تعطيل �أمام �+مر��وسنكون �ا�رة �هذه لكن
تدب�_نا�لقضايانا�الحيوية،�الî·&ء�الذي�مختلف�إذ�سنعطي�الدليل�ع�ى�فقرنا�وسوء�

  .سيجعلنا�هدفا�للعو�ة

�الخيار� �بأهمية �الو×ي �وتعميق �لتعزيز �كآلية �للتنوع، ��نتصار �أن كما
وإنما��§�يعÑ&�أنه�وصفة�سحرية��عالجة�ا�فارقات�و�خت©§ت�الجهوية،�الديمقراطي،

�للتفاوض، �إطار�مناسب �+حوال �أحسن ��هو�vي �با§عتماد �الديمقراطية�ليس ع�ى
�بالضرورة، �الديمقراطية�الراجحة��العددية�الÆ&�§�تحقق�الجودة �ع�ى �اعتمادا وإنما

ومن�ثمة�فإن�5ثنيات�والقوميات�§��للبعد�5نساني�ح�ÝÆلو�كان�أقلية،�الÆ&�تنتصر
بد�أن�تصاح��ا�توثرات�ومشاكل�متنوعة�"وليس�أمامنا�سوى�أن�نأمل�vي�إمكانية�أن�

فالذين�يبحثون�عن��نحل�ال�ûاعات�الناشئة�عن�التنوع�5ثÑ&�الثقاvي،�بدل�أن�ندبر،

                                                           
�الفاë·&�الفهري :انظر� 1 الدار��- دار�توبقال�للنشر��-البحث�اللساني�العربي��ا�قارنة�والتخطيط�vي�-عبد�القادر،

  12ص:��-��1998-البيضاء�
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�مثاليون�يائسون، �من�دعاة�جرائم��حل��Úائي�لل�ûاعات�5ثنية�الثقافية�هم�إما وإما
  5.1بادة�الجماعية�"

�النية� �وحسن �الb_اعة �بقدر�كب�_�من �الحوار، �آليات �توظيف �من �§بد ولذلك
من�خ©ل�تقريب��-�ستقرار�-ز�ا�شروع�العام�ا�ش`_ك�و5قناع�بأهمية�صيانة�وتعزي

  .الهوة�ب�ن�"�+ك�_ية�"�ا�هيمنة�و"�+قلية�"�ا�ضطهدة

�إ�ى��وعليه�فورش�حقوق�5نسان�ينب»ي�أ§�يظل�سطحيا، بل�§بد�من�نفاذه
�أقلية، �أم �أغلبية �كانوا �ا�واطن�ن، �اهتمامات �تحقيق��م©مسة �أتصور &Ñفإن� ولذلك

  .دولة�ا�تعددة�العرقيات�vي�ا�غرب�§�يمكن�أن�يتم�إ§�من�خ©لاستقرار�ال

فال`_ك���ع�ى�شعور�ا�غربي��تعزيز�الهوية�ا�ش`_كة�الÆ&��ي�أساس�كل�وحدة،�- أ	
�الجماعة، �هذه �ضمن �كاملة �بعضويته �وتمتعه �الجماعة �إ�ى �أساس��با§نتماء يشكل

�ا�غربية، �للدولة ��جتماعية ��الوحدة �الهوية �وأن �vي�خاصة �ا�خ`�لة ا�ش`_كة
�والدين،�"تمغربيت" �والثقافة �اللغة �وحدة �من �عموما �هو�العنصر��تتولد والتاريخ

�ا�ش`_ك�ف�Ðا"�ويمثل�التاريخ�عنصرا�مهما�لكونه�يوفر�لنا�بيئة�وإطار�عمل�مش`_ك�ن،
لقد�نشأنا�داخل�هذا�5طار��يتم�من�خ©لهما�النقاش�حول�قيمنا�وأولوياتنا�ا�تباينة،

بحيث�أصبح�يشكل�خلفية�كامنة��وتعلمنا�معالجة�مشاكلنا�داخل�حدوده،�ي¿ي،التار 
�تفك�_نا، �طريق �عن �فصلها �يمكن �و+فكار��§ �و+ولويات �بالرموز �تزودنا &Æال� &ãف

�مشاكل،�ا�رجعية، �من �يواجهنا �ما �فهم �بواسط½�ا �نستطيع &Æمرور��ال� وستغدو�مع
 2.الزمن�جزءا�§�ينفصم�من�هويتنا�"

�مصدر�آخر�لتعزيز�وحدة�ا�جتمع�ا�غربي�إ�ى�جانب�عنصر�التاريخ،هناك��-ب	
اليوم�لدى��وأعتقد�أن�هذه�الرغبة�متوفرة�و�ي�الرغبة�vي�العيش�بصورة�مش`_كة،

فإذا�لم�تعد�هذه�الرغبة�قائمة��الجميع�أغلبية�وأقلية،�وهذا�مكسب�وجب�استثماره،
�عا�سوى�النفور�والتباعد،فليس�هناك�طريقة�أخرى�للتعايش�م�ب�ن�أعضاء�الجماعة،

حيث�ينقطع�التواصل�وتغيب�الرغبة�vي�ابتكار�الحلول�ا�ناسبة��شاكلنا،�و�ي�+سس�

                                                           
الهويات�اللغوية�vي�ا�غرب�من�التعايش�إ�ى�التصادم�(ضمن�كتاب�اللغة�والهوية�vي�الوطن��-رشيد،�بلحبيب�-� 1

�،العربي �وسياسية �وثقافية �تاريخية ��-إشكالية �السياسات �ودراسة �لèبحاث �ب��-ا�ركز�العربي �- �1ط�-_وت
  �248- �247صص:��- م�2013

�عبد�العا�ي،�الودغ�_ي��-� 2 �-ا�غرب��-الدار�البيضاء��-مطبعة�النجاح�الجديدة��-اللغة�والدين�والهوية��-انظر:
  70ص:�-�2000
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العميقة�الÆ&�تقوض�سبل��ستقرار،�من�خ©ل�تغذية�النعرات�والعصبيات�ا�فضية�
للصراع�والتطاحن،�الذي�تشكل�فيه�الديمقراطية�العددية�أفقا��طالب�+قلية،�وهو�

Ñيع� �ا�صالحةما �تحقيق �vي �مضافة �قيمة �تشكل �لم �الجهوية �أن �أبعادها�&   بكل
ب�ن�جميع�مكونات�ا�جتمع�ا�غربي�الÆ&�سبقنا�أن�استعرضناها��-كشرط�ل�ستقرار�-�

 .vي�الفصل�الثاني

نتيجة��ختفاء،ا�غربي�بدأت�تتوارى�vي�اتجاه�� إن�منظومة�القيم�vي�ا�جتمع�
�وتعليم �وسياسية �اقتصادية �عدم�عوامل �إ�ى �محالة §� &·Ùستف� �وثقافية، ية

�تعامل��استقرارالدولة، �vي �الصلبة �والقاعدة �الفكري �توفر�البناء �القيم �هذه لكون
الناس�مع�بعضهم�البعض�أفرادا�وجماعات،�أو�تعلق�+مر�ب�ن�هذه�الجماعات�وب�ن�

�ومؤسسا�Ûا، �دالة،�الدولة �مشاهد �من �ذلك �يعزز �ما �التاريخ �vي فالحضارة��ولنا
�معينة،5س �مراحل �vي �نجمها �ليسطع �كان �ما �5طارا�ناسب��©مية �وفرت إ§�عندما

�الثقافات، �كل �ب�ن �صهر�كل��للتفاعل �استطاع �عندما �ا�غرب �سلكه �النهج نفس
ا�كونات�الÆ&�تعايشت�vي�فضائه�بحرية�ومساواة�وعدالة،�ولذلك��ا�تعطلت�منظومة�

�نف�القيم، �5نسان�ع�ى �أن�يخاف �ومستقبله،كان�من�الطبي¾ي �يفسر��سه �ما وهذا
�الحرص� �لدرجة�أصبح�ل�فراط�vي �أك�_، �بأبنائه �ا�`�ايد�ع�ى��هتمام عل�Ðم�حرصه

�ع §� �عكسية �فا§ نتائج �لذا �ال`_بية، �بشروط �لها �مع�©قة �يتحقق �الفع�ي ستقرار
و�ي�سمات�بلدان�العالم�الثالث��وليس�مع�مجتمعات�مضبوطة،�مجتمعات�محكومة،
� �ف�Ðا �ينفلت ́خر،حيث � �ح�ن �من �القيم��الصراع �منظومة �أو�ضعف �غياب بفعل
  .والهويات�ا�ش`_كة

التعدد�الثقاvي�وا�ساواة��والدفع�إ�ى�وعليه�"�فإذا�كان�التعدد��Áدف�إ�ى�5غناء،
�ف�Ðا، �5يجابية �والقيم �العادات �ع�ى �وا�حافظة �والشعوب، �الثقافات وتغذية��ب�ن

فإنه�ينب»ي��عات�5ثنية�vي�الحضور�الثقاvي،الفروق�الÆ&�من�شأ�Úا�رفع�حظوظ�الجما
�الرسمية، �الوطنية �باللغة �و�رتباط ،&Ñالوط� ��نسجام �وجه �vي �عائقا �يكون �أ§

  1.وتسريب�الهيمنة�+جنبية�عb_�مفهوم�إيجابي�"�والعودة��Õا�إ�ى�ال`_اجع�والتقهقر،

  

                                                           
منشورات��-أبحاث�لسانية��:اكتساب�اللغة�العربية�والتعليم�اللغوي�ا�تعدد�vي�-عبد�القادر،�الفاë·&�الفهري �-� 1

  �25-�24صص:��-�2و1العدد��-�4مج��-الرباط��-هد�الدراسات�و+بحاث�للتعريب�مع
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�����א����א����א��  :����א�

�جميع� �النمو�ع�ى �vي �تفاوتا �هناك �فèن �الجهوي، �التنوع �نركز�ع�ى �كنا إذا
�واللغوي،�ا�ستويات، �الثقاvي �ا�ستوي�ن �بنا�خاصة �5يجابي�وحري �الدور �نb_ز �أن

�&Æال� �وتغاير�أبعادنا �مقوماتنا �اخت©ف �التعب�_�عن �vي �الشعبية �الثقافة �لعبته الذي
  تفاوت�ع�ى�ا�ستوى�اللغوي�فيما�ي�ي:يتج�ى�هذا�ال�شكلت�وحدتنا�وأبعادنا،

	א���3	- 	1 �	 ��Uא�/a"א���3א	 �	 ��Uא�/a"א���3א	 �	 ��Uא�/a"א���3א	 �	 ��Uא�/a"אWبعيدة�� �تكون �أن �الفص%ى �للعربية �أريد عن��لقد
 ��� �وعن �اليومي، �الÆ&�ستعمال �الحيوية �القطاعات �وعن �والتكنولوجيا، قتصاد

�العلوم� �مستجدات ��واكبة �وتطويرها، �تطويعها �والباحث�ن �الدولة �ع�ى تفرض
�الغ�_ولغة��وهو �والتكنولوجيا، �أن�اللغة�الفرنسية�ليست�لغة��نفتاح�ع�ى &Ñيع� ما

�و5خبارفقط، �والثقاvي��التواصل �ا�عمار�ا�عرvي �vي �حساسة �مواقع �تحتل �إ�Úا بل
�ببساطة�شرعية�السلطة�الرمزية،�الÆ&�تعرقل��والسياë·&�و�قتصادي�vي�بلدنا، إ�Úا

�و+مازيغية، �للعربية �تقدم �أ�أي �العربية �للغة �ا�رافق�فكيف �كافة �ع�ى �تسود §
�الفرنسية�التواصلية، �للغة �ذلك �يتحقق �ح�ن �ثقافية��vي �شرعية �اكتسبت &Æال

  .أصبحت�تلعب�دورا�تكميليا�للغة�العربية

�الوسطى� �العربية �فهناك ��زدواجية، �واقع �يتجاوز �الحقيقة �vي �نعيشه �ما إن
علها�تقلل�من�الح���ل�الÆ&�خلقها�التمدرس،�و�ي�توظف�vي�غ�_�ما�توظف�فيه�العامية،

�الفص%ى، �العربية �للغة �مخصصا �كان �تصبح��الذي �بأن �نقول §� �أننا �العلم مع
�9ن، �اليومي �التواصل �لغة �بنيوية��الفص%ى �Üسباب �التحقق، �أمر�صحب فذلك

�لغة�الكتابة،�وتاريخية، كانت�تستمد�من�العامية�ما��فقد�نشأت�الفص%ى�باعتبارها
�تزاحم�قط�اللهجات�فيما�كانت�تؤديه�من�وظائف،ولم��تحتاج�إليه�من�زاد�معجم&،

§�قديما�و§��و§�نعتقد�أن�الع©قة�بي�³ما�كانت�ع©قة�صراع�ونزاع،�ولم�يكن�مطروحا
�الذي� �وهو�الوضع �اليومي، �التواصل �vي �الدارجة �محل �الفص%ى �تحل �أن �vي حديثا

أو�العربية��بلورة�بيداغوجية��نتقال�من�اللهجة�ع�ى�ا�ستوى�البيداغو�ي،�يستوجب
�الوسطى�إ�ى�الفص%ى،�استنادا�ع�ى�دراسات�لسانية�لقياس�الفروق�ب�ن�هذه�اللغات،

  .وتفس�_��نتقال�من�الدارجة�إ�ى�الفص%ى،�وتيس�_�خطواته�وعقلن½�ا
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�ا �إ�ى �� استنادا �لغة �الفرنسية �بأن �القائل �وب�ن�لزعم �بيننا �والتوسط نفتاح
والحال�أن�اللغة�الفرنسية��حققت�السيادة�vي�قطاعات�حيوية�بالب©د،�فإ�Úا�ا�عارف،

�نفسها، �العربية �تعانيه �ما �5نجل��ية�تعاني �للغة �تابعة �صارت فباسم��،1باعتبارها
مثلما��كونية�أك�_�كونية�سيكون�من�حق�اللغة�5نجل��ية�أن�تقÌ·&�اللغة�الفرنسية،

�أن�تقÌ·&�كل�اللغات �تزال�الÆ&�ماتزال�حية�يمك�³ا �vي�ح�ن�ما �اللغة�النافعة، �إ�Úا ،
ولن��ومن�البديã&�أن�هذه�الوضعية�لن�تؤهلنا�لخوض�غمار�العو�ة،�لغتنا�غ�_�نافعة،

�العربية ���تيسر�للغتنا �بحياة��من�ق`_ابسبل �اتصا§ �التكنولوجية �وسائل أشد
�+ �الناس، �تجاوز �بل �اللغوية، �بالسيادة �أضر�كث�_ا �قد �الفرنسية �اللغة مر�فسيادة

� �تعددية �ليصبح �5نجل��ية(الثنائية �أك�_��)..5سبانية، �معقدا �أصبح وهو�+مر�الذي
ع�ى�التعدد��نفتاحي�الهش،��ا�يستعجله�من�ضرورة�� بالنظر�لواقعنا�الثقاvي�واللغو 

  .العو�ة�اللغوي�الكوني��جا�Õة�سلبيات

من��ي�والجهوي،إن�هذا�الوضع�ره�ن�بمدى�تحرير�اللسان�ا�غربي�بدءا�من�ا�ح�
�القدم، �منذ �العالقة �الشوائب �أو��كل �+مازيغية �عن �ال½�ميش �رفع �الضروري ومن

�اللساني،�+مازيغيات �السوق �فضاء �التواصل��بحسب �vي �وظائفها �حصر وعدم
�تفرقة،�الشفوي، �لغة �ليست �توحيد،�فاÜمازيغية �لغة �ليست �العربية �أن Üن��كما

  .تعدديا�فيجب�أن�يكون�توحيدنا�للتوحيد�لغت�ن،

�يشكل� �بب©دنا، �السائد �واللغوي �الثقاvي �الوضع �أن �القول �يمكن �عليه وبناء
بذلك�يظل�التعدد�§��حالة�صراع�مرضية،�تستخدم�ف�Ðا�كل�الوسائل�غ�_�الحضارية،

�لن��يخدم��ندماج�والهوية، �التخطيط�اللغوي�بالشكل�الحا�ي، بل�إن��ستمرار�vي
الثقاvي�واللغوي،�باعتباره�مصدر�الهوية�الثقافية�ينعكس�إ§�سلبا�ع�ى�رصيد�ال`_اث�

�§ع©قات��الوطنية، �تراتبية �ع©قات �واللغات �الثقافات �هذه �ب�ن �الع©قات وÜن
  .مساواة

من�شأن��يمكن�القول�أن�التعدد�الثقاvي�واللغوي�با�غرب�تعدد�غ�_�متوازن،
ح�مثل�هذا�النموذج�هذا�ال5توازن�أن�يكون�سببا�vي�تفكك�ا�جتمع�وتشردمه،�إذ§�يتي

�للتواصل، �نسقي �منطق �فرز �إمكانية �واللغوي �الثقاvي �ا�ستوى �ع�ى �التعدد �من
                                                           

�-مطبعة�النجاح�الجديدة��-منشورات�الزمن���-عو�ة�العو�ة،�من�أجل�التنوع�الحضاري��-ا�هدي�ا�نجرة��-� 1
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�لم�نستطع�التمكن�منه�بواقعية،�وتوظيفه� �التعدد�غ�_�ذي�جدوى�ما وسيكون�هذا
باعتبارها�قادرة�ع�ى��بعق©نية،�ح�ÝÆيتس�ÝÑتدب�_�هذا�ال�_وة�الثقافية�تدب�_ا�محكما،

الذي�§�يقوم�كما�أسماه�عبد��إن�التقدم�خدم�التقدم�والنمو،إشباع�حاجاتنا�بما�ي
وأساسا��-الكب�_�الخطي &�ع�ى�"السلم�اللغوي"�ب�ن�كل�اللغات�ا�ستعملة�vي�ا�غرب�

�السلم�اللغوي�ينب»ي�أن�يقوم�ع�ى�تحديد��تعدد�شك�ي،�-العربية�و+مازيغية� وهذا
ار�للغة�العربية،��ا�تشكله�من�دور�اللغات�vي�محيطنا�الذي�يتطلب�منا�إعادة��عتب

�وثقافية، �تاريخية �أو�قوميا،�مرجعية �إثنيا �مطلبا �ليست �إل�Ðا �فالدعوة بل��ولذلك
  .مطلبا�حضاريا�وإنسانيا

وأحادية�vي��إن�التعددية�اللغوية�vي�ا�غرب�باÞضافة�لكو�Úا�شكلية�vي�ظاهرها،
�وال�مقصدها، ��نفتاح �vي �التاريخية �وظيف½�ا �ت½�دد �أن �والتحاور�يمكن تثاقف

فاستفاذت�اللغات�+جنبية��والتسامح،�وغ�_ها�من�أشكال�التفاعل�مع�الذات�و9خر،
�توازنه، �فقد �الذي �اللغوي �تدب�_�التعدد �سوء �يخ`�ل �الذي �الوضع �هذا وضل��من

�التو  �جسور �يقوي �بما �العربية �الشعوب �خدمة �vي �للتنمية�طريقه �تحقيقا اصل،
Üن�ذلك�يعد��بدل�التشكيك�ف�Ðا�واحتقارها،�لعربية،عتماد�ع�ى�اللغة�االشاملة�با§ 

  1.مدخ©�للتشكيك�vي�الهوية�والقبول�بسيادة�لغة�+جن &

�ذلك، �ع�ى �لغوي��"وبناء �بتعدد �ننادي �أن �وا�عقول �ا�نطقي �من �يكون فقد
�+خرى، �م�³ما �كل �وتساند �تتعاون �بل �اللغات، �فيه �§�تتصارع �حقيقي تعدد��وثقاvي

�إشباع �تتو�ى �واتصال�لغوي �معرفة �لغة �لتكون �مؤهلة �باعتبارها �العربية �اللغة ه
�مجتمعنا، �حياة �vي �رئيسيا �مطلبا �نحقق �وبذلك �اللساني��وإدماج، �التجانس قاعدته

�نريد� �ا�حيط �هذا �vي �توقيعه، �ينب»ي �الذي �ا�يثاق �هو �لعمري �وهذا واللغوي،
ا�الكنف�الوجداني�vي�هذ�،-مختلفة��- لèمازيغيات�أن�تتطور�وتبلور�أمازيغية�واحدة�

وvي�هذا�الجو��ا�ش`_ك�نريد�لèمازيغية�أن�تستفيذ�من�العربية�vي�ما�يتصل�بكتاب½�ا،
�نريد�للفص%ى�أن�تس`_د�مكان½�ا�ودورها�vي�5دارة�و�قتصاد�والتجارة�وا�قاو§ت،�وأن

�التكنولوجيا، �مع �اللغة��تندمج �مع ��ح`_ام �قوامها �ثقافية �ع©قة �بذلك فتخلق
بل��ي�لغة�تحل�محل��Üن�الفرنسية�9ن��ي�أك�_�من�لغة�انفتاح�ثقاvي،�ة،الفرنسي

�والحداثة، �التطور �إمكانات �أمامها �يفتح �الذي �الحيوي، �مجالها �vي �هذا��العربية vي
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ع©قات��تنسجما�vي�ما�بي�³ما،�ع©قات�أخذ�وعطاء،�الجو�نريد�للدارجة�وللفص%ى�أن
  1.تكامل�"

�و  �تشريعيا �يعيش�فراغا �و§��Áتم�بوضع�اللغات�إن�بلدا بدون�تخطيط�لغوي،
بلد�يصلح�جميع�قطاعاته��وتصحيح�هذا�الوضع،�وبإص©ح�اللغات�وصيان½�ا�وتحدي�Hا،

ويعرض��و§�يفكر�vي�الوضع�اللساني،�بلد�§�يمكن�إ§�أن�يفرط�vي�حقوقه�اللغوية،
�ل©ضمح©ل، �ع�هويته �9ونة �هذه �القرار�vي �صناع �ينكب �الذي �التعليم �ى�فإص©ح

Üن�vي�إص©ح�التعليم��إص©ح�ناقص�ما�لم�يسبقه�أويواكبه�إص©ح�لساني،�إص©حه،
ف©�توافق�مع�التلفيق�اللغوي،�و§�حداثة�مع�التأخر��إص©ح�الوضع�اللغوي�ا�ختل،

�+ساس�الذي�ينبÑ&�ف©�مناص�من���اللغوي، �باعتبارها تفاق�حول�أولويات�لغوية
  .عليه�كل�مشروع

�+ولو  �ب�ن �اللغة�ومن �عل�Ðا ��Ûيمن &Æال� �القطاعات �vي �الفص%ى �إدخال يات
�ÚÜا�لن��قصاد�و5دارة،الفرعية�vي�التعليم�و��بما�ف�Ðا�بعض�القطاعات�الفرنسية،

�نقص، �من �يع`_�Áا �قد �ما �بتجاوز �إ§ �حيوي½�ا �مدار��تستعيد �خارج �العربية فاللغة
�ال�  �بعدم �عل�Ðا �محكوم �والعم�ي، �الفع�ي �اليومي �كل��تطور،ستعمال �تبقى و�Õذا

�مجال� �عن �معزولة �فوقية �إص©حات �وعلماؤها �مثقفوها �يباشرها &Æال� 5ص©حات
وتأكيدا�ع�ى�ذلك�وجب�العمل�ع�ى�نشر�أسماء�+شياء�بالعربية�vي��تطبيقها�وتجري��ا،

لكوننا�عاجزين�أحيانا�عن�التداول�بالعربية��مختلف�منا<ي�الحياة�والحقول�ا�عرفية،
وهو�ما�يعÑ&�البدء�vي�تعريب�الحياة��ما�لم�تسعفنا�الفرنسية�بألفاظها،vي�موضوعات�

نفس�الî·&ء�بالنسبة�لèمازيغية��العامة،��ÚÜا�وسيلة�لتوصيل�ا�عرفة�والتكنولوجيا،
لتشكيل��الÆ&�يجب�إفساح�ا�جال�لها�أك�_،�بما�يحقق�لها�أهلي½�ا�العلمية�وا�يدانية،

�من��تحالف &Æال� �اللغات�ا�حلية،ضد�سلبيات�العو�ة �5جهاز�ع�ى �فإن��بي�³ا بذلك
  .مشروع�التحديث�مسؤولية�وطنية�وأخ©قية�من�دون�منازع
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�السنوات� �vي �غ�_�مسبوقة �واجتماعية �سياسية �حركية �ا�غربي �ا�جتمع عرف
�وعجز�ال �ضعف �ذلك �ع�ى �ساعدها �سياسته�التالية، �تجسيد �ع�ى &·ëالسيا� فاعل

مما�مكن�عدة��وموقفه�ا�عادي�لتوظيف�الدين�vي�السياسة،�العامة�مركزيا�ومحليا،
�خلق� �من �وا�سا�ة �وا�عتدلة �ا�تطرفة �وتيارا�Ûا �أطيافها �بجميع �إس©مية جمعيات
�&Ñدينامية�جد�مكثفة�داخل�ا�جتمع،�نظرا�لسهولة�التجاوب�الرو<ي�مع�الخطاب�الدي

فماهية�التعددية�الدينية�؟�وما��ذي�أريد�له�اس½�داف�القلب�وتغييب�إعمال�العقل،ال
�تدب�_� �vي �تحكمت &Æال� �+سس ��ي �وما �با�غرب؟ �الدينية �السياسة �مرتكزات �ي

  �.ا�رجعية�الدينية�للنظام�السياë·&�با�غرب؟

I	 -	W����+א�	��/+��
	א����W����+א�	��/+��
	א����W����+א�	��/+��
	א����W����+א�	��/+��
	א����  

�و+ديا �الفرق �و5قرار�بأحقية ��ع`_اف �دائرة��ي �داخل �ا�ختلفة، �+خرى ن
�واحدا، �العمق�دينا �تشكل�vي &Æأوداخل�+ديان�+خرى�ال� �من��الدين�الواحد سواء

من�آدم�إ�ى�خاتم��أومن�حيث�الدعوة�لتجسيد�وحدانية�هللا،�حيث�مصدر�تشريعها
+نبياء�محمد�عل�Ðم�الس©م�جميعا،�ع�ى�اعتبار�أن�دين�5س©م�ليس�محصورا�ع�ى�

� �نزل �السابقة،ما �النظر�لèديان �دون �وحده �محمد �باÞس©م��ع�ى �ا�قصود وإنما
�تاريخية، �مراحل _bع� �وأنبياء �رسل �بواسطة �البشرية �ع�ى �نزل �شمو�ي �كمشروع

� �تعا�ى: �لقوله �����9�B �� ���1���� Eمصداقا�� �� E���
�7 E0��= �1�  �M� Z'
[-�� 618 @��F3 ����0;' E0�18 ���F3 P��
�� O�0��..����1	إ�ى�أن�اكتمل�مشروع�

�ا�رسل�ن، �خاتم �مع ��5س©م �يديه �ع�ى ��كتمال �شرف ����= K��E0� b1 �فكان
-	( KU�&� E0� b�h�' ����� E0�18 b��;=' E0-	(�2  

�الفهم�للنصوص�الدينية� �تعدد �إ�ى �ا�عرفة�البشرية�يؤدي�بالضرورة إن�تطور
نطاق�النصوص�الدينية�فالعقل�هو�من�يقوم�باست�حسب�معطيات�الزمان�وا�كان،

  وبتأويلها�بما�يحقق�الحاجة،�
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vي�ح�ن�يعرفها�+�اني�جون�هيك�بنفس�التعريف�الذي�اعتمده�أنيس�طه�من�
واستنتاجات��"إن�+ديان�العا�ية،�إنما��ي�تصورات�ومفاهيم�متنوعة،�:خ©ل�قوله

�ناس�ا�ختلفة،مختلفة�للحقيقة�ال�³ائية�ا�طلقة،�أو�الذات�العليا�من�خ©ل�ثقافات�ال
وأن�تحول�الوجود�5نساني�من�محورية�الذات�إ�ى�محورية�الحقيقة�يحدث�vي�كل�

  .1+ديان�نسبة�متفاوتة�"

�البشري� �الفكر �تاريخ �جذور �vي �ضاربة �الدينية �التعددية �فإن ÝÑا�ع� و�Õذا
�التعددية� �فكرة �أن �من �الرغم �ع�ى �+ديان، �هذه �وتطور �بص�_ورة �مرتبطة كحقيقة

ولعل�من�ب�ن�أقوى�+سباب�الÆ&��تعد�فكرة�حديثة�النشأة�من�ناحية�اللفظة،الدينية�
�العصر�الحديث، �vي �وعزز�Ûا �الدينية �التعددية �5نسانية��أوجدت �ا�عرفة قصور

لذلك�تعددت�الثقافات��وعجزها�عن�5حاطة�بالواقع�الواسع�وا�عقد�من�كل�جوانبه،
والت©قح�و�بتعاد�عن�ا�فهوم�الحصري�مما�ساعد�ع�ى�توفر�مناخ�ل©نفتاح��واللغات،
بمع�ÝÑأن�ا�فهوم�ظهر�بموازاة�تجدر�الحركات�النقدية�العقلية�الÆ&�أنتج½�ا��الضيق،

�تؤمن� �حركات �و�ي �+ول)، �(انظر�الفصل �والعلمية �و�جتماعية �الثقافية ا�تغ�_ات
  .2ديبالتعددية�(التسامح�والتعايش)�كاستجابة�لتجاوز�التفس�_�الديÑ&�التقلي

�تشكل� &Æال� �+ديان، �ب�ن �والتعايش �التسامح �بوجوب �5قرار �من وانط©قا
�متكام©�ل�نسانية، �دينيا �بكل��مشروعا �اختيار�معتقده �5نسان �ع�ى �يتوجب فإنه

رغم�اعتقاد���3> 7�
�Z d ���	���وعدم�إكراهه�ع�ى�الدخول�vي�أي�دين،�حرية،
علما�أن���Ûا�§�ينال�النجاح�vي�9خرة،أن�من�ليس�ع�ى�عقيد�جل�ا�جموعات�الدينية،

هذه�الديانات�§�تشكل�كل�واحدة�م�³ا�الحقيقة�بمفردها،�بل��ي�شريكة�وجزء�من�
ال�Ðودية�:أ§�و�ي�الحقيقة�الÆ&�§�تكتمل�إ§�من�خ©ل�الحلقات�الث©ث�من�التعددية،

  .وا�سيحية�و5س©م

II-	א�f�)א�א��f�)א�א��f�)א�א��f�)א��				T�����	A�+�3�	��)�:!hא�T�����	A�+�3�	��)�:!hא�T�����	A�+�3�	��)�:!hא�T�����	A�+�3�	��)�:!hא�:  

�:هذه�+سس�وا�رتكزات�ورصدها�وجب�استحضار�ث©ثة�مراحل�أساسيةلتتبع�
�+و�ى ��ا�رحلة �بعد �ما �مباشرة،اتبدأ �ا�غرب �السبعينات،�ستق©ل �عقد ��Úاية �إ�ى
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وا�رحلة�الراهنة�من�بداية��إ�ى��Úاية�التسعينات،�وا�رحلة�الثانية�من�بداية�الثمانينات
  .القرن�الواحد�والعشرين�إ�ى�حدود�9ن

1	-	m�<א	א�+����	א��<�3m�<א	א�+����	א��<�3m�<א	א�+����	א��<�3m�<א	א�+����	א��<�3WWWW				Tא���	9 ���+	א!�	��Tא���	9 ���+	א!�	��Tא���	9 ���+	א!�	��Tא���	9 ���+	א!�	��:  

�5ستق©ل، �بعد ��ا �+و�ى �ا�رحلة �محمد��خ©ل �السلطان �أن �القول يمكن
�دينية، /� �روحية �سلطة �يمارس �كان �مزاولة��الخامس �ع�ى �مقتصرا �عمله �كان إذ
�vي�ح�ن�أن�السلطة�التشريعية�كانت�الطقوس�الرمزية�كإقامة�الص©ة�يوم�الجمعة،

�كلما� �الدينية �القواعد �وتأويل �لتفس�_ �ا�ؤهل�ن �باعتبارهم �العلماء �ص©حيات من
ع�ى�غرار�السلطة�القضائية�الÆ&�كانت�بيد�قا«·&�القضاة�ا�ع�ن��استد×ى�+مر�ذلك،

ع�ى�أن�يختار�بدوره�باي�القضاة�الذين�يشتغلون�تحت��من�قبل�السلطان�vي�فاس،
&�أن�السلطان�كان�§�يملك�vي�العمق�§�سلطة�وهو�ما�يع�Ñإمرته�ع�ى�امتداد�الوطن،

  .تشريعية�و§�سلطة�قضائية،�فدوره�كان�سياديا�فقط

 �� �بعد �(لكن �مباشرة �ورقة��1960-�1956ستق©ل �كأهم �5س©م �سيوظف (
�ا�شروعية�ع� �أصبح�نفوذ�حزب�� Þضفاء �النظام�بعدما �من�ى ستق©ل�ي`�ايد�بقوة

�وال &Ñا�جال�الدي� ومحاولة�الضغط�عل�ا�لك�لجعل�دوره��قضائي،خ©ل�تحكمه�vي
ستمرار�vي�اعتماد�التأويل�السلفي�من�التدخل�Þعادة�التوازن�ب�ن�� فكان�§بد��ثانويا،
�مع�للدين �به �معمو§ �كان �ما �الوطنية،�وفق �الحركة �الرسم&��زعماء �ا�نظور وب�ن

من�الحركة��للدولة�ا�تطلع�Þص©ح�ا�جال�الديÑ&�وسحب�مضمون�الشرعية�الدينية
إن�5جابة�عن�عمق�5شكال�كانت�غاية�vي�التعقيد�قبل��الÆ&�كانت�سلفية�vي�+صل،

�الشرعية �بخصوص �الصراع �يحسم �ا�لك،�أن �لصالح �مسلسل��الدينية وسيصبح
الحسن�الثاني�مسؤولية�الحكم�الراحل�التحكم�vي�السياسة�الدينية�يتقوى�مع�تو�ي�

�5شكال، �عن �فع�ي ��كجواب �خ©ل �متكامل�ن،من �جانب�ن �ع�ى �vي��الرهان يتمث©ن
والعمل�ع�ى�إضعاف��إضفاء�نوع�من�القداسة�الدينية�ع�ى�النظام�ا�لكي�من�جهة،

�العلماء�من�جهة�أخرى، �كان�يتمتع��Õا &Æعن�طريق��السلطة�السياسية�والدينية�ال
  .تقوية�نفوذ�الطرق�والزوايا�الدينية

� �استطاع �+ول �الرهان �بخصوص �تحقق�الحسالراحل �ما �يجسد �أن �الثاني ن
�الديÑ&،�نظريا، �ا�عسكر �vي �ارتكاز �نقطة �نفسه �جعل �النظام��حيث �ب�ن بالربط

�الحماية، �قبل �سادت &Æال� �الدينية �بطبيعته �القائم &·ëالرهان��السيا� �هذا وإعطاء
� �سنة �دستوريا �قائ©:�م،1962مضمونا �صرح �وأن �سبق �السياق �هذا �كما��وvي "أنا
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دون��دون�أن�أطلب�ذلك،�أعطي��ي�هذا�اللقب�عندما�ولدت،�تعملون�أم�_�ا�ومن�ن،
إن�هذا�اللقب��...وهذا��·&ء�نادر�جدا�ومع�ÝÑذلك�أنÑ&�من�ذرية�الن &،�أن�أرغب�فيه،

� �كذلك �عليه �ويفرض �التواضع �من �كب�_ا �قدرا �يحمله �من �ع�ى �بعض��-يفرض vي
�يا�للسلطة،عنصرا�أساس�البيعة�ولذلك�سيشكل�إجراء�1بعض�ا�سؤوليات"�-+حيان�

من�خ©ل�تقليص�مكانة�القانون�الوض¾ي�وجعله�مجرد�إطار�شك�ي�للشرعية�الدينية�
كان�ذلك�بعد�توليه�مسؤولية�الحكم�مباشرة�"إن�الدستور�الذي�وضعته��والتاريخية،

بيدي�والذي�سيعرض�ع�ى�موافقة�الشعب�ا�غربي�vي�جميع�تراب�ا�ملكة�vي�ظرف�
�هو�قب �الدستور �هذا �يوما، �جمع�عشرين �الذي �ا�قدس �للرباط �تجديد ��·&ء �كل ل

دائما�الشعب�وا�لك�"�فالقداسة�هنا�§�تعÑ&�سوى�قدرة�النظام�ا�لكي�ع�ى�تجسيد�
�الدينية� �الهرمية �رأس �ع�ى �ا�ؤمن�ن �أم�_ �لشخص �التاريخية �الرمزية استمرارية

�ا�غرب،�والسياسية �التام��vي �والخضوع �التبجيل ��عاني �ا�منهج �الفرض �خ©ل من
ومن�ثمة�أصبح�بموجب�ذلك�أن�النظام�ا�لكي�والدين�5س©مي�§��ا�غلف�با§ح`_ام،

وأن�قرار�ا�لك�فوق�كل�قوان�ن�الدولة،�فهو�مقدس�§�يمكن��يناقشان،�لقدسي½�ما،
�يعطيه�حق�التدخل�أمام�أي�نقض�أو��أن�يتعرض�Üي�نقد�أو�ان½�اك�لحرمته، مما

  .اع`_اض

�الرهان�ا�تعلق�بالعمل�ع �ى�إضعاف�السلطة�السياسية�والدينية�للعلماء:�أما
�الدينية� �الحركات �تعدد �خ©ل �من &Ñالدي� �مظاهر�التنوع �ع�ى �الحفاظ �شكل فقد

��وتنوعها، �عمل �إذ �با�غرب، �الدينية �السياسة �vي �اس`_اتيجيا �رهانا الحسن�الراحل
ا،�بما�الثاني�ع�ى�مد�الجسور�ب�ن�جميع�ا�كونات�الدينية،�مبديا�اح`_اما�سياسيا�له
،&Ñعل� �بشكل �الخامس �محمد �قرار�نفي �ساندت &Æال� �الدينية �الحركات مثل��ف�Ðا

�الكتانية، �فرع��الطريقة �التمي���ب�ن �تم �بعدما �نشاطها �بمزاولة �لها �وسمح �عاد فقد
فاس�الذي�بقي�محظورا،�وفرع�س©�الذي�يزاول�لحد�9ن،�ومن�خ©ل�إغداق�الهبات�

�والزواي �+ضرحة �شيوخ �ع�ى �بذلك�والهدايا �التوق�_" �ظهائر "� �تجديدها �مقابل ا
�ومروضة، �حليفة �سيتقوى��أصبحت �الذي �وهو�التوجه �تدعم، �ولم ��Ûاجم �لم &ãف

  .بموازاة�تصاعد�نفوذ�التيارات�5س©مية�ا�تسمة�بطابع�ا�عارضة�السياسية
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2	-	W��Fא���	א�+����	א��<�3W��Fא���	א�+����	א��<�3W��Fא���	א�+����	א��<�3W��Fא���	א�+����	א��<�3				W]�+א�	9�nZ3�	���+א�	���)W]�+א�	9�nZ3�	���+א�	���)W]�+א�	9�nZ3�	���+א�	���)W]�+א�	9�nZ3�	���+א�	���)  

�إ�ى�طلب�الحالراحل�ا�لك��استطاع سن�الثاني�أن�يدفع�العلماء�أك�_�من�مرة
�الرمزية،�التحكيم، �معاقلهم �أهم �تشكل �باعتبارها �القروي�ن �جامعة وهو�ما��وتأميم

�ا�لك �ع�ى �مجا§ت��حتم �احت©ل �vي �أك�_�صرامة �اس`_اتيجية �رسم �ا�رحلة �هذه vي
،&Ñالدي� �الخطاب �إنتاج �ت�وقنوات �يفرضها �أصبح &Æال� �5كراهات �نفوذ�بموازاة زايد

)،�ولذلك�كان�طبيعيا�فرض�مزيدا�من�51979س©م�السياë·&�بعد�الثورة�5يرانية�(
أحداث�الدار�(الرقابة�5دارية�الصارمة�ع�ى�النشاط�الديÑ&��واجهة�مخاطر�+صولية�

� ��-�1981البيضاء �ومراكش �و+قاليم�)1984الناظور �العما§ت �تزويد �خ©ل �من ،
�ا�جال �vي �مختصة �وانتشار�ا�ساجد��الديÑ&،�بمصالح �استخدام �vي �التحكم قصد

�5س©مية، �والشؤون �+وقاف �وزارة �قبل �من �+ئمة �ا�باشر�ع�ى��وتعي�ن و5شراف
  .كلها�اح`_ازات�أمنية�استعجالية�خطب�الجمعة،

�مع �يتعايش �أن �الثاني �الحسن �استطاع �فقد ��س`_اتيâي، �مستوى �ع�ى �أما
انت�تشكل�نوعا�من�النقابة�ا�دافعة�عن�ا�صالح�+دبية�"رابطة�علماء�ا�غرب"�الÆ&�ك

إذ�تعتb_�نفسها�طرفا�فعليا�vي�السياسة�الدينية�عن�طريق�التوصيات��لعلماء�ا�غرب،
�تصدرها، &Æع�ى��ال� �مقنعة �أجوبة �إيجاد �ا�لك �ع�ى �حتم �الذي �ا�حرج وهو�الوضع

�ب"5  �التمسك �vي �تتمثل �إيديولوجية �ومزايدة ،&Ñالدي� �الصحيح"�الصعيد س©م
�ال �ع�ى �� باÞعتماد �هذا �بلورة �القادرين�ع�ى �لدى�العوام،علماء والتخوف�vي��عتقاد

واستثمار��نفس�الوقت�من�شوكة�هؤ§ء�العلماء�باعتبارهم�معارضة�دينية�محتملة،
ولذلك�يمكن�القول�أن�العلماء�كانوا��كل�سياسة�تبتعد�عن�إس©م�الدولة�وا�جتمع،

�من��يه،مصدر�إزعاج�وتخوف�لد �العلماء �التوفيق�ب�ن�دولنة�وظيفة �حتم�عليه مما
�خ©ل�تحديد�اختصاصا�Ûم�وب�ن�تقوية�مصداقي½�م�vي�مواجهة�الحركات�+صولية،

�+ع�ى"� �العلم& �"ا�جلس �إنشاء �هو �+هداف �هذه �لتجسيد �5طار�+نسب فكان
تحت�الرئاسة��باعتباره�تنظيما�هرميا�يضم�جميع�علماء�ا�غرب�ع�ى�ا�ستوى�ا�ركزي 

�العلمية� �ا�جالس "� �ا�ح�ي �ا�ستوى �يشمل �كما "� �+ول �العالم "� �للملك الفعلية
&Ñ5قليمية�"�ا�نتشرة�مجاليا��راقبة�ورصد�النشاط�الدي.  
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	�$oJ				א��<�3א��<�3א��<�3א��<�3	-	3 ��n�)אK!א	 �p	 Wא������	 	�$oJא�+���� ��n�)אK!א	 �p	 Wא������	 	�$oJא�+���� ��n�)אK!א	 �p	 Wא������	 	�$oJא�+���� ��n�)אK!א	 �p	 Wא������	 	א�+�[					א�+���� 9�Xא	א�+�[	 9�Xא	א�+�[	 9�Xא	א�+�[	 9�Xא
WV�J`א���WV�J`א���WV�J`א���WV�J`א���  

تحو§ت�عميقة��م،�2003ماي16و�م،2001شتنb_��11شكلت�كل�من�أحداث�
�الس �� vي �خ©ل �من �با�غرب �الدينية �نحو�سياسة�ياسة �القطا×ي �بعدها �من نتقال

�وا�راقبة، �الضبط �vي �بالشمولية �تتسم �يعرف��عامة &Ñالدي� �الحقل �بموج��ا أصبح
وقانون�تنظيم��جملة�من�5جراءات�التنظيمية،�vي�مقدم½�ا�قانون�مكافحة�5رهاب،

�الخ �العتيق �التوجهات�التعليم �من �العديد �حسب �فكر�التطرف �يغذي �الذي زان
�5س©مية،�اليسارية، �والشؤون �+وقاف �وزارة �من �كل �هيكلة وا�جالس��وإعادة

�من��وتوسيع�دائرة�إدماج�ا�رشدات�الدينيات�vي�ا�ساجد،�العلمية�و5فتاء، وغ�_ها
  5جراءات�ا�صاحبة�الÆ&�تروم�التأكيد�ع�ى:

�ا�ؤمن�ن � �vي�سمو�إمارة �الحق �لها &Æال� �للشعب، �العليا �ا�رجعية �باعتبارها :
ج½�ادات�ال©زمة�وتوجيه�ا�جتمع�عن�طريق�ترجيح�� �التفس�_�والتأويل�ا�عتمد�للدين،

�الصحيح �5س©م �من �(نموذج �+سرة �مدونة �مع �وقع �ما �مثل �يكون��،)�تباع بذلك
 .ج½�اديةحاكم�يرفع�كل�خ©ف�vي�ا�سائل�� حكم�ال
�من�الدفا � �محتملة �دينية �منافسة �لكل �درءا �ا�الكي: �ا�ذهب �وحدة �عن ع

�انسجام� �سبب ��ي &Æال� �ا�ذهبية �الوحدة �الحفاظ�ع�ى �أجل �من �أو�الخارج الداخل
�مع� �من�+شكال �§�تتسامح�بأي�شكل �ولذلك�فالدولة �وأساس�استقرارهم، ا�غاربة

هو�خط�أحمر�بل�يعتb_�التيارات�والتوجهات�الÆ&�تحاول�النيل�من�ا�ذهب�ا�الكي،�ف
�ل`�ام�به�شرطا�أساسيا�للسماح�بمزاولة�أي�نشاط�من�قبل�الجماعات�والجمعيات�

 .والحركات�5س©مية
�إ�ى�أن�5س©م�يتضمن�خصوصية� � �ينب»ي�5شارة البعد�ا�غربي�vي�5س©م:

�فالدول �وعليه �ا�غربة، �مكونات �أهم �من �ا�الكي �وا�ذهب �ا�ومن�ن �فإمارة ة�مغربية،
ترفض�أي�توجه�إس©مي�ذو�طبيعة�أو�نزعة�أممية،�وهذا�هو�السر�vي�عدم�انخراط�
�أو� �مثل�5خوان�ا�سلم�ن، �أي�تنظيم�عالم&: �الكb_ى�با�غرب�vي الحركات�5س©مية

 .التوجه�الشي¾ي�الذي�تقوده�إيران
�ومحاصرة� � �العلماء �لوظائف �الصارم �التحديد �خ©ل �من �الفتوى: تنظيم

�ا�س �فتوى�ا�بادرات ��Õا �ووجهت &Æال� �السياسية �(الصرامة �5فتاء �مجال �vي تقلة
�العلماء� �فهيأة وبعد�تنظيمهم�vي�نطاق�مجالس��-ا�غراوي�بخصوص�زواج�القاصر)
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محدودة��ختصاصات�و+دوار،�فã&�§�تفÆ&�إ§�vي�مجال�ضيق�وvي�القضايا��-علمية�
إ§�vي�أضيق�الحدود،�ت©فيا�Üي�كما�تذيل�فتواها�بما�يفيد�بأ�Úا�غ�_�ملزمة��الفردية،
 .لذلك�فا�غرب�§�يع`_ف�باÞفتاء�إ§�إذا�كان�مؤسساتياالقضاء�أو5دارة،��تنازع�مع
�أصبحت � �الشع &: �5س©م �vي��تشجيع �حديثة �مظاهر �تتخذ الزوايا

�كالندوات��ستقطاب،�  �والفكري �الثقاvي �الفضاء �vي �ا�كثف �حضورها �خ©ل من
من�خ©ل�إشراف�بعض��ه�التجربة�الصوفية�ع�ى�الجامعة،والتظاهرات�وانفتاح�هذ

وهو��أطرها�العلمية�ع�ى�وحدات�البحث�والتكوين�vي�مواضيع��Ûم�التصوف�والزوايا،
ما�يساعد�النظام�السياë·&�با�غرب�ع�ى�استيعاب�ظاهرة�التطرف�الديÑ&�باÞعتماد�

�ا�عتدل، �وال`_بوي �الدعوي �الخطاب �ال�ع�ى �محاصرة �الوقت �نفس خطاب�وvي
 .العلماني

إ�ى�جانب�هذه��ح`_ازات�الÆ&�جعلت�م�³ا�الدولة�أساس�وعمق�اس`_اتيجي½�ا�vي�
�ف قد�قررت�الدولة�الضبط�والتحكم،�وأمام�الهشاشة�و+مية�ا�تفشية�vي�ا�جتمع،

جتما×ي�عن�طريق�+نسجة�والشبكات�الجمعوية�التابعة�لها،�أو�عن�اقتحام�ا�جال�� 
نية�للتنمية�البشرية،�ح�ÝÆيكون�لخطا�Õا�امتداد�وحضور�مواز��ا�طريق�ا�بادرة�الوط

�والفقراء،� �ا�حتاج�ن �استقطاب �من �5س©مية �والحركات �الجمعيات �بعض �به تقوم
�مواجهة� �vي �جعلها �وهو�ما �ف�Ðم، �والتحكم �توج�Ðهم �ليسهل �صفوفهم �vي والتوغل

ولذلك�تصادفك�من��مباشرة�مع�الدولة�اعتمادا�ع�ى�نفس�+ساليب�ووسائل�العمل،
�با�غرب� &Ñالدي� �الخطاب �إنتاج �أثناء �+فكار�والتصورات �من ́خر�مجموعة � ح�ن

�السياسية، �الظرفية �وتأط�_�الحقل��بحسب �"هيكلة �مثل: �مضام�ن �ت`_دد فأحيانا
�vي� �التنوع �هذا �"ولعل &Ñالدي� �الخطاب �و"تجديد "&Ñالدي� �الشأن �و"تدب�_ "&Ñالدي

�الوضعيا �الجهادية�ا�ضام�ن�راجع�لطبيعة �تيارات�السلفية �مع �وا�عقدة ت�ا�ختلفة
�vي� �وإدماجهم �السلفية �شيوخ �بعض �إقناع �vي �أكلها �تعطي �بدأت &Æوال� با�غرب،

�+شعرية، �العقيدة �ع�ى �ا�رتكزة �الرسمية �الدينية �مالك،�ا�نظومة �5مام �ومذهب
،&Ñلك�§�غرابة�ولذ�وجعل�إمارة�ا�ومن�ن��ي�قلب�ونواة�هذه�ا�نظومة،�والتصوف�الس

� �الجمعة �ص©ة �با�لك �يص�ى �الف��ازي �"الشيخ �نرى �بطنجة،2014ونحن وعبد��م
�والوطنية، �الجهوية �5ذاعات �أبواب �له �تفتح �ب"أبو�حفص" �ا�لقب �رفيقي �الوهاب

�ب �جميعهم �ألحقوا �ممن �شاكل½�م �ع�ى �الحركة�وآخرون �(حزب �السياسية اÜحزاب
  .جتماعية�الديمقراطية�نموذجا)� 
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III	-	WE�U5�6	?F�� אT�8l	א��/]	א����?	א�+�[	ZqF+	א����?F	6�WE�U5אT�8l	א��/]	א����?	א�+�[	ZqF+	א����?F	6�WE�U5אT�8l	א��/]	א����?	א�+�[	ZqF+	א����?F	6�WE�U5אT�8l	א��/]	א����?	א�+�[	ZqF+	א��

1	-	W?� !"א	T�8lא	
���W?� !"א	T�8lא	
���W?� !"א	T�8lא	
���W?� !"א	T�8lא	
����  

إخبارا�بشأن�أو�طلبا�Üمر�أو�تبليغا��الخطاب�هو�الك©م�ا�وجه�إ�ى�ا�خاطب�ن�به،
�أو�مذهب�أو�فلسفة،�لرأي�أو�موقف، �الخطاب�إ�ى�عقيدة �ننسب�هذا فإن��وعندما

� �التعب�_�عن�ا�نظور &Ñإشكالية�+مر�يع� �واقع�قائم�أو�قضايا �إ�ى العقدي�أو�ا�ذه &
أو�نقدها�أو�تقويمها،�غ�_��بقصد�تحليلها�vي�إطار�سياقها�العام،�يفرزها�هذا�الواقع،

�الخطاب� �أكدت�النظر�إ�ى �ا�عاصرة �الدراسات�اللسانية �جاءت��Õا &Æال� أن�5ضافة
ب�وا�خاطب��باعتباره�سلطة،

َ
تتضمن�vي��عb_�الخطاب،Üن�الع©قة�ب�ن�طرvي�ا�خاط

�أو�ممث©�لها، �الخطاب �موضوع �vي �مرجعية �بمثابة �اعتبار�+ول �يعتb_��الغالب بينما
  .نقياد��ا�يتلقاهستجابة�و� ي�vي�موقع�ا�أمور�أو�ا�كلف�با§ الطرف�ا�تلق

ينطبق�ع�ى�خطاب�القرآن�ل�نسان��- حسب�محمد�الكتاني��-إن�هذا�ا�فهوم�
�نزل  �الذي �كافة،�عb_�"الو<ي" �للناس �ليبلغه �الس©م �عليه �محمد �عرف��ع�ى ولهذا

�أو�اقتضاء�أو� �بأنه�الخطاب�ا�تعلق�بأفعال�ا�كلف�ن�أمرا +صوليون�الحكم�الشر×ي
�من�ذلك�فإن�مفهوم�الخطاب�مفهوم�إس©مي�مقدس،�تخي�_ا، لكونه�أداة��وانط©قا

�§�بد�من�التمي���ب�ن�للتواصل�والبيان�ب�ن�بÑ&�5نسان، �هو�تاري¿ي�نابع�من��لذا ما
�� الفكر�5  �التطور �بقوان�ن �ا�حكوم �وا�عرvيس©مي �ثابت�	،1جتما×ي �هو �ما وب�ن

�أي�التمي���ب�ن�النص�vي�شموليته�وب�ن�5ج½�اد�وقط¾ي�vي�5س©م�§�يحتمل�التأويل،
�النص، �الثقافية�واللغوية�والجغرافية��ا�وصل�إ�ى�قصدية �من�الحمولة عb_�تحريره

�&Æا،ال�Ðأن��مفاذها�-كانت�عن�و×ي�أم�§��-انط©قا�من�خلفية��تم�تحديد�جوهره�ف
� �§�يقبل�التعدد &Ñالنص�الدي -�� �الد§لة فهو�مرادف�للوحدة�و5ط©ق�مما��-قط¾ي

،�2تماشيا�مع�خطاب�السلطة�ا�هيمن�منذ�مراحل�تشكله�التاري¿ي�يعÑ&�دوام�الحال،
بالنظر�إ�ى�أن�الوحدة��عتقادات،عم�و� لفلسفة�ا�عاصرة�هذه�ا�زاقبل�أن�تدحض�ا

ما�ي�إ§�استجماع�وتعدد�لعدة�مكونات�قابلة�لقراءات�§�محدودة،�حسب�السياقات�

                                                           
ص:��- مؤسسة�مؤمنون�ب©�حدود��-نحو�مجال�عام�إس©مي،�قسم�الدراسات�الحداثية�للدين��-فؤاد،�الحلبوني�-� 1

  2014يناير��10بتاريخ��- �2
�-القاهرة��-مكتبة�مدبو�ي��-ضد�الجهل�والزيف�والخرافة��:التفك�_�vي�زمن�التكف�_�-نصر�حامد��،أبو�زيد�:انظر�- � 2

  146ص:��-م�1995-�2ط
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�باستمرار �والتأويلية �النسبية �الفكر�طابع �ع�ى �يضفي �الذي �الî·&ء مما��،1التاريخية
�باعتباره �ا�رج¾ي �الخطاب �ل�س©م: �خطاب�ن �التمي���ب�ن �ضرورة �ع��يفرض �ىخطابا

كثقافة�إس©مية�ناتجة��والخطاب�التأوي�ي�الذي�يعد�خطابا�إس©ميا�مجازا،�الحقيقة،
�للنص، �تمثلها �vي �ومجتمعية �ومعرفية �تاريخية �سياقات �عند��عن �يم���سروش إذ

�مقاربته�ا�عرفة�الدينية�ب�ن�الشريعة�الÆ&�"�ي�باعتقاد�ا�ؤمن�ن�قدسية�كاملة�وإلهية
�وتل �فهم �وب�ن �هذه�ا�صدر�وا�نشأ، �من �بأي �يتصف §� �الذي �للشريعة �الناس قي

الصفات،�والذي�لم�يكن�vي�أي�عصر�من�العصوركام©�و§�تابثا�و§�نقيا�و§بعيدا�عن�
�والخلل،�و§�مستغنيا�عن�ا�عارف�البشرية�أو�مستق©�ع�³ا، ولم�يكن�منشؤه��الخطأ

�أبدا، �إلهيا �و§ ��-وهو�قدسيا �ا�نحرف�ن�-الفهم �تحريف �عن �بمنأى والفهم��،ليس
فعندما�نستعرض�منظومة��2وليس�خالدا�و§�أبديا"�الخاطىء�لذوي�العقول�القاصرة،

وصو§�إ�ى�ا�سؤولية�ا�`_تبة�ع�ى��القيم�vي�5س©م�ابتداء�من�5يمان�با�6والعلم�به،
�العلم، �ا�نظومة��هذا �هذه �من �التأسيس �مرجعية �يأخذ �5س©مي �الخطاب نجد

�من �باعتبارها �إس©مي،الشمولية، �خطاب �لكل �+نبياء"��طلقا �ورثة �"العلماء وحديث:
يؤكد�ذلك�قوله��ليس�إ§�ترجمة�لهذه�ا�سؤولية�ا�لقاة�ع�ى�عاتق�العلماء�vي�التبليغ،

وإن�كنت�أجد�صعوبة�vي��"�أ§�فليبلغ�الشاهد�الغائب"،:عليه�الس©م�vي�حجة�الوداع
Üن�مفهوم�"�العلماء�"�باÞضافة��ه،تحديد�العلماء�ا�عنيون��Õذا�5رث�ا�طلوب�تبليغ

�وسياسية، �إديولوجيا �نفحات �يخلو�من §� �للتطور��لكونه �يخضع �عام فهو�مفهوم
�بكل��باستمرار، �إس©مي" �"خطاب �ب �إ§ �يكون §� �الب©غ �أو �التبليغ �فإن �ثم ومن

إذ�ظل�حاضرا�vي�كل�الحركات�5ص©حية��مرجعياته�ا�تشددة�وا�عتدلة�وا�تساهلة،
�دية�الÆ&�عرفها�الفكر�5س©مي�ع�ى�امتداد�التاريخ�إ�ى�اليوم،�Üن�هذا�الفكروالتجدي

وÜن�تجديد�هذا�الخطاب�ظل�من�مقومات��لم�ينقطع�خطابه�لèمة�ع�ى�مر�العصور،
�واستمراره، ��وجوده �بالناس�وشجع�خت©ف�� لذلك�أقر�5س©م�بمبدأ �رحمة واعتb_ه

 �� �الفكر�5س©ميع�ى �أساس �Üنه �الفكر�أو��،ج½�اد �بانتماء �القول �يجوز �ثم ومن
،ÝÑا�ع� ��Õذا �5س©م �إ�ى �إطار�ال�الخطاب �� vي �وليدة ��ي &Æال� �الفكرية ج½�اد�تعددية

                                                           
�بلعربي�- � 1 �غادم�_��-يوسف، �عند �الهرمنوطيقية �والتجربة �ا��-الدين �عبود �ع�ي �إشراف منشورات��- حمداوي

  15ص:��- ��2012-�1ط�-ب�_وت��-ضفاف/�5خت©ف�
�- منشورات�دار�الجديد��-ترجمة�الدكتورة�د§ل�عباس��-القبض�والبسط�vي�الشريعة��-عبد�الكريم�سروش��-� 2

 31:ص�- م��2002-�1ط�- ب�_وت�
  .العقل�والحرية�-و�- دينية�رؤية�جديدة�لنظرية�التعددية�ال�:له�مؤلفات�عديدة�أهمها:�الصراطات�ا�ستقيمة
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�أن�التعددية�vي�الخطاب�5س©مي�ينب»ي��والتطور�التاري¿ي�للمجتمع�5س©مي، علما
  1.ةأ§�تتحول�إ�ى�فو«·v�Ýي�الخطاب�الديÑ&�استنادا�إ�ى�شمولية�ا�رجعي

  :א���s	א"! �?	�א��r+���	א��א'��א���s	א"! �?	�א��r+���	א��א'��א���s	א"! �?	�א��r+���	א��א'��א���s	א"! �?	�א��r+���	א��א'��	-	2

�أ�Úا� �الكتاني �يرى �اليوم، �5س©مي �العالم �تواجه &Æال� �التحديات بخصوص
�العالم، �لهذا �الذاتي �الوجود �ع�ى �للحفاظ �خيار�مص�_ي �مواجهة &·Ùمنتقدا��تقت

�5س©مي، �الخطاب �vي �ووجودي �هو�معرvي �ما �ع�ى &·ëالسيا� وحصر�آليات��تغليب
�الذا �فقط،النقد �الشريعة �وتطبيق �الحكم �vي �ا�جتم¾ي �والتغي�_ �ذلك��تي معتb_ا

بذلك�يق`_ب�رأيه�من�مشروع�نصر�حامد�أبو�زيد�vي�ضرورة��تسطيحا�لجوهر�5س©م،
  .تجديد�الخطاب�5س©مي

كما�أن�التنوع�العري�والتنوع�الحضاري�والتعدد�ا�جا�ي�البي#&�والثقاvي�يفرض�
س©مي�متنوعا�ح�ÝÆي©مس�جميع�طبقات�ا�جتمع،�من�بالضرورة�أن�يكون�الخطاب�5 

�إذ�يخاطب�الكل�حسب�فهمه�وقدرته،�مفكرين�ومثقف�ن�ومتعلم�ن�وأغنياء�وفقراء،
التفكر�والتدبر�والتأمل�و�ستنباط��وماب�ن�و§بد�من�التنوع�ما�ب�ن�ال`_غيب�وال`_هيب،

�الصغ��و�ستنتاج، �مخاطبته �vي �الس©م �عليه �بالرسول العالم��_�والكب�_،اقتداء
�والرجال �النساء �متنوعة�...والجاهل، �ومذاهب �مختلفة �مشارب �لهم �الناس �،Ü2ن

خطاب�يخ`�ل�وظيفة�العلماء�vي�التبليغ�وليس�vي�الوصاية�والحجر،�Üن�ديانة�5س©م�
� �ب�ن�5نسان�وربه �حاربت�الوساطة &Æال� �الوحيدة m��= ���8(� E0�� P  ��يB'

E0���3�:تعا�ى� 
	  =<�  )�a7 ,���� #�8 ��وقولهB ��n) �-8 4(�8 R�o� �a7'
O'�3
	 EF1�� �� ��-����' �� ����m���1) O�5س©م�	8(�4 �يتعارض §� بذلك

�جعله� �دون �تحول &Æوالحواجز�ال� �القيود �كل �من �تحرير�5نسان �vي والديموقراطية
ا�نظمات�+ممية��نموذجا�كونيا،�فا�واثيق�الدولية�الÆ&�تصدرها�منفتحا�وقاب©�ليص�_

�إ§�استنساخ��بادىء�5س©م، ��ي �تفس�_�وتمثل��ما �vي �اخ`�ال�وظيفة�5س©م وإنما
�والتكف�_ �التحريض �خطابات �من �ا�زيد �إنتاج �شأنه �من �فقط، �الشعائر�الدينية

                                                           
ا�كون�الديÑ&�وا�تغ�_�الثقاvي��-للتوسع�أك�_vي�ع©قة�الخطاب�5س©مي�بالفكر�5س©مي�انظر:�سعيد،�بشار�-� 1

�&Ñي�ترشيد�5س`_جاع�الديv1بتاريخ�-آفاق�جديدة���_b2013دجن  
�2013يوليوز��11ع�ى�ا�جتمع�بتاريخ��الوسطية�vي�الخطاب�الديÑ&�وأثره�-محمود�غالب��،انظر:�عبد�الس©م�-� 2

  http://www.alukah.net/sharia/0/57153/#ixzz3eMlSvXkmالرابط�التا�ي:�ع�ى�
  960ية��-غافر��-� 3
  9185ية��-البقرة��-� 4
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�بذلك� �اليوم، �هو�واقع �كما &ãتنت�§� &Æال� �الصراعات �دوامة �vي �والدخول و�قتتال
 _bأك� �ا�سلمون �وتقويض��يقدم �تدب�_�اخت©فا�Ûم �ع�ى �وعجزهم �تخلفهم �ع�ى صورة

ف©�سبيل�لهم�نحو�العا�ية�إ§باعتماد�خطاب��فرص�الحوار�الداخ�ي�قبل�الخار�ي،
�ا�سطرة، �و+هداف �الغايات �عمق �الدوائر��يعكس �حدود �5س©م �يتجاوز ÝÆح

�إيجاد�الحلول�ا��الضيقة، ناسبة�Þرضاء�نحو�آفاق�التفاعل�مع�9خر�وا�ساهمة�vي
�5نسان، ��وإسعاد �العا�ية �خصوصيته �مع p 7> �!�� �تماشيا-1��= �'

����  .لكن�ماهو�الخطاب�ا�ناسب�الذي�يحقق�تلك�+هداف؟،	�1��1

�ليس�خاصا�بفئة�أو�شعب�أوعصر،�يرى�محمد�الكتاني�أن�5س©م�دين�عالم&،
دد�ا�جا�ي�والثقاvي،�فعقيدة�وهو�بذلك�يرا×ي�التنوع�العري،�والتنوع�الحضاري�والتع

�يكفي� 5س©م�وشريعته�وقيمه�§�تخالف�سنة�التطور،�والتاريخ�5س©مي�شاهد�بما
فاستمرار�5س©م�داخل�مجتمعات�بشرية�متعددة��ع�ى�قيام�5س©م�ع�ى�هذا�ا�بدإ،

�أربعة�عشرقرنا، �امتداد �ع�ى �تمثلت�vي��الثقافات &Æال� �تلك�الجاذبية خ�_�دليل�ع�ى
�5س©م،اس �مع �مرحلة�ختم�الرسا§ت�السماوية �من�تاريخ��تيعاب��Úاية �طور وان½�اء

البشرية�اعتمد�فيه�5نسان�ع�ى�منطوق�الو<ي�والنبوة،�وبداية�طور�جديد�اعتمد�
انط©قا�من��عتماد�ع�ى�آليات��ج½�اد�الفكري،ع�ى�العقل�ا�وجه�بنور�الو<ي�با§ فيه�

�تعا�ى: 	-= K���� E0� b�h�' ����� E0�18 b��;=' E0��E0� b1 )��قوله
-	( KU�&��2الحقيقة��� �اكتشاف �ع�ى �وقدر�Ûا �5نسانية �رشد �عن �إع©ن هو

�للسلطة� �والخنوع �السلف، �تقليد �من �5نساني �العقل �القرآن �حرر �بذلك بنفسها،
وشرعنة�حق�ا�عارضة��وحث�ا�سلم�ع�ى�+مر�با�عروف�والنã&�عن�ا�نكر،�الجائرة،

�كان،vي�أي�نظ �مهما &·ëتكوين�ا�عرفة�العلمية�عن�طريق��ام�سيا� �إ�ى �دعاه بقدر�ما
�يعتقده، �ما �ع�ى �بالb_هان �العقل �وطالب �و�ستقراء، �محاورة��ا�©حظة �إ�ى ودعاه
فاستوعب�ا�سلمون��ا�خالف�بالحكمة�وا�وعظة�الحسنة�والجدل�بالÆ&��ي�أحسن،

قتصادية�بي�³م�أو§�vي�ا�جا§ت��حضاري�+وائل�هذه�الدعوة�الحضارية�والتعايش�ال
�و�  �+سئلة��جتماعية،والسياسية �عن �5جابات �كل �تقديم �5س©م �يستطيع بذلك

�منه، �وتمكن �عصره �5نسان �غالب ÝÆم� �ومكان �زمان �كل �vي �عليه إ�Úا��ا�طروحة
  .فلسفة�شاملة�تستوعب�مبادىء�ا�عرفة�وكليات��عتقاد�ومقاصد�التشريع
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� �§�مناص �الفكر�5س©مي�واليوم �بناء �vي �الفعال �لدوره �العقل �اس`_جاع من
�ا�جتمع، �5س©مية،�داخل �ازدهار�الثقافة �عصور �+مر�vي �عليه �كان �أ�كما ن�علما

 �� �عن �يتوقف �لم �+حادي�الفكر�5س©مي �الفهم �سلطة �تحكمت �إ§�عندما ج½�اد
�للسلف،1للنص �التقليد �وعم �5نسان،�، �حرية �ا�وصودرت �ع�ى لفلسفة�وحكم

�باÞلحاد،�بالتفسيق، �الك©م �علم �وال`_اجع،�وع�ى �العقم �إ�ى �5س©م �ثقافة �فان½�ت
فليس�له��الذي�لحق�الخطاب�5س©مي�وجعله�أمام�جملة�من�5كراهات�والتحديات،

 �� �هللا�خيار�إما �لسûن �طبقا �بالتغي�_�ا�طلوب �التحدي �رفع �وإما �والت©�·& ستس©م
�التحد�الكونية، �هذه �غالبية�وأهم �لدى �وشريعة يات�الجهل�ا�طبق�باÞس©م�عقيدة

ن�اليوم�إ§�كثلة�بشرية�قابلة�حيث�§�يعتb_و�ا�سلم�ن�كأثر�من�آثار+مية�الكاسحة،
لها�نزوح�عاطفي�§�عق�ي،�كثلة�§�ع©قة�لها�باÞس©م�إ§�من��نسياق�vي�كل�اتجاه،ل©

مية�ع�ى�ا�ستوى�الوطÑ&�ولذلك�ن©حظ�أن�حضور�الشعوب�5س© �خ©ل�الوسطاء،
هو�أقوى�من�حضورها�كدول�إس©مية�أو�أقوى�من��وخصوصيا�Ûا�الثقافية�القومية،

  .تجسيدها�للهوية�5س©مية�حسب�منظور�الكتاني

�"تحدي�التأقلم�مع�التطور�الحضاري�الذي�يرسخ�دعائم� ومن�أهم�التحديات:
�العو�ة، �وتحدي �و�تصال �ا�عرفة �ب�مجتمع �الحدود �والشعوب،وزوال �الدول ��ن

الذين��وفقدان�القدرة�ع�ى�التحكم�vي�توجيه�+جيال�الصاعدة�من�أبناء�ا�سلم�ن،
توجههم�اليوم�عb_�+ن`_نيت�مئات�مواقع�التطرف�والخ©عة�و�ستقطاب�vي�خنادق�
الشر�والفتنة�(داعش�نموذجا)�أمام�عجز�كل�من�+سرة�والدولة�عن�مراقب½�ا�أو�سد�

�وهو�ا �ل�سطريقها"، �معاد �فكر�خار�ي �قيام �عنه �ي`_تب �الذي �وا�سلم�ن،�لوضع ©م
�ف`_اء�ع�ى�تاريخه�وإن�كان�بعضه�سلبيا،�إ§�أنه�§يشكل�قاعدة،وتشويه�صورته�با§ 

  .مستغل�ن�جهل�وأمية�وعجز�أبنائه

�تس½�دف� �أبعاد�مجتمعية�عامة، �§بد�أن�يكون�لها �التحديات�وغ�_ها إن�هذه
�باÞح �الشعور5س©مي �النف¸·&،مس �التام،�باط �و�ستس©م ���Úزامية �روح �وشيوع

والتشكيك�vي�قدرات�ا�سلم�ن�ع�ى�ا�واجهة�ورفع�التحدي،�من�خ©ل�استقراء�ردود�
�خصوصا، �وا�غرب �عموما �5س©مية �ا�جتمعات �vي �نسجل�الفعل �أنواع��لذلك أهم

  هذه�الردود:
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وما�ي`_تب�عن��خر،رد�الفعل�الغريزي�للحفاظ�ع�ى�الهوية�من�خ©ل�رفض�9  -
 .ذلك�من�انكماش�وانغ©ق�وتكف�_�ا�خالف

́خر�مع�انفتاحه�ع�ى�كل�ما�هو�حداثي�نس©خ�من�الهوية�و� رد�فعل�� - ن��ار�با
 .وال`_ويج�لدعوات�فصل�الدين�عن�الدولة�وتقدمي،
�والحضاري� - �الفكري �التطور �بمعطيات �يأخذ �الذي �التوفيقي �الفعل رد

vي�محاولة�لت�ûيل�قيم�5س©م�وفق��قتصادية،لسياسية�و�وبتمظهراته�ا�ل�نسانية،
 .منظورها

هكذا�يرى�الخطاب�السلفي�أن�الصحوة�5س©مية�تتمثل�vي�الرجوع�إ�ى�تطبيق�
� �الس©م �عليه �الرسول ��Õا �جاء �كما V� P��� Z E0� O ��7# �الشريعة� �*�

ا�سؤول�عن�تخلف��بينما�الخطاب�اليساري�يرى�الدين�إ�ى�عهد�قريب�هو �،�1!�-�
�والدولة��الشعوب، �الدين �ب�ن �إبستمولوجية �قطيعة �إنشاء �vي �ا�سلم�ن �حل معتb_ا

�+وروبية، �غرار�الدول �الخطابات��ع�ى �هذه �من �نماذج �استعراض �أود �لم ولذلك
وتم�تبÑ&�الخطاب�التوفيقي�+خ�_�الذي�يشكل�محمد�الكتاني�ضمنه�أحد��5لغائية،

vي�ا�غرب،�باعتباره�خطابا�مؤسسا�ع�ى�مشروع�إس©مي��أهم�أع©م�خطاب��عتدال
بشرية�اليوم�vي�علومها�يستوعب�كل�أبعاد�التطور�الذي�حققته�ال�حضاري�متكامل،

 �� �التطور،ونظمها �هذا �يطرحها &Æكل�التحديات�ال� �يرا×ي من�غ�_�التقيد��جتماعية،
اس`_جاعا��ية،باج½�ادات�السلف�وما�فرعوه�من�فروع�ع�ى�+صول�وا�قاصد�الشرع

ف©�يجوز�حصرهما�ع�ى��و�شروعية�5جماع�من�جهة�أخرى،�ج½�اد�من�جهة،لحق�� 
�بعي�³م،�عصر�مع�ن، �أشخاص �ع�ى �ي�أو�قصرهما �الحكم�فالتاريخ �أنظمة �أن علمنا
فإذا��ستبداد�السياë·&�والسلطة�القمعية�§�تعمر�طوي©�مهما�طال�أمدها،الفردي�و� 

�يدعو�إ �+صو�ي �الخطاب �العامة،كان �الحريات �يقمع �حكم �قيام �الفهم���ى ويفرض
فإن�سنة�هللا�تدل�ع�ى�فشل��+حادي�للنصوص�ويس`_جع�مقولة�الحاكم�بأمر�هللا،

�البشرية، �التنمية �حساب �ع�ى �ومكان �زمان �كل �vي �التوجه �دكتاتورية��هذا ويكرس
�ويجه �السياسية �الحقوق �حساب �ع�ى �و+من�السلطة �الحرية �إ�ى �تطلعا�Ûا ض

تما×ي�vي�ظل�التعددية�وا�ساواة�وسيادة�القانون،�علما�أن�ا�سلم�ن�§�يعيشون�ج� 
ف©�بد�لهم�من�التفاعل�الحضاري�والتعاون�الدو�ي�vي�إطار�اح`_ام��وحدهم�vي�العالم،
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أن�يساهم�vي��-البديل��-ومن�ثم�يتع�ن�ع�ى�الخطاب�5س©مي��هوي½�م�وخصوصي½�م،
  .ورفع�تحديات�الفقر�والتطرف�وب،إقرار�الس©م�والتعايش�ب�ن�الشع

ولذلك�§�بد�من�تفعيل�الخطاب�الديÑ&�ح�ÝÆيحظى�با�صداقية�vي�انتمائه�إ�ى�
�ضم�_ه، �يوقظ �بما �الصحيح" �مسؤولية،�"5س©م �بكل �ا�نتج �العمل �ع�ى �ويحفزه

وال�ûوح�نحو��وتنقية�قلبه�من�الحقد�والغل�والعدوانية،�ومراقبة�هللا�vي�كل�معام©ته،
ية�ا�سلم�ح�ÝÆيكون�فهذا�جوهر�5س©م�الÆ&�تقوم�عليه�شخص�دال�والوسطية،عت� 

صفات�تخ`�ل�كلمة�التقوى�الجامعة�لكل��ستقامة�والتعايش�مع�9خر،نموذجا�vي�� 
  .و�ي�ما�ينقص�سلوك�ا�سلم�ن�اليوم�فضيلة،

�5س©مي، �ا�نظور �vي �فالعلماء �بأحكام��ولذلك �العارف�ن �الفقهاء �هم ليسوا
أو�القادرين�ع�ى�ترديد�ال`_اث�الك©مي�و+صو�ي�فقط،�بل�العلماء��ل�والحرام،الح©

�بعد� �جديدة �إنسانية �علوم �العصر�من �يواكب ��ا �مداركهم �تتسع �الذين �هم حقا
�العالم�ا�سلم�اكتشافها��استيعا�Õم�العلوم�5س©مية، فالسûن��جتماعية�الÆ&�ع�ى

�إ§�من�خ©ل�تكامل�ا�عارف��،و�ج½�اد�vي�إنزال�حكم�5س©م�عل�Ðا §�يمكن�بلوغها
�واستنتاجاته، �ونظرته �بحثه �vي �العلوم�حول�ا�وضوع��وتداخل�مناهجها Üن�تعددية

الواحد�الذي�هو�5نسان�تعÑ&�أن�هذا�5نسان�§�يمكن�فهمه�وتقدير�حاجاته�ا�ادية�
�ف�Ðا، �يبحث &Æال� �العلوم �كل �معطيات �استدعاء �خ©ل �من �إ§ فالفقيه��والروحية

ا�ج½�د�§�يمكن�أن�يقدم�جديدا�vي�اج½�اده�وإبداعه�إ§�إذا�كان�مدركا�لتفاصيل�واقع�
�ا�سلم، �ل�نسان �ا�عاصرة �الحضارية �بفعل��الحياة �ونوازل �مشك©ت �من �تفرزه وما

�العلم�وتعقيد�الحياة، �أو§�استكمالهم�للمعرفة��تطور &·Ùتقت� �فمهمة�العلماء ولهذا
�ا�عاصرة، �الطبيعية�وب�بالحياة �وتفسر�سن�³ا �ظواهرها �تبحث &Æال� �5نسانية العلوم

لت�ûيل�أحكام�5س©م�الÆ&�يج½�دون�vي�صياغ½�ا�ع�ى�وقائعها�وأسبا�Õا�العامة�vي�إطار�
� �العلمية �ا�شاركة �هذه �تمك�³م �كما �الشرعية، �� مقاصدها �كل�من �ع�ى ط©ع

�السائدة، �ا�ادية �بالن�5ديولوجيات �لها �التصدي �أجل �وكشفها�من �ا�وضو×ي قد
�تدعيه، �الذي �العلم& �ا�نهج �ا�غربي��بنفس �5س©مي �الخطاب �Þعطاء �وحيد سبيل

  .مضمونه�الحقيقي

�حيث� �يتم��من "&Ñالدي� �"ا�جال �vي �ا�غربي �والعلم& �الثقاvي �ا�شهد �أن صحيح
�اختصاصات� �vي &Ñالدي� �العلم& �التكوين �تسهر�ع�ى �مؤسسات�جامعية �بعدة هيكلته

�الش �+خرى،العلوم �5نسانية �العلوم �ع�ى ��نفتاح �مع �والنقلية �يتم����رعية كما
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بمؤسسات�ا�جالس�العلمية�ا�سؤولة�عن�التوعية�والتوجيه�والتقوى�وعقد�الندوات�
�يشكو�من� �§زال �ا�شهد �هذا �لكن �الناس، �حياة �بواقع �ارتباط �لها &Æال� وا�لتقيات

�أهدافه، �تحقيق �vي �البنيوي �ال�القصور �يزال �التقليدي�ن�فما �العلماء �من عديد
�القديمة، �بمفردا�Ûا �الشرعية �+حكام �vي �ش��ÝÆمحصورا �مع �الحوارا�فتوح �يزال وما
�الفاعلية، ومازال�عدم��لقلة�+طر�ا�ؤهلة،�5ديولوجيات�والتيارات�الفكرية�محدود

وهو�ما�يشكل��ا�شهد�5ع©مي�مغيبة،�vيعض�النخب�ا�عروفة�من�العلماء�حضور�ب
غا�فكريا�وإع©ميا�بالنسبة�للمغاربة�الذين�ينفتحون�أك�_�ع�ى�الفضائيات�الدينية�فرا

متأثرة�بما�يروج�ف�Ðا�من�أفكار�وفتاوي��العربية�vي�الشرق�بمختلف�ألوا�Úا�وتوجها�Ûا،
�أو�محدود�الفهم�و5ط©ع،�،زأو�لها�توجه�مذه &�منحا�لها�ع©قة�إما�بواقع�مجالهم،

�ال �لهذه �ما Ý·¸وهوما�دون�أن�نن� �أك�_�من�5ع©م�ا�كتوب، فضائيات�من�تأث�_�قوي،
يجعل�ا�غرب�دوما�vي�وضعية�الدفاع��واجهة�+فكار�ا�تطرفة،�لذلك�§بد�للدولة�أن�
�أم�³م� �vي �ا�واطن�ن �و�Ûدد �5رهاب �تنتج &Æال� �+سس �مواجهة �vي �مسؤوليا�Ûا تتحمل

�+�الشغل �ا..الرو<ي(التعليم �بسبب�توظيف�الدين�vي �من�لدن�)، ستقطاب�الشباب
إذ�من�ا�ؤكد�أن�هوية��الجماعات�ا�تطرفة،�مستغلة�أوضاعهم��جتماعية�ا�قلقة،

�أن�ا�ؤسسات� ا�جتمع�ا�غربي�تتعرض�اليوم�للتفكيك�أك�_من�أي�وقت�مÝ·Ù،�كما
�الكفيلة� ��س`_اتيجيات �لوضع �مدعوة �ا�غرب �vي &Ñالدي� �الفضاء �هيكلة �تمثل &Æال

� �التسويق �ا�تناسق��واجهة �الجما×ي �العمل �Üن �أو�نزيه، �غ�_�علم& �بأسلوب للدين
�الطاقات� �ع�ى �ل©نفتاح �مدعوة �أ�Úا �كما �هو�الجدير�بالنجاح، �بالكفايات وا�دعوم

الÆ&�أصبح�لها�حضور��الواعدة�من�الشباب�صاحب�الفكر�ا�â�³ي�والرؤية�الواضحة،
الخطاب�الديÑ&�ع�ى�الوجه�من�أجل�تفعيل��vي�البحث�والدراسات�5س©مية�ا�عمقة،

  .ا�طلوب
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<íè=‚ÃjÖ]< Ùçu< êe†Ç¹]< h^Ş¤]< VoÖ^nÖ]< ovf¹]<íè=‚ÃjÖ]< Ùçu< êe†Ç¹]< h^Ş¤]< VoÖ^nÖ]< ovf¹]<íè=‚ÃjÖ]< Ùçu< êe†Ç¹]< h^Ş¤]< VoÖ^nÖ]< ovf¹]<íè=‚ÃjÖ]< Ùçu< êe†Ç¹]< h^Ş¤]< VoÖ^nÖ]< ovf¹]
Vh†Ç¹^e<íé‰^éŠÖ]Vh†Ç¹^e<íé‰^éŠÖ]Vh†Ç¹^e<íé‰^éŠÖ]Vh†Ç¹^e<íé‰^éŠÖ]< << << << <

I	W?!��:א�	/+��
	א����W?!��:א�	/+��
	א����W?!��:א�	/+��
	א����W?!��:א�	/+��
	א����	 		 		 		 	
�و5قرار� �5خت©ف �vي �الحق ��باشرة �طبيعية �نتيجة &·ëالسيا� يعتb_�التعدد

�9خر، �القانون �بالرأي �ع�ى �تستند �طبيعية �بكيفية �الحوار�ونتائجه الذي��وقبول
،&·ëالسيا� �العمل �العنف،�يضبط �أشكال �من �شكل �أي �إ�ى �اللجوء �دون �للحيلولة

باعتبار�هذه�+خ�_ة��ي�الÆ&�توفر�ا�ناخ��والتمسك�با�مارسة�الديمقراطية�السليمة،
�تلقائي، �بشكل &·ëالسيا� �للتعدد �طموحات��ا�©ئم �vي ��خت©ف �تفاوت �يعكس بما

�ا�جتمع، �داخل �والجماعات �النظر،�من�+فراد �وجهات �اخت©ف �تجسيد �خ©ل
  1.واخت©ف�ا�ناهج�ا�وصلة�إ�ى�مصالح�الجماعات�ا�ختلفة

�+نظمة� �vي �عليه �ا�تعارف �با�فهوم &·ëالسيا� �التعدد �تأصيل �يعود �ا�غرب vي
�إ�ى�مراحل�الكفاح�الوطÑ&�من�أجل��ستق©ل،�فرغم�هيمنة��تجاه� الديمقراطية،

حرير�vي�بلدان�العالم�الثالث�ا�ستعمرة�خ©ل�النصف�+حادي�ع�ى�معظم�حركات�الت
م،�فإن�حركة�ا�قاومة�ا�غربية�يظهر�أ�Úا�لم�تكن�تقبل�بأي�اختيار�19+ول�من�القرن�

�كان� �الذي �الديمقراطي �الهاجس �حضور �خ©ل �من �استبدادية، �نزعة �ذو أحادي
�ذاتي�للزعيمحاضرا�vي�تعدد�+حزاب،�وهو�ما�يظهر�ع�ى�الخصوص�vي�كتاب�النقد�ال

 �� �قبل �صدر�له �الذي &·ëالفا� �سنوات،ع©ل �ببضع �ا�زاعم��ستق©ل �فيه �يفند إذ
�Þقامة�نظام�الحزب�الوحيد، �الحركة�كانت�تس¾ى �بأن�هذه حيث�يعb_�فيه��القائلة

�والتفك�_�الح &·ëعن�(انظر�الفصل�ن�ا�تعلق�ن�بالتفك�_�السيا� �الفصل�الثاني) زبي�vي
ع�ى�الرغم�من�كون�نظام�الحزب�الوحيد�كان��كانت،�ستبداد�من�أية�جهةرفضه�� 

�السياë·&،�وقتئذ �مظاهر�التطور �أبرز �من �هذا��يعد �§�نقبل �"أن �الطبي¾ي �من فإنه
وهو�التوجه�الذي�تجسد�vي��،2النظام�الذي�يؤدي�إ�ى�تكدس�السلطة�vي�يد�واحدة"

� �vي �با§ستق©ل �ا�طالبة �يقت�م،1944يناير��11وثيقة �لم �الوثيقة �صر�ع�ىفمضمون
بل�تعداه�إ�ى�استحضار�بناء�ا�غرب�ا�ستقل�vي�إطار��ا�طالبة�با§ستق©ل�فقط،�مبدإ

                                                           
�-�91العدد��-مجلة�الوحدة��-الواقع�والتحديات��،التعددية�السياسية�vي�العالم�العربي�-محمد،�نور�فرحات�-� 1

  �7ص:�-�1992أبريل�
  �144ص:��- ��1952-�1ط��- تطوان��-دار�الفكر�ا�غربي��-النقد�الذاتي��-لفاë·&ع©ل،�ا�-� 2
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�ديمقراطي، �العام،�نظام �الشأن �إدارة �vي �ا�ساهمة �السياسية �القوى �لجميع �يسمح
  .حسب�مصالح�واتجاهات�كافة�ا�واطن�ن

��ستق© �قبل �ما �منذ �الوطنية �الحركة �بوادره �تبنت &·ëالسيا� �التعدد ل�إن
،&·ëوتلقائي،�السيا� �أنه�ولد�من�رحم�ا�جتمع�بشكل�طبي¾ي �ببساطة &Ñعن��يع�_bيع

�،&Ñي�و5ثvلتمك�ن�الجميع��تجاهات�السياسية�الناتجة�عن�التنوع�اللغوي�والجغرا
�مصالحه، �عن �والدفاع �قناعاته �عن �حرية �التعب�_�بكل �أمام��من �إطار�ا�ساواة vي

�أو��القانون، �الشك�ي �التعدد �ضمنه�بخ©ف �يخفي �الذي �ا�فتعل �بالتعدد Ýيسم� ما
�ذلك �تحقيق �vي �تساعده �+مور، �بمقاليد �يستبد �أحاديا �وهيئات��اتجاها كيانات

سياسية�مصنوعة،�تتعدد�أسماؤها�وأشكالها،�حيث�يصبح�الوضع�أفظع�من�سيطرة�
وفb_كة�الخرائط�السياسية�الÆ&�§تمت��Üنه�يقوم�ع�ى�تزييف�الواقع،�الحزب�الوحيد،

  .يكون�عنوا�Úا�+برز�اقتصاد�الريع�واقع�بصلة،لل

�ا�جتمع، �حاجات �عن �النابع �التلقائي �التعدد �النظام��إن �مقومات �من يعد
�من�آليات�تمكن�مختلف�الطبقات�الشعبية�من�التعب�_�عن��الديمقراطي، �يوفره �ا

اهمة�من�ا�شاركة�vي�الحقل�السياë·&�ا�وصل��راكز�القرار�للمسو �رغبا�Ûا�وطموحا�Ûا،
لذا�لم��ع�ى�قاعدة�التنافس�الشريف�حول�الb_امج�وا�شاريع،�vي�تدب�_�الشأن�العام،

تخل�الساحة�الوطنية�ا�غربية�vي�أية�مرحلة،�من�العوامل�الطبيعية�لوجود�مظاهر�
،&·ëوالتنصيص��م،1958من�خ©ل�صدور�قانون�الحريات�العامة�سنة��التعدد�السيا

� �دستور �vي �ش1962صراحة �عدم �ع�ى �الوحيد،م �الحزب �ا�جال��رعية �فتح مما
�ا�تباينة، �الفكرية ��قتصادية��للتيارات �وا�صالح �ا�ختلفة، �السياسية والتوجهات

�التفاعل، �ع�ى �التظاهر��ا�تنوعة �بأهمية �الو×ي �ا�غاربة �لدى �عمق وهو�ا�ناخ�الذي
لداعمة�ا�باعتباره�أحد�أهم�ا�كونات�كشكل�من�أشكال�التعب�_�ا�شروع،�حتجاج،و� 

�أشكال �لكل �واستثمار �تراكم �من �ذلك �يمثله �و�ا �5ط©ق، الفعل��ل©ستقرارع�ى
�الباسلة�طيلة�ف`_ات��حت©ل،�  �ا�قاومة �الذي�عرفته �ال`_اكم�الذي��حتجا�ي لعله

جنب�ا�غرب�كل�التطورات�السلبية�الÆ&�عرف½�ا�بعض�البلدان�خ©ل�ما�يسم�Ýبالربيع�
�عوا �عدة �من �بالرغم �التعب�_�عن�العربي، �وسائل �جميع �تع`_ض �ظلت �موضوعية ئق

�التعددي، �نتيجة��الواقع �وطبي¾ي، �تلقائي �بشكل �وتطوره �تفاعله �دون للحيلولة
والÆ&�سميت�ب"�الحزب�السري"�vي�مراحل��الضغوطات�الÆ&�تمارسها�بعض�الجهات،

  .ل©ستحواذ�ع�ى�ا�واقع�الحيوية�للنفوذ�معينة،
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vي�ا�غرب،وهكذا�فإن��تجاه�الذي�تأسس���&·ëي�إطار�حزب�سياvلم�يتجسد�
�كان��واضح، �غرار�ما �ع�ى �مطلقة �بكيفية ولم�يق`_ن�بحظر�نشاط�+حزاب�الوطنية

�الوحيد، �الحزب �أنظمة �ظل �vي �شرعي½�ا��يحدث �رغم �الوطنية �الحركة فأحزاب
�التنظيم& �وامتدادها �ا�غربي، �ا�جتمع �vي �وتجدرها �والنضالية السياë·&،�و �التاريخية

�والثقاvيوإشعاع �5ع©مي �وسط��..ها �أقلية �مجرد �م�³ا �جعلت �خفية �جهات فإن
�وأحيانا�شكل�"أحزاب"،�عملت�ع �ى�"أغلبية"�من�+شباح�اتخذت�شكل�"ا�حايدين"

مما�يؤكد�أ�Úا�مجرد�أدوات�وظفت�من�أجل��تجاه،تكريس�نفس��ختيارات�ونفس��
حسب�ما�يبدو��ياسية،قوى�خفية�أخذت�ع�ى�عاتقها�الحرص�ع�ى�صنع�الخرائط�الس

وإ§�كيف�يفسر�استمرار�استفراد�+غلبية�لعدة�عقود�من�الزمن��م©ئما�لكل�مرحلة،
vي�تدب�_�الشأن�العام�أمرا�ديمقراطيا�؟�خاصة�إذا�كان�التعدد�السياë·&�يضمن�تعدد�
�تنافس� �خ©ل �من �التدب�_، �مراحل �أثناء �و�ق`_احات �التصورات �وتنوع �ج½�ادات

�السي �و�جتماعية،+حزاب ��قتصادية �للمشاكل �ابتكار�الحلول �vي �يكون��اسية مما
́خر�حسب�موازن�القوى، وقدر�Ûا�ع�ى�إقناع�ا�واطن�ن��معه�تداول�السلطة�من�حزب�

  .بمدى�فاعلية�مشروعها�أمرا�طبيعيا

�التجارب�الديمقراطية، �الديمقراطيات�الشكلية��إن�ذلك�§يتحقق�vي �vي بينما
�ا�عتا �الوضع �تغي�_�+غلبية،يكون �هو�عدم �السلطة،��د �تداول �عدم �عنه �ينتج مما

وهو�الوضع�الذي�أصبح��فينعدم�أهم�ركن�vي�النظام�الديمقراطي،�أ§�وهو�التداول،
(ملتمس��:ا�غرب�معنيا�به�مع�بداية�التسعينات�من�القرن�ا�ا«·&�من�خ©ل�مؤشرين

�الدستورية)، �التعدي©ت ��نتشار�ا��الرقابة، �بعد �الديمقراطية�خاصة ��بادئ `�ايد
�5نسان، �تغي�_�ومح�وحقوق �عدم �أسباب �عن �البحث �تعمق�اولة �الذي تجاه
�عديدة، ��قتصادية��لسنوات �التوجهات �ونفس �+غلبية �استمرار�نفس �خ©ل من

�الدولية، �التقارير�والدراسات �تزكيه �الذي �الدريع �فشلها �من �بالرغم �و�جتماعية،
�و  �استيعاب �الصعب �من �ع�ى�فكان �تداول �هناك �يكون �أن �دون &·ëسيا� �تعدد جود

من�أجل��وهو�+مر�الذي�اهتم�به�الفاعل�السياë·&�و�قتصادي�والثقاvي،�السلطة،
  .باعتبارها�ضامنة��ستقرار�إعطاء�السياسة�مصداقي½�ا�ومضمو�Úا�الحقيقي،
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	II	-	0א	��aP0א	��aP0א	��aP0א	��aPWTא���	�	?Gא��H+א�	9���FWTא���	�	?Gא��H+א�	9���FWTא���	�	?Gא��H+א�	9���FWTא���	�	?Gא��H+א�	9���F	 		 		 		 	
� �علم�السياسة،�Paradegmeبراديغمايعتb_��نتقال�الديمقراطي �vي ظهر��حديثا

بالرغم�أن�وجوده�كحدث�سياë·&�يعود�vي��م،1975بموازاة�التجربة�5سبانية�سنة�
م�ولم�تنته�1787العمق�إ�ى�تجربة��نتقال�الديمقراطي�الÆ&�عرف½�ا�فرنسا�مع�ثورة�

�إ �� 1900§�سنة �بدأ �إنجل`_ا �وvي �القا�نتقال، �إص©ح �مع �� الديمقراطي نتخابي�نون
  .ق`_اع�العامم�مع�العمل�بنظام��1918إ§�سنة�م�ولم�تكتمل�فصوله�1832سنة�

�وضع� �استبدال �يس½�دف �مسلس© _bيعت� �الديمقراطي ��نتقال �فإن وهكذا
�بآخر، &·ëو�جتماعية��سيا� ��قتصادية �الوضعية �ع�ى �تغ�_ات �إدخال �شأنه من

� �فهو�عملية �عموما، �ا�ؤسسات �وع�ى �تضحيات�والسياسية �تتطلب �وصعبة معقدة
�الفاعل�ن �ب�ن �عالية �وثقة �كث�_ة ��ن�،1وتناز§ت �عملية �اعتبار�أن �تعكس�ع�ى تقال

 �� �ع�ى �والقدرة �ث©ث�البنية �خ©ل �من �الحية، �وقواه �ا�جتمع �ع�ى �ا�`�ايد نفتاح
�الديمقراطية، �5نسان،�مجا§ت: �النظام��و�قتصاد،�وحقوق �تخ�ي �مقابل vي

�ا �ع�ى &·ëالنقاش�السيا� �فلسفة حتكار�السلطة�وفق�منهجية�ضيقة�§�تتأسس�ع�ى
العمومي�والتفاوض�والتوافق�الذي�يسمح�ل�رادات�الفردية�والجماعية�ا�ختلفة�من�

�ا�شروع��2الظهور، �vي �الوطنية �البشرية �وا�وارد �الطاقات �كل �إدماج �يتيح مما
�_ات�ع�ى�مستوى�وتغي�ال�³ضوي،�وهو�الفعل�الذي�يسرع�إحداث�حركية�اجتماعية،

بنية�ا�جتمع،�كمؤشرع�ى�التغي�_�السياë·&�ع�ى�مستوى�منظومة�القيم،�أو�ا�نظومة�
  .القانونية�وا�ؤسساتية�عموما

�الفلسفة، �هذه �من �انط©قا �الديمقراطي ��نتقال �مشروع �شكل أحد��لقد
ن�خاصة�أ�الرهانات�ا�ركزية�لحكومة�التناوب�بقيادة�+ستاذ�عبد�الرحمان�اليوسفي،

�ا�غرب�من� �وعن�إنقاذ ا�لك�الراحل�الحسن�الثاني�تحدث�عن�التناوب�وا�صالحة
وا�لك�الحا�ي�تحدث�عن�ا�شروع�ا�جتم¾ي�الديمقراطي�الحداثي،��...السكتة�القلبية

�للسلطة �الجديد �ا�فهوم �3وعن �شجعت �عوامل �كلها �لكسب�، �غمار�ا�جازفة ركوب
�ن�التجربة�لم�تحقق�كل�النتائج�ا�رجوة�م�³ا،بالرغم�من�أ�نتقال�الديمقراطي،رهان�� 

                                                           
1-�� &·þبرنو� �با�غرب��-عمر، �ا�دني�و5نتقال�الديمقراطي �نظر��- ا�جتمع �-وجهة �� �-�2004خريف��-�23العدد

   �21ص:
  �21ص:��-ا�رجع�نفسه��-� 2
3 -�&·þ23ص:��-��غربا�جتمع�ا�دني�و5نتقال�الديمقراطي�با�-عمر،برنو  
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وبناء�عليه�فإن��شكالية�ا�راد�معالج½�ا�تتحدد�فيما�ي�ي:�ما�ي�الظواهر�وا�مارسات�
السلبية�الÆ&�تشكل�عوائق�داخل�+حزاب�السياسية�ا�غربية؟�بمع�ÝÑآخر�إ�ى�أي�حد�

�الديمقراطي ��نتقال �عوائق �السياسية �+حزاب �مست�تخ`�ل �وهيكلة�ع�ى �بنية وى
  .+حزاب�نفسها،�وع�ى�مستوى�ممارس½�ا�السياسية؟

III	-	WTא���	�	?Gא��H+א�	9���F0א	t-א�=a��u	�pWTא���	�	?Gא��H+א�	9���F0א	t-א�=a��u	�pWTא���	�	?Gא��H+א�	9���F0א	t-א�=a��u	�pWTא���	�	?Gא��H+א�	9���F0א	t-א�=a��u	�p	 		 		 		 	
1	-	W��!��:א�	��)�!��v�	Tאf><א	�3��'	����	w��:�	73=W��!��:א�	��)�!��v�	Tאf><א	�3��'	����	w��:�	73=W��!��:א�	��)�!��v�	Tאf><א	�3��'	����	w��:�	73=W��!��:א�	��)�!��v�	Tאf><א	�3��'	����	w��:�	73=  

 �� �عقب �ا�غرب �غنية،شهد �سياسية �حياة �بالقوة��ستق©ل �لها مشهود
وهو�ما���Ðا�آن�ذاك،�نتيجة�توغلها�داخل�بنية�ا�جتمع،وا�صداقية�الÆ&�كانت�تتوفر�عل

أهلها�لتلعب�دورا�مركزيا�من�خ©ل�تدب�_�ملف�ا�فاوضات�مع�فرنسا�لنيل�استق©ل�
�ع�ى� �تتأسس &Æال� �للب©د �العامة �السياسة �معالم �رسم �خ©ل �من �أو ا�غرب،

،(_bالجهاد�+ك)ن�مكونات�وهو�الوضع�الذي�شكل�نقطة�خ©ف�حادة�ب��الديمقراطية�
�الحزبي، �ا�لكية،�ا�شهد �وا�ؤسسة �الشعبية، �للقوات &Ñالوط� �5تحاد �ب�ن �خاصة

� �vي �بركة �بن �ا�هدي �اغتيال ��بباريس،�1965أكتوبر��29فكان �السنة�وكان �نفس vي
 �� �حالة �عن �الحياة�5ع©ن �من �وإقصا�Çا ��Ûميشها �بعد �+حزاب �طال �الذي ستثناء

�استمر��العامة، �الذي �سنة�وهو�الوضع �vي �الديمقراطي �ا�سلسل �انط©ق �حدود إ�ى
  .م1976

ليا�مع�وهكذا�يبدو�جليا�أن�مسلسل�ا�خزن�ابتلع�مسلسل�+حزاب�السياسية�ك
متيازات�الÆ&�غنمها�منتخبو�هذه�+حزاب�فانحرف�جلهم�تعدد�التجارب،�من�خ©ل�� 

�بأوا �يأتمرون �موظف�ن �شبه �إ�ى �وتحولوا �إل�Ðم، �أسندت &Æال� �ا�هام �مر�السلطة،عن
إ§��لذلك�§�يمكن�الحديث�عن�أحزاب�سياسية�فاعلة،�واستحلوا�الكراë·&�ا�غدقة،

،�بمع�ÝÑآخر�§يمكن�أن�تتب�ÝÑهذه�+حزاب�1إذا�كانت�تجعل�الديمقراطية�منهجية�لها
�مستوى�الهياكل�الداخلية، �ع�ى �كانت�منعدمة �إذا �ا�جتمع، �vي �الديمقراطية �قضية

� �+حزاب �ع�ى �ي©حظ �وعدم�فما �التنظيمية، �بني½�ا �هو�انغ©ق �ا�غربية السياسية
�ا�جتمع، �يعرفها &Æال� �التحو§ت �ع�ى �فقط �ليس �النقاشات���نفتاح �ع�ى وإنما

الداخلية،�و�ي�الظاهرة�الÆ&�ارتبط��Õا�منطق�5قصاء،�و5قصاء�ا�ضاد،�+مر�الذي�

                                                           
العدد��- مسالك�vي�الفكر�والسياسة�و5قتصاد��-الفعل�الحزبي�با�غرب�وسؤال�الدمقرطة��-محمد،�زين�الدين�- � 1

  50ص:��-���2005- �3
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حزاب�من�مضمو�Úا�الفكري�،�ويفرغ�+ 1ي`_ك�تأث�_ا�سلبيا�ع�ى�إنتاج�+فكار�وا�فاهيم
  .والسياë·&�و5شعا×ي

�ا�غ �فاÜحزاب �� وهكذا �منذ �للتحديث �انتصرت &Æال� وجدت��ستق©ل،ربية
نفسها�شيئا�فشيئا�غارقة�vي�أساليب�إدار�Ûا،�و�ي�من�صميم�ما�ظلت�تندد�به�وتعيبه�
�إذ� �الب�_وقراطي، �فأصبحت�تنتج�نفس�أنماط�التعاطي �الحكم�الشمو�ي، �نظام ع�ى

،�فكلما�غاب�الوضوح�2جتما×ي�القائمجل�الهيمنة�والحفاظ�ع�ى�الوضع�� مل�من�أتع
�و�جتما×ي� �الثقاvي �ا�وروث �يتقدم �و5بتكار، �5بداع �ع�ى �وا�ناخ�ا�ساعد الفكري

�الفراغ، èليم� �مع��التقليدي �التعاطي �vي �والزاوية �الو§ء �ثقافة �شيوع �يسهل مما
�مركز�احتكار�ا �باعتبارها �القيادات �+حزاب �داخل �والرمزية �ا�ادية وبذلك��،�3نافع

�والتفاوض�لكسب� �ا�ناورة �ع�ى �القدرة �vي �تتجسد �وا�سؤولية تصبح�معاي�_�القيادة
�بال�ا�واقع، �الضرو و�ستقواء �الخصم�الحزبي�عند �ع�ى �ع�ى��ة،ر دولة وليس�القدرة

فكان��،4العامإنتاج�+فكار�والتصورات�وا�بادرات�الÆ&�تصب�وتقوي�مجرى�الصالح�
د�ا�ناضلون�الثقة�vي�وفق�من�نتائج�هذا�الوضع�انسحاب�ا�ثقف�من�ا�شهد�الحزبي،

نتخابية�برم½�ا،�وضعفت�نسب�ا�شاركة،�§نعدام�ا�سؤولية�+خ©قية�vي�العملية�� 
تدب�_�الشأن�السياë·&،�إذ�ظل�ا�رشح�مرتبطا�vي�الو×ي�السياë·&�بمن�يقدم�الوعود�

�وعجز�ا �بناء�والرشاوى، �بدل �التاريخية �الشرعية �عن �التخلص �من �الحزبي لخطاب
الÆ&�من�شأ�Úا�أن�تعبأ�ا�واطن�لتلبية��شرعية�بديلة�ترتكز�ع�ى�الواقعية�السياسية،

  5.متطلباته�اليومية

ن�تحكم�ع�ى�أسياسية،�من�شأ�Úا�إن�ظاهرة�الجمود�الÆ&�سادت�لدى�النخب�ال
�وأصبح �الظل، �vي �بالبقاء �ا�ناضل�ن �رصد�أغلبية �vي �وقدرا�Ûم �كفاءا�Ûم �يوظفون وا

                                                           
وجهة�نظر��-الظاهرة�الحزبية�با�غرب�ب�ن�غياب�النظرية�السياسية�وغياب�ا�شروع�ا�جتم¾ي��-محمد،�ا�سكي�-� 1

  20ص:��-��2002-�14العدد��-
�- ��2003-�18عدد��-وجهة�نظر��- �2002الحالة�السياسية�للمغرب�سنة��-عبد�اللطيف�و(آخرون)�،حس�ن�-� 2

  10ص:
�- وجهة�نظر��-فرضيات�تفس�_ية�،أزمة�الديمقراطية�الداخلية�vي�الحزب�السياë·&�ا�غربي�-توفيق،�بوعشرين�- � 3

  34ص:��-��2002-�14عدد�
  34ص:�-ا�رجع�نفسه��-� 4

5 �-�� �سلم& ��-نجاة، �للمواطنة �والتأسيس &·ëالسيا� �التنظيم �أزمة �ب�ن &·ëالسيا� �الفكر��- 5ل`�ام �vي مسالك
  43:ص�- ��2005-�3العدد��-والسياسة�و5قتصاد�
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وتعقب�أخبار�قيادا�Ûم�وتصريحا�Ûم�§نتقادها،�وهو�ما�يعتb_�خسارة�للدولة�وا�جتمع�
  .ككل،�وليس�لèحزاب�فقط

 التعددية	الحزبية	ب�ن	الطموح	والواقع:- أ	

�الستينات�والسبعينات�منطقية� �با�غرب�خ©ل�عقود �الحزبية ظلت�التعددية
�اجتماعية،باعت�وعق©نية، �وقوى �سياسية �لضرورات �انعكاسا �Üن��بارها نظرا

�اجتماعية� �فعل �ردود �بمثابة �كانت �الوطنية، �الحركة �عرف½�ا &Æال� �+و�ى �نشقاقات
�وتفاعله، �ا�جتمع �تطور �من �نتيجة��نابعة �كانت �بل �مصنوعة �انشقاقات �تكن ولم

  1.حقيقية�لتطور�ا�جتمع

�الديمقراط �ا�سلسل �انط©ق �مع �هذا�إ§�أنه �يقوي �أن �ا�فروض �من �الذي ي
�السياë·&،�ا�سار، �والسلوك �با�مارسة �للتعددية��ويرى �غ�_�طبيعية �ظاهرة بزغت

نشقاق�لتفريخ�سواء�باللجوء�إ�ى�آلية��حيث�أخذت�+حزاب�vي�التناسل�وا�الحزبية،
لدرجة�صارت�هذه�التعددية�تشكل�عبئا�ع�ى�الحياة�السياسية،�وهو�ما��أو�التأسيس،

�بالنظر�للتضخم،§� �صحية �ظاهرة �و×ي��يمكن�اعتباره �Üزمة �يعتb_�تجسيدا بقدر�ما
  .وسلوك�وثقافة�وقيم

�ا�غرب� �طرح�السؤال�التا�ي:��حزبا،�35يوجد�vي وهو�العدد�الذي�يحتم�علينا
�السياسية� �الb_امج �من �مماثل �عدد �وجود �ع�ى �يدل �+حزاب �من �الكم �هذا هل

 +� �هذه �وهل �ا�جتمعية؟ �وا�شاريع �وتطلعات �وقيم ��صالح �تعتb_�تجسيدا �35حزاب
  .طبقة�اجتماعية؟

من�العيوب�الÆ&�ت¸·&ء�للتعددية�نجد�تفاقم�ال�ûعة��نشطارية�داخل�+حزاب�
�مb_رات، �من�دون�وجود �والعجز �السياسية �أص©، �سوى�ضعف�الحوار�أو�انعدامه

vي��،2نزعة�5قصاء��خت©ف�الطبي¾ي�vي�9راء�وطغيانالتام�عن�التدب�_�الديمقراطي�ل© 
�والتعدد� �التنوع �بثقافة �هو�التشبع �والحزبي &·ëالسيا� �العمل �vي �ا�طلوب �أن ح�ن

�الديمقراطي،�و�خت©ف، �للبناء �ضرورية �باعتبارها���ÚÜا �والتقدم �للتنمية ومفيدة

                                                           
1 �-�&Ñ2ص:�-��1999-�2العدد��-وجهة�نظر��-ظاهرة�5نشقاقات�الحزبية�با�غرب��-عبد�اللطيف،�حس  
  210ص:��-��2005-�47العدد��-منشورات�الزمن��-فة�السياسية�الجديدة�vي�الثقا�-عبد�القادر،�العلم&�-� 2
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وهذا�يدخل��تنطوي�ع�ى�تعدد�حقيقي�vي��ج½�ادات�والتصورات�السياسية�ا�غايرة،
  1.س�ا�شروع�ا�نتج�لèفكار�الجديدة�الÆ&�تفتح�باب�التطور vي�صميم�التناف

وvي�هذا�5طار،�تضعنا�الوث�_ة�العالية�لتناسل�+حزاب:�أمام�مشهد�تبدو�فيه�
التعددية�الحزبية�عبارة�عن�ترجمة�لتعددية�vي�الطموحات�السياسية�لقاد�Ûا،�أك�_�

نتماءات�الطبقية�بقدر�ما�م�� ولوجية،�إ�Úا�تعددية�§�ت`_جم�³ا�تعددية�سياسية�أو�إدي
  .ت`_جم�إرادات�احت©ل�مواقع�الصدارة�والزعامة

إن�ا�شهد�الحزبي�ا�غربي�اليوم،�يعرف�تعددية�حزبية�§�تعددية�سياسية،�من�
منطلق�أنه�§�يمكن�تمي���خطاب�وبرامج�مجموعة�من�+حزاب�عن�أحزاب�أخرى،�مع�

�قل�ضرورة �و�ي �5ستثناءات �بعض �إ�ى �5شارة �جدا �الكونية��،2يلة �التجارب ففي
بحيث�يكون�الحزب��الديمقراطية�تتطابق�التعددية�الحزبية�مع�التعددية�السياسية،

�مم��ة، �اجتماعية �وقوة �مع�ن &·ëسيا� �لتوجه �من��تأط�_ا �نوعا �يسهل وهو�+مرالذي
ع�ى�مستوى�إديولوجيته�أو�اس`_اتيجيته�السياسية،�وvي�هذا��التباين�ب�ن�حزب�وآخر،

�با�غرب،5  �الحزبي �الشأن �vي �الباحث�ن �أحد �ضريف �محمد �التعددية��طار�يرى أن
  الحزبية�با�غرب�تتم���بطابع�ن:

 .الطابع�التسي &�الذي�يظهر�vي�ك�_ة�+حزاب •

 3.الطابع�الوهم&�لهذه�التعددية •

  إذ�يعزي�غياب�التعددية�السياسية�إ�ى�عامل�ن�أساسي�ن:

� ��Ûيمن &Æال� �السياسية �الثقافة �ب�ن�طبيعة �ا�تبادل �5قصاء �ثقافة عل�Ðا
�� �الفاعل�ن، �ثقافة �للقوة،عوض &·Ùا�ف� �يمثل��خت©ف �أنه �فاعل �كل �يد×ي حيث

  .الشعب

  

                                                           
  �210ص�-ا�رجع�نفسه��-� 1
جريدة��-النص،و9فاق�،دراسة�تحليلية�vي�السياق،مشروع�مسودة�قانون�+حزاب�السياسية�-أحمد،�مفيد�-� 2

  5ص:��-�2004فb_اير��16بتاريخ���������7795عدد��-5تحاد�5ش`_اكي�
منشورات�ا�جلة�ا�غربية�لعلم��-دراسة�vي�القانون�العام�ا�غربي�،حقوق�5نسان�با�غرب�-حمد،�ضريفم�-� 3

�&·ë107ص:��-��1994-الرباط��-5جتماع�السيا  
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فما�يجمع�هذه�+حزاب�هو�فئوية�ا�مارسة�وشعبوية��طبيعة�الخطاب�الحزبي،
  1.فتشابه�خطابات�+حزاب�وبرامجها�هو�السائد�الخطاب،

اسية�§�تتوفر�vي�أغل��ا�ع�ى�إديولوجية�واضحة�وهو�ما�يعÑ&�أن�+حزاب�السي
فإ�Úا�ت�³ل�من��ا�عالم�تم���كل�حزب�عن�آخر،�إذ�رغم�اخت©ف�التقارير�5ديولوجية،

�5ديولو�ي، �ا�ع�ن �من��نفس �شكل �بأ�Úا �التعددية �هذه �بنعت �يسمح �الذي الî·&ء
لفات�وعدم�باÞضافة�إ�ى�مشكل�هشاشة�التحا��2أشكال�التوحد�5ديولو�ي�ليس�إ§،

�وفق� �ومنسجمة �معقولة �سياسية ��نطق�عق©ني�يسمح�بتشكل�تقاطعات خضوعها
�موحدة، �إص©حية �واضحة،�رؤى �مجتمعية �� �ومشاريع �ا�واطن �ع�ى ختيار،�تسهل

�vي �تتجسد �كb_ى �سياسية �أقطاب �لوجود �يسوق �كان &·ëالسيا� �الخطاب �أن �علما
�والوسط،�أحزاب �والوفاق �الكثل�الكثلة �أن �الرغم �vي�ع�ى �تصل �لم �الديمقراطية ة

أما�9ن�فã&�ليست�إ§�آلية�توظف�vي��أق�Ý·Ìانسجامها�إ�ى�مستوى�القطب�ا�نسجم،
�وانعدام�فاعلي½�ا،�تكتيك�سياë·&�ظرvي�ضيق�+فق، نذكر��ومن�+مثلة�ع�ى�تعطلها

�ح �دار�ب�ن �الذي �� الصراع �و�زب �ستق©ل �انتخابات �عقب �5ش`_اكي �2002تحاد
�بخص �عدمها،التشريعية �من �الديمقراطية �ا�نهجية �اح`_ام �الذي��وص �الطرف وvي

ثم�الخ©فات�الÆ&��وقبل�ذلك�فشل�ا�رشح�ا�ش`_ك،�ينب»ي�أن�يع�ن�منه�الوزير�+ول،
)� �الدستورية �التعدي©ت �بخصوص �مكونا�Ûا �ب�ن وحالة��)،1996و�1992سجلت

� &Æال� ��التشظي �طالت �حيث �الكثلة، �مكونات �أخطالت �مرة �من�نشقاقات �كل رى
�5تحادي،� &Ñا�ؤتمر�الوط� �حزب �عنه �انشق �الذي �5ش`_اكي وتيار�الوفاء��تحاد

باÞضافة��تحاد،قبل�حله�واندماجه�من�جديد�vي���والحزب�العما�ي�للديمقراطية،
�بوادر�� �ب�نإ�ى �للمؤتمر��نشقاق �الجديدة �والقيادة �والديمقراطية" "تيار��نفتاح

�للحزب، �الت�التاسع �و� وحزب �القوى�قدم �ج��ة �حزب �عنه �انشقت �الذي ش`_اكية
  .و+مثلة�كث�_ة�vي�هذا�ا�جال�الديمقراطي،

�فلم�تكن�vي�حقيقة�+مر�إ§�وسيلة�من�وسائل�التكتيك� �أحزاب�الوفاق، أما
و§�تعب�_ا�عن�بنية��5نتخابي،�ولم�تكن�ترجمة�§�لضغوط�قواعد�+حزاب�ا�كونة�لها،

�محددة �هذه�سوسيو/اقتصادية �فافتقاد "� �واضح �مجتم¾ي ��شروع �تجسيدا �و§ ،
��شروع� �منبعا �كانت �بأ�Úا �الجزم �من �تمكن �أو�سياسية �اجتماعية �ل`_بة +حزاب

                                                           
منشورات�ا�جلة�ا�غربية�لعلم�5جتماع��-قراءة�vي�ا�شهد�السياë·&�،ا�غرب�vي�مف`_ق�الطرق �-محمد،�ضريف�-� 1

�&·ë�23-�21صص��-��1996-�1ط��-السيا  
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يجعل�من�ا�غا§ة�اعتماد�مرجعيا�Ûا�كمنظومة�فكرية�تعكس��سياë·&�متكامل�لد�Áا،
  1.هذا�ا�شروع

��ي�كو��Úبالنسبة�Üحزاب�الوسط، �§تختلف�عن�فأهم�م©حظة�تسجل�عل�Ðا ا
أحزاب�الوفاق�الوطÑ&�من�حيث�النشأة�والنشاط�والدورالسياë·&�الذي�لعبته�بالرغم�

§� �كو�Úا �ا�جتمع،�من �اتجاه �وسياسيا �تنظيميا �امتدادا �رغبة��تشكل &ãف� �ثم ومن
�ا�لك�الراحل�الحسن�الثاني� �،v1996ي�شتنb_�-رحمه�هللا��-وترجمة�ملكية�عb_�ع�³ا

ة�بروز�فضاء�جديد�vي�الحقل�السياë·&�ا�غربي�ب�ن�اليم�ن�حيث�عb_عن�أمله�vي�رؤي
  .وا�عارضة

�Üية�ضرورة، �التصنيف�الذي�§يخضع �توزيع��إن�هذا �نظرية �vي �تفس�_ه يجد
�سبق�أن�طلب�من�التجمع�الوطÑ&�لèحرار�سنة��+دوار، أن�يلعب�دور��1981مثلما

لدورالذي�وهو�نفس�ا�ن،تحادي�ن�من�الb_�اانسحاب�النواب��محاولة�ا�عارضة�بعد�
وهذه�ا�رة�����ستق©ل�من�حكومة�عبد�5§ه�بن�ك�_ان،لعبه�بعد�انسحاب�حزب�� 

  .حقائب�وزارية�شاغرة

  		عKى	مستوى	ا�مارسة	السياسية	ل°حزاب	ا�غربية:	-ب	

vي�أفق��السياسية�ا�غربية�مدرسة�للتنشئة�والتوليف�السياë·&،�تعتb_�+حزاب�
ر�البشرية�وا�رتكزات�النظرية�والفكرية�الكفيلة�بتفعيل�ا�شاريع�الÆ&�مد�الدولة�باÜط

�متقدمة، �مستويات �إ�ى �العام �بالشأن ��رتقاء �ا�واطن�ن�بالخ�_���Ûدف�إ�ى �ع�ى تعود
�+حزاب� �اع`_ى�هذه �ثم�فكلما �ومن �و+من�الرو<ي، �الكرامة �يضمن�لها العميم�بما

vي�الخيارات�ا�تخذة،�انعكس�ذلك�سلبا�القصور�vي�الرؤية�والتكوين�وعدم�الوضوح�
،&·ëالسيا� �القرار �صناعة �ومردودية �أداء �السياë·&��ع�ى �الفاعل �أصبح فالحزب

+مر�الذي�يستد×ي��باعتباره�مكون�من�مكونات�الدولة،�ا�حوري�vي�+نظمة�الحديثة،
  .أن�يكون�هذا�الجهاز�vي�مستوى�التطلعات�ا�جتمعية�تنظيما�وتأط�_ا�وممارسة

�الهوانس �الواقع �مع �جاما �5شارة �تمت �كما �+حزاب �لهذه �ش �سابقا،إ�ى �ذلك
�vي�عدم�الوضوح�لدى� سأحاول�أن�أرصد�بعض�أهم�أوجه�القصور�ا�تمثلة�أساسا

لبعض��وصو§ �وضعف�+داء،�وأزمة�ا�شاركة،�+حزاب�لغياب�ا�قاربة��س`_اتيجية،
  .ستنتاجات�كبدائل�ممكنة�لتجاوزالوضع� 
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  س��اتيجية:ا�قاربة	� غياب		-ج	

�وآليات� �والتصورات �الرؤية �بوضوح �ره�ن �الديمقراطي ��نتقال �نجاح إن
&Ñوهو�مايع� �ظلت��التنفيذ، &Æال� �وا�مارسات �القيم �كل �مع �قطيعة �إحداث ضرورة

خصوصا�م�³ا�تلك�ا�قاربات�ذات��طاغية�ومسيطرة�ع�ى�الحياة�السياسية�السابقة،
� &Æال� �الظرvي �التكتيكي �تراكم،الطابع �تحقيق �دون �يتخذ��تحول �أن �يف`_ض �ح�ن vي

اتجاه�5ص©ح�والتطور�مسارا�تصاعديا�§�يسمح�بالعودة�للنقط�الÆ&�انطلق�م�³ا�أو�
فمن�ا�ؤكد�أن�بناء�دولة��+مر�الذي�يسمح�بتحص�ن�ا�كتسبات،�سبق�أن�عالجها،

+� �ومتداخلة �متعددة �واجتماعية �تاريخية �عملية �والديمقراطية إذ��بعاد،الحداثة
وا�دخل�ن�معا�ع�ى��يصعب�ترجيح�أولوية�ا�دخل��قتصادي�ع�ى�ا�دخل��جتما×ي،

،&·ëنجاز�تصور�شمو�ي�يقطع�مع�التصورات��ا�دخل�السياÞ�،بالنظر�لتكاملها�البنيوي
�أو�القطاعية �الجزئية �من��،1و�ص©حات �النوع �هذا �عن �بعيدا �§زال �ا�غرب إ§�أن

�ا �الحقل �Üن �ببلورةالتفك�_، �يسمح §� �غ�_�تناف¸·& �حقل �ا�غربي &·ëمشاريع��لسيا
�vي� �والظرvي �التدب�_�التكتيكي �فيط»ى" �للتنفيذ، �قابلة �اس`_اتيâي �بعد �ذات مختلفة

  2.سلوك�الفاعل�ن"

�والتعامل�بانتقائية�مع�ا�شاريع، �فإن�طابع�ال`_دد ختيارات�بية�� وضبا�وهكذا
� �من �عوامل �+هداف، �واضطراب �صدقية�الديمقراطية، �يميع �مناخ �خلق شأ�Úا

  .ومصداقية�الحديث�عن�ا�شروع�ا�جتم¾ي

� �دوليا �الناجحة �ا�جتمعية �ا�شاريع ��-إن �نموذجا �§رتباطها��-إسبانيا يعود
�وشمو�ي �متكامل �منطقي، �ديمقراطي �التدب�_��،3بانتقال �ع�ى �البارزة �+مثلة من

  .نجد�ا�سألة�الدستورية�وال`_ا«·&�التكتيكي�الظرvي،

انسجاما�مع�تطلعات�الحركة��- عرفت�السنوات�+و�ى�من�استق©ل�ا�غرب��لقد
� �السياë·&،�- الوطنية �الحقل �vي �الدستوري �للخطاب �وقويا �مكثفا باعتباره��حضورا

�أح �و� يشكل &·ëالسيا� �الصراع �واجهات �أهم �السياسية�د �السلطة �حول جتما×ي
�و�جتما×ي ��قتصادي �النفوذ �ا�ل	،4وحول �ب�ن �وقعت &Æالسياسية�ال� �والقوى كية
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�القوى�لهذه� �بالرغم�من�أن�مقاربة�هذه �با�عارضة�التاريخية، Ýيسم� الÆ&�شكلت�ما
�+هداف، �واضحة �§س`_اتيجية �تخضع �تكن �لم �مرور��ا�سألة �مع �جعلها +مر�الذي

�للضرورات� �يستجيب �الذي &·ëالسيا� �التكتيك �آليات �من �كآلية �تتوظف الوقت
��الظرفية، �ا�سألة �أن ÝÑأك�_�م�³ا�بمع� &·ëل©ب`�از�السيا� �وسيلة �أصبحت الدستورية

�السلط،� �فصل �ويضمن �والقانون، �الحق �دولة �يعزز �بما �إص©ح، �Üي مدخ©�مفيدا
  .وينتã&�باح`_ام�ا�ؤسسات

،�إ�ى�قبول��ندماج�1962هكذا�تم��نتقال�من�رفض�الدستور�ا�منوح�سنة�
وتكرست�مع�دستور��،1992ستور�vي�الفلسفة�السياسية�للملكية�منذ�§حت�تباش�_�د

ذلك�من�إقرار�بأن�السلطة�التأسيسية��ي�فقط�من�اختصاص��مع�ما�يعنيه�،1996
�وحدها، �بخصوص��ا�لكية �للملك �قدمت &Æال� �ا�طلبية �ا�ذكرات �جسدته وهو�ما

فقد�تراجعت�لغة�ا�طالب�الدستورية�لتصبح�مجرد�مق`_حات�§��مراجعة�الدستور،
�Ðعل� �بالرد �ا�لك �لشخص��ا،تلزم �الفائق �تقديرها �vي �مبالغة �مفتوحا �النقاش وترك

ا�لك،�وعن�إج©ل�مستفيض�للمؤسسة�ا�لكية،�وهو�ما�يعكس�خل©�vي�موازن�القوى�
� �vي �الرقابة �ملتمس �جاء �ولذلك �ا�لك، �أن��1990لصالح �أي �السياق، �هذا ضمن

�يلتمس، �من �وضع �vي �أ�Úم �جيدا �واعون �الوطنيون" �مر �"الزعماء �vي تبة�وليسوا
�ا�لتمس�للملك،�ا�نافس�ن، �هذا �يرفع �أن �لم�يجرؤ �أنه إ§��بل�وصل�+مر�ببعضهم

  .بضغط�+جهزة�التقريرية،�وتسريب�الخb_�لوسائل�5ع©م

� �من �ا�غربية �الدستورية �التجربة ��1962إن �حدود �خمسة��1996إ�ى عرفت
شكاليات�فإ�Úا�لم�تستطع�5جابة�عن�5 �دسات�_،�بمعدل�دستور�لكل�سبع�سنوات،

لقد�ظلت�الدسات�_�vي�معظم��،1السياسية�ا�رتبطة�أساسا�بتوزيع�السلطة�الدستورية
وعنوان�مصالحة��تعب�_ا�عن�إدارة�تحديث�س�_�اتخاذ�القرار،�التجارب�الديمقراطية،
�دولة�من��ب�ن�الدولة�وا�جتمع، �الحاصل�vي &·ëومفتاح�فهم�مستوى�التعاقد�السيا

�ا�راحل �من �مرحلة �vي �دستور�	،2الدول �حول �يتطور �لم �النقاش �§زال �ا�غرب وvي
ل©نتقال�الديمقراطي�يشكل�وثيقة�اس`_اتيجية�تتأسس�ع�ى�الجواب�عن�سؤال:�ماهو�

�كان��3ومضمون�الدستور�الذي�يساعد�الب©د�ع�ى�الخروج�من�+زمة�؟��شكل فإذا
§شتغال�الرهان�الرئي¸·&�لدمقرطة�الحياة�السياسية�يتمثل�vي�إرساء�آليات�جديدة�
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ومن�ثم�إدخال�اعتبارات�جديدة�vي�الع©قة��النسق�السياë·&�ع�ى�أساس�أك�_�حداثة،
�الكثلة� �أحزاب �أن �هو �إليه �التنبيه �ينب»ي �ما �فإن �وا�جتمع، �الدولة �ب�ن الرابطة
�مدخل� &·ëالسيا� �5ص©ح �مسألة �من �جعلت �ا�عارضة �vي �كانت �ح�ن الديمقراطية

�بمجرد�إ§�أن�ه�إص©ح�اقتصادي�واجتما×ي، ذه�+ولية�توارت�واختفت�من�خطا�Õا
هو�فصلها�ب�ن��نتقادات�الÆ&�وجهت�إل�Ðا،وكانت�أهم�� �مشارك½�ا�vي�حكومة�التناوب،

�و�جتما×ي، ��قتصادي �و5ص©ح &·ëالسيا� �5ص©ح &Æدعم��مسأل� �شأنه �من وذلك
�من &Æال� �العميقة �لتعزيزالدولة �مدخ© �باعتباره �للمخزن، �التقليدي سما�Ûا��الطابع

والتطور�مرتبط��ا�حافظة�ع�ى�الوث�_ة�البطيئة�للتحول،�Üن�التغي�_�مرتبط�بالحركة،
�عجز� �فأمام �الع©قات، �نفس �إنتاج �ع�ى �يعمل �الذي �بالجمود �وليس �البناء، بإعادة

فإن�الوسيلة�ا�مكنة�ا�تبقية��الحداثي،�وتراجع�الحركة�الوطنية�vي�تثبيت�مشروعها
  .ق�إ§�عن�طريق�ا�ؤسسة�ا�لكيةلولوج�الحداثة�لن�تتحق

�الصدد، �هذا �ع�ى��وvي �ونحن �"§�يسعنا �اكنوش: �اللطيف �عبد يقول�+ستاذ
� �القرن �إيديولوجية��21أبواب �vي �الكامن ��ن½�ازي �التقليداني �الطابع �نسجل إ§�أن

�ا�غربية، �السياسية �تزكية��+حزاب �إ�ى �الهادفة �السياسية ��مارسا�Ûا وا�حدد
�ا �ذاته،تقليدانية �القائم،�لنظام �الوضع �ع�ى �الحفاظ �التس`_�ع�ى��وإ�ى �إ�ى �ثم ومن

ا�صالح�الكb_ى،�إذ�كث�_ة��ي�الحا§ت�الÆ&��سنا�من�خ©لها�عزوف�هذه�+حزاب�عن�
�وتعاملها�مع�الحكم، �من��اعتماد�الحداثة�vي�سلوكها �سجلنا &Æوكث�_ة��ي�الحا§ت�ال
�و  &Ñالوط� �القانون �تطبيق �عن �عزوفها ��ي�خ©لها �كما �القانونية �الشك©نية اعتماد

نجد�مناداة�+حزاب��وكمثال�ع�ى�هذه�+مور،�متعارف�عل�Ðا�vي�ا�جتمعات�ا�تحضرة،
�Üقلي½�ا� �(نظرا �القوان�ن��نتخابية �من�أجل�وضع بعدم�تطبيق�مقتضيات�الدستور

ت�ا�لكية�واحتجاجها�بالخطابا�العددية�vي�الb_�ان)�ولجوءها�ا�منهج�للتحكيم�ا�لكي،
التجا�Çا�Þع©ن�حقوق�5نسان�أو��ا�هو�متعارف�عليه�vي�القانون�الدستوري��عوض

  �1.ا�قارن"

  ضعف	`داء:	- د		

�ممارسة �كل �و� ��Ûدف �السلطة �عن �البحث �إ�ى وبذلك��حتفاظ��Õا،سياسية
يظل�الس¾ي�الدائم��مارسة�السلطة�محور�كل�نشاط�حزبي�vي�ظل�نظام�ديمقراطي�

                                                           
�-�21واقع�ا�ؤسسة�الشرعية�vي�النظام�السياë·&�ا�غربي�ع�ى�مشارف�القرن��-انظر:�عبد�اللطيف،�اكنوش�- � 1
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�يجد�التنافس�السياë·&،�"ف©�مع�ÝÑلتعددية�حزبية�دون�تنافس�سياë·&،قائم�ع�ى�
نتخابي�الذي�يجسد�ا�عيار�الحاسم�ل`_جمة�البعد�قناعاته�الطبيعية�vي�ا�سلسل�� 

�أي�نظام، �ي`_جم�مسألة�ا�واطنة�وا�شاركة�السياسية�إ�ى�واقع��الديمقراطي�vي كما
  �.ملموس�"

تتحدد�vي�كونه�جهازا��قوة�اق`_احية،�إن�وظيفة�الحزب�السياë·&�من�حيث�هو 
�وا�جتمع، �الدولة �ب�ن �vي��للوساطة �الشعبية �للمطالب �ومدمجا �للصراعات وضابطا

،&·ëالسيا� �� �النظام �خ©ل �vي�ومن �مشاركته �ا�واطن �ي¾ي �ا�طالب �لهذه ستجابة
تبقى�الع©قة�ب�ن�ا�لكية�و+حزاب��وع�ى�الرغم�من�هذه�+دوار،�الحياة�السياسية،

�أبوية،ع �سياسيا��©قة �ا�لكية �للمؤسسة �والشامل �القوي �الحضور &Ñيع� �ما وهو
�السلطة� ��Ûم &Æال� ��س`_اتيجية �ا�بادرات �كل �وراء �باعتبارها �ومجتمعيا، ودستوريا

  �.ونظام�الحكم�والقضايا��قتصادية�و�جتماعية

لقد�تحولت�هذه�+حزاب�من�موقع�الهادف�للوصول�للسلطة�السياسية�داخل�
�الديمقراطية،ا ��قتصادي���نظومة �التخلف �مواجهة �vي �للنظام �دعامة �مجرد إ�ى

وإنتاج�نخب�تكنوقراطية�قابلة�ل©ندماج�والدفاع�عن�مشاريع�السلطة��و�جتما×ي،
وخلق�زعامات��أحزاب�الحركة�الوطنية�من�الداخل،�السياسية،�وهو�ما�سرع�بإفراغ

  .ياسية�أك�_�من�أحزا�Õابديلة�بدون�رمزية�تدين�بالو§ء�للسلطة�الس

إذ�أصبح�معها��وأمام�تعميم�الظاهرة،�يفقد�الحزب�الكث�_�من�قيمته�وأدواره،
�وا� �والشك�و� ا�واطنون�ينظرون�لèحزاب �من�تحزب�ن�بمنظار�الريبة حتقار�أحيانا،

�ا�تخصص�ن �من �مجموعة �هو�إ§ �ما �الحزب �أن �يجنون��منطلق �الذين وا�ح`_ف�ن
بطرق�التموقع��بفضل�معرف½�ا�الجيدة�اسب�وا�نافع�ا�حفوظة،لحسا�Õم�الخاص�ا�ك

وهو�+مر�الذي�أنتج��داخل�مراكز�النفود،�الذي�يخول�لها�بناء�شبكات�ع�ى�ا�قاص،
ما�يسم�Ýبسياسة�الريع،�ولذلك�§�غرابة�أن�نجد�ع�ى�رأس�مؤسسات�كb_ى�للدولة�

  .�لتلك�ا�سؤولياتوليسوا�أه© �أناس�أقل�ما�يمكن�وصفهم�به�أن�تكوي�³م�ضعيف،

نسجل�مفارقة�ثانية�ذلك�أن�+حزاب�اليسارية�با�غرب�ذات��ومن�جهة�أخرى،
�مقولة� �لعقود �تبنت &Æوال� �وا�اركسية، ��ش`_اكية �و5ديولوجية �الفكرية ا�رجعية

�ا�ركزية، �التنمية،�الديمقراطية ��جتماعية،�وأولوية �حولت��وا�سألة �ما سرعان
من�دون�مراجعات��اللb_الية�ذات�البعد�الديمقراطي�والتعددي،�خطا�Õا�إ�ى�ا�رجعية

�ا�اركسية�و�ش`_اكية، �من�ا�ذهبية ��نتقال�الحرvي إ�ى��أو�حوار�نظري�عميق�يb_ر
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�الليb_ا�ي، �للخطاب �الشاملة �ا�وجة �ع�ى �هذه���نفتاح �ومنظري ��فكري �§بد فكان
�تغي�_�الخطاب، �سؤال �عن �ل�جابة �يتصدوا �أن �هذه��+حزاب �تتحدث �أن ف©�يعقل

�والخوصصة، �السوق �حرية �عن �بالتأميم��+حزاب �تطالب �كانت &Æال� �نفسها و�ي
�وهذا�ما�يفيد�أنه�وقع�تغي�_�vي�الخطاب�بدون�مراجعة�أو�نقد�ذاتي،�وحماية�السوق،

حيث�ظهرت��وهو�الواقع�نفسه�الذي�أدى�إ�ى�أزمة�ال©مرجعية�vي�السياسة�والفكر،
تفتقد�إ�ى�الحد�+دنى�من�التماسك�النظري��حية�وغ�_�مقنعة،خطابات�مهزوزة�وسط

�أحزابا �نفسها �اعتb_ت &Æال� �+حزاب �هذه �نخب �داخل �وا�â�³ي عقائدية��والفكري
  .وط©ئعية

وهكذا�فإن�+حزاب�ا�غربية�تعتb_�بحكم�أبعاد�التأسيس�وا�مارسة�الÆ&�طبعت�
�السابقة، �الد�العقود �ا�واكبة �مقومات �لجميع �5نتقال،فاقدة ��فهوم vي��يمقراطية

�سابقا، �عليه �كانت �أك�_�مما �مساعدة �النضال �شروط �فيه �أصبحت وهو�ما��وقت
مع��يعجل�بطرح�السؤال:�عن�الكيفية�الÆ&�تعيد�صياغة�الفكر�السياë·&�بما�يتناسب

 �� ��فهوم �ا�ختلفة �عمليالحاجيات �بوصفه �التحكمية�نتقال �التوجهات �مع �تقطع ة
  .ستبدادية؟و� 

  أزمة	ا�شاركة	السياسية:	- 	و

يقصد�با�شاركة�السياسية:�النشاط�الذي�يقوم�به�ا�واطنون�العاديون�بقصد�
�أم�جماعيا، �فرديا �النشاط �هذا �أكان �سواء �القرار�الحكومي، �عملية�صنع �التأث�_�vي

متواص©�أم�متقطعا،�سلميا�أم�عنيفا،�شرعيا�أم�غ�_شر×ي،�فعا§��منظما�أم�عفويا،
وا�شاركة�السياسية�عموما�تعÑ&�حق�ا�واطن�vي�أن�يؤدي�دورا�معينا��1ل،أم�غ�_�فعا

،&·ëي�عملية�صنع�القرار�السياvي�أن�يراقب��vحق�ا�واطن��&Ñي�معناها�الضيق�تعvو
كما�يمكن�تعريفها�بأ�Úا�كل�فعل�	،�2هذه�القرارات�بالتقويم�والضبط�عقب�صدورها
عامة�وإدارة�الشؤون�العامة�واختيار�طو×ي�يس½�دف�التأث�_�ع�ى�انتقاء�السياسات�ال

  .محليا�كان�أم�وطنيا�القادة�السياسي�ن�حكوميا،

                                                           
العدد��-ا�ستقبل�العربي��-ا�شاركة�السياسية�والعملية�السياسية�vي�الدول�النامية��-حسن�علوان،�البيج��-� 1

223� -��_b64ص:��-1997شتن  
��- ت�الوحدة�العربية�مركز�دراسا�-الديمقراطية�وحقوق�5نسان�vي�الوطن�العربي��-ج©ل�عبد�هللا،�معوض��-� 2

  63ص:��-�1986نونb_��-�2ط��- ب�_وت�
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،&·ëا�شاركة�السياسية�كآلية�تضفي�ا�شروعية�ع�ى�النظام�السيا�_bحيث��تعت
كما�تعتb_�9لية�الÆ&��وتقوي�من�مرتكزاته�الشعبية،�تلمع�صورته�vي�ا�حافل�الدولية،

�ا�واطنون�مطا �حيث�أصبحت�تمثليحقق�من�خ©لها �ل��م�السياسية�و�جتماعية،
 �� �علم �مواضيع �من �محوريا �السياë·&،موضوعا �ا�واطن��جتماع �§نشغال نظرا

�مجتمعه، �أو��بقضايا �أو�الرفض �التأييد �طريق �عن �يتم ��نشغال �هذا �كان سواء
  1.ا�قاومة�أو�التظاهر

�صحة �مؤشر�ع�ى �أهم �كو�Úا �vي �السياسية �ا�شاركة �أهمية الع©قة��وتتج�ى
�وا�جتمع، �الدولة �ب�ن �من��التفاعلية �الديمقراطية �عن �ا�همة �التعب�_ات �إحدى &ãف

خ©ل�تشجيع�وتعزيز�دور�ا�واطن�vي�الحياة�السياسية�من�طريق�مساهمته�vي�عملية�
  .فã&�بمع�ÝÑآخر�التجسيد�ا�ادي�والفع�ي��فهوم�السيادة�الشعبية�صنع�القرار،

أهمها��غربية�أصبحت�تتم���بمجموعة�من�الظواهر،غ�_�أن�الحياة�السياسية�ا�
،&·ëالسيا� �العمل �إزاء �للمواطن �السل & �vي��ا�وقف �انخراط �شكل �vي �كان سواء

�الحزبية، �� �أو�vي�التنظيمات ��ستحقاقات �vي �ا�شاركة �تسجل�شكل &Æال� نتخابية
� �ف�Ðا �ا�شاركة �نسبة �تتجاوز §� �هزيلة �حسب��%50معد§ت �+حوال �أحسن vي

  ويمكن�رصد�أسباب�أزمة�ا�شاركة�السياسية�فيما�ي�ي:�حصاءات�الرسمية،5 

 .جتماعيةت�+خرى�غ�_�السياسية�للحياة�� vي�ا�جا§ �ا�شاركة�ضعف •

�من� • �ا�ثقف�ن �انسحاب �بسبب �ا�واطن�ن �لدى &·ëالسيا� �الو×ي �درجة تراجع
&·ëدائرة�الفعل�السيا. 

 .ىال`_اجع�ا�هول�لدور�الطبقة��جتماعية�الوسط •

 .طغيان�ال�ûعة�الفردية�بعد�فشل�مشاريع�القومية�العربية •

 .ضعف�التنظيمات�السياسية�الوسيطة •

و�ي�كلها�أسباب�تقوض�صدقية�ا�شاركة�السياسية،�فت�³ار�معها�قيم�الحرية�
�وا�ساواة، �وأسباب��والعدالة �شرعيته �أركان �الكث�_�من &·ëالسيا� �النظام �يفقد مما

��،2استمراره �وجود �عند �ا�شاركة�بينما �فرص �للمواطن�ن �يضمن &·ëسيا� هيكل

                                                           
العدد��-ا�ستقبل�العربي��-إشكاليتا�الشرعية�وا�شاركة�وحقوق�5نسان�vي�الوطن�العربي��-محمد�كامل،�ثامر��-� 1

  118ص:��-�2000يناير��- �251
  308ص:��-��1993- 5سكندرية��- ة�دار�ا�عرفة�الجامعي�-السياسة�وا�جتمع��-سامية،�محمد�جابر�(وآخرون)��-� 2
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�ا�شارك�ن، �عدد �حيث �من �نطاقها �توسيع �باستمرار�ع�ى �ويعمل ونوعية��السياسية
اللهم�إن��،1يعÑ&�مستوى�عال�من��ستقرار�والنمو�للنظام�السياë·&�ودرجة�ا�شاركة،

�مقصود، �إجراء �ا�شاركة �عملية �ضعف �النخبة��كان �انغ©ق �إحكام �منه الهدف
إ�ى�دائرة�صناعة�القرار�السياv�&·ëي��اسية�من�أجل�التحكم�vي�كل�ا�نافذ�ا�ؤديةالسي

  .الب©د

�5طار، �هذا �الذي�أخذ�وvي �ا�غرب�أن��قتناع عb_�التجارب��ي`_سخ�يظهر�vي
�ل�قصاء��لدى�الفئات�الواسعة�من�الشعب، هو�اليأس�من�التغي�_�الذي�يضع�حدا

�من�أزم�وال½�ميش، �شافيا تعد��Üن�السياسة�لم�ة�ا�شاركة�السياسية،يشكل�جوابا
  .تشكل�vي�الظروف�الحالية�استثمارا�عق©نيا�مربحا

�جدا، �ممكنة �والنوعية �الكمية �ا�شاركة �نسبة �من �الرفع �تحققت��إن �ما إذا
  .نتخابات�وفق�مقاربة�شمولية�ونسقيةادة�السياسية�vي�إص©ح�منظومة�� 5ر 

���9	��H/אG?	א��J/�#	א�3���	x b"	א���א��J/�#	א�3���	x b"	א���א��J/�#	א�3���	x b"	א���א��J/�#	א�3���	x b"	א���	- 	2Fא	WUP	A�	���f%א	���	?Gא��H/	9���Fא	WUP	A�	���f%א	���	?Gא��H/	9���Fא	WUP	A�	���f%א	���	?Gא��H/	9���Fא	WUP	A�	���f%א	���
W;3!W;3!W;3!W;3! 

�مص�_�+حزاب�ا�غربية، �آل�إل�Ðا &Æع�ى�+وضاع�ال� فقط�طرحت�مسألة��بناء
�وهو�ا�طلب�وإن�كان�شأنا �بقوة، &·ëالسياسية�وتأهيل�ا�جال�السيا� �تخليق�الحياة

،&·ëي�صميم�عمل�الفاعل�السياvيدخل�� �صرفا �والتوافق��حزبيا فإن�عدم�تجسيده
�وانحصر�5ص©ح�vي�حدود�ا�ؤسسة�الحزبية�فقط،�،�حوله�إ�ى�مكسب�ملكي،بشأنه

�ا�قاربة� �هل �التا�ي: �السؤال �نطرح �هنا �ومن �+زمة، �يجسد �الجهاز�الذي باعتبارها
�قادرة�ع�ى�حل�أزمة�+حزاب�السياسية�با�غرب�؟�أم�أن�5شكال� القانونية�وحدها

إ�ى��ة�القانونية�ا�ؤطرة�لنشاط�+حزاب،يتجاوز�حدود�البني�أعمق�وغاية�vي�التعقيد،
،&·ëي�القيم�وا�بادىء�و+خ©ق�ا�ؤطرة�للسلوك�السياvسواء�لدى��مستوى�القصور�

النخب�السياسية�أو�لدى�ا�واطن�العادي؟�ثم�أ§�يعتb_�قانون�+حزاب�الجديد�بمثابة�
،&·ëالسيا� �النظام �vي �الهيكلية �5ص©حات ��سألة �اعتبار�أن�تأجيل +حزاب��ع�ى

�ا�غربية�لم�تؤشر�ع�ى�جاهزي½�ا�لهذه�النقلة�النوعية�vي�اتجاه�فصل�حقيقي�للسلط،
  .وأنه�§زالت�أمامها�سنوات�من�التصحيح�وإعادة�الهيكلة؟
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�السياسية، �+حزاب �عن �الحديث �ب�ن��إن �التفاعلية �بالع©قة �أساسا مرتبط
�ا�ركزي، �ا�ك�الفاعل �وباي �ا�لكية �ا�ؤسسة �vي �الحزبية،ا�مثل �تصور��ونات ضمن

�ا�ركزية �ببنيات�الحكم�ومقوماته �السياسية�محصنة �السلطة �هذا��،1تظهر�فيه وvي
�ا�لكية، �الخطب �خ©ل �من �ملكيا �مطلبا �+حزاب �إص©ح نذكر�م�³ا��5طار�أض%ى

بمناسبة�افتتاح�الدورة�+و�ى��م،2002أكتوبر��12م�وخطاب�2000أكتوبر��13خطاب�
�م،2000يوليوز��30وخطاب�العرش�بتاريخ��ة�الرابعة�والخامسة،من�السنة�التشريعي

إذ�طالب�ا�لك�ا�جتمع�السياë·&:�"�بتأهيل�أدواته�وتجديد�هياكله�وتغي�_�عمله�وإي©ء�
�اليومية�ا�عيشية�للمواطن�ن، بدل�التنابز�باÜلقاب�وجري��العناية�القصوى�للقضايا

شعبوية�ا�ضرة�بكل�مكونات�هذا�وأشكال�من�ال�البعض�وراء�مصالح�أنانية�فردية،
ا�جتمع�السياë·&�الذي�ننتظر�منه�ال�³وض�الكامل�بوظيفته�الدستورية،�ا�تمثلة�vي�

  2.تربية�وتأط�_�ا�واطن�ن"

� �بتاريخ �ا�لكي �الخطاب �جاء �قانون��م،2005أكتوبر��14ثم �مشروع �أن ليب�ن
vي�مس½�ل�هذه�+حزاب�كان�بمبادرة�ورغبة�ملكية،�حيث�قال:�"وستكون�مصادقتكم�

�"وذلكم�هو�النهج��3الذي�دعونا�لوضعه"�الدورة�ع�ى�قانون�جديد�لèحزاب، مضيفا:
�أركانه،�القويم، �توطيد �ع�ى �مرة،�الذي�أعمل�جاهدا �غ�_�ما �هذا��مؤكدا ومن�أع�ى

،_bبأنه�§�ديمقراطية�فعلية��ع�ى�إعادة��عتبار�للهيئات�السياسية،�ا�ن� �منا اقتناعا
من�خ©ل��ومن�ثم�كان�حرصنا�ع�ى�تقوي½�ا،...زاب�قوية�ومسؤولةوملموسة،�إ§�بأح

  4.يكفل�لها�الديمقراطية�vي�التأسيس�والتنظيم�والتسي�_�"�توف�_�إطار�قانوني�متقدم،

�وتخليق� �ترشيد �إ�ى ��Áدف �الذي �قانون�+حزاب �مشروع �جاء �السياق �هذا vي
�عامة، �بصفة &·ëالسيا� �خاصة،�الفعل �بصفة �الحزبية �هذا�بال�والحياة �أن رغم

�واسع، �ثار�حوله�جدل �فقد �لم�يكن�محط�إجماع، �رأي�+ستاذ��ا�شروع من�قبيل
�ا�شروع�يؤشر�ع�ى�التسرع�vي�مأسسة� محمد�ساعف�الذي�خلص�فيه�إ�ى�أن�هذا
منطقة�تطالب�أك�_�من�ا�ناطق�+خرى�با�زيد�من�النضج،�داعيا�إ�ى�استمرار�الحياة�

�طبي¾ي، �بشكل �هنا�السياسية �دام ��جتماعية�ما �مستوى�القاعدة �ع�ى �يتم �فرز ك

                                                           
�برادة�-� 1 �ا�غرب�-يونس، �vي �و+حزاب ��،ا�لكية �للملكية �الحزبية �السياسية ��-مقاربة �فكر�ونقد عدد��-مجلة

  6ص�-�2005-/يناير�65
  ��2000يوليوز��31بتاريخ��-��6199عدد�-ب�ا�لكي�بجريدة�5تحاد�5ش`_اكي�نص�الخطا:انظر�-� 2
  2005أكتوبر��16بتاريخ��- �20230عدد��-نص�الخطاب�ا�لكي�بجريدة�العلم��:انظر�-� 3
  .ا�رجع�نفسه�-� 4
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�أداءها، �وتقيم �+حزاب �ع�ى �تحكم &Æلقانون��ال� �ا�اسة �الحاجة �انعدام �ع�ى مؤكدا
�الحياة� �vي �قوية �لحظة �يمثل �لن �النوع �هذا �من �قانون �وأن �الحزبية، �الحياة ينظم

  1.ال�³ايةما�دام�التقن�ن�الحقيقي�هو�التقن�ن�الذاتي�الذي�يحسم�+مور�vي��السياسية،

�vي�شأن�+حزاب�السياسية،�36.04إن�ا�فارقة�الÆ&�تسجل�ع�ى�القانون�رقم�
،&·ëالسيا� �النظام �وتحديث �إص©ح �إ�ى �السياسية �الهيئات �مبادرة �أن��فبدل ي©حظ

�الظرفية� �مع �وتكييفها �+حزاب �Þص©ح �الدعوة �مبادرة �أخذ �من �هو �+خ�_ هذا
�غيوم �يخيم�عل�Ðا &Æال� �الصعبة �العربي�السياسية �بالربيع Ýيسم� وهو�مؤشرع�ى��! ما

�وعاجزة��القصورالذي�صار�يم���+حزاب�السياسية، �قوى�غ�_�فاعلة �تحولت�إ�ى إذ
نتقال�الديمقراطي،�Üن�لل�بنيوي�من�شأنه�تعطيل�مشروع�� تعاني�من�خ�وسلبية،

�القوى، ��وازين �تعتb_ترجمة �الكb_ى �و+وراش �للمقومات�ا�شاريع �فاقدة &ãف� �لذلك
وأهم�هذه�ا�قومات�السند�الشع &��ال©زمة�Þنجاز�ا�شروع�التاري¿ي�ل�ص©ح�والتغي�_،

�&Æال� �وا�صداقية �الثقة �من�خ©ل�سلم �الرئيسية�Üي�مشروع، الذي�يعتb_�الدعامة
ذلك�أن�هذه�+حزاب�مارست�نوعا��تحتلها�هذه�+حزاب�vي�الو×ي�السياë·&�للمواطن،

املها�مع�+حداث�وا�واقف�الدولية�والوطنية�وا�حلية،�من�الزيف�ع�ى�ا�واطن�vي�تع
�للطاقات، �ا�جال �يفتح �الذي �بالتنظيم �اهتمامها �بدل �5شعاع �ع�ى أو��ب`_ك��ها

نخراط�الفع�ي�والتفاعل�أكس��ا�التعاطف�الجماه�_ي�دون�� مما��بالهروب�إ�ى�+مام،
وهو�ما�يستد×ي��نا�العقاب،نتقاد�وأحياالî·&ء�الذي�مك�³ا�من�ممارسة�� �مع�هياكلها،

�قصوى، �حساسية �تكت¸·& �مسألة �القيم،�التفك�_�vي �منظومة �هذه��و�ي �أن وأعتقد
  .الواجهة��ي�عمق�الخلل�و+ولية�الحقيقية�Üي�إص©ح

�التناوب �تجربة ��منذ �لسنة �� �1998التوافقي �ومشروع �الديمقراطي�م نتقال
فإنه��مت�ع�ى�مستوى�حقوق�5نسان،باستثناء�ا�بادرات�الÆ&�ت�§زال�قابعا�vي�مكانه،

�عميقة، �ودستورية �سياسية �إقرار�§�إص©حات �يتم �تحت��لم �التنمية �من و§�الرفع
�العا�ية، �+زمة �الدو�ي��مb_رات �ال`_تيب �vي �ا�غرب �يحتلها &Æال� �ا�تأخرة �ا�راتب وما

  .إ§�دليل�قاطع�ع�ى�+زمات�السوسيو/�اقتصادية�بخصوص�مؤشرات�التنمية،

�لهيكلة�إنن �إطار�الس¾ي �vي �تندرج �لèحزاب �قانون �بسن �ا�بادرة �اعتb_نا �إذا ا
فإن�ذلك�5جراء�تع`_يه��نتقال�ا�طلوب،لسياë·&�ح�ÝÆيصبح�مؤه©�Þنجاز�� الحقل�ا

                                                           

�الشبيبة�5تحادية�حول�قانون�+ �-عبد�هللا،�ساعف��-ظر�ان�-� �1 حزاب�بالرباط�مداخلة�vي�الندوة�الÆ&�نظم½�ا
  )2004نونb_��16بتاريخ��184(تراجع�صحيفة�5تحاد�5ش`_اكي�عدد��2004نونb_��4بتاريخ�
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�منظومة� �مع �5يجابي �للتجاوب �الكاvي ��ستعداد �عدم �vي �تتمثل �بالغة صعوبة
�تؤثت�مشاهد�بحكم�ا�مارسة��لكون�+حزاب�أصبحت�5ص©ح، �من�السلطة، جزءا

ولذلك�فإن�أمر�5ص©ح�ا�وكول�للنظام��من�التعددية�الحزبية�§�التعددية�السياسية،
�نفسه، &·ëا�بادر��السيا� �ا�منهج�من�دور �ب`_اجع�دور�+حزاب�وانتقالها يشكل�إقرارا

ت�إ�ى�تقمص�دور�باهت�مؤث�وا�فاوض�والفاعل�الذي�يؤثر�vي�ا�شهد�السياë·&�بقوة،
�ا�لكي�وإقحام� �الواضحة�كطلب�التحكيم �مظاهر�ضعفها �من�خ©ل �العام، للمشهد

�عادية �خ©فية �قضايا �vي �ل© �شخصه �التنظيمية �النصوص �ا�حلية��Ûم نتخابات
نتخابي�للدوائر�والجهات�بما�ة�vي�اعتقادي�تبدأ�من�التقطيع�� وأن�+ولوي�والجهوية،

�التنمية، ���يحقق �نظام �يومن �الذي �دورت�ن،ق`_اع �vي �يكون �أن �لم��نب»ي �من وكل
يحصل�ع�ى�العتبة�محكوم�عليه�بقوة�القانون�باÞقصاء�والبحث�vي�الدور�الثاني�عن�

بذلك�نضمن��أقرب�إليه�من�حيث�ا�رجعية�الفكرية�و5ديولوجية،�حليف�يدعمه،
�توجها�Ûا، �vي �ا�تماسكة،�تحالفات�منسجمة �بb_امجها �+مر��قوية �دون�ذلك�يظل ما

  .شبيه�بمشاركة�حزب�شيو×ي�vي�حكومة�يقودها�حزب�إس©مي��عبثيا،شك© 

�استمرار �من��إن �مقلقة �أسئلة �عدة �لطرح �الباب �يفتح �الكيفية ��Õذه الوضع
�الوقت �من �كم �سيلزم��قبيل: �الوقت �من �وكم �+حزاب؟ �هيكلة �أمر�إعادة سيتطلب

�مصاحب �أخرى �إص©حات �شكليا �ولو �+حزاب �مستوى �ع�ى �تم �الذي �ة،5ص©ح
�القانونية� �ا�قاربة �وهل �القرار؟ �صناعة �وآليات �السلطة �ببنية �يتعلق �ما خصوصا

خاصة�م�³ا��§بد�لها�من�مقاربات�أخرى�مصاحبة،�كفيلة�وحدها�بحل�5شكال�؟�أم
ا�رتكزة�ع�ى�ا�نهج�السلوكي�الذي�يجد�طريقه�نحو�نفاذ�مشروع�5ص©ح�إ�ى�البنية�

�سيا �والسوسيو/ �الالفكرية �لهذا �� سية �إ�ى �نس¾ى �الذي �وضع�نتوضع �إ�ى �منه قال
  .؟بديل�أسم�Ýوأرى

�إ�ى�طرح�السؤال�ا�ركزي  �بدورها �تحيلنا �هل��كل�هذه�+سئلة�وغ�_ها أ§�وهو:
  �.تعتb_�+زمة�vي�العمق�قطاعية�أم�بنيوية؟
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صة�خ©ل�السنوات�+ربع�+خ�_ة�قضية�ال`_بية�هيمنت�ع�ى�الخطب�ا�لكية�خا
صاحب�هذه�الخطب�مناقشات�واسعة��Ûم�تشخيص��خت©§ت�العميقة��والتكوين،

��Ûم� &Æال� �الدقيقة �التفاصيل �بكل ��5ام �vي �رغبة �ال`_بوية �منظومة �م�³ا �تعاني &Æال
وvي�مقدمة��باعتبارها�أولوية�وطنية�بعد�قضية�الوحدة�ال`_ابية،�مجال�هذا�القطاع،

  .هذه�ا�نطلقات�تحديد�العوامل�و+سباب�الÆ&�أوصلت�ا�نظومة�إ�ى�+زمة�الراهنة

�كانت�منطلقات�وخلفيات�دراسة�واقع�التعليم�با�غرب، فإ�Úا�جميعها��وكيفما
تجمع�أو�تكاد�ع�ى�أن�هذا�الواقع�ليس�وليد�اللحظة،�بل�هو�نتاج�تفاعل�عدة�عوامل�

�إبراز�اتجاهات�العمق�vي�التطور،�عb_�مسارات�تاريخية�طويلة، سواء�ع�ى��من�شأ�Úا
  .أوتحديد�التحو§ت�ا�صاحبة�لهذه�5تجاهات�مستوى�القوة�أو�الضعف،

�ا�غرب�ا�ستقل�إ�ى�9ن�( �vي �التعليمية )��2015-�1965لقد�عرفت�السياسة
�تم��ت�بف`_ات�تقدم�و�Úضة، نتيجة�اختيارات��وف`_ات�تراجع�وردة،�تحو§ت�عميقة

انعكست�بشكل�واضح�ع�ى�مص�_�ومستقبل�ا�درسة��اسية�واقتصادية�وثقافية،سي
�عام �بشكل �وا�جتمع �خ©ل�1العمومية �من �التحو§ت ��Õذه �5حاطة �فإن �ولذلك ،

�استدعاء� �منا �يحتاج �وضعفها، �قو�Ûا �مؤشرات �ودراسة �مسارا�Ûا �وتحديد رصدها
�+سئلة �مختلف �عن �ل�جابة �متعددة �ومقاربات �متنوعة �هذه��مداخل �تث�_ها &Æال

�ومسارا�Ûا، �ومظاهرها �مدارا�Ûا �بمختلف �يسمح��التحو§ت §� �السياق �Üن ونظرا
�لكو�Úا� �ومحوريا، �السياسية�تشكل�مدخ©�أساسيا �تبقى�ا�قاربة �كلها، باستحضارها

�ضمنيا�-تستحضرعمليا �والسوسيولوجية�ا�قاربات�-�ولو ��قتصادية �+خرى:
تسمح�للمهتم�بحقل�ال`_بية�والتكوين�من�م©مسة�جوهر�والثقافية،�وتقدم�رؤية�عامة�

التغي�_،�من�منطلق�أن�التعليم�يشكل�مؤشرا��دى�تقدم�أو�تراجع�ا�ستوى�ا�عرvي�
�لكل�الشعوب، �ث©ث�محطات��والعلم& �التحول�vي ويكمن�إجما§�حصر�مراحل�هذا

  أساسية�م��ت�تطور�النظام�التعليم&�ا�غربي�و�ي:

                                                           

��-� ÝÆالبوش� �Üحمد �با�غرب:-انظرمقال �والتكوين ��ال`_بية �+زمة �التا�ي���������������������������-كرونولوجيا �الرابط ع�ى
��1 http://www.akhbarona.com/writers/52108.html#ixzz3YJ0gPBqX 
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FFFF1965WEWEWEWE	 		 		 		 	
�والقصدي� �ا�ؤس¸·& ÝÑبا�ع� �الحديثة �الوطنية �ا�درسة �لظهور �التأريخ يمكن

فرغم�ثقل�إرث�ا�درسة�الكولونيالية�الفرنسية��كلمة�مع�بداية��ستق©ل�السياë·&،لل
�ا�دارس،وا�تمث�بالخصوص، �من �متعددة �أصناف �تراكم �vي �البعثات�كمد�ل ارس:

ومدارس�+عيان�وا�دارس�الb_برية�ومدارس��تحادات�5سرائيلية،+جنبية�ومدارس��
فإن�هذا�الكم�الهائل�من�التنوع�استطاع�أن�يفجر�الطاقات��أبناء�ا�سلم�ن�وغ�_ها،

�ا�جا§ت، ÝÆش� �vي �وا�واهب �الكفاءات �ا��ويb_ز �التعليم�غار وأصبح �إ�ى �ينظرون بة
والرمزية�الÆ&��رتقاء��جتما×ي�بفضل�حاجة�ا�غرب�لèطرا�حلية�من�جهة،كوسيلة�ل© 

�الشع & �ا�تخيل �vي �التعليم �جهة�و �يحتلها �من �ولو�آية" &Ñع� �"بلغوا �عموما الجم¾ي
  .أخرى 

حة�تحدوه�الرغبة�ا�ل�سق©ل�كان�ا�د�الوطÑ&�والحماë·&�§زال�قويا،مع�بداية�� 
،&·ëي�استكمال�ما�تم�تحقيقه�ع�ى�ا�ستوى�السياv��_bي�مرحلة�الجهاد�+كvوالدخول�

الذي�يشكل�التعليم�ضمنه�أحد�أهم�أعمدته،�فارتأوا�من�الضروري�توفر�ا�غرب�ع�ى�
�والتقدم، �التنمية �تحقيق �قادر�ع�ى �مستقل �عدة��تعليم �وضع �5طارتم �هذا وvي

مما�نتج�عنه�ظهور��مت�كلها�با§رتجال�وال`_دد،مشاريع�Þص©ح�القطاع،�غ�_�أ�Úا�اتس
�9ن، ÝÆح� �ف�Ðا �يتخبط �ا�غرب �§�زال �خانقة �الÆ&��أزمة �ا�تأخرة �ا�راتب �ذلك تؤكد

  .يحتلها�vي�التصنيف�العالم&

  .فما��ي�أهم�5ص©حات�الÆ&�مر�م�³ا�التعليم�حسب�كل�مرحلة؟

�وقضايا &Ñالوط� �التعليم �شؤون �إص©ح �ملكية �لجنة �إ�ى �وضعت��ه،عهد حيث
� �vي �+ول �اجتماعها �منذ �اللجنة �و�ي1957شتنb_�28هذه �أساسية �مبادىء �أربعة   �:م

  .ا�غربة�-��4-التعريب��- ��3- التوحيد�-��2- التعميم��-�1

)� �+ول &·ëالخما� �ا�خطط _bي��1964- 1960ويعتâاس`_اتي� �تخطيط �أول (
خاصة�أن�هذا��بتة،لتحقيق�هذه�ا�بادىء�وال�³وض�با�درسة�ا�غربية�وفق�أسس�ثا

��قتصاد� �من �الخروج ��Áدف �انتقاليا �اعتb_مخططا �+و�ى �صيغته �vي ا�خطط
��Ûدف� �وطنية �اس`_اتيجية &Ñتب� �يستد×ي �وهو�ما ،&Ñالوط� ��قتصاد �إ�ى الكولونيا�ي
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�م�³ا:� �+ساسية �البنيوية �5جراءات �من �عb_�سلسلة �ا�ا«·& �مخلفات �مع القطيعة
وإعادة�هيكلة��ضع�أسس�الصناعة�وإص©ح�جهاز�الدولة،وو �إص©ح�البنيات�الزراعية،

�+ساس� �باعتبارها ��قتصادية �التنمية �حاجيات �ي©ئم �بما �والتكوين �ال`_بية نظام
  .الذهÑ&�ل©ستق©ل�السياë·&�و�قتصادي�والثقاvي

س`_اتيâي�vي�مستقبل�ال`_بية�لتفك�_�� لقد�كانت�هذه�ا�رحلة�أخصب�مراحل�ا
�ا�غر  �vي �ا�درسة��ب،والثقافة �لقيام �الضرورية �الشروط �أعدت �ا�رحلة �هذه ففي

�ال©حقة،�الوطنية، �التنمية �مخططات �باي �ع�ى ��س`_اتيجية �هذه تمثلت��وس½�يمن
  مطالب:�ةهذه�الشروط�vي�تلك�ا�رحلة�vي�ث©ث

��عطيات� -1 �يستجيب �إس©مي، �عربي �مضمون �ذات �دراسية �برامج صياغة
 .ا�عاصرالواقع�ا�غربي�ومعطيات�العالم�

 .إعداد�كتب�مدرسية�ت`_جم�هذا�التوجه�وترسخه�vي�ذهنية�ا�تعلم�ن� -2
�للتوحيد،�- 3 �كشرط �التدريس �مسألة��تعريب �+صل �vي �التعريب �كان حيث

 .ثقافية�وحضارية�§�مسألة�لغة�فقط

� �ماب�ن �البالغ�ن �+طفال �تعليم �إقرارإجبارية �أيضا �تم �ا�رحلة �هذه �13و�v7ي
� �ظه�_ �بموجب �الباكالوريا��،�1963مارس3سنة �محل �مغربية �باكالوريا وإحداث

�القروي�ن�بظه�_،�الفرنسية، �أعيد�تنظيم�جامعة �ث©ث��كما �ع�ى ��Õا وزعت�الدراسة
  .كلية�علوم�الدين�بتطوان�-كلية�اللغة�العربية�بمراكش��-كلية�الشريعة�بفاس�(كليات

�ا�خطط� �وآفاقه�� �1963-�1960(غ�_�أن�طموحات�هذا واجه½�ا��س`_اتيجية)
)�عن��1967- �1965حيث�تراجع�ا�خطط�الث©ثي�(�الواقع�ا�ا�ي�والسياë·&،�إكراهات

�السابق، �ا�خطط �(و �اس`_اتيجية �الثاني &·ëالخما� �ا�خطط )��1972- �1968تجاهل
مبدأ�التعميم�الذي�كان�يحتل�ا�رتبة�+و�ى�vي�فلسفة�ا�درسة�الوطنية�كما�صاغ½�ا�

�م �شكلت �وقد �ا�لكية، �اللجنة �+و�ى �إفران �فلسفة��1970ناظرة �عن �ال`_اجع قمة
  .ا�خطط،�حيث�تم�رسم�مسار�جديد�للسياسة�التعليمية

�السابقة، �+ربعة �ا�بادىء �ترتيب �إعادة �ا�سار �هذا �مم��ات وضبط��من
هكذا�تم�إقرار:�ا�غربة�والتعريب�والتعميم��الع©قات�بي�³ا�وفق�منظور�سياë·&�جديد،

قة�ب�ن�هذه�ا�بادىء�تراتبية�تفاضلية،�حيث�§�تعريب�إ§�وأصبحت�الع©�والتوحيد،
�التوحيد�الذي��بعد�5ن½�اء�من�ا�غربة، �أما و§�تعميم�إ§�بعد�5ن½�اء�من�التعريب،
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�ا�لكية، �اللجنة �اس`_اتيجية �vي �التعميم �بعد �الثانية �ا�رتبة �vي �أصبح��كان فقد
  .آخرمراحل�ا�سار

�الحال�بحس �هذا �ع�ى �وما�استمر�الوضع �أو�الث©ثية ب�ا�خططلت�الخماسية
�وغموض، �ارتجال �من �مسلك��واك��ا �عن �البحث �إ�ى �الوضعية �هذه �أدت وقد

  .آخرÜوضاع�التعليم�شكل�مرحلة�انتقالية�عرفت�بمرحلة�ا�درسة�+ساسية

2	-	F	��!�!<א	א�+�!�	W��Fא���	א��<�3F	��!�!<א	א�+�!�	W��Fא���	א��<�3F	��!�!<א	א�+�!�	W��Fא���	א��<�3F	��!�!<א	א�+�!�	W��Fא���	1985א��<�3WEWEWEWE	 	
تفك�_��س`_اتيâي�للتعليم�تشكل�هذه�ا�رحلة�مرحلة�تدب�_�جديد�وتحول�vي�ال

وvي�الواقع��،v1984ي�ا�غرب،�تم���طابعها�بإعادة�هيكلة�وتوزيع�مراحل�الدراسة�منذ�
يعود�التفك�_�vي�إعادة�النظر�vي�اس`_اتيجية�ا�نظومة�ال`_بوية�vي�هذه�الف`_ة�الÆ&�كان�

ا�خطط��إ�ى�يعرفها�ا�جتمع�ا�غربي�ع�ى�ا�ستوى��قتصادي�والسياë·&�و�جتما×ي،
)� &·ëع�ى��1985- �1981الخما� �الوضعية�من�خ©ل�ترك��ه �الذي�يعكس�عمق�هذه (

  أربع�توجهات�كb_ى�حضيت�بأهمية�ا�خطط�و�ي:

  .الدفاع�عن�الوحدة�ال`_ابية�-�1

  .يقتصادإنعاش�النمو���-�2

  .التخفيف�من�حدة�التفاوتات��جتماعية�-�3

  .التنمية�الجهوية�-�4

�ا�خطط �حافظ�هذا �- �1978ع�ى�التوجهات�الكb_ى�للمخطط�الث©ثي�(�هكذا
�كمخطط�أزمة،1980 �التقشف،�) �تابع�لسياسة �جعل�توقعات�التنمية��أي�أنه مما

�أماني، �مجرد �كو�Úا �vي �تخ`�ل �والجهوية �اس`_اتيجية���جتماعية �ع�ى �انعكس مما
  .التفك�_vي�تنمية�التعليم�وربطه�بالتنمية��قتصادية�و�جتماعية

�هذ �الوطنية�تزامنت �تشكيل�اللجنة �مع &Ñالوط� �ل©قتصاد �ا�قلقة �الوضعية ه
والÆ&�عهد�إل�Ðا��،Þ1980ص©ح�التعليم�ا�نبثقة�عن�مناظرة�إفران�الثانية�vي�غشت�

)،�1981تقديم�مشروع�إص©ح�النظام�التعليم&�وإعادة�هيكلته�vي�الb_�ان�(دورة�أبريل�
  مشروع�ن�ل�ص©ح:vي�هذا�5طار �حيث�أعد�وزير�ال`_بية�الوطنية

  .إص©ح�التعليم�ن��بتدائي�والثانوي �-�1
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  .إص©ح�التعليم�العا�ي�-�2

��بتدائي� �بالتعليم�ن �الخاص �+ول �ا�شروع �خ©صات �استعراض سنحاول
�جزئ�ن �من �ا�شروع �هذا �نص �يتكون �الوضعية��:والثانوي، �تشخيص ��Áم جزء

�ا�غرب، �vي �لحال�التعليمية �صارم �نقد �عن �التعليم،وهو�عبارة �تحديد��ة ��Áم وجزء
  .ا�©مح�العامة�للنظام�ال`_بوي�الجديد

وعموما�ركز�الجزء�+ول�"نحو�نظام�تربوي�جديد"�vي�تشخيصه�للوضعية�ع�ى�
  مجموعة�من�الخ©صات�أهمها:�

  .محدودية�التمدرس�-�1

  .غياب�التكوين�ا�ستمر�-�2

  .و+س©كضعف�التوازنات�ب�ن�الطلب�والعرض�والشعب�وا�سالك��-�3

  .ضعف�ا�ردودية�-�4

  .غموض�الغايات�-�5

  .صعوبة�م©ئمة�البنيات�ال`_بوية�للمجا§ت�الجغرافية�-�6

  .تدب�_�مركزي�صارم�-�7

  .ضعف�الوسائل�-�8

� �التشخيص�السل &�للوضعية�التعليمية�vي�كافة�مجا§�Ûا �-التمدرس�(إن�هذا
��-التكوين� �يوضح�استحالة�...5دارة�-ل�الوسائ�-البنيات��-الغايات��-ا�ردودية الخ)

�الثاني�من�ـ5ص©ح�إ§�وفق�تصور�جديد�ل �كان�موضوع�الجزء "نظام�تربوي�جديد"
وا�تمثلة�vي��وثيقة�5ص©ح�الخاصة�بتحديد�ا�©مح�العامة�للنظام�ال`_بوي�الجديد،

�مدته� &·ëمدر� �قبل �ما �تعليمي�ن: �نظام�ن �كإحداث �5جراءات، �من إقرارمجموعة
�مدته��5إ�ى�4(من��سنتان &·ëوتعليم�أسا� سنوات�إجبارية�لجميع�ت©ميذ�8سنوات)،

�العمرية، ��ا�رحلة �مد�Ûا �والتجريب �للتأمل �انتقالية �مرحلة �اق`_اح �قبل�5مع سنوات
  .البدء�vي�تطبيق�5ص©ح

لتكيف�التعليم��تحت�تأث�_�الظرفية�السياسية�و�قتصادية،�1985جاء�إص©ح�
�-كوين�ا�M&�قصد�التخفيف�من�تكاليف�النظام�التعليم&عن�طريق�التوجيه�نحوالت
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)� �منتج �غ�_ �قطاعا �التعليم _bيعت� �قرار �صدور �بعد �1983خاصة �vي��-) والتحكم
��التمدرس، �مدته &·ëتعليم�أسا� �تم�اعتماد ��9هكذا �ثانوي�مدته �وتعليم �3سنوات،

  ث©ن�vي:أما�الهدف�من�إقرار�ا�رحلة�+ساسية�وفلسف½�ا��جتماعية�فيتم�سنوات،

�مرتفع،�-�1 �مستوى �ذات �ال`_بية �من �أنواع �لولوج �ا�ناسب �ا�جال �إعداد
  .كالتعليم�الثانوي�العمومي�أو�ا�M&�مع�توف�_�الحد�+دنى�من�التكوين�النظري�والعم�ي

مM&�بإدخال�تكوينات�ومعارف�وظيفية��-5عداد�الجيد�ل�دماج�السوسيو�- �2
  .)...أنشطة�عصرية�- (تكوين�حرvي�

§كتساب�ا�بادىء�+ولية��سنوات،�6ضمان�تعليم�أساë·&�ومستدام�مدته��-�3
&Mي�اللغة�والحساب�الضرورين�للتعليم�ا�vساسية�+.  

سنوات)�من�أجل�دمقرطة�تكافؤ�3توسيع�شبكة�ولوج�السلك�الثاني�(مدته��-�4
ليه�الفرص�والرفع�من�مستوى�التعليم�العام�لدى�فئة�من�الشباب�خ©فا��ا�كان�ع

  .الوضع�سابقا

vي�مختلف�الشعب��سنوات)3تكوين�شباب�من�مستوى�الباكالوريا�(مدته��- �5
  .العمومية�والتقنية

�بالخصوص"� �"+ساسية �ا�غربية �للمدرسة �الجديد �التصور �هذا �ألحق وقد
  بمجموعة�من�5جراءات�أهمها:

 .إص©ح�برامج�ومناهج�التعليم -
 .إعداد�الكتب�ا�درسية�ا�©ئمة -
 .ة�مضام�ن�التكوين�+ساë·&�وا�ستمر�لهيئات�التدريس�والتأط�_مراجع -
 .تحس�ن�مناهج�التقويم�ال`_بوي  -
 .اقتناء�وسائل�ديداكتيكية�م©ئمة -
 .اعتماد�بيداغوجية�الدعم�لفائدة�الت©ميذ�ذوي�الصعوبات�vي�التأهيل -
 .خلق�مسالك�ب�ن�التعليم�والتكوين�ا�M&�عن�طريق�5ع©م�والتوجيه�ا�باشر -

�يظهر�بوضوح�أن�الهاجس�� قتصادي�والتوجيه�نحو�التكوينات�ا�هنية�هكذا
�بإقامة�نظام� �vي�5ص©ح�الذي�سيتوجه �ا�تحكمة �العوامل�+ساسية ��ي والحرفية،

كان�ذلك�إع©نا�رسميا�عن�أزمة�نظام��،1987جديد�§متحانات�الباكالوريا�ابتداء�من�



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 242

�ر  �ودعوة �الثانوي، �التعليم �vي �ال`_بوية��متحانات �ا�نظومة �إص©ح ��واصلة سمية
  .الثانوية

لèكاديميات�من�مراقبة�+نشطة�التعليمية�عن��ح�هذا�النظام�الجديدلقد�سم
�العمل�بالجهوية�vي�مجال�ال`_بية�والتكوين، وقد�ساعد�تحس�ن�تقنيات��قرب،�فبدأ

)�%25(التقويم�وتجريب�أشكال�جديدة�من��متحانات�واحتساب�ا�راقبة�ا�ستمرة�
كما�صاحبت�هذا�5جراء�(تنظيم�5متحانات)��من�تطوير�الفاعلية�الداخلية�للتعليم،

فكانت�+يام�الدراسية��وأفرزها�تعريب�العلوم�أيضا،�إجراءات�أخرى�أفرزها�تطبيقه،
� �(الرباط �والعلوم �اللغات �تدريس �من �بالرفع �التعليم�1989الخاصة �هيكلة �وإعادة (

)� �نشط�)،1992الثانوي �الb_امج�كما �وإعداد �والتقويم �البحث �vي �+كاديميات ت
�5ص©ح،�وا�ناهج، �نحو �جديدة �آفاقا �فتح �دورات��مما �vي �النظر �بإعادة بدأت

� �منذ �الباكالوريا �vي���92-91امتحانات �دورات �ث©ث �من �5متحان �دورات وتقليص
  .السنة�إ�ى�دورت�ن

�شكلية، �أهمي½�ا �رغم �5ص©حات �هذه �كل �بب�وتبقى �الخيط��ÚÜا �تفقد ساطة
�التنمية، �قاطرة �التعليم �لجعل �أفق��الرابط �vي �انتقال �مرحلة �دخول &Ñيع� وهو�ما

  .تفعيل�وأجرأة�ا�يثاق�الوطÑ&�لل`_بية�والتكوين

3-	F	A����	א����I	א��]G	����K3	�א� Wא������	 	א����I	א��]G	����K3	�א�����A	Fא��<�3 Wא������	 	א����I	א��]G	����K3	�א�����A	Fא��<�3 Wא������	 	א����I	א��]G	����K3	�א�����A	Fא��<�3 Wא������	 �א�y��Fz	�א�y��Fz	�א�y��Fz	�א�y��Fz					2000EEEEא��<�3
	?��n�����n?	א"!����n?	א"!����n?	א"!�  	2009WWWWא"!
`_بية�والتكوين�وضمت�vي�عضوي½�ا�أحدثت�اللجنة�الخاصة�بال�v1997ي�سنة�

عضوا�عن�+حزاب�السياسية�ا�مثلة��14و�عضوان�عن�ا�جالس�العلمية،�عضوا،�33
�الb_�ان، �النقابية،�8و�vي �ا�ركزيات �عن �الحساسيات��9و�أعضاء �يمثلون أعضاء

�ا�دني، �ا�جتمع �والجوهري،�وفعاليات �ا�ركزي �السؤال �عن �5جابة �أجل ماهو��من
  1؟21ناء�نظام�تربوي�يليق�بمغرب�القرن�السبيل�لب

�أهم� �حيث �والتكوين، �لل`_بية &Ñالوط� �ا�يثاق �اعتماد �إ�ى �اللجنة �هذه خلصت
�التمويل، �موارد �وتنويع �القطاع �تمويل �مسألة �فيه، �إسهام��ماجاء �إ�ى باÞضافة

�محلية� �وجماعات �دولة �من �والتكوين �ال`_بية �عملية �vي �والشركاء �الفاعل�ن وانخراط

                                                           
1�-�� �خت�_ي ��-اقويدر �5ص©ح ��- كرونولوجيا ��17بتاريخ �التا�ي�- �2009يوليوز �الرابط �:ع�ى

httm //www.oujdacity.net/national-article-21105-ar/ 



 	إدريس	بوعباني	

  243

�الجميع،ومقاو§  ��Ûم �وطنية �قضية �التعليم �قضية �اعتبار�أن �ع�ى �و �ت ن�أخاصة
السياق�السياë·&�الذي�جاء�فيه�ا�يثاق�اتسم�بعملية�انتقال�السلطة�بكيفية�طبيعية�

�وأنه��وسلسة، �خاصة �لذلك، �ا�حققة �والضمانات �الشروط �توف�_�جميع &Ñيع� مما
�فالج �اليوسفي، �الرحمان �عبد �+ستاذ �قادها �حكومة �يكن�صادف �لم �ا�ا�ي انب
زء�كب�_�من�عائدا�Ûا�مطروحا�بالنظر�لعدد�مؤسسات�الدولة�الÆ&�تخوصصت،�ضخ�ج

�ا�لف��  �التعليم،�جتما×ي،vي �مسألة �رأسها �تطبيق��وع�ى �vي �الوقت�الذي�شرع وvي
باعتباره�مرجعية��العشرية�ا�خصصة�كوعاء�زمÑ&�كاف�لت�ûيل�مضام�ن�هذا�ا�يثاق،

اتضح�للجميع�أفرادا��النظام�ال`_بوي�مع�مرور�بعض�السن�ن،موجهة�ومؤطرة�Þص©ح�
�ا�رجوة� �+هداف �يحقق �لم �ا�أمول �ال`_بوي �5ص©ح �أن �ودولية، �وطنية ومؤسسات

وبات�السؤال�ا�عتاد�حول�+سباب�الحقيقية�ا�ؤدية�للفشل،�والجهات�الÆ&�لم��منه،
�بإل`�اما�Ûا، �التقارير�تف �من �مجموعة �استقراء �أن �التقرير�التقييم&��،وأعتقد م�³ا

�وتقرير�البنك�الدو�ي،�لس�_ورة�5ص©ح�الصادر�عن�اللجنة�الخاصة�بال`_بية�والتكوين،
وتقرير�اليونسكو،�وتقرير�ا�جلس�+ع�ى،�باÞضافة�إ�ى�التقارير�ا�نبثقة�عن�منتديات�

�وا�هتم�ن،والكتابات�الصادرة�عن�الباحث�ن��5ص©ح�الصادرة�عن�ا�زاول�ن�vي�ا�يدان،
�5جابات، �بعض �من �جانبا �قدمت �الb_نامج��كلها �اعتماد �كنتيجة: �أهمها كان

ومحاولة�Þنقاذ�ا�يثاق�الوطÑ&��كآلية�لتسريع�وث�_ة�5ص©ح،��2009/2012ستعجا�ي�
من�الفشل�الذي�آل�إليه،�وإن�كان�vي�الواقع�ما�هو�إ§�إص©ح�5ص©ح�من�دون�تقييم�

امج��ستعجا�ي�يتضمن�العديد�من�الشعارات�وا�فاهيم�العامة�فالb_ن�ل�ص©ح�+ول،
مشروع��- محاربة��كتظاظ��-محاربة�الهدر��-الجودة��-كتأهيل�ا�وسسات��وا���مة،
�أن�يطلع�به�القطاع�الخاص،�،...ا�ؤسسة �الذي�ينب»ي �الدور �ركز�ع�ى وتمتيعه��كما

ظيم�تكوين�أساë·&�ومستمر�وتن�بتسهي©ت�تمكن�استثمار�الخواص�vي�قطاع�التعليم،
،&·þالتعليم�الخصو� &·ëمدر� �وتدعيم�جهاز�تفتيش�ا�ؤسسات�الخصوصية،�لفائدة

،&·þالخصو� �التعليم �نحو �الناس �توجه �بدأت �الدولة �أن �منه �يستشف �ما �وهو
  .بإهمالها�للمدرسة�العمومية�ع�ى�كافة�ا�ستويات�وا�جا§ت
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II-	Kא�	 9 .	 A�	 T�����	 ?Z�3��	א� 2���	א� ���3uKא�	 9 .	 A�	 T�����	 ?Z�3��	א� 2���	א� ���3uKא�	 9 .	 A�	 T�����	 ?Z�3��	א� 2���	א� ���3uKא�	 9 .	 A�	 T�����	 ?Z�3��	א� 2���	א� ���3u	73=f�j	73=f�j	73=f�j	73=f�j
W�%א�	W�b<א	*Z�3���Z�3*	א>W�b	�א%�Wא���Z�3*	א>W�b	�א%�Wא���Z�3*	א>W�b	�א%�Wא��  1א�

أنواع�أساسية�من��ةوجد�ا�غرب�نفسه�مع�بداية��ستق©ل�السياë·&�أمام�ث©ث
  ا�دارس:

  .التعليم�+صيل-�1

2�(&·þالخصو)التعليم�الحر�.  

  �.التعليم�+ساë·&�العصري -�3

�من�الثقافات:�ثقافة�فهذه�+صناف�الث©ثة�من�ا�دارس،�تقابلها�ث©ثة�أصناف
�(التعليم� �العصرية �الحياة �عن �منفتحة �غ�_ �الشرق �نحو �متجهة �إس©مية عربية

وثقافة�غربية�تجهل�أو�تتجاهل�vي�الغالب�عمق�الحضارة�5س©مية�(التعليم� +صيل)،
�باÜصالة� �عرف �فيما �والحضارت�ن �الثقافت�ن �ب�ن �وفقت �ثالثة �وثقافة ،(&·þالخصو

  .وا�عاصرة�(التعليم�العمومي)

والتعليم�الخصوþ·&��ا�لهما��وء�ع�ى�جوانب�من�التعليم�+صيل،سأسلط�الض
من�تجاذب�قوي�vي�طبع�الهوية�ا�غربية�بطابعها�الذي�يخول�لها�توجيه�ا�جتمع�وفق�

�العصري، &·ëالتعليم�+سا� �أما �الحياة، �vي �وفلسف½�ا البيÑ&/العمومي�فقد��منظورها
الكb_ى��ةالث©ثخ©ل�ا�راحل��تمت�معالجته�أثناء�تشخيص�واقع�التعليم�با�غرب�من

  .الÆ&�طبعت�مساره

1- W�b<א	�3&����3&	א>x bMW�b	א����3&	א>x bMW�b	א����3&	א>x bMW�b	א��  :x bM	א�

التعليم�+صيل�تعليم�ينطلق�مما�يحقق�+صالة�ويرسخها�بال`_ك���ع�ى�العلوم�
�العربية، �باللغة �والتدريس �ويرشدها،�الشرعية �ا�عاصرة �يحقق �ما �من��إ�ى بالتمكن

�+جنبية، �باللغات �والتواصل �الحديثة �� �العلوم �من �وينتã&�يبتديء بتدائي
�5 �بالدكتوراه، �الشخصية �يمثل �الذي �ويج�ي�وهو�التعليم �للمغرب �العربية س©مية

�له،�  �الحضارية �5ستعما�ستمرارية �قبل �ا�وجود �وحده �كان �ظل��،رلقد ولذلك

                                                           
غال�اليوم�الدراë·&�الذي�نظماه�الفريقان�5ستق©�ي�و5ش`_اكي�بمجلس�النواب�بتعاون�للتوسع�أك�_�انظر:�أش�-� 1

تحت�عنوان�"�التنوع�اللغوي�vي�ا�غرب�مبدأ�حقوي�وفاعل�مهم��2014ماي��28بتاريخ�،مع�اتحاد�كتاب�ا�غرب
  vي�ال�³وض�بالعملية�التعليمية�والتنموية�"
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�إص©ح، �كل �vي �بقوة �للم�حاضرا �الخمسة �الثابتة �ا�رتكزات �الوطÑ&�وهو�أحد يثاق
بإحداث�مدارس�نظامية�للتعليم�+صيل�من��88حيث�ينص�البند��،ينلل`_بية�والتكو 

،�فما��ي�أهم��ختيارات�والتوج�Ðات�1ا�درسة�+ولية�إ�ى�التعليم�الثانوي�ل©رتقاء�به
  �.ا�عتمدة�vي��رتقاء�بالتعليم�+صيل؟

  اختيارات	وتوجهات	�ي	مجال	`هداف:	- أ	

�إ�ى �مراحله �بجميع �+صيل �التعليم �الكb_ى���Áدف �والغايات �+هداف تحقيق
  التالية:

 .الحفاظ�ع�ى�استمرارية�الهوية�5س©مية�والخصوصية�الثقافية�لèمة -
�للو<ي،� - �الكb_ى �وا�ركزية �ل�س©م �العليا �ا�رجعية �استمرارية �ع�ى الحفاظ

 .والتواصل�+ساë·&�بلغة�القرآن
�وشريعة�وسلوكا، - �عقيدة �الب©د �وحدة �من�الحفاظ�ع�ى كل�أشكال��وصو�Úا

 .نحراف�والتطرف�والتفسخ�والتفرق � 
�العلم� - �مجال �vي �وعالية �أطر�متوسطة �من �إليه �تحتاج �بما �الب©د إمداد

�رباني�ن� �علماء �من �الخارج، �vي �الحضاري �استمرار�5شعاع �لها �يحقق �بما بالشريعة
أوروبا�الÆ&��وvي‘قادرين�ع�ى�الدعوة�إ�ى�هللا�تعا�ى�vي�إفريقيا�الÆ&�تعتb_�ا�غرب�قبلة�لها�

 .تنتشر��Õا�جالية�إس©مية�كب�_ة�§�يس½�ان��Õا
ستقامة�والص©ح"�(ا�يثاق�واطن�القوي�باÞيمان�"ا�تصف�با§ إمداد�الب©د�با� -
� �وكتابة�1البند �تعب�_ا �الرسمية، �الب©د �لغة �العربية �باللغة �التواصل �من �ا�تمكن (

)�الجامع�3شارا�vي�العالم�(ا�يثاق�البند�)�ا�تفتح�ع�ى�اللغات�+ك�_�انت2(ا�يثاق�البند�
� �البند �(ا�يثاق �للمعاصرة �الدائم �والتطلع �لèصالة �الوفاء �لناصية�4ب�ن �ا�متلك (
 .)5العلوم�والتكنولوجيا�ا�تقدمة�ا�سهم�vي�تطويرها�(ا�يثاق�البند�

  اختيارات	وتوجهات	�ي	مجال	الخصوصية:	-ب	

فهومه�وأهدافه�vي�ال`_ك���ع�ى�كل�ما�تتج�ى�خصوصية�التعليم�+صيل،�تبعا��
  يحقق�"+صالة"�ويرسخها�لتب�ÝÑعل�Ðا�ا�عاصرة�الراشدة،�وأهم�ذلك:

 .تأسيس�التعلم�ع�ى�حفظ�القرآن�كله -
                                                           

�التعليم�+صيل�(الجديد)�5خ�- 1 �الرابع��ؤسسات�التعليم��-تيارات�والتوجهاتانظر: &Ñالوط� منشورات�ا�لتقى
  م2015أبريل���28- ��27-فاس���-+صيل�(الجديد)�
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 .اعتماد�اللغة�العربية�لغة�التدريس�لجميع�ا�واد�فيه -
وفقه،��وحديث،�من�تفس�_�وقراءات،�تدريس�العلوم�الشرعية�كلها�بأسما�Çا، -
 الخ..وس�_ة�وتوقيت،�وفرائض،وأصول�
�مع� - �منسجما �به، �و+طر�العاملة �فيه �ا�قررة �والكتب �وا�ناهج �ا�واد جعل

 .طبيعة�خصوصيته
 �.جعله�منفتحا�ع�ى�العالم�5س©مي،�فكراوتاريخا،�وجغرافية�ولغات -

  اختيارات	وتوجهات	�ي	مجال	مد	الجسور	مع	التعليم	العام:	-ج	

فكل�ما�vي�التعليم�العام��ه�أعم�من�التعليم�العام،+صل�vي�التعليم�+صيل�أن
وإنما�يختلفان�vي�ال`_ك��ع�ى�التم��:�+صالة��موجود�vي�التعليم�+صيل�وليس�العكس،

�ا�راحل��وا�عاصرة، �كل �vي �ليس �ممدودة �بي�³ما �الجسور �إبقاء �خ©ل �من وذلك
  1:بل�vي�كل�السنوات�§ش`_اكهما�vي�فحسب،

�العامة،�- �الثانوي��من�الهيكلة �إ�ى �ومتوسطه �وأساسيه �بأوليه �بتدائي
  .بإعداديه�وتأهيله�إ�ى�العا�ي�بما�يشتمل�عليه

 .من��بتدائي�إ�ى�الدكتوراه�نظام�الشهادات�واعتبارص©حي½�ا،�-

�العلمية،�- �+جنبية،�ا�واد �5نسانية،�واللغات �جميع��والعلوم �vي حاضرة
 .ا�ستويات�وع�ى�امتداد�السنوات

 .والتسي�_�والتوجيه،�،2والتقويم�م�التدريس،�و5شراف،نظا�-

 .اعتماد�الوسائل�الحديثة�vي�ال`_بية�والتكوين�-

  .�نفتاح�ع�ى�ا�حيط�-

  اختيارات	وتوجهات	�ي	مجال	الروافد	وا�سالك:	-د	

الÆ&�هو�عل�Ðا��ةنتقال�به�من�الحالبخصوص�� �رتقاء�بالعليم�+صيل،يتطلب�� 
�الحال �يص�_�عل�Ðا،�الÆ&�ةإ�ى �أن �مجال��يجب �vي �كb_ى �وتوجهات �اختيارات اعتماد

  الروافد�وا�سالك�م�³ا:

                                                           
  م�2007شتنb_�24الصادرة�بتاريخ�128/07انظر:�ا�ذكرة�الوزارية�رقم�-�1
شهاد�بالتعليم�5بتدائي�vي�شأن�التقويم�و5 �2014يونيو�10الصادرة�بتاريخ��063/14انظر:�ا�ذكرة�الوزارية�رقم�-2

  +صيل.
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  .توسيع�روافد�التعليم�+صيل�vي�جميع�مراحله�-أ

  وذلك�من�خ©ل:

 .تطوير�وتوسيع�شبكة�الكتاتيب�القرآنية -
 1.بتدائيةيع�شبكة�ا�دارس�� تطوير�وتوس -
 .توسيع�شبكة�التعليم�الثانوي�5عدادي -
 لتحاق�بالتعليم�+صيل�ماد�ا�رونة�عند�تحديد�شروط��عتا -

  .تنويع�فرص�التعليم�والتكوين�أمام�رواد�التعليم�+صيل�- ب�

  وذلك�ب:

�+صيل، - �التأهي�ي �الثانوي �التعليم �شعب �مختلف��تنويع �يشمل ÝÆح
�و5ع©مية،�قتصادية،وية،�والرياضية،�والتجريبية،�و�التخصصات:�الشرعية،�واللغ

 .ليقبل�الت©ميذ�عل�Ðا�هندسية،وال
�مستويات� - �جميع �vي �+صيل �والتعليم �العام �التعليم �ب�ن �جسور إحداث
�العا�ي،�التعليم، �والتعليم �والتأهي�ي �5عدادي �الثانوي �التعليم �مستوى �vي �§سيما

 .لتحاق�بالتخصصات�+خرى�الغ�_موجودة�فيه+صيل���ليمكن�لرواد�التعليم
�روا - �أمام �الباب �بالنسبة�فتح �سواء �الشغل �عالم �لولوج �+صيل �التعليم د

 .لèطر�ا�توسطة�أو�العالية

  اختيارات	وتوجهات	�ي	مجال	التنمية	والتطوير:	:ه

�لل`_بية� &Ñالوط� �ا�يثاق �يريده �الذي �+فق �إ�ى �+صيل �التعليم �يرتقي لكي
� ��والتكوين �با�حيط �وربطه �نشر�التعليم �ال`من �جودة �من �والرفع _بية�قتصادي،

�ال`_بية� �لنظام �العام �التدب�_ �وتحس�ن �وتكوي�³ا، �البشرية �ا�وارد �وحفز والتكوين،
�ا�ستمر �وتقويمه �تنمي...والتكوين �من �بد §� �من�الخ �عدد �من �انط©قا �وتطويره ته

  2ختيارات�والتوجهات�ع�ى�رأسها:� 

                                                           
�ا�ذكرة�الوزارية�رقم��-� 1 م�vي�شأن�توسيع�شبكة�مؤسسات�2005يوليوز��26الصادرة�بتاريخ��92/2005انظر:

  .التعليم�5بتدائي�+صيل
�التعليم�+صيل�(الجديد)�5ختيارات�والتوجهات��-� 2 ليم�منشورات�ا�لتقى�الوطÑ&�الرابع��ؤسسات�التع�- انظر:

  م2015أبريل���28- ��27-فاس���-+صيل�(الجديد)�
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�ع�ى�مست�هتمام،إعطاؤه�+ولوية�ال©زمة�vي��  �يلحق�بالتعليم�العام: ÝÆوى�ح
�برعايته، �ا�لزمة �لشؤونه �ا�نظمة �التشريعية �ا�ديرية��النصوص �مستوى وع�ى
�شؤونه، �بجميع �لتتكفل �تعود �أن �يجب &Æال� �به �البنايات��الخاصة �مستوى وع�ى

�تناسب�العصر� &Æال� الصالحة�والتجه��ات�الضرورية�والوسائل�والوسائط�التعليمية
�ال �وع�ى�مستوى��ستفاذة �به، �ا�نوطة �والرسالة من�ا�يثاق��11كاملة�من�الدعامة

�لل`_بية�والتكوين،�كإحداث�ثانويات�نموذجية، &Ñوأقسام�تحض�_ية�وغ�_�ذلك،��الوط
�من�خ©ل�ا�نح�لغ�_�ا�قيم�ن، �ومعنويا �ماديا �يستد×ي�تشجيع�رواده وتجويد��مع�ما

�للمستحق�ن، �وا�طاعم �وكيفا �كما �vي��الداخليات �العلم& �والبحث �التفوق وتشجيع
  .الشراكات�الÆ&�تيسر�سبل�التعاون�ع�ى�ال�³وض�به�وسد�حاجاتهإطار�

�+	א��/]	-2Jא��	?Z3��+	א�Jא�	*�	T�����	�%א	�3&���+	א��/]א�Jא��	?Z3��+	א�Jא�	*�	T�����	�%א	�3&���+	א��/]א�Jא��	?Z3��+	א�Jא�	*�	T�����	�%א	�3&���+	א��/]א�Jא��	?Z3��+	א�Jא�	*�	T�����	�%א	�3&�� :א�

�من�قبل� �كب�_ا احتل�التعليم�الخصوv�&·þي�جميع�الb_امج�5ص©حية�اهتماما
Ñالوط� �فا�يثاق �ال`_بوية، �ا�نظومة �من �يتجزأ §� �جزء �اعتبار�أنه �ع�ى &�ا�سؤول�ن،

لل`_بية�والتكوين�جعل�منه�شريكا�أساسيا�vي�ال�³وض�بنظام�ال`_بية�والتكوين�والرفع�
�وتشجيع�� من�جو  �انتشاره �يحقق��ستثمار�فيه،دته�عb_�توسيع �بما �يتم�تأهيله ÝÆح

  .وvي�مقدم½�ا�تخفيف�العبء�عن�الدولة�النتائج�ا�رجوة�منه،

�ي�من�اخت©§ت�عميقة،إ§�أن�واقع�التعليم�الخصوþ·&�يؤكد�أنه�مازال�يعان
  .تحد�من�فرص�تطويره�وا�ساهمة�vي�كسب�رهان�تعميم�التعليم

�با�غرب، &·þالخصو� �التعليم �حقيقة �ع�ى �استحضار�أهم��للوقوف �من §بد
�مر�م�³ا، &Æال� �ف`_ة��ا�راحل �مع �ا�غرب �ظهر�vي �الحر�الذي �للتعليم �امتدادا باعتباره

�م �ا�نظم �العصري �بالتعليم �اقتداء �الخاص�الحماية �الفرنسية �السلطات �قبل ن
فابتداء�من�ث©ثينيات�القرن�ا�ا«·&�سيعرف�التعليم�الحرتطورا�ملحوظا��باÜجانب،

�البوادي، �اتجاه �vي �ا�دن �من �واسعا ��وانتشارا �من �ا�ؤسسات �عدد �تطور �23إذ
� �سنة �مع ��1933مؤسسة ��105إ�ى �مع �تحت��،1955مؤسسة ��نتشاريتم �هذا كان

�الوطن �الحركة �الهوية،إشراف �الحفاظ�ع�ى �أجل �من �التصدي�كأ�ية �أدوات �من داة
�النوع�من�التعليم�ستعمارية،للمخططات��  كان�حام©��-الحر�-وهو�ما�يعÑ&�أن�هذا

  .�شروع�تربوي�متم��
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حيث�قررت�العديد��ستق©ل�عرف�التعليم�الخصوþ·&�تحو§ت�كب�_ة،غداة�� 
�م³ �اعتقادا ��Úائية �بصفة �أنشأت�من�من�ا�ؤسسات�وقف�نشاطها &Æال� �أن�ا�همة �ا

vي�ح�ن�استمرت�مؤسسات�أخرى�vي��أجلها�قد�ان½�ت�بحصول�ا�غرب�ع�ى�استق©له،
�ا�الية��  �ا�ساعدات �بعض �من �مستفيذة �خصوصية �كؤسسات �بطابعها حتفاظ

  .للدولة

�السبعينيات� �خ©ل �خاصة �أبنا�Çم �تعليم �ع�ى �ا�واطن�ن �تزايد وأمام
�ا� �القرن �من �ا�ؤسسات��ا«·&،والثمانينيات �من �جديدة �أنواع �مي©د �ا�غرب عرف

�تجاري، �طابع �ذات �الخصوصية �+و�ي��التعليمية �التعليم �مؤسسات �ظهرت كما
العصري�ورياض�+طفال�الÆ&�تتوفر�ع�ى�عدة�مواصفات�عصرية�تفتقدها�ا�ؤسسات�

�العمومية، ���التعليمية �ظاهرة �وغياب �التجه��ات �النقل��كتظاظ،كجودة وتوف�_
�ظل�ا� �vي �خاصة �من�9باء، �عناصر�استطاعت�أن�تغري�فئات�واسعة �كلها ،&·ëدر

  .التحو§ت�الÆ&�بدأ�يعرفها�ا�جتمع�ومن�بي�³ا�إقبال�ا�رأة�ع�ى�الشغل

لقد�كانت��نط©قة�الحقيقية�للتعليم�الخصوv�&·þي�سلك�التعليم��بتدائي�
�ع�ى�أساسا، �الرهان �Üهمية �ا�ؤسسات �هذه �انتباه �بعد �+جنبية،�خاصة �اللغات

�ا�وازية، �+نشطة �للت©ميذ��وتعزيز �بالنسبة �ا�ؤسسات �هذه �لعبته �الذي والدور
�العمومي، �التعليم �من �الدراسة �عن �قبلة��ا�نقطع�ن �القطاع �معه �أصبح مما
�الوطنية، كان�§بد�من�استصدارجملة�من��§ستثمارات�ضخمة�خاصة�بعد�ا�غادرة

�لل �القانون��قطاع،القوان�ن�وا�راسيم�ا�نظمة �2000�1ماي�19بتاريخ��06/00آخرها
�&Æال� �ا�لكية �التوجهات �من �أساسا �ا�ستمدة �العامة �توجهاته �يحدد كإطار�مرج¾ي
�vي�العملية�التعليمية� &·ëشريك�أسا�&·þمرة�ع�ى�أن�التعليم�الخصو� أكدت�غ�_�ما

إذ�يعتb_ه��سه،عليه�ا�يثاق�الوطÑ&�لل`_بية�والتكوين�نف�وهو�ما�يؤكد�وليس�منافسا�له،
  .جزء�§�يتجزأ�من�النظام�التعليم&�ككل

�غ�_�أن�هذا�التطور�الكم&�والكيفي�ا�لحوظ�لم�يحقق�+هداف�ا�رجوة�منه،
�نسبة &·þالخصو� &·ëا�در� �التعليم �يتجاوز �لم �الت©ميذ��%�7,77إذ �مجموع من

هدفا��2015ا�رسومة�له�vي�أفق��%20لتبقى�بلوغ�نسبة��ا�سجل�ن�بالتعليم�العمومي،
،&·þالخصو�&·ëبالرغم�من��اس`_اتيجيا�من�ب�ن�أهداف�أخرى�مرسومة�للتعليم�ا�در

                                                           
،�2001يوليوز �19النظام�+ساë·&�الخاص�بالتعليم�ا�درë·&�الخصوþ·&،�الذي�دخل�ح���التطبيق�ابتداء�من��-� 1

  2001يونيو��22بتاريخ��2.00.1015بعد�صدور�ا�رسوم�التطبيقي�له�تحت�رقم�
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�&·ëالدرا� �ا�وسم �برسم �الخصوصية �ا�ؤسسات �أعداد �عرفته �الذي �الكم& التطور
�مجموعه�2008/2009 �تتجاوز �مؤسسة،�2435ما �تكن �لم �الذي �الوقت �v1103ي

� �موسم �برسم �1999/2000مؤسسة �قدره �نموا �محققة �سنة��133,2، �كل مؤسسة
�للتدريس، �صالحة �كلها �ليست �ا�ؤسسات �هذه �أن �من �حسب��بالرغم �موزعة &ãف

  1ستقبال�كالتا�ي:بنيات�� 

  %48بنايات�معدة�للتدريس�سلفا�

  %33في©ت�

  %17شقق�وعمارات�

  �%5أخرى�

� �من �أك�_ �أن �ي©حظ �الجغراvي، �التوزيع �مستوى �ع�ى �هذه��%47أما من
�ماب�ن�القنيط �أك�_�من�ا�ؤسسات�مركزة �تستقطب�لوحدها �والجديدة، من��%50رة

،&·þالخصو�&·ëوالنسبة�+خرى�موزعة�ب�ن��مجموع�الت©ميذ�ا�سجل�ن�بالتعليم�ا�در
ا�دن�الكb_ى�لباي�جهات�ا�ملكة،�أصبح�فتح�هذه�ا�ؤسسات�خاضع�لعدة�شروط�

واجد�غ�_�أن�ت�تحدد�ا�قاييس�ا�طلوبة،�مؤطرة�بدفاتر�التحم©ت،�ومساطر�واضحة،
� �القانون �صدور �قبل �لها �ا�رخص �القديمة �ا�ؤسسات �من �§��00-06عدد &Æوال

تبقى�عوامل�تفسر�استمرارعدد�من��خت©§ت��ا�واصفات�وا�قاييس،�تتوفرع�ى�هذه
�ا�ؤسسات� �داخل �الضرورية �وا�رافق �والتجه��ات �البنايات �طبيعة �مستوى ع�ى

�الخصوصية، �أخر �التعليمية �اخت©§ت �جانب �ا�تعلقة�إ�ى �تلك �استفحا§ �أك�_ ى
�+جور، �مستوى �ع�ى �له �تتعرض �الذي �والحيف �البشرية �التكوين،�با�وارد �وضعف

�العمل، �ع�ى��وساعات �ال`_بوية �للسلطة �الصارمة �ا�راقبة �تشديد �يستد×ي وهو�ما
��القطاع، �ا�ادة �ع�ى �رقم�22بناء �القانون �ال`_بوية��،00-06من �+مر�با�راقبة تعلق
�استعمال��ا�تمثلة �حسن �من �والتحقق �وا�ناهج �الb_امج �تطبيق �ع�ى �السهر vي

�ومؤه©ت�ا�درس�ن�والكتب�وا�راجع�ا�ستعملة،�التجه��ات�ال`_بوية�ووسائل�التعلم،
أو�با�راقبة�5دارية�الÆ&�تركز�ع�ى��يتو�ى�القيام��Õذه�ا�هام�مفتشو�التعليم�العمومي،

وافتحاص�ملفات�الت©ميذ�والعامل�ن��مرخص�به،مطابقة�البنايات�والتجه��ات��ا�هو�
                                                           

�-&�الخصوþ·&�با�غرب،�vي�انتظار�أن�يكون�شريكا�فعا§�لنظ�_ه�العمومي�التعليم�ا�درë·�- :�حاتم،�ال`_بوي�انظر �  1
� �5ش`_اكي �5تحاد �التا�ي:��-�2010-��04-�29بتاريخ�-جريدة �الرابط ع�ى

www.maghress.com/alttihad/107924  
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،&·ëا�در� �النقل �وسيارات �تشوبه��با�ؤسسة �ا�راقبة �حاليا �به �تقوم �الذي فالشكل
  1.العديد�من��خت©§ت�والتواطؤات�أحيانا

�يعيشه�التعليم�الخصوþ·&�من�مشاكل،ع�ى�العموم�يمكن��  �أن�ما �ستنتاج:
�تعيشه�ا�نظومة�التعليمية بالرغم�من�ا���انية�ا�رصودة��من�إكراهات،�§يخرج�عما

وهو�الوضع�ا�قلق�الذي�عb_ت�عنه�أع�ى�سلطة�بالب©د�من��لها�(ربع�م��انية�الدولة)،
�2014ماي��16خ©ل�إحداث�ا�جلس�+ع�ى�لل`_بية�والتكوين�والبحث�العلم&�بتاريخ�

� �دستور ��قتضيات �والق�2011طبقا �للتعليم، �+ع�ى �ا�جلس �محل �بتقرير�ليحل يام
�والرأي�العام�عموما، &·ëأصحاب�القرار�السيا� �أن�ينور �من�شأنه إذ��شامل�تقييم&

صفحة)�من�الوضعية�الÆ&�آل�إل�Ðا�التعليم�بب©دنا�استنادا�187ينطلق�التقرير�ا�نجز(
�والدولية، �التقارير�الوطنية �ا��إ�ى �أصبحت �تس½�دفها�حيث �أزمة �وضعية �vي درسة

�جانب،�  �كل �من �+ �نتقادات �مصدركل �+زمة�باعتبارها �مثل �ا�جتمعية، زمات
�تنافر،�� �vي �بي�³ما �الع©قة �Üن �الشغل �لسوق �ا�تعلم�ن �§�تؤهل �لكو�Úا قتصادية:

�لكو�Úا�لم�تعزز�السلوك�ا�دني�وسط�+جيال، �جتماعية:و+زمة�� �و+زمة�الثقافية:
  .�ÚÜا�أخفقت�vي�تكوين�مواطن�مسؤول

�-2000بح�تقييم�تطبيق�ا�يثاق�الوطÑ&�لل`_بية�والتطوين�(وvي�هذا�اليساق�أص
�أفق�2013 �الفوارق�vي �وتحليل �لتقدير�5نجازات �ضروريا �مستعج©�وشرطا �مطلبا (

وإن�كنت�vي��،2فتح�آفاق�تأهيل�النظام�ال`_بوي�وتطويره�قصد�الخروج�به�من�أزمته�
لتشخيص�والبحث�الحقيقة�§�أتفق�مع�مثل�هذه�القناعات�الÆ&�تقف�عند�حدود�ا

عن�بعض�+جوبة�التb_يرية��عالجة�+زمة�دون�استحضار�البعد�الديمقراطي�vي�كل�
أقر�صراحة��2011خاصة�وأن�دستور��العمليات�من�خ©ل�ربط�ا�سؤولية�با�حاسبة،

�ا�واطنة� �الديمقراطية �بعد �رابع �كركن �با�حاسبة �ا�سؤولية �ربط �مفهوم إدراج
�الجي �والحكامة �وفصل�السلط�وتواز�Úا،والتشاركية �هو��دة &·ëولذلك�فالهدف�+سا

�إص©حية، �اس`_اتيجية �لوضع �وليس�فقط�5عداد �ا�تقدمة��ا�ساءلة �+نظمة �vي إذ
�قطاعها، �تدب�_�شؤون �عن �ا�سؤولة ��ي �العامة �والخدمات �تعتb_�ا�رافق �ديمقراطيا

�حل �من �حلقة �الواقع �هوvي �العمومية �السياسات �تقييم �فمتابعة �تثبيت�ولذلك قات
                                                           

ء�الوطÑ&�حول:�5س`_اتيجية�الجديدة�ل�رتقاء�بالتعليم�والتكوين�الخصوþ·&�اللقا��-عبد�الرحيم�الضاقية��- �  1
  م2015يونيو��5الرباط��-با�غرب،خارطة�طريق�Þص©ح�القطاع�

قراءة�نقدية�vي�شأن�تطبيق�ا�يثاق��-�20/06/2015(أستاذ�باحث�vي�علوم�ال`_بية)�الرباط��-محمد،�الدريج�-� 2
  .ع�ى�موقع�الحزب�5ش`_اكي�ا�وحد�-ا�كتسبات�وا�عيقات�والتحديات��2013-�2000الوطÑ&�لل`_بية�والتكوين�
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 �� �بأهمية �إ�ى�الو×ي �الوصول �vي �الحق �إمكانية �من �يتيحه ��ا ختيار�الديمقراطي،
�العامة� �الخدمات �حول �رأي �أفضل �تشكيل �من �تمكن &Æال� �ا�وضوعية ا�علومة

�vي�نفس�الوقت، �نتجنب�الحديث�عن�ربط�ا�سؤولية��ومساءلة�أصحا�Õا �عندما أما
�التقرير، �حال�هذا �ا�قاربات�فإن�ا�با�حاسبة�كما �تغرق�vي &Æرات�ال_bلبحث�عن�ا�

�ع�ى� �تعاقبت &Æال� �ال`_بوية �السياسات �مناقشة �دون �الكمية �و5حصائيات التقنية
vي�الغالب�قرارات�متسرعة��وكانت�لهم�والÆ&�لم�تل`�م�دائما�بb_امج�أحزا�Õا،�العشرية،

يق�الدولية�استجابة�لضغوطات�ا�نظمات�والصناد�يغلب�عل�Ðا��رتجال�والعشوائية،
�والشراكة، �التعاون �باسم �+ساë·&��وا�انح�ن �هاجسها �داخلية �ضغوط �نتيجة وإما

�القرار، �موقع �vي �العبث��خدمة�مصالح�فئة�خاصة�محظوظة بذلك�نجسد�سياسة
�تواكب�جميع�مراحل�معالجة�السياسات�العمومية، �عريضا والÆ&��الÆ&�ظلت�عنوانا

  من�تجليا�Ûا:

� �لل`_بية�والتكوين�عن�دوره�خ©ل�هذه�العشرية،عدم�مساءلة�ا�جلس�+ع�ى
وعن�أساليب�عمله�وتقسيماته�وع©قاته�بوزارة�ال`_بية�الوطنية�الÆ&�يبدو�أ�Úا�لم�تكن�

�وتكامل، �تعاون �وترقب،�ع©قة �تربص �ع©قة �تنتظر�نتائج��بل �لم �الوزارة �أن بدليل
�الخمس�مشاورات�ا�جلس�+ع�ى�ودراساته�ح�ÝÆأعلنت�عن�أولويا�Ûا�واس`_ا تيجيا�Ûا

  )�بل�مررت�الوزارة�قبل�ذلك�قرارات�غامضة�مثل:2030عشرية(رؤية�أفق�

  .إقرار�مسلك�الباكالوريا�"�الدولية�" -

  .أجرأة�مشروع�ا�ؤسسة -

�وتعزيزها� - ،&·þالخصو� �والتكوين �بالتعليم �ل©رتقاء �الجديدة �س`_اتيجية
  .يبميكان��مات�لل�³وض�به�وجعله�شريكا�أساسيا�للتعليم�العموم

  .وضع�خطة�لتكوين�ا�درس�ن�خارج�عن�تكوين�ا�جلس -

  .الشروع�vي�تفعيل�بعض�+ولويات�(التداب�_�ذات�+ولوية) -

�جعلت &Æال� �5جراءات �من �اتخاذه��وغ�_ها �لعدم �الهامش �ع�ى �+ع�ى ا�جلس
��ا�بادرة، �لم &Æال� �عمله �منهجية �خ©ل �من �لقراءة�أو �السط%ي �ا�ستوى تتجاوز

وهو�الدور�الذي�تضمنه�التقريرالتحلي�ي��9باء)،�-ا�دير��-ارة�التلميذ�استم(�ستمارة� 
"� �بالقول: �عليه �غالب�..وأكد �القص�_�vي �ا�دى �ع�ى �§�تدرك �5ص©حات �تأث�_ات Üن

�أك�_،�+حيان، �الصعوبة �هذه �يعمق �وما �لذلك، �أطول �زمنا &·Ùتقت� هو�غياب��بل
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حسن�نظام�ال`_بية�والتكوين�نتيجة�تb_ز�درجة�ت�تقييمات�منتظمة،�شاملة�وقطاعية،
  1	.5ص©حات�"

لقد�تم�رصد�الخطاب�ا�غربي�حول�التنوع�الثقاvي�ع�ى�ا�ستوى�ا�ح�ي،�حيث�
برز�النجاح�الذي�حققه�ا�غاربة�vي�محاورة�أنفسهم،�نظرا�لتمك�³م�الجيد�من�كيفية�

�أهلهم�للتطلع�نح�،تدب�_�اخت©فا�Ûم�ا�جالية�واللغوية�والعرقية �و�محاورة�9خرمما
_bي�صياغة�القيم�5نسانية�ا�ش`_كة�الكونية�،آلية�التفاعل�عvوهو�ما��.وا�ساهمة�

  ������������������������.يدخل�vي�صميم�الفصل�الرابع�و+خ�_

                                                           
1 � -� �والتكوين�:انظر� �لل`_بية �للمجلس�+ع�ى �والتكوين��،التقرير�ال`_كي & �لل`_بية &Ñشأن�تطبيق�ا�يثاق�الوط� vي

  .173ص:��-2000�-�2013
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من�الفضائل�+خ©قية�الÆ&�أنعم�هللا��Õا�ع�ى�الفكر��الحوار�والتسامح�فضيلة
�عموما، �9خر،�5نساني �مع �للتواصل �أساسية �دعامة �شروط��فهما �من وشرطا

التفاهم�والتعايش�ب�ن�+فراد�والجماعات�والشعوب�ا�ختلفة�ثقافيا�ودينيا،�ولذلك�
�والحوار، �التسامح �فضائل �ع�ى �تنص �كلها �عديدة �آيات �تتخلله وتدعو�إ�ى��فالقرآن

�+ساليب، �وأل�ن �بأحسن �الفلسفي��ا�جادلة �ا�جال �vي �ا�نوال �هذا �سار�ع�ى وقد
خاصة�ما�انت�Ýãإليه�الفقيه�والفيلسوف�ا�غربي�ابن��العديد�من�ا�فكرين�والف©سفة،

رشد،�من�خ©ل�كتاب�"فصل�ا�قال�vي�تقرير�ما�ب�ن�الحكمة�والشريعة�من�اتصال�"�
�ب� �تعارض �أي �فهو�§�يرى �الحكمة ��-ن �vي��والشريعة،�-الفلسفة �جاء �ما �جانب إ�ى

� �لوك �جون �5نجل��ي �الفيلسوف ��(J.Louke)رسالة �التسامح  Lettre sur la)حول

tolérance)وما�طرحه�فولت�_��م،1689سنة��(Voltaire)ي�دراسته�حول�التسامح��v(Traité 

sur la tolérance)�� ��،1763سنة �من �وغ�_ها �+عمال �هذه �تعد �الكتابات�إذ �أهم ب�ن
  �1.الفلسفية�الÆ&�غذت�هذا�ا�وضوع

�/� �التسامح �موضوع �به &·Ùح� �الذي �الواسع �الفكري �الح�� �من وبالرغم
�والدينية،...التعاون/التعايش �الثقافية �ا�جا§ت �مركز��vي �احتل �أن �يسبق �لم فإنه

�vي� �حصل �الذي �بالشكل �والساسة �الدين �ورجال �الف©سفة �اهتمامات �vي الصدارة
يدل�ع�ى�ذلك�عدد�ا�ؤتمرات��ر�القرن�العشرين�وبداية�القرن�الواحد�والعشرين،أواخ

وما�تمخض�ع�³ا��واللقاءات�والندوات�الوطنية�والدولية�الÆ&�خصصت�لهذا�ا�وضوع،
الصادر�عن�منظمة��إذ�يعتb_�"إع©ن�ا�بادىء�حول�التسامح"�من�قرارات�وتوصيات،

من�أهم�ما�توج�هذه��م،1995نونb_��16ة�vي�يوم+مم�ا�تحدة�لل`_بية�والعلوم�والثقاف
  .ا�راحلة

� �هينتنغون �صامويل �كتاب �أعطى �"صدام��Samuel P.Huntingtonلقد حول
� �(The Closh of Civilisationsالحضارات" (� �للنقاش�1996الصادر�سنة �قوية �شرارة م

�الثقافا �عل�Ðا �تقوم �أن �ينب»ي &Æال� �أوالكيفية �القائمة �الع©قات �حول ت�الدو�ي
�وما�ترتب�عنه�من�آثار�وردود�أفعال�مختلفة�vي�الغرب�والشرق،�والحضارات�ا�تباينة،

�أحيانا، �العنف �استباحة �ع�ى �والتحريض �بالغلو �الطرف�ن �ك© �من �بعضها �اتسم
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�الديانات� ��نطوق �استجابة �أحسن ��ي &Æوالحوار�بال� �العقل �سلطة �Þعمال والدعوة
  .السماوية�vي�هذا�ا�جال�أحيانا�أخرى 

�من� �الحوار/التسامح/التعايش/التعاون/وغ�_ها �موضوع �يعد �ا�نطلق �هذا من
ا�فاهيم،�مداخل�ووسائل�لتثبيت�التنوع�الثقاvي،�بالرغم�من�كو�Úا�مفاهيم�قد�تبدو�
أول�وهلة�مس½�لكة�ومتجاوزة،�والحق�أن�هذه�ا�واضيع�ليست�موضة�أو�ترفا�فكريا�

�متواص©�م�1ظرفيا، �فكريا �تشكل�هما �بالتحو§ت�العميقة�الÆ&�تعرفها�بقدر�ما رتبطا
�العصر، �هذا �vي �من�خ©ل�+حداث�ا�تسارعة��ا�جتمعات�البشرية يظهر�ذلك�جليا

�اليوم، �عالم �يعرفها &Æواجهة��ال� �إ�ى �واللغوية �والثقافية �الدينية �ا�سائل وعودة
�لكون�ا�جتمعات�5نسانية�فنحن�أمام�مرحلة�جديدة�من�مراحل�الحداثة،�+حداث،

بدأت�تنتقل�بكيفية�ملحوظة�من�وضع�فكري�إ�ى�وضع�آخر�يتسم�بسيادة�ا�قو§ت�
�مالرو  �Üندري �سبق �لقد �والدينية، �الواحد��A. Malrauxالثقافية �القرن �بأن �تنبأ أن

�يكون، �أو�لن �دينيا �سيكون �مختلف�و �والعشرين �vي �الدينية �+حزاب �سر�نجاح هذا
  .الخصوصوvي�ا�غرب�ع�ى��بقاع�العالم�ع�ى�العموم،

مباركة�من�أستاذي�الدكتور�استشارة�و ب�–ولذلك�فإن�اخيتاري�لهذا�ا�وضوع�
� �لوليدي �فهم��-يونس �ع�ى �القدرة �فقط �ليس �يستد×ي �الذي �السياق �هذا �vي يأتي

وإنما�يتعداه�إ�ى�مستوى�البحث�عن�+سس�الÆ&�تنتج��كتجليات،�التحو§ت�ا�جتمعية
�ف �يختل §� &Æال� �بالكيفية �التحو§ت �الروحية�هذه �أبعاده �بكل �القيم& �التوازن �Ðا

�القيم،�وا�ادية، �منظومة �ع�ى �ا�ادي �الجانب �مجتمعا��فتغليب �يخلق �أن �شأنه من
وهو�ما�يعv�&Ñي�ال�³اية�تقويضا�لفرص�التعايش��متوحشا�يأكل�فيه�القوي�الضعيف،

�يخلق��والتساكن، �أن �شأنه �من �الزهد �vي �وا�بالغة �با�ادة ��ك`_اث �عدم �أن كما
وضع�من��وهذا�أمر�§�يشجع�ع�ى�التدافع�و5بداع�عموما،�مجتمعا�خارجا�عن�زمانه،

�يدبر� �لم �إذا �تضر�بالحوار�الداخ�ي �قد &Æال� �الخطابات �من �مجموعة �ينتج �أن شأنه
إذ�مرد�هذه�الصعوبة�يحيل�بشكل�مباشر��هنا�تكمن�صعوبة�ا�وضوع،و �بكيفية�فعالة

�+سئلة �حيث �فلسفي �طابع �ذات �قضايا �+جوبة،�ع�ى �قبيل�أك�_�من �مع��ÝÑ:من ما
�الحدود� �ترسم �أساس �أي �وع�ى ��·&ء؟ �كل �vي �مطلوب �التسامح �وهل التسامح؟

�التسامح�معه، �ينب»ي �ينب»ي�عدم�التسامح�معه�؟وهل�يتناسب��الفاصلة�ب�ن�ما وما
التسامح�مع�وضعية�الضعف؟�وكيف�يمكن�تصور�التسامح�ب�ن�ثقافت�ن�أو�دين�ن�أو�
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ن�ك©هما�يد×ي�الكونية�؟�وكيف�يتجسد�الحوار�ب�ن�فكرين�ك©هما�حضارت�ن�مختلفت�
�أ§� �الحا§ت؟ �هذه �مثل �الحوار�vي �من �هو�الهدف �؟وما �يقينا �يعتb_ه �عما §�ي`�حزح

مع�فكرة��- باعتبارهما�تتضمنان��ع`_اف�والتنازل��-تتعارض�فكرتا�الحوار�والتسامح�
�الت �ب�ن �للتوفيق �السبيل �وكيف �ا�طلقة؟ �للقيم�الحقيقة �الكوني �والتصور سامح

�الثقافات� �ب�ن �التسامح �عل�Ðا �يقوم �أن �يجب &Æال� �+سس ��ي �وما +خ©قية؟
�هل� �أخ�_ا �ثم �واحدا؟ �دينا �تشكل �كو�Úا �من �بالرغم �ا�ختلفة �و+ديان والحضارات

  .الوضع�العربي�و5س©مي�يسمح�بإدارة�حوار�داخ�ي�سليم�قبل�مباشرته�مع�9خر؟

ثانية�vي�كوننا�مجتمعات�إس©مية�§زالت�لم�تجعل�من�طرح�تكمن�الصعوبة�ال
�والعلم، �مدخ©�للمعرفة �نظريات��سؤال �عدة �اعتمادها �من �بالرغم �مدارسنا لكون

�بيداغوجية �بدل �الفارقية �والبيداغوجية �الكفايات �مجال �vي �حديثة �بيداغوجية
تعممت��م،ومن�ث�فإن�التلق�ن�والشحن�هو�الطريقة�السائدة�vي�التدريس،�+هداف،
س½�©ك�بدل�5نتاج�الذي�§�يتحقق�إ§�باÞبداع�الذي�ُتْزَرع�بذوره�+و�ى�من�ثقافة�� 

  .خ©ل�تعليم�جيد�قادر�ع�ى�تفج�_�الطاقات�§�كب�Hا

�وغ�_ها، �+سئلة �هذه �طبيعة �استحضار��إن �ع�³ا: �5جابة �محاولة &·Ùتقت
�و9خر�ا�ختل �+نا �ب�ن �ا�شكل �لعمق �التاري¿ي �من��ف،السياق �اليوم �نعيشه فما

وأخرى��وخطابات�متباينة،�مشاكل�وصراعات�تغذيه�مرجعيات�غالبا�ما�تكون�خاطئة،
�أهمها، �أحد �الثقاvي �التنوع �حول �ا�ؤسساتي �ا�غربي �الخطاب �لهذا��يشكل سنعود

�عل�Ðا� �يتأسس �مفاتيح �باعتبارها �ا�فاهيم �بعض �ع�ى �الضوء �تسليط �بعد السياق
�للرغبة vي�استثمار�كل�القنوات�ا�مكنة�ا�حققة�للسلم�والعدالة��ا�ش`_ك،�تجسيدا

  .والحرية
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تجدر�5شارة�أن�فكرة�التسامح�ارتبطت�بالفكر�الديÑ&�5س©مي�وا�سي%ي�أك�_�
بذلك�فã&�تغطي�مسافات�شاسعة�من�مش`_ك�الفكر��فكر�الفلسفي،من�ارتباطها�بال

�كلمة��5نساني، �استعمال �بدل �وتوظيفها �باستحضارها �قمت �+ساس �هذا وع�ى
�ف©�تسامح�بدون�حوار،�"حوار"�وإن�كانت�لهما�نفس�ا�نطلقات�و+هداف�والغايات،

  .باعتباره�محصلة�للحوار

�الت �من �للتخفيف �التسامح �فكرة �نشأت �و�جتماعية�لقد �السياسية وثرات
�من��والدينية، �ا�ختلف �ا�جتمع �مكونات �ب�ن �السلم& �التعايش �فرص �عن والبحث

�السلطة� �تحتكرها �ما حيث�القيم�و+فكار�وا�رجعيات�الدينية�و+خ©قية�الÆ&�غالبا
ضطهاد�الفكري�والثقاvي�ا�مارس�ع�ى�ا�عارض�ن�وا�خالف�ن�من�خ©ل�� �السياسية،

م�ف�Ðا)،ن�لهم،
َّ
مة�وا�تحك ِ

ّ
كان��ظرا�§نعدام�التكافؤ�والتوازن�ب�ن�هذه�القوى�(ا�تحك

�كان� طبيعيا�أن�تظهر�عدة�تيارات�فكرية�تدعو�إ�ى�التسامح�كرد�فعل�سلم&�ضد�ما
�وجو، �ظلم �من �عل�Ðا �يكو �يمارس �من �أن �عجب §� �وضعية�ولذلك �vي ن

�بالدعوة...ضطهاد/الفقرالضعف/�  �القانون�واللجوء��هو�أك�_�الناس�تمسكا §ح`_ام
�5جتما×ي،�إليه، �السلم �لتحقيق Ýأسم� �غاية �التسامح �يشكل �الخ©فات��لذا ونبذ

�و�قتتال، �الحروب �إ�ى �ا�فضية �الحوار��والصراعات �أن �تب�ن �التاريخية فالتجربة
�اللغوي� �والتعدد �الثقاvي �التنوع �لتدب�_ �وسيلة �أفضل �هو �التسامح �إ�ى &·Ùا�ف

�ا�ذ �والدينية،و�خت©فات �الثقافية��هبية �التنمية �روافع �من �مهمة �رافعة فهو
�ب�ن��و�جتماعية�و�قتصادية، �والتبادل �من�إمكانات�التواصل�والتعارف �يتيحه �ا

الجماعات�والشعوب�ا�ختلفة،�و�ا�يوفره�من�شروط��ستقرار�والتعايش�السلم&�ب�ن�
  .كأحد�+بعاد�الرئيسية�للتنوع�كل�ا�كونات،
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§�يعÑ&�أن�الحوار�والتسامح�يشك©ن�ح©�سحريا�لكل�ا�شاكل�الÆ&�تعرفها�وهذا�
ومعالجة�+سباب��من�دون�تشخيص�دقيق�وجريء�لها،�البشرية�vي�ا�رحلة�الراهنة،

�وغياب� �الطبقات �وتفاوت �و5ستغ©ل �وال½�ميش �كالفقر �أنتج½�ا &Æال� ا�وضوعية
�وا�الحكامة، �حقيقيا �مضمونا �التعليم �إعطاء �أشكال�وعدم �عن �للتخ�ي س`_اتيجيا

�الفكري، �ب�ن��التعصب �والكراهية ��شاعر�الحقد �ا�ذكية �+فكار�النمطية وسيادة
وما�ي`_تب�ع�³ا�من�آثار�نفسية�واجتماعية�تحول�دون��+فراد�والجماعات�والشعوب،

  .التدب�_�العق©ني�لكل�خ©ف�أو�اخت©ف

�فكريا، �توجها �ت�والتسامح�باعتباره �إ�ى �أي�طرف�من�+طراف�ليس�دعوة خ�ي
ع�ى�العكس�من�ذلك،�فإن�التمسك��عن�أفكاره�ومعتقداته�من�أجل�إرضاء�9خر،

�أفكار�ومعتقدات� �اعتناق �vي ́خر�بحقه �با ��ع`_اف �جانب �إ�ى �وا�عتقد �الرأي بحرية
�مغايرة، �5خت©ف،�وقيم �vي �بالحق �ا�تبادل ��ع`_اف �أن �القول وبمشروعية��يمكن

� �وا�عتقد �جوهر��ا�غاير،الرأي �بل �هو�جوهر�التسامح، �واح`_امه، �فهمه وبضرورة
�	( E0��1	E0- '�� )	��الدين،�من�خ©ل�قوله�تعا�ى:� 
�Z d �وقوله�تعا�ى:�7 <

�	����2.  

�هو�نزوح�نحو�الحرية،�وعشق� �فإن�ال�ûوح�نحو�التسامح، �النبيل، ÝÑا�ع� �Õذا
  .3سان�ا�ساواة،�والتشبع�بقيم�السلم�و+من�وسعادة�5ن

�بل� دون�أن�نن¸·�Ýأن�التسامح�§�يعÑ&�اح`_ام�ثقافة�9خر�ا�ختلف�فحسب،
إعادة�النظر�vي�الذات�الثقافية�والحضارية،�والو×ي�التام�بما�لحقها�من��يعÑ&�أيضا،

�وقصور، �وعجز �وضعف �لتقوي½�ا��تراجع �والصادقة �الفعالة �ا�ساهمة �جانب إ�ى
�الذات�§�بد�وإص©حها، �غبار�تقديس�ثرا�Ûا��من�منطلق�أن�هذه �أن�تنفض�ع�³ا لها

�الغابرة، �وبالبطو§ت �باÜمجاد &Ñالتغ� �عوض �يمر�عb_��الثقاvي، �التسامح �كان لذلك
�الفكرية، �للممارسة �ا�ستمرة �النقدية �9خر�وعb_�ا�راجعة �مع وللتجربة��التفاعل

  .الثقافية�الفردية�والجماعية

  

                                                           
  96ية��-سورة�الكافرون��-� 1
  9255ية��-سورة�البقرة��-� 2
5س©م�السياë·&�والحداثة�(ا�حور�الثامن:�سؤال�التسامح�vي�ثقافتنا�ب�ن�الخصوصية��-بانظر:�ابراهيم،�أعرا�-� 3
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II-	W?� !"א	?����+/	אT�8l	א�)W?� !"א	?����+/	אT�8l	א�)W?� !"א	?����+/	אT�8l	א�)W?� !"א	?����+/	אT�8l	א�)  

�أن�مفهوم�حوار�الثقافات�والحضاراتتجدر�5ش بالرغم�من�كونه�حديث��ارة
�والنخب��العهد، �العلماء �لدى �والثقافية �الفكرية �الساعة �ع�ى �هيمن �أنه إ§

�الدولية، �سنة��وا�ؤسسات �ا�تحدة �لèمم �العامة �الجمعية �أعلنت �بعدما §سيما
�ان½�2001 �م�³ا: �عديدة �لعوامل �كنتيجة �الحضارات �للحوار�ب�ن �سنة �الصراع�م اء

�برل�ن، �سور �سقوط �مع �ا�علوماتية،�5ديولو�ي �والثورة �+ديان، وتطور��وبروز�دور
�و�تصال، �5ع©م �"صراع��وسائل �ظهورفكرة �ا�تغ�_ات، �هذه �نتائج �أهم كان

�دائرة� �§ستكمال �للغرب �جديدة �سياسية �اس`_اتيجية �إ�ى �تحولت &Æال� الحضارات"
�العالم، �ع�ى ��الهيمنة �العالم �ال½�ديد�خاصة ��Õذا �معنيا �كان �الذي �5س©مي العربي

  .م2001شتنb_��11ا�½�م�الرئي¸·&�vي��-�vي�نظر�الغرب�- �باعتباره�مباشرة،

�الوضع�طفا�خطاب�النفي�ا�ؤسس�ع�ى�الصراع، حيث�س¾ى�الفكر��أمام�هذا
�وجه� �vي &·ëالسيا� �حضوره �به �يعزز �موقع �عن �البحث �vي �جاهدا �5س©مي العربي

�الغرب،�هة،الحم©ت�ا�وج �هو�vي �ع�ى�غرار�ما �وإس©ميا �عربيا �فأصبح�الحوار�مطلبا
خاصة�وأن�الحوار�مطلوب�ومنسجم�مع�غايات�5س©م�الرامية�لخلق�وتقوية�الجسور�

  .§ستكمال�التعارف�والتدافع�بي�³م�السليمة�ب�ن�عموم�الناس،

�به، �والقبول �حوار�الحضارات �إ�ى �الدعوة �+ �إن �ب�ن �ا�شكل �حل &Ñيع� نا�§
�و5شكا§ت��و9خر�آنيا، �القضايا �من �العديد �أث�_ت �فقد �ذلك �من �العكس ع�ى

لعل�أهمها�الع©قة�ب�ن�الكونية��خاصة�vي�الفكر�العربي�و5س©مي�ا�عاصر،�الجديدة،
�مشروعة،�والخصوصية، �تساؤ§ت �أثارت &Æال� �القضايا �من �وغ�_ها �الهوية �ومفاهيم

�أبع �من &Æال� �العو�ة �ظل �vي �منمطة�§سيما �ثقافة �9خر�وفق �تشكيل �إعادة ادها
  .وموحدة�يفرضها�الطرف�ا�هيمن

�باي� �الحوار�ب�ن �مناولة �أثناء �وموحد �منسجم �5س©مي �العربي �الخطاب فهل
كيف�قدم�هذا�الخطاب�ا�تباين��+خرى؟�إذا�لم�يكن�كذلك،�الثقافات�والحضارات

  .خر)�؟أثناء�الحوار؟�وكيف�نظر�إ�ى�الغرب�(9 �)نفسه�(+نا

هو�ك�_ة�تعدد��إن�أهم�مشكل�يعاني�منه�الخطاب�العربي�5س©مي�أثناء�الحوار،
�+نا، �دائرة �داخل �(سÑ&/��الخطابات �وإس©مي �ومارك¸·& �لب�_ا�ي �خطاب �ب�ن موزعة

�غ�_�مؤهل�ن��،)..شي¾ي/صوvي �و5س©مي �ا�ارك¸·& �التيارين �أن �يرى فالتيار�اللب�_ا�ي
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�ا �الحضارة �بحوار�مع �متطرف،�لغربية،للقيام �والثاني �جامد �+ول �له��لكون ومن
أحد�أبرز��+حقية�vي�مباشرة�الحوار�هو�التيار�اللب�_ا�ي�كما�يصرح�بذلك�السيد�ياس�ن،

  .رموز�هذا�التيار�vي�حوار�الحضارات

ينفي�ع�ي�أمليل�أحقية�التيار�5س©مي�vي�الحوار،��-ومن�زاوية�يسارية��-vي�ح�ن�
�أصولي �متشددا،باعتباره�فكرا �التيار�نشر�تعاليم�5س©م�ليس�بالدعوة��ا ينشد�هذا

  .فقط،�وإنما�بالجهاد،�وهو�ما�يعÑ&�رغبته�vي�فرض�فكره�الديÑ&�بالعنف�و5رهاب

أما�التيار�5س©مي�ف�_كز�ع�ى�مدلول�الرسالة�السماوية�الداعية�للحوار�باعتباره�
�+نب �كل �قبل �من �ا�عتمد �+سلوب �وهو �حضارية، �التبليغ�قيمة �vي �والرسل ياء

فهوا�ؤهل�الوحيد�لتقديم�5س©م�وحضارته�للطرف"9خر"،�ويعد�محمد��والدعوة،
  .خاتم&�أحد�أبرز�رموز�هذا�التيار�vي�حوار�الحضارات

فإن�كل�محاو§ت�تأصيل�الحوار�ب�ن�الحضارات�داخل�الدائرة��وع�ى�أي�حال،
�5س©مية، ��العربية �الحداثة �منظومة �عن �تخرج �+صالة،§ حيث��ومنظومة

�هو�منطق� �الحداثة �فمنطق �للحوار، �مرجعيا �إطارا �الحداثة �يش`_طون الحداثيون
�أن��التغي�_، �حوار�الحضارات �عن �حديثه �أثناء �سم�_�أم�ن �يحاول �السياق �هذا وvي

لم�تصل�إ�ى��- vي�نظره��-فالحداثة��يضع�برنامجا�تحرريا�إنسانيا�قائما�ع�ى�الحداثة،
الحداثة��ي�انق©ب��ولن�تكون��Úاية�لهذه�ا�س�_ة،�ما�بعد�الحداثة،��Úاي½�ا�رغم�ظهور 

�اعتb_�ا�جتمع�نفسه�مسؤو§�عن�مص�_ه،�إديولو�ي�وفكري�وجوهري، �حدث�عندما
  .وأنه�هو�صانع�تاريخه

�مرحلته� �عند �س�_�التاريخ �إيقاف �سوى &Ñتع� §� �+صالة �إ�ى �الدعوة �أن كما
�الحداث �الرأسمالية�ونشأة لكون��وهو�هدف�طوباوي�يتعذر�تحقيقه،�ة،السابقة�ع�ى

+صو�ي�يس¾ى�لتجميد�النص�بعدم�السماح�له�بالتغ�_�حسب�تحول�+حوال�وتطور�
فا�ع�ÝÑأيضا��فما�دام�النص�واحدا�وثابتا،�فا�ع�ÝÑعنده�§�يتغ�_�و§�يتجدد،�الفكر،

�وثابت، �والس�واحد �ا�دني �ا�جتمع �vي �والتعدد ��خت©ف �vي �للحق �ياë·&،ف©�مجال
�الدينية، �النصوص �قراءة �vي �الثبوت �حوار�الثقافات��وهذا �عوائق �من يعتb_�بحق

  .والحضارات

�إ�ى� �بالضرورة �يؤذي �الذي �و+صالة، �الحداثة �ب�ن �بديل �هناك �ليس ولذلك
�من� �رأسمالية) �(الحداثة ��ي �كما �الحداثة �قبول �أساس �ع�ى �معا، �ا�فهوم�ن خلط
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ة�أخرى،�وهو�ما�يعÑ&�قبول�الوضع�الراهن،�أي�وتلوي�³ا�بألوان�+صالة�من�جه�جهة،
  .التبعية�ا�باشرة��نظومةالرأسمالية

�تطوير� �ع�ى �العمل �سوى �بديل �هناك �ليس �الصعب، �الوضع �هذا �واجهة
من�دون��فالشعوب�الÆ&�§�تشارك�vي�تطورها�تتخلف�ثم��Ûمش�§�إنكارها،�الحداثة،

  .شك

وعبور�ا�جتمات�ا�عاصرة�إل�Ðا��ة،أما�السيد�ياس�ن�فإنه�يرى�أن�الحداثة�عا�ي
�حتمية، ��قتصادية��ضرورة �التكاليف �ثقل �بكل �إل�Ðا �العبور �ضريبة �من بالرغم

�والثقافية، ��و�جتماعية �وتطوير�ا�ؤسسات �تحديث �سبيل �vي خاصة��-فمعرك½�ا
� �النامية �ع�ى��-ا�جتمعات �الحداثة �استكمال �اختيارها �حيث �من �سواء مزدوجة،

�أو�من�حيث�محاولة�العبور�إ�ى�الكونية�عb_�عصر�العو�ة�بكل�ما�الطريقة�الغربية ،
و�ي�اختيارات�صعبة�§�مناص�م�³ا،��تفرضه�من�شروط�سياسية�وقيود�اقتصادية،

إذا�ما�أرادت�الدول�النامية�التوصل�إ�ى�ا�ساهمة�vي�صياغة�مجموعة�متناسقة�من�
�العا�ية، �الثقاvي�القيم �التنوع �اعتبارها �vي �تأخذ &Æالقواسم��ال� �ويقوي �يؤدي الذي

  .ا�ش`_كة�ب�ن�الحضارات

�الرأي، �هذا �إ�ى �نحو��استنادا �بالتوجه �عل�Ðا �محكوم �الثقافية �التعددية فإن
�الخاصة،�الكونية، �بلغ½�ا �يقرب�الشعوب��لكن�لكل�ثقافة�الحق�أن�تتبناها �ما وهذا

ممكنا�بذلك�يصبح�الحوار��ويضفي�طابعا�إنسانيا�ع�ى�الحداثة�حسب�محمد�أركون،
�الخالصة، �الهوية �منطق�صياغة�هويات�متعددة��عb_�الخروج�من�منطق�حماية إ�ى

  .بموازاة�ما�يحققه�5نسان�من�نتائج�وانتصارات�باهرة�كل�يوم�ومتفاعلة،

�فإن�خصائص�الطرح�الحداثي�vي�الحوارعند�هذا�التيار،�تأسيسا�ع�ى�ما�سبق،
  تتم�وفق�ا�نطلقات�التالية:

  .للحوار��ي:�الحداثة�5طار�ا�رج¾ي�-�1

  .تجديد�الفهم�القرآني�وقراءته�vي�ضوء�الراهن�والواقع�الحضاري �-�2

  .ستناد�إ�ى�العلمانية�باعتبارها�مقوم�من�مقومات�الحداثة� �-�3

�ا�نظور،�-�4 �هذا �وفق �القضايا �جميع �وحقوق��مناقشة �ا�رأة، �قضايا: مثل
  .....وع©قة�الدين�بالدولة،�5نسان،
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  .ر�الحضارة�القائمة�حضارة�عا�يةاعتبا�-�5

  .تجاوز�بعض�الخصوصيات�الثقافية�للوصول�إ�ى�القيم�العا�ية�ا�ش`_كة�-�6

وهو��أما�5تجاه�5س©مي�ف�_كز�ع�ى�5س©م�بوصفه�مرجعية�أساسية�للحوار،
�التيار�تيار�الحداثة� �هذا �انتقد �وقد �5س©مية، �للحضارة �الثابتة �+صول �من أصل

�يرى�محمد��،ومقوما�Ûا �حوار�الحضارات�يتقاطع�مع�مسلمات�الحداثة�كما Üن�مبدأ
،�§بد�له�خاتم&،�بأنه�لو�قدر�للحوار�أن�يتحول�إ�ى�مرحلة�جديدة�من�تاريخ�5نسان

�مستوى  �من �ينتقل �السلبية،�أن �والتكافل��الحداثة �التعاون �مستوى �إ�ى ليتعا�ى
618 ���
 '�����انط©قا�من�قوله�تعا�ى: ���'�;'q�*التيار���� ومن�القرآن�يستقي�هذا

�الحسنة� �وا�وعظة �الحوارفالحكمة �أسلوب �أما �ومنطلقاته، �الحوار�ومنهجه أسلوب
��-�j� �J8����' ��0j� R�� 9��� 6�7 ,(��1�� �فالعق©نية �مرجعيته 9B ����وأما

E0��
� ��;��2�� �للشهادة �أهل½�ا &Æمنطلقه�فالوسطية�و5عتدال�ال� '�R�M ����وأما
�-1�>D[-�� 618 @��F3 ����0�� c�' ��= E ���F3 E0�18 P��
�� O�0	'����3�

  وع�ى�هذا�+ساس�تتم�خصائص�الطرح�5س©مي�للحوار،�وأهمها:

  .5طار�ا�رج¾ي�الرئي¸·&�للحوار�هو�5س©م�-�1
  .الحوار�أساس�من�+سس�5س©مية،�ومنه�أصالة�الطرح�5س©مي�للحوار�-�2
�الح�-�3 �منهج �ع�ى�استنباط �فيقوم �منهجه �أما �القرآن، �من �وأهدافه وار

  أهمها:��مجموعة�من�الضوابط
 .ا�وعظة�الحسنة�وا�جادلة�بالÆ&��ي�أحسن -
 .اح`_ام�خصوصية�9خر -
 .الحكمة�ضالة�ا�ؤمن،�والحقيقة�§�يملكها�طرف�بعينه -

:&ãوأما�أهدافه�ف  
 .ع�ى�9خر�التعرف -
 .نشر�الدعوة�5س©مية -
 .5س©مية�الÆ&�أصبحت�مس½�دفةالدفاع�عن�ا�رجعية� -
 

                                                           
  9125ية��-سورة�النحل��-� 1
  9110ية��-سورة�البقرة��-� 2
  9142ية��-سورة�البقرة��-� 3
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  .واحدة�عا�ية�الحضارة�متعددة�وليست�حضارة�-�4
�الهوية��-�5 �ع�ى �ا�حافظة �ضرورة �ومنه �5س©مي، �الحضاري �النسق تم��

  .والخصوصية
  .الحوار�وسيلة�Þيجاد�قواعد�vي�التعامل�الدو�ي�-�6

�الواح �الخطابات�5س©مية�داخل�الدائرة �التنوع�vي بأي�منظور��دة،أمام�هذا
�أم� �إس©مي؟ �بمنظور �أم �بمنظورمارك¸·&؟ �أم �ليb_ا�ي؟ �أبمنظور �9خر، �مع نتحاور
بتوحيد�الرؤية�والبحث�عن�القواسم�ا�ش`_كة؟�وكيف�السبيل�لتوحيد�الرؤية�vي�ظل�

�5س©مات، �والصوvي�تعدد �والدرزي �والشي¾ي &Ñالس� �5س©م �كل��...فهناك �أن علما
  .داخلها،�ب�ن�متشددة�ومعتدلة�ومسا�ةفرقة�تضم�عدة�فرق�أخرى�

�5س©مية، �العربية �الدائرة �داخل �ا�رجعيات �تعدد �يؤثر�vي��إن �شك �دون من
+مر��§سيما�ا�رتبطة�م�³ا�بالهوية،�مناقشة�العديد�من�القضايا�ويزيد�من�تعقيدها،

�الذي�يجعل�الباحث�ن�غ�_�ا�سلم�ن�يجدون�صعوبات�كب�_ة�vي�تتبع�هذه�5خت©فات
وهو�ما�يعb_�عنه�9خر�مرارا��يتولد�شعور�لدى�معظمهم�بتعدد�5س©مات،�ا�رجعية،

  .بطرح�السؤال:�مع�من�نتحاور�من�ا�سلم�ن؟

�و5نشطار�إ�ى� �بالثنائية �ا�عاصر�يتسم �5س©مي �العربي �الخطاب �أن صحيح
�§�يتناسب�مع�تعقيدات�الواقع� �وهذا �معسكر�حداثي�ومعسكر�إس©مي، معسكرين:

�إذ�لغة��لراهن،ا �تاريخ�الذات، �vي �أو�غائرا �vي�9خر، �تا�Çا �الخطاب�§�يزال�إما وهذا
�و  �ا�وقف، �سيد �والتباعد �مفقودة، �تكون �تكاد �وراء�الحوار�بي�³ما �ضائعة الحقيقة

نحياز�Üحد�الطرف�ن،�مما�حول�العمل�الفكري�إ�ى�نوع�من�ستقطاب�و� اللهت�ب�ن�� 
  .مسلمة�ا�نتصر�وا��³زمالتعصب�+عم�Ýالذي�يقوم�ع�ى�

�قضايا� �من �قضية �بوصفها �5نسان �حقوق �مسألة �الوضع، �هذا �أمثلة من
�أن�ا�يثاق�العالم&�لحقوق�5نسان�بجميع�مواده�§�تعارض�فيه�مع��1الحوار، علما
الÆ&�تنص�ع�ى�حق�كل�فرد�vي�اختيار�دينه�وعقيدته��18بما�vي�ذلك�ا�ادة��5س©م،

�Z d ���	��منصوص�عليه�vي�القرآن�كقوله�تعا�ى�بموازاة�ما�هو��بحرية،��2> 7�

                                                           
�-سلسلة�ا�عرفة�للجميع��-حوار�الثقافات�وحقوق�5نسان�vي�زمن�العو�ة��-حمد�مصطفى�القباج�م�:انظر�-� 1

  ��.�156-�135صص��-�2005مارس��-فb_اير�-�30عدد��-منشورات�رامسيس�
  9255ية��-سورة�البقرة��-� 2
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�وقوله�تعا�ى��( E0��1	E0- '�� )	���وقوله�تعا�ىc�"�� EF�18 b���2ع�ى��،
الرغم�من�ذلك�فإن�الثقافة�العربية�5س©مية�ترفض�ذلك،�بل�تعاقب�ا�رتد�ب½�مة�

�Ýيقول��عليه�الس©م،،�كما�فعل�أبو�بكر�الصديق�بعد�وفاة�الرسول�3الخيانة�العظم
  الحطيئة�vي�هذا�السياق:

�كان�َحاضرا
ْ
ْعَنا�َرسوَل�هللا�إذ

َ
ط
َ
ْهَفÆ&�ماباُل�دين�أب��*�أ

َ
ـــــــفيا�ل

ْ
ـــي�َبك  �4.رِ ـــــــــ

را�إذا�م
ْ
ـــــأُيـــِور)�ا�َبك ــــــــــــــــــــــ

ْ
ــــــــات�َبعـ �الظْهرِ ��*�َدهُ ـــ

ُ
قاصَمة

َ
  .فتلك�وَبْيُت�هللا�ل

�- ذلك�فإن�ثقافة�حقوق�5نسان�لم�تتبلوربعد�vي�الثقافة�العربية�5س©مية�ول
�ثم�5نساني،�-حسب�رأي�الدراك� &ãلÞنؤمن�با� �الغربية��Üننا ع�ى�عكس�الحضارة

،&ãتنطلق�من�5نساني�لتنتقل�إ�ى�5ل�&Æال�،&ãلÞلذلك��فالحركة�عندنا�مشروطة�با
vي�ح�ن�أن�الثقافات�الغربية�تنطلق��ون،منظومة�القيم�مفروضة�من�خارج�هذا�الك

�القيم� �مع �تلتقي �ما �غالبا &Æال� �ا�جتمعية �5نسان �حاجات �من �قواني�³ا �تشريع vي
لذلك�إذا��مما�يعÑ&�أن�5س©م�غاياته�وأبعاده�كونية،�الدينية�5س©مية�بكل�تلقائية،

�العربي�5س©مي، �العالم �أن�نؤسس�لثقافة�حقوق�5نسان�vي �نقد��§ �أردنا بد�من
،&·ëكشرط�أسا�&Ñبإزالة�طبقات�القداسة�و+سطرة�ا�طوقة�للنصوص��الخطاب�الدي

الÆ&�تعيق�الوصول�إ�ى�جوهر�النص�ولبه،�ح�ÝÆنخ`_ق�ا�سكوت�عنه�vي�هذا�الخطاب�
  .ونكشفه

هناك�مسألة�أخرى�تتعلق�بحقوق�ا�رأة�vي�التوريث،�صحيح�أن�هناك�نصوص�
�5رث�بالتدقيق، �� لك�تؤطر�مجال &Ñيع�§� �هذا �الوضع،ن �هذا �تغ�_��ستمرار�vي Üنه

�تغ�_�+حكام،�ذال�بتغ�_�الزمان، �مع��وجب �ا�ساواة �هو�تحقيق �الشرع �vي فاÜصل
�وليس�ثابتا، �نسبيا �مفهوما �ا�ساواة��الرجل،�Üن�ا�ساواة ��Õذه �جديرة مع�العلم�أ�Úا

�الذي�§�يس½�ان�به�ع�ى�كافة�ا�ستوي �وحضورها ات،�فلو�سألت�مث©�بالنظر�لدورها
� �تعا�ى: �قوله ��E0عن�	= b01� �النكاح،��5=' � �باب �ظاهرة��vي �أن �لك سيقال

                                                           
  96ية��-سورة�الكافرون��-� 1
  922ية��-سورة�الغاشية��-� 2
طبعة�مش`_كة��-§�إكراه�vي�الدين،�إشكالية�الردة�وا�رتدين�من�صدر�5س©م�إ�ى�اليوم��- ي�طه�جابر،العلوان�-� 3

  .23ص:��-م��2006-�2ط��-ومكتبة�الشروق�الدولية�،ب�ن�ا�عهد�العالم&�للفكر�5س©مي
�- لبنان��-ب�_وت��-دار�الكتب�العلمية��-ديوان�الحطيئة�برواية�وشرح�ابن�السكيت��-محمد�قميحة،�مفيد��-� 4

  18ص:��-م��1993-�1ط
  93ية��- سورة�النساء��-� 5
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�5س©م، �vي �وجود �لها �يعد �لم �لصحة��5يماء �شروطا �واش`_طوا �العلماء �اج½�د لقد
§�ÝÆيبقي�الوضع��الع©قة�الجنسية�ب�ن�الرجل�وا�رأة�داخل�مؤسسة�الزواج�فقط،�ح

العلماء�vي�مثل�هذه�النوازل�بالرغم�من�وجود�نص،�ولم��اج½�د�قدل�عليه،�ع�ى�ماكان
�مع� �الحقوق �متساوية �وجعلها �ا�رأة �ثوريت �قبيل �من �أخرى �نصوص �vي يج½�دوا

  .ما�ا�انع�من�ذلك؟�شقيقها�الرجل،

�تطبيق�الشرع�كما�يزعمون،�فا�سألة�vي�رأيي�§�ع©قة�لها�بالسهر�ع�ى�اح`_ام�
�استمرار  �vي �رغبة ��ي �vي��بقدر�ما �الدينية �والسلطة �السياسية �السلطة التواطؤ�ب�ن

�ا�جتمعات�5س©مية، �ع�ى �القبضة �ا�رأة،�إحكام �أ§�و�ي �من�خ©ل�أضعف�حلقة
له�كما�قد�يتصور�البعض��وليس�امتيازا�فكل�ظلم�للمرأة�فهو�vي�العمق�ظلم�للرجل،

إ§�إذا�كانت��ط،فا�جتمعات�5س©مية�§�يمك�³ا�أن�تتطور�vي�ظل�هذه�الشرو �بغباء،
�للرجل، �مساوية �ل5خر،�ا�رأة �مساو �شعب �ل5خر،�فكل �مساو �إنسان وأن��وكل

التفاضل�ب�ن�الناس�كانوا�رجا§�أو�نساء�أساسه�التقوى�وهناك�نصوص�عديدة�تؤكد�
  .ذلك

رغم��بما�يساهم�vي�خلخلة�الوضع�القائم،�إن�أمرا�كهذا�§بد�أن�نلجه�بتبصر،
وتكلفة�قد��اج�استثمارالنضال�فيه�إ�ى�صb_�كب�_�وتحمل،يحت�أنه�ليس�بالî·&ء�اله�ن،

�والتجارب�كث�_ة�vي�هذا�الباب،��Ûام�بالزندقة�والردة�ا�وجبة�للقتل،حد���تصل�إ�ى
��ÚÜا�تشكل�استثناء،�فأنت�§�تستطيع�أن�تعb_�عن�أفكارك�بحرية�vي�مواقف�عدة،

فعندما�يوظف�الجهل��بوية،السنة�النو �بالرغم�أن�لها�ما�يزك�Ðا�من�النصوص�القرآنية
Ýوالتجهيل�لفرملة�الفكر،�تكون�الطامة�العظم.  

�9خر �الحوار�مع �قبل �بيننا �الحوار�فيما 	1فمعيقات �اخت©فاتنا�، �عن ناتجة
�الفكرية، �صحية،�ومنطلقاتنا �ترى�vي�5جماع�ظاهرة &Æبد�أن�نؤصل��ثل�هذه��ال§

�ال �ب�ن �ا�ش`_كة �القواسم �ع�ى �تتأسس &Æال� �ا�ختلفة،ا�واضيع �تصور��تيارات وبناء
�ا�ش`_ك، �هذا �ع�ى �قائم �عليه،�معرvي �متفقا �معرفيا �بناء �من��وليس �5نط©ق Üن

بذلك�نبقي�ع�ى�التعددية��يعد�أمرا�مستحي©،�مرجعية�فكرية�واحدة�لدى�ا�سلم�ن،
فالخطاب�العربي�انشغل�لعدة�قرون�بقضايا�5خت©ف��الÆ&�تحكمها�أرضية�مش`_كة،

�قاد &Æللخ©ف،ال� �نغ�_�مس�ت �أن �وجب �الثقافية �العو�ة �زمن �vي ار�الخطاب�ولذلك
  .ئت©فلينشغل�أك�_�بقضايا�� 
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ولذلك�فالتيار�الحداثي�يستوجبه�مراجعة�الحداثة�الÆ&�أصبحت�متجاوزة�من�
�أصحا�Õا، �الحداثة،�قبل �بعد �ما �مرحلة �مراجعة��بدخولهم �عل�Ðم �يتع�ن كما

اصة�أن�الشروط�الÆ&�أنتج½�ا�لم�تكن�وليدة�ا�جتمع�خ�"العلمانية"�وع©ق½�ا�بالدين،
�العلمانية �أن �علما �5س©مي، �� �العربي �بسبب �بنيوية �أزمة �تعيش �من�اليوم نتقال

�لحماية� �العلمانية �نشأت �أوروبا �حالة �ففي �+مريكية، �ا�ركزية �إ�ى �+وروبية ا�ركزية
جاءت�العلمانية��+مريكية،�vي�ح�ن�أنه�vي�الحالة�الدولة�من�الدين�وهيمنة�الكنيسة،

�الدولة، �تدخل �من &Ñالتعب�_�الدي� �وحرية �الدين �عليه��لحماية �التأث�_�السل & ومنع
  .لحماية�+قليات�الدينية�من�+غلبية�الدينية

�و+ساليب� �الشكل �حيث �من �تغي�_�خطابه �عليه �فيتوجب �التيار�5س©مي أما
�قوي�التواصل�مع�9خر�وتجعله�ممكنا،وال`_ك���ع�ى�الجوانب�الÆ&�ت�وبعض�ا�ضام�ن،

كما�أن�التفك�_�vي�الهم�الحضاري��فالهوية�§�تعÑ&�الركون�إ�ى�ا�ا«·&�والتقوقع�فيه،
ولذلك�فالنخب�+صولية�تخصصت�فقط�vي��ينب»ي�أن�يتحول�إ�ى�أولوية�+ولويات،

�ال�_ات، �استباحة �ع�ى �نصب�احتجاجها �الذي &Ñالدي� �الثقاvي �ا�خزون �من ت�والنيل
�عليه، �حارسا �مطالب�العصر��نفسها �vي�5جابة�عن دون�أن��Ûتم�بتجسيد�+صالة

  .بكفاءة�تتجاوز�ما�كان�للسلف�من�قدرات

�فالقدرة�ع�ى�ممارسة�النقد�الذاتي، إ�ى�جانب�الحوارات�الداخلية�ب�ن��وهكذا
ط�من�إيجاد�نق�-إذا�توفرت�5رادة�السياسية��-�لن�تعجز�هذه�ا�كونات�كل�ا�كونات،

وvي�مقدم½�ا�إيجاد�أرضية�مش`_كة�تكون�منطلق���لتقاء�حول�التداب�_�ذات�+ولوية،
�9خر، �مع �الرأي،�حوارهم �إبداء �9خر�vي �إنكار�حق �عدم �ع�ى �قائمة وع�ى��أرضية

  .والعمل�ع�ى�تقليص�دائرة��خت©ف�التفاعل�5يجابي�vي�أفق�تقوية�نقط��تفاق،

_كة�داخل�الخطاب�5س©مي�كافية�Þقامة�لكن�هل�الوصول�إ�ى�قواسم�مش`
�عصر�العو�ة، �ظل �vي �والغرب �ا�سلم�ن �والجهل��حوار�ب�ن �ا�تعارضة، وا�واقف

  �.ا�تبادل�ب�ن�ك©�الطرف�ن؟

�ا�تبادل، �بالجهل �والغربي �5س©مي �الطرف�ن �ب�ن �الع©قة �اتسمت �لقد
ب©�أخ©ق�ومدنيته��فالغرب�vي�نظر�العرب�فا�سلمون�يحملون�تصورات�غ�_�واقعية،

والغرب�كذلك�له�تصورات�خاطئة�عن�5س©م�ومجتمعاته�من�خ©ل�الرجوع��مادية،
فأصبحت�النظرة�الغربية�الطاغية�عن��إ�ى�صور�القرون�الوسطى�أو�عهود��ستعمار،

و�ي�النظرة�الÆ&�تغذ�Áا�وتوظفها�وسائل��5س©م�عدوانية�وعنصرية�vي�أحيان�كث�_ة،



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 270

كما�أن�موقف�الخطاب�5س©مي�من�الغرب�يتسم��باح`_افية�عالية،5ع©م�سياسيا�
من�خ©ل��Üن�ا�سلم�ن�يقبلون�بالجانب�ا�ادي�للحضارة�الغربية،�بالحداثة�ا�شوهة،

�مما��الس¾ي�§مت©ك�أحدث�الوسائل�و+دوات، vي�ح�ن�يرفضون�الحداثة�الفكرية،
  �يجعلها�حداثة�عصرية�vي�شكلها�وتقليدية�vي�مضمو�Úا

��ولذلك، �من�الغرب�كان�إذا الخطاب�العربي�5س©مي�قد�اتخذ�موقفا�عدائيا
�كث�_ة، ��ستعمارية��أحيانا �للحركات �الوحشية �ا�عام©ت �ترسبات �إ�ى �مرده فلعل

�5س©مي، �للعالم �نفوسهم،�الغربية �vي �العالقة �تل½�ا��و9ثار�الغائرة �عندما خاصة
وهما�محطتان�شعر�ف�Ðما�ا�سلمون�بخيبة��ة،الهيمنة�الغربية�ا�عاصرة�vي�ظل�العو�

�واقعهم، �ع�ى �كب�_ة �معا،�أمل �لد�Áما �قناعة �5س©م،��تأسست �vي �ينظر�الغرب إذ
�و5رهاب، �ا�رأة �من��الجهل�والتخلف�واضطهاد �الغرب، �ح�ن�ينظر�ا�سلمون�إ�ى vي

�للدين، �ا�عادية �ا�اجنة �العلمانية �5س�زاوية �يجهل �الغرب �كان �إذا �فإن�وهكذا ©م،
  .ا�سلم�ن�§�يعرفون�الجوانب�ا�شرقة�vي�الغرب

�تعد�أهم�إشكالية�ينب»ي�أن�تتصدر�حوار� �فإن�إشكالية�5س©م�والغرب، لهذا
لكون�الغرب�يعمل�دوما�ع�ى��الثقافات�والحضارات،�رغم�حساسية�ا�وضوع�ا�فرطة،

عليه،�ح�ÝÆلو�لم�إ§�أنه�يتوجب�علينا��نفتاح��إخضاعنا�لشروطه�وقوانينه�وقيمه،
��-ينفتح�علينا،� Üن�موقعنا�§�يحسد�عليه،�ح�ÝÆندرك��-حسب�رأي�ا�هدي�ا�نجرة

ونح`_م�أنفسنا،�وشرط��ح`_ام�الذاتي�هو��ل`�ام�بمبدإ�الحرية�vي��الثقة�vي�أنفسنا،
وتركيب�عق©ني�واسع�يمكن�أن�يشكل��التواصل�وتبادل�9راء�بمساحات�فكر�واسعة،

بعيد�عن�حالÆ&�رفض�الغرب�أو��ن��ار�به،�ولذلك�§�بد�من�إ�Úاء�هذه��،قاعدة�للتقدم
  .الحالة�لكو�Úا�عائقا�أمام�الحوار

�مع� �حوار�نقدي �vي �الدخول �إ�ى �الجابري �عابد �يدعو�محمد �السياق �هذا وvي
�ومفاهيمها، �مقوما�Ûا �وفهم �تاريخي½�ا �vي �وذلك�بقراء�Ûا �الغرب، والتعرف�ع�ى��ثقافة

�الغرب �تقدم �وثقافتنا،�،أسس �فكرنا �داخل �غرسها �ع�ى �الهالة��والعمل عb_�نزع
ولذلك�فا�دخل�إ�ى��+سطورية�والتقديسية�الÆ&�قرأ��Õا�بعض�ا�سلم�ن�هذا�الفكر،

�ومنهجيا، ح�ÝÆنتخلص�من�هيمنة�الخطاب�5س©مي��الغرب�يجب�أن�يكون�معرفيا
�ل�5ديولو�ي، �نس¾ى �الذي �الوقت �vي �حضاري �منظور �إ�ى �حضارتنا؟�والتطلع بناء

�مطلقا، �أن�ننصهر�فيه �مطلقا،�فنحن�§�نستطيع وهو�وضع�صعب��و§�أن�نرفضه
��جدا، �لنا �مع�من§�مخرج �ا�ركب، �وضعنا �§�يخدم �Üنه �بالحوار، �التمسك �سوى ه
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�ا�تسمة� �الغربي�ن، �والعلماء �ا�ثقف�ن �من �ا�وضوعية �+صوات �ع�ى �الرهان ضرورة
�وا�تعاطفة �والحياد، �5س©مية،�با�وضوعية �العربية �القضايا �الوصول��مع ومحاولة

إ�ى�ا�جتمع�الغربي،�خاصة�أنه�كشف�استط©ع�للرأي�حديثا�قامت�به�مجموعة�جون�
زيÑ&�الدولية�لصالح�ا�جلس�5س©مي�+مريكي،�أنه�بعد�سنوات�من�5ساءة�والتشويه�

لون�إما�فكرة�إيجابية�لصورة�ا�سلم�vي�5ع©م�+مريكي،�أصبح�+مريكيون�اليوم�يحم
�5س©م، �عن �م¸·&ء �حكم �إصدار�أي �من �أو�يتحرجون �5س©م، �ما��عن �قلة بسبب

�لحوار�من�شأنه�أن��ولذلك�وجب�استثمار�كل�نقط�قوتنا،�يعرفون�عنه، استعدادا
من�أجل��يجيب�عن�5شكال�الذاتي،�بما�vي�ذلك�استثمار�الرصيد�الرو<ي�لحضارتنا،

كمساهمة�منه�vي�إسعاد�البشرية�ومعالج½�ا�من��ر�روحيا،تقديم�أجوبة�للغرب�الحائ
�العصر، �م��ة �أصبح �والتوثر�الذي �والقلق �والغرب��الخوف �ا�سلم�ن �ب�ن فالفجوة

�الحوار، �والثقاvي،�ليست�سحيقة�لدرجة�يستحيل�معها &Ñالحوار�الدي� فقط��خاصة
  يحتاج�إ�ى�تحديد�+بعاد�الث©ثية�للع©قة�مع�الغرب�و�ي:�

�أن�تؤسس�أرضية�صلبة�ذات�قواسم��5شكالية،�ا�وضوع، ا�نهج،�من�شأ�Úا
  .مش`_كة�vي�فهم�"�+نا�"�وvي�فهم�"�9خر�"

�ا�غربي� �الخطاب �يتموقع �فأين �5س©مية، �العربية �الخطابات �أهم �كانت تلك
ضمن�هذه�الخطابات؟�وما��ي�ا�عطيات�الÆ&�وظفها�ا�غرب�لجعل�التنوع�الذي�يزخر�

 .والكونية؟�و5قليمية،�اعل�5يجابي�مع�القضايا�ا�حلية،به�منطلق�التف
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�ا�غرب، �يزخر��Õا &Æال� �الثقاvي �التنوع �مسألة �مقاربة �عن��إن �أهمية �تقل §
�العديد�من�الدول، �تتوفر�عل�Ðا &Æأو��ال�_وات�الطبيعية�ال� �تتمثل�vي�تطرح�ضرورة ى

�ا�غرب، �يجتازها &Æال� �الراهنة �الظرفية �بعودة��تحديد �تتسم �صعبة �ظرفية و�ي
�عام،� �بشكل �القيم �منظومة �تراجع �تؤشر�ع�ى &Æال� �الظواهر�السلبية �من مجموعة

�الدولية، �+حداث �واجهة �إ�ى �5رهاب �بالربيع��وانتشار�شبح �سم& �ما �رياح وهبوب
� �+ز العربي، �دوامة �vي �العالم ��ودخول �قضية��قتصادية،مة �ودخول �إ�ى باÞضافة

يتمثل�vي�إقرار�مشروع�الحكم��الوحدة�ال`_ابية�بمرور�الذكرى�+ربع�ن�مسارا�جديدا،
إ�ى�جانب�تداعيات�5ستحقاقات��الذاتي�vي�إطار�ما�اصطلح�عليه�بالجهوية�ا�تقدمة،

� �ل �الوطÑ&،�م،2015شتنb_��4+خ�_ة &·ëالسيا� �الحقل �ع�ى فالقاسم��وانعكاسا�Ûا
�الديمقراطية �مسألة �إ�ى �مباشرة �يحيل �+ساسية �القضايا �هذه �كل �ب�ن �ا�ش`_ك

�وتدب�_��  �السلطة �ممارسة �هل��خت©ف،وأشكال �التا�ي: �السؤال �طرح �تشرعن كلها
يعد�نتيجة�حتمية�لتحول�ا�جتمع�وتفاعله�ع�ى�مستوى��الو×ي�بأهمية�الديمقراطية

�أ �تغدو §� �أ�Úا �أم �الفكرية، �استباقية�البنية �إجراءات �مجرد �استدعاؤها �يكون ن
�تداعيات� �لها �تكون �ما �غالبا &Æال� �مخاطر�ا��ûلقات �الب©د �تجنب �شأ�Úا �من ضرورية
�يحيلنا� �وخلفياته �منطلقاته �كانت �كيفما &·ëالسيا� �فالسؤال �هنا �ومن وخيمة؟،

وع�فنجاح�كل�مشر �بالضرورة�إ�ى�السؤال�الثقاvي،�من�منطلق��رتباط�الوثيق�بي�³ما،
ذلك�فإن�إنجاز�ا�هام�ا�جتمعية�ا�ص�_ية�لو �يعكس�vي�العمق�الواقع�الثقاvي�للمجتمع،

�حضور� �يقوي �بما �والسلوكات �تغي�_�العقليات �تروم �حقيقية، �ثقافية ��Úضة يتطلب
�ا�ؤسسات�لتجاوز�وضعية�التخلف،�وتحص�ن�ا�جتمع�من�مظاهر�التعصب�والعنف،

�وال½�ميش �ا�غربي�يتم���واستئصال�كل�مظاهر�5قصاء �خاصة�وأن�الحقل�الثقاvي ،
�مغاير�يدعو�إ�ى� �وموقف �الثقاvي، �للتنوع �اخ`�ا�ي �موقف �ب�ن �والتعارض بالتقاطب

  .�نفتاح�ع�ى�مجموع�مكونات�الثقافة�ا�غربية

فã&�تقوم��تم���ا�وقف�+ول�بمجموعة�من�الخطابات�الÆ&�§�تستقر�ع�ى�حال،
�ا�طلقة�للهوية �تأكيد�الوحدة �بصدد�خطابات�تدعو�إ�ى�ع�ى �أخرى�نجدها �وأحيانا ،

  .�خت©ف�مع�إبراز�ال�ûعة�العرقية
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أما�ا�وقف�الثاني�فإنه�يدعو�إ�ى�استلهام�قيم�الحداثة�بما�يساهم�vي�تحقيق�
Üن�شروط��تطلعات�ب©دنا،�والس¾ي�لقيام�مواطنة�متنورة�تؤمن�بالتعدد�و5خت©ف،

� �بمواصفا�Ûا �الكاملة �ا�واطنة �فقط�تحقيق �مرتبطة �غ�_ �والحقوقية السياسية
�ا�غربي، �ا�جتمع �تطور �ع�ى��بص�_ورة �وآثارها �العو�ة �بظاهرة �كذلك بقدر�ارتباطها

�9خر�ع�ى� �مع �والع©قة �والهوية، �الدولة �قبيل: �من �أخرى �قضايا �التفك�_�vي إعادة
  .ا�ستوى�الفكري�والثقاvي�و�جتما×ي�و�قتصادي�والسياë·&�وا�جا�ي

ا�با�عطيات�السابقة�يمكن�الجزم،�أن�التنوع�الثقاvي�يشكل�خزانا�معرفيا�ارتباط
�ا�ستقب�ي��وثقافيا، �ومص�_نا &Ñالوط� �الجما×ي �كائننا �بصم �ع�ى �قادرا �بشريا وموردا

  .شامخا�Üزيد�من�إث�ÝÑعشر�قرنا�لعل�هذا�هو�سر�بقاء�ا�غرب�بحيوية�دائمة،

�التنوع�يتخذ�طاب �فهو�من�جهة�يعb_�أحد�الرهانات�+ساسية�لهذا �مزدوجا، عا
عن�تجدرنا�ا�تعدد�+بعاد�ضمن�أمة�تتم���بعراق½�ا�وماض�Ðا�التليد،�ومن�جهة�أخرى�

�له، �الجيد �التوظيف �لب©دنا��يمكن ��س`_اتيâي �ا�ؤهل ÝÑوغ� �استمرارية �دعم من
�وسياسيا، �ا�تعددة��اقتصاديا �ا�نابع �عن �معb_ة �ثقافية �إقرار�سياسة �خ©ل من

�و+ندلسية،��لثقافتنا �وال�Ðودية، �5س©مية، �والعربية �+مازيغية، �ضم�³ا: �من &Æال
�ع�و5فريقية، �قادرة �ثقافية ��سياسية �ووسائل �ا�عرفة، �عالم �ولوج تصال��ى

الحديثة،�متمحورة�حول�5بداع�بكل�امتداداته�وأبعاده،�ومجسدة�§رتباطها�بالثقافة�
  .5نسانية�الكونية

تستوجب�إعادة�التفك�_�الجما×ي��طرح�ضرورة�مستعجلة،ت�انط©قا�مما�سبق،
�+صول،� �متعددة �والحاضر�Üمة �ا�ا«·& �بالتاريخ �وال�³وض �صيانة �من �يمكن بما

�من�قبل�العديد�من�خصومه،�باعتبار�التاريخ�هو�رمز�هويته، �عليه �ومصدر�النقمة
�ا�عالم، �واضحة �عمل �خطة �بلورة �أخرى �ناحية �من �تستوجب �تدب�_ �كما �أجل �من

�بتاريخ� �ارتبطت �شعبية �أم �كانت �عا�ة �والفنية، �الثقافية �التعاب�_ ��ختلف خ©ق
�بعد،�ا�غرب، �ك�³ها �لم�نتمكن�من�الوصول�إ�ى �تفتح�نوافذ�مشرقة هذه��باعتبارها

الضرورة�ا�ستعجلة�وا�زدوجة�تشكل�ا�بدأ�العام�الذي�يتفرع�منه�ا�شروع�التنموي�
  .وطرق�العمل�الكفيلة�بتحقيقه

� �التاريخ�ع�ى �ثنائية �ب�ن �الجمع �ع�ى �ا�غربي، �الخطاب �يتأسس �+ساس هذا
�الزمان�وا�كان، �يضمن�التوازن�بي�³ما،�و+رض�/ بالرغم�من�التكلفة�الÆ&�ت©زم��بما

Üن�الجمع�ب�ن��و§��ي�سريعة�/�حداثية،�ص�_ورة�ا�جتمع،�ف©��ي�جامدة�/�سلفية،



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 274

�إن�اتسمت�هذه�الثنائية�نسبيا�بالبطء،ح�ÝÆو �)شيئ�ن�متناقض�ن�(+صالة�وا�عاصرة
�ا�ستقبل، �§ستشراف �+مل �تمنحك �+قل �ع�ى &ãستظل��ف� �ا�فارقة �هذه �أن إ§

�ا�ستويات، �جميع �ع�ى �نراكمها &Æال� �5خفاقات �لكل �البارز �ترسيخ��العنوان �أن كما
�وتأهيل� �ا�ا«·& �ترسبات �لتجاوز �الحقيقي �ا�دخل �يشكل �تجاوزها �بضرورة الو×ي

  .جتماعيةباعتماد�اس`_اتيجية�السياسات�� �لبناء�ا�ستقبل،�الحاضر 

إن��نتقال�بمواصفات�هذا�ا�شروع،�إ�ى�مستوى�ا�شروع�ا�جتم¾ي�الحداثي�
vي�ظل�العهد�الجديد،��ن�متطلباته�+ساسية�وضع�+سس�لسياسة�ثقافية�عمومية�

�متحضر، �مغرب �بناء �تحديات �مش�ت©ئم �مواطنة �لقيام تؤمن��`_كة،توفر�الشروط
�لتحقيق� �الوحدة، �إطار �vي �ا�جتمع �مكونات �لجميع �الكاملة �والحقوق با�ساواة

�و�  ��قتصادية �للمواطن�ن،الحاجات �والثقافية �ومشاركة��جتماعية �تعبئة وضمان
�شأ�Úا� �من &Æال� �للتنمية، �الشامل �ا�سلسل �حلقات �تنفيذ �بلورة �vي �الفاعل�ن نفس

�ا�حيط�الدو�ي�والقاري�ومواجهات�العو�ة�بقوة،تحقيق�انخراط�واندماج�ا�غرب�vي�
�الخطاب� �vي �السادس �محمد �تعب�_�ا�لك �حد �ع�ى �ناضجا �أصبح �ا�غرب �أن خاصة

بمناسبة�الذكرى�+ربعون�لذكرى�انط©ق��ا�وجه�للرأي�العام�من�قلب�مدينة�العيون،
�الخضراء، �الوحدة�ا�س�_ة �ملف �vي �اس`_اتيجيا �تحو§ �شكل �الذي �الخطاب �وهو

بالنظر��ا�حققه�ا�غرب�من�تراكم�ومكتسبات�حقوقية�وسياسية�واقتصادية��ال`_ابية،
�ا�لف�رغم�حالة�- �التاريخية�vي�هذا �واكبت�+خطاء &Æال� �أفق�استكمال��-البطء vي

�5ص©حات، �كان��مسلسل &Æال� �الكb_ى �لèوراش �التنظيمية �القوان�ن �ت�ûيل بموازاة
�ا�تقدمة، �الجهوية �ا�جتم¾ي�باعتبا�آخرها �ا�شروع �لبلورة �+نسب �الفضاء رها

�الشاملة� �التنمية �يحقق �بما �وقاريا �جهويا �تصديره �ا�غرب �يع`�م �الذي الحداثي
 .التضامنية

�التنموي� �النموذج �بلورة �له �تخول &Æال� �الشروط �كل �يتوفر�ع�ى �ا�غرب إن
ع�ى�اعتبار��بالنظر�لخصوصيته�الثقافية�ا�تنوعة،�القابل�للتصدير�مغاربيا�وإفريقيا،

�أن�معيار�الديمقراطية�اليوم�يتأسس�ع�ى�5يمان�با �استنادالتنوع�وتدب�_��خت©ف،
� �مجموعة �إ�ى �+بعاد،�من �ا�تعدد �التنموي �ا�شروع �لنجاح �الضرورية الدعامات

 وأهمها:
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I-	W��F��א�	��Z��3�	#�G�`	א�����	/+��3����Z	א���W��Fא��	#�G�`	א�����	/+��3����Z	א���W��Fא��	#�G�`	א�����	/+��3����Z	א���W��Fא��	#�G�`	א�����	/+��  א�

�دول  �عاشت ��لقد �منشغلة �الثالث �� �- العالم �لحظة �الدولة��-ستق©ل ببناء
��الوطنية، �الدول �هذه �ظلت ��- حيث �ا�غرب �+ولوية��-وم�³ا �جدولة �هامش ع�ى

السياسية�بالرغم�من�ا�ساهمة�الفعالة�لبعض�الجهات�ا�شكلة�للكيان�الوطv�،&Ñي�
وما�تزخر�به�من�تنوع�كان��بلورة�الشخصية�الوطنية�ع�ى�امتداد�الحقب�والعصور،

�وإلهام، �قضية�+قاليم�ف�مصدر�إبداع �طرح½�ا &Æال� �بحكم�5كراهات�السياسية إنه
�الرهان�باعتباره��الجنوبية�ع�ى�ا�نتظم�الدو�ي، �vي�كسب�هذا جعل�ال`_ك���محصورا

�ا�لف،�أولوية�+ولويات، �حول�هذا &Ñإ§�أن�ا�غرب��و�لتفاف�حول�5جماع�الوط
فوجه��عات�السلبية�للمسألة،انتبه�منذ�مطلع�الثمانينيات�من�القرن�ا�ا«·&�إ�ى�التب

�الشأن، ��Õذا �التوازن �لتحقيق �جهده �ا�سار،�الكث�_�من �هذا �إثر�نجاح أصبح��وع�ى
�إفريقيا، �دول �من �للعديد �معتb_ا �نموذجا �ا�واطنة��يشكل �سؤال �عودة �بعد خاصة

�الثقاvي، �والتعدد �الحقل��والهوية �بموازاة &·ëالسيا� �الحقل �انشغا§ت ليتصدر
�ل�+كاديم&، �الدولة�وتبعا �فع©�من�بناء �هل�ان½�ينا �السؤال�التا�ي: ذلك�يطرح�علينا

�الحديثة، �بحسابات��العصرية �+مر�يتعلق �أن �أم �ا�واطنة، �مفهوم �لبلورة وانتقلنا
  .سياسية�واقتصادية�تحكم�جدول�+ولويات�و+سبقيات�vي�تدب�_�الزمن؟

�ا�تحكم�فيه،�إن�الجواب�واضح�§�يحتاج�إ�ى�عناء�كب�_��عرفة�حدود�الوضع
�الجميع�بأهمية�اللحظة�التاريخية�الÆ&��إن �مدى�و×ي �يؤشر�ع�ى vي�طرح�السؤال�ما

�ا�ا«·&، &·ëمآ� �تجاوز �ع�ى �إصرار�الجميع �ومدى �جاءت��نعيشها، �الصدد �هذا وvي
م،�لرصد�ا�عيقات�وا�عض©ت�السوسيو�2005ا�بادرة�الوطنية�للتنمية�البشرية�سنة�

من�دون���غرب�vي�العقود�ا�اضية�ع�ى�جميع�ا�ستويات،اقتصادية�الÆ&�عانى�م�³ا�ا
�الحقيقية�للمواطن�ن،� شك�أن�هذه�ا�بادرة�الوطنية�قد�§مست�الكث�_�من�القضايا

�ودينامية�جديدة�vي�ا�جتمع�ا�غربي، �خلق�حراكا بموازاة�ذلك�حاولت�5نصات��مما
ال�+طلس�(أنفكو)�بما�ف�Ðا�قمم�جب�لنبضات�وانشغا§ت�مجموع�الجهات�و+قاليم،

�الصحراوية، �ا�اء��أو�الجهات �وإيصال �الطرق �مد �بخصوص �إنجازات �من �مسها وما
�والهاتف، �التحتية،�والكهرباء �بالبنية �ذلك�من�ا�نشآت�ا�تعلقة �إ�ى مثل�إقامة��وما

ع�ى�الرغم�من�الخصاص�ا�هول�ا�سجل��ا�دارس�وا�ستوصفات�وا�صالح�5دارية،
� �فإن �الشأن، �هذا �أو�الجارية،vي �الحاصلة �إ�ى��5نجازات �أقصاها �من �الب©د جعلت
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علما�أن�ا�غرب�§�ينتم&�إ�ى�نادي�الدول�ا�نتجة��أقصاها�عبارة�عن�أوراش�مفتوحة،
  .للب`_ول

�ÝÆح� &·ëالسيا� �البعد �لتأصيل �ا�لحة �الحاجة �ظهرت �الص�_ورة �لهذه نتيجة
حاولت�من�جه½�ا�إجراء�خاصة�وأن�الدولة��يتمكن�من�مواكبة�التطورات�الحاصلة،

الذي�انت�Ýãإ�ى�تعويض�ضحايا�سنوات��مصالحة�مع�ا�جتمع�بتفعيل�الحوار�الداخ�ي،
�وجb_�الضرر، �البصري،�الرصاص �السم¾ي �من��وتحرير�القطاع �ا�جتمع واستجابة

الÆ&�راهنت�ع�ى�ضرورة��جهته�من�خ©ل�النخب�ا�تنورة�لتأسيس�الجمعيات�ا�دنية،
��جتما �الصالحة،تطوير�الفعل �ا�واطنة �ع�ى �الفرد �وتربية �الكث�_�من��×ي غ�_�أن

غ�_�قادرة�ع�ى�التأقلم�مع�مناخ�التشارك��-ع�ى�مايبدو��-+حزاب�السياسية�§�تزال�
�الصراع، �عوض �النموذج��والتكامل �هذا �vي �بفعالية �للمساهمة �اليوم �مدعوة و�ي

�الشباب، �اتجاه �جاذبي½�ا �يقوي �بما �الت�التنموي �من �والثقاvي�لتخليصه &·ëالسيا� يه
�يعيشه، �أصبح �السياë·&،�الذي �التأط�_ �غياب �لعدة��نتيجة �عرضة �يجعله مما

�متطرفة، �دينية �الثقاvي��استقطابات �الزخم �تخص �أساسية �نستحضر�قضية وهنا
�من� �ا�غرب، �استق©ل �أعقبت &Æال� �الث©ثة �العقود �خ©ل �ا�غرب �شهده الذي

�وتفعيل�الحياة�السياسية�ا�غربية،�مصداقية�وحضور�كان�له�دور�حيوي�vي�إخصاب
�مكرهة، �الخمول�ف`_اجعت�النخب بل��بخ©ف�العقدين�+خ�_ين�فقد�هيمن�عل�Ðما

ومس��مما�انعكس�سلبا�ع�ى�تخليق�الحياة�العامة،�م�³ا�من�فضل�ا�غادرة�الطوعية،
  .vي�العمق�تراجع�منظومة�القيم

�ال �يدبر�هذا �أن �ا�غرب �استطاع �فقد �ذلك �من �الرغم �التنوع�ع�ى �من زخم
بحكمة�بالغة،�نتيجة�حسن�5نصات�و�ستجابة�الفورية�للمطالب�..الثقاvي�وا�جا�ي

  .كلها�دعامات��شروعه�التنموي �ا�شروعة�عن�طريق�الحوار�و5شراك�والتعاقد،

II	-	W?F��א�	א�����	/+����/	א������	א�+����	/א.W	א��PW?F��א�	א�����	/+����/	א������	א�+����	/א.W	א��PW?F��א�	א�����	/+����/	א������	א�+����	/א.W	א��PW?F��א�	א�����	/+����/	א������	א�+����	/א.W	א��P	 	
�الدين�vي�وعين �الجم¾ي،ما�ي�ا�كانة�الÆ&�يحتلها بما�يساعد�ع�ى�نشر�ثقافة��ا

  التسامح؟،

رؤية�جديدة��يعكس�إص©ح�الحقل�الديÑ&�الذي�انطلق�vي�ظل�العهد�الجديد،
�اتسمت� &Æال� �للمملكة، �ا�م��ة �مع�ترسيخ�الهوية �للمغرب، لتكريس�+سس�ا�ذهبية

  .ع�ى�الدوام�بالتوازن�و�عتدال�والتسامح
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�Õدف�ضمان�تدب�_�محكم��©�أساسيا،لقد�جعل�ا�غرب�من�هذا�5ص©ح�حق
�5عتبار�تطور� �بع�ن �تأخذ �استشرافية �رؤية �من �انط©قا ،&Ñالدي� �للشأن ورص�ن

�الهوية�الروحية�للب©د، �ا�حافظة�ع�ى �تتأسس�ع�ى��ا�جتمع�ا�غربي�مع�ضرورة &Æال
  .ثنائية�+صالة�وا�عاصرة

� �Üبريل �ا�لكي �الخطاب �شكل �حقيقية2004لقد �طريق �خارطة محددة��،م
�قطعها، �يتع�ن &Æال� �والخطوات �يتما�·��Ýللمراحل �الذي �ا�جتم¾ي �ا�شروع لتجسيد

�تمك�ن��وجهود�تحديث�ا�ملكة، �ع�ى�أن�5ص©ح�الديÑ&�§�يقتصر�فقط�ع�ى مؤكدا
�ومندمجة، �منسجمة �اس`_اتيجية �من �مواجهة��ا�غرب �ع�ى �بمساعدته كفيلة

،&Ñمؤسسة�إمارة�ا�ؤمن�ن،�بل�يساعد��تحت�إشراف�التحديات�ا�رتبطة�بالحقل�الدي
�ا�ساهمة�بطريقة�عق©نية�وهادفة�vي�تصحيح�صورة�5س©م�الÆ&��-5ص©ح��- ع�ى

�باستمرار، �ل�ساءة �الجماعات��تتعرض ��Õا �تقوم &Æال� �ا�سعورة �الحم©ت �خ©ل من
�عناوين�مسؤولة�عن��5رهابية، �كلها �لل`_اث، �قرائتنا �أثناء إ�ى�جانب�الفهم�الخاطيء

  .إنتاج�التطرف�و5رهاب�+عم�Ýالذي�§�وطن�و§�دين�له

�+فكار� �م�³ا �تتسلل &Æال� �والنقائص ��خت©§ت �لتصحيح �جاءت �رؤية إ�Úا
�البشعة، �الصور �هذه �إنتاج �عن �وتحس�ن��ا�سؤولة �الدينية �ا�ؤسسات عb_�تأهيل

ادة�تنظيم�وهكذا�تم�وضع�اس`_اتيجية�متعددة�+بعاد�عb_�إع�ظروف�العلماء�و+ئمة،
وتأهيل�العلماء�لصقل�تكوي�³م��Õدف�تمكي�³م�من�5جابة�عن��ا�جلس�+ع�ى�للعلماء،

�العصر،�+سئلة �هذا �vي �ا�سلم�ن �تواجه &Æال� �الحداثة��ا�قلقة �سماته �من الذي
  .والتعقيد�vي�نفس�الوقت

�ا�حرض�ن�الذين� �الطريق�ع�ى �قطع ��ي &Ñإن�الغاية�من�تحص�ن�الحقل�الدي
ولذلك�ليس�عبثا�أن�تظل�عيونه�ساهرة��الفتنة�والفو«·�Ýداخل�ا�جتمع،�يس½�دفون 

كما�ليس�عبثا�أن�يمنع��ع�ى�مجال�تنظيم�الفتوى�بشكل�يحافظ�ع�ى�مصالح�+مة،
�مهامهم، �ممارسة �خ©ل �أو�نقابي &·ëسيا� �نشاط �أي �مزاولة �من �يحقق��+ئمة بما

�فيه، �§�لبس �بشكل �والسياسة �الدين �ب�ن �ها�الفصل �الذي�ومراجعة �للتشريع دئة
�ا�عمارية، �ا�تطلبات �مع �وم©ئم½�ا �العبادة �أماكن �تمويلها��ينظم �مصادر وضبط

وشفافي½�ا�وشرعي½�ا�واستمراري½�ا�vي�القيام�بدورها�5شعا×ي�وال`_بوي،�تحت�إشراف�
�للمؤسسات، �الكامل �و§ءهم �ع�³م �معروف �دين �علماء �من �تتكون وقدر�Ûم��مجالس

  .الديÑ&�و�نفتاح�الحداثي�ع�ى�الجمع�ب�ن��ط©ع
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�هذا� �vي �ا�رأة �إشراك �خ©ل �من �ل�ص©ح، �ا�تبصرة �ا�قاربة Ý·¸نن� �أن دون
�ا�كانة�ا�تم��ة�الÆ&�أسندت�للمرشدات�الدينيات�vي�مجال�تأط�_��ا�شروع، وإعطا�Çا

�للنساء، �الخاصة �بالقضايا �والتكفل �+سرية �ترحيبا��الحياة �ا�بادرة �لقيت حيث
�ع� �الدور�واستحسانا �يكرس �نهجا �باعتبارها �العالم، �أنحاء �جميع �vي �واسع �نطاق ى

الريادي�للمملكة،�فأصبحت�هذه�5ص©حات�الجريئة�نموذجا�يمكن�أن�تستفيذ�منه�
بلدانا�أخرى�عازمة�ع�ى�معاكسة�+فكار�الظ©مية�ا�تطرفة،�§سيما�vي�إفريقيا�حيث�

خاصة�vي��ا�غربي�vي�أفق�تعميمه،�أبدت�العديد�من�الدول�رغب½�ا�vي�است�_اد�النموذج
  .ما�يتعلق�بتكوين�+ئمة

أطلق�ا�غرب�"مؤسسة�محمد�السادس�للعلماء�+فارقة"�و�ي��vي�هذا�الصدد،
ورغبة�قوية�vي��مبادرة�تنم�عن�استيعاب�جيد�ومحكم�لتدب�_�الشأن�الديÑ&�با�غرب،

�اس �vي �ا�تطرفة �الجماعات �مشروع �عرقلة ��Õدف �شاسعة، �مساحات تقطا�Õا�ربح
�5فريقية، �القارة �ال½�ميش،�لشباب �أن �فضاءات��خاصة �تشكل �والبطالة والفقر،

  .خصبة�للتطرف

�عديدة، �اع`_اف�دول�غربية �الوقت�الذي�ازداد �vي �ا�ؤسسة �لقد�جاءت�هذه
وعدم��بكون�ا�غرب�يعد�نموذجا�ناجحا�بشمال�إفريقيا�vي�محافظته�ع�ى�5ستقرار،

ية�فقط،�بل�هناك�من�الباحث�ن�ا�غاربة�من�يرى�أن�إع©ن�اقتصاره�ع�ى�ا�قاربة�+من
�كان��Õدف�محاربة� �محمد�السادس�للعلماء�+فارقة" الرباط�عن�تأسيس�"مؤسسة

بما�يقوي�فرص�تبادل�9راء�ب�ن��وتأط�_�الشأن�الدي�Õ�&Ñا،�التطرف�و5رهاب�بإفريقيا،
�وا�عرفية،�العلماء، �العلمية �مداركهم �ا��وينم& �أن �جامعة�خاصة �يتوفرع�ى غرب

�بالعالم، �جامعة �أقدم �باعتبارها �بفاس �الدينية��القروي�ن �ا�ؤسسة �فحضور لذا
بمجموعة�من�الدول�5فريقية�يأخذ�جزءا�مهما�من�الع©قات�5فريقية،�وغ�_�خاف�

،&Ñي�5س©م�تمت�نحو�الصحراء�بوازع�ديvمن��أن�أول�هجرة��&Ñلذلك�فا�كون�الدي
ميته�التاريخية�و9نية�vي�محاربة�الجماعات�ا�تطرفة�بالقارة�خ©ل�ا�ؤسسة،�له�أه

وأنصار��وتنظيم�القاعدة،�وداعش،�بوكو�حرام،�:السمراء�والعالم�5س©مي�عموما�مثل
�الورقة��الشريعة�وغ�_ها، �معb_�عنه�vي �الظاهرة باÞضافة�إ�ى�أن�هدف�محاربة�هذه

ع�ى�تأهيل�أئمة�بشكل�م`�ايد�التأسيسية�للمؤسسة،�لذلك�يعمل�ا�غرب�منذ�سنوات�
وتونس��طالب)،100وغينيا�كوناكري�ب�(�طالبا)،�212وبطلب�من�دولهم�من�ما�ي�ب�(

)� �(�37ب �ب �العاج �وساحل �ب(75طالبا)، �وفرنسا �أن��طالبا)،�23طالبا)، علما
  .طالبا�1000ا�ؤسسة�تؤطر�9ن�حوا�ي�
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�ا�غرب، �س©م�واعتدال،جعلت�منه�قوة��إن�مثل�هذه�ا�بادرات�الÆ&�اتخذها
الÆ&�تس¾ى��وقبلة�Üوروبا�لبلورة�شراكات�اس`_اتيجية�تروم�مكافحة�التيارات�ا�تطرفة،

وvي�هذا�5تجاه��جاهدة�أن�تجعل�منه�قاعدة�خلفية�لزعزعة�استقرار�وأمن�أوروبا،
�يناير� �تقرير�له�نشر�vي �vي أن��م،2015أكد�ا�عهد�+�اني�للشؤون�الدولية�و+منية

والدور�الرئي¸·&�الÆ&��ستقرار�وشرعية�نظامه�السياë·&،م���عن�محيطه�با§ ا�غرب�يت
�الدولة، �§ستمرارية �الضامنة �باعتبارها �ا�لكية �به �تدب�_��تقوم �مستوى �ع�ى وخاصة

  .الشؤون�الدينية

�نجد�حضور�ا�قاربة�+منية،�إ�ى�جانب�البعد�الديÑ&�كرافد�من�روافد�التنمية،
بالنظر�للمعطيات��م،2003ماي�16ا�جال�منذ�تفج�_ات��إذ�يعد�ا�غرب�رائدا�vي�هذا

�للمعلومات، �بنكا �تشكل �باعتبارها �إل�Ðا �توصل &Æمن��ال� �إصدار�ترسنة �vي مكنت
�قانون�5رهاب، وهو�ما�ساعد�ع�ى�نهج�سياسة�استباقية�من��القوان�ن�وvي�مقدم½�ا

�ا�علومة، �إ�ى �الوصول �ع�ى �قدر�Ûا �خ©ل �من �+منية �+جهزة �الخ©يا�وتف�قبل كيك
  .5رهابية�الÆ&�تس½�دف�أرواح�+برياء�العزل 

�كظواهر� �واللساني (&Ñ5ث)� �والعري �الجغراvي �موقعه �بالنظر�لتنوع �ا�غرب إن
الثقافية�مما�أف��Ý·Ùلعبت�دورا�مركزيا�vي�انصهار�كل�مكوناته�بصمت�تاريخه�بالتنوع،

�إمارة�ا�وم �ن�ن�وا�ذهب�ا�الكي�ا�عتمد،إ�ى�استقرار�ا�نظومة�الدينية�الÆ&�تجسدها
�عb_�تاريخ�ا�غرب�لتشكل �ظواهر�تفاعلت �كخصوصية�ووحدته�سر�قوته�باعتبارها ،

�الكونية�شأنه�vي�ذلك�شأن�ا�جتمعات�محكوم�عل�Ðا�بضرورة��  نفتاح�ع�ى�القضايا
ومن�ثمة�ا�ساهمة��دون�أن�تعÑ&�الخصوصية��نغ©ق�ع�ى�ا�كونات�الذاتية،�ا�ائية،

لة�نحو�مسار�وبناء�وصياغة�القيم�الكونية،�بما�يت©ءم�وحركية�العو�ة،�الÆ&�من�الفعا
�إلغا�Çا، �دون �التنوع �قضايا �مع �تتعايش �أن �مظاهر��ا�فروض �تعميم �مع خاصة

�أصب &Æال� �الطائفي �والتعصب &Ñالدي� �الفكرية�التطرف �الساحة �ع�ى ��Ûيمن حت
&�اتسمت�ع�ى�ال�Æا�غربية،�و�ي�مظاهر�مسؤولة�عن�كل��Ûديد�للهوية�جتماعية،و� 

  .عتدال�والوسطيةالدوام�بالتوازن�و� 

وهو�vي�نفس�الوقت�تحدوه�رغبة�أكيدة�للتخلص�من�كل�الكوابح�الÆ&�تعرقل�
�ا�شروعة، �أهدافه �تحقيق �سبيل �vي �التنموية �الوحدة��مس�_ته �قضية �مقدم½�ا وvي

�غرار�الجه �ع�ى �جهويا �قطبا �م�³ا �يجعل �أن �ارتأى &Æال� �بالنظر�ال`_ابية �+خرى ات
� �تفوق �إذ �لها، �ا�رصودة �الضخمة �كل��77للم��انية �لتصحيح �ومختb_ا ملياردو§ر،
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�كوني، �قالب �vي �الجهوي �تصدير�نموذجه �قبل �والثغرات �لكون��النقائص استنادا
الصحراء�أضحت�مصدر�وحدة�وتماسك�كل�ا�كونات�الثقافية�ا�غربية،��ا�تشكله�vي�

�تار  �من�رمزية �ا�غاربة �§�تقبل�ا�ساومة،و×ي �ومستقبلية �وآنية لذلك�لم�يكن��يخية
�اختيار�هذه�+قاليم�لتشكل�ملتقى�التقاطب�+وروبي�و5فريقي�وا�غاربي، بما��عبثا

اقتصاديا�Üن�إفريقيا�§�تحتاج��يجعل�هذه�التجربة�نظريا�رائدة�ع�ى�كل�ا�ستويات،
�تحتاج�لشراكات�ناجحة، �الصد�مساعدات�بقدر�ما د�فا�غرب�مؤهل�للدفع�وvي�هذا

�للجميع، �ا�نفعة �تحقيق �ع�ى �يساعد �بما �الشراكات �ا�ؤشرات���Õذه �ذلك �ع�ى تدل
ا�الية�إذ�يحتل�ا�غرب�ا�رتبة�+و�ى�من�حيث�عدد�+بناك�vي�إفريقيا�منافسا�بذلك�

́خر، من�شأن�ذلك�أن��فرنسا،�لعل�هذا�هو�السر�vي�توثر�الع©قات�بي�³ما�من�ح�ن�
والحضارية��قوية�التبادل�والتعارف�ب�ن�كل�هذه�الخصوصيات�الثقافيةيساهم�vي�ت

بما�يؤهل�ا�غرب�ليلعب�دورا�رياديا�vي�تدب�_�التفاعل�الثقاvي�والحضاري،�باعتباره�له�
�الخطابية �وا�سوغات �وا�جالية �واللوجيستكية �البشرية �ا�ؤه©ت �يؤهله��من ما

  .آلية�لتسويق�مشروعه�ا�جتم¾ي؟اختاره�ك�فما�هو�نموذج�الخطاب�الذي�للريادة،

إن�ا�غرب�استنادا�إ�ى�موقعه�ا�تنوع،�وا�حكوم�با§نفتاح�والتفاعل�مع�9خر،�
يعتمد�سياسة�واقعية�تروم��عتدال�والتوازن�والرغبة�vي�التعاون�بما�يساهم�vي�خلق�

�بتطوير�شراكاته، �ديبلوماë·&،�جو�يسمح �بأسلوب �الخ©فية �القضايا �كل �ومعالجة
�تدب�_��خت©ف،يعت �vي �راجحة �كوسيلة �الحوار�و5قناع �سباقا��مد �تجده ولذلك

�محتضنا� �إما ل©نخراط�vي�كل�التظاهرات�الفكرية�من�مؤتمرات�وندوات�وملتقيات،
�نجاحها، �vي �أومساهما �العربي�5س©مي،�لها �العالم �vي �العالم��سواء �بقاع �باي أو�vي

� �بالتنوع، &Ñالغ� �التاري¿ي �لدوره �والتفاعل�تجسيدا �الثقاvي �التعايش �فرص �يقوي بما
  .بغض�النظر�عن�الخلفيات�وا�رجعيات�ا�ؤطرة�للحوار�الحضاري�ب�ن�الشعوب،

�ا�ؤتمرات� �من �العديد �ا�ملكة �أرض �ع�ى �استضاف �فقد �الصدد، �هذا وvي
إذ�يصعب�علينا��والندوات�وا�لتقيات،�لتقاسم�+فكار�وتعميق�الو×ي�بأهمية�الحوار،

�ج �الغرض،استعراض �لهذا �أقيمت &Æال� �الفكرية �التظاهرات �سنكتفي��ميع لذلك
ببعضها�للوقوف�ع�ى�بعض�مضام�ن�هذا�الخطاب�vي�معالجة�الظواهرالكونية،�وvي�

  .وما�ينتج�عنه�من�عوائق�وتحديات�مقدم½�ا�الحوار�ب�ن�الثقافات�والحضارات،

تظاهرات�سنحاول�vي�هذا�السياق�أن�نتتبع�الخطاب�ا�غربي�من�خ©ل�بعض�ال
�السياسية��الفكرية، �ا�نظومة �وفق �والتسامح �با§عتدال �وصفناه �وأن �سبق خطاب
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�+خرى، �الخطابات �باي �عن �ربما �تم��ه &Æال� �مناصرة��والدينية �إما �غالبا �تأتي &Æال
�5رهاب�أو�متواطئة�بسكو�Ûا، �إ§�ردود��لقضايا ��ي �التجليات�ما �أن�هذه �م�³ا إيمانا

�ت�الصليبية�الÆ&�يش�³ا�الغرب�ع�ى�الشعوب�5س©مية،أفعال�مناسبة�لوقف�الحم© 
�آلية�منفذة�لسياس½�ا��س`_اتيجية�vي�الشرق�+وسط�والعالم� �لجعلها والتمكن�م�³ا

�عموما، �5س©مي �vي��العربي �حدث �غرار�ما �ع�ى �التقسيم �اس`_اتيجية �مقدم½�ا وvي
  .ائمة�طويلةالعراق�وما�يخطط�له�vي�سوريا�واليمن�وليبيا�والجزائر�والق

باعتباره��با�قابل�هناك�خطاب�آخر�يدين�5رهاب�بجميع�أشكاله�ومستوياته،
�عن� �الدفاع �ع�ى �§�يقوون �مدنية �وضعية �يكونون�vي �عزل، �أبرياء �Üرواح اس½�داف

اس½�داف�ا�دني�ن�للضغط��§�تبيح�يجعل�إدانة�5رهاب�مشروعة،�وهو�ما�أنفسهم،
�الدول، �العربية�5س©مية�والحال�أن�هناك�وسائ�ع�ى ل�أخرى�للدفاع�عن�القضايا

باعتبار�مشاكلنا�نحن�من��النضال�والحوار�الداخ�ي،�وvي�مقدم½�ا�أولوية�كما�يزعمون،
  .هذا�أمر�أساë·&�§�ينب»ي�تجاوزه�يتحمل�مسؤولية�إنتاجها�قبل�غ�_نا،

وهو�ما�يستشف�منه�أن�5رهاب�§�ع©قة�له�باÞس©م،�بل�هو�حركات�سياسية�
عb_�خلق��دم�أجندات�غربية�وصهيونية�vي�ا�قام�+ول،�بتمويل�كيانات�(إس©مية)تخ

"جماعات�متطرفة"�كداعش،�والنصرة،�وبوكو�حرام،�وا�رابطون،�وجند�هللا،�وأنصار�
�ا�الية� �5مكانات �لها �وتوفر �قدرا�Ûا، �تفوق �وذخ�_ة �بأسلحة �تمول �إذ الشريعة،

�العا �سائر�أنحاء �vي �ل©ستقطاب �الهدف��لم،الضخمة �لعل �5س©م، �باسم �هذا كل
�تفوت� &Æال� �والقلق�وكل�+جواء Ý·»من�الخوف�والفو� �خلق�حالة �vي �يتج�ى واضح،
�وجه� �vي �تقف �أن �شأ�Úا �من &Æال� �التاريخية �القرارات �واتخاذ �الحوار�الداخ�ي فرص
مخططات�التقسيم،�وخلق�الكيانات�الضعيفة�الÆ&�§�تقوى�ع�ى�ضمان�+من�الرو<ي�

ائي�لشعو�Õا،�إنه�وضع�مناسب�لتمرير�كل�ا�خططات�الÆ&�تحم&�آنيا�ومستقب©�والغذ
�العربية،� �الشعوب �من �غفلة �vي �ذلك �يقع �+وسط، �الشرق �vي �5سرائي�ي الكيان
�فسوريا� �العراق �من �بدءا �ا�ؤامرات، �خيوط �حبك �vي �حكامها �بعض �من وبموافقة

  ...فاليمن

�تت &Æال� �السائدة �الخطابات �من �نوعان �وفهمها�هذان �قراء�Ûا �زاوية �من أسس
�5س©مي، �العربي �هذه��للواقع �بخصوص �اتخذت &Æال� �الدول �من �ا�غرب �كان وإذا

�ا�حلية� �وتطلعاته ،&·ëالسيا� �واقعه �مع �ومنسجما �ومتوازيا �عق©نيا �موقفا الظاهرة،
  .و5قليمية�والجهوية�والدولية،�فكيف�جمع�vي�خطابه�ب�ن�الخصوصية�والكونية؟
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�الخط �رصد �من�إن �يجعل �الذي �الثقاvي �التنوع �حول �ا�غربي �ا�ؤسساتي اب
�لتأسيس�ا �ا�حلية�والعربية��لفهم�الصحيح�للتدب�_�الشاملالحوار�آلية لكل�القضايا

والدولية،�ومحاولة�إيجاد�+جوبة�ا�مكنة�لها،�من�خ©ل�السلسلة�العديدة�للحوارات�
�ا�ملكة، �أرض �ع�ى �نظمها &Æومن�ال� �ومؤتمرات �ندوات �من�من �ت©ها �وما تديات،

  وأهمها:�خ©صات�وتوصيات،�سناخذ�نماذج�م�³ا�علها�تفي�بالغرض،
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	z�U/	z�U/	z�U/	z�U/2003				B������B������B������B������K		 	
�ا�غربية،� �للخصوصية �بإيعاز�من��تجسيدا �ا�غربية �ا�ملكة �أكاديمية بادرت

ا�لك�محمد�السادس�إ�ى�تنظيم�هذه�الندوة�الدولية�حول�موضوع�"حوار�الثقافات�
  هل�هو�ممكن؟�"�

حت�الحاجة�ملحة�من�أجل�م،�حيث�أصب2003ماي��16خاصة�بعد�أحداث�
́خر،�ا�ختلف،مواصلة��  لذلك�استد×ي�لها�عدة�مفكرين�وسياسي�ن�وكتاب��رتقاء�با

�العالم، �عن �جديدة �ومفاهيم �أطروحات ��ناقشة �مختلفة �آفاق �من �وصحافي�ن
�العا�ية� �القيم �مصاف �vي �الثقافة �تجعل �أن �شأ�Úا �من �نظر�وآراء �وجهات ولتبادل

ومن�أهمهم:�السيد�يس�ن،�ومحمد�أركون،�ونصرحامد��ا�ش`_كة�مهما�كانت�أصولها،
� �مايور أبو �وفديركو �اليونسكو)،�زيد، ��نظمة �سابق �سي©ياجيتش��(رئيس وحارث

�كع�ي� �كث�_، �وا�غاربة �+جانب �من �وغ�_هم �والهرسك) �للبوسنة �+سبق (الوزير+ول
�القباج،� �مصطفى �ومحمد �ا�ساري، �العربي �ومحمد �بوطالب، �الهادي �وعبد أومليل،

أحمد�اليبوري،�وسعيد�بنسعيد�ومحمد�+شعري،�وبنسالم�حميش،�وأندري�أزو§ي،�و 
إذ�سنقف�من�خ©ل�بعض�مداخ©�Ûم�ع�ى�عمق�الخطاب�....العلوي،�وحسن�أوريد

باعتبار�جلهم�كان�مسؤو§��ا�غربي�الرسم&�vي�مناولة�قضايا��خت©ف�بكل�مستوياته،
  v.1ي�إحدى�مؤسسات�الدولة،�إ�ى�جانب�الرسالة�ا�لكية�ا�وجهة�§فتتاح�الندوة

  �الرسالة	ا�لكية	ا�وجهة	إ/ى	الندوة:مضمون		-أ		

vي�هذا�السياق�تساءلت�الرسالة�ا�لكية�عن�أسباب�اه`�از�اليقينيات�والتشاؤم�
الذي�أصبح�مخيما�عل�Ðا،�بسبب�تزايد�ال�ûوح�Þقصاء�9خر،�مما�يعÑ&�أننا�أصبحنا�

�ي �دينية، �أك�_�م�³ا �ثقافية �ذات�أبعاد �وجدانية �زمن�قرينعيش�أزمة �vي ب�حدث�هذا
وأننا�وصلنا�إ�ى�صيغة�حضارية�من��عتقاد�فيه�أن�زمن�5ديولوجية�انتÝã،و�ى،�كان�� 

                                                           
�الج©لة�-� 1 �صاحب �وجهها &Æال� �الرسالة �"حوار��نص �الدولية: �الندوة �vي �ا�شارك�ن �إ�ى �السادس �محمد ا�لك

  ثقافات�هل�هو�ممكن؟"�ت©ها�السيد�حسن�أوريد�الناطق�الرسم&�باسم�القصر�ا�لكي�(آنذاك)ال
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�مجا§ت� �vي �ا�ش`_كة، �بقيمها �موحدة �إنسانية �عهد �بزوغ �vي �تساهم �أن شأ�Úا
الديمقراطية�وحقوق�5نسان�و5ع©م�والتواصل،�لكن�كل��·&ء�تبدد�بفعل�"ال`_اجع�

�الدولي �ا�واقف �طبع �الذي �القانون��...ة+خ©ي �كرسها &Æال� �القواعد �من والتنصل
�لضبط� �إ§ ��Õا �يؤت �لم �القوان�ن �من �ال`_سانة �هذه �كل �وكأن �الدولية" والشرعية

فبمجرد�ان½�اء�هذا�الفصل،�ظهرت�من�جديد�ممارسات��الع©قة�ب�ن�الشرق�والغرب،
�ا�إذ�ا�سؤول�عن�إثار��Ûي�ما�نعيش�بعض�أطوارها�9ن�من�عبثية�وفو«·Ý،�قديمة،

  .هو�ا�نتظم�الدو�ي�ونظرته��ستعمارية�الÆ&�تزيد�الغÑ&�غ�ÝÑوالفق�_�فقرا

�&Ñالدي� �الجانب �مستغلة �تمتدح �أصوات �خروج �الخلل، �هذا �نتائج �من كان
��ن� �الغلبة �وأصبحت �العقل، �تغييب �فتم �9خر، �وإقصاء �الهوية �لتحديد كمرجعية

س�_ة�5نسانية�الÆ&�بدأت�تأخذ�يستطيع�فرض�رأيه�ولو�كان�أقلية،�وهو�ما�أثر�ع�ى�ا�
�منذ� �دشنت�به�حضورها �جراء�ما �عb_�أحداث��2001شتنb_��11من%ى�مقلقا �16م،

يؤكد��إ�ى�يومنا�هذا،�ولذلك�فا�غرب�وهو�ينظم�هذه�التظاهرة�الفكرية،�م2003ماي�
  .ع�ى�بقائه�دوما�أرضا�للحوار�والتعايش�والتقارب

�الرسالة �ترى �الخط�_، ��نز§ق �هذا �مضمو�Úا��أمام �الكونية �إعطاء ضرورة
ومدلولها�من�خ©ل�تعامل�الجميع�ع�ى�قاعدة�ا�ساواة�واح`_ام�القوان�ن�ح�ÝÆ§�تفقد�
�vي� �ا�تمثل �با§خت©ف �5قرار _bع� �إ§ �"تتحقق §� �الكونية �أن �علما مصداقي½�ا،
�بذلك�يرسم�مسافة�ب�ن�الكونية�باعتبارها� �تقوم�عل�Ðا" &Æالخصوصيات�الثقافية�ال

�السائد،ت �للنمط �عمياء �ب�ن��بعية �ا�ش`_كة �بالقيم �للتشبث �كآلية �كو�Úا �حيث ومن
  .الشعوب،�وب�ن�ا�حلية�كخصوصية�تر×ى��خت©فات�ا�وضوعية�لباي�ا�كونات

�تنميطيا،�Üننا� �فكرا إن�الكونية�§�ينب»ي�أن�تتجه�نحو�إذابة�الفوارق�وجعلها
�بل �البشرية، �الطبيعة �ضد �سنكون �حاولنا �من��مهما �هو�استثمار�الكونية ا�طلوب

وذلك�بتمك�ن�هذه��خت©فات��خ©ل�العمل�ع�ى�تحس�ن�مستقبل�5نسانية�جمعاء،
من�الت©قح�والتفاعل،�تحقيقا�للوحدة�ا�ؤسسة�ع�ى��خت©ف،�دون�5خ©ل�بالتنوع�

�ثقافية، �خصوصية �الÜ��&Æنه �وا�شروعة �+ساسية �الحقوق �من �فهو�حق �ثمة ومن
vي�بلورة�الهويةتساهم�.  

�&Æال� �الحنيف، �5س©م �تعاليم �حدد�Ûا �كما �الثقافة �تناول �ينب»ي ،ÝÑا�ع� �Õذا
تعتb_�من�مقومات�ا�رجعية�الكونية�للثقافة،�فالرسالة�ا�لكية�ترفض�الخلط�ا�فتعل�
من�قبل�الذين�يأخذون�5س©م�ع�ى�غ�_�حقيقته�الÆ&��ي�دعوة�للس©م�والوئام�ب�ن�
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العلم�أن�التعصب�§�يخص�دينا�بعينه،�بل�يحتم�قطع�الطريق�ع�ى��بÑ&�5نسان،�مع
  .الذين�يعمقون�الهوة�ب�ن�تفاعل�الحضارات�Üغراض�ان½�ازية

�من�تجليات�2003ماي��16إن�أحداث� �تج�ي �باعتبارها �مست�ا�غرب، &Æال� م
5رهاب�الدو�ي�الذي�يستمد�جذوره�من�هذه�الفئة�الÆ&�تتغذى�بالجهل�والحقد�ع�ى�

وهو�ما�يحتم�محاربته�بكافة�الوسائل��م�والديمقراطية�والتضامن�ب�ن�الشعوب،السل
§سيما�م�³ا�الناتجة�عن�القصور�الثقاvي�بموازاة�هيمنة��ا�شروعة،�واجتثاث�جذوره،

بما�يحقق��ال�ûعة�ا�ادية،�وهو�ما�يستد×ي�إعادة�النظر�vي�منظومة�القيم�من�جديد،
�/الرو< �والقيم& �ا�ادي �ب�ن �vي�التوازن �الوسطى �الطبقة �حضور �تقوية �خ©ل �من ي،

�بكل�طبقاته��النسيج��قتصادي �باعتبارها�صمام�أمان�للمجتمع�ككل، و�جتما×ي،
�الخطاب�الداخ�ي� �ونقطة�ارتكاز�أساسية�vي �السواء، �والدولة�ع�ى �والفق�_ة ا�يسورة

�الفئات، �هذه �جميع �ب�ن �والتكامل �التعايش �يقوي �الحقد�بما �ثقافة �تأسيس �بدل
والصراع�الÆ&�تتولد�بتف�&ء�ا�جتمع�إ�ى�طبقت�ن:�ميسورة�وأخرى�فق�_ة،�vي�تراجع�ب�ن�
�ا�حافظة�ع�ى�تماسك� للطبقة�الوسطى�vي�+دوار�الÆ&�كانت�تقوم��Õا،�وvي�مقدم½�ا
�النهج� �بتفعيل �نحو�الحداثة �التوجه �عن �§�بديل �ولذلك �ا�جتمع، �ثم �ومن +سر،

�5نس �حقوق �وثقافة �الفكرية�الديمقراطي �التيارات �جميع �انخراط �وضمان ان،
�بتعدد� �الغنية �ا�غربية �الوطنية �الهوية �وانفتاح �أصالة �الحفاظ�ع�ى �vي "� با�شاركة
وتنوع�روافدها�ومكونا�Ûا�+ساسية،�بمختلف�مشار�Õا�الروحية�والثقافية�والحضارية�

خاصة��-مع�القائمة�ع�ى�التسامح�والتعايش�والتكافل�"�بما�يجعل�كل�طبقات�ا�جت
مؤشر�من�مؤشرات�قياس�التنمية�الÆ&�يع`�م�ا�غرب�حاليا�ركوب�أمواجها،��-الوسطى�

�محليا، �بلور�Ûا �بعد �ودوليا �قاريا �لتصديرها �محاولة �§�خيار�عن��vي �أنه �منه إيمانا
التوجه�نحو�ا�ستقبل�بكل�إكراهاته�وتحدياته،�كما�أننا�سنحاول�صقل�هذه�التجربة�

  .ظات�و�ق`_احات�الÆ&�من�شأ�Úا�أن�تجن��ا�أخطاء�ا�ا«·&التنموية�بكل�ا�©ح

  	-نموذجا		-مداخلة	عKي	أومليل		-ب	

:�لقد�1العوائق�و9فاق��:كانت�لع�ي�أمليل�مساهمة�تحت�عنوان:�حوارالثقافات
�وأنه�لم�يلق�كلمته�vي� كان�خطابه�منسجما�مع�الرسالة�التوج�Ðية�للملك،�خصوصا

                                                           
1 � -� �"حوار�الحضارات�-انظر�� �-هل�هو�ممكن�"؟،أعمال�ندوة�حول: �11�-13� ��_bإعداد�وتنسيق�-�2003دجن:�

صص:�-م��2005- �1ط��-�الرباط�-وزارة�الثقافة�بأكاديمية�ا�ملكة�ا�غربية�-عبد�الحميد�عقار��- خديجة�الكور 
33-�46  
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�ال �ال`_تيبات �بسبب �أن�الندوة، &Ñيع� �وهو�ما �بلبنان، �سف�_ا �لتعيينه �جارية �كانت &Æ
�حيث�تساءل�عن�مستقبل� �السياق�ضمن�الخطاب�الرسم&، �هذا خطابه�يدخل�vي

وكيف�يمكن�أن�يكون�الوضع�vي��الثقافات،�هل�هو�صراع�وصدام�أم�تعايش�وتفاعل،
  �.جميع�5ختيارات؟

ول�العالم�خاصة�إنه�سؤال�ارتبط�بتوسع�الغرب��ستعماري�وهيمنته�ع�ى�د
�منه، �الكرة��الثالث �نصف �أك�_�من �يحتل �الغرب �كان �ا�ا«·& �القرن �منتصف فمع

يتحكم�vي�طرق�ا�واص©ت��من�اقتصاد�العالم،�%80ويسيطر�ع�ى�أك�_�من��+رضية،
�من�تفوقه�الحضاري، وتعامل�مع��ووسائل��تصال�الحديثة،�لقد�كان�الغرب�واثقا

للتاريخ،�كعادات�+كل�واللباس�وا�عمار�والحف©ت،�الحضارات�السابقة�كأ�Úا�متحف�
  .وكل�ما�يؤدي�دورا�سياحيا�أو�يحقق�رغبة�فضول�معرvي

لقد�أدرك�ا�سلمون�Üول�مرة�vي�تاريخهم،�أن�وراء�تفوق�هذه�القوة�العسكرية�
�وا�جتمع� �والتكنولوجية �والعلم ��قتصاد �تنظيم �آخر�vي �لتفوق �اخ`�ال +وروبية

�قيما�وأدر �والدولة، �و�قتصادية �و5دارية �العسكرية �التنظيمات �هذه �وراء �أن كوا
�القانون��ومبادىء، �وسيادة �التعب�_ �وحرية �ا�بادرة �واتخاذ �الحرية �ع�ى كال`_بية

�إعجاب� �فهناك �الغرب، �اتجاه �مزدوج �شعور �الوضع �هذا �عن �نشأ �وقد وا�ساواة،
�ا ��ستعماري �الغرب �هناك �با�قابل �وتفوقه، �الحرية�بمظاهرتقدمه �يضمن لذي

�با�وازاة �ا�ستعَمرة، �الشعوب �حساب �ع�ى �حقوق���واطنيه، �يصدر�إع©نات هو�من
  .5نسان�وجعلها�مرجعا�لدسات�_ه�وقوانينه

لقد�انت��ت�الحركة�الوطنية�لهذه�الثغرة،�واستعملوا�نفس�ا�بادىء�الحقوقية�
�والنقا �الوطنية �+حزاب �تأسيس �vي �الحق �§ن`�اع �والجمعيات،والديمقراطية �بات

  .وا�طالبة�بالحق�vي�التعب�_�وإصدار�الصحف

 �� �دولة �مع �أخرى�لكن �أهداف �لصالح �الديمقراطية �مطلب �تراجع ستق©ل
�كالتنمي �أولوية، �� شكلت �ومواجهة �التبعية �من �والتخلص �الجديد�ة ستعمار

�تجا�و5مb_يالية، �أجل �من �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �شعارات �من وز�وغ�_ها
�_bي�يد�النظام،�عvمراحل�التخلف،�كان�من�نتائج�هذه�الشعارات�تمركز�القطاع�العام�
توزيع�ا�نافع�ع�ى�+عيان�وكبار�موظف�ن�الدولة�ورجال�السلطة،�هكذا�احتلت�الدولة�

�ا�جال �جانب�ا�جال��قتصادي: �إ�ى �السلطوية �حيث��ا�ركزية السياë·&�و�ع©مي،
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�نظ �سياسياافرض �تداول�يسم�لم�ما �إ�ى �تؤدي §� �شكلية �تبقى &ãف� �بالتعددية، ح
  .حقيقي�للسلطة

لذلك�فشلت�الدولة�vي�تحقيق�التحديث�الذي�كانت�تنوي�تحقيقه�دون�دعائم�
�خارج� �ا�جتمع �من �الواسعة �القاعدة �وظلت �شعارالتنمية، �برفع �مكتفية صلبة،

اعية�تحميه�التحديث�التنموي�ا�زعوم،�فمشروع�الحداثة�§�بد�له�من�قاعدة�اجتم
وتدعمه�بعد�مناقشته�و�قتناع�به،�Üنه�عندما�§�تحقق�التنمية�أهدافها،�وتضيق�

�الشباب، �وجه �vي �9فاق �وتسد �ا�عيشية، �الناس �عنوان��أحوال �العطالة وتصبح
�انعكاسا� �الدين �باسم �التشدد �ويكون �ملجأ، �بالدين ��حتماء �يكون �حينئذ +زمة،

�ت &Æال� �ا�زرية، �+حوال �9خر�لشدة �Üن �5س©م، �وعن �عنا �مشوهة �صورا رسم
�التمي��� �§�يستطيع �مناقشاته��-ا�ختلف �vي �لوليدي �يونس �+ستاذ �ذلك �يؤكد كما

� �تتبع½�ا &Æب�ن�5س©م�كدين�أساسه�الفهم�الصحيح�للقرآن�الكريم��- ومحاضراته�ال
ته�البشرية�وما�صح�من�السنة�النبوية،�وب�ن�الثقافة�5س©مية�الÆ&��ي�كل�ما�أنتج

�5س©م، �مâيء �وقد��بعد �ف�Ðا �تصيب �قد &Æوال� �ومفاهيم، �وتصورات �اج½�ادات من
Üن�مصدرها�البشر،�كما�أن�العلوم�لم�تكن�بعد�قد�حققت�التفوق�الحا�ي��تخطىء،

�ليس� �الغرب �من �ا�تنورين �بعض ÝÆوح� �إل�Ðا، �الوصول �وكيفية �ا�علومة �تدقيق vي
يقة،�ح�ÝÆ§�يقدموا�خدمة�مجانية�للمسلم�ن�لم�لذ�Áم�الشجاعة�ل©ع`_اف��Õذه�الحق

  .يستطيعوا�هم�أنفسهم�من�بلور�Ûا�وال`_ويج�لها

�تحقيق� �vي �السلطوية �الدولة �هو�فشل �الذي �الحداثة، �مشروع �فشل أمام
نتج�عنه�نوعان�من�ردود�+فعال:�+ول�يرى�أنه�§�تنمية�حقيقية��تنمي½�ا�ا�زعومة،

أطروحة�الرأي��أساسها�حقوق�5نسان،�واعت�Û_bا�من�دون�تنمية�سياسية�ديمقراطية
الثاني�باطلة�إذ�§�بد�من�تنمية�اقتصادية�تã&ء�الشروط�ا�وضوعية�للديمقراطية،�
فالنضج�الديمقراطي�ره�ن�بتوفر�نضج�اقتصادي،�"فكانت�النتيجة�أن�حرية�الناس�

بد�من�ولذلك�§ �وحقوقهم�5نسانية�وقعت�التضحية��Õا�من�أجل�تنمية�لم�تتحقق،
وضع�+مور�vي�سياقها�الصحيح،�وهو�أن�التنمية�إنما��ي�بالناس�ومن�أجل�الناس،�
�لو�كانت�التنمية،� ÝÆف©�يجوز�أن�يستعمل�الناس�وسائل�من�أجل�غايات�أخرى�ح

  1ذلك�أن�5نسان�غاية�§�وسيلة�"

                                                           
  �35ص:���-هل�هو�ممكن�"؟�،أعمال�الندوة�حول:�"حوار�الحضارات�-� 1
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�&Æا�الحداثة�السياسية�ال�Ðإن�فشل�التنمية،�هو�فشل��شروع�الحداثة�بما�ف
�أ �تمثله��ي �الذي "&·ëالسيا� �ب"5س©م �سم& �ما �رأي �وهذا �الديمقراطية، ساس

�باعتبارها� �معهما، �تتعايش �أن �§�يمكن ��ÚÜا �والحداثة �للتنمية �الرافضة "+صولية"
  .ترفض�كل�تجديد�وتغي�_

�أوضاع� �إليه �آلت �هو�ما �الغرب، �مع �الحوار�الحضاري �آخر�أمام �عائق هناك
�الجمي �باع`_اف �بب©دنا �مستوى�التعليم �ع�ى �طاله �الكب�_�الذي ��رتجال �بسبب ع،

�عن� �يحيد �جعله �مما �الشغل، �بسوق �والb_امج �ا�ناهج �ب�ن �الربط �وغياب التدب�_،
�احتكاك� �يتضاءل �أن �صدفة �فليس �الخار�ي، �ا�حيط �ع�ى ��نفتاح �vي أهدافه
�باللغات� �ا�عرvي �ال`_اجع �إ�ى �باÞضافة �ا�تطورة، �بالجامعات �ا�غربية الجامعة

�والجامعات،��جنبية،+  �وا�عاهد �ا�دارس �vي �ا�قدمة �ا�عارف �جعلت �عديدة عوامل
�الغالب�مستويات�ا�عرفة� �§�تساير�vي معرفة�محلية�تنتج�نفس�+نماط�التقليدية،

  .ا�تقدمة�vي�عالم�اليوم

�الحوار�ال �أمام �عائق �أهم �5ديولوجيإن �vي �يكمن �والفعال، الليb_الية��ةجدي
� &Æال� �ل�ق©ع�الجديدة، �حافزا �كانت &Æال� �ا�عروفة �الغربية �الثقافة �بقيم �تكتفي لم

والجودة،�فحسب،�بل�ابتكرت�قيما��و5نتاج�الكم&،��قتصادي،�واقتصاد�السوق،
مفهوم�و �تدب�_��قتصاد،�ونظام�ال`_بية،و �السياسة،غ�_�مسبوقة�تأسست�ع�ى�نظام�

ذلك�و �م�وداخل�ا�جتمع�الواحد،حقوق�5نسان،�مb_رة�التفاوت�الهائل�vي�عالم�اليو 
�الفردية، �ا�بادرة �أصحاب �إنصاف ��بتكار،و �باسم �ا�غامرة،و �روح الجهد�و �قبول

�قيم�و �الخاص، �ع�ى �معتمدين �§�زالوا �عموما �ا�سلم�ن �أن �ح�ن �vي �الفردي، الذكاء
لذلك�فالع©قات�الدولية�من�منظورهم�§�ينب»ي�أن�و �العدالة��جتماعية،و �التضامن

ع�ى�مكافأة�العاجزين،�والطامع�ن�لقطف�ثمار�جهد�9خرين،�وتقاسم�ثروا�Ûم�تقوم�
  .باسم�التضامن�والتكافل

ولذلك�§�يمكن�vي�ظل�هذه�الشروط،�الحديث�عن�حوار�الثقافات�وتفاعلها�مع�
� �الغربية �فالثقافة �الثقافية، �العرقية �هذه �للحداثة�أصحاب �ا�نتجة �وحدها �ي

�الديمق �والسياسة �طريق��قتصادية �عن �التغريب �إ§ �للحداثة �طريق �ف© راطية،
الليb_الية،�فإيما�Úم�قوي�أن�الليb_الية��قتصادية،�والديمقراطية�الليb_الية��ي:��Úاية�

 .التاريخ
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�فرغم�تفوق�الغرب�وهيمنته،�إ§�أن�هناك�شعور�بدأ��Áدده�vي�مركزه�وقوته،
�الحياة، �vي �عيشه �ونمط �قيمه �الخطر�ماثل�وvي �أن �بالتحديد،��جازم�ن �5س©م vي

خاصة��بسبب�5رهاب�الذي�يبيح�الجهاد�ع�ى�الغرب�والبلدان�5س©مية�ا�والية�له،
التحو§ت�الÆ&�أصبح�الغرب�يعرفها�نتيجة�الحضور�ا�`�ايد��واطن�Ðا�من�أصول�عربية�
�مع� �تام �تعارض �vي �الدينية، �الثقافية �هوي½�م �إثبات �ع�ى �حريصون �وهم وإس©مية،

�القانوني�وال`_بوي�والقيم&،�علمانية �بنظامها �إدماج�كل��أوروبا رغم�أن�من�أهدافها
�لكن� �ا�واطنة، �وواجبات �حقوق �vي �متساوون �أفراده �منسجم، �مجتمع �vي ا�واطن�ن
هذا�5دماج�غ�_�حاصل�لغالبية�ا�هاجرين�الذين�أصبحوا�مواطن�ن�بالوثائق،�لك�³م�

�أو�مم½�ن �وعاطلون �ا�دن، �ضوا<ي �vي �دنيا،مهمشون �مهنا �5قصاء��ون �من يعانون
�فقضية� �ولذلك �مرتفع، �ا�دارس �من �تسر�Õم �كث�_ة، �أحيانا �والعنصري �جتما×ي

فعدم�تمك�³م�من��اندماجهم�§�ينب»ي�أن�تخ`�ل�vي�تطبعهم�بقيم�العلمانية�+وروبية،
�الظل� �العيش�vي �إما �يجعلهم�أمام�وضعيات�ث©ث: �ندماج��قتصادي�و�جتما×ي

فا�من�ا�شاكل،�وبعضهم�يتجه�إ�ى�العنف�وا�خدرات،�وبعضهم�يتحدى�ا�جتمع�تخو 
بعدما��ككل��Õوية�+جداد،�تلك�الهوية�الÆ&�أصبح�+وروبيون�أنفسهم�منشغل�ن��Õا،

�أوروبا��ي�الÆ&�تث�_�مسألة�الهوية،�Üن�ثقاف½�ا�وقعت� كانت�الشعوب�الÆ&�استعمر�Ûا
�فاÞس �لذلك �الغرب، �حضارة �تحدي �بكل�تحت �حضوره �يفرض �بدأ �الغرب �vي ©م

�سؤال��ألوانه، �طرح �يحتم �مما �بدورهم، �الهوية �سؤال �يطرحون �الغربيون فأصبح
أساë·&،�كيف�يمكن�ممارسة�الخصوصية�الثقافية�دون�أن�تفÙ·&�هذه�ا�مارسة�إ�ى�

  .تراجع�ا�كتسبات�ا�دنية�للمجتمع�الغربي؟

دات��جتماعية�والسياسية�الÆ&�أكيد�أن�+مر�يحتاج�إ�ى�إعادة�النظر�vي�التعاق
�وحدهم، �+صلي�ن �+وروبي�ن �شعور �موقع �من �ظهرا�Úم��تمت �محل �يحل �أن قبل

�إس©مية، �أصول �من �جدد �ف�Ðا��مواطنون �يشارك �أن �ا�راجعات �لهذه �§بد ولذلك
مج½�دون�إس©ميون�أوروبيون،�بناء�ع�ى�طبيعة�حياة�وأوضاع�مسلم&�أوروبا،�بحكم�

بما�يفرضه�الوضع�من�حقوق�وواجبات��اطن½�م�vي�هذه�الدول،خصوصية�حيا�Ûم�ومو 
  .إسوة�بإخوا�Úم�+وروبي�ن

�الطريق� �تعبيد �يجعلهم�قادرين�ع�ى �ما �من�الكفاءة �يكفي �أن�لهم�ما وأعتقد
�ا�شروع �ا�واطن�ن��Þنجاز�هذا �هؤ§ء �أصول �Üن �أحد، �من �خارجية �نيابة �دون من

� �منعهم�قبل�ذلك�وإ�-ا�سلم�ن�عديدة،�§�يمكن�أن�يتفقوا ح�ÝÆ§�يفهم�أن��-§�ما
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لوكالة�خارج�وأن�هناك�من�يدافع�ع�³م�با�مسلم&�أوروبا�يعيشون�الغربة�و�ضطهاد،
مسلمة��ن�إخوة�§�يعÑ&�وكالة�أحد�ع�ى�أحد،�أو�وصاية�جماعة�الحدود،�فكون�ا�سلم

�ع�ى�أخرى،�إن�مستقبل�مسلم&�أوروبا�هو�شأ�Úم�يخصهم�لوحدهم،�فا�عول�عل�Ðم
�والحضاري، �الحوار�الثقاvي �وإخصاب �إنجاح �كل��vي �تضع �لحوارات �يؤسس لعله

  .vي�خدمة�5نسانية�جمعاء�5بداعات

2	-		A�	 	�א%$��א� 	�*	א������� 	א%�א� f�f�)?	 W9�>	Bא����	 �Yh�	A�	 	�א%$��א� 	�*	א������� 	א%�א� f�f�)?	 W9�>	Bא����	 �Yh�	A�	 	�א%$��א� 	�*	א������� 	א%�א� f�f�)?	 W9�>	Bא����	 �Yh�	A�	 	�א%$��א� 	�*	א������� 	א%�א� f�f�)?	 W9�>	Bא����	 �Yh�
	
��P	،?	א��+�:��	�!�Z3�	א��/�J�	9 .	
��P	،?	א��+�:��	�!�Z3�	א��/�J�	9 .	
��P	،?	א��+�:��	�!�Z3�	א��/�J�	9 .	
��P	،?	א��+�:��	�!�Z3�	א��/�J�	9 .14				-				16					��F��	��F��	��F��	��F��2005



KKKK	 		 		 		 	
ا�لكية�لصاحب�الج©لة�محمد�السادس�نظمت�ا�ملكة�ا�غربية�تحت�الرعاية�

�ملموسة� �مبادرات �خ©ل �من �والحضارات �الثقافات �ب�ن �الحوار �"لتعزيز مؤتمرا
�vي�مجال�تدب�_�الحوار، �بصي½�ا �شاركت�فيه�ست�منظمات�مشهود�لها �ومستدامة�"

�منظمة�اليونسكو،�ومنظمة�ا�ؤتمر�5س©مي،�و5يسيسكو، وا�ركز��و+لكسو،�و�ي:
كي�للثقافة�والتنمية،�ومؤسسة�أناليند�+ورومتوسطية�للحوار�ب�ن�الثقافات،�الدانمار 

بمشاركة�مجلس�أوروبا�بصفته�م©حظا،�إذ�تعد�هذه�ا�بادرة�نموذجا�للتعاون�الدو�ي�
�التعليمية� �الb_امج �مجا§ت �vي �ملموسة �خطوات �عدة �وتحديد �صياغة �إ�ى ا�تطلع

  .بلدا�30ب�_�يمثلون�أزيد�من�خ�100وال`_بوية،�لهذا�الغرض�حضر�ا�ؤتمر�

تعاقبت�تدخ©ت�رؤساء�وممث�ي�ا�نظمات�ا�ذكورة�خ©ل�الجلسة��فتتاحية�
�العملية� �والخطوات �ا�ؤتمروأهدافه �موضوع �بشأن �نظرهم �إبراز�وجهات �أجل من

  1ا�فروض�أجرأة�خ©صا�Ûا،�وvي�هذا�السياق�تدخل�كل�من:�

�� إ�ى��تويجري�عن�منظمة�5سيسكو،دعا�+ستاذ�عبد�العزيز�بن�عثمان�ال�-أ
�داخل� �تندمج �مبادرات �اتخاذ �خ©ل �من �والحضارات �الثقافات �ب�ن تعزيز�الحوار
́خر�"� التنمية�ا�ستدامة،�مؤكدا�ع�ى�الحاجة�الضرورية�§كتساب�معرفة�عميقة�"�با

بناء�ع©قات�متكافئة�عنوا�Úا��ع�ى�مستوى�الو×ي�بالتاريخ�والقيم�وكل�ما�يساعد�ع�ى
�و� ح�  �ا�تبادل �التفاعل�`_ام �vي �مساهمة �كخصوصية �الثقاvي �بالتنوع ع`_اف

الحضاري�ب�ن�+مم،�لذلك�دعا�إ�ى�استنفار�الجهود�والطاقات�من�أجل�تعزيز�ثقافة�
�ع�ى� �ب�ن�الشعوب،�Üن�موضوع�حوار�الثقافات�ليس�رهنا الحوار�والتعايش�السلم&

بقدر�ما�ينب»ي�أن�يصبح�شأنا�عاما�منظمة�أو�جهة�أكاديمية�أو�ثقافية�أو�سياسية،�
                                                           

مشروع�تعهدات�الرباط،�خ©صات�ونتائج�مؤتمر�الرباط�حول�"�تعزيز�الحوار�ب�ن�الثقافات�والحضارات��:أنظر�-� 1
  من�خ©ل�مبادرات�ملموسة�ومستدامة�"
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تغنيه�خb_ات�كل�الفاعل�ن�من�مختلف�ا�شارب،�لذلك�أعلن�من�موقعه�كرئيس�عن�
تقديرا�للمصالح�ا�ش`_كة�الÆ&��إيمانه�العميق�بأهمية�الحوار�البناء�ا�تفاعل�مع�9خر،

من��تجمعه�مع�باي�ا�نظمات�ا�شاركة�vي�ا�ؤتمر،�وvي�هذا�السياق�استعرض�سلسلة
�ا�نظمة�خدمة�للسلم� ا�ؤتمرات�والندوات�والدراسات�و5صدارات�الÆ&�ساهمت��Õا
�وتعي�ن� �الغربية �الجامعات �بعض �للحوار�vي &·ëكر� �تأسيس �أهمها �كان والتعايش،

 .سفراء�5يسيسكو�للحوار�ب�ن�الحضارات

� ��-ب �والثقافة�أكد �والعلوم �العربية �ا�نظمة �عن �بوسنينة �ا�نâي +ستاذ
و)،�ع�ى�أهمية�الحوار�ودوره�الفاعل�vي�مواجهة�+طروحات�ا�غلوطة�للصراع�(ألكس

والصدام�ب�ن�الحضارات،�خاصة�أن�الثقافة�العربية�5س©مية�ثقافة�حوار�وانفتاح�
�بامتياز، �9خر ��Õا��عن �قامت &Æال� �ا�ختلفة �والتداب�_ �ا�بادرات �استعرض كما

�vي�مجال�الحوار، `_بوي�أشار�إ�ى�أنه�ينب»ي�إعطاء�+ولوية�ففي�ا�جال�ال�(+لكسو)
́خر�الÆ&�توفرها�ا�ناهج�التعليمية� لتعلم�قيم�العيش�معا�من�خ©ل�معرفة�أفضل�با
�الثقافات� �ب�ن �أفضل �لتعارف �مش`_كة �ثقافية �تظاهرات �وتنظيم �ا�درسية والكتب

�العمل�ع�ى�تحس�ن�ص �وبخصوص�ميدان�5ع©م�أشار�إ�ى�ضرورة ورة�والحضارات،
ستفاذة�من�5مكانات�الهائلة�الÆ&�تتيحها�شبكة�+ن`_نيت�خر�vي�وسائل�5ع©م،�و� 9 

 .vي�مجال�التقارب�كمدخل�للتعارف

�من�جهته�دعا�ممثل�ا�دير�العام�لليونسكو�السيد�هانس�دورفيل�إ�ى�بناء��ج� ـ
�+فكار، �لهذه �والفعال �العم�ي �الت�ûيل �للحوار�وب�ن �النظرية �ا�قاربة من��جسر�ب�ن

�الشريكة� �+طراف �كافة �تل`�م �ا�يدانية �لل`_جمة �قابلة �ملموسة �مبادرات خ©ل
�vي�إطار�برامج�عملها، ح�ÝÆ§�يتم�تكرار�التجارب�السابقة�الÆ&�أخذت�ع�ى��بتنفيذها

عاتقها�تنفيذ�سلسلة�من�+نشطة�vي�مجال�تعزيز�الحوار،�إ§�أ�Úا�لم�تسفر�عن�نتائج�
�الض �من �أصبح �ثم �ومن �أك�_�دقة،ملموسة، �جديدة �مقاربات &Ñتب� �أن��روري وأفاد

منظمة�اليونسكو�تق`_ح�من�جان��ا�ال`_ك���بشكل�أكb_ع�ى�التظاهرات�5قليمية�والشبه�
�_bع� �حوار�فع�ي، �أسس �لبناء �بالغة �أهمية �تكت¸·& &Æال� �القضايا ��ناقشة إقليمية

خ`�ل�vي�مشاركة�إشراك�عدد�من�الفاعل�ن�vي�هذا�ا�جال،�لتجاوز�النمط�التقليدي�ا�
مع�تنويع�ا�بادرات�الخ©قة�لتشمل�مجال�5بداع�الفÑ&�من��الدوائر�الرسمية�فقط،

�روافد� �عدة �له �تكون �للحوارأن �يمكن ÝÆح� �وتشكيل، �وسينما �ومسرح موسيقى
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ودعامات�تساعد�ع�ى�تجسيد�التنوع،�vي�أفق�إقرار�السلم�و+من�عb_�تعزيز�التعاون�
 .تصالين�ال`_بية�والعلوم�والثقافة�و��ا�ميادvي�جل�ا�يادين،�وvي�مقدم½

�� �ا�ؤتمر��-د ��نظمة �العام �+م�ن �ممثل �الطيب �الدين �سعد �السيد وتحدث
vي�مجال�تعميم�الو×ي�بأهمية�حوار�الحضارات�vي�أنحاء��5س©مي�عن�جهود�منظمته

ز�ع�ى�وأشار�إ�ى�أن�هناك�حاجة�ملحة�إ�ى�نهج�تداب�_�جديدة،�ترتك�عديدة�من�العالم،
�ارتفاع� �مقدم½�ا �وvي �الجديدة، �العا�ية �الظروف �معالجة �vي �علمية �خطوات نهج
�قامت� �ا�ؤتمر�5س©مي �منظمة �أن �وأضاف �(5س©موفوبيا)، �5س©م �من الخوف
�لرصد� �إس©مي �مرصد �إنشاء �خ©ل �من �الخوف، �هذا �لتبديد �ا�بادرات �من بالعديد

دورها�بضرورة�مراجعة�الكتب�وا�ناهج�وتتبع�مظاهر�الكراهية�ل�س©م،�واجتثات�ج
�الدرا �الصدد �هذا �وvي �الغرب، �vي �حوار�ثقاvي��تكدأسية ��د�جسور �دعمها ا�نظمة

وب�ن�ممث�ي�الجاليات�5س©مية��واجتما×ي�ب�ن�الدوائر�الحكومية�الرسمية�vي�الغرب،
  .تا�قيمة�بالغرب،��Õدف�بناء�الثقة�وحل�ا�شك©ت�الÆ&�تواجه�مثل�هذه�+قليا

وأكد�مدير�ا�ركز�الدانماركي�للثقافة�والتنمية�السيد�أو§ف�ج�_§ش�هانسن��-�ه
�الحاجة�ا�لحة�للقيام�بمبادرات�ملموسة، �بتعزيز�التنوع�الثقاvي�وترسيخ��ع�ى كفيلة

�مستوى� �إ�ى �الفلسفي �ا�ستوى �من �تحويلها �ع�ى �والعمل �الكونية، �5نسانية القيم
��ع�ى�ميادين�5ع©م�والثقافة�وال`_بية،�مبادرات�ملموس�ومستدام،�من�خ©ل�ال`_ك�

من�شأ�Úا�التصدي�للجهل�والصور�النمطية،�وبناء�أسس�حوار�حقيقي�يقوم�ع�ى�نبذ�
�التنو  ÝÑغ� �اعتماد �قاعدة �ع�ى �والصراع، �هذا�العنف �vي �انط©ق �نقطة �الثقاvي ع

مل�الرباط�واق`_ح�أن�يعمل�ا�شاركون�vي�ا�ؤتمر�ع�ى�تيس�_�تنفيذ�خطة�ع�تجاه،�
�يمثلو�Úا، &Æال� �إطار�ا�نظمات �وvي �مجتمعا�Ûم �استضافة��داخل �باق`_اح �تقدم كما

وذلك�vي��م،�2006تابعة�نتائج�مؤتمر�الرباط�تنظيمه�بالدانمارك�سنة��ا�ؤتمر�ا�وا�ي،
  .إطار�مهرجان�ثقاvي�كب�_�حول�"صور�الشرق�+وسط"

ر�التنفيذي��ؤسسة�أنا�ليند�من�جانبه�دعا�السيد�تراوغوت�شوف½�الر�ا�دي�- و�
+ورومتوسطية�للحوار�ب�ن�الثقافات،�إ�ى�إشراك�الشباب�vي�الحوار��Õدف�استيعا�Õم�

�ا�عاي�_�ا�ش`_كة، �إطار�اح`_ام �vي �5نسانية �التعليم،�القيم �vي �ع�ى��خاصة مشددا
»ي�ضرورة��نتقال�بالحوار�ب�ن�الثقافات�من�أنماطه�التقليدية�إ�ى�التعاون�الذي�يل

�توف�_� �ع�ى �ال`_بية �مجال �vي �ترتكز�الجهود �أن �وينب»ي �والوطنية، �الفكرية الحدود
حوار�من�شأنه�أن��ا�هارات�الفكرية�الضرورية�لبناء�الحوار�ب�ن�+فراد�والجماعات،
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وشدد�ع�ى�أنه�§�ينب»ي�ربط��يسمح�بممارسة�حق�5نسان�vي�تقرير�انتمائه�الثقاvي،
واستنادا�إ�ى��ية�والدينية�واللغوية،قن�+مم�وا�جموعات�العر لتنوع�ب�التنوع�الثقاvي�با

� �الثقاvي �التنوع �لليونسكو�حول �العالم& �5ع©ن �يتع�ن�2001الصادر�سنة �فإنه م،
�عمل��  �شوف½�الر�ورقة �السيد �ثمن �وقد �وتفاعلها، �وتداخلها �الهويات �بتعدد ع`_اف

داعيا��ظمات�الست�ا�شاركة،مؤتمر�الرباط�باعتبارها�أرضية�مش`_كة�للعمل�ب�ن�ا�ن
  .نخراط�vي�هذه�ا�بادرةمجلس�أوروبا�إ�ى�� 

�أوروبا،�-ز �بمجلس �مدير�ال`_بية �مارا �غابرييل �ا�جلس��وعb_�السيد �دعم عن
§سيما�vي�ما�يتصل��وأكد�ع�ى�أهمية�مدلول�الوحدة�vي�إطار�التنوع،��بادرة�الرباط،

مb_زا�أن�رؤساء�الدول��ياë·&�وثقاvي،وإنسانية،�كمشروع�س�ببناء�أوروبا�ديموقراطية
vي�مقدمة��والحكومات�الستة�و+ربعون�+عضاء�vي�مجلس�أوروبا�قد�أكدوا�مؤخرا،

�ا�جلس، �ثقافة��أولويات �وبناء �الثقاvي �التنوع �إغناء �نحو �الس¾ي �أهمية ع�ى
�الثقافية� �+نشطة �تلعبه �أن �يمكن �الذي �الهام �الدور �ع�ى �مؤكدين ديموقراطية،

ة�vي�تحقيق�التفاهم�والتضامن�و�لتحام�الجما×ي،�وشدد�ع�ى�ال`�ام�ا�جلس�وال`_بوي
بمواصلة�جهوده�وتكثيفها�vي�سبيل�دعم�الحوار�والتعاون�ب�ن�الثقافات،�بما�vي�ذلك�

،&Ñولهذا�الغرض�سيواصل�مجلس�أوروبا�توظيف�جميع�الوسائل�ا�تاحة��البعد�الدي
�ا�جا§ت�ذات�+همية، �ا�واطنة�وحقوق�5نسان�وتدريس�من�قبيل�ال`_ب�vي ية�ع�ى

وvي�مجا§ت�أخرى�كال`_اث�والسياسات�الثقافية�و5ع©م�وتكوين�ا�درس�ن��اللغات،
  .وبرامج�التبادل�ب�ن�الطلبة�والتعاون�ب�ن�الشباب

  1:تصالحول	ال��بية	والثقافة	و�	التوصيات	-ح	

ث©ث�ورشات،�همت�فتتاحية�vي�إطار�صلت�أشغال�ا�ؤتمر�بعد�الجلسة�� توا
ان½�ت�بتقديم�عدة�مق`_حات�vي�مجال�الحوار�ب�ن��ال`_بية�والثقافة�و�تصال�والعلوم،

  وقد�جاءت�التوصيات�ع�ى�الشكل�التا�ي:�الثقافات�بإجماع�ا�شارك�ن،
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  حول	ال��بية:	-	1

  .توصيات	عامة

� �الس�-أ �ومبادىء �ا�ش`_كة �5نسانية �القيم �الحوار�ع�ى �يقوم �أن �©م،ينب»ي
وحقوق�5نسان�والتسامح�وا�واطنة�والديمقراطية،�و�ي�قيم�ومبادىء�تشكل�جزءا�

�من�التعليم�الجيد، �عند�مراجعة��§�يتجزأ �وا�بادىء �القيم �هذه �وجب�مراعاة لذا،
�وتطوير�ا�ضام�ن�وا�نهجيات�وتكوين�ا�درس�ن�وvي�عملية�التعلم،�ا�ناهج�الدراسية،

�+سر� �إشراك �ع�ى �الحرص �الحوار�مع �هذا �شأن �فمن �ا�جتمع، �مكونات ومختلف
5سهام�بشكل�بارز�vي�مراجعة�الكتب�ا�درسية،�وإنتاج�مواد�تربوية�جديدة،�وتسخ�_�

  .تقانات�ا�علومات�و�تصال�ع�ى�نحو�ناجح

� �ا�ناهج�الدراسية�-ب �مراجعة �التبسيط،و �،يجب �vي �5فراط وتنمية��تفادي
  .ده�ا�تعددة�وبمصادره�وإسهاماته�ا�ختلفةالو×ي�با§خت©ف�الثقاvي�وبأبعا

�مرحلة��-ج� �الثقافات�vي �إدماج�التعليم�متعدد يتع�ن�ال`_ك���بشكل�أكb_�ع�ى
،&·ëا�در� �قبل �الثانوي��التعليم �التعليم �مراحل �vي �ومواصلته &·ëسا+� والتعليم

  .vي�إطار�منظور�طويل�ا�دى�لعملية�التعليم�والعا�ي،

Þدماج�أبعاد�الحوار�ب�ن�الثقافات�vي�برامج�التعليم�غ�_��ينب»ي�إي©ء�العناية�- د�
النظامي،�وحم©ت�محو�+مية،�و+نشطة�ا�وازية�للمناهج�الدراسية،�من�قبيل�برامج�

  .التبادل�وا�لتقيات�الخاصة�بالشباب

يجب�وضع�التعليم�متعدد�الثقافات�vي�سياق�ظاهرة�العنف�vي�ا�دارس��-ه�
  .�ى�اح`_ام�مظاهر��خت©ف�والتعامل�معها�vي�إطار�تشاركيوالحاجة�إ�وvي�ا�جتمع،

ينب»ي�أن�توفر�الb_امج�التعليمية�القدر�الكاvي�من�ا�علومات�حول�الديانات��- و�
  .وإبراز�القيم�والقضايا�+خ©قية�ا�ش`_كة�بي�³ما�الرئيسية،

�وا�بادر �-ز� �الشبكات �من ��ستفاذة �دائرة �لتوسيع �+ولوية �إعطاء ات�ينب»ي
وتوظيف�5مكانات�الÆ&�تتيحها��التعليمية�تحت�إشراف�ا�نظمات�الدولية�و5قليمية،

  .توظيفا�خ©قا�من�أجل�بناء�الحوار�ب�ن�الثقافات
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� �ب�ن��-أ �والحوار �بالتعليم �الصلة �ذات �التعاريف �وتوحيد �ا�فاهيم تحديد
  .الثقافات

� �معا�-ب �ووضع �وطنية، �إصدار�تشريعات �دولية�تشجيع �معيارية ي�_�أو�آليات
  .للحد�من�تشويه�صورة�9خر�vي�ا�قررات�الدراسية

إعداد�أدلة�توج�Ðية�حول�التعليم�متعدد�الثقافات،�اعتمادا�ع�ى�البحوث��- ج�
  .والتجارب�السابقة،�كتلك�ا�تعلقة�بتدريس�ال`_اث�5نساني�والتاريخ�و5صدارات،

موجهة�Üغراض��يم�والحوار�ب�ن�الثقافات،إعداد�مواد�تربوية�vي�مجال�التعل�-د�
  .والعمل�ع�ى�تعميمها�علمية�ولتكوين�ا�درس�ن،

�برامج�تكوين��-ه� �vي �محوريا الحرص�ع�ى�جعل�الحوار�ب�ن�الثقافات�عنصرا
&Mا�درس�ن�أثناء�مسارهم�ا�.  

�الحياة��- و� �vي �الضرورية �والكفاءات �ا�هارات �§كتساب �ا�تعلم�ن تعزيزقدرات
باعتبار�ذلك�شرطا��مع�ال`_ك���ع�ى�الفكر�النقدي�القادر�ع�ى�حل�ا�شك©ت،�،اليومية

  .من�شروط�التعليم�متعدد�الثقافات

�عن��-ز� �ا�درسية �الكتب �vي �النمطية �الصور �حول �دراسات �إعداد مواصلة
  .واتخاذ�5جراءات�الكفيلة�بتصحيحها�ثقافة�9خر،

� �وت�-ح �اللغات �لدور �العناية �من �ا�زيد �الحوار�ب�ن�إي©ء �جسور ��د دريسها
�اللغات�ا�حلية، �ال`_ك���ع�ى �مع �باللغة�+م،�الثقافات �مجال�محو�+مية �vي �§سيما

إضافة�إ�ى�تعزيز�تدريس�اللغة�العربية�vي�البلدان�غ�_�الناطقة��Õا�ل`_سيخ�قيم�الفهم�
  .والتفاهم

وتدريس�تشجيع�الحوار�ب�ن�الثقافات�vي�ا�دارس�من�خ©ل�تعليم�خ©ق��-ط�
  .الفنون�وا�سرح�والغناء�وا�وسيقى

العمل�ع�ى�ترسيخ�الحوار�ب�ن�الثقافات�من�خ©ل�مناهج�دراسية�تشمل��- ي�
�الثقافات� �ب�ن �للتواصل �جسرا �باعتبار�ذلك �الرياضية، �و+نشطة �البدنية ال`_بية
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م�لل`_بية�البدنية�2005والشباب�ع�ى�وجه�الخصوص،�وذلك�vي�إطار�السنة�الدولية�
  .رياضةوال

تشجيع�إحداث�جوائز�للتم���vي�مجال�أنشطة�التبادل�ب�ن�الثقافات�ع�ى��- ل�
إ�ى�جانب�تنظيم�مهرجات�ع�ى�مستوى�ا�دارس�ل`_سيخ��ا�ستوى�الوطÑ&�و5قليم&،

التنوع�الثقاvي،�وإحداث�ا�زيد�من�الكراë·&�الجامعية�vي�مجال�الحوار�ب�ن�الثقافات�
  .vي�بلدان�ومناطق�ثقافية�مختلفة

� �السمعي�-م �و�تعزيز�تسخ�_�الوسائل �ا�علومات �وتقانات �البصرية تصال�ة
�الحوار�ب�ن� �بناء �أجل �من �التعليم �مجال �vي �والتشاركية �التفاعلية �ا�قاربات لدعم

  .التعليم

  الثقافة:	-2

  1توصيات�عامة:

تحتاج�ا�فاهيم�الرئيسية�vي�مجال�الحوار�ب�ن�الحضارات،�إ�ى�مراجعة�من��-أ�
�ا� �من�قبل �تعاريف �إ�ى �التوصل �بغية �و+كاديمي�ن، �والعلماء �ا�تخصصة نظمات

�أن�تشكل�قاعدة�لتوسيع�دائرة�الحوار، �الصدد�جعل�الثقافة��شأ�Úا وينب»ي�vي�هذا
�بينما�تعتb_�الحضارة�ظاهرة�عا�ية�تمنح�5حساس�با§ع`_اف،�إطارا�ل�نتماء�ا�ح�ي،

  .خت©فجه�� ���ع�ى�نقط��لتقاء�بدل�أو لذا�وجب�ال`_ك

�Õدف��يكت¸·&�إحداث�فضاء�جديد�لقاعدة�تربوية�مش`_كة�أهمية�بالغة،�-ب�
الفجوات�vي�مجال�ا�عرفة��تخطي�الحواجز�الثقافية�ب�ن�ا�درس�ن�والط©ب�وتقليص

والفرص�ال`_بوية،�وثمة�حاجة�ملحة�إ�ى�مواجهة�مظاهر�الجهل�والصور�النمطية�ونبذ�
�عل�Ðا، �يتط�9خر�والقضاء �+طراف�وهذا �قبل �من �قوية �سياسية �وإرادة �ال`�اما لب

  .كافة�ا�عنية
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� �� �- أ �الحكومات �ع�ى ��ستينب»ي �من �نحو�م©ئم �ع�ى �الثنائية�فاذة تفاقيات
  .ومتعددة�+طراف�باعتبارها�أرضية�لتعزيز�الحوار�ب�ن�الثقافات

� �الكا�-ب �ا�الية �ا�وارد �توف�_ �الحكومات �ع�ى �موازنا�Ûا�يتع�ن �إطار �vي فية
�لبناء� �ا�وارد �تسخ�_�هذه �وينب»ي �الثقافات، �لتعزيز�الحوار�ب�ن �للثقافة ا�خصصة
�ا�رأة� �بتمك�ن ÝÑتع� &Æال� �تلك �§سيما �الثقافة، �مجال �vي �العاملة �ا�نظمات قدرات

جب�تشجيع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ودفعها�إ�ى�5شراف�ع�ى�و �ومن�ثم،�والشباب،
  .ثقافية�تنفيذ�مشاريع

ينب»ي�ع�ى�ا�نظمات�الدولية�و5قليمية�تحديد�ا�قاربات�و+نشطة�ا�ث�ى��-ج�
  .ترسيخا�للحوار�ب�ن�الثقافات�والحضارات�ع�ى�مستويات�متعددة�وتوثيقها�وتحليلها،

يتع�ن�تقديم�أبرز�جوانب�عمل�ا�نظمات�الشريكة�vي�مجال�التنوع�الثقاvي،��- د�
ستفاذة�ختلف�مراحل�التعليم،�إ�ى�جانب�� م©ئمة�vي�م�من�خ©ل�إعداد�مواد�تربوية

  .من�إسهامات�ا�نظمات�الشريكة�vي�التحالف�العالم&�من�أجل�التنوع�الثقاvي

يجب�ع�ى�الحكومات�وا�نظمات�الدولية�تخصيص�برامج�لتعزيز�5بداع�vي��-ه�
  .مجال�ال`_بية،�ومن�ثم،�مواجهة�التوجهات�+صولية

� �تدري�- و �ربط �+طفال،ينب»ي �لفائدة �الفنون �بتدريس �التاريخ �يتيح��س بما
يجب�تنظيم�لقاءات�متخصصة��Õدف��وvي�هذا�الصدد،�م،لالتعرف�ع�ى�ثقافات�العا

تعزيز�قدرة�+طفال�ع�ى�التعب�_�عن�ذوا�Ûم�من�خ©ل�الفنون�والتفاعل�دون�حواجز�
  .لغوية

ن�العام�والخاص�يجب�ع�ى�الجهات�ا�سؤولة�عن�تدب�_�ا�تاحف�vي�القطاع��-ز�
�ÝÆالقيام�بمبادرات�لجعل�ا�تاحف�أك�_�انفتاحا�ع�ى�الثقافات�والحضارات�+خرى،�ح

  .تصبح�بحق�فضاءات�للتعدد�الثقاvي

� �والحضارات��- ح �الثقافات �الحوار�ب�ن �مجال �vي �الفاعل�ن �جميع �ع�ى ينب»ي
د�الفاعل�ا�باشر�ويع�اتخاذ�تداب�_�عملية�Þبراز�دور�ا�وسيقى�و5بداع�vي�هذا�ا�جال،
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�لبلوغ� ب�ن�ا�وسيقى�و+نغام�والفنان�ن�و9§ت�ا�وسيقية�التقليدية�منهجية�واعدة
  .أهداف�الحوار

يتع�ن�إقامة�شراكات�ب�ن�القطاع�ن�العام�والخاص�ل`_جمة�وإصدار�كb_يات�-ط�
  .+عمال�العا�ية

  1?تصال:	-3

  .توصيات�عامة

كما�أن�التواصل�ينطوي�دوما��تÙ·&�التواصل،ع`_اف�بأن�ال`_بية�تقينب»ي�� �-أ�
  .عناصر�تربويةع�ى�

� �تجاوز��-ب �بغية �بدورها �تضطلع �أن �5ع©م �ووسائل �ال`_بوية �للنظم ينب»ي
  .أفق�التفك�_،�وا�ساهمة�vي�إيجاد�الشروط�ا�©ئمة�للحوار�ب�ن�الثقافات�ضيق

ف�ومواجهة�إ�ى�وضع�مشاريع�تربوية�وإع©مية�تركز�ع�ى�التعار �ثمة�حاجة�-ج�
  .جهل�9خر�ب�ن�الغرب�والعالم�5س©مي

  .يضطلع�الحوار�ا�باشر�بدور�هام�vي�بناء�الثقة�ا�تبادلة�- د�

يجب�بلورة�مقاربات�Þكساب�العامل�ن�vي�مجال�5ع©م�القدرات�الضرورية��-ه�
�الثقافات،� �متعددة �إطار�مجتمعات �vي �متعددة �ثقافات �تخص �قضايا �مع للتعامل

  .الغرب§سيما�vي�

ينب»ي�تشجيع�5ع©م�vي�العالم�العربي�ليشكل�بشكل�حقيقي�مظاهر�التعدد��-و�
  .الفنية�vي�ا�نطقة�لفائدة�جميع�شرائح�ا�جتمع

يتع�ن�إقامة�نقاش�ب�ن�العامل�ن�vي�مجال�5ع©م�حول�+خ©قيات�وا�عاي�_��-ز�
  .ا�هنية

� �تتيحه�-ح ��ا �+مثل �تداب�_�ل©ستخدام �اتخاذ �من��ينب»ي �+ن`_نيت شبكة
وتيس�_�التواصل�مع�أفراد��بغية�تأم�ن�تدفق�§�مركزي�ومتنوع�للمعلومات،�إمكانات،

ينتمون�إ�ى�مجموعات�ثقافية�واجتماعية�أخرى�بغض�النظر�عن�الحدود�الوطنية�أو�
  .غ�_ها
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  تصال�وا�علومات:`_كة�لفائدة�العامل�ن�vي�مجال��أنشطة�مش�-أ�

�التدب�_�توأم�- �ع�ى �ا�شرف�ن �تخص &Æوال� �ا�ستويات �مختلف �ع�ى �ا�شاريع ة
  .و+طر�التقنية�وا�حررين�وتعزيز�برامج�"الزيارات�ب�ن�الصحافي�ن"

�ع�ى��- �والجرائد�وا�ج©ت�وا�واقع �والتلفزية �5ذاعية 5نتاج�ا�ش`_ك�للb_امج
  .تلفةشبكة�+ن`_نيت�تحت�إشراف�صحافي�ن�لهم�مرجعيات�ثقافية�مخ

�من�ا�ضام�ن�- من�خ©ل�مشاريع�توزيع�مش`_كة�عb_�البث��،تأم�ن��ستفاذة
  .الفضائي�ع�ى�سبيل�ا�ثال

�ويتم��- �تجارية �أهداف �لها �ليست �الثقافات �للحوار�ب�ن �فضائية �قناة إنشاء
  .تمويلها�من�قبل�القطاع�ن�العام�والخاص

-�� �معينة، �أحداث �ولتغطية �خاصة �مجا§ت �vي �بمهمات �من�القيام �يمكن بما
�ويشمل� �مختلفة، �مرجعيات�ثقافية تحقيق�تعاون�ملموس�ب�ن�العامل�ن�الذين�لهم

  .ذلك�برامج�ا�نح�الدراسية

�الصحافة،�- �معاهد �ب�ن �مش`_كة،�التعاون �مناهج�دراسية �وضع �ذلك �vي �بما
�vي�مجال�التحقيق� �الثقافات،ا�§سيما �برامج�التبادل�ب�ن�الط©ب��تعدد �إ�ى إضافة

  .�نوا�درس

�الحوار�ب�ن��- �مجال �vي �5ع©مية �5نتاجات �Üفضل �مخصصة �جائزة إحداث
  .الثقافات

  بناء	القدرات:	-ب	

ودعم�الصحافة��إعداد�برامج�تكوين�تس½�دف�القضاء�ع�ى�الصور�النمطية،�-
  .ا�وضوعية�وا�نصفة�vي�تغطية�ال�ûاعات

ر�الحواجز�اللغوية�تعزيز�التكوين�vي�مجال�اللغة�لفائدة�5ع©مي�ن�بغية�كس�-
  .وتيس�_�الحوار�الناجع

                                                           
ارات�من�مشروع�تعهدات�الرباط،�خ©صات�ونتائج�مؤتمر�الرباط�حول�"�تعزيز�الحوار�ب�ن�الثقافات�والحض�-�� 1

  �22-�21ص:�-خ©ل�مبادرات�ملموسة�ومستدامة�"�



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 300

�5ع©م،�- �وسائل �استخدام �من �ا�حلية �+قليات �تقانات��تمك�ن �ذلك �vي بما
�يخدم�أهداف�تعلم��تصال،لومات�و�ا�ع �بما �ا�علومة�ونشرها بغية�الحصول�ع�ى

  .العيش�معا

دية�للخطاب�تعزيز�محو�+مية�vي�5ع©م�وبناء�القدرات�5ع©مية��عالجة�نق�-
  .5ع©مي

�ا�علومة��- �ع�ى �الحصول �تضمن �لتوف�_�أرضية �5ع©م �رجال �قدرات بناء
  .بمختلف�اللغات

  البحث:	-ج	

إنجاز�دراسات�ميدانية�حول�صورة�الثقافات�والحضارات�ا�ختلفة�vي�وسائل��-
�ا�ناب �vي �وتأث�_ها �الذاتية �الرقابة �ف�Ðا �بما �مظاهر�الرقابة �مختلف �وحول ر�5ع©م

  .5ع©مية�الغربية�والعربية

القيام�بدراسات�تحليلية�بخصوص�أثر�+حداث�وا�بادرات�الثقافية�الكb_ى��-
  .وتعميم�نتائجه

�مختلف� �بتنفيذ �ال`�امها �ا�ؤتمر �تنظيم �vي �ا�شاركة �ا�نظمات �أبدت وقد
تقرر�أن�تواصل�اللجنة�الÆ&�أشرفت�ع�ى��ولهذا�الغرض،�التوصيات�السالفة�الذكر،

�مؤتمرال �الوجه��تحض�_�لعقد �ع�ى �التوصيات �هذه �تنفيذ �يكفل �بما �عملها الرباط
�ل �و5عداد �ع+كمل �سنة �vي �مؤتمر�أوب�³اغن �تنفيذ�2006قد ��تابعة �ا�خصص م

  �.التوصيات
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��خت©ف�الذي�ك �مبدأ �من�تأسس�ا�غرب�ع�ى �تفاعل�حضارات�عدة ان�وراء
أمازيغية�وفنيقية�ورومانية�وإفريقية�وعربية�وشرقية�ومتوسطية�وأوروبية،�نظرا�Üن�

� �خلقه: �سنة �تكون �أن �هللا �أرادها �كونية، �ظاهرة �يعد ;1I T^ ��خت©ف	_ ��'
DE0����=' E0�-��= `U�I�' ]�A�' %�'���� �����1� %	Y R�a Z O7�1�

3@ ���V:وقوله�تعا�ى ��' D#�!�' ��= E01�\ E�;_ ��) E��1��� �0�'�2.  

�لل ن �ب�َّ �منه �ورحمة �بل �فقط، �أسرار�خلقه �بتجسيد �يكتف �كيفية�ولم عا��ن
والعيش�الكريم��3ة�من�هذا��خت©ف،�واسثماره�فيما�ينفعهم�ويحقق�الحريةد�ستفا

� �وصادقا �نز�Áا �كان ÝÆم� �الحوار، �طريق �عن �جمعاء �vي�ل�نسانية �لذلك وعق©نيا،
�الحوار �نتائج �أن �تقام��اعتقادي �أن �ف©�عجب �+هداف �تحقق �لدرجة �انعكاس �ي:

دون�أن�تحقق�+هداف��ا�ؤتمرات�والندوات�وا�لتقيات�بك�_ة�vي�جميع�أنحاء�العالم،
�ف�Ðا، �ا�كونات�ا�شاركة �إ§�عند��الÆ&�سطر�Ûا �الحوارات�§�تطفو�إع©ميا لكون�هذه

&Æبكل�أبعاده،�+زمات�ال�&Ñيط»ى�ع�ى�كث�_�م�³ا�الهاجس�+م��&Æوا�صالح�الخاصة�ال
لها�حق�الدفاع�عن�نفسها�بكل��-تصبح�بموجب�ذلك��-تجعل�من�هذه�الدول�ضحية�

�مجتمعا�Ûا، �الحال�السبل�لحماية Ý·Ùوإن�اقت� ÝÆالشؤون�الداخلية��،ح� التدخل�vي
  .القومي"�الÆ&�تراها�من�أولويا�Ûا�لتحقيق�"أم�³ا�لبعض�الدول،

�محضا، �سياسيا �حوارا �الحوار، �من �النوع �هذا �يكون �موازين��لذلك يعكس
�البيانات� �من �شرعي½�ا �تستمد &Æال� �والقانونية �والعسكرية ��قتصادية القوى

  .والتوصيات�الصادرة�عن�مثل�هذه�ا�ؤتمرات�نفسها

  .فأين�يجد�ا�غرب�نفسه�ضمن�هذا�الخليط�من�الخطابات�والحوارات؟

                                                           
  921ية��-سورة�الروم��-� 1
  948ية��-سورة�ا�ائدة��-� 2
دولة�القانون��:"نقد�مفهوم�الحرية�vي�الفكر�5س©مي،�الطاهر�بن�عاشور�نموذجا�"�ضمن�كتاب�-محمد،�همام�-� 3

� �الدينية �وه�û-وا�سألة �أعبو�·& �الحس�ن، �إشراف �تحت �با§ر �القانونية��-_ي �العلوم �كلية منشورات
�- ��92صص:�- م��2014-�1ط�-�44العدد��-سلسلة�ا�ؤتمرات�والندوات��-مراكش��-و5قتصادية�و5جتماعية�

118�  
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سنواصل�تتبع�ورصد�الخطاب�ا�غربي�حول�التنوع�الثقاvي�باعتباره�أحد�أسس�
�أساسا� �الرسمية، �للمؤسسة �ا�وازية �الزاوية �من �ومدخ©�فاع©�إليه الحوار�الكوني

�ا�د �ا�جتمع �والذاتية�جمعيات �ا�وضوعية �الشروط ��Ûي�Ýء �مستوى �ع�ى �الفاعلة ني
�الحوار، �ا�ؤسساتي��Þدارة �الخطاب �ب�ن �التعارض �أو �التطابق �مدى �ع�ى لنقف

�ا�دني، �ا�دني�والخطاب �ا�جتمع �يلعبه �أن �ينب»ي �الذي �جمعيات��بالنظر�للدور من
ه�الواسع�vي�الحياة�عb_�انخراط�وإع©م�vي�تصحيح�وتقوية�ا�سار�الديمقراطي�بالب©د،

�الناس،�  �لحاجيات �الدقيقة �ا�عرفة �من �يمكنه �بما �إ�ى��جتماعية �بلور�Ûا �أفق vي
مشاريع�تتجند�للدفاع�ع�³ا�اعتمادا�ع�ى�خيار�التواصل�والحوار،�ولذلك�وقع�اختيارنا�

�ا�ركز�ا� �� ع�ى �للدراسات �التخصصات �متعدد �(فاس)،غربي �والدولية �س`_اتيجية
� �كان �قبل�أن�يتوقف�عن�� �-باعتباره �تفعيل�الحوار،��-شتغال �ا�ساهم�ن�vي أحد

�تعكس� &Æوال� �والفرنسية، �باللغت�ن�العربية �عنه �صدرت &Æا�جلدات�ال� بالنظر�لعدد
  ...قتصاديةجتماعية�و�والثقافية�والسياسية�و� �تنوع�وتعدد�الخطابات�الدينية

�من ��خت©ف �ع�ى �تتأسس �قاعدة �من �انطلقنا �كنا �عدة،وإذا �عصور فإنه��ذ
أصبحوا�رائدين�vي�ترسيخ�ثقافة�الحوار�وبلورة��-تبعا�لذلك��-ن�ا�غاربة�إيمكن�القول�

�ا�سلم�ن� �من �كل �تعايش �الواسع �ا�جال �هذا �ففي �والس©م، �التعايش حضارة
فا�ش`_ك�الديÑ&�والثقاvي�جعل�الفكر�ا�غربي�يرسم��والنصارى�وال�Ðود�vي�بيئة�واحدة،

  ويمكن�أن�نجملها�vي�خمس�محددات:��1©قاته�مع�كل�الناس،محددات�تحكم�ع

�من�نفس�واحدة،1 �وأ�Úم�خلقوا �آدم، &Ñب� �بأخوة �التذك�_�القرآني�دوما وهذا��ـ
  .أول�قاسم�مش`_ك�ب�ن�ا�سلم�ن�وغ�_هم

�الكرامة،�-�2 �vي �إنسان �كل �حق �مبدأ �تعا�ى�ترسيخ �لقوله '�*� ��:مصداقا
K(_ �-� -�
��.  

  .واقع�بإرادة�هللا�ومشيئته�5نسان�عموما،��خت©ف�ب�ن�-�3

                                                           
�عزوزي �-� 1 �الحق، �ضمن��-عبد �التفعيل" �إ�ى �5س`_اتيجية �من �الواحدة: �5نسانية �+سرة �بناء �vي "مقدمة

�التفعيل�تحالف�الحضارات�:كتاب �إ�ى �التخصصات��-والتنوع�الثقاvي�من�5س`_اتيجية ا�ركز�ا�غربي�متعدد
  �39-�11صص:��-�2009نونb_��-�7و�6ج��-للدراسات�5س`_اتيجية�والدولية�
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4�-� �� �شرعية �له �كانت �9خر�إذا �ا�سلم�ن�أن �فإن �5نسانية، �إ�ى نتماء
&ãيكتسبون�شرعية�أخرى�توسع�من�دائرة�التواصل،�استجابة�للنداء�5ل.  

  .أن�شأن�العقيدة�يبقى�أمرا�موكو§�إ�ى�هللا-�5

عيات،�§�يمكن�أن�نتصور�صراعا�ب�ن�ولذلك�انط©قا�من�هذه�ا�حددات�وا�رج
الديانات�والثقافات�والحضارات،�ع�ى�العكس�من�ذلك�يمك�³ا�أن�تتعايش�وتتسامح�
ع�ى�أساس��ع`_اف�ا�تبادل�والتعارف�ا�ش`_ك،�فماذا�سيخسر�ا�سلمون�لو�أقروا�

Ðم�ع©نية�أن�5س©م�هو�الدين�الذي�جاء�به�هللا�تعا�ى�ابتداء�من�آدم�إ�ى�محمد�عل�
،6� �الوحدانية �تحقيق ��ي �واحدة �لغاية �تعا�ى�الس©م �قوله 
 �	:وأن�W X��	 ��'

�	
��� �� #
IY� Z ��' T-� 9�*	 �1) -	( KU�&��1ا�قصود�به�من�كان�خارجا��
عن�ا�سار�التوحيدي�من�الديانات�الوضعية،�وليس�ا�قصود�به�ال�Ðود�أو�النصارى�

  �.تحديدا

قائما،�سيجعل�أصحاب�هذه�الديانات�vي�وضع�حرج،��بذلك�يجسدون�اع`_افا
Üن�إنكارهم�لرسالة�محمد،�فيه�إنكار�لدورهم�vي�التفاعل�الحضاري�من�منطلق�أن�

�(5س©م �الدين �وإنكار �)هذا �للعا��ن، �رحمة �كونه �فض©�عن �كونيا �حققته��اجاء �ا
هذا�البناء،��الحضارة�الغربية�من�تقدم�ع�ى�كافة�ا�ستويات،�إذ�يشكل�الدين�أساس

كمشروع�كامل�غ�_�قابل�للتجزيء��إ§�القبول�باÞس©م�vي�شموليته،�افليس�لهم�خيار 
باعتبار�أن�مصدره�واحد،�فتكون�الحضارة�اليوم�إرثا�مش`_كا�ب�ن�5نسانية�جمعاء،�
�للحوار� �دعوا�Ûم �فتكون �التجزيئية، �مواقفهم �ع�ى �سيظلون �وإما �العقل، �ع�ن وهذا

  .2غ�_ها�من�ا�فاهيم�مجرد�لغو�ومضيعة�للوقتوالتعايش�والتعاون�و 

Üننا�أمام�دين�واحد�مر��وvي�جميع�الحالت�ن�§�وجود�لحوار�ب�ن�+ديان�مطلقا،
كل�ا�راحل�السابقة�لها�خصوصي½�ا�الثقافية،�لك�³ا�§��بعدة�أطوار�ح�ÝÆاكتمل�بناؤه،

وتصحيح��ون�بي�³ا،بل�ينب»ي�أن�يستمر�البناء�والتكامل�والتعا�تل»ي�إحداهما�+خرى،
�ننتقل�من�ثقافة� ÝÆالبعض�من�جميع�+طراف،�ح� ا�واقف�ا�غلوطة�الÆ&�يروج�لها

  .5لغاء�إ�ى�ثقافة�5صغاء

                                                           
  983ية��-آل�عمران��:سورة�-� 1
�القيم�الحضارية�و5نساني�-القيم�الحضارية�وثقافة�العنف��-سليم،�الحص�- � 2 ة�ا�ش`_كة�ب�ن�ضمن�كتاب�"

ا�ركز�ا�غربي�متعدد�التخصصات�للدراسات�5س`_اتيجية��- الواقع�وا�تغ�_"�تحت�إشراف�عبد�الحق�عزوزي�
  .�32-29صص:�-م�2008أكتوبر�-�2ج��-والدولية�
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�5نسان� �يقيمها &Æال� �اللفظية �التعب�_ات �إليه &ãتنت� �ما �ليس �بالقيم �ا�راد إن
�Õ� �ا�راد �بل �5نسان، �أخيه �مع �تعامله �أثناء �وتقديرا �اح`_اما �الÆ&�ويعط�Ðا �+مور ا

ليعط�Ðا�قيما�معنوية�مطلقة�تطبع��ينطلق�ف�Ðا�5نسان�من�ذاته�أو�من�ركائز�عقيدته،
  .مس�_ة�حياته�ع�ى�الدوام

�تحضر�ا�جتمع�وتطور�قيمه��مدى�قياسل�اولذلك�أصبحت�هذه�القيم�مؤشر 
��Õا، �يؤمن &Æال�� �أي �فقد �القيمفإن ��Õذه �5يمان �يفقد��،مجتمع �شك �دون فهو�من

نسانية،�Üن�هذه�الصفة�م©زمة�لهذا�5يمان،�وإ§�سيظل�تعامله�مع�واقعه�صفته�5
�أو�مص�_ه، �منطلقه �عن �صورة �أية �§�يملك �Üنه �عليه، �معالم��مستعصيا و§�عن

فقط�هو�كائن�متحرك�ضائع�دون��وما�انت�Ýãإليه،�واضحة�vي�حياته�ب�ن�ما�ابتدأ�منه
  .جدوى 

�يصبح�قات©�وسالبا�وظا�ا،�دون�رادع،�ولذلك�فهو�عندما�يطلق�العنان�لذاتيته
�vي� �وسببا �والحروب، �الدمار�و5جرام �أسباب �من �سبب �با�طلق �5يمان �عدم Üن

  .تطويق�حركية�5نسان�وتجميد�قدراته�ع�ى�التطور�و5بداع

�الصفة� �بأن �5قرار �يجب �فإنه �تعاريفها، �تباينت �مهما �فالحضارة وعليه
�مقوما�Ûا، �أهم ��ي ��با�5نسانية �5نسان�عتبارها �لخدمة �يس¾ى �الذي �العام تجاه

ولذلك�كل�فعل�أو�عمل�§�يتسم�بالسمة�الحضارية�إ§�إذا��وتطوير�إمكاناته�الذاتية،
  .فتكون�الحضارة�ما�ي�إ§�تج�ي�من�تجليات�5نسانية�جمعاء�تم���بالصفة�5نسانية،

مجموعة�من�القيم�والصفة�5نسانية�الÆ&�تحيل�ع�ى�الوجدان،�ت©زم�5يمان�ب
ا�طلقة�وا�ش`_كة،�أو�ما�يطلق�عليه"�الفطرة�5نسانية�"،�فا�قصود�بالفطرة�هو�أن�
5نسان�مخلوق�إلã&�أودعت�الحكمة�5لهية�vي�وجوده�وطينته�+صلية�مجموعة�من�
القضايا�البد�Áية�والقدرات�العقلية�وا�يول�والغرائز�الÆ&�تضمن�له�س�_ا�طبيعيا�نحو�

� �سلفا،تكامله �له �الجو��ا�رسوم �لتã&ء �توالت �إنما �و+ديان �للحضارات �تعاقب فكل
خت©ف�ع�ى�السلوك�الذي�سبي©�يختلف�كل�� �ف½�ديه�ا�ناسب�لb_وز�هذه�الطاقات،

  .تسلكه�الحيوانات�الÆ&�§�تتمتع�بما�يتمتع�به�5نسان�من�طاقات

�معرفة �ا�عرفة: �ع�ى �مصدر�قدرته &ãف� �البد�Áية �القضايا �والكون��أما النفس
�بمبدإ� �و5يمان �والسببية، �العلة �قبيل �من �+شياء، �ب�ن �القائمة �والع©قات والواقع

عة�والوجدان�5نساني�استحالة�التناقض�والتعارض،�فهذه�القضايا�راسخة�vي�القنا
  .ستد§ل�عل�Ðا§�حاجة�ل© 
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�القدرات�العقلية،�فã&�نفس�قدرة�النفس�5نسانية�ع�ى�التأمل�والت فك�_�أما
�الكليات،� �مرحلة �إ�ى �الجزئيات �مرحلة �من �والصعود �م©بسا�Ûا �من �القضايا وتجريد

والتخطيط�الذهÑ&��والقيام�بعملية�قياس�+شياء�بغية�الوصول�إ�ى�تصورات�جديدة،
�واقعيا، �غ�_�موجودة �مختصات���راحل �صميم �من &ãل� �الذهنية �القدرة �هذه إن

  .رإبداعاتهو�ي�سر�مس�_ته�التكاملية�ومصد�5نسان،

� &ãف� �الغريزية �ا�يو§ت �ل© وأما �وتدفعه �نحو�الكمال �توجهه &Æمن�دستفاال� ة
�نحو�الكمال،اوم��³طاقاته، �ميله �ا�طلق،�: �سد��والس�_�نحو�الكمال �ع�ى والعمل

�وجوده، �العجز�vي �حقه،�جوانب �وأداء �القادر، �ا�طلق �هذا �إ�ى وشكر��و�ستس©م
�5نسان��نعمه، �وإن�فهذه�+مور�يجدها ÝÆالطينة�5نسانية�ح� �vي حاضرة�ومغروزة

�أسالي��ا، �وتعددت �تجليا�Ûا �تحقيق��اختلفت �vي �الذات �حب �غريزة �أيضا وم�³ا
وم�³ا�التذوق��فã&�من�الغرائز�+صلية�vي�5نسان�الÆ&�§�يمكن�تجاوزها،�طموحا�Ûا،

،&Ñا�هذا�الكون �الف�Õيزخر��&Æو�ب½�اج�لعناصر�الجمال�ال.  

د�فإن�مسألة�5يمان�بنظرية�الفطرة�5نسانية�يقود�بالضرورة�باختصار�شدي
�والعدالة��للحديث�عن�جملة�من�ا�فاهيم، �الحقوق�والواجبات، من�قبيل�مفاهيم:

�و+خ©ق، �والحوار،�و5نسانية، �والحضارة، �ا�ش`_كة، �والقيم �العام، &Ñالف� �والذوق
  .وا�عرفة�والدين،

§�يتصل�إ§�بصوره��5نسان�حبيس�نفسه،فبدون�5يمان��Õذه�النظرية�يظل�
�الفراغ،�الذهنية، Ýãمنت� �وهذا �هو، �5يمان�بذاته �§�يستطيع �بأنه �بل�يمكن�القول

�أصيل، �واقع ��ÚÜا �الفطرة �ع�ى �لتؤكد �5س©مية �النصوص �جاءت �هنا والدين��ومن

#�مشروع�واق¾ي�Þص©ح�5نسان�كما�vي�قوله�تعا�ى:�c) L�-! �	�1� RF>' EBo) 

E�*�� �	��� R�a V� ^1� 9	��; < F�18 [-�� 
c) ���� V��1فالدين�من�حيث�هو��
حقوق�وواجبات�يدخل�vي�صميم�شؤون�الفطرة�5نسانية�الÆ&�فطر�الناس�عل�Ðا�§�
تبديل�لخلق�هللا،�وأن�هذا�الدين�الذي�فطر�5نسانية�عليه�ليس�إ§�الدين�الحنيف�

أما�+ديان��مع�محمد�عل�Ðم�الس©م�جميعا،�وحيا�نتÝãص�الذي�ابتدأ�مع�آدم�واالخال
�الدين�الحنيف�يتم����الوضعية�§�يمكن�أن�تحل�كل�مشاكل�5نسانية، ثم�أن�هذا

�الحياة، �ع�ى �قيما �دينا �ويبدد��بكونه �يسعده �بما �وصياغ½�ا �ف�Ðا �التحكم �ع�ى قادرا
5نسانية��ي�جوانب��جتماعية�ا�همة�vي�تاريخذلك�أن�ا�سألة�� �تناقضاته�ومخاوفه،
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التعارض�الناتج�عن�ا�صالح�الفردية�الÆ&�يتصور�5نسان�لنفسه�بموج��ا�حقوقا�vي�
� �وب�ن�ا�صالح�� الحصول�عل�Ðا �يؤمن��Õا��جتماعيةبمقت�Ý·Ùحب�ذاته، &Æالعامة�ال

التناقض�ب�ن�ا�صالح�جتما×ي�الذي�يعيش�فيه�كفرد�مطوق�بقوان�ن،�وهذا�النظام�� 
جتماعية�لم�يستطع�العلم�حله،�و§�ا�ادية�التاريخية�من�خ©ل�قواني�³ا�الفردية�و� 

يبقى�الدين�الحل�+مثل�لهذا�التعارض�من�خ©ل�الربط��التاريخية�أن�تقدم�الحل�له،
�لقوله�تعا�ى�  �� �ا�حكم�ب�ن�ا�صالح�الذاتية�وسبل�الخ�_مصداقاjC 9�8 ��'

\� O�1I�	 Rf�'o) ��r� ��' 6+�= '= 
�aD�- G�! 
�/� F�) O�B?
وقوله���1	
�DT�L-1) jC 9�8 �� F�1�) @وغ�_ها�من�9يات�الÆ&�تخدم�جوانب���2'�� =�

��جتماعية، �وا�صلحة �الفردية �ا�صلحة �ب�ن �وال`_ابط �وإزالة��الت©حم �نفي �vي رغبة
�ع�ى��التعارض، �تم�ي �ناحية �من &ãف� �وجهان، �5نسانية �للفطرة �أن &Ñيع� وهو�ما

�ا�شكلة��جتماعية�الكb_ى�vي�حياة�5نسان�5 نسان�دوافعه�الذاتية�الÆ&�تنبع�م�³ا
و�ي�vي�نفس�الوقت�تزود�5نسان�بإمكانية�حل�ا�شكلة��(مشكلة�التناقض/الرغبة)،

  .عن�طريق�ا�يل�الطبي¾ي�إ�ى�التدين

�فإن�5نسان�بفطرته�يطمح�باستمرار�إ�ى� �إليه، �سبقت�5شارة �ما �إ�ى إضافة
تغي�_�واقعه�الذي�يعيشه�نحو�+فضل،�يدخل�هذا�vي�نوازعه�الفطرية�الÆ&�قد�تخمد�

�الواقع،��أحيانا، �عن �التعا�ي �فهو�مجهز�بإمكانات �الذات، �صفة �من �§�تنم%ي لك�³ا
�الصورة� �إ�ى �الواقع �تغ�_ �ع�ى �العمل �ثم �ضغوطه، �من �التخلص �ع�ى والقدرة

خر�غ�_�5نسان،�ومن�هنا�تنشأ�عملية�ا�فروضة،�و�ي�حالة�§�يتمتع��Õا�أي�حيوان�آ
التغي�_�الÆ&�تطبع�الحياة�5نسانية�فقط�بطابعها�الحضاري�دون�غ�_ها�من�الكائنات�

  3.+خرى 

ولهذا�فالعملية�الحضارية�تحتاج�vي�كل�مراحلها�إ�ى�5يمان�بالقيم�الثابثة�ع�ى�
  النحو�التا�ي:

  .vي�مرحلة�إيمان�5نسان�بذاته�-�1

                                                           
  940ية��-سورة�غافر��-� 1
  945ية��- سورة�فصلت��-�2
القيم�5نسانية�ا�ش`_كة�"�ضمن�كتاب�القبول�بالتعددية�الثقافية�والحوار�الحضاري�"��- محمد�ع�ي�التسخ�_ي��-3

�-�1ج��-ا�ركز�ا�غربي�متعدد�التخصصات�للدراسات�5س`_اتيجية�والدولية��-إشراف�عبد�الحق�عزوزي��-
  ���174ص:��-�2008
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  .العبور�خارج�الذات�vي�مرحلة�-�2

vي�مرحلة�صياغة�الفكر�وتكوين�الصورة�عن�الحاضر�وا�ستقبل�انط©قا��-�3
  �.من�الرغبة�vي�التغي�_�إ�ى�+فضل

  .vي�مرحلة�التثاقف،�أي�نقل�الفكرة�إ�ى�9خرين،�واستي©م�أفكارهم�-�4

  .vي�مرحلة�التقسيم�والتمحيص�والتداول �-�5

  .تناعستنتاج�و�قvي�مرحلة�� �-�6

  .vي�مرحلة�التخطيط�للتغي�_�-�7

  .vي�مرحلة�تنفيذ�ومباشرة�التغي�_ع�ى�أرض�الواقع�-�8

ب�ن�ا�س�_ة�الحضارية�5نسانية�التغي�_ية،�وعملية��اتام�ان�هناك�ت©زمأواضح�
� �وا�طلقة، �ا�ش`_كة �بالقيم �و5يمان �منظومت�ن�	1الحوار�والتدافع �هناك �أن ÝÑبمع

� �مطلقة �إحداها �الحالة�للقيم، �قيم �و�ي �معينة، �أو�ظروف �حدود التأث�_�§�تحدها
�قيم�العدالة�وتقديم�الشكر��6ع�ى�نعمه�الÆ&�§�تعد�و§� �وم�³ا الطبيعية�(+صل)،

  .تح�Ý·Ìفã&�مطلوبة�مهما�كانت�الظروف�وا�©بسات�الÆ&�يجتازها�5نسان

�الذات، �حفظ �الثانية: �ا�نظومة �أمثلة �الكرامة،�ومن الدفاع��التعاون،�حفظ
عن�ا�ستضعف�ن،�والتغي�_�إ�ى�+فضل،�الرحمة،�5يثار،�+مانة،�الس©م�و+من،�فإذا�

فإن�الس©م�قيمة�نسبية�نعمل�ع�ى�تحقيقها�إذا�عادت��كانت�العدالة�قيمة�مطلقة،
�العدالة، �من�وجوه �إن�كانت�ظلما،�وجها �رفضها �أن��ونعمل�ع�ى �يحق�لنا ومن�هنا

  .عدالة�؟�وكيف�يمكن�التحقق�م�³ا؟ما�ي�معاي�_�ال�:نتساءل

إن�الديانات�السماوية�كلها�تؤكد�ع�ى�معيارين،�+ول:�معيار�تعبدي�نرجع�فيه�
�من�علم�هللا�الشامل، �ونتأكد �العالم�ا�طلق، �علم �ورحمته��إ�ى �بعباده، ومن�لطفه

فهو�§�يريد�ل�نسان�إ§�الخ�_��وتمتعه�بكل�صفات�الكمال،�باÞنسان،�ومن�عدالته،
  .vي�الدنيا�و9خرة�لسعادةوا

�يكفي�فيه�التأمل�إ�ى�إعماق�ووجدان�5نسان،�وأما�ا�عيارالثاني:�فهو�وجداني،
لذلك�نجدها�متوفرة��أو�ما�نسميه�بالفطرة�الÆ&��ي�من�م©زمات�الطبيعة�5نسانية،
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جتماعية،�ف©�أحد�الفردية�و� �وvي�مختلف�ظروفه�وحا§ته�،وحاضرة�لدى�5نسان
سلوكا�مقبو§،�أو��،حية�النظرية�يعتb_�مث©�أكل�مال�اليتيم�من�دون�وجه�حقمن�النا

�وإنجازا� �ا�جتمع�عم©�بطوليا �عالة�ع�ى �وا�ستضعف�ن�لكو�Úم�أصبحوا قتل�العجزة
و§�أحد�من�الناس�يعتb_5حسان�والb_�بالوالدين،�والتصدق،�والتسامح�جريمة��رائعا،

لتمي���ب�ن�السلوك�ا�طلوب�وا�رفوض�§�يشكل�يعاقب�عل�Ðا�القانون،�فالقدرة�ع�ى�ا
�5نسانية، �الفطرة ��ي &Æال� �الحقيقة �إ�ى �الوصول �أمام �§�يجد��عائقا �القرآن لذلك

�تذك�_�الناس �vي �وقناعا�Ûم��صعوبة �الوجداني �تأملهم �إ�ى ́خر�وإرجاعهم � �ح�ن من
%��الفطرية�ا�غروزة�سلفا�حينما�يقول:��c�� E0� 9!=�1يد�هذه�وي`_ك�أمر�تحد�


�s!��L�� ��� Kوقوله��الطيبات�له،! ��7 9B�2�،وي`_ك�أمر�تعي�ن�الفواحش�له�أيضا�
�E �ويعتb_�الخروج�عن�الحالة�5نسانية�فسقا�وانحرافا�عن�الطبيعة���o) V� ����

O�*�L�� E� Rf�'= EF�L�=�.3  

�با �أن�الديانات�السماوية�تؤمن�كلها �ننتã&�إ�ى�حقيقة�بارزة�و�ي: لفطرة�هكذا
�مدبر�هذا� �أن �ع�ى �قاطع �دليل �وهذا �جميعا، �الناس �vي �هللا �أودعها &Æال� 5نسانية
الكون�واحد�منذ�أن�وجد�5نسان،�وأن�هذه�الفطرة�تقرر�كون�العدالة�أمر�مطلوب�
مطلقا،�وكون�الس©م�أمر�مطلوب�إذا�كان�من�تجليات�العدالة،�ومن�هنا�كان�التأكيد�

  .كيدا�إنسانيا�صحيحاالدائم�ع�ى�الس©م�العادل�تأ

وليس��-�وانط©قا�مما�سبق�نستطيع�القول�إمكان�الحوار�ب�ن�الثقافات�الدينية
�فقط� �واحدا �§�تشكل�إ§�دينا ��ÚÜا بشكل�واسع�+بعاد��-ب�ن�الديانات�السماوية،

  انط©قا�من:

  .�ÚÜا�جميعها�تؤمن�بنظرية�الفطرة�5نسانية�-�1

لدرجة�أن�5نسان�يجد�تطابقا��_كة�عديدة،�ÚÜا�جميعها�تؤمن�بقيم�مش`�-�2
  .تاما�vي�أصول�القواعد

�روح��- �3 �كانت�الديانات��ي �و�ا �الحوار�ا�نطقي، �تدعو�إ�ى أن�الديانات�كلها
�إ�ى��الحضارات، �ممتد �شامل �حوار�حضاري �نحو �الطريق �يعبد �الحوار�بي�³ا فإن

                                                           
  95ية��-سورة�ا�ائدة��-� 1
  931ية��- +عراف�سورة��-� 2
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�مظاهر�الحياة، �أك�_�إنسانية،�مختلف �يع�ونحو�مسارات �ما �الديانات�وهو �أن &Ñ
  .5براهيمية�الث©ث�تس�_�vي�جوا�Õا�vي�اتجاه�واحد

II	 -		2���	א� 9�S	 �	 ?F+א�	 dZ�nZ3�	  �v	 W?א����	 
	א����2	א"=  9�S	 �	 ?F+א�	 dZ�nZ3�	  �v	 W?א����	 
	א����2	א"=  9�S	 �	 ?F+א�	 dZ�nZ3�	  �v	 W?א����	 
	א����2	א"=  9�S	 �	 ?F+א�	 dZ�nZ3�	  �v	 W?א����	 
א"= 
W?F��א�	א�����W?F��א�	א�����W?F��א�	א�����W?F��א�	א�����		 	

1	-	W2��� �!�-W	א"= 
W	P!~�3	א����W-�!�W2	א"= 
W	P!~�3	א����W-�!�W2	א"= 
W	P!~�3	א����W-�!�W2	א"= 
W	P!~�3	א�

�ينقسم�ا�شهد�5ع©مي�ا�غربي�إ�ى�إع©م�مرئي�ومسموع�ومكتوب�وإلك`_وني،
�ح �عموميةيتوفر�ا�غرب �تلفزية �قنوات �تسع �ع�ى �إشرافا��،1اليا �للدولة �تابعة كلها

�والفرنسية، �العربية �اللغة �ع�ى �برامجها �بث �vي �تعتمد �وتموي©، �ا�رتبة��وإدارة وvي
الثانية�ع�ى�اللغة�+مازيغية،�كما�تحضر�اللغة�5سبانية�من�خ©ل�القناة�+و�ى�فقط�

�5خبارية، �النشرات �بعض �§�وج�vي �ح�ن �ضمن�vي �5ط©ق �ع�ى �5نجل��ية �للغة ود
  .ا�شهد�5ع©مي�ا�رئي

�السم¾ي،�- �5ع©م �صعيد ��ع�ى �ع�ى �وطÑ&��إذاعة،�14يتوفر�ا�غرب بعضها
"�1ماعدا�إذاعة�"ميدي�و�ي�جميعها�إذاعات�عمومية�تابعة�للدولة،�2وبعضها�جهوي،

�الدولية)، �ا�توسط �البحر�+بيض �الق�(إذاعة �ملكية �vي �توجد &ãالخاص�ف� طاع
�من� �برامجها �تبث &Æال� �+مريكية �ا�تحدة �للو§يات �التابعة �"سوا" �وإذاعة +جن &،

&Ñال`_اب�الوط.  

تتنوع�من��عنوانا،�618أما�5ع©م�ا�كتوب�فقد�بلغ�عدد�العناوين�ا�وجودة��-
وبدرجة�أقل�باللغت�ن�+مازيغية��حيث�لغة�تعب�_ها�ماب�ن�اللغت�ن�العربية�والفرنسية،

�ومن�جهة�أخرى�من�حيث�دورية�صدورها�ما�ب�ن�اليومية�و+سبوعية،�5سبانية،و
ونصف�الشهرية�والشهرية�وا�وسمية،�ومن�جهة�ثالثة�من�حيث�منطلقا�Ûا�وتوجها�Ûا�

�مستقلة، �صحافة �حزبية،�ماب�ن �ا�غرب��وأخرى �وكالة �مثل �للدولة �تابعة ورسمية
ت�من�القرن�ا�ا«·&،�وتتنوع�من�جهة�العربي�لèنباء�الÆ&�تأسست�أواخر�الخمسينيا

                                                           
الفضائية��-القناة�السادسة(الخاصة�بالقرآن�الكريم)��-القناة�الرابعة(ال`_بوية)�-القناة�الثانية��-القناة�+و�ى��-� 1

  .ةالقناة�الرياضي�-قناة�العيون�الجهوية��-القناة�الثانية�الفضائية��-القناة�+و�ى�الفضائية��-ا�غربية
�-�.5Chaine Interذاعة�الدولية�ا�عروفة��- 5ذاعة�+مازيغية��-5ذاعة�الوطنية��:تتمثل�5ذاعات�الوطنية�vي-� 2

� �الثانية �القناة ��-إذاعة �الكريم �للقرآن �السادس �محمد �vي�-إذاعة �فتتحدد �الجهوية �5ذاعات إذاعة��:أما
�-إذاعة�وجدة��-إذاعة�فاس��-إذاعة�الدار�البيضاء��-راكش�إذاعة�م�-إذاعة�أكادير��-إذاعة�العيون��-الداخلة�

  .إذاعة�طنجة�-إذاعة�تطوان�
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وأخ�_ا�تتنوع�من��رابعة�من�حيث�اهتماما�Ûا�ب�ن�صحافة�+خبار�وصحافة�التخصص،
حيث�انتشارها�الجغراvي�ماب�ن�صحافة�ذات�بعد�وطÑ&�وأخرى�جهوي�يقتصر�توزيعها�

  .ع�ى�دائرة�جغرافية�محددة

�ا�غرب �للصحف �وا�تعدد �ا�تنوع �الحضور �هذا �من �الرغم �نسبة�ع�ى �فإن ية،
ا�بيعات�متواضعة�جدا،�وأن�أكb_�نسبة�ا�بيعات�الÆ&�تحققت�vي�ا�غرب�لم�تتجاوز�

معدل�يجعل��مواطن،�1000نسخة�لكل��13،�أي�بمعدل�2005ألف�نسخة�سنة��250
�بعيد �حقا ��اا�غرب �vي �ا�حدد �العالم& �ا�عدل ��95عن �لكل مواطن،��1000نسخة
و�ي�مفارقة�تحتاج��ا�بالصومال�وموريتانيا�واليمن،عربيا�متبوع�15ويصنفه�vي�ا�رتبة�

�كل� �تجاوز �قصد �با�غرب �والتعليم& �الثقاvي �الوضع �لتشخيص �عميقة �دراسة إ�ى
  .5كراهات�والتحديات

�إ�ى�جانب�الصحافة�ا�كتوبة، فقد�دخلت�خدمة��هناك�صحافة�إلك`_ونية،�ـ
� �سنة �ا�غرب �إ�ى �ا�تداو �،1995+ن`_نيت �تش�_�+رقام �حيث �حوا�ي �وجود �إ�ى �4لة

�لل`�ايد، �قابلة �مستعمل �الÆ&��م©ي�ن �5لك`_ونية �الصحف �من �العشرات �وجود وإ�ى
�وغ�_�منتظمة، �غ�_�دورية �بصفة �مستقلة��تصدر�جلها �إلك`_ونية �مواقع �ب�ن تتوزع

�للدولة، �تابعة �رسمية �وأخرى �ذاتي�ن، �وأشخاص �خاص �رأسمال �إ�ى �ملكي½�ا �ترجع
،�كما�أن�أغلب�الوزارات�تتوفر�ع�ى�MANARAارة�5تصال�أبرزها�ا�وقع�الخاص�لوز 

�إ�ى�مستوى� �§ترى �أ�Úا �وإن�كانت�محط�نقاش�بالنظر�إ�ى �إلك`_ونية�خاصة، مواقع
  .تقديم�الخb_�وا�علومات�الضرورية�للمواطن�ن

إذا�كان�يتسم��Õامش�الحرية،�فهو��وع�ى�العموم�فإن�هذا�النوع�من�الصحافة،
�مراحله�+و  �رغم���ى،§زال�vي �باÜنواع�+خرى، �مقارنة �تظل�أهميته�محدودة وبالتا�ي

  .آفاقه�الواعدة

تتأسس�ا�نظومة�5ع©مية�vي�ا�غرب�ع�ى�مبدإ�التعددية�والتنوع�الذي�يدخل�
بحكم�أن�هذه��جتماعية�داخل�ا�جتمع،ب�وجود�أدوات�ومؤسسات�التنشئة�� vي�صل

�ا�تعددة �5ع©مية �أن�الوسائل �ا�فروض �وتصحيح��من �تطوير�الو×ي �vي تساهم
�ا�وضوع� �تكمن�أهمية�هذا �وهنا �والتنمية�ا�ستدامة، �الديموقراطي اخت©§ت�البناء

� �مفاهيم�وإشكا§ت�ونقاشات �من �يطرحه �العامة�بالنظر��ا �القواعد �Þرساء ضرورية
  .تصال�والتفاعل�ب�ن�قضايا�ا�حلية�والكونيةل©
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البصري�يعتb_�من�أهم�وسائل�5ع©م�الÆ&�يمكن�القول�أن�5ع©م�السم¾ي��ذال
تؤكد�مجموعة�من�ا�رجعيات�الدولية�والتجارب�ا�قارنة�ع�ى�مدى�ضرورة�جنوحها�

فكيف�تبلورت�أسئلة�التنوع�vي�ا�شهد�5ع©مي�؟�وما��ي�ا�رجعيات�الÆ&��نحو�التنوع،
  .تؤسس��نظومة�التعددية�vي�وسائل�5ع©م؟

ان�لضبط�وتقن�ن�وتطوير�ا�نظومات�5ع©مية�ما�من�+سئلة�الÆ&�تطرح�كره
�مؤشر�من� �والتنوع �التعدد �أصبح �حيث �5ع©م، �وسائل �vي �بتدب�_�التعددية يتعلق

فض©�عن�كون�إقرار�التنوع�ضمن�وسائل�5ع©م�(البث��مؤشرات�التنمية�5ع©مية،
�_�والرأي،5ذا×ي�والتلفزي�أو�السم¾ي�البصري)�هو�مدخل�قوي�لضمان�حرية�التعب�

�إ�ى�كون�5قرار�بالتنوع��من�خ©ل�خلق�شروط ا�مارسة�السياسية،�باÞضافة�أيضا
يؤهل�وسائل��هو�إقرار�بمبدأ�ا�واطنة�وتكريس�"Þع©م�مواطن"�كقاعدة�متينة�وركن

�وحقوق� �الديمقراطية �وبناء �تحو§ته، �ومواكبة �تطوير�ا�جتمع �vي �ل©نخراط 5ع©م
ع©م�vي�تقوية�مسارات��نفتاح�وتكريس�الحريات�والحقوق�5نسان،�بالنظرلدور�5 

  .وتطوير�الخدمات�العمومية�بمنظور�تعددي

�هو�مشروع� :_bأك� �مشروع �من �فقط �جزء ��ي �5ع©مية �التعددية �فإن لذلك
التعددية�الشاملة�بما�ف�Ðا�التعددية�السياسية�والثقافية�والفكرية�واللغوية،�كتج�ي�

�للشروط �موضو×ي �أن��وانعكاس �ذلك �أنتج½�ا، &Æال� �والبشرية �والطبيعية التاريخية
5ع©م�ا�تعدد�يساهم�vي�خلق�شروط�التنمية�والتطور،�خاصة�منه�5ع©م�العمومي�

�عام، �بشكل �التعددية �من �الدولة �موقف �يعكس �أن �ينب»ي �بشكل��الذي و5ع©م
ماعية�من�خ©ل�إعطاء�فرص��ختلف�الحساسيات�و9راء�السياسية�و5جت�خاص،

�خصوصيا�Ûا� �وفق �ا�ش`_ك �التعايش �بضرورة �5حساس �يقوي �بما (التجليات)
�وسائل� �ضمن �والتنوع �التعدد �فرص �تقوية �من �ا�زيد �يستد×ي �وهو�ما ا�ختلفة،

  .5ع©م

وإذا�كانت�العديد�من�ا�رجعيات�وا�واثيق�الدولية�تقرن�إقرار�التعدد�والتنوع�
�_،�فإ�Úا�من�جهة�أخرى�تقر�Úا�بالحق�vي�الولوج�vي�وسائل�5ع©م�بضمان�حرية�التعب

�5ع©م، �وسائل �ا�علومة،�إ�ى �ع�ى �الوصول �vي �عb_�هذه��والحق �الرأي �إبداء وحق
ناهيك�عن�ضمان�حقوق�ا�جموعات�البشرية�واللسانية�و�جتماعية�وفق��الوسائل،

د�مداخل�مما�يؤدي�إ�ى�ضرورة�وجو �قواعد�وضوابط�تؤطر�هذه�العملية�محليا�وكونيا،
�وفق� �باستثماره �يسمح �بما �والتنوع �التعدد ��رجعية �تؤسس �ومؤسساتية قانونية
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ضوابط�محددة،�عb_�استقراء�ا�ؤشرات�الخمسة�+ساسية،�والÆ&�تجمع�ع�ى�ضرورة�
اعتماد�ا�قاربة�التعددية�vي�جميع�البنود�والتوصيات�الدولية�من�قبيل�سن�"منظومة�

�التعب�_�وا �حرية �إ�ى &·Ùتف� �إ�ى�قواعد �باÞضافة �5ع©م" �وسائل �vي �والتنوع لتعددية
البند�الثاني�الذي�يؤكد�فيه�ع�ى�اعتماد�"التعددية�والتنوع�vي�وسائل�5ع©م�كأساس�
�ا�هنية� �القدرات �"بناء �أهمية �ع�ى �فيؤكد �ا�ؤشر�الرابع �أما �الديمقراطي"، للخطاب

  .ودعم�ا�ؤسسات�الÆ&�تعتمد�التعددية�والتنوع�"

كان�تقعيد�نظام�التعددية�5ع©مية�يعد�مؤشرا�من�مؤشرات�تطور�هكذا�إذا�
�وال �الفكر �تيارات �عن �التعددي �التعب�_ �فإن �با�غرب، �والتنمية رأي�الديمقراطية

�والتنوع�الثقاvي�و�  &·ëهو�السيا� �ا���، �ومحاربة �لتحقيق�ا�ساواة �يعتb_�أداة جتما×ي
�م �وغ�_ها �اليونسكو �برامج �تؤكده �الذي �+مر �أبعادا�نفس �لها &Æال� �ا�ؤسسات ن

�19بذلك�تتعزز�ا�رجعيات�وا�واثيق�الدولية�كما�هو�الشأن�بالنسبة�للمادة��إنسانية،
من�5ع©ن�العالم&�لحقوق�5نسان،�إضافة�إ�ى�إع©ن�اليونسكو�بشأن�التنوع�الثقاvي�

سها�ع�ى:"�الحرص�ع�ى�تمك�ن�كل�الثقافات�من�التعب�_�عن�نف�6الذي�ينص�vي�ا�ادة�
�التعب�_�والتعب�_�بنفسها، �حرية �أن �أن��،...ذلك �vي �الثقافات �لجميع �الفرصة وإتاحة

  .�ي�كلها�ضمانات�التنوع�الثقاvي�"�تكون�حاضرة�vي�وسائل�التعب�_�والنشر،

2-	W��F�Fא���	��א���	9 .	A�	T�����	��� ="א	��/+���+/��	א"= ���	�����T	�A	. 9	א�����	א���F�W��Fא���+/��	א"= ���	�����T	�A	. 9	א�����	א���F�W��Fא���+/��	א"= ���	�����T	�A	. 9	א�����	א���F�W��Fא��  				א�
التنوع،�فإنه�بالرجوع�بخصوص�ا�رجعيات�الوطنية�الÆ&�تعزز�إقرار�التعددية�و 

� �دستور �vي�2011إ�ى �التعددية �هذه �تحتلها &Æال� �ا�كانة �ع�ى �صراحة �ينص �الذي م،
� �الفصل �إذ �العامة، �التعددية �ع�ى:�28اس`_اتيجية �ينص �الدستور "تحديد��من

�العمومية، �5ع©م �وسائل �تنظيم �لقواعد �� �القانون �ضمان �هذه�دستفامع �من ة
وهو�ما��اللغوية�والثقافية�والسياسية�للمجتمع�ا�غربي"،�الوسائل�مع�اح`_ام�التعددية

�هذه� �اح`_ام �ضرورة �ع�ى �التأكيد �نفسها، �الدستورية �الوثيقة �منطوق �حسب &Ñيع
�ÝÑتع� &Æال� �للمؤسسات �ا�وكولة �وا�هام �إطار�الص©حيات �vي �تدخل &Æال� التعددية،

�من�الدستور �165بتفعيل�القواعد�والقوان�ن�بشكل�سليم�حسب�الفصل� وهو�ما�،
  .تصال�السم¾ي�البصري�با�غربتقوم�به�الهيأة�العليا�ل©

ي،�vي�صميم�عمل�الهيأة�تصال�السم¾ي�البصر لذلك�يدخل�تدب�_�بث�وسائل��
�ل© �الدستورا�غربي،العليا �vي �عليه �ا�نصوص �البصري �السم¾ي والظه�_��تصال

� �رقم ��01-�02- 212الشريف ��22الصادر�vي �الثانية �ا�1423جمادى �ه �ل �31وافق
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� �تطبيقا�2002غشت �البصري �السم¾ي �ل�ع©م �العليا �الهيأة �بإحداث �القا«·& م
�قا �vي �الواردة ��للمقتضيات �نون �رقم �البصري �السم¾ي �ودفاتر��03- �77تصال ،

  .التحم©ت�ا�تعلقة�بكل�ا�تعه�ن

ف�للهيأة،�تسند�للمجلس�+ع�ى�من�الظه�_�الشري�13الفقرة��3وبناء�ع�ى�ا�ادة�
�تيارات�تصل© �التعب�_�عن �بتعددية �التقيد �السهر�ع�ى "� �مهمة �البصري �السم¾ي ال

اع�الخاص،�سواء�من�قبل�القط�و§سيما�ما�يتعلق�باÞع©م�السياë·&،�الفكر�والرأي،
�ل© �العام �ا�جلسأو�من�القطاع �يوجه �الغاية �ولهذه �البصري، إ�ى��....تصال�السم¾ي

�الb_�ان�وا�س �رئاسة�مجل¸·& �وإ�ى �وا�نظمات�الحكومة ؤول�ن�عن�+حزاب�السياسية
�الb_�ان، �vي �ا�مثلة �ا�هنية �والغرف �استغرق½�ا��النقابية &Æال� �الزمنية �ا�دة بيان

�5ذاعة� �أجهزة �برامج �vي �ا�هنية �أو �النقابية �أو �السياسية �الشخصيات مداخ©ت
  .والتلفزة�"

�ديباجة�قانون��وبن �vي �ماجاء �ع�ى �البصري�اء �وvي��03-�77تصال�السم¾ي ،
تمارس�هذه��أن�"�5تصال�السم¾ي�البصري�حر،�3،�حيث�تنص�ا�ادة�4و�3ا�ادت�ن�

وملكيته،�والتنوع،�والطابع�التعددي��الحرية�vي�اح`_ام�كرامة�5نسان،�وحرية�الغ�_،
�الفكر�والرأي، �تيارات �من �أشكاله �جميع �الدينية،��للتعب�_�vي �القيم �اح`_ام وكذا

�ا �النظام �ع�ى �الحميدة،�لعام،والحفاظ �الوطÑ&،�و+خ©ق �الدفاع كما��ومتطلبات
�و5كراه �العام �ا�رفق �متطلبات �اح`_ام �إطار �vي �الحرية �هذه �التقنية�تمارس ات

�� �وسائل �إ�ى �مجال��تصال،الراجعة �vي �ل�نتاج �وطنية �صناعة �تنمية �ضرورة وكذا
  .السم¾ي�البصري"

�تنص ��كما �أن�"تقوم�شركات���4ا�ادة �البصري�بإعداد�تصال�ع�ى السم¾ي
�كامل� �تتحمل �و�ي �التعب�_، �لتيارات �التعددي �الطابع �مراعاة �مع �حرية �بكل برامجها

  .مسؤوليا�Ûا�عن�تلك�الb_امج"

�تصال�السم¾ي�البصري�الخاصة،من�دفاتر�تحم©ت�وسائل���10ادة�وتنص�ا�
ضمانة�و �ع�ى�أن�"�التعددية�مبدأ�ذو�قيمة�دستورية�وشرط�من�شروط�الديمقراطية،

ولهذه�الغاية�يسهر�ا�تعهد�ع�ى�أن�تح`_م�الb_امج�الÆ&���مارسة�كاملة�لحرية�التواصل،
مع�اح`_ام�القواعد�ا�حددة�من��التعب�_�عن�مختلف�تيارات�الفكر�والرأي،�يتم�ب�Hا،

  .طرف�الهيئة�العليا"
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- �46تصال�السم¾ي�البصري�رقم�من�قرار�ا�جلس�+ع�ى�ل©�9ادة�وبناء�ع�ى�ا�
م�يã&ء�ا�جلس�+ع�ى�2006شتنb_��27ه�ا�وافق�ل�1427رمضان��4الصادر�vي��06

ال�البيانات�ا�طلوبة�بشأن�قواعد�ضمان�التعب�_�عن�التعددية�ضمن�خدمات��تص
 �� �أوقات �خارج �البصري، �ا�السم¾ي �هذه �فحسب �تقدير�اح`_ام�نتخابات، �"يتم ادة

�متعهدي�� �ع�ى �البصري�للتعددية �أشهر�بالنسبة�تصال�السم¾ي �ث©ثة أساس�ف`_ة
بموجب��.للنشرات�5خبارية،�وستة�أشهر�بالنسبة�للb_امج�الحوارية�والb_امج�+خرى"

�الb_�انية� �ا�عارضة �وأحزاب �الb_�انية �+غلبية �وأحزاب �الحكومة �يرتكز�ولوج ذلك،
�مبدأ� �ع�ى �البصري �السم¾ي ��تصال �لوسائل �الb_�ان �vي �ا�مثلة �غ�_ و+حزاب

vي�خدمات���06-�46من�قرار�ا�جلس�+ع�ى�رقم��7و56نصاف�الذي�تؤطره�ا�ادتان�
  .تصال�خارج�أوقات��نتخابات�

تنص��6بخصوص�الحكومة�و+غلبية�الb_�انية�وا�عارضة�الb_�انية،�فإن�ا�ادة�
تصال�السم¾ي�البصري�ع�ى�عدم�تجاوز�ا�دة�الزمنية�"�يحرص�متعهدو��:ع�ى�ماي�ي

جمالية��داخ©ت�أعضاء�الحكومة�وأحزاب�+غلبية�الحكومية�ضعف�ا�دة�الزمنية�5 
ا�خصصة�لèحزاب�ا�نتمية�للمعارضة�الb_�انية�vي�مجلس�النواب،�مع�اح`_ام�شروط�

  .برمجة�متقاربة�ومتشا�Õة"

� �ا�ادة �فحسب �الb_�ان، �vي �غ�_�ا�مثلة �لèحزاب �بالنسبة �ع�ى��:7أما "يتع�ن
�� �مدد�متعهدي �من �الb_�ان �vي �غ�_�ا�مثلة �+حزاب �البصري�تمك�ن �السم¾ي تصال

�العام، �الشأن �وقضايا �+حداث �من �مواقفها �Þبداء �+حزاب��زمنية �لهذه وتخصص
� �+غلبية��%10مجتمعة �وأحزاب �للحكومة �ا�خصصة �5جمالية �الزمنية �ا�دة من

  .الb_�انية�وا�عارضة�الb_�انية"

�بالنسبة �+مر �وا��نفس �للنقابات �ا�نصف �ا�هنية�للولوج �والغرف نظمات
فهو�مؤطر�بقانون�يضمن�حقوق�الجميع�حسب��تصال�السم¾ي�البصري،لوسائل��

  .5و3ا�ادت�ن�

�� �وسائل �تنقسم �أخرى �جهة �إ�ى�من �بالتتبع �البصري�ا�عنية �السم¾ي تصال
  أربعة�أصناف:

	القنوات	التلفزية القناة��-تيفي��1قناة�ميدي��-نية�القناة�الثا�-القناة�+و�ى��:ـ
  .قناة�العيون�الجهوية�-قناة�ا�غربية��- +مازيغية�
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	العمومية 	?ذاعات �	:ـ �الوطنية ��- 5ذاعة �+مازيغية �الرباط��-5ذاعة إذاعة
  .الدولية

�-إذاعة�أصوات��- إذاعة�أطلنتيك�ـ	?ذاعات	الخاصة	ذات	التغطية	الوطنية:	
  .د�راديومي�-إم�.إف.إذاعة�شذى�إم

	 	الجهات: 	ا�تعددة 	التغطية 	ذات 	الخاصة 	?ذاعات �إفـ �كازا �.إذاعة �-إم
إذاعة��- إم�سوس�.إف.إذاعة�إم�-إم�سايس�.إف.إذاعة�إم�- إم�أطلس�.إف.إذاعة�إم

�-إذاعة�راديو�بلوس�مراكش��-إذاعة�راديو�بلوس�أكادير��-راديو�بلوس�الدار�البيضاء�
  .إذاعة�راديو�بلوس�فاس

�التصنيف،لم�تدرج�أر  �للغياب�الشبه�التام��داخ©ت��بع�إذاعات�vي�هذا نظرا
إذاعة�مدينة��-إذاعة�كاب�راديو��- الشخصيات�العمومية�ف�Ðا�و�ي:�إذاعة�راديو�دوزيم�

 .إذاعة�لوكس�-إم.إف

3-		W'	W'	W'	W'א����?؟	א�����	2�����;	א�����r	א������	א����2	א�����	א����?؟(��;	א�����r	א������	א����2	א�����	א����?؟(��;	א�����r	א������	א����2	א�����	א����?؟(��;	א�����r	א������	א�)KKKK  
�بمظاهر�التنوع �غنية �ا�غرب �vي ��جتماعية �+مرvي��ا�واقف �تعلق والتعدد،

�vي� �ودوره &Ñالدي� �للنص �ا�ختلف �الفهم �أو �أواللغة �5ثنية �عن �الحديث معرض
�الفوارق� �وكذا �أو�ا�ناطق، �ا�دن �ب�ن �الحاصلة �+مر�بالتفاوتات �أو�تعلق ا�جتمع،

�أوطريقة �التقاليد �خ©ل �من �بي�³ما �أو�طريقة��الثقافية �أو�ا�سكن �أو�ا�أكل اللباس
�الب�ن�vي�توجيه�سلوك�الناس�نحو�ال�الك©م، �أثره �مايكون�للبعد�الجغراvي ذي�غالبا

منطقه�الذي�يستأنس�به�السكان،�فيص�_�منطقهم�الذي�يفكرون�به،�ويتواصلون�من�
�التنوع�والتعدد� خ©له،�إذ�يشكل�5ع©م�أحد�أهم�التعب�_ات�الÆ&�تعكس�عمق�هذا

  .م�ن�من�ناحية�الكيف؟ع�ى�مستوى�الكم،�فهل�ينعكس�ذلك�ع�ى�مستوى�ا�ضا

ناتجة�عن��وسائل�5ع©م�ا�غربية��ي�جزء�من�ا�جتمع�الذي�له�طبيعة�مركبة،
ك�_ة�وغ�ÝÑالتنوع�با�غرب،�لذلك�فإن�الصحافة�ا�كتوبة�كانت�تعيش�vي�ا�ا«·&�ع�ى�
�عليه� �اصطلح �ما �مرحلة �ا�ا«·& �القرن �تسعينات �مع �تدخل �أن �قبل الحزبية،

�ال �ا�ستقلة"، �الشك�ب"الصحافة �من �بنوع �التنوع �قضية �مع �تتعامل �ماتزال &Æ
�بخصوصه،�والريبة، �+سئلة �من �العديد �تناسلت �ثم �ماهو�مفهوم��ومن �قبيل: من

التنوع�vي�ا�جتمع�حقا؟،�وما�هو�الدور�الذي�من�الواجب�أن�تلعبه�وسائل�5ع©م�vي�
�التنوع ��ي�9ثار�السلبية�الناتج�بكل�دقة�ومسؤولية؟،�تجسيد�هذا ة�عن�عدم�وما
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�ا�جتمع، �داخل �به ��القبول �آليات �وجود ��- وعدم �5ع©م �ف�Ðا �وهل��-بما تعb_عنه؟
� �5ع©م �وسائل ��-تستطيع �ا�كتوبة �منفتحة،�- خاصة �تكن �لم �إذا �البقاء �مقاومة

تعكس�التنوع�ب�ن�عموم�الجمهور�ا�غربي؟،�وهل�يمكن�أن�تتحقق�الديمقراطية�أص©�
�ا�واطن �من �شريحة �تجد �لم �ا�جتمع،إذا �vي �نفسها �انتماءا�Ûا���ن �النظرعن بغض

  .العرقية�أو�الدينية�أو�اللغوية،�أو�ميو§�Ûا�الخاصة�؟

لذلك�سأحاول�أن�أقف�ع�ى�بعض�القضايا�ا�جتمعية،�لنستنطق�من�خ©لها�
�ÝÆح� �مستوى�الكيف، �للتنوع�ع�ى �ا�غربية �استيعاب�وسائل�5ع©م �ودرجة مستوى

�Þع©  �موضو×ي �حكم �إ�ى �هذه�نخلص �مقدمة �وvي �للتنوع، �تمث©ته �بخصوص منا
�العازبات،� �و+مهات �+فارقة، �وا�هاجرين �جنسيا، �وا�ثلي�ن �ا�رأة، �قضية القضايا:

�و� وا� �العمل، �عن �والعاطلون �وخادمات�عاقون، �+طفال، �ع�ى �الجنسية عتداءات
  .البيوت

�نمطية�عن�ا�رأة، الصور�vي��يمكن�رصد�هذه�تنقل�الصحافة�ا�غربية�صورا
�جسد�مث�_، �بوصفها �وا�رأة �التقليدية، �ا�رأة �نماذج: �وسائل�5ع©م�من�خ©ل�عدة

�الضحية، �مس½�لكا��وا�رأة �سلبيا �كائنا �النماذج�بوصفها �من�خ©ل�هذه يروج�للمرأة
يحتاج�دائما�إ�ى�الحماية،�كما�أنه�غ�_�مؤهل�§تخاذ�القرارات�الحاسمة،��وغ�_�منتج،

v� �ينحصر�سلوكه �الدعاية�فقط �vي �جسده �يستغل �ح�ن �vي �والزينة، ��س½�©ك ي
و�ي�نماذج�§�تعb_�عن��هتمامات�الحقيقية�للنساء،�بل�§تعكس�الوضع��التجارية،

�كفاع©ت �النساء �به �تضطلع �أصبحت �الذي �vي��ا�تقدم �حقوقيات �أو سياسيات
�بقول �السبا×ي �خلود �الباحثة �عنه �عb_ت �هو�ما �ا�ختل �الوضع �هذا �أنا�جتمع، �:ها

�طبي¾ي، �كî·&ء �الجنسية �هويته �يعيش �مرضية��"الرجل �بكيفية �ا�رأة �تعيشه بينما
  1.وكأ�Úا�تخضع�لقوان�ن�الطبيعة�"�تفرض�عل�Ðا�الخضوع�و�ستس©م،

فوفق�مقاربة�حقوق�5نسان،�فهم�أحرار�vي�التعب�_��أما�مسألة�ا�ثلي�ن�جنسيا،
�قانو  �ضوابط �وفق �الجنسية �وميو§�Ûم �ممارس½�م �التنكيل�عن �وفق �وليس نية،

�إ�ى� �استنادا �ضبطوا، �كلما �العام �الشارع �vي �له �يتعرضون �الذي �والشتم والضرب
�فاس� �من�الواجب�القصاص�م�³م(مث�ي مشي½�م�أو�طريقة�ك©مهم�وكأ�Úم�مجرمون،

  .نموذجا)

                                                           
�- ��2006-�1ط�-ا�غرب��-دار�القلم�للطباعة��والنشر�والتوزيع�-الجسد�+نثوي�وهوية�الجندر��-خلود،�السبا×ي�-� 1

  291ص:�
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"تغي�_�ا�نكر"�وفق�مرجعيته�الÆ&�§�تعكس�ـإن�تدخل�كل�من�سولت�له�نفسه�ل
��التنوع، �vي �منه�وليست�قاعدة�خلفية�له،بل��ي يعتb_�سلوكا��أحسن�+حوال�جزء

و�ي�ظواهر�أصبحت�تطفو��لكونه�§�يعزز�دولة�الحق�والقانون�وا�ؤسسات،�مرفوضا،
  .vي�ا�جتمع�مع�مâيء�هذه�الحكومة�الÆ&�يقودها�حزب�العدالة�والتنمية�5س©مي

�م �أوليا �انطباعا �تعطينا �الوطنية �فالصحافة �السياق �هذا �للتنوع،وvي �خ`�§
�الظاهروالخفي، �ب�ن �تجمع �النمطية،�صحافة �الصورة �لتكريس و+حكام��تؤسس

�با�غرب،�الجاهزة، �تعتb_�من�أك�_�الصحف�انتشارا &Æال� تنشر��فمث©�صحيفة�ا�ساء
مقا§�vي�صفح½�ا�+و�ى�تحت�عنوان:�"الشرطة�vي�مرتيل�تعتقل�شبكة�لشواذ�جنسيا�

ن�الصحيفة�لم�تستجوب�هؤ§ء�ا�ثلي�ن�جنسيا�قصد�علما�أ	1تقودها�امرأة�مسنة�"
فقد�استند�ا�قال�ع�ى�مصدر�وحيد���ضط©ع�ع�ى�وجهة�نظرهم�vي�واقعة��عتقال،

للخb_،�وهو�مصدر�الشرطة�القضائية،�دون�تقديم�مصادر�أخرى�لها�ع©قة�بالواقعة،�
،�لذلك�فا�قال�...مأو�أفراد�من�عائ©��Ûكشهادات�ا�½�م�ن�أنفسهم،�أو�ا�دافع�ن�ع�³م،

  .وغ�_�محايد�غ�_�متوازن،

�العربية، �اللغة �vي �الشاذ ��جتماعية،�إن �القاعدة �عن �vي��هوالخارج والشاذ
�فهو�مهمش�سياسيا�واجتماعيا،�الفقه�5س©مي،�هو�الشخص�الذي�§�يقاس�عليه،

جد�و�ي�مقاربة�تكاد�تطبع�مسارجل�الصحف�ا�غربية�vي�معالج½�ا�لظواهرالتنوع،�إذ�ن
�5س©مي، �والتنمية �العدالة �حزب �ع�ى �ا�حسوبة �"التجديد" �تستخدم��جريدة و�ي

  .عبارة�"الدعارة�الشاذة"�يقصدون�vي�ذلك�دعارة�يمارسها�"الشواذ"�وليس�+سوياء

،�وvي�إ�ى�حلول�منصفة�-و�ي�vي�تزايد�-هذه�الفئة�من�ا�جتمع�تحتاج�لذلك�
�الع©ج �ح�Æمقدم½�ا �ومستوياته، �أنواعه �تبكل §� Ýمرين،�ظ+� �تعاني �الفئة �هذه ل

�داخل��  �التوازن �إعادة �vي �وتوظيفها �أحيانا، �ا�جتمع �داخل �وال½�ميش ضطهاد
  .السجون�كلما�كان�ضروريا�أحيانا�أخرى 

ومن�ب�ن��خت©§ت�التمي��ية�الÆ&�تمارسها�وسائل�5ع©م�ا�غربية�أيضا�عبارة�
ن�تحدوهم�رغبة�أكيدة�لدخول�أوروبا�عن�"ا�هاجرين�+فارقة"�غ�_�الشرعي�ن،�والذي

�_bطريق�+را«·&�ا�غربية،�فوصف�وسائل�5ع©م�لهذه�الفئة�"با�هاجرين�+فارقة"�يع
�اتجاههم، �عنصري �موقف �5فريقية،�عن �القارة �خارج �يوجدون �ا�غاربة لعل��وكأن

                                                           

 http://74,192,83/,53موقع�الصحيفة�انظر��.2010نونb_��05عدد��- جريدة�ا�ساء��-�1 
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عرض�ذلك�الشعور�راجع�§نسحاب�ا�غرب�من�منظمة�الوحدة�5فريقية،�ع�ى�إثرما�ت
�ال`_ابية،�له �يقوم�به�هؤ§ء�ع�ى�أرضنا��ثم�من�باب�ا�قارنة،�ملف�الوحدة أليس�ما

  .هو�نفسه�ما�كان�يقوم�به�إخواننا�ا�غاربة�vي�أوروبا�أو�أك�_؟�اليوم،

وتعزيز��إن�تناول�وسائل�5ع©م�ا�غربية�للتنوع�§�يسهم�vي�اح`_ام�التعددية،
�ع©ق �لها &Æال� �الحوار�والتسامح �ا�واطن�ن،ثقافة �بجميع �مباشرة �من��ة �العكس ع�ى

  .ذلك،�فإن�أغلب�أسلو�Õا�ومناول½�ا�تمي��ية�ضد�فئة�مجتمعية�تشكل�أقلية

لذلك�اختارت�الصحافة،�خاصة�ا�كتوبة�م�³ا،�5ثارة�كوسيلة�لتحقيق�الربح�
نظرا�Üن�الخط��وتكريس�الصور�النمطية�الÆ&�§�تقوى�ع�ى�نقدها�وتغي�_ها،�السريع،

يخاف�من�أن�يصدم�ا�جتمع�ا�غربي،�لذلك�يقدم�للقارىء��يري�لصحف�عدة،التحر 
�تحرجه، §� �صحفية �الدين��مادة �حول �خاصة �الراسخة �قناعاته �بتوازن �تخل أو

�ا�غربي، �5ع©م �vي �إثارة �أك�_�ا�واضيع �+خ�_�من �باعتبار�هذا �والجنس، �والسياسة
�ا�جتمع، �vي �فاع© �5ع©م �يكون �أن �مف�فعوض �به،أصبح �يضر�بجودة��عو§ مما

�برسالته� �القيام �من �طوعا �ا�غربي �5ع©م �يستقيل �بذلك �وبا�هنية، الصحافة
�ا�جتمع، �vي �التعددي �البعد �وإثارة �تقوية �vي �شروط��التاريخية �من �هو�شرط الذي

  .تحقيق�الديمقراطية

�مشروعا، �السؤال �يبقى �من��لكن �غ�_ها �ع�ى �5ثارة �الصحافة �اختارت �اذا
�ليكون�فاع©�vي�صناعة�التغي�_،ا�واض �تساعده &Æال� ��ي�مؤه©ت�الصحاvي �يع؟�وما

�الناس�نحو�القبول� �توجيه �vي �مركزيا �يلعب�دورا �كسلطة �اليوم �وأن�5ع©م خاصة
  .بالتعدد؟

�ومنتظمة� �رئيسية �بصورة �مهنته �يزاول �الذي �"الشخص �هو: &Mا�� الصحاvي
�ال �أو�أك�_�من �واحدة �vي �ع�³ا �أو�ومؤدى �اليوميةنشرات �الصادرة��الجرائد والدورية

�هيئات� �أو�أك�_�من �واحدة �أو�vي �+نباء، �وكا§ت �أو�أك�_�من �واحدة �أو�vي با�غرب،
  .51ذاعة�والتلفزة�ا�وجود�مقرها�الرئي¸·&�با�غرب"

�ا�هنة� �هذه ��زاولة �يش`_ط §� �القانون �أن �التعريف �هذا �خ©ل �من وواضح
حاvي،�ومستوى�كفاءته�vي�مجال�التكوين�الحصول�ع�ى�شهادات�تثبت�تخصص�الص

�،)تصالا�عهد�العا�ي�ل�ع©م�و�(�الصحاvي،�ع�ى�الرغم�من�وجود�معهد�تابع�للدولة
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ولذلك�قليلة��ي�ا�ؤسسات�5ع©مية�الÆ&�تعتمد�vي�عملها�ع�ى�ا�تخرج�ن�من�هذه�
ولة�ا�هنة،�Üن�التخرج�بعد�أربع�سنوات�ومنحه�شهادة،�§�تعد�إجبارية��زا�ا�عاهد،

نفس�+مر�ينطبق�ع�ى�الشهادات�ا�حصل�عل�Ðا�من�معاهد�التكوين�الخاصة،�كما�أن�
�&Æال� �ا�هنية �البطاقة �ع�ى �الحصول �هو �ا�هنة، �مزاولة �vي �ا�عتمد ا�عيار�الوحيد

متيازات�الÆ&�تتخذها�السلطات�ة�من�� دستفا��ا�يخول�له�ممارسة�ا�هنة�"�و� بموج
�شخ �أو�أي �الصحافة�5دارية �ممث�ي �لصالح �أو�الخاص �العام �القطاع �آخرمن ص

تصال�بعد�مداولة�"�لجنة�تم�منحها�من�قبل�وزارة��،�والÆ&�ي1ا�كتوبة�أو�ا�نطوقة"
�الصحاف ��بطاقة �وزارة �عن �ممثل�ن �تضم &Æال� "� �وعنة �الوطنية��تصال، النقابة

رتجال�vي�كث�_�و� ذه�العملية�نوع�من�العشوائية�للصحافة،�مع�ذلك�ساد�بموازاة�ه
�Üن� �البطائق، �هذه �ع�ى �يتوفرون �جلهم �لèحزاب �العامون �فاÜمناء �+حيان، من
الجرائد�الحزبية�بإسمهم،�مما�يعÑ&�أن�الولوج�لهذه�ا�هنة�من�غ�_�ا�تخصص�ن�يشكل�

عن�طريق�ا�حاباة�بالرغم�من�أن��وممن�§�شغل�له�غالبا،�قاعدة�عريضة�من�الهواة،
�مس �يبقى �صعبة،إثبا�Ûا �إ§�إذا��ألة �تعدديا �5ع©م �من �نجعل �أن �§�يمكن ولذلك

  تحققت�عدة�شروط�أهمها:

4	-	B��C	���B��C	���B��C	���B��C	���				
  :א����2	א�$�����	�fא���	����	א"= 
א����2	א�$�����	�fא���	����	א"= 
א����2	א�$�����	�fא���	����	א"= 
א����2	א�$�����	�fא���	����	א"= 

  الكفاءة:	- أ	

تطور،�لكو�Úا�ترتكز�تعد�الكفاءة�إحدى�+سس�الرئيسية�vي�العمل�الصحاvي�ا�
�يعنيه�ذلك�من�تكع�ى�عنصر��  �بكل�ما �مجال�تقنيات�العمل�ح`_اف، وين�كامل�vي

�باستمرار، �وتحيينه �للمؤسسة��الصحاvي �ا�جتمعية �با�سؤولية �التام �الو×ي مع
5ع©مية�وللصحاvي،�يدخل�ذلك�vي�صلب�نقاش�الجسم�5ع©مي�vي�الوقت�الراهن،�

�"الصحافي�ن" �هيمنة �الصحاvي،��فاستمرارية �التكوين �معاهد �من �ا�تخرج�ن غ�_
�ا� �ا�واد �ا�عاهد،وضعف �هذه �بعض �vي �الهواية،�قدمة �ظاهرة والعمل��وانتشار

�الصحاvي، �الحقل �vي �� �ا�وسم& �عمليات �مقدمته �من��نتخابات،وvي �تشكله وما
�و�  �للكسب �ا�ؤسسات��ب`�از�أحيانا،مناسبة �من �جزء �مواكبة �محدودية فض©�عن

�التقنية، �للتطورات �لولوج�5ع©مية �وموضوعية �واضحة �معاي�_ عالم��وغياب
�ا�فيدة،�الصحافة، �والتكوينات �التداريب �لتلقي �الفرص �من��وقلة �التمكن وعدم

�§زال�يجد�صعوبة� �فالقارىء �العربية�وسياقا�Ûا، �واللغة اللغات�+جنبية�وقواعدها،
                                                           

  .2014أكتوبر��17نسخة��-ا�تعلق�بالنظام�+ساë·&�للصحفي�ن�ا�هني�ن��13.89رقم�الفصل�الثاني�من�قانون��-� 1



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 320

�با�ضمون، �له �§�ع©قة �العنوان �لكون �الصحافية، �ا�ادة �فهم �من��vي �تجعل كلها
  .الكفاءة�أولوية�§�محيد�ع�³ا

  اح��ام	أخ_قيات	ا�هنة:	-ب	

يتعلق�بمدى�التوفيق�ب�ن��ا�مارسة�الصحافية�با�غرب�اليوم�تطرح�سؤ��آنيا،
�ذلك�أن� �؟ �العمل�الصحاvي �نفس�الوقت�اح`_ام�حرية �وvي �أخ©قيات�ا�هنة اح`_ام

،&·ëأسا� �مبدأ �حرية��1الحرية ��بدأ �والفع�ي �الحقيقي �التجسيد ��ي �الصحافة بينما
ف�تمارس�هذه�الحرية�بمسؤولية؟�ومن�منطلق�هذا�السؤال،�ونظرا�أي�كي�التعب�_،

�ا�هنة، �مؤطرÜخ©قيات �نص �� �لغياب �بعض �تبلور �أن �النقابة ج½�ادات�حاولت
�ا�سألة، �هذه �تضم��بخصوص &Æال� �ا�هنة �آداب �لجنة �إنشاء �إ�ى �بادرت حيث

�وازنة، �إع©مية �اعت�شخصيات �الذي �الشرف �ميثاق �إعمال �السهر�ع�ى مدته�مهم½�ا
�بطاقة� �النقابة �ضمنت �كرام½�ا �وصون �الصحافة �مكانة �لتعزيز �"وسعيا النقابة

  .ل`�ام�العضو�ا�نخرط�باح`_امهتأكيدا�§�العضوية�نص�ا�يثاق�للتعريف�به،

�وتتبع��ك�الغاية،لتو  �رصد �مهم½�ا �بأخ©قيات�ا�هنة ÝÑتع� �لجنة أنشأت�النقابة
�ا�خ �السلوكات �عن �الناتجة �والتظلمات �بعض�الشكاوى �قبل �من �ا�هنة �بشرف لة

�سنة��الصحافي�ن، �مش`_ك &·ëدرا� �يوم �تنظيم �بعد �خاصة �النقاش �يتطور �أن قبل
�هذا��م،2000 �من �السابعة �ا�ادة �حذف �الوزارة �من �النقابة �فية �طالبت والذي

�أخ©قيات�القانون، �ميثاق �إعداد �أن �شأن��سندها �يكون �أن �يجب �ا�هنة وضوابط
�وحدهم، �يعكس�ا�هني�ن �أحقية��وهو�ما �حول �والوزارة �النقابة �ب�ن �ضمنيا صراعا

تجسيد�حرية�الصحافة،�والجهة�ا�خول�لها�ضبط�الضوابط�الÆ&�من�شأ�Úا�حماية�
  �.الجسم�الصحاvي

ع�ى�ضرورة�ممارسة��م،2002نص�قانون�الصحافة�ا�عدل�سنة��vي�تطور�آخر،
�إطار�أخ©قيات�ا�هنة، �vي �أن�تنقل�وسائل�5ع© �حرية�الصحافة م�+خبار�بكل�ع�ى

  .صدق�وأمانة

                                                           
الرباط��-أشغال�الندوة�الدولية�حول�5ع©م��-القواعد�و+خ©ق�وحرية�الصحافة�vي�ا�غرب��-ديونس،�مجاه�-� 1
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� �آخر ��كان "� ��ي �ا�وضوع �هذا �vي �حصل �5طار�تطور �الجماعية تفاقية
خاصة�العمليات��للصحافي�ن�ا�هني�ن�"�الÆ&�تنص�ع�ى�عدم�اح`_ام�أخ©قيات�ا�هنة،

  .رتشاء�الÆ&�تعد�بمثابة�أخطاء�جسيمة�يعاقب�عل�Ðا�القانون ا�شاركة�vي�� 

  ستق_لية:� 	-ج	

ك�عدة�وقائع�تفيد�أن�الدولة�كانت�إ�ى�عهد�قريب�تمارس�ضغوطات�ع�ى�هنا
وأ�Úا�تتدخل�بشكل�أو�بآخر�vي�توجيه�أو�ترويض�خطها�التحرري�بما��وسائل�5ع©م،

�مصالحها، �الصحافي�ن،�يحقق �اعتقال �+مر�إ�ى �لو�أدى ÝÆأو��ح� �الجرائد ومصادرة
�الس�وممارسة�الرقابة�عل�Ðا،�توقيفها، �vي �نوات�+خ�_ة�طورت�وسائل�عملها،إ§�أ�Úا
قبل��قتصادي�(التحكم�vي�توزيع�5شهار)،سلحة�ا�عتمدة:�س©ح�الحصار��وأهم�+ 

أن�تصبح�الغرامات�ا�الية�الباهضة�أسلوبا�آخر�vي�ا�حاصرة�vي�انتظار�5ف©س،�وقد�
�ومدنية،� �وسياسية �دينية �أخرى �جهات �توظيف �خ©ل �من �آخر�للردع، ظهر�أسلوب

وإنذارها�بضرورة�تصحيح�أخطا�Çا��وب�عن�الدولة�vي�فرملة�بعض�وسائل�5ع©م،لتن
  مثل:

حتجاجية�الÆ&�نظمها�حزب�العدالة�والتنمية�5س©مي�ضد�القناة�الوقفات�� 
با�قابل��م�احتجاجا�ع�ى�ما�اعتb_ه�الحزب�تح��ا�لهذه�القناة�ضده،2005الثانية�سنة�

وإع©مية�ضد�جريدة��طرف�جمعيات�مدنية،�الوقفة�الÆ&�نظمت�vي�نفس�السنة�من
�والتنمية، �العدالة �حزب �لسان �زلزال��"التجديد" �صاحبه �يعتb_�فيه �مقا§ لنشرها

  ."تسونامي"�غضبا�إلهيا

�ملغومة�(+حداث�ا�غربية)� �وإع©مي�ن�لطرود �تلقي�بعض�ا�نشآت�5ع©مية ـ
  .2ها�بينما�واجهت�أخرى�تصريحات�جد�عنيفة�ضد�،1ورسائل��Ûديدية�

�وإع©ميون� �وسياسيون �مدنيون �نشطاء �أطلقه �الذي �ا�واطنة �نداء �كان لقد
�آخر، �ع�ى�الصحافة،�حدثا �يb_ز�كيف�أصبح�جزء�من�الرأي�العام�يمارس�ضغوطا

                                                           
1 �-��"� �بجريدة �مقا§ته �خ©ل �من �5س©مي�ن �ينتقد �الذي �لكحل �سعيد �وبالباحث �الثانية، �+مر�بالقناة يتعلق

  .+حداث�ا�غربية�"
�الف��ازي�أحد�شيوخ�ا�-� 2 �أحداث�محمد �ا�عتقل�ن�vي �الجهادية �بالدار�البيضاء2003ماي��16لسلفية صرح�،م

ماي�يس½�دفون�حرية�التعب�_�لفجروا�جريدة�"�5تحاد�5ش`_اكي�"�والقناة�الثانية�"��16"لو�كان�منفذوا��:قائ©
ن�وال�ûاهة�vي�ضمن�مشروع�تعزيز�حكم�القانو �-أعده�أبو�بكر�الجام¾ي�-انظر:�تقرير�عن�وضع�5ع©م�با�غرب�

  .38ص:��-ت)��-(د�2مسودة�-ا�ركز�العربي�لتطوير�حكم�القانون�وال�ûاهة��-العالم�العربي�
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� �ع�ى �تشوش &Æال� �الصحافة �ضد �وعنيفا �صريحا �نقدا �النداء �وجه �العهد�حيث "
�مسار��  �وتعرقل "� �الديمقراطي،الجديد �ك�نتقال ��Ûم �تجعل�و�ي �أن �شأ�Úا �من افية

  .غالبا�ما�يسارعون��راجعة�توجها�Ûم�وأفكارهم�ا�عنيون��Õا،

�إنكار�ال �§�يمكن �الصحاف�ولذلك �أن �ا�حتوى،علما �vي �من�تحكم �يختلفون ن
�العمومي، �باÞع©م �العاملون �الصحافيون �ا�كتوب،�حيث �باÞع©م �والعاملون

�ب�ن�من�يعمل��ويختلفون�داخل�هذا�+خ�_، ومن�يشتغل��vي�الصحافة�ا�ستقلة،ما
  .بالصحافة�الحزبية�أو�القريبة�من�الحكومة

�جدول� �يكون�تحكمهم�vي �ما �عادة �العمومي) �النوع�+ول�(5ع©م �إ�ى بالنسبة
�ا�وظف�ن��أعمالهم، �بوضعية �أشبه �هم �وهؤ§ء �محدود، �جد �التحريرية ومواقفهم

�توق�العمومي�ن،�حيث�ال`_اتبية�الصارمة، �ف�Ðا يع�محاضر�الدخول�والخروج�الÆ&�بما
  .يستاؤون�م�³ا�كث�_ا

حيث�غالبا�ما��نفس�الî·&ء�بالنسبة�للصحافي�ن�العامل�ن�بالصحافة�الحزبية،
�الحزب� �توج�Ðات �تحل �أن �قبل �التحرير، �هيأة �اجتماعات �vي �مواضيع يناقشون

�تحكمها،�الجديدة، &Æال� �السياسية �ا�واد،�بالنظر�للظرفية �أن��فتتغ�_�جميع ذلك
ن�ع�ى�هذه�الصحف�هم�بالضرورة�أعضاء�با�كاتب�السياسية�الÆ&�تصدر�تلك��ا�شرف

  .الجرائد

�ا�ستقلة، �الصحافة �نسبيا،�باستثناء �+مر�مختلف �صحافيوها��حيث يتمتع
أو�من�حيث�طبيعة�ا�واضيع��سواء�من�حيث�تنظيم�عملهم،��Õامش�كب�_�من�الحرية،

�يتناولو�Úا، &Æي�إذ�يكفي�إخبار�رئيس�ا�الvيطرح�للمناقشة�� لتحرير�با�وضوع،�وأحيانا
�الزم©ء، �باي �مع �التحريرومناقشته �هيأة �بقدر�كب�_�من��اجتماع �تتسم �عموما &ãف

  .ستق©لية�مقارنة�مع�سابقا�Ûا� 
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�+ساسية، �ا�فاهيم �تفكيك �البحث �هذا �vي �حاولت �مفاتيح��لقد باعتبارها
�جعلت�من�التنوع�نقطة�تماس�ب�ن�ا�حلية�والكونية،�الÆ&�موصلة�إ�ى�عمق�5شكالية،

�متينة، �بنيوية �قاعدة �ع�ى �تأسست &Æال� �الخصوصية �من��تلك �مرجعي½�ا تستمد
التفاعل�القوي��جموعة�من�الظواهر�ا�جالية�واللغوية�والعرقية�والثقافية،�أفضت�

�إ�ى�استقرار�ا�غرب، لتنوع�وكان�ا�.مما�أكسب�تلك�الخصوصية�قوة�ووحدة�جميعها
�ونضجا�عندما�واجهت�الو  حدة�5يجابي�هو�أصل�تلك�الوحدة�ورمزها،�وازداد�عمقا

  .ستعماريةالوطنية�الظاهرة�� 

هذه�الوحدة�تعمل�اليوم�ع�ى�نزع�شوائب�وسلبيات�العو�ة،�باعتبارها�تحاول�
التس`_�داخل�فضاء�الكونية،�ولذلك�كان�ضروريا�استدعاء�ا�بادىء�+ساسية�للتنوع�

�ا�جا§ت،(الد �كل �vي �مقنع �مغربي �خطاب �لنسج �ال`_ابية) �الوحدة /� يتسم��ين
�والوسطية، �والواقعية �بالنظرإ�ى��با�صداقية �والتكامل، �التعاون �vي والرغبة

الخصوصية�كرافد�من�روافد�القيم�5نسانية�ا�ش`_كة،�والكونية�الÆ&�§�أفق�إنساني�
ذا�ما�يقتÙ·&�البحث�باستمرار�عن�وه�.لها�إ§�باحتضان�الخصوصية�واح`_ام�ثقاف½�ا

  .أنجع�السبل�لتدب�_��خت©ف�الطبي¾ي،�عن�طريق�الحوارالفعال

�ا�تعلقة� �الخ©صات �من �مجموعة �تسجيل �يمكن �+رضية، �هذه �من انط©قا
أسس�ومرتكزات�الخطاب�ا�غربي�حول�التنوع�الثقاvي،�شكل�أهم�يوضوع،�باعتباره�ا�ب

�مؤسسات �رسمية �طبيعة �له �ما �ا�وازيةم�³ا �الدبلوماسية �ضمن �يدخل �ما �وم�³ا �.ية،
�ع�ى� �الخ©صات �هذه �جاءت �فقد �والكونية �ا�حلية �ب�ن �الحاصل �للتداخل ونظرا

  الشكل�التا�ي:

�ماسة1 �حاجة �اليوم، �حوار�الثقافات، �يشكل �كونية،��ـ �اس`_اتيجية وضرورة
�5نسان، �وتعقل �رصانة �عن �ينم �الخيار�الذي �ا��باعتباره �حل �ع�ى شاكل�وقدرته

�عاتقه �ع�ى �ا�لقاة �والرسالة �ينسجم �بما �وا�تجددة �الثقافة��.العديدة �أصبحت فقد
�الدولية، �للع©قات �تحليليا �نموذجا �لذلك��اليوم �تواز�Úا، �وضبط �Þدار�Ûا ومفتاحا

�ا�جتمعية� �الخيارات �ضمن �الثقافة �بموقع �الو×ي �vي �تكمن �الحوار فأهمية
ية�من�أجل�تعميق�قيم�إيجاب�دي�أدوارا�إماو�ي�خصوصيات�§بد�أن�تؤ �و5ديولوجية،
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�ع�ى�التواصل�و�  �الضيقة�و�نغ©ق �الخصوصية �با§رتكان�إ�ى �سلبية، �وإما نفتاح،
  .الهويات�5قصائية

غ�_�أن�هذا�الحوار�§�يمكن�أن�يستقيم،�ويحقق�كل�أغراضه،�ما�لم�يستند�إ�ى�
�ا�وض �+رضية �باعتباره �الثقاvي، �التنوع �لواقع �دقيق �النماذج�فهم �لتعدد وعية

بكيفية�كيدية��-غالبا��-عوض�+حادية�الثقافية�الÆ&�تتسرب��الحضارية�وا�جتمعية،
عb_�مسارات�متنوعة:�وvي�هذا�السياق�§�بد�من�تصحيح�الوضع،�من�خ©ل�التفك�_�vي�
�عقد� �أثناء �وحمايته �الثقاvي �التنوع �بتفعيل �الكفيلة �والعملية �5جرائية 9ليات

  .لدوليةالشراكات�ا

�إن�الحوار�يقتÙ·&��نط©ق�من�وضع�يتسم�بالندية�وا�ساواة،��2 واقتناع�كل��ـ
�ورفض� �الخاصة، �هويته �إبراز �9خر�vي �بحق �القبول �بضرورة �ا�تحاورة +طراف

�وما��+حكام�ا�سبقة، واستبعاد�كل�القراءات�التضليلية�أو�السطحية�أو��خ`�الية،
وvي�هذا�السياق�§بد�من�رفض�مقولة��.ورة�9خرينتج�ع�³ا�من�تشويه�وتحريف�لص

�إ�ى��"التفوق�الثقاvي"، �يتع�ن��نتباه �كما �أمام�الحوار�ا�نشود، �تشكل�حاجزا لكو�Úا
�الثقافة� �إخضاع �مقدم½�ا �وvي �للحوار، �ا�عيقة �السلبية �الثقافية �الظواهر بعض

�طاغية، �أو �Þديولوجية �ثقافات �حساب �ع�ى �ثقافة �لتغليب �ا�جال حضارات��وفتح
�الذي�§بد�أن��أخرى، �تحول�دون�مفهوم�الحوار�الحقيقي، &Æمن�العوائق�ال� وغ�_ها

�vي�الحوار،�وإدارته�ع�ى� �مساويا �إعطاء�9خر�حقا ينطلق�من�قناعة�راسخة�مفادها:
  .بعيدا�عن�منطق�العنف�والهيمنة�مرجعية�الحجة�والb_هان،

�إن�الحق�vي�الخصوصية�و�خت©ف،�مهما�كانت�ا�3 b_رات،�§�يمكن�أن�يكون�ـ
�حقوق� �ان½�اكات �ع�ى �للتس`_ �مسوغا �أو �ا�ش`_كة، �5نسانية �للقيم �للتنكر سببا

ف©�بد�من�مراعاة�الطابع�ا�تجدد�للخصوصيات�الثقافية،�إذ��.5نسان،�أو�النيل�م�³ا
�والجمود، ��نغ©ق &Ñتع�§� �تاريخية��الخصوصية �تجارب �عن �ناتجة �دينامية ��ي بل

  .ة�مسار�تفاع�ي�وتثاقف�مستمروحصيل�حية،

هكذا�فكل�حوار�ثقاvي�ناجح،�§�يمكن�أن�يدير�ظهره�ل�شكا§ت�الÆ&�لها�ع©قة�
�ا�عاصرة، �ا�ش`_كة �5نسانية �لصياغ½�ا،�بالقيم �عديدة �محاو§ت �حاليا �تجري &Æال�

�الفضاءات� �مختلف �ب�ن �موسع �حوار�فكري �دون �وشاملة �شرعية �تكون �لن فإ�Úا
�والحضا �الكونية،�.ريةالثقافية �vي �§�يكمن �ا�شكل ��Õا�إن �ا�سموح �الحدود �vي �بل

فالكونية�ليست��ي�"القوة"،�أو�"الك�_ة"،�أو��.لفضاء�الخصوصية�داخل�هذه�الكونية
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�تفاعل�تناس &، �بل��ي �نحو�ا�ش`_ك�5نساني�"الهيمنة"، �الخصوصية، �vي �.وامتداد
�،- بالغت�vي�الخصوصية�والتم���مهما�-�لذلك�فإن�واقع�كل�+نساق�الثقافية�الكb_ى 

�5نسانية� �الحكمة �لصياغة �وغنيا �متنوعا �خزانا �تشكل �كونية �قيم �تحتوي�ع�ى أ�Úا
  �.ا�ش`_كة

�موضوعيا،�4 �واقعا �العو�ة �أصبحت �لقد �§�مناص��ـ �تاريخية �لحركة وإفرازا
لقد�طوعت�العالم�ليظهر�لنا��.وليس�شرا�مطلقا�كما�يحلو�للبعض�أن�يسوقها�م�³ا،
�كونية،بمث �قرية �مستويات�لم��ابة �باÞنسان�إ�ى وضاعفت�أسباب�التواصل�ل©رتقاء

�هو�معالجة�اخت©§�Ûا،�-عن�طريق�الحوار�-فقط�ما�يجب�فعله��يسبق�له�أن�وصلها،
�ا�توحشة، �جوان��ا �كبح �يقوي �القوة��بما �تعتمد &Æال� �الفجة، �تدخ©�Ûا �من والحد

�غاية، �السريع �والربح �هدفا، �والسوق �إ�ى�وأحادي�وسيلة، �والدعوة �منهجا، �الثقافة ة
�النمطية�و�نصهار�والتبعية�سلوكا�  �ف©�يمكن�إنكار��.نخراط�vي �دون�ذلك، �ما أما

�ل�نسان،�vي�سبيل�توطيد�التواصل� مزاياها�من�خ©ل�5مكانات�الهائلة�الÆ&�تتيحها
ظرإ�ى�ما�حققه�إذ�يعد�التنوع�الثقاvي�بالن�.ب�ن�الفضاءات�الحضارية�والثقافية�+خرى 

  .من�مكاسب�ونقط�قوة،�إنجازا�ما�كان�ليتحقق�إ§�ع�ى�حسا�Õا

ـ�تواجه�الثقافة�العربية�5س©مية�ع�ى�الدوام�حم©ت�شرسة،�تنم�عن�خلفية�5
تس½�دف�تشو�Áها�ونع½�ا�با§نغ©ق�والتعصب�والعدوانية،�باعتبارها�مسؤولة��مسبقة،

�تزخر  �ثقافة �أ�Úا �ح�ن �vي �التطرف، �إنتاج �و�ح`_ام��عن �والتسامح ��نفتاح بقيم
�إ�ى�أية�ف�.والتعددية الثقافة�العربية�5س©مية�اليوم،�أقرب�إ�ى�الثقافة�الغربية�م�³ا

�أخرى، �والتحديات��ثقافة �(العو�ة) �الدولية �التحو§ت �ظل �vي �قادرة �يجعلها مما
�الح�ا�عاصرة، �تعميق �vي �إيجابيا �دورا �تلعب �أن �التاري¿ي، �مورو)�ا وار�ب�ن�وبفضل

�+خرى، �والس©م،�الثقافات �التفاهم �معاني �با§خت©ف��وتحديد �مسبقا �تؤمن �ÚÜا
مقتنعة�بأن�هذه�الظواهر�مرتبطة�بالطبيعة�5نسانية�الÆ&�فطر�هللا��والتنوع�والتعدد،

�التدافع� �طريق �عن �ا�ستمر، �وتجددها �وثرا�Çا �تطورها �أساس ��ي �بل �عل�Ðا، الناس
  .هو�عنف�آخر�ممارس�عل�Ðا�ها�بكو�Úا�ثقافة�العنف،وهكذا�فا�Ûام�.والتفاعل

لã&��5س©مية�الÆ&�تأسست�ع�ى�اح`_ام�التعدد�الثقاvي،�إن�الحضارة�العربية
� �استيعاب �اليوم�ع�ى ��-قادرة Ý·Ùمكاسب�النسيج�الحضاري��-أك�_�من�أي�وقت�م

�ا�تنوع، ��5نساني �أثبتت �و+زمنة�- لكو�Úا �الحقب �لل�-�عb_�كل �صالحة نموذج�أ�Úا
�و�ستقواء،�الكوني، �الهيمنة �أشكال �كل �+مر�الواقع��ترفض �سياسة �ترفض كما
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�،إ§�وكانت�vي�ا�وعد�فم�ÝÆتوافرت�الشروط�الضرورية،�.و+حادية�كيفما�كان�شكلها
  .لذلك�فã&�معطلة�بالقوة�ولعل�هذا�هو�سر�إصرار�9خر�ع�ى�التدخل�vي�كل�شؤو�Úا،

� �التصور، ��Õذا �بالتفوق�الذي�غ�_�أن�التسليم �التفاخر�والشعور §�يb_رعقدة
� �إ�ى �و� يؤدي �التاريخ �نحو�ا�ا«·&إلغاء �الجامد �تلك��.نجداب �أن �فيه �§شك فمما

�إذ� �5س©مية، �العربية �الحضارة �إ�ى �نظرتنا �خ©ل �السائدة ��ي �الوثوقية ا�واقف
�هو�التمجيد�و�نتقاء �ال�ûعة�ا�ركزية�و�ستع©ئية��.الغالب�عل�Ðا تعد�من�أكb_�هذه

�vي�الحوار �إذ�تضعف�موقعنا الثقاvي�الذي��معيقات�التواصل�مع�الثقافات�+خرى،
�5بداع، �وبحرية �التثاقف �و5قرار�بحق �والتكافؤ، �الندية &·Ùلتجديد��يقت� كأساس

�غالبية� �لدى �خ©ف �نقطة �§تشكل &Æال� �والحضارية �القومية �التوابث �ضمن الهوية
  .ا�سلم�ن

�ا�للدين�من�محورية��يÑ&�مدخ©�من�مداخل�حوار�الثقافات،ـ�يعد�الحوار�الد�6
�حاجة� �يؤكد �بما �وا�جتمعية، �السلوكية �الخيارات �وتوجيه �الحضارات، �تشكل vي

ومن�شأن��.عb_�فتح�فضاءات�تسمح�بالحوار�وتبادل�الرأي�الناس�إ�ى�الدين�باستمرار،
ات،�عb_�توف�_�+ماكن�هذا�الوضع�ا�ساهمة�vي�تنظيم�ا�مارسة�الدينية�داخل�ا�جتمع

��1ال©ئقة��مارسة�الشعائر�الدينية،�مع�التأكيد�ع�ى�اح`_ام�حقوق�+قليات�الدينية،
�&Æال� �الهدامة �التيارات �وراء �و�نسياق �التوثر�والصراع �دائرة �يجن��ا ÝÆح� والفكرية

  .تس¾ى�إ�ى�جعل�الدين�تجارة�رابحة�لها

 5� �ع�ى �ا�حسوب �التطرف �أن �ع�ى �التأكيد �ليس�يجب �عملية، �كل �vي س©م
�التدين� �ثقافة �مظاهر �من �ومظهرا �ككل، �5س©مية �الحضارة �مظاهر �من مظهرا

فهو�ليس�ظاهرة��.بل�هو�انحراف�عقدي�وإديولو�ي�عانت�منه�جل�الدول �با�غرب،
  �.بل��ي�ظاهرة�تمس�جميع�الديانات�+خرى �،خاصة�بالديانة�5س©مية

�يتح �أ§ �يجب �فحوار�الحضارات �5س©مي،ولذلك �الدين �محاكمة �إ�ى أو��ول
�5بستمولوجية)، �(القطيعة �السياسة �عن �الدين �فصل �إ�ى �أن��دعوة �منطلق من

�ا�غرب�تجمع�فيه�مؤسسة�إمارة�ا�ؤمن�ن�ب�ن�السلطة�الدينية�والسلطة�السياسية،
وما�ينب»ي�أن�يحتل�+ولوية�هو�العمل�ع�ى�إنشاء�تحالف�ديÑ&�من�شأنه�القضاء�ع�ى�

  .هر�التعصب�والتطرف�والعنف،�واجتثات�منابعه�أينما�وجدتكل�مظا
                                                           

5طار��،انظر�نص�الرسالة�ا�لكية�ا�وجهة�إ�ى�ا�شارك�ن�vي�مؤتمر�"�حقوق�+قليات�الدينية�vي�الديار�5س©مية�-� 1
  م2016يناير���27-�25الشر×ي�والدعوة�إ�ى�ا�بادرة�"�بمراكش�أيام�
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�والعري �الجغراvي �تنوعه �بالنظرإ�ى �ا�غرب ��إن �واللساني (&Ñ5ث)-كظواهر��
�انصهار�كل�مكوناته �vي �مركزيا �دورا �بالتنوع�ولعبت يعرف��-الثقافية�بصمت�تاريخه

ا�الكي�ا�عتمد،�مما��استقرار�ا�نظومة�الدينية�الÆ&�تجسدها�إمارة�ا�ومن�ن�وا�ذهب
  �.حقق�للمغرب�التوازن�و�عتدال�والوسطية�ع�ى�الدوام

�من�7 �ا�غربي �الخطاب �مرتكزات �أحد �ا�غربية �السياسية �الجغرافيا �شكلت ـ
�أوروبا� �ع�ى �و�نفتاح �الداخلية �السياسة �ب�ن �الوطيدة �الع©قة �ع�ى �الحرص خ©ل

�عb_�ث©ثة�أهداف�أساس ��ي�والشرق�+وسط�وإفريقيا، �ا�غربية ية�طبعت�السياسة
�للمغرب� �الجغراvي �ا�وقع �توظيف �وثانيا �ال`_ابية، �للوحدة �مخرج �عن �البحث أو§:

وهو�ما��.البعد�الديÑ&�ا�عتدل�والوسطي�الذي�يطبع�التدين�vي�ا�غرب�ا�تم��،�وثالثا
�من� �غ�_هم �أو�مع �أنفسهم، �ا�سلم�ن �ب�ن �سواء �تفاعل �كل �قلب �vي �ليكون يؤهله

�.ات�+خرى،�وذلك�vي�إطار�البحث�باستمرار�عن�عمق�انتمائه�5فريقي�وا�غاربيالديان
�البحر�+بيض� �منطقة �صعيد �ع�ى �ط©ئعيا �دورا �كب�_�ليلعب �طموح �يحدوه لذلك

  .ا�توسط�والشرق�+وسط
لقد�ظلت�إشكالية�الحدود�مع�الج�_ان�vي�صلب�الجغرافية�السياسية�ا�غربية،�

�الصحر  �قضية �ع�ى �من�فع©وة �ا�حتلة �ا�دن �إشكالية �بالشمال �هناك �بالجنوب، اء
  .(جزر�لي�ى�والجزر�الجعفرية�وصخرة�نكور)�والجزر �)طرف�إسبانيا�(سبتة�ومليلية

�أن�إشكالية�ا�اء�ظلت�حاضرة�vي�السياسة�الجغرافية�ا�غربية،�فالبحث� كما
� �Üسباب �الضرورية �توف�_�ا�ياه �ضمان �يستلزم �الغذائي �+من �تأم�ن ديمغرافية�عن

�وثقافية �وسياسية �ا�غرب��.واقتصادية �انتهجها &Æال� �السدود �تشييد �سياسة ولعل
  .س`_اتيجيةياسية�استباقية،�تدخل�ضمن�هذه�� مبكرا�كس

كما�أن�التحول�الذي�عرفه�مفهوم�+من�الدو�ي�بكل�أبعاده،�بسبب�التحديات�
�و  �تطرف �من �ع�³ا �ي`_تب �وما �أوروبا، �نحو �الهجرة �تفرضها &Æومخدرات�ال� جريمة

��...وإرهاب �� دفع �إ�ى �+وروبي �أك�_،�تحاد �ا�توسط �البحر�+بيض �بمنطقة هتمام
إذ�يعد�ا�غرب�فاع©�أساسيا�vي�مجال�+من،�ومؤه©�أك�_��.§سيما�دول�ا�غرب�العربي

� ��- من�غ�_ه �والثقاvي�والحضاري�والجغراvي كي�يلعب�دور��- بالنظر�إ�ى�عمقه�التاري¿ي
أن�يكون��-نظرا�لوضعه�ا�تقدم��-فكان�طبيعيا��.vي�العالم�5س©مي�وإفريقياالريادة�

  .س`_اتيجيةوخصوم�يحاولون�عرقلة�مشاريعه�� �له�أعداء
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�والحضاري،�8 �الثقاvي �الحوار �مرتكزات �أهم �أحد �اللغوي �ا�دخل �يشكل ـ
هددة�فا�شهد�اللغوي�العالم&�يتسم�بال©تكافؤ،�نظرا�لوجود�لغات�مهيمنة�وأخرى�م

ويمكن�أن�نمثل��.بالزوال،�رغم�الدور�التاري¿ي�الذي�لعبته�vي�بناء�الحضارة�5نسانية
لذلك�بحال�اللغة�العربية�اليوم،�فالخلل�ليس�ف�Ðا،�بل�vي�الواقع�العربي�الذي�أثبت�
عجزه�vي�تدب�_�الشأن�اللساني،�ح�ÝÆتستطيع�العربية�بكل�مكونا�Ûا�وخصوصيا�Ûا�أن�

�حوار�وتسا �لغة �السابقةتصبح �الف`_ات �vي �كانت �كما �العجز�العام،�.مح �هذا �وأمام
�شمال� �مناطق �ع�ى �والحضارات �الثقافات �من ��جموعة �التعاق & �للدور واستحضارا

�مارس��إفريقيا، �فقد �لها، �مسرحا �ا�غرب �كان &Æال� �التاريخية �للتفاع©ت وتجسيدا
�لعمل �نتاج ��ي &Æال� �ا�غربية �الدارجة �خ©ل �من �خصوصيته، �التثاقف�ا�غرب ية

�تاريخه �بصمت &Æال� �ا�كونات �جميع �ب�ن �+مازيغية�.والتفاعل �أقرا�غرب بكل��لذلك
اع`_افا�لها�بالرمزية�التاريخية��ÚÜا�قد��أطيافها�كلغة�وطنية�إ�ى�جانب�اللغة�العربية،

لذلك�ُوضعت�لها�+سس��.تكون�ضحية�عوامل�تاريخية�وحضارية�فوتت�عل�Ðا��Úض½�ا
�اللغوي،القانونية�والتن �الدفاع�عن�التعدد �يساعد�vي الذي�هو�دفاع�vي��ظيمية�بما

وعن�الرؤى�ا�ختلفة�للعالم،�والطرق�ا�تنوعة�للحوار�مع��العمق�عن�تعدد�الثقافات،
�و9خر �وvي��.الذات �الحية، �+جنبية �اللغات �أيضاع�ى �انفتح �قد �ا�غرب �نجد لذلك

�تعتb_اليوم &Æال� �و5نجل��ية، �الفرنسية �علينا��مقدم½�ا �يفرض �وهوما �العو�ة، لغة
التسلح�بسبل�ا�عرفة،��حاورة�العو�ة�وإقناعها�بكون�التنوع�اللغوي�يمكن�أن�يكون�

  �.قيمة�مضافة�لها�وليس�عبئا�عل�Ðا

�الثقافات�9 �ب�ن �5ط©ق �الحوارع�ى �مرتكزات �أهم �ال`_بوي �البعد �يعد ـ
��والحضارات، �وأبعاد �معاني �كل �يعكس �5طار�الذي �والثقاvي�لكونه &Ñالحوار�الدي

�الذي�يمكن�+جيال�ا�قبلة��.واللغوي�ضمن�الb_امج�وا�ناهج�التعليمية فهو�الفضاء
�صحيح، �والعكس �و+مم، �الشعوب �مختلف �إبداعات �ع�ى ��ط©ع �عن��من فض©

�أهمية�تلق�ن�النÝ·îء�مبادىء�التعاون�و5خاء�والتضامن�والتكامل�و�ح`_ام�ا�تبادل،
� �نحو �وديانا�Ûا�ودفعهم �ولغا�Ûا �الشعوب �ثقافات �حول �ا�عرvي �رصيدهم تنويع

�ا�هتمة��.وخصوصيا�Ûا �ا�لكية �تساير�5رادة �مؤسساتية �+مرإرادة �هذا ويستوجب
ء�ترقيعيا،�من�مرتكزاته�تربية�النشبإص©ح�الشأن�ال`_بوي،�إص©حا�جدريا�وشام©�§�

�محيطه�البشري�الواسع�+طر  �انفتاحه�ع�ى �وتقبل�9خر�ا�ختلف،�اف،ع�ى�ضرورة
�مصدر�قوة ��ÚÜا �ا�وجودة ��خت©فات �رغم �معه �للتعايش �مراجعة�.و�ستعداد وإ�ى

�الثقافات� �حول �أفكار�مسبقة �من �ف�Ðا �ما �استبعاد �أجل �من �الدراسية ا�قررات
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للقضاء�ع�ى�جذور�التطرف��وإدراج�مادة�ال`_بية�5س©مية�ا�قارنة،�،والديانات�+خرى 
  �.الديÑ&�با�غرب�والتعصب

يشكل�ا�شهد�السياë·&�با�غرب�أحد�مداخل�الحوار،�ذلك�أنه�منذ�تجربة��ـ10
�.م�§زال�مشروع��نتقال�الديمقراطي�قابعا�vي�مكانه�1998التناوب�التوافقي�لسنة�

�وا�صالحة،� �و5نصاف �5نسان �حقوق �مستوى �ع�ى �تمت &Æال� �ا�بادرات فباستثناء
)،�لم�يتم�2011ص©حات�سياسية�ودستورية�عميقة�(دستور�فإن�ما�تم�إقراره�من�إ

وما�ا�راتب��.ت�ûيله�لحد�9ن�ولم�يتم�الرفع�من�التنمية�تحت�مb_رات�+زمة�العا�ية
ا�تأخرة�الÆ&�يحتلها�ا�غرب�vي�ال`_تيب�الدو�ي�بخصوص�مؤشرات�التنمية،�إ§�دليل�

  .قاطع�ع�ى�+زمات�السوسيو/�اقتصادية�الÆ&�يعرفها

�يشكل�5ع©م�بكل�أنواعه�مدخ©�آخر�من�مداخل�الحوار�الثقاvي،11 �ا�له�من��ـ
�ونشرها، �الصورة �صناعة �وتوظيف��تأث�_�vي �والصورة �ا�علومة �vي �فا�تحكم ولذلك

�القراء� �ع�ى �ويفرضها �رؤيته �يروج �أن �خ©لها �من �يستطيع �سلطة �يمتلك الرموز،
أساس�ما�هو�كوني،�يقتÙ·&�بالضرورة�غ�_�أن�التخاطب�ع�ى��.وا�ستمع�ن�وا�شاهدين

مما�يتطلب�منا�تطوير�آليات�تفك�_نا�5ع©مي�ا�غربي��التفك�_�بنفس�ا�ستوى�الكوني،
وتنويعها،�ح�ÝÆنستطيع�مجا�Õة�تحديات�الصورة�ليس�فقط�vي�ا�جال�5ع©مي،�بل�

�لتسي�_�ا�جتمع �ا�غربي �5نسان �تصور �لتشمل �+مراستخدا�.تتعداه �هذا &·Ùم�يقت
�مغربي �إع©مي �ثقاvي �منتوج �لنشر �الفاعلة �و9ليات �التقنيات �الجودة�، �من له

�تقديم� �من �وتمكينه �شك©�ومضمونا، �الوطنية �التنوع �قضايا �يخدم �ما وا�صداقية
صورة�إيجابية�عن�القيم�الحضارية�ا�غربية�ضمن�السياق�الثقاvي�والقيم&�و5نساني�

  .عموما

�يعد�موضوع�التنمية�أحد�أهم12 تجليات�ا�داخل�وا�رتكزات�السالفة�ضمن��ـ
�&Æال� �والتصورات �الخطط �وإجرائيا �عمليا �تعكس �غاية �لكو�Úا �ا�غربي، الخطاب

قصد��نتقال�بمواصفات�هذا�ا�شروع،�إ�ى��وضعت�لها�بو×ي�vي�جميع�القطاعات،
�+سس� �وضع �+ساسية �متطلباته �من �الذي �الحداثي، �ا�جتم¾ي �ا�شروع مستوى

�وتوفر�الشروط�لقيام�لسياسة�ثق افية�عمومية�ت©ئم�تحديات�بناء�مغرب�متحضر،
وتؤمن�با�ساواة�والحقوق�الكاملة�لجميع�مكونات�ا�جتمع�ا�غربي��مواطنة�مش`_كة،
�الوحدة �إطار �و�جتماعية��.vي ��قتصادية �الحاجات �تحقيق �إ�ى �باÞضافة هذا

�الفاعل�ن �ومشاركة �تعبئة �وضمان �للمواطن�ن، �حلقات��والثقافية �تنفيذ �بلورة vي
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�واندماج �ا�غرب �انخراط �تحقيق �شأ�Úا �من &Æال� �للتنمية، �الشامل vي��ها�سلسل
�ع�ى�حد�تعب�_� �ومواجهات�العو�ة،�خاصة�أن�ا�غرب�أصبح�ناضجا ا�حيط�الدو�ي،
�العيون، �الرأي�العام�من�قلب�مدينة �إ�ى �الخطاب�ا�وجه �السادس�vي �ا�لك�محمد

وهو�الخطاب�الذي�شكل�تحو§��.ع�ن�§نط©ق�ا�س�_ة�الخضراءبمناسبة�الذكرى�+رب
اس`_اتيجيا�vي�ملف�الوحدة�ال`_ابية،�بالنظرإ�ى�ما�حققه�ا�غرب�من�تراكم�ومكتسبات�
حقوقية�وسياسية�واقتصادية،�vي�أفق�استكمال�مسلسل�5ص©حات،�بموازاة�ت�ûيل�

�ال �آخرها �كان &Æال� �الكb_ى �لèوراش �التنظيمية �باعتبارها�القوان�ن �ا�تقدمة، جهوية
 .الفضاء�ا�عول�عليه�لتحقق�التنمية�الشاملة�التضامنية

�نموذجه�التنموي،�خاصة�vي� �تخول�له�بلورة إن�ا�غرب�يتوفر�ع�ى�نقط�قوة
� �ع�ى �والقدرة �باÞرهاب �ا�تعلق &Ñم+� �يحقق�ا�جال �بما �ا�علومة �إ�ى الوصول

�صع�  �مس�_ته �تع`_ض �الوقت �نفس �وvي �معضلة�ستقرار، �مقدم½�ا �vي �جمة، وبات
  التعليم،�إذ�§�تنمية�بدون�تعليم�جيد،�

�كانت�الديمقراطية �إذا �vي��كشكل�من�أشكال�تدب�_��خت©ف،،وهكذا &·Ùتقت
�كيف� �ديمقراطيات، �عدة �وجود �إ�ى &·Ùيف� �بما �+شكال �هذه �تعدد إطار��نسجام

  .ديمقراطي�للدول�والشعوب؟بما�يعزز�التنوع�ال�إذن�إ�ى�التفك�_�vي�تنوع�العالم�السبيل

§�تعÑ&�هذه�الخ©صات�أنÑ&�استطعت�5جابة�عن�كل�+سئلة�ا�طروحة،�بقدر�
�أثارتÑ&�أسئلة�أخرى�و§مست�مجموعة�من�ا�عيقات�الÆ&�قد�تحد�من��نسجام� ما

�الكوني ��نسجام �إ�ى �يؤدي �أن �ا�فروض �من �الذي �من��.ا�ح�ي، �جزء �ا�حلية فهل
©ق�ع�ى�الخصوصية�ا�حلية�يمنع�من��لتحاق�بالركب�الكوني؟،�ثم�الكونية،�أم��نغ

ما�ي�9ليات�الÆ&�من�شأ�Úا�أن�تمكن�9خر�من�التعرف�ع�ى�ثقافات�الجالية�ا�غربية�
�ا�غاربة� �وا�بدع�ن �الباحث�ن �وإبداعات �بإنجازات �التعريف �وكذا �بالخارج، ا�قيمة

�لت �توفرها �ينب»ي &Æالسبل�ال� ��ي �وما �الكونيةحقهناك؟، �الثقافة ؟،�يق��نفتاح�ع�ى
��ي�9ليات�الضرورية�الÆ&�تسمح�بتعزيز�الجانب�الثقاvي�ع�ى�مستوى�السياسة� وما
�ا�غربي� �الثقاvي �با�وروث �للتعريف �الثقافية �البعثات �وتأهيل �للمغرب، الخارجية

الÆ&�الهائل،�وتقوية�جسور�التعاون�الثقاvي�مع�مختلف�البلدان�وا�نظمات�والهيئات�
�صورة� �بدعم �الكفيلة �5جراءات ��ي �وما �والتسامح؟، �التضامن �نشر�قيم �إ�ى تس¾ى
�الدول� �مصاف �إ�ى �الوصول �من �بلدنا �وتمك�ن �الدو�ي، �ا�ستوى �ع�ى �ثقافيا ا�غرب

  .ا�ؤثرة�ثقافيا�وحضاريا؟
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^éÊ]†Æçé×féfÖ]^éÊ]†Æçé×féfÖ]^éÊ]†Æçé×féfÖ]^éÊ]†Æçé×féfÖ]< <
  .ـ�القرآن�الكريم�برواية�ورش

  ا�صادر	العربية	(حسب	أبجد):�

�-"�2003دجنb_��13-�12-��11-وة�"حوار�الحضارات،�هل�هو�ممكن؟أعمال�ند�ـ
�وتنسيق �الكور �:إعداد �الحميد�عقار��-خديجة �ا�ملكة�- عبد �بأكاديمية �الثقافة وزارة

  .م�2005-�1ط��-الرباط��-ا�غربية�

-�� �ا�قدمة �الرحمان�ابن�محمد): �ال`_اث�العربي�-ابن�خلدون�(عبد �-دارإحياء
  �1ج�-ب�_وت

�منظ �ابن �(ور ـ �العرب �لسان �مكرم): �بن �محمد �الدين �جمال دار��-أبو�الفضل
  .9ج��- ب�_وت�-صابر

سؤال�التسامح�:أعراب�(إبراهيم):�5س©م�السياë·&�والحداثة�(ا�حور�الثامن�-�
ط��-الدار�البيضاء��-ا�غرب��-إفريقية�الشرق��-الخصوصية�والكونية)��vي�ثقافتنا�ب�ن

2�-�2010.  

�مجهو  �أعî·&�(مصطفى): دات�وإسهامات�+جيال�السالفة�عb_�التاريخ�vي�بناء�ـ
�-ضمن�أشغال�الجامعة�الشتوية�الÆ&�أصدر�Ûا�وزارة�ال`_بية�الوطنية��-ا�غرب�العربي�
  .�1988-ط)�-(د�-ا�حور�التاري¿ي��-الكتاب�+ول�

�أفا�(عمر):�التجارة�ا�غربية�vي�القرن�التاسع�عشر،�البنيات�والتحو§ت� �1830ـ
  .�2006-الرباط��-مكتبة�دار�+مان��- ��1920-

�واقع�ا�ؤسسة�الشرعية�vي�النظام�السياë·&�ا�غربي� �اكنوش�(عبد�اللطيف): ـ
  �.�1999- �1ط��-الدار�البيضاء��-�21ع�ى�مشارف�القرن�

ط��-د�ت��-ب�_وت��- �2ج��-دار�الكتاب�العربي��-أحمد):�ض%ى�5س©م�(أم�ن�-
10.  

�الحر  �الحكيم): �(أبو�اللوز(عبد �با�غرب �السلفية مركز��-�)�2004-�1971كات
  .م�2009-�1ط-ب�_وت�- دراسات�الوحدة�العربية�
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��خت©ف�- �وثقافة �الثقاvي ��خت©ف �(سعد): ��-الباز×ي �العربي �- ا�ركز�الثقاvي
  .م�2008-1الطبعة��- ا�غرب��-الدار�البيضاء�

الب�Ðقي�الكb_ى�الب�Ðقي�(أ�حمد�بن�الحس�ن�بن�ع�ي�بن�مو�Ý·ëأبو�بكر):�سûن��-
مكتبة�دار�-ه�1414-�18434رقم�الحديث�-�9/189-تحقيق:�محمد�عبد�القادر�عطا��-

  .مكة�ا�كرمة-الباز�

�بلحبيب�(رشيد):�الهويات�اللغوية�vي�ا�غرب�من�التعايش�إ�ى�التصادم�(ضمن� ـ
� �وثقافية�وسياسية �تاريخية �إشكالية �الوطن�العربي، �vي �والهوية ا�ركز��- كتاب�اللغة

  .م�2013-�1ط�-ب�_وت��-لعربي�لèبحاث�ودراسة�السياسات�ا

�الهرمنوطيقية�عند�غادم�_��- �الدين�والتجربة �(يوسف): إشراف�ع�ي��-بلعربي
  �.�2012- �1ط�- ب�_وت��-منشورات�ضفاف/�5خت©ف��-عبود�ا�حمداوي�

�-تحقيق�محمد�ع�ي�النجار��-�1ج��-:�الخصائص�)بن�جÑ&�(أبو�الفتح�عثمان�-
  .)ت�-(د�-ب�_وت��لكتبعالم�ا

�بوشارب�(أحمد):�vي�ال�³ضة�وال`_اكم،�دراسة�vي�تاريخ�ا�غرب�وال�³ضة�العربية� ـ
  .�1986-�1ط�-ا�غرب��-الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر��-

مركز�دراسات�الوحدة�العربية��-(محمد�عابد):�تكوين�العقل�العربي��الجابري �-
  .�2009-�10ط��-

�3ج��- ��ا�غرب�-الدار�البيضاء�- دار�النشر�ا�غربية��-رآن�الكريم�فهم�الق�-��������
  .1ط�- ��2009-

  .2003مارس�-الطبعة�+و�ى��-مواقف:�إضاءات�وشهادات��-�������

�vي�ا�وروث�الديÑ&�و5س©مي �الهرماë·&�(عبد�اللطيف): قراءة�سوسيولوجيا��:ـ
  .1ط��-م��2012-لبنان��-ب�_وت��-التنوير�للطباعة�والنشر�والتوزيع�- تاريخية�

  .�2001-�1ط�-ا�ركز�الثقاvي�العربي��-ـ�هاني�(ادريس):�حوار�الحضارات�

-�� �عبد�العا�ي ��-الودغ�_ي، ��-اللغة�والدين�والهوية �النجاح�الجديدة �-مطبعة
  .�2000- ا�غرب��-الدار�البيضاء�
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�عاشو  �الطاهر�بن �الفكر�5س©مي، �vي �الحرية �مفهوم �نقد �(محمد): �همام ر�ـ
��-نموذجا �الدينية �وا�سألة �القانون �دولة �كتاب: �أعبو�·&��-ضمن �إشراف تحت

�-منشورات�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية��- الحس�ن،�وهû_ي�با§ر
  .�2014-�1ط�-�44العدد�-سلسلة�ا�ؤتمرات�والندوات�- مراكش

سلسلة�-ë·&�مقدمة�vي�علم�التفاوض��جتما×ي�والسيا�وجيه�(حسن�محمد):�-
  .1994أكتوبر��- 190عدد�-عالم�ا�عرفة�

��ـ� �العنف �وثقافة �الحضارية �القيم �(سليم): �القيم��-الحص "� �كتاب ضمن
�-الحضارية�و5نسانية�ا�ش`_كة�ب�ن�الواقع�وا�تغ�_"�تحت�إشراف�عبد�الحق�عزوزي�

� �والدولية �5س`_اتيجية �للدراسات �التخصصات �متعدد �ا�غربي ��-ا�ركز �-�2ج
  .م2008كتوبرأ

�ا�غرب� �vي �الوهابية �(منتصر): �حمادة ��-دار�توبقال�للنشر��- ـ �- الدار�البيضاء
  .1ط�-م�2012

�والخ©فة� �النبوي �للعهد �السياسية �الوثائق �مجموعة �(محمد): �هللا �حميد ـ
  �.�1987-�6ط�-ب�_وت�-الراشدية�ـ�دار�الفنائس�

� �اخت©ف �والحضارات: �الثقافات �محمد): �(الجوهري �حمد �وا�فهومـ �-النشأة
  .�2008-�1ط�-القاهرة��-الدار�ا�صرية�اللبنانية�

ياقوت�(أحمد�سليمان):�ظاهرة�5عراب�vي�النحو�العربي�وتطبيقها�vي�القرآن��-
  .1ط��-��1994- دار�ا�عرفة�الجامعية��- الكريم�

�vي� �متساوون �معا �العيش �أجل �"من �حوار�الثقافات �حول �+بيض �الكتاب ـ
  .2008مايو��7س`_اسبورغ��118خارجية�أوروبا�vي�دور�Ûم��ه�وزراءالكرامة"�أصدر 

�-ا�غرب��-افريقيا�الشرق��-الكوCي�(محمد):�سؤال�الهوية�vي�شمال�إفريقيا��-
  �.(دط)�-��2014-الدار�البيضاء�

�ا�سدي�(عبد�الس©م):�العرب�و5نتحار�اللغوي� �-لبنان��-دارالكتاب�الجديد��-ـ
2011.  

الدار�البيضاء��-مطبعة�النجاح�الجديدة��-:�ا�جتمع�والسلطة�ك©وي�(محمد)�-
  .�1995-�1ط�-



 التنوع	الثقا�ي	ا�غربي	ب�ن	ا�حلية	والكونية	

 334

�الكتاني� vي��-محمد):�أي�منظور��ستقبل�الهوية�vي�مواجهة�تحديات�العو�ة�(ـ
�- ه�1417-مطبوعات�أكادبمبة�ا�ملكة�ا�غربية��-سلسلة�الدورات��- �العو�ة�والهوية

  .م1997

�و+سط�- �ا�سرح �(يونس): �لوليدي �لدراسات��-ورة �ا�ركز�الدو�ي منشورات
  .�2014-�1ط�-مطبعة�فولك��-�23سلسلة�رقم��-الفرجة�

-�� �الصراع �واحتما§ت �5لتقاء �إمكانية �ب�ن �الحضارات �تفاعل �(ع�ي): �-ليلة
  .�2006- 1ط�-القاهرة

مركز�البحوث�الجامعة��-رؤية�إس©مية��:التعددية�الدينية�-مالك�(طه�أنيس):��-
  �.م�2005-�1ط��-لعا�ية�بمال��يا�ا�5س©مية

سلسلة��-حسن):�الحضارة،�دراسة�vي�أصول�وعوامل�قيامها�وتطورها�(مؤنس�-
  .2ط��-�1998سبتمb_��-الكويت��-كتب�ثقافية�شهرية�

� &Ñالدي� �5جتماع �علم �مهدي): �(محمد �القصاص �والنشر��-ـ �-عامر�للطباعة
  �.�2008-�)(د�ط�-ا�نصورة�

منشورات�الزمن��- :�عو�ة�العو�ة،�من�أجل�التنوع�الحضاري�ا�هدي�(ا�نجرة)�-
  .2000- الدار�البيضاء��-مطبعة�النجاح�الجديدة��-

�الديمقراطية�وحقوق�5نسان�vي�الوطن�العربي�)(ج©ل�عبد�هللا�معوض�- : -�
  .1986-�2ط��-ب�_وت��- مركز�دراسات�الوحدة�العربية�

�الدين�وا�جتمع،�درا�- :(&Ñعبد�الغ)للتدين�با�غرب�منيب�� �-سة�سوسيولوجيا
  �.2006-الدار�البيضاء��-منشورات�إفريقيا�الشرق�

�نصر�(حامد�أبو�زيد):�التفك�_�vي�زمن�التكف�_ �-ضد�الجهل�والزيف�والخرافة��:ـ
  �.م1995-�2ط�-القاهرة��- مكتبة�مدبو�ي�

�الناصري�(أحمد):�5ستقصا� دار��- تحقيق�جعفر�الناصري�وامحمد�الناصري��- ـ
  .�1954-�)(د�ط�-�2ج�-الدار�البيضاء��-الكتاب�

�الناضوري�(رشيد):�جنوب�غرب�آسيا�وشمال�إفريقيا� �- دار�ال�³ضة�العربية��-ـ
  .(د�ت)�-(د�ط)��-ب�_وت�
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-�� �الحضارة �عارف): �ا�صطلح��:ا�دنية�-الثقافة-نصر(محمد �لس�_ة دراسة
  .�1994- �2ط�- ا�عهد�العالم&�للفكر�5س©مي��-ود§لة�ا�فهوم�

  �.م�1999-�1ط��-ب�_وت��-السبا×ي�(مصطفى):�من�روائع�حضارتنا�ـ�دار�الوراقـ�

�- دار�ا�عرفة�الجامعية��-سامية�(محمد�جابر)�(وآخرون):�السياسة�وا�جتمع��-
  .�1993- 5سكندرية�

�(ع�ي �سلطان �)ـ �الحديث �العرب �تاريخ �العلمية��- : �طرابلس �مكتبة منشورات
الحركات�الوطنية�و�ستعمارvي��-مالكي،�امحمد�- (د�ت)��-ط)��(د�-طرابلس��-العا�ية�

  .ت)�-(د-)�2ط�(�-ب�_وت��-مركز�دراسات�الوحدة�العربية��-ا�غرب�العربي�

�الجندر� �+نثوي�وهوية �الجسد �(خلود): �السبا×ي �للطباعة-ـ والنشر��دار�القلم
  .�2006-�1ط�-ا�غرب��- والتوزيع�

�vي�- �"مقدمة �الحق): �(عبد �من��عزوزي �الواحدة: �5نسانية �+سرة بناء
�كتاب �ضمن �التفعيل" �إ�ى �من�:5س`_اتيجية �الثقاvي �والتنوع �الحضارات تحالف

�التفعيل� ا�ركز�ا�غربي�متعدد��- تحت�إشراف�عبد�الحق�عزوزي��-5س`_اتيجية�إ�ى
  .2009نونb_��- �7و�6ج��- التخصصات�للدراسات�5س`_اتيجية�والدولية�

د�الرحمان�محمد�بن�محمود�بن�ابراهيم):�الحوار�منهجا�وثقافة�عطية�(أبو�عب�-
  �.م�2009- 1ط�-القاهرة��- مكتبة�السنة��-

�ع�ي�(الشامي�ص©ح�الدين):�دراسات�vي�الجغرافية�السياسية� منشأ�ا�عارف��-ـ
  .�1999-�2ط�-باÞسكندرية�

�-د�(-�)ت�-د�(�-مصر�-دار�ال�³ضة��-ع�ي�(عبد�الواحد�واvي):�اللغة�وا�جتمع��-
  .)ط

  .م�1998-�1ط��-دار�الشروق��-الحوار�من�أجل�التعايش��-��������

عبد�الرحمان�(خضر�عبد�العليم):�5س©م�وا�سلمون�vي�إفريقيا�الشمالية،��-
  .�1986-�1الطبعة��-جدة��-عالم�ا�عرفة��- دراسة�vي�جغرافية�انتشار�5س©م�

�هللا�- �(عبد �)العروي �ا�غرب �تلريخ �مجمل : -�� �العربي ��-ا�ركز�الثقاvي �- �5ط
1996.  
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-�� �5س©مي �العالم �التصحر�vي �مشكلة �ا�قصود): �(عبد �الدين بحوث��- زين
  �.�1984-�)ط�-(د��-�1مج�-�ا�ؤتمر�الجغراvي�5س©مي�+ول 

دار��-العقاد�(ص©ح):�ا�غرب�العربي�من��ستعمارالفرن¸·&�إ�ى�التحرر�القومي��-
  .(دت)�- �2ج�-الطباعة�الحديثة�

�الفاë·&�الفهري�(عبد�القادر):�ا�قارنة�والتخطيط�vي�البحث�اللساني�العربي� �- ـ
  .�1998- الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر�

�vي��������� �العربية�والتعليم�اللغوي�ا�تعدد �اكتساب�اللغة ��:ـ �-أبحاث�لسانية
  .2و1لعدد�ا�-�4مج��-الرباط��-منشورات�معهد�الدراسات�و+بحاث�للتعريب�

دار�الطباعة�ا�غربية��-�:�الحركات��ستق©لية�vي�ا�غرب�العربي)الفاë·&�(ع©ل�-
  .�1948- طنجة��-

  .�1952-�1ط��-تطوان��- دار�الفكر�ا�غربي��-النقد�الذاتي��-��������

الفاë·&�(ع�ي�بن�أبي�زرع):�+نيس�ا�طرب�بروض�القرطاس�vي�أخبار�ا�غرب��-
  .الرباط�- دار�ا�نصور��-وتاريخ�مدينة�فاس�

�ا�غرب�- �تاريخ �(محمد): ��:القب�ي �وتركيب �ا�لكي��-تحي�ن �ا�عهد منشورات
  .�2011-�1ط�-الرباط��- للبحث�vي�تاريخ�ا�غرب�

�اللغوي�با�غرب�vي �أنماط�السياسات�اللغوية�والوضع �الرامي�(محمد): لغة��:ـ
�- �3ج�-الرباط��- التعريب�منشورات�معهد�الدراسات�و+بحاث�و �-الحق�ولغة�القانون�

2004.�  

�رشوان�(محمد�مهران):�دراسات�vي�فلسفة�اللغة� دار�قباء�للطباعة�والنشر��-ـ
  .م�1998-القاهرة��- والتوزيع�

�-القضايا�الفنية�vي�أسئلة�اللغة��:الشريف�(حسن):�العو�ة�والثقافة�واللغة�-
  .�2002- رب�ا�غ�-الرباط��-منشورات�معهد�الدراسات�و+بحاث�للتعريب�

  �.�1992-�1ط�-دار�+لفة��- شق�_(محمد):�القرار�السياv�&·ëي�ا�غرب��-
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�القيم�5نسانية�ا�ش`_كة�"�ضمن�كتاب�القبول��- "� التسخ�_ي�(محمد�ع�ي):
� �والحوار�الحضاري �الثقافية ��-بالتعددية �عزوزي �الحق �عبد ا�ركز�ا�غربي��-إشراف

  .�2008- �1ج��-والدولية��متعدد�التخصصات�للدراسات�5س`_اتيجية

�-ـ�التوفيق�(أحمد):�صلحاء�وس©ط�ن،�دينامية�السلطة�vي�ا�غرب�قبل�الحماية�
الرباط��-�28سلسلة�بحوث�ودراسات�رقم��-منشورات�كلية�9داب�والعلوم�5نسانية�

  �.�2003- ط)��-د(�-

�أ�- �vي �+ديان �ب�ن �والتعايش �5س©م �عثمان): �العزيز�بن �(عبد فق�التويجري
��-القرن�الحادي�والعشرين� �- منشورات�ا�نظمة�5س©مية�لل`_بية�والعلوم�والثقافة

  .م�1998-الرباط��-مطبعة�ا�عارف�الجديدة��-إيسيسكو

�ضريف�(محمد):�5س©ميون�ا�غاربة -حسابات�السياسة�vي�العمل�5س©مي�:ـ
  .1999ط��-ë·&�منشورات�ا�جلة�ا�غربية�لعلم�5جتماع�السيا�-�)1969-�1999(

�الفكر)غ©ب�(عبد�الكريم�- �إ�ى �من�اللغة : -�� �النجاح�الجديدة الدار��-مطبعة
  �.�1993-�1ط��-البيضاء�

-�� �ا�نجرة �ا�هدي �مع �الكريم): �(عبد ��- غريب �ال`_بية �عالم الدار��-منشورات
  .م�2007-�1ط��-البيضاء�

  	ا�راجع	ا���جمة:

-�� �و�ستعمار�حصيلة �ا�غرب �ألب�_�عياش: �الفرنسية عبد�:ترجمة�-السيطرة
� �سعودي �الدين �ونور �والنشر��-القادر�الشاوي �للطباعة أبريل��-�1ط�- دار�الخطابي

1985.  

�+ندلس،��- �مسلم& �تاريخ �شنت: �بن �وبرنارد �هورت�� �ذومينيك أنطونيو،
ترجمة�عبد�العال�صالح�طه�ومحمد�مح�&�الدين��-ا�وريسكيون�حياة�ومأساة�أقلية�

  .�1988- �1ط��-الدوحة�- 5شراق��دار �- +صفر�

-�� �علم��جتماع ��- أنتوني�غدنز: مركز�دراسات��-ترجمة�وتقديم�فايز�الصباغ
  .�1993-ب�_وت��- الوحدة�العربية�

�-دار�توبقال�للنشر��-محمد�أعفيف��:ترجمة�-د:�5س©م�vي�ا�غرب��-ايكلمان��-
  .م�1989- �1ط�- �1ج�-الدار�البيضاء�
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ترجمة��-�2الجزء��- الفلسفة�الحديثة�وا�عاصرة��،ة�الغرببرتراند�رسل:�حكم�-
  �.�1983-الكويت��-سلسلة�كتب�ثقافية�شهرية��-فؤاد�زكرياء�

-�� �الثقاvي �الدولة�والتعدد دار�-ترجمة�ا�صطفى�الحسوني��-باتريك�سافيدان:
  .2011- )�1(ط�-توبقال�للنشر�

ترجمة�جورج��-الفلسفة�فرانز�فيدمان:�أطلس��- بي`_�بوركارد��-بي`_�كونزمان��-
  .�2007- �2الطبعة��-ا�كتبة�الشرقية��-كتورة�

�وهولبورن- ��:هار�بس �والهوية �الثقافة �حميد��-سوسيولوجيا �حاتم ترجمة
  �.1ط��- ��2010-سوربا-دمشق�- دار�كيوان�للطباعة�والنشر�والتوزيع�-محسن�

�التعددية�الثقافية�سb_�السياسات�الدولية�ا�:ويل�كيميليا�- �vي�أديسا لجديدة
�إمام�-التنوع �الفتاح �عبد �إمام ��- ترجمة �ا�عرفة �عالم يونيو��- �377العدد-سلسلة
2011.  

��:ولسون�كولن�- �أنيس�زكي�حسن��-سقوط�الحضارة منشورات�دار��- ترجمة
  .�1987-ب�_وت��-9داب�

-�� �بينيت ��- طوني �غروسب�_غ �اصط©حية��-لورانس �مفاتيح �موريس: ميغان
��،جديدة �مصطلحات �معجم �وا�جتمع ��:ترجمة�-الثقافة �الغانم& ا�نظمة�-سعيد

  .1ط��-��2010-ب�_وت��-منتدى�مكتبة�5سكندرية��-العربية�لل`_جمة�

ضمن�كتاب�اللغة�،�وهوالحلقة�الخامسة�من�(ا�يتاف��يقا�واللغة��:ل�-روج�&�-
إعداد�وترجمة�محمد�سبي©�وعبد�الس©م�بنعبد��)1994دفاتر�فلسفية�الصادرة�عام�

  .ا�غرب�-الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر��-لعا�ي�ا

�ياكوبسن�- �اللغة�:رومان �اللغة(�)1978(�وظائف �كتاب وهو�الحلقة��،ضمن
محمد�سبي©�وعبد��:إعداد�وترجمة�)1994الخامسة�من�دفاتر�فلسفية�الصادرة�عام�

  .ا�غرب�-الدار�البيضاء��-دار�توبقال�للنشر��-الس©م�بنعبد�العا�ي�

�رو  �(ـ :&·þني�باRene Basset� حمو��:ترجمة�وتقديم�- أبحاث�vي�دين�+مازيغ�- )
  .�2012-�1ط�-دفاتر�وجهة�نظر�-بوشخار�

�رو§ن�بريتون  �الحضارات��:ـ منشورات��-ترجمة�خليل�أحمد�خليل��-جغرافيا
  ��1993- ب�_وت��- عويدات�
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�القبض�والبسط�vي�الشريعة��- ترجمة�الدكتورة�د§ل��- سروش�عبد�الكريم:
  .م�2002-�1ط�-ب�_وت��-منشورات�دار�الجديد��-عباس�

�الدعوة�إ�ى�5س©م،�بحث�vي�تاريخ�العقيدة�5س©مية�ـ� �توماس�أرنولد�ووكر: ـ
  .�1970- �3ط�- القاهرة��-مكتبة�ال�³ضة��-ترجمة�حسن�إبراهيم�حسن�

  

  الندوات	وا�ؤتمرات:

-�� �واللغوية �الثقافية �الحقوق �الهويات، �(أحمد): �رهان��-أرحموش مسار
  .2004الرباط��-ندوة�ا�نتدى�5جتما×ي�ا�غربي��-وتحديات�

�الفريقان�5ستق©�ي�و5ش`_اكي�بمجلس� �الذي�نظماه &·ëالدرا� �أشغال�اليوم ـ
تحت�عنوان�"�التنوع��2014ماي��28النواب�بتعاون�مع�اتحاد�كتاب�ا�غرب،�بتاريخ�

  ض�بالعملية�التعليمية�والتنموية�"اللغوي�vي�ا�غرب�مبدأ�حقوي�وفاعل�مهم�vي�ال�³و 

�بمناسبة�الذكرى��- �الجامعة�الوطنية�للتعليم، �نظم½�ا &Æال� �63أشغال�الندوة
�لصدور  �تحت�شعار:حقوق�5نسان�ب�ن�جدلية�� �5نسان، �لحقوق 5ع©ن�العالم&

�&·þ�11-الريش��-الكوني�والخصو��_b2011دجن.  

أبحاث�مؤتمر�نحن�و9خر��-خر�التسخ�_ي�محمد�(ع�ي):�آفاق�التواصل�مع�9 �-
  �����������.�2006-مارس��8-�7- 6-�الكويت- ا�ركز�العالم&�للوسطية��-

خ©صات�ونتائج�مؤتمر�الرباط�حول�"�تعزيز�الحوار��مشروع�تعهدات�الرباط،�-
  .ب�ن�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�مبادرات�ملموسة�ومستدامة�"

�وحر �- �و+خ©ق �القواعد �(يونس): �مجاهد �ا�غرب �vي �الصحافة أشغال��- ية
  .م2002مارس���3-�1-الرباط��-الندوة�الدولية�حول�5ع©م�

الرسالة�ا�لكية�الÆ&�وجهها�صاحب�الج©لة�محمد�السادس�إ�ى�ا�شارك�ن�vي��-
  �.بالرباط�2003دجنb_��13-11الندوة�الدولية:�"�حوار�الثقافات�هل�هو�ممكن�؟"�أيام�

�مداخ�- �الشبيبة�5تحادية�حول�ساعف�(عبد�هللا): �نظم½�ا &Æال� �الندوة �vي لة
�16بتاريخ��184(تراجع�الصحيفة�عدد��2004نونb_��4قانون�+حزاب�بالرباط�بتاريخ�

�_b2004نون(.  
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�للبحث�والتداول��- �ا�غربية �الجمعية �حول�ا�عجم�+مازي»ي، شفيق�(محمد):
  .م�1990-أيام�الثقافة�+مازيغية��- الثقاvي�

  والجرائد:	ا�ج_ت�ـ

  �.ا�ج_ت

�أقف�ي�(حماني):�التسامح�وحوار�الثقافات� دفاتر��--مجلة�بيداغوجية�وثقافية��-ـ
  �.م2008فb_اير��13العدد��-مطبعة�مرجان��- ا�درسة�العليا�ل©ساتذة�بمكناس�

�الحزبية��- �السياسية �مقاربة �ا�غرب، �vي �و+حزاب �ا�لكية �(يونس): برادة
  �.2005-/يناير�65عدد��-د�مجلة�فكر�ونق�-للملكية�

�الدول��- �vي �السياسية �والعملية �السياسية �ا�شاركة �علوان): �(حسن البيج
  .1997شتنb_��-�223العدد��-ا�ستقبل�العربي��-النامية�

ا�قال��-:�السلطة�الوطنية�vي�ا�غرب�خصوصية�تجربة�)الجابري�(محمد�عابد�-
  �.2004- 1ط�-�-�32العدد�- مواقف�-�64

�(م�- �5س©ميةهمام �الحركة �vي �ا�رجعية �سؤال ��ست©ب�:حمد): �vي مقدمة
  .�2006-6العدد�-الرباط�-مدارك��-الديÑ&�ا�غربي�

-�� �الفعل�الحزبي�با�غرب�وسؤال�الدمقرطة مسالك�vي��-زين�الدين�(محمد):
  �.�2005-�3العدد��-الفكر�والسياسة�و5قتصاد�

�الس�- �الحالة �و(آخرون): �للمغرب�سنة�حس�ن�(عبد�اللطيف) �-�2002ياسية
  �.�2003-�18عدد��-وجهة�نظر�

�الوضع�اللغوي�با�غرب�vي�أفق�العو�ة��حنون �- �-مجلة�فكر�ونقد��- (مبارك):
 .�1999-السنة�الثالثة��- �24العدد�

�التنوع�ا�جتم¾ي�وا�مارسة�الديمقراطية��- ��9- منb_�الحرية��- لكريÑ&�(ادريس):
  �.�2009- غشت�

مشروع�مسودة�قانون�+حزاب�السياسية،�دراسة�تحليلية�vي�مفيد�(أحمد):��-
�النص،�و9فاق� فb_اير���16بتاريخ�7795عدد��-جريدة�5تحاد�5ش`_اكي��-السياق،

2004.  
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�السياسية��- �النظرية �غياب �ب�ن �با�غرب �الحزبية �الظاهرة �(محمد): ا�سكي
  .�2002-�14العدد��-وجهة�نظر��-وغياب�ا�شروع�ا�جتم¾ي�

�مسالك�vي��-���� إشكالية�5ص©ح�الدستوري�ورهان�التحديث�والديمقراطية،
  .�2005-�3عدد��-الفكر�والسياسة�و5قتصاد�

�ا�نابر��- �بعض �vي �الريفية �التحرير �حرب �أصداء �الرحمان): �(عبد ا�ودن
�وال`_كية �+مريكية �الخطابي�-الصحفية �الكريم �عبد �بن �محمد �خطى مجلة��ـ�)(ع�ى

  .�2012-�9العدد��-غربية�للبحث�التاري¿ي�الجمعية�ا�

-�� �5ش`_اكي �5تحاد �بجريدة �ا�لكي �الخطاب ��-�6199عدد�-نص �31بتاريخ
  �2000يوليوز�

�الواقع��- �العربي، �العالم �vي �السياسية �التعددية �محمد): �(فرحات نور
  �.1992أبريل��- �91العدد��-مجلة�الوحدة��-والتحديات�

�5نس�:������ �حقوق �مبادىء �والخصوصية �العا�ية �ب�ن �العربية��-ان ا�جلة
  .�1994-�1العدد�- لحقوق�5نسان�

��ـ �مجلة�ميسان�للدراسات�+كاديمية �(السعيدي): �- �15عدد�-�8مج��-�-نا�ي
2009.  

عدد��-مجلة�الكلمة��-:�العالم�5س©مي�وتحديات�العو�ة�)عصمت�(الحس�ن�-
  �.�1998-قb_ص��-�19

�القادر�- �(عبد �العلم& �الجديدة �السياسية �الثقافة �vي :( -�� �الزمن �-منشورات
� �ـ��-�.�2005-�47العدد �والثقاvي &Ñالتعايش�الدي� �vي �فلسفة�5س©م �(محمد): عمارة

  .م2007-ـ�أكتوبر��9:مجلة�حراء�ـ�العدد

�����:�� مقال�بمجلة�الرسالة�الصادرة��-الهوية�الثقافية�ب�ن�+صالة�وا�عاصرة
  .2004دجنb_�13عدد�- بي�عن�مركز�5ع©م�العر 

-�� �القادر): �(عبد �الفهري &·ëالفا -�� �5ش`_اكي �5تحاد ��- جريدة �-�5434عدد
1998.  

�ضريف�(محمد):�حقوق�5نسان�با�غرب،�دراسة�vي�القانون�العام�ا�غربي� �- ـ
�&·ë�1994-الرباط��-منشورات�ا�جلة�ا�غربية�لعلم�5جتماع�السيا.  
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�الطر :����� �مف`_ق �vي �ا�غرب &·ëالسيا� �ا�شهد �vي �قراءة �ا�جلة��-ق، منشورات
�&·ë�1996-�1ط��- ا�غربية�لعلم�5جتماع�السيا.  

� �السعدي�ن �دولة �لظهور �التمهيد �تاريخ �vي �مساهمة �(محمد): �القب�ي مقال��-ـ
  .�1978-�8عدد��- الرباط��-بمجلة�كلية�9داب�والعلوم�5نسانية�

�- حقوق�5نسان�vي�زمن�العو�ة�القباج�(محمد�مصطفى):�حوار�الثقافات�و �-
  .2005مارس��-فb_اير�-�30عدد��-منشورات�رامسيس��-سلسلة�ا�عرفة�للجميع�

مارس��-�79عدد��-دفاتر�سياسية��- :�vي�ا�شروع�ا�جتم¾ي�)(عبد�هللا�ساعف�-
2006.  

�والتأسيس� &·ëالسيا� �التنظيم �أزمة �ب�ن &·ëالسيا� �5ل`�ام �(نجاة): �سلم& ـ
  .�2005-�3العدد��- vي�الفكر�والسياسة�و5قتصاد��مسالك�-للمواطنة�

�´ليات�5دماج��- �مقاربة �ا�غرب، �ا�لكية�و5س©ميون�vي �(عبد�5§ه): سطي
�والتنمية� �العدالة �حزب �نموذج �خ©ل �من �ا�غربي &·ëالسيا� �النظام �vي و5قصاء

  �.)25العدد��دفاتر�وجهة�نظر،(�-�1ط�-��2012- وجماعة�العدل�و5حسان�

ثامر�(محمد�كامل):�إشكاليتا�الشرعية�وا�شاركة�وحقوق�5نسان�vي�الوطن��-
  .2000يناير��- �251العدد��- ا�ستقبل�العربي��- العربي�

�التعددية�الدينية��- �-�2647عدد��-يومية�الصباح�الجديد��-الخرعل�(عادل):
  �.2013غشت��21بتاريخ�

  1987أكتوبر��Nouvelle observateurـ�أسبوعية�
  �2005أكتوبر��16بتاريخ��-�20230عدد��-لخطاب�ا�لكي�بجريدة�العلم�ا�-

  �.2015أبريل��10بتاريخ��-�1647عدد��-جريدة�أخبار�اليوم��-

  ̀طاريح:

حوار�الثقافات�والحضارات�من�خ©ل�العهود�وا�واثيق�الدولية��-البش�_�معاد�
محمد�بن�عبد�جامعة�سيدي��-تحت�إشراف�الدكتور�يونس�لوليدي��-دراسة�نصية�

� ��- هللا �5نسانية �والعلوم �9داب ��-كلية �ا�هراز ��-ظهر �الجامعية��-فاس السنة
2013/2014.  
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 		ا�واقع	?لك��ونية:	

�ÝÆأحمد�البوش� �-ا�ساء�جريدة�-ال`_بية�والتكوين�با�غرب:كرونولوجيا�+زمة��- ـ
  �.2010نونb_��05عدد�

  ع�ى�الرابط�التا�ي�-

html#ixzz3YJ0gPBqX.com/writers/52108.akhbarona.http://www-�  

قراءة��- �20/06/2015(أستاذ�باحث�vي�علوم�ال`_بية)�الرباط��-الدريج�محمد�-
� �والتكوين �لل`_بية &Ñالوط� �ا�يثاق �تطبيق �شأن �vي تسبات�ا�ك�2013-�2000نقدية

� �والتحديات �الرابط:��-وا�عيقات �ع�ى �ا�وحد �5ش`_اكي �الحزب �موقع ع�ى
ma/.http://psu  

��"� �ا�واطنة�وا�ساهمة�وا�جاورة �الكاملة�لعبد�هللا�العروي�حول�" �ا�حاضرة ـ
� �بتارخ �بريس �شعب �5لك`_ونية �بالجريدة �الر �08/12/2014ا�نشورة ابط�ع�ى

  �chaabpress.com /news 28996- html:التا�ي

الوسطية�vي�الخطاب�الديÑ&�وأثره�ع�ى�ا�جتمع��-ـ�محمود�غالب�عبد�الس©م
 ع�ى�الرابط�التا�ي:�2013يوليوز��11بتاريخ�

http://www.alukah.net/sharia/0/57153/#ixzz3eMlSvXkm�  

�من�5ص©ح��-مصباح�حسن��- ماي���13- ا�ؤسسة�الدينية�با�غرب�وموقعها
2011�-�WWW.ISLAMYUN.NET  

�صابر�أحمد�عبد�الباي� منشورة�بتاريخ��-ا�واطنة�vي�إطار�التعددية�الثقافية��-ـ
 �com.http://kenanaonlineم�ع�ى�ا�وقع�5لك`_وني�2009يناير��08

ع�ى�الرابط��-�2009يوليوز��17بتاريخ��-كرونولوجيا�5ص©ح�-خت�_ي�اقويدر�ـ�
   /http//www.oujdacity.net/national-article-21105-arالتا�ي:

�يقفل�مسار�التدين�عند�محطات��-فياض�نبيل��- تحول�الدين�إ�ى�إديولوجيا
مؤسسة�الفكر�ا�عاصر��-�2013يناير�25بتاريخ��-حيل�دندش�ر �:حوار�أجراه�- �Úائية�

 ث�للدراسات�والبحو 
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� �حاتم �ال`_بوي �يكون��- ـ �انتظار�أن �vي �با�غرب، &·þالخصو� &·ëا�در� التعليم
�العمومي� �فعا§�لنظ�_ه ��2010-��04- �29بتاريخ��-جريدة�5تحاد�5ش`_اكي��-شريكا

  com/alttihad/107924.maghress.wwwع�ى�الرابط�التا�ي:�

  

  

  

������������	  
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