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الجديدغللسلفيةالالسللمميةالفضايا-ا

)1(الفاسيعلالخلالمن

!ءالمغرب،الصملفيةالقد-مهافىركةيمميزم!اهم2ان-.1.1

عن،عشرالثاءنالقرنمنالثافيالة!فالىجذ!رهاترجه!التي

الحمايةفرضبعدخاصةظهرتاضيا،الجديدةالسلفيةاالحركه

سياسيةحركةفيتجوهـتوالتي،1291سنةفيالمغربعلىالأ"شبية

بهدوخاصحة،(2691-ا؟91)اليفحرببعدمنظمةوطنية

يلي:ما،03!اسنةالبربريالظهيرصدور

وعك،مضشددديمياصلاحعوالاوا!الحركةافتعمرتلقد-

41فربمالوكبعضال!ركةهذهفادوقد.الصوفيةالطريمحاربة

منامتداداوذلك،الدينورجالال!لماءمغحاشيا!ممعانفسهم

عهـهـمو،يالى(0917سشةتومي)اللهعبدبنمحمدالسلطانعهد

ارصصلةاهزهفياصالنيهاثرتوق.((!18سنةتوفيأالحسن

الوهـ4بسدبنمحمدالشيمنشرهاافنيالوهابيةاًلحركةبمهادىء

.الهربيةالجزسةفي(3.17-1787)

المصالاولىمرح!16ترحعالصي،الجديدةالسلفيةأما!

م!دؤ؟دحهـاالتي،ن!رق4ا!يالسل!لآالصكةاصداءوصو!بطية

!لمفيشيخيدعلىالمغربالى6الافغانيالدينجمالتلميذمهـبده

تقتصرفلم،(3191سنة9!تو)الس!ؤ!؟اللهعبديسمىممربي

لمحر!6بعد،امنعزجتبل،الهحموفيةرطرئو،1اثموذةمعاربةعلى

وأصبعت،الاجنببمالاحتلالض!الوطنيةبال!ركة،الاو،ىلعاكيةا

ا:ديولوجىقئ،اللإبراليةالمهـمياسيةالشعاراتمنعديداتبنتانبعد

الحركة.هذه

و(،!ه!اكلارفي!ياور!؟اصلاحالرديث!ا!سللإكأالوكةانادت

هـلالالألصتاذولىةقبلشهوربضعالفص5فاكتمابةتمت)1(

اأو!-اةلهذهكاىوفد،(791ماي13يومالمفاجئمةالفاسي1

يدلإذك!ااثسءا،ا!غربيةالاوساظمختالففيعم!قصدى

تلكخاصلأ،،ظآلاوسهذهفي"أفكارهولث!يوعمكانتهكبرعلى

.الاستعمارضدوالنضالالوطنيةالحركةتشأةعاصرتال!ا

الفصل،هذاعلىجوهريةت!عدييلاتلادخالفرورةية2نرولم

و،الونبمر.الاسلوبفيطفيفةبتعييراتواكتفينا

06

مظومءفؤةفيالاكلعلى،واستطاعت،لأسلاميةنلشريع!مجدلا

كيسيما!ياولنظيمهاالمغربيانشبابمننخنةاسنفطاب،الاسننهمار

الأتخبدايتهافيالحركةهذهشيوخمنونذكر.ا،ستقلألحزب

العربيمولايوا)شيخ6(ا379سنةتوفي)الاالدكاشعيبأبا

منالفا!سيعلالالاستاذي!يراتمذي،(63!ا!نةتو!ي)العلوي

نظرب"أبعاداويعطوئهاالحركةهذهسي!ودونآنذينتلامذنهأبرز

.)آ،مهمةوسياسية

نطورمن!سمةبه!رهآنفما!كاعلاراسميقترنس10.2

ضدالوطنيئ!ا)ءركهوا"ضزاجهالمغربكلانسدبالسلفيائهكر

7السمماسالمممرحعاىالاصعلالكهرزكد.الهرنسيالاسنهمار1

.القرنهذاروتانثاتأدهفدمنذسة"ءومصةعكروهقرأ!فربي

لا!-صه،أندينيبانطابءاكغربية6إوكلةيةالصرء"طبعكيوساهم

حربرر--وى4ئص-*ماراننإرىينكنلم!،آنسما!بنمنكسابميه

المفؤوجيف!"واعمبر،ام!-لمماتغربضددنهنجديدحقص&-يئ

2!لىتالقصاءفي"ظجينى،البلادءنىيهحتىفرضآدديالفرسي1

عىنيبحثهاريالس!غزومجرث،،مكانهور!يثية6وا!نرأ!الاسلام

.)3،"ماداقيمصه،لح

رئيس!ينموذجنغرناديوهو،الفاسيكلتفكعر!يعكس

الحركةاضكالية!أمبوضوع،ائجد!هـبا)غرب4فيالسللفكروبارز

دائماالمغربريةاو!يةاال!ركةارتمبطت)وا)سياسيةالدسيةالوطنية

وعلمانية،عقلانيةنطريةا!رفيؤشكلأننادراالالحاولوايمبالدين

.(الم!غربفسيكايديولوجياالد!يالهضمرهيمنةمدىهذ!ويبرز

الظريقنحووتوجيههاًلفا!علالتالكير"لكوينهيسا!متوفد

راجع:الم!وبفيآهـلمفيةالحركةتشاةموضوعفيللمتول!هء(2)

علال!ابمن،(المغربفيالسلغيةالحركةنشلاء"!كل

المطبعه،القاهرة،"المشر!فيالهغربحديت"العاص

.91!هالعالهية

:الضهسابوجميلهفالء-فا-

،،هـ93!؟لأا8لأ5يلا+!3187!أولولههمحح5"*أ03،أحا

ثلح8ولهـ9:هـ71هحلهولأ8ا3أأ،لا؟أ+ه.لأ35-*!،م'54أا

ل8+يللأهـل*"1850.

..9؟ص،المصد،نفس(3)



اتياال!اريخيةالمفطياتالىبالاضادةمنهانذكر،عواملعدةالسلنى

أسرةالىعاديالابانتماؤه،العشرينافرنامطلعفيالمغربطشها

لت!ليموا.)4(الاند)عىطالاصلذاتالفالمميةالاسرمنوعالمةكيحافظة

ةالحرهـ-4:غمنفبعضع(ىالقرويينء،معةفيتلااهالذيلدينيا

نءخاعمة،مصسفىفيارولفحةا!ركةاعداءعلىاطلاد"و،السلفية

الخقاؤ--ةعاىال:صصهي4اطلاعواخيرا،عبدهكلحمدمولفاتخلال

بيهه.لغرا

قضيةحولالفاسيعلاللسلفيةلمحسوريةاالفكرةوتدور

دود--!ياي!ماعيواصلاحفكريتجديرالىالدكلوةهياسا-ية

كلوء-،لىض"،يةالوكلالتقاليدواحترامالاصيلالدينعلىالمحافظة

أك!با؟-؟!!بةتإد؟4مبالثرلمظثرةواالدينعنالمنفصلةا!تجديدلمإزءات

الغربية.

انقضيةا،ساسية:فيهذهالتالية،فكاراابرلأزيمكنو10.3

بعثالىالفاسيعلاليمثلهاكماالجديدةالسلفيةتدش-ا

اًن...":الصدهذاهمه!الفاسيرويقول.الصيمالسلشمجد

الاصيلاصلهالىبالدلنالرج!3تريدالشهيالسلفب"لحركةا

الجمودآنارمنبهالاجيالالسقفماكلعنهننزيحالنقيومصدوه

وئ!ر،فاتصلينالمونتاويلاتالناصعةحقاتفهبهغطتوماوالجحود

.)5(الجاهلين

حمودفيفسكريتجديدونشراوعي)اماظاعلىوتمملسب

حركةفهي...)ء:العنصرهظموفحاالفاسيعل!يقول،الدين1

بمقياسوفياسهجندمنا!بهيلقىمالقبولا!ونالبشريفتحتننطلب

فيالحالحلفطلككانالذيالهكليمالمجدلارجاع،العامةالمصلحة

.)6(("العملوحطيرةالايمان!يرة

وبامكانهال!ازق!كل،ش!لالاسلاميالدينانوتض!ر--

نانعتقدنحن...)ء:الفاسيءلمكليقول.الغربيةاثعقافةتجاوز

ا)ضظرياتاف!فاقهوافيماكليمزحأنيستطيعالوطيةومعهالاسلام

)!م."أبديادخاهوبماويتعداهاوحركةحياةمنالغربية

سيادةالىوتدعوالدولةعنالدنفصلفهـرةوترفض-د

)؟(

)5(

)7(

بجامصةوالتحق،191.!سنةفاسفيالخا!ىعلكلولد

الحركسةتنظيماتؤطوعمل.2691س:ةكطالبالقرويين

ؤيوبقيئ،الكابونالىنفيحيث،37!اسنةالىالوفنية1

اىا4791سنةمنالقاهرةقيو(قام.4691سنةالىالمنفى

!مهةف-لا،اصبحأنبعد،المغربالىعادثم،5691سنة

ثونالاسلاميلأللش!وزدراوعين.الا-تقصلحزبرشهاوانتخب

ناحزبهافهطرذلكوبعد،6391شلأالى6191صنةمن

الاستاذيةمنصبالفترة!هـتلكوشغل.؟لمعارضةالىتضم

فيوتوفي.انيةالحد!ثودارالحقو!كليةكل

.7491ماي13

،القساهرة،(،المشر!فيالمغربحديث)ء،الفاسيعص

.3ص،5691ا)عالميةا!بعة

،"العر/ىالمغربفىالاستقلاايةالحركات"،الفاسيعل!

.135ص،5691-المغربيةالطباعةدار-ظوان

الرسالةمطبعة،الرباط،،(وجهادعقببد،"،الفاسي!ل

لأ3بللحرهماالفاسيعلكليقصدماذا.82ص،0691

دصاهـؤاعحركههبىرايهؤكطالوفىيةلأ3الحوان؟الوطنية1

والمثوةيلةالا!بالتقاييلىلتمسكوا،المسيحيالاجمبيلغزوا

!صاضحووا.المجيداًلماضيصوءعلىاجتماعياصلاح/الى

التفاوتلالغا،ءاجذرياالاجتماعيالاصلاحمنالنظرةهذهخلو

اكواطنين.بيناًلإطبيعي*جتمادى

السلفية":الفوةهذهموضعاالفاسيعلاليقول.الا--لاعيالتشريع

ا!حكومةتجعلوبذلك6المولةدينيةلافكرةبال!عتردضالجديدة

ويضيف."الامةوسط!يلفضيلةواالاخلا!عوحارساالاسلامية

هـنالمسلموني!بتعدةلاافىواجبمنانترىوهي...":كلقكدا

علىالعمليجبذلكالىولوصول.الشريعةمناورءض!كلدالالمون

مدنيتشرءكملدة،وفروعااصولاالاصللأمي!اهكرمعظورايصبحأن

.)8("عام

التطبيتىبعمما،جتماعيةوالمطالمالاجتماعطالتاخروكفسسءـ-

نانعنقدانالعبثمن...":الفاسيرويقول.للدينالكامل

قبائح،مسنبه!مسكوننحنماأومظ!الممنبلاشافيجارهوما

بلادنافيوإؤءالاسلامتحريفان،(0.0)الاسلامآثارمناثرهو

توضيالتيبالكيفيةلنااعطينفسهالدينتعليموانبعيدزمنمنذ

)9"."ثانياالاجانبمنئم2ولاقومناابناءمنوالالالسلطةرجال

هوالمغاربةبهابتليالذيالرئيسيالمشكلانوترى-و

اًن..":القضيةهذهاموضخلالفا-طعلكليقول.الفكريا!الانحرإ

دفموسفيتغلغلالذيالفريالأحئلكلمن،بد؟تهنامنا)نكبة

كعمقدونوالاشعتراكيةو،الديموقر"طيةالتقمعيةبالسمقوم!ةامن؟جيال

.)01("لفحواهاونفوذالكلو،تهذهلمعافب

مؤرفعاتتمرضهاكماالسلفيةالقصايالهذهسسيعةنكرةان

السلفيةللحركةالرئي!!المضمونتامبوضوحتبرز،الفاسيعلل

وت!جديدبعثاطادفيواجتماعيسيا!عهاصلاححركةانها:الجدهـة

منمنتقاةوشباسيةفلهسفيةعهـناصرمنتحليلناسيكشفهوما.دينيين

وبامكاف!.التوك!يقيواالانتقائيمظهرهاعنيعبرانما،وهناكهنا

مظساهربعضالى،القضاياهذهمنان!ثا،الانو!ذتشيران

العاملبلراءوعدمأخاريخيةاالنظرةرفض:الس!لفيا)فكراستلاب

وتقديم،الحديثةللافكارمعادلةاقدبمةاالافكاربآنوالزعبم،التاريخبم

الظواهرجميععلىالاجمتماعيةلحباةاظواهركاحدىالدينيةالظاهرة

حاس!.واعتبارهاالاخرى

الفكربةالارستقراطيةحولس؟

استقلكلوبالتالي،الوجودعليالفكراولويةتاخذ-.ا20ً

علالساميةفيمهـمامركزا،والاج!تماع!يةاكاديةالشروطعنالفكل

بالممنىلاول!ن،ايةامثانزعةعنفيهاالكشفيمكنالزكما،الفاسي

ء"هـهتظ!رانلاو!فواولالفكراهيم!يةاناذ،الكإمةلهذهاطلسفيا

الفكراعتبارقءبل،المعرفيالمستوىفيو2طلوجيالاتالمستوىفي

وفيتطو،كلؤمم!حاعممادعرا-رليسيةبرصفةوالاخلاأفيالديئي-

اج!نماعي.امتجمازكل

(الدينيثالاخلامى)للفكرالكبيرالتقديرهذامعغالباوتمتزح

الا-مانااـىالدحثوةمثل.وههـناكهنامنمقتبسةحديثةوآراءكافكار

بكيفب!صةولكن،بالتطوروالايطنالفكرحريةعنلدفاعوابالعقل

هثالا،"الذاتيالنقد"الفاسيعلالكشإبوومد.توفيقيةسط!ية

فصوا"عناوينالىسريعةنظرةو-ممفي،الانتمقاثيالسحلهذابارزا

الحارجيللعرضالحدي!ةالهـريةالمقو!وناستعمالغزارةبمدىالاحاطة

137-361صفحات..."الحركاتيلاستقلاليةا)،الفاسيعلال81)

دار،وبيووتبعهداد،،(الذاتياًلنقد)ء،الفاس!عص!!)

.251صى،9591،الكشاوط

مطبعة،الرباط،"اررعبمعدائما"،الفاسيعلال(01)

.؟؟عى،6791الرسالة
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.)11(بحتادينياوعظاوالمضمونلعوقابقاءمعللافكار

هيائذ)زلمياتمندترالملإ-خ!الف!رةاناثظول!مكنذلكورغم

اصلاحهيمكنشميءلاواذ.،ألانسانفيماألهمىهوالفكرا!مسلمة

هيالفكليةالارستقراطيةسيادةوان،الفهـريالانحر"فتقويمبيون

ارصال!دةد!ةطر!قانارةعلىالقالوةوحدهالانهافروريشيء

وصا.الناسبينالاجتماعيالتمييزمقياسهوالفكروان،الاصالة

القيودمناننحرريستاليعالذيالفكر"انه!الساميالفكرهذاهو

ا!!اهـالنظرآفاقفوقيويسمو،ال!اتكلمنبهتحيطالتي

.ا")2"الار.تجعالمحلمنش!يءكلعلىليشرلى

نتالحالىاالساميالفومسد!ةمنالان!نقالالصعبمنولييس

كلفياحاسماالعاملهووالاخلافيالديني!الفكر:عنهااكنترتب!ة

الواضحمناذ،اعلاحكلروادلانهما!متازونهموالمفكرون،ظور

الفاسي،ع!لالاشكاليةاطارفى،اجتماعيتاخركلدامماافه

السهدوريصبح،المستوياتمتفاوتفييفانحراعن"ناشئا"

علالعليهايطلقالتدبالفئةمناطااجتماعياص!كلفيالرئيسي

.)13(وعلماءهامفكريمطالامةنخبةالتيتضم،المتنورم!("الطبقةالفالسي

بارستقراهـكأا!ننورةالطبقةهذهتتميزانويجب-2.؟.

حسضة،لديمقراطيةاكانتمهما،الفاسيعلكلنظرفيلاله،الفهـر

.(6(ص1((الامةلتوجشهفروريشيءالارستقر"طية"فان

وسيادةحكمتعنيالتي"ارستقراطية"لمعنىعلاقةلاانوواضح

بالمض.ونالتاررض،ااصتماعياوالمرموقةوالغنيةالم!رةا!متازةالنخبة

اطارفيواصلاحتجديدشيءكلقبلهو"لذي،السلفيةللدكلة

الحل!والعقد"ااهل"عنالتعبيرهوالغمالسطلثمصدولعل.الدين

،؟ممنوييةسلطةيطكمنوكلوال!طءالعلماءوهم،القدماءعند

لآكلىاستهمالفان،الاحوالسالرويثي.قبليةاواقتصادية

الفاسي:علاللسلفيةالطبق!يةللصبغةوكاكشفجداموحارست!قراطية

المغربية*رستقؤاطيةايديولوجيةكافتالاولىمرخلتهافيانها

التناقضفنرةفيحولهاتتحدانقبلالسياسيةواوالطميةالدينية

تكتيكيةبصفةتبناهاوان،الاصتماعهـيةالطبقاتمخنتلف،لاستعماري

الأسقل!.بعدمافيالححمةالبورجواذية

يبدوالتي،المتنورةالطبقةهذهعنالفاسيع!ويتحث

:!4لأعي)يقول،محلقافلحو"مطباسي،فويالفكرالرثتانها

لافهفيهمشاركتهماالناسالعمىانوابالفكرالجديرونهموالمفيون"

يات،لنكلوامنالاراءشاءماويبديويفهـرشكرانفيالئواحدمل

!ايحكمالذفيالمم!(زينهؤلاءأفتصارهيالنهايةفيالنتيجةولكن

."لهوحم!مباس!تحقاقهمنفسهالفكر

"المطوبالاولىالمؤه!ومن،الدرارستقزاطيةشروطلثن

تكونأن(،فكريا"ممتازةالانهااجتماعياالممتارةالمتورةالفئةهذهمن

هؤلاءيواجههمااضرلان،الشدعبمنطقالتأثرعثمعاىقاثرة

واقعيةمنالتح!ررتسننطيعوان،الشارعمنطقهوالم!ننازونالمفكرون

.الاشيا،اعما!الىوتنفذحريةفيتفكرمي،الحياة

نأاارد"واذا...،):الشروطهذهالفاسيعصويلخص

ناعليناوجب،ا!فرجهةمنالرفيعةالطبقةهذهنفوسظمننكون

طيةارستقرا،"/شمولياالتفكير":مثلاالمناوينهذهمننذكر(11)

،"الف!ريالتحرر"،"ار!تمفكيراحرية"،""تتفكير

...الئي"بالمثالالتفكير"

.46ص،"الذاتيادقد"،الفاسعن!(12)

ا!ميةخفىولا،الدينياطارهافي"عالم"كلمةفهمي!ب(13)

كانالتي-الفئةهذهبهققوم2ليالالديولوجيلاللأور

المغربي.المجتمعفيسألمضالهاأبرزمنالفاسيعلكل
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التاثرعنظيلاوالترفعالشوارع!طقمنتمويجياافنحررنتعود

لوجيةايديوعناعربعضيحددوبذلك.(94ص)(،الحياةبواق،ية

السياسيه.وقياووفيالمغربيهالارستقراكلة1

الارستقراطيةمنمنظار!لالفاسي-سىألااجدي!اومن-3..2

الصارخة.الاجتماعيالبؤسمظاهركلمن،"9عالارالمحل))وا!كريةا

الت!هورمظاهرسوى6والمرضوال!والجهلوالفقرللاستغلال

وحديثهقديمهالاستعماريالغزووين،الغهـري!طوالانحراالاخلاؤ!

دفسالاجتماعيالتاخربهافسا،لذيالرليسيالسببوهو-

است!ررممااكثروالفكرالروحداف!طخاصةبصفةاستهدف

وسكانا.ثرواتا:للادااستلال

المجتمعازمة،الفاس؟علالاشكا)!يةاطار9!؟،فخولوهكذا

فهي،وحدهتفكيرهبهايحفصلانظرةوتلك!ؤيمازمةالىالمغربي

المشعاكليقلصالذي،عامةبصفةالىلمفياالفكرفيبارزةسمة

الاجتماعيةاًلظاهرةقىويلح،مجرداخلاؤيمجالفى؟لاجتماع!ية

.)14/(الاخلاقيةبالطاهرة

وتتجاهلتجهل،الاجتماعيللواقعجدليظغيرللرةانها

حلولاتقضرحوبالتهالي،يلاءكماعيةإكلللمشاالحقعقيةاجنو!ا

الىالرجوع،الاخل!تقويم:التاخرلداركعقيمةيديولوجيةا

فيالاصلاححصر،صاختصار،الفكلريالانحرا؟فم!"ربة،الاصاالة

يكونألاي!جب..."اي،الواق!الانسطنفيلا"لانسمانممال

هتااليهيصلاماهوبل(؟المغربيالمواكلن)نفسهالايوهيهوالمثال1

.(501ص)(،علياغايةمنيلاثمج

موجهةلانها،طبقيةمصالحتخفيانهاؤيةنظرةآءضاوهي

بانهـساالزعمالعبتصتالتي،الشعبجماهيرالىخاصةبصفة

ممصتمرةبكيفيئ"الموجهـون"جددمبينما:أخلاف!يةأرمة!تعافي

الموسافى.ب!شلفالماديةمصالحهم

الفاسيعلالسلفيةإ(عقلانية))حولسلأ

لصلفبسهتظهرأنعلىكثيراالفاسيعل!ي!رص-ا.30

ومن.لل!سرومسايرتهياجدتلالابرازعقلانيورءفي"لجديد"

.تفكيرهفيالايديولوجيةوابرازتع!يقالىالايؤديلاالحرعىهذا

مذهبهسطعفوقطاؤية.لظلال!لانيالتفكيرانتصارالىفدكلته

الىتتحولولاالاسعاسيةالقضاياعمئالىتنفذلا،شاذكثسء

للتحليل.منهح

ا!"(الاقيالنقدمن65صي)اقولعندمامثلايقصدماذا

برهـمععلىالمسيطرويصبحجدفافجالقليمنتصر"أنالواجبمن

يقصدهل؟"وسوكنااخملاقناعلىالرقابةلهوسصن،الحياةمياد/ن

والتاسه!شرالثامنالقرنفيبهانوديالتياامقلانيةاالمبادىءانتصار

ئكجمهـلةمنلان،جداالمستبعدلمنذ)كانأالغربيةالمجتمعاتفي

صراحةيمناؤلمضمبدأوهو،الدولةءنالدينفصلمبدامثلاالمبادىء

.(10.3،د،راجع)السلفيةةالد!مبادىء

يدعوالذيالضللانيار*غكيرا!يج!لالفاسىعلالانويبمو

الىتسباذ،الاودوبيةالبرجوازيةالثوراتش!اراتمنهواليه

يجب":(02ص)مثلايقول.عليهاينطمبئلاتفكيرنمطالبرجوافيية

(1)4ل.-!.ص!كايل!م،لأ'،،حهلا،!ول!أ!!هأء؟كا9ألا!!4،ول؟

ل!+،!هـ!.*0131لا؟!*حأ+هححء+.،مه،،!أوللأ3!*53أء

لا91!7؟مهـ4؟ولا'*،1؟لولءي!./،53!*!3وللاكاههـ9،73اهح(.أء!ا'

م!مأ؟'الدءأ01!"هلأ11كاو05?.2!كا-722.



جديدكلمنقخشىالتيالبرجوازيةالطبقةذهنيةمننتحررأن

قضتا)طبقةهدهفان،عليهايطراتطورأيفيتفكيركلمنوتخاف

كيفنتعلملماذاءميعاعليئتقضيوتكاد،الروجبهذهنفسهاءلمى

يقصدكاناذا؟يقصدبرجوازيةطبقةفاي."ؤيودهامنننمتق

كانواذا.بالعقلانيةنادىمناولانهأفالمعروفالغربيةالبرجواز!ية

!؟كأ؟فسه!ويتحم!منبرآيفمنالمغربيةالب!رجوازيةيقصد

،((برجوازية)،طبقةوعبارة،،الهقل"مفهوماستعمالفيالتباساذن

الفاسي.علالتفكيرانتقائيةيعكسالتباسوهو

بارةلنااوادا؟لعوابعنكثيرانحيدلنانناونعتقد

المفكرةفالطب!ئ:التقليديهالعقليةاننتصاربمعنى"العقلاًنتصلا)ء

علما،طبقةهيالعقلمبادىءنشرفيالفاكميعلكلعليهايهضمدالنى

سي!جمانقصارالحالةه!ذهوكي.ذلكالىالثرناأنس!كما،إلامة

المحافظة.اًلعل!"ءهؤلاءعقليةسيادةالعقل

يقولعهمعاالفاسي!لكلاممنالشيءنفسنفهمانويجب

الباليةوالنقا،)يدوالرجعيةالجمودمقاومةعلينا...)ة:،08مىة

نايقولعن!ماوكذلك،"الامةالىالصةيحالعقلرسالةوتبليغ

الذيبال!قلوالاعتزازبالحريهةالايمانهوالاساسياصلنا"

هـىهناالصحيحالقلرسهآلةظيست.(99عي)،(يبلىلا

معجنوياشاكضالمبادىءهذهلان،البرجوازيةالعقلانيةمباصدء

احتوائهارغم،المبادىءفهذه،خرى2ناحيةومن.السلفيةبر؟لضايا

الوسطىامعوراعنوابتعادارفضاتعتبر،ايديولوجيزائفوعيعلى

العظيم!آلسلفمجدلاحمياءدعوةاساساهيالسلفيةالمعوةبينما

حس!ب"خالصح؟اصل"رسالةفاز،ذاكعنوففلا

لمحركائهولاالتاريحيلذنطوراهميةتهطيلا،الفاسي!لمف!وم

الهاضيادماجمضياملاللبمالننونجيقيالعقلرسالةالأها.الاساسية

صيلوعواازكل!اءتخطيةسحريةقةبطرإالمعاصرالحاضرفيالقديم

التنا/تمضات2-اطافيالامةوحدةء(ىالمحافظةالىويسعى،التطور

يكعونان"الصيمالعقلشووصمنان.الابرتو(عيةوالتمايزات

ففرةوكل،.لامامالىسيرهاومتابةالامةهذهبقاءعلىسعاعدا

0001)كيانهاعلى2،والضاوحدتهاوتمز؟ئرابطتهاحلعلىتعمل

واعتبارفعا"قبولنامنم!لألهاتجدانييمزولايمكنلافكرةمهي

.(الذاتيالنقدمن101ص)

العقلافي،الفكرنشراطارفي،الفاسيسلويشيدس30.2

منهتجعلدرجةالى"الحرالفكر"بمف!موير!،التفكيربحرية

س!يطرةغيرسيطرةكلمناتحررلهجباليه؟لنسبةاذ:مظلقةكيمة

عدماحرفكرغيرمنالوجو:ويعتبر.(76ص)بالحريةالمؤمنالفكر

اثوالحرال،*رضياعفبميكمنالدولةعلىوالخطر،(9!ص)

.(184ص)الاؤتصاديةالازمئفييكمنمما

ديتحملالفاسيدلالعنهايتحدثالتي"الفكرحرية"ان

فيالأنتقادالعرحرقيبهايقصدكانفاذا:وبناؤضاالباسامضمونها

الاجتماعيةالشروطعنوخارجامعلقاطرفييظلالاكأقادهذالأفان

نحرر؟أنيجب":مئلا-قول.المشاكل-وهريمسولاوالنتاريخية

(6!ص)"الحديثالعصرومضللاتالمأصيخرافاتمنالعامالفكل

هيالانتقادمنالغاثةممونعنممامعهنتفقان!مانعهناكولش

ؤبلقاليلانتريخثن2يجبولكن"الماضيخرافاتمنتخل!يصنا"

الع!رمضللاتنءمسبالتحررالامريتهلمقعنمعاماحكماصطر

!"الحديث

هييثال!!ألمصرمضللاتان؟هناالضليلمقياسهوهـما

كانولوالقديماتراثامعوينعا،ضالسلفيةالقضايايخالفماكل

الاقلعلىو2نفسهالمفبمهوالحكممقياسيرصبحوبذلك.علما

المستقبلصورةمنهتنتزعمثاليتصور،الهاضيلهذاخاصتصور

ي!ملماضضوءعلىالماضيخرافاتمنالتحرريمكنفكيف.المامول

م!نانطلاقاالحكميمكنوكيفأالخرافةمنكبيواقسطاكسههو

الف!ردامما؟مضلملةالحديثالصرنظرياتانعلىا!اضيهذا

ممنىفايالماضيبقيمالت!سكحدودفيبالانتقادمقيدا"الصا)

؟الانتقادجعوىوما؟الويةلهذهالنيبقى

مح!نواهاعنففلا،الفاسيعلكلعهـندالمفكرحريةان

،(عمليابهاستتمتعالتيا!ن!اعيسةالفثةهيما)"لاإهـيولوجي

والت،ر،بلألإجتماعيةبال!ثروطارلباطها!مم)مثاليتهاعنوفضلا

عدمبشر!شي،كلانتقاد،المقيداق!ادحريةهي،(الغ!لتطور2

معالحسابتصفيةالىيهد!لاافتقاد،الماضياثالتراعنالهخلي

العودةالىبل،الحافرمعطياتفعوءعلىوفهيمهمنهوالتحررالماضي

جديد!منواجبائهممهوالتطابقاليه

يبب)الغربيةالثفالمحةمنالفاسيعدلموق!فو!رز-30.3

لمبادىءواالنظرياتخامةبصفةالغربيةأفةالثقامنن!فهـهناان

حثةووالاصالةتهلأرالتي،،المستوردةالافكار)،و،،الدامة)،

الغربةالثق!فةمفهومان.عقلانينهلتناقضآخرمظهرا،(الامة

الغزوهذاهدف!انوبما.المسيح!الاستعماريبالزوعندهيرتبط

افمرواتاستغل!الىقصدممااكثرالروحببةبالقيمالمسكان

باسملاكاسيطنالثقاسةهذهرفضفان،للبددلطبيعيةوا*نسانية

علىوالمحافظةالد!فاعباسمبل،والاقتصاديا،جتماجم!التحرد

.اثالتراواالقيم

عىلفاسي،!فكيرفيالبا!زةالسمةهيهذهانمنالرغم؟با

مثلانفهمانيجبكييف.والتناؤغىبالاضمظر49يعترإموؤففان

بارستقراطيةبلالتفكيروبحريةبالقلالايمآنفرورةالىدعوله

نه45الربيةاولثقافة.نمعيهةاتتيل!شعاراتوكلهاهذهالتفكير

مقولاتالىيلجاماكئيزابل،-!فضهاالنتيالثقافةهذهمنيقتبس

رؤإت!هبقاءمعوالاصئلةالتراثعنالعاطفيللدفاعالثقافةهذه

سبجايهتبرهبمااعجابهمرارايخهفولم.واخلاؤيةدينيةلمجتمعه

لمولكنه،الطروبحريةوبالعلمبالتطورالايمان:الغربلتقدم

محتمعه.لتحليلومنهجاأسلوباالاعجابهذا"مثيرات"منيجعل

اليهبالنسبة،الاحوالىسائرفي،الغربيةالقافةليست

)15(وفلسفلالهاالمختلفةوثوراتهاككارهوأالغربتاريخمنخلببطسوى

ويطسلبالغالبدائمايتأثرالمغلوبلان،وتاخرناجهلنااليئحببه

الفاتحسعينعنعهالاموجودقفيرا"مايحسبباش!ياءهوقهره

.ا")6كوياالا2

التصالثقافةهذهفييميزيكادلالملفاسيرولانوواضع

مكتسبسه!!بحتالتيابيةالإيجاالعلميةاحيالهـنوأبينيرفضها

وحدب".فديمهالاكشعميا!روا!سبمنهوماوبين،انسانية

/جرص،)17(الثقاقةهذهمنبالاخذالفيسيعدلكليسهحوعنمعا

صزيقول،الروحيةبالقيمالمسدممحدودضالاذلكيتم*على

مطبم!سة،ارباطا،"الشريطعندفاع"،الفاسيعلال(15)

.64ص،6691الرسالة

.2ع.ص"...الناتيالقد)ءالفاسيعل!(16)

اما،الشعبعمومالىخاصةموجهةه!نا"يسمح"مبارة171)

هذهعلىالاقبالفانالظسيعلكليمثلهاالتيالظبقةلابناءبالنسبة

الصلر:ه!ظفيالجابريعابمحمديقول.امتياظيمدالعد!افة

كادتالتيالاجتماعيةال!نخبةهذهانالمفادقاتغريبومن..."

عص!تحننجمابمقداركالت،اليهاانتسبتاوالوطئيةالحركة

المدارسنعوبابنائهاتد!عمابمقممار،المغربفيالتعببمقومييةلا

الدلار،،(بالمنربالتعلب!ثكلعلىاضواء":ر"جع."الاوروبية

.45ص74916المغيربيةثنث!ر8دار،البيضاء
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الديهندائرةفيولكننختارانح!امن...":ارصددهنما

/مكنلاالة؟خرلانذلك(؟4ص،الشريعةعندفاع)(،ومقا،يسه

.)18(الدينية"*لتة"مبدابقبوليتجوزأن

الد/بئيعارضومايوافقمافتعيين،اكثرالمثكليئضدوهنا

الأعتقادالصعبومن،الامة"علماء،)اخ!تصاصمند؟ئماةظل

عنتجردوفيمركةدينيةبدوافعالمهمةهذهسيؤكونهؤلاءبان

السلالد.السياسيبا!ماخالتاثو

،أمضعلى)الفالى!اعلاليقترحهالذيالبديلانثواضح

هذهيكمنفمابلأل،إراثواالاصولىالىالعودةهوالربيةللثقافة

الغربيالثقافيالغزومنالخلاصا!.زائفووعيأوهاممنلعودةا

حركةلنور"الاستجابة!أي،السلفيةللدحكلوةالاستجابةفيي!من

جهةكلفيأ!عارلها،الاقومالسبيلعلىوكثلالحقالىتهـي

.(63ص،الشري!هعندفاع)"اقلهـيمكلفيناحفةوالسنة

مسالغربيةللثفافةالفاسي!لانتقاداحيانايخلوولا

يعتبرعنعصامحقو،و،زائفوعيعلىتحعوتملومهمةملا!ات

يمكنهل)المغارليةمنمعينةؤيئةعلىمقصوراامتياكأاالغربيةالشقافة

الذينرجالشا..."فهـئةي2(1الفئةهذهمنطبقتههأبناءنسشثنيان

با/افرباللحاقامكانيةيرونلاالنن(000)والعقدالحلأهلهم

((برمتهاتفكيرهموأهـأليب...علالهاعلىعيشإمطرإنفبلنااذاالا

.1؟6-63صفحات،الشريعةعندفاع)

هذهمنآبعديرىانمنتومهالسلفيةالمنطلقاتطبيعةولكن

تسمانما،يقصم!االتياالفئةهذهاًنمثلايدرلركان،الملاح!ة

اليهابالنسبة*مروليس،ومصالحهاامتيازاقهاالاختيارجمهذا

ي!فردااطلاقاالفئةهذهترىلاوربما!الغربئلتقليدحبمجرد

ضمنيايد!مافننقادهلان،الفالصيعل!مثلمفكرينتقع!اان

افةالثقاهذهايجابياتتعميمالىيد!دولادامما،موقفهاوصراحة

الفكرالىأي،الاصولالىلعودةواعنهاالتخليالىيدكومابقدو

الفا-!علكلاليومأرضتهياذاالفمةهمذهيضيروهاذا.،لفلحى

امتيافىاتهحالتدكليمكايديولوجيةالتزاثاحياءسياسةكينيهي

.)91(أوعلمياتقنياتهاوسيطر

()02الفاسيعلالعندالسلفيالفكرقياًلتناقضس؟

عس!لى،كحبهجلقي6مراراالفالىىعل!!وكدسام؟.

طبيع!ية.طاهرةالاجتماعياننحولواعمتباربالطورالأيمانضرورة

لقوانينوفهمهايمافهبعدمالمغربيالمجتمعتاخركثيرةأحياناويفسر

!فرهاعلىيتاسفالتيالعنامرتلك،المتواصلوالهـتجديدالتطور

اذا":(...النقدكا167محا)يقولا.!طإلنربيةاال!ق!ليةفا

نا،نالبما-رإىولاالحركةدائمكونهؤهوفضلمنللئربكان

اسواعتبارالدائبالفكريبالطورالايمانهيتنقصنااتيروحه

،"اًلاسلامعلماءمهمةعنمحافرتان"الفاسيعهلكل(18)

الدينيةبالالينةيقصد.4؟ص،7391الا!يةمطبعة،؟الرباط

."الهدامةالغلسغات"بب!فيالايمانعنالناتحالاستلاب

الضوماًما...":الصعدهغاهمماالجابريالاستاذيقول(16)

الاوسساطبهاتقومواسعةحركةامامفاننا(7391يوليه)

!اعسدهوقيسيع(الاصلياتليمبعث)اجلمنالرسمية

"وازدهارهنموهجلمنيلزمماكلوتوفيروالثافويةالابتمائية

.75ص،،(التعليممشكلعلىاضواء،)

هذافيالتناقضابرازالوقتنفسفيالعنواانبهذانف!صد(02)

الاجتماعي.والتحول4ءلتناقضعنمفومهوانتقاد،لف!ر
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العهودفييستمرانافروريامنليسس،بقكلهـ!كيكاى

."الاخرى

لخإسوعاوعدمالجذريالتجديدضوورةالىيدمعوولذلك

انيتحكميمحبلانكلهفيسابقعرقررهمالانالمأضينن!كمالمطلق

بل،الترعيمدائمايحئيلافالتجديد،الموالبمالعصريريدهمافي

المتابعة.عدممنهيقصدلاكانوان،الالأستبداخىيعني

منليست،ثوريةبم!مهـماولكنها،قيمة،(خواطر)ءوتلك

سلفيتهوعمقمضمونفيلهاآصداءو،،الفاسيعلالتفكيرثو"بت

اهـى-جداليمجالفيسموإءهةانهابالاحرىيبدوبل،الجديدة

يلبثولا،(الطرفية)المحافظةالننقلديةالرجعيةهومعينمخاطب

علىلتفتبإادثلأةمنالمخ!اطبيكونعهدماوصراحةضمنيافيقضهاان

.1(المفسعهلافكار6))كيحاملمنأوالغرب

ءررفهمان،اكواطرهذهتجاوزنامااذا،نقولانويمكن

واخلافيقيميمنظارخلالمنيتمجتماعياوالتحولللتطورالفاسي

التحولىفعوامل.وتاريحيموضوعياطارفييتحققممااكثر

)21(-والشرالخيرصراعسمينايريقيةتكوئلاعنلحما،*صتماعي

بمعيالريالتمحولأهميةوتقاس.اخارجمةاا!عواملؤيكلهاتقلص

السلف.ماضيهيمطلقةفيمةاىابالنسبةوالظخرلتقدما

مهمانصا((.اًعد)"الذاتيالنقد"فيونجدس2.،0

الفهم:ا!ناخصائصبهضعنلمايكشف

كلهاالكنل-لوواضالشعوبطبائعءناننحولان"

فياحيانايقعالقحولهذاولكن.تالجماولكتلحتى

المابهس!ةمنشيءعلىتشتمللاجيواوجيةحركةشكل

تتحولأنالارضيةالكنللبعضيعرضانه.التفعمنولا

رخاماالحجارةهذهتكوقوقد،حجا-ةآ(لمىترابحالةمن

ابنمؤالاصليوحوث!ايفقدهاتحولهالكئو،مرمرااو

عليه.كاتهمماجزءاالثانممةحالهافيتضبجانثون

حو.كلعلىغير!اويكنهاهيانلا

ابعير!ت!لم!اليالبشريةالكتللبعضيقعفكذلك

كليبمسختصابانها،!المتستفيدكيففتعر2انثون

امةالىتتحولوقد،فلناالذيالجيولوجيالشكلعلى

تفإسدولكنها،عليهكانتمما،ومدلأيةحضارةبهثراخرى

وتصبجقنعدمانهاهذاومعنى(...).السابقوجودها

بناؤهينقضالذيالقصرمثلمثله(،جديداكياناندفاضا

ولكنه،اخرقصرموضعهفييشادوفد،ركاماو-بم

.1(المتهداقصراووويكونلن

سنةالتحولبئنالفاسىرو"ا!.،ن"ال!صهذايوضح

،الاول،آلاصضاعيلننحولمفهومينثيهنبرزانوبامكافنا،طبيعية

.مقبولومحافظنسبيوالثاني،مرؤوضجذري

تلأورجيةبكيفية،الفاسيعلكليقبلهالذيالغحو!يتمس(

ن!النوعهذاويعتبر،بدقةمحددةجمبرداخايةلعواملوفتيجة

عن6النظربغض،القديمةبالعناصررحتفظلانه،تقدماالتحول

تجساوزامتراتب،تواجد:الاحتفاظهذانوعيمةتحديدوبدوون

السلدص!وماض"الاصل"يهـونانهونظرهإىالمهملانأإءدلي

يتجاهلللتحولولا؟ر!!غيتجريديمضىوهذا.دائمةبصفةحاصزين

ركة.المحالاجتماعيةوالعواملالتناقض

منهناككانواذا...":الاطارهذافيالفاسيمحليقول(21)

الارفروصراعهذهعلىوالشرالخيركفاح!يدائمتفادلعقد

اضق!دا."تفسيرهط8ءالالسانيالذهنوتطورقصارهما

.181ص...الذاكأ



الذيفهوومسخاكارثةويعتبرهيرففمههالذيالتحولأما-ب

كاإتدخل)خارجيةلعواملنتيجة"دانما)ءو"مفاجئة"بكيفيةيتم

واقاهـة"الأضي"ن!اىاالمؤديالجنريا)ض!ولانه،(الاجنبي

منالنوعهذافيالفاسيعلالىيرىولا.افقاضهعلىجدالحةبنيات

منالانت!"ل:الكيفيطابعهعلىتاكيدهرغمايجابيةايةالتحول

هذاكانربمابل.مثلارخامالىقرابمن،آخركيفالىكييف

والحقيقةالاصلعنالابتعاديعنيلانه،بالضبصيخشاهماهوالطابع

لى.يلاو

جدلية،غيرالاجنماعيالتحولالىالنظرةهذهاًنواضح

،)2؟!(منهاالاهمتجاهلمع)الداخاليةالعواملبينتضللألها

الجدلبصةالمقو،تفيهاتستعملكما،الخارجيةالصاملوبين

!ف.الجدليللتناقضواضع!معلىنمللأمبهمةاستممالات

القدصم!كأاثعهإعرعنيتخلىاجتماعيتحولهنارلشيانالمعروف

فبالإصرى،(!ل"بهذايقلولم،مطالقةبصفة،أالاصالة)

ما!كسي.

نمسا1،القديمةالعناصرعلىيحتوياجتماعيتحولكلان

استبملبهاأيجدليااحتواؤها:العناصرهذهلاحتوا"كيفيتانهناك

د!تتواكليةفياي،تراقبيااحؤاؤها؟و،جديدةكيفيةكليةفي

عس!لكلفهماتجاههووهذا،سطحياتواجدامتفارقةعناصرفيها

.للتحولالفاسي

عصسلفيةمنصرفي،اننالايجا!ا"-ولايكمن-3.؟.

مقيلةالمافيريصبحوصا،وبهثهالماضيالىالعودةفي،الفا!سي

مروالهستقعبلالحافرفيمتحكمة،تفكيرهقياساسيةرمانية

ان!اعنؤضلاقعاليامناكثرالوهممنالمقولةهيذهاحتوتوربما

مدلولاتها.منالاخرىالزماناجزاءتون

منبهالةيحيطهامطا"!ةقيطالىالمأضيالفاسيعلاليحو!

.حاعكر،اكانعصلمماخنىاكاضيلهذا*كلنلمانهااحيدالهـتمجيد

:التار،غخارجوتفكيرللصيرورةرفضالزمانلفهمالكيفيهـةهذهوفي

ا)حافومشاكلمواجهةعنوهروب،ضائعزمانوراءعاطنيبحثانها

واكية،لممطوتية2قيمةالىفوهميالماضيتحو!لقد.مسؤوليةفي

ليعجز.واخراكتخفي

هذا...":مثلايقول،تحرراالماضيالىالعودةويعتبر

نفسههوالوراءالىتقهقرشكلفييظهرالذيالمأضيالىالرجوع

ا!ىاتحتاجعامةقضايااطل!فييترورولا.)23"كبير،(تحرر

مابلد!يمفيدهئورة"!ملم،مثلا،كرهفي،التاريخيالاثباتا

هفاونضنسا!ال.)(2("البعيدالماضيالىللرجور3دموةسبقتهاالا

9178)الفرنسيس!ةالثورةادتاارالذي"البعيد"الماضيعن

السلفي،الفهممنفرلبيننظللكي،بل؟1791وثورة،اليهالعودة1

ئورةباعتبارهس*سملاماستهدفالذيالبع!يدالمأضيهوما

ا)يهأاًلعودة-اجتماعية

من!و،الماضيمسالةمنالموكفان،الفالسيعدلويعتقد

النقط!طهيوهذه...":يقود،الماركسميةؤءيقبلهلاماجملة

(32

(23

)؟؟(

.للت!--ولكعاملالطبقيبالعراعالفاسي!سل!يومنلا(

الامسةعناعربينيفر!الذيالتظاحنواما...":يقول

وفيعقيدتنافيمكانايجدلامافهو،،...)نهائ!ةأبصفة

حذ!علىبلاطبقاتاتقاربعلىتعملالتيالوطمنية)ا!كارنا

،(ركةوال!الكونطبيعةبثسمحمابقدرالاجتو8عيةالفوارلى1

.(98ص،وجهلاعقيثه"

.135عى،"الذاتيالنقد"الفاسيعل!،

.125ص،؟لمصلرنفسى

)25("برمتالماضييجباهمالانهفزعم،ماركساليهاينتبهلمالتي

اكصوصانأحقاماركسالىهذاينسبأنكن5هل

انايبشر":مثلابينهامننذكر،كثيرةالماضياهميةحولإلمأركسية

وهم!حرةبكيفيةذلكيفعلونلاولكأمم،تاريخهميصنعونالذينهم

هـنومستمدهموروثةشروطفيواكن،بانفسهميختارونهاشروط

261((،الاحياءادمغةفيكلدهيوجدالفانيةالاجيالكلثقلان.الهاض؟

التناقض،الوقتنفسفى،السابقالت!ليبرز-؟.4.

واذكارعناصرعلىاشتماله)الفاسيعلالىعندالسلفيالتفكير!ي

التطورفيكعاملالجدليلننناقضواضحفهموع!دم،(متناقضة

مسنيخولافانهذلكعنوفضلا.الأجتماعبموالتحوللتإريضىآ

!9،العامةالمصلحةعنبالتعبيرالاعتقادفيمثلايكمن،زاففوعي

.امعينةطبقةمصلحةعنبالت!بيرمحدودانتقائيفكلانهح!ين

لمتىءالشمولياًولبعاعطاءالايديولوجيالأستلابمظاهران

تعميماي،الاجتماعيةالفئات3لمصالحعنالتعبيرادعاءوا،جزني

علىمعينةاجت!اعيةفئةرغباتاوفرديةرنحباتوتقديمجزئيةنكرة

خصائصمنخاصيةالنظرةهذهوضتبر.باكمرهللمجتمعرغباتانها

عنادظربغضسوجزنيةنااتيةمشاعريحو!:الفاسيعلكلتفكير

والىكليةنظريةالى-العاطفيةالناحيةمنصادقةمحونفدافها

والتحليل.للفهممنهع

ا!ملحةعنيعبرانالسلنىالفهـرواجبمنان،مثلايرى

يهتويمسالةيتركلالكي،للشعب؟ليقيةالرغباتوعن/العامة

."الم!فسدةوالافكارالهدامةلل!لالد"اوللصدفيةخفمعةلعاماالركا1

طريقعنا)شعبركباتيست!جعرهـكيفاذاأذلكلهيننمكيفو

العميقهةالمعرفةهذهتتمطلبولا.ا،شصبلهئا"العميقة"معرفنه

بعمليإهةالسلفيالمفكرقيامتتطلبمابقدر،علميينومنهجادراسة

يقول.الشعبرغباتالمماثلة!إقعنليكنشفلاعمقهداخليتامل

بمعرفتن!ها،الشعبرغبات)نستخرجهااننا...":الفاسيعلكل

قبليتوقفبالطبعوهذا،(...)ضميرهواعماىنفسهبقرارة

.*2("بانفسنامهرفتناعلىشيءكل

الخمهداعامكافيةمنالموقفهذاعليهينظويمايخفيولا

اجتماعيةفبةورنمباتمطالباعتبار:للاسقاطواحتملا،للاتيا

قاطبة.للشعبكرنحباتمعينة

الفر9!للاسنلابكحليلناخدتمفبمنقولانيمكنمافىا-ا.50

ك!يكانا)!فقرهذاانلاحظنالقد؟الفاسيعل!خل!منلال!ملفي

الدت!يهةالمغربيةالارستقراطيةصاغتهايديولوجياتعبيراأبىيته

نسقااي،وادلألهالاستعماريالتدخلاماموالسياسميةاملميةوا

الرفبةعليهطغتولذلك.ا!ربيالهحوملصدالدفاعيةالافكارمن

لفهمجديةبمهـحاولةكسمءمااكثر،المسيحيالهجومهذاردفي

عإهنبالبحثفاهتم،اليهأدتالتيلخا!جيةواالداخليةملالعوا

باتحليل.اهتممماكثرا،تبريريةال!جج

فىغايةوأصبحدومانسيامظهراالفكرهذااتخذوت!ريجيا

اصلهناومن.التفكير)ـ،لمممبرر!دفاعياتف!كيراآصبح:ذاتهحد

واننفمص"عنيداثعانيستطعلماذ،والتوفيقيالا؟تقائيطابعه

ونفوذقوةذي-الخصمقكر-آخرفكرخللكلمنالاعنها.دعبر

.08ص،المعمدرنفس(25)

2(لهكل.!ول*ماهـحال88!م؟!*دام394؟داهسا3!؟،وله!!أ.

ه".أ.س!."130.

.78ص،ا(اللاتيا)ضقد"الفاسيعص!27)
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ؤكان،يبتقدهلكيوألفاظهواساليبهمقولانهالىقلحا.وجاذبية

منالافكاريغلففالذيالعاجزموكفعنمعبراسطحبلماالانتقادهذا

اكفسى.عنالعطاعفحاولةالاكالجاهاتكل

اكفصةالف!رهذاا!شقد،الدهصاء-تالانتقا؟يةهذهخف!موفي

إهلفيتج،الاءتماقيوالمشاكلالاحداثالىوالتاريخيةلموضوع!يةا

وقلص،الاجتماعسيللتحولالاساسيةوالمحركاتالدلياثتنا!ى

يستطعلموعثدما.ؤكريوانحرافقيميزمةفيالمغربيالمحتمعآزمة

بلغتالنني،اليلاينتهياليالامةتقفلأذاويفهميصانالفكرهلا

ؤسوةامامومشلوهةمنهارة،الحضارةمنعطيماأوجاالماضيفي

ممسوملضعزاءالل!بيالمافميالاامامهيجدام،وتغوقهالغرب

.ومسؤولياتهالحماضرثقل

مناهيهللانهولادته!ذتنا!ماتهالسلفيالفكرحمللقد

الكونانعندأجزا!صبح،الاساسيهالتطوروعواملالتاريخحسايبه

لا!الفاكميعلكلانالغريبومن.ا،جتماعيللتحررجنويةنظرية

.تجاونرهجل2منثينايعمللمولكنهعديع!اتسنوامنذالهجزهذا

يا،5201سنةالسلفيةا!حركةثل9ونجاححدودلهتبدت!د

المغربية.الازمةسبقتالتيالسنة

ا،صلاححركةعنالقاهرةفيأللأهاسحاضرةف!!،راىفقد

وجعلتالوعيايارةفين!تررالحركةان،المغربفيلدينيا

التيالهوةمنالخروجضرورةالىمنتبهااليومكلهيلاسلمي،العالم

نظريةالىتتحولانفيمثلتقدولكنهاطويلةازمفىمنذفيها!ردى

السلفيةاننقولانيمكن":الصط!هفلأفييقو!.لعملفع!لة

الحركةطور؟لىالنظسريالبحثطورمنخرب!تكلمافشلت

.)28(1،العملية

.27عى"المشردقىا!نربحديث"الفاسيعص(28)

حوالسيمنذالنقديةالملاحظاتهذهارغاسيعلالابدىلقد

هذااسبابعناتساؤلاالىيدفعهلمهذاول!،!ص"عثرإن

فلىنالسؤالهنانفسهعلىحرحانهاكننرضنالووخى.ال!ل

الحرك!ةففلان:سببقول،ذاتهاالسلفيةعنخارجاجوابهيكون

ابماليءهذهانالىيرجعمابقدرامب!دئ!االىإرجعلاال!لفية

تطسئلمثاذاولكن.(الذا-يلئقدص!08عى)بكاملهاقطبقلم

أ"بكاملي

عهدفي،الفاس!اعل!إمثلهكمااررافيالفهـريتجاورولم

القد!م!-شكالهفي-الاستعماريافضالتنابههـذوالاي،الاستقلكل

فيانعكسمذهبالىالاكتقائيةهذهحوللقدبل،الألانمقائيةمرحلة

انتقائيسةصبحت94،والثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةاختياراته

الا.وفعانشيطةطبقيةايديولوجيةمعوحدةتشكلومقصودةواعية

الفاسي،علالىعندالسلفىالفكرنربطألاعليناالهصعبومن

الطرفيسهةاصولهمعاحيانا-المغربفيجديدمناليوميبعثكما

هسذااصبحلقد.192!معينةاجتماعيةطبقةبمصالح-نفسها

المغربرية.البرجوازيةالارستقراطيةن!روجهةءنمعبراالفير

الذيالنقدسوىالفاسيعلكلمارسهالذي(،الهـاتيالنقد)،وما

اثماؤهوما،الذاتيظورهالحركةالطبقةهذهتوجههانيمكن

اًيديولوجي.ادعاءسوىالعامةالمصلحةعنالتعبير

هذالختامالفالعيلعلالالعبارةهذهمنأورن4لدفيليس

و،اممالهفظدهالومجيليفرض*الانسانحقوكأمنان":الفصل

.)03(((الغدجهـيلعلى

.ءالعربيةالايديولوجيا)العروياللهعبديقولهماه!نانعارض،9؟)

ولكئهمعينةلطبقةإديولوجياانا!اليسالفاسيعلكلبان(5؟ص

الحديثة.ئقافتنامنحقبةفقطيمثل

.167ص،"الذاتنالنقد"الفا!ميعلال03)

صفهرتا

00001الك!يق

كنفانيغساناعمالفيثر1سة

عاشوررضوىالدحعورةتاليف

طصطسصض!

الآدابارد
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