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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

محمد سبيال
ّ
فيلسوف الحداثة 2021 -1942
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نتحدث عن الفكر الفلسفي يف املغرب ،ال مُيكن تنايس محمد سبيال (مواليد الدار البيضاء ــ
حني
ّ
انكبوا
 )1942الذي انطفأ أخري ًا يف الرباط بعد معاناة مع فريوس كورونا .كان الراحل أبرز الذين ّ
عىل دراسة مفاهيم وقضايا كالحداثة والتحديث وال َّنزعات األصولية وحقوق اإلنسان والدميقراطية
والتقنية وما بعد الحداثة وغريها من املفاهيم الفكرية ،التي طفت عىل املشهد الفكري العريب،
سلفي،
فكر
منذ ستينيات القرن العرشين .شهدت هذه املرحلة رصاع ًا فكري ًا وإيديولوجي ًا ،بني دعاة ٍ
ّ
املغربية أمثال عبد الله العروي ،ومحمد عابد الجابري ،وعبد الكبري الخطيبي
وبني رواد الحداثة
ّ
وأسامء أخرى من األجيال الجديدة ،جاءت بعد هذا الجيل ا ُ
ؤسس يف تاريخ الفكر املغريب مثل
مل ِّ
محمد سبيال ،وعبد السالم بنعبد العايل ،وسامل يفوت ،وكامل عبد اللطيف ،وعبد اإلله بلقزيز،
ّ
وموليم العرويس ،ومحمد نور الدين أفاية ...انشغل هؤالء ضمني ًا بترشيح مفهوم الحداثة سياسياً
واجتامعي ًا وثقافي ًا وفني ًا مواجهني أنصار الفكر السلفي خالل سبعينيات القرن العرشين

وعرابها
مفكر الحداثة العربية ّ
ّ
محمد سبيال..
ّ
أشرف الحساني

يف جمم ��ل كتابات ��ه الفل�سفي ��ة ،يغو� ��ص املُف ّك ��ر املغرب ��ي
حم ّم ��د �سبي�ل�ا ( )2021-1942عميق ًا يف �س� ��ؤال احلداثة
عل ��ى امتداد ن�ص ��ف قرن من التدري� ��س والتفكري والكتابة
والرتجم ��ة والبح ��ث الأكادمي ��ي ،لك ��نّ بالطريق ��ة ،الت ��ي
جتعل ُكتبه ُت�ش� � ّكل حالة ا�س ��تثنائية على م�س ��توى تفاعله
مع ع ��دد من ق�ضاي ��ا االجتم ��اع الإن�ساين ،الت ��ي باتت يف
الآونة الأخ�ي�رةُ ،تقدّم نف�سها بو�صفه ��ا تر�سانة مفاهيمية
وق�ضاي ��ا مركزي ��ة داخل االجتم ��اع العربي .ف ��رادة حممد
�سبي�ل�ا يف كتابات ��ه ،تت�أت ��ى من كون ��ه �س ّل ��ط ال�ضوء على
مفاهي ��م من�س ّي ��ة داخ ��ل املخت�ب�رات الفل�سفي ��ة املغرب ّي ��ة
والعرب ّي ��ة ،لك ّنه ��ا �شغل ��ت وما زال ��ت الفك ��ر الفرن�سي منذ
ث ��ورة الطالب �سن ��ة  .1967فهو �إىل جانب م ��ا يُقيم معها
كلي على م�ستوى الن�سق ،يعمل
م ��ن �سجال
حقيقي ومتاه ّ
ّ
اخلا�صة والذكية على فح� ��ص مفاهيم :التح ّرر،
بطريقت ��ه
ّ
احلداث ��ة ،التحديث ،الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي ،الهويّة ،الآخر،
التقدّم والت� ّأخر ،عل ��ى �ضوء ما يعتمل داخل تاريخ «الفكر
العرب ��ي» (البع� ��ض ال يقبل ه ��ذه الت�سمية) من ��ذ بواكريه
الأوىل �إب ��ان الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،محُ ��او ًال ت�شريح هذه
املفاهي ��م ،كم ��ا ن�ش� ��أت داخل ال�سي ��اق التاريخ � ّ�ي العربي،
م ��ن دون �أن يق ��ع يف ف � ّ�خ الإ�سق ��اط املع ��ريف الغربي على
ق�ضايا و�سياق ��ات داخل العامل العرب ��ي .هذه الطريقة يف
ومن�سي للثقاف ��ة العربيّة ،م ّي ��زت كتابات
تفكي ��ك مكب ��وت
ّ
�سبي�ل�ا داخل جمال البحث الفل�سف ��ي يف املغرب ،وجعلته
يف طليع ��ة املُف ّكرين املَغاربة القالئ ��ل ،الذين يعملون على
�إقام ��ة نوع من املوازن ��ة الفكرية ،بني الكتاب ��ات الفل�سفية
الغربي ��ة وب�ي�ن امل ��وروث الفل�سف ��ي العرب ��ي من ��ذ الع�صر
الو�سي ��ط �إىل الي ��وم .غري �أنّ �أهميّته تكم ��ن بال�ضبط ،يف
جع ��ل هام�ش احلداثة ومفاهيمه ��ا وق�ضاياه تغدو مركز ًا.
ه ��ذا الأمر ل ��دى حممّد �سبيال ،ي ّتخذ �صبغ ��ة دائمة يف عدد
من �أعماله الفكرية ،التي � ّأ�س�ست م�سار وعي الفكر العربي
منذ ثمانينيات الق ��رن املن�صرم .ففي الوقت الذي تئن فيه
املختربات الفل�سفي ��ة املغربيّة من �سط ��وة مفاهيم الديني
والدني ��وي والفك ��ر والعرب ��ي واال�ست�ش ��راق والفل�سف ��ة
الإ�سالمية الو�سيطيّة ،ف ّكر �سبيال عك�س هذا التيار ال�سائد
داخل املغرب ،بجعل احلداث ��ة مدخ ًال �أنطولوجي ًا لتف�سري
م� ��آزق االجتماع املغربي� ،إىل درجة ي�شعر القارئ �أ ّنه �أمام
مُف ّك ��ر مو�سوعي يكتب يف موا�ضي ��ع كثرية ت�شغل الراهن
العرب ��ي ،لك ّن ��ه ّ
يظل حري�ص� � ًا على قبع ��ة الأكادميي وعلى
خي ��ط الفل�سفة ،الذي من ��ه تنبثق املو�ضوع ��ات واملفاهيم
والإ�شكاالت.
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مثقف أصيل

تعرف ��ت �إىل املُف ّك ��ر حمم ��د �سبي�ل�ا ،يف ال�سن ��ة الأوىل
والأخ�ي�رة من درا�ست ��ي للفل�سفة ،بعد تخرج ��ي حديث ًا من
�شعب ��ة التاري ��خ واحل�ض ��ارة .وب�سب ��ب معرفت ��ي املُ�سبق ��ة
ب�أعالم الفل�سفة الغربية احلديثة منها واملعا�صرة وجدتني
�أنخ ��رط ب�ش ��كل مُك ّث ��ف يف درا�س ��ة املت ��ون الفل�سفية داخل
الفك ��ر العرب ��ي املعا�صر ل ��كل من بره ��ان غلي ��ون والطيب
تيزين ��ي وحممد �أركون وه�شام جعي ��ط وعبد الله العروي
وموليم العرو�سي وعبد الإله بلقزيز وغريهم من املف ّكرين
الع ��رب ،با�ستثن ��اء حم ّم ��د �سبيال ال ��ذي وج ��دت يف در�سه
الإيب�ستمولوجي �آن ��ذاك بع�ض ًا من االنزعاج الفكري ،الذي
قادين الحق ًا �إىل ق ��راءة درا�سات فل�سفية مغربيّة وم�شرقية
�أق ��ل ت�أث�ي�ر ًا على وعي ��ي الثق ��ايف والفكري .فق ��د كانت يف
جمملها تتع ّل ��ق مبارك�س واجنلز والنظري ��ة اجلماليّة عند
هربرت ماركي ��وز وبيري بورديو وفل�سف ��ة ّ
الفن لدى هيغل
وكان ��ط يف م ��ا بعد .لك ��ن يف حلظة م ��ا ،ب ��دا يل � ّأن مفهوم
احلداث ��ة يُلوّ ح يف �سماء الدرا�سات ،التي ُكنت مُقب ًال عليها،
ق ��راءة ودر�س ًا وفهم ًا وكتاب ��ة .واحلقيقة �إين قد وجدت يف
ه ��ذه املرحلة املعرفي ��ة املُب ّكرة يف كتب حمم ��د �سبيال عون ًا
كب�ي�ر ًا ومهم ��از ًا قوي ًا ي�ش ��د انتباهي �إىل فه ��م ما يحدث يف
ّ
�ستتوطد عالقتي
ال�سيا�س ��ة واالجتم ��اع العربيني .الحق� � ًا،
باملت ��ون الفكرية ملحمّد �سبيال ،انطالق ًا من كتابيه «النزعات
الأ�صولي ��ة واحلداثة» و«املغ ��رب يف مواجهة احلداثة» ،ثم
حلظ ��ة معرفتي بالك ّم الهائل م ��ن البحوث والأ�ستاذة الذين
تخرج ��وا على ي ��ده يف �شعب ��ة الفل�سف ��ة يف «جامعة حممد
اخلام� ��س» .غ�ي�ر � ّأن اللحظ ��ة الكب�ي�رة يف اقتحامي عوامل
حمم ��د �سبيال الفكرية ،كانت من خالل مفهوم «احلداثة»� ،إ ْذ
ي�ستحيل اليوم احلديث عن هذا املفهوم الفل�سفي يف البالد
العربيّة ،بدون حممد �سبيال ،ك�أبرز املف ّكرين الذين ت�صدوا
ب�شكل مركزي للمفهوم� .أكرث من ذلك ،قام بت�شريح احلداثة
م ��ن زوايا نظ ��ر معرفي ��ة مُتعدّدة ،تب ��د�أ بالتاري ��خ وتنتهي
بالفل�سفة.
عم ��ل على �إقام ��ة نوع م ��ن املوازنة الفكرية ،ب�ي�ن الكتابات
الفل�سفي ��ة الغربي ��ة وب�ي�ن امل ��وروث الفل�سف ��ي العربي منذ
الع�صر الو�سيط �إىل اليوم
� ّإن م ��ا ي�ش ّد حقيقة �إىل كتاباته الفكرية ،هو عمقها التحليلي
وزخمه ��ا الأركيولوج ��ي وب�ساط ��ة لغ ��ة و�أ�سل ��وب ،جتعل
�أيّ ق ��ارئ �أو طال ��ب �أو باح ��ث يُقبل ب�شراهة عل ��ى قراءتها
والتق� � ّرب منه ��ا� ،إىل درج ��ة �أ ّنها جتعله ي�شع ��ر بالنفور من
درا�س ��ات فكرية �سابق ��ة قر�أها لبع� ��ض اجلامعيني .والحق ًا
مل ��ا �أتيحت يل فر�صة اللقاء به �شخ�صي ًا يف حلقات وندوات
داخل الكلية وخارجها �أو يف ات�صاالت هاتفية (يف الأ�شهر
الأخ�ي�رة م ��ن احلجر) ،ي�شع ��ر امل ��رء بحجم الأ�س ��ى ،الذي
جعل ��ه ل�سنوات بعي ��د ًا عن معرف ��ة حممد �سبي�ل�ا عن قرب.
ال�صم ��ت واالبت�سام ��ة والت�شجي ��ع وعم ��ق النظ ��ر ،خ�صال
ذاتية يتميّز بها حمم ��د �سبيال .ولأ ّنه مل ي ُكن دائم احل�ضور
�إىل الكلي ��ة ك�ضي ��ف �أو م�شارك يف عدد من ن ��دوات ّ
نظمتها
�شعب ��ة الفل�سفةّ ،
يظل املرء م�شدوه� � ًا لأ�سابيع طويلة� ،أمام
الفرحة ،التي يرتكها حممد �سبيال يف قلوب القراء والطلبة
والباحثني واملرتجمني واحلبّ واالحرتام اللذين يُبادلونه
�إي ��اه� ،أوّ ًال ب�سب ��ب توا�ضع ��ه الكب�ي�ر وابت�سامت ��ه الدائم ��ة
ح�س ًا نقدي ًا قوي ًا و�شغف ًا دائم ًا
وع�شقه ملن ي�شعر �أ ّنه ميتل ��ك ّ
ً
للبح ��ث والرتجم ��ة والكتاب ��ة .وثاني� �ا بحكم م ��ا ي�ستفيده
الطلب ��ة م ��ن كتب ��ه الفكرية ،الت ��ي �أ�ضح ��ت الي ��وم و�سيط ًا
معرفي� � ًا بني الباحث�ي�ن يف العلوم الإن�ساني ��ة واالجتماعية
وكب ��ار متون الفل�سف ��ة الغربي ��ة قدميها وحديثه ��ا .مل ي ُكن
حمم ��د �سبيال �أ�ستاذ ًا يختف ��ي وراء بدلته الر�سمية ويتقافز
يف خف ��اء لالرت ��زاق من خمت�ب�رات اجلامع ��ة و�شعبها ،بل
مُف ّكر ًا كب�ي�ر ًا و�صانع ًا ل�صرح فل�سف ��ي يف املغرب املعا�صر،
بحي ��ث � ّإن كتاباته ،ظ ّلت عابرة لأجي ��ال من ُك ّتاب وباحثني
ومرتجمني و�أ�ستاذة ،ت�أ ّثروا بوعي �أو بدون وعي بكتابات
حممد �سبيال الفل�سفي ��ة ،لأ ّنها �ش ّكلت منطلق ًا معرفي ًا� ،سواء
تع ّل ��ق الأمر ب�أبحاثه ��م �أو مراجعاته ��م �أو ترجماتهم ،التي
يجدون من خاللها حممّد �سبيال ،قد �سبقهم ب�سنوات طويلة
القرتاح ترجم ��ات ُتع ّرب بع�ض مفاهي ��م الفل�سفة الفرن�سيّة
املعا�صرة.

من الحداثة إلى الحداثة

«خما�ض ��ات احلداث ��ة»« ،لل�سيا�س ��ة بال�سيا�س ��ة»« ،احلداث ��ة
وم ��ا بع ��د احلداث ��ة»« ،حق ��وق الإن�س ��ان والدميقراطي ��ة»،
«م ��دارات احلداثة» ...مبثل هذه العناوين الفكرية املُتف ّردة
تفك�ي�ر ًا وكتاب� � ًة ومنهج ًا ون�سق� � ًا ،عمل حم ّم ��د �سبيال ،على
مراكم ��ة منت فل�سفي ،يكاد يف جممل ��ه ال يخرج عن مدارات

احلداثة وما بعدها ،بو�صفه ��ا مرحلة فكرية الحقة عنها �أو
هي مبثاب ��ة امتداد للحداث ��ة بتعبري ليوتار .لك ��ن ا�شتغاله
عل ��ى مفه ��وم احلداث ��ة ب ��دا مُغاي ��ر ًا للتقالي ��د الأكادمي ّي ��ة
املغربيّة ،التي حُتاول التماه ��ي مع الفكر الفل�سفي الغربي
والدخ ��ول يف �سج ��ال معه عل ��ى م�ستوى الكتاب ��ة والن�سق
عل ��ى �ش ��كل درا�سات تدر�س املفه ��وم لدى فيل�س ��وف ُمعينّ ،
فجاءت بع�ض الكتابات ك�أ ّنها منف�صلة عن امل�سار التحديثي
العرب ��ي ،وهي تغو� ��ص يف هذا ال�ت�راث الفل�سفي الغربي،
لأ ّنه ��ا غ ��دت مزدوج ��ة يف �صورته ��ا ومنف ��ردة يف خطابها
الفل�سفي وتعي� ��ش انف�صام ًا حقيقي ًا ،بحيث � ّأن �أغلب ه�ؤالء
الذي ��ن �ساجلوا الفكر الغربي وظ ّلوا يعي�شون يف �سراديبه
وظالل ��ه ،مل يُقدّموا در�س ًا فل�سفي ًا جدي ��د ًا ،فكتاباتهم عبارة
ع ��ن �شرح لنظريات �أو تلخي�ص لدرا�س ��ات من�شورة مُ�سبق ًا
يف جم�ّل�اّ ت وكت ��ب .وه ��ذا الن ��وع تفاق ��م داخ ��ل البح ��ث
الأكادميي للجامعة املغربيّة وجعل الفل�سفة تتحوّ ل �إىل فقه
وا�ستظهار للنظريات ،عو�ض ت�ش ّربها ونقدها واالحتفاظ،
مبا متنح ��ه من قوّ ة ناعم ��ة يف احلفر داخ ��ل الفكر العربي
كمُحاول ��ة ل� �ـ «تبيئ ��ة» املفاهي ��م الفل�سفي ��ة وال�سياق ��ات
التاريخ ّي ��ة واملداخ ��ل النظري ��ة ،بغية خلق �سج ��ال فل�سفي
مع الآخر ،ما جع ��ل البحث الفل�سفي الأكادميي ك�أ ّنه يعي�ش
يف غيبوب ��ة املا�ض ��ي .فب ��دل �أنْ ينفت ��ح عل ��ى مو�ضوع ��ات
فل�سفي ��ة ذات عالقة بحياتن ��ا اليومية مث ��لّ :
الفن واجلمال
والف�ضاء العمومي واجل�س ��د وال�صورة ،يُ�سافر الأكادميي
يف �إ�ش ��كاالت فل�سفي ��ة ،ال ترتبط بالإن�س ��ان املعا�صر وقلقه
وحتوّ الت ��ه ال�سيا�سية واالجتماعي ��ة والثقافيةّ � .إن جتميع
النظري ��ات الفل�سفي ��ة وا�ستظهارها وتوليفه ��ا يف درا�سات
مغرب ّي ��ة ،جع ��ل الفل�سف ��ة ت ��دور يف كوك ��ب مغل ��ق و�أف ��ق
مجُ ه�ض ،يجعل من اخلط ��اب الديني �سيّد البحث الفل�سفي
يف املغ ��رب ،مقاب ��ل غرب ح ّق ��ق حداثة مُب ّكرة من ��ذ الأزمنة
احلديث ��ة و�أ�ضحى يتط ّلع �صوب فكر ما بعد احلداثة ،وبني
ت ��راث مغرب ��ي م ُ
ُغلق وتقلي ��دي ،يُ�ش ّكك مفك ��روه �إنْ كان قد
دخل حق ًا �إىل مرحلة احلداثة.
�إ ّال � ّأن الالف ��ت عن ��د حم ّم ��د �سبي�ل�ا ،ه ��و �أ ّن ��ه مل يتخ� � َّل عن
الفك ��ر الغرب ��ي ،لك ّن ��ه ب�شكل �ضمن ��ي ،مل يُعمّر في ��ه طوي ًال،
بع ��د تعريب مراجع ��ه الكربى ،بقدر ما حر� ��ص على احلفر
يف تعي�ي�ن احلداث ��ة داخل الب�ل�اد العربيّة وفه ��م مُنطلقاتها
و�أ�سب ��اب تعثرّ ه ��ا وع ��دم جن ��اح بع� ��ض مناذجه ��ا الكربى
(ال�سيا�سي ��ة والفكري ��ة) يف الت�أثري يف بني ��ة العقل العربي

احلديث (البع�ض ال يقبل هذه الت�سمية التي و�ضعها حممّد
عاب ��د اجلابري) الت ��ي جعلته مُف ّك ��ر احلداثة بامتي ��از ،ل ّأن
تناول ��ه لها بالفح� ��ص والدر�س والنقد ،مل ي ُك ��ن عر�ضي ًا �أو
حتى براني ًا ،بل �ش ّكلت لديه �أفق ًا فل�سفي ًا منه تتبلور الأفكار
واملو�ضوعات والأحالم ،بل داخلها يكمن عجز العرب وعدم
تقدّمهم لأ ّنه ظ ّلوا طيلة قرون يولون ظهورهم للحداثة منذ
فرتة اال�ستعمار .على هذا الأ�سا�س� ،شغلت احلداثة نا�صية
كبرية يف امل�شروع الفكري عند حممّد �سبيال ،لأ ّنه �شعر ب� ّأن
املفه ��وم من ��ذ ال�سبعيني ��ات ،مل ي�أخذ ح ّقه داخ ��ل الدرا�سات
الفكري ��ة والتاريخ ّي ��ة ،التي بزغ ��ت داخل املغ ��رب ،لكونها
بقيت جم� � ّرد مبحث فكري عابر داخل ��ه ،لك ّنها �أ�ضحت فيها
ق�ضي ��ة مركزية عن ��د حممّد �سبيال وطلبت ��ه (�أ�شهرهم ت�أليف ًا
الدكت ��ور حم ّم ��د ال�شي ��خ) الذي ��ن جعل ��وا املفه ��وم مُتداو ًال
بك�ث�رة داخ ��ل البح ��ث الفل�سف ��ي ،و�إنْ بقي حم�ص ��ور ًا يف
من ��اذج احلداثة التقنية وال�سيا�سية واالجتماعية يف غياب
كلي للحداثة الفنيّة ومداراتها الب�صريّة.
ّ

أسئلة الترجمة والتاريخ

�إىل جان ��ب البحث الفل�سف ��ي ،ان�شغل حم ّم ��د �سبيال طوي ًال
ب�س� ��ؤال التعريب ،فقد قاده الدر� ��س الفل�سفي اجلامعي �إىل
ترجم ��ات ع�شرات الكتب الفل�سفية الك�ب�رى مثل« :التقنية،
احلقيق ��ة ،الوج ��ود» لهيدغ ��ر و«التحليل النف�س ��ي و�أ�س�سه
الفل�سفي ��ة» لب ��ول لوران �أ�س ��ون و«نظام اخلط ��اب» ملي�شال
فوك ��و و«الفل�سف ��ة بني العل ��م والأيديولوجي ��ا» لألتو�سري.
ه ��ذه الكت ��ب بق ��در م ��ا �أ�سهم ��ت يف خلخل ��ة واق ��ع الثقافة
املغرب ّي ��ة ،ظلت ب�ش ��كل �آخر ك�أ ّنه ��ا الأعمدة ،الت ��ي ُ�شيّد من
خاللها حممّد �سبيال م�شروعه الفكري ،بحيث � ّإن ترجماته،
مل تعك� ��س �س ��وى اهتمامات ��ه الفل�سفي ��ة مبو�ضوع ��ات
فل�سفي ��ة ،كان ��ت تعي�ش �ضرب ًا من الالمف ّك ��ر فيه داخل الفكر
املغرب ��ي .فالرتجمة لديه لي�ست بذخ� � ًا فل�سفي ًا و�إنمّ ا حاجة
�أنطولوجي ��ة لفهم تراث الآخر الفل�سف ��ي ،ال �سيما � ّأن الفكر
ما�سة �إىل بع�ض الفال�سفة كهيدغر
املغربي ،كان يف حاج ��ة ّ
و�ألتو�س�ي�ر لتحرير املُخ ّيل ��ة من ربقة العالق ��ة املت�أ ّزمة بني
الفل�سفي والأيديولوجي .فقد فتحت ترجمة �ألتو�سري مث ًال
جم ��ا ًال كب�ي�ر ًا مل�ساءل ��ة ال�ت�راث املارك�سي وفه ��م التحوّ الت
الإب�ستمولوجية ،التي �أملّت بالن� �ّ�ص املارك�سي داخل الفكر
العرب ��ي ،بحيث يع�ث�ر الباحث عل ��ى درا�س ��ات تعاملت مع
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الفل�سف ��ة املارك�سي ��ة ،باعتبارها معتق ��د ًا ال فل�سفة ،كما دعا
�إليه ��ا مارك�س .هذا الأمر جعل من ترجم ��ة كتاب �ألتو�سري،
مبثابة فت ��ح داخل الثقاف ��ة املغربيّة ،لأ ّنه فت ��ح املجال �أمام
فك ��ر جدي ��د يُقي ��م ح ��دود ًا و�سياج ��ات ب�ي�ن الأيديولوجي ��ا
والتفل�س ��ف .ف ��الأوىل تقف عائق� � ًا ومانع� � ًا يف وجه تف�سري
الن� �ّ�ص الفل�سفي ،وجتعل دالالت ��ه وت�أويالته مُغايرة متام ًا
لأ�صله وماهيته.
فالفل�سف ��ة لي�س ��ت �أيديولوجي ��ا لدى حممّد �سبي�ل�ا ،بل هي
ق ��وّ ة ناعمة ،تبد�أ م ��ن الداخل وطريق نظ ��ر نقدي خمتلف،
يجع ��ل التفك�ي�ر يُك�س ��ر كل �أ�ش ��كال البديهي ��ات واليقينيات
ال�سطحي ��ة املُميتة ،فتحرير املُخيّلة من �أ�شكال العنف رهني
�أوّ ًال بتحري ��ر اجل�س ��د من خمتلف �أمن ��اط التك ّل�س الفكري،
الذي يح�صر الفل�سف ��ة يف العقل ،ويجعل اجل�سد جم ّرد �آلة
�إنت ��اج الرغبة (دول ��وز) .لقد خلقت ترجم ��ات حممّد �سبيال
وعي� � ًا نقدي ًا قوي ًا داخل ما ُ
ا�صطلح عليه بـ «الي�سار اجلديد»
(�ألتو�س�ي�ر) داخ ��ل حركة الأح ��زاب الي�ساري ��ة يف املغرب،
فق ��د مت االنتب ��اه �إىل الأ�سا�س النظ ��ري املارك�سي ،الذي مت
حتريفه ل�سنوات على �أ�سا�س �أ ّنه فل�سفة مارك�سية ،ما �ساهم
يف ظه ��ور ف�صائ ��ل �أيديولوجي ��ة تتح� �دّث با�س ��م مارك�س،
ب ��ل الأك�ث�ر من ذل ��ك ،تعم ��ل �ضم ��ن مخُ ّططاته ��ا ال�سيا�سية
عل ��ى �إقامة نوع م ��ن املُوازن ��ة الأيديولوجية ب�ي�ن مارك�س
واحل ��ركات الإ�سالمية وفق� � ًا ملا راج �سطحي ًا ب� �ـ «املارك�سية
املعتدل ��ة» بو�صفها منط تفك�ي�ر ،ي�ستن ��د �إىل تبيئتها داخل
�سياق �سيا�سي ،يكاد ال يُفارق الأ�صولّ ،
يظل دوم ًا يحن �إىل
ما�ضيها التليد �إبان الدعوة وبعدها.
لك ��ن ما ي�ش ّد االنتب ��اه �إىل م�شروع حم ّم ��د �سبيال الفل�سفي،
ه ��و �أ ّنه منهجي� � ًا من الداخ ��ل مي�شي على قدم�ي�ن (الفل�سفة
والتاري ��خ)� ،إ ْذ مل يجع ��ل م ��ن كتاباته م ��ر�آة ملُختلف �أمناط
الفل�سف ��ة الغربي ��ة واال�ستط ��راد يف جتريده ��ا وال ك�إزميل
يُعيد به نح ��ت مُدوّ نة الرتاث الفل�سف ��ي العربي الإ�سالمي،
لكن ��ه جع ��ل الكتاب ��ة الفكري ��ة ،تب ��د�أ بالتاري ��خ وتنته ��ي
بالفل�سف ��ة� .إ ّنه ��ا تت�شاب ��ك �إيب�ستمولوجي� � ًا يف م ��ا بينه ��ا
وتخل ��ق نظ ��رة مُغاي ��رة وثاقب ��ة �إىل مفه ��وم احلداث ��ة ،ال
حُتاول اجرتار براديغمه ��ا وال تعمل على توليف �سياقاتها
وجعلها �أ�شبه بحكاية فل�سفية ُتروى على م�سامع الباحثني
با�س ��م الفل�سفةّ .
ولكن حممّد �سبي�ل�ا ،كان على وعي مُ�سبق
ب�ض ��رورة اال�ستن ��اد �إىل التاريخ ك�أ�سا� ��س �إيب�ستمولوجي
ثاب ��ت ،ل ّأن التفك�ي�ر الفل�سف ��ي وح ��ده ،يب ��دو قا�ص ��ر ًا على
مقارب ��ة مفاهي ��م احلداث ��ة والتحدي ��ث� ،إذا ه ��و مل ي�ستعِ ن
باملعرف ��ة التاريخ ّي ��ة و�أقطابه ��ا ،كم ��ا فع ��ل ذل ��ك عب ��د الل ��ه
الع ��روي بخ�صو�ص م�شروعه الفكري .لك � ّ�ن االختالف مع
�سبي�ل�اّ � ،أن الأوّ ل ُم�ؤ ّرخ ي�ستع�ي�ن بالفل�سفة .والثاين مُف ّكر
ي�ستع�ي�ن بالتاريخ ،فه ��ذا التالق ��ح الإيب�ستمولوجي جمال
بحث �سبيال� ،ساهم يف �إغناء كتاباته الفكرية وجعلها �أكرث
عموم� � ًا بالن�سبة للباحث التقلي ��دي ،الذي يقف تكوينه عند
التخ�ص�ص ،مُتنا�سي ًا الث ��ورة املعرفية التي �شهدتها
�سي ��اج
ّ
العل ��وم الإن�سانية واالجتماعية ،والتي جعلت احلدود بني
املعرف ��ة التاريخيّة والفل�سفية واهي� � ًة و�إجرائية ومُنعدمة،
بالنظ ��ر �إىل �ش ��كل املعرف ��ة واحلي ��اة الت ��ي رافق ��ت مي�ل�اد
الإن�س ��ان املعا�صرّ � .إن التاريخ لدي ��ه يح�ضر بو�صفه �سياق ًا
�أو «ميكاني ��زم» �أو «براديغ ��م» ،و�أحيان� � ًا كذريع ��ة لإقام ��ة
حفري ��ات يف تاري ��خ التقاب ��ل ب�ي�ن الفك ��ر الغرب ��ي والنظر
العرب ��ي ،كم ��ا ه ��و ال�ش� ��أن يف كتاب ��ه «النزع ��ات الأ�صولية
واحلداث ��ة» الذي جتاوز فيه حممّد �سبي�ل�ا النمط الفل�سفي
املُج� � ّرد� ،إ ْذ يغ ��دو يف حلظ ��ة م ��ا ُم�ؤ ّرخ� � ًا و�أنرثوبولوجي ًا
يحفر يف مُتخيّل الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي والأ�صولية واحلداثة
والعن ��ف والتط� � ّرف والهوية العرب ّي ��ة كا�ستثم ��ار للدعاية
ال�سيا�سية.
� ّإن رحي ��ل حمم ��د �سبيال ،فاجعة حقيقي ��ة يف تاريخ الثقافة
املغرب ّي ��ة ،بالنظ ��ر �إىل مف ّك ��ر يف حجم ��ه باعتب ��اره ع� � ّراب
فك ��ر احلداث ��ة ُمف� � ّكك ًا تاريخه ��ا و�شروطه ��ا وموا�صفاته ��ا
و�سياقاتها ،لك ّنه مل يجعل عملية البحث والكتابة ت�أخذ بُعد ًا
مجُ ّرد ًا ،يغو�ص يف الأن�ساق الفل�سفية احلديثة واملعا�صرة،
بل كان لزام ًا عليه �إقامة نوع من الفكر الأركيولوجي ،الذي
يحف ��ر يف تاريخ احلداثة العرب ّي ��ة والغربية يف �آن واحد،
ك�ش ��كل من الطب ��اق الفل�سفي ال ��ذي يقبل الآخ ��ر ،لك ّنه دون
�أنْ يُقي ��م فيه تفكري ًا وكتاب ��ة وبحث ًا ووجود ًا� .إذ مل ي ُكن من
املُمك ��ن لدى حممّد �سبيال بلورة م�شروع فكري ،ي�ستند �إىل
احلداث ��ة والتعري ��ف به ��ا داخل جماالت البح ��ث يف تاريخ
الثقافة املغربيّة ،مبن�أى عن مرحلة هامّة من حياته الفكرية
املُتم ّثل ��ة يف الرتجمة الفكرية للعديد م ��ن الكتب الفل�سفية،
الت ��ي �ش ّكلت خياراته ��ا املعرفية و�سيلة م ��ن و�سائل جتذير
احلداثة يف الوعي الفل�سفي العربي.

عن موقع ا�ضاءات
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محمد سبيال مشى على هدي سلفه األندلسي ابن رشد

التنويري المغربي طرح مسألة العالقة بين التراث
والحداثة أفضل مما فعل غيره
هاشم صالح

كنت قد التقيت محمد سبيال ،الباحث
املغريب الذي رحل األسبوع املايض،
عىل هامش عدة مؤمترات فكرية
حصلت يف الدار البيضاء وفاس
ومكناس واملحمدية والرباط ،إلخ .وما
أكرث املؤمترات والندوات يف املغرب،
هذا البلد املثقف الجميل الذي يعد
الوريث الرشعي للحضارة األندلسية
العظيمة.

ويف كل ه ��ذه اللق ��اءات كن ��ت �أ�شع ��ر ب�أخوّ ت ��ه و�صداقت ��ه
الكبرية ،ي�ضاف �إىل ذل ��ك �أن الهموم الفكرية كانت م�شرتكة
بيننا .فه ��و م�شغول جد ًا مبو�ضوع ال�ت�راث واحلداثة و�أنا
�أي�ض� � ًا .ومعلوم �أن ��ه كان �أ�ستاذ ًا كب�ي�ر ًا للفل�سفة يف جامعة
حمم ��د اخلام� ��س ال�شه�ي�رة يف الرب ��اط وقبله ��ا كان رئي�س ًا
لق�س ��م الفل�سفة يف جامعة فا�س العريق ��ة� .أعتقد �أنه مل يهتم
مثقف مغربي وال حت ��ى عربي مبو�ضوع التنوير واحلداثة
�أكرث مما اهتم حممد �سبيال .لقد كان قدوة لنا جميع ًا يف هذا
املجال .يكفي �أن نع� �دّد عناوين كتبه جمرد تعداد لكي نت�أكد
م ��ن ذلك :م ��دارات احلداثة ،املغ ��رب يف مواجه ��ة احلداثة،
احلداث ��ة وم ��ا بع ��د احلداث ��ة ،دفاع ًا ع ��ن العق ��ل واحلداثة،
خما�ضات احلداثة ،ال�شرط احلداثي� ،إلخ.
�أعتق ��د �أن الدكت ��ور حممد �سبي�ل�ا عرف كيف يط ��رح م�س�ألة
العالق ��ة بني الرتاث واحلداثة ب�شكل �أجنع و�أف�ضل مما فعل
اجلابري �أو �سواه من املثقفني العرب .فاجلابري كان تراثي ًا
�أكرث منه .ه ��ذا ال يعني �أن حممد �سبيال كان معادي ًا للرتاث،
�أب ��د ًا �أب ��د ًا ...لق ��د كان م�شبع� � ًا بال�ت�راث العرب ��ي الإ�سالمي
وفخ ��ور ًا به .ولكن ��ه كان يع ��رف كيف يف ّرق ب�ي�ن اجلوانب
امل�ضيئ ��ة من الرتاث واجلوانب املظلمة ،اجلوانب التقدمية
واجلوانب الرجعية .ولذلك فعندما يطرح عليك �أحدهم هذا
ال�س�ؤال :هل �أنت مع الرتاث �أم �ضده؟ لكي يحرجك رد عليه
فور ًا ب�س� ��ؤال �آخر� :أيُّ تراث تق�صد؟ فله �سفحان يا �صديقي
ال �سف ��ح واحد .لقد كان حممد �سبي�ل�ا وا�ضح ًا كل الو�ضوح
فيم ��ا يخ�ص هذه النقط ��ة .يقول لنا بهذا ال�ص ��دد ما معناه:
«للأ�سف مل يتم �إحياء اجلانب امل�ستنري من الرتاث العقالين
والتنويري واالجته ��ادي املوجود يف الثقافة العربية .على
العك� ��س لقد طم�سوه و�أ�شاعوا فق ��ط اجلانب املظلم املت�شدد
الداع ��ي �إىل العن ��ف» .هك ��ذا نالح ��ظ �أن ��ه كان م ��درك ًا متام ًا
لنوعي ��ة امل�شكل ��ة التي نع ��اين منها يف جمتمعاتن ��ا العربية
والإ�سالمي ��ة .فالرتوي ��ج للجوانب املظلمة م ��ن الرتاث على
�شا�ش ��ات الف�ضائي ��ات ويف برام ��ج التعلي ��م مي ّث ��ل م�شكل ��ة
حقيقي ��ة .والأخطر من ذل ��ك هو طم�س اجلوان ��ب امل�ضيئة.
وبالتايل فنح ��ن مع حممد �سبيال من اجلن ��ود املدافعني عن
ال�ت�راث ولكن لي�س �أي تراث �أو لي� ��س كل الرتاث .لن ندافع
�أب ��د ًا عن اجلوان ��ب الظالمية التكفريية الت ��ي حتتقر كرامة

الآخر �أي ًا يكن .ولكن للأ�سف ال تزال هي ال�سائدة وامل�سيطرة
على ال�شارع العربي كما يقال .وال�سبب �أنها امتداد لع�صور
االنحط ��اط الطويلة .و�أنت ال ت�ستطي ��ع �أن تنا�ضل �ضد �ألف
�سن ��ة من التحجر الفكري والتكل� ��س والتحنط ب�سهولة .كل
هذه الأ�شياء كان حممد �سبيال واعي ًا لها متام ًا .وكان يعرف
�أن املعركة التنويري ��ة مع االجتاهات الظالمية غري متكافئة
بل �صعبة جد ًا وع�سرية.
وم ��اذا ع ��ن و�ض ��ع الفل�سفة؟ ما ر�أي ��ه فيها؟ هن ��ا �أي�ض ًا ي�ضع
حمم ��د �سبي�ل�ا ي ��ده على اجل ��رح ويق ��ول« :امل�شكل ��ة هي �أن
الع ��امل العربي الإ�سالمي ظل ينظر �إىل الفل�سفة على �أ�سا�س
�أنه ��ا ب�ضاعة غربية دخيلة علينا .لقد ر�أى فيها نبتة �إغريقية
غريب ��ة على ثقافتن ��ا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك فق ��د اتهم فقها�ؤنا
الفل�سف ��ة بالزندق ��ة والإحلاد .مل ��اذا؟ لأن اخلط ��اب الفل�سفي
ه ��و خطاب يختل ��ف يف منطلقات ��ه وبنيت ��ه اال�ستداللية عن
اخلط ��اب الدين ��ي التقلي ��دي .فه ��ذا الأخري م ��ع احرتامنا له
هو خطاب مليء بامل�س ّلم ��ات واليقينيات القطعية الرا�سخة
يف النفو� ��س والتي ال تقبل النقا�ش� .أم ��ا اخلطاب الفل�سفي
فمفت ��وح للنقا� ��ش والت�س ��ا�ؤالت والأخ ��ذ وال ��رد .الفل�سف ��ة
تط ��رح ت�س ��ا�ؤالت مفتوحة وال جت�ب�رك ب�ش ��كل م�سبق على
الإميان مبعتقدات ويقيني ��ات قطعية نهائية» .ون�ضيف �إىل
ق ��ول املفك ��ر املغربي الكبري م ��ا يلي :كان نيت�ش ��ه يقول هذه
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العب ��ارة العميق ��ة :لي�س ال�شك و�إمنا اليق�ي�ن هو الذي يقتل!
مبعنى �أنه مل يُقت ��ل �أحد با�سم الفل�سفة و�إمنا ُقتل الكثريون
با�س ��م اليقيني ��ات الدوغمائي ��ة املتحجرة .ولذل ��ك يقول لنا
حممد �سبي�ل�ا ما معناه :الفل�سفة لي�ست علم ًا للحقائق و�إمنا
جم ��رد ت�س ��ا�ؤالت مفتوح ��ة .ولذل ��ك �ستظل هن ��اك عداوات
دائم ��ة وم�ستحكم ��ة بني الفل�سف ��ة من جهة ،وجمي ��ع �أ�شكال
االعتق ��اد الدوغمائي م ��ن جهة �أخرى .وه ��ذا �شيء موجود
يف املجتمع ��ات الب�شري ��ة كاف ��ة .ولكن ��ه اتخ ��ذ طابع� � ًا حاد ًا
يف جمتمعاتن ��ا العربي ��ة الإ�سالمية .وي ��رى الدكتور �سبيال
�أن تاريخن ��ا العرب ��ي الإ�سالم ��ي مل ��يء بتحق�ي�ر الفال�سف ��ة
وحم ��اوالت الإجه ��از عل ��ى الفل�سف ��ة .وهناك وقائ ��ع تثبت
�أن ال�سالط�ي�ن القدم ��اء ح ّرموا تدري� ��س الفل�سفة يف جامعة
القروي�ي�نُ .
حل�سن احلظ ف�إن هذا الو�ضع تغري كلي ًا م�ؤخر ًا.
فالفل�سف ��ة �أ�صبحت ُتدر� ��س يف جامعات املغرب بل حتى يف
مدار�سه الثانوية يف ظل امللك امل�ستنري حممد ال�ساد�س.
بالطب ��ع ال يجهل حممد �سبيال �أن مع ��اداة الفل�سفة تعود �إىل
فقه ��اء ع�صر االنحط ��اط بالدرج ��ة الأوىل ال �إىل الن�صو�ص
الإ�سالمي ��ة الت�أ�سي�سية .فهو يعرف �أن القر�آن الكرمي ّ
ح�ضنا
عل ��ى ممار�س ��ة التعق ��ل والتفك ��ر والتدب ��ر يف �آي ��ات بينات
عدي ��دات .وهو هنا يلتقي مع اب ��ن ر�شد الذي ا�ست�شهد بهذه
الآي ��ات يف بداي ��ة كتاب ��ه ال�شهري «ف�ص ��ل املق ��ال» بغية خلع

امل�شروعية على درا�سة الفل�سفة واالهتمام بها .وهو الكتاب
ال ��ذي يقيم امل�صاحلة بني ال�شريع ��ة واحلكمة� ،أو بني الدين
والفل�سف ��ة .كل هذا يعرفه جيد ًا �أ�ستاذ الفل�سفة الكبري حممد
�سبي�ل�ا .وعلى ه ��دي �سلف ��ه الأندل�سي العظي ��م كان مي�شي.
ولكن امل�شكلة هي يف ع�صور االنحطاط الظالمية املت�أخرة.
هن ��اك فكرة �أ�سا�سية �أخرى يرك ��ز عليها حممد �سبيال �أي�ض ًا.
وتتلخ� ��ص يف م�صطلح واحد :الفوات املع ��ريف �أو الفوات
التاريخ ��ي .ويق�ص ��د ب ��ه التف ��اوت التاريخ ��ي ب�ي�ن الع ��رب
والغ ��رب .فهو يرى �أنه ينبغي علينا �أن ن�ستدرك ما فاتنا يف
جم ��ال الفل�سفة .ينبغي ا�ستدراك الف ��وات التاريخي القدمي
والفوات التاريخي احلديث .ماذا يق�صد بذلك؟ �إنه يق�صد �أن
العرب القدماء مل يرتجموا جميع �أعمال �أر�سطو و�أفالطون
وغريهما من فال�سفة الإغريق .ونحن يف الع�صور احلديثة
مل نرتج ��م جميع �أعمال ديكارت وكان ��ط وهيغل مث ًال .فهذه
جب ��ال �شاخم ��ة م ��ن الأف ��كار الب�شري ��ة العام ��ة ،ه ��ذه جبال
وغاب ��ات مل ت�ستك�شفها بعد ثقافتنا العربية املعا�صرة .وهذا
ي�ش ��كل نق�ص ًا كب�ي�ر ًا فيها �أو لديها .هذا �ش ��يء ال يغتفر .هذا
�ش ��يء ال ميكن �أن ي�ستمر .ثم يقول �سبيال مت�أمل ًا وم�ستنكر ًا:
«ه ��ل تعلم ��ون �أنن ��ا ال منتل ��ك امل�ت�ن الكام ��ل لدي ��كارت ،وال
امل�ت�ن الكامل لكان ��ط وهيغل ونيت�شه وهيدغ ��ر وبريغ�سون
وع�شرات غريه ��م؟ لهذا ال�سبب فنحن مطالب ��ون با�ستدراك
م ��ا فات .و�سوف مير وقت طوي ��ل قبل �أن نتمكن من ترجمة
وه�ضم كل ما �سبقنا وفاتنا».
لق ��د �أعجبتني ه ��ذه الفكرة كثري ًا عند حمم ��د �سبيال و�أعتقد
�أنه ��ا �صحيحة مائة يف املائة .هناك نق�ص يف ثقافتنا ،هناك
فج ��وة كبرية ينبغي �سدها �أو ردمه ��ا .فما دمنا مل ن�ستوعب
كل املراح ��ل الك�ب�رى ال�سابق ��ة م ��ن تاري ��خ الفك ��ر الفل�سفي
ف�س ��وف نظل ن�شع ��ر بنوع من اخل ��واء والف ��راغ الداخلي.
�سوف نظل ن�شعر ب�أن هناك �شيئ ًا ما ينق�صنا ويجعل ثقافتنا
ه�شة و�سطحية وم�ؤدجلة �أو قابلة لالخرتاق الآيديولوجي
الدمياغوج ��ي .م ��ا ه ��ذا ال�ش ��يء اخلط�ي�ر ال ��ذي ينق�صن ��ا؟
�إن ��ه يتلخ� ��ص يف الت�س ��ا�ؤل الب�سيط التايل :م ��ا الفتوحات
الفل�سفي ��ة الك�ب�رى الت ��ي ح�صل ��ت يف تاري ��خ الب�شرية منذ
الق ��رن ال�ساد�س ع�شر حتى الي ��وم؟ بل ما الفتوحات العلمية
�أي�ض ًا �أو الثورات العلمية؟ هل يُعقل �أن يبقى املثقف العربي
جاه�ل ً�ا املدل ��ول العميق ل ��كل ه ��ذه اللحظ ��ات احلا�سمة يف
تاري ��خ الفكر الب�شري؟ بل هل ي�ستح ��ق �أن يُدعى مثقف ًا بعد
كل ذلك؟
لق ��د ت�أكدتُ �أكرث من �صح ��ة هذه الأطروحة بع ��د �أن ّ
اطلعت
م�ؤخ ��ر ًا عل ��ى كتاب �ضخ ��م ي�ستعر� ��ض تاري ��خ الفل�سفة من
�أوله ��ا �إىل �آخرها .لأول مرة �أ�صبح ��ت �أعرف معنى اللحظة
الأفالطوني ��ة يف تاريخ الفكر ،واللحظة الأر�سطوطالي�سية،
واللحظ ��ة الرواقي ��ة ،واللحظ ��ة الأبيقوري ��ة ،واللحظ ��ة
امل�سيحي ��ة ،وحلظ ��ة ع�ص ��ر النه�ض ��ة ،وحلظ ��ة دي ��كارت...
واحلبل على اجل ��رار .وال �أن�سى حلظ ��ة اليبنتز و�سبيوزا،
والفل�سف ��ة الأنغلو�ساك�سوني ��ة ،وحلظ ��ة كان ��ط والأن ��وار،
وحلظ ��ة رو�سو وتوكفيل ،وحلظة هيغ ��ل والفل�سفة املثالية
الأملاني ��ة ،وحلظ ��ة �شوبنه ��اور ،وحلظ ��ة تلمي ��ذه نيت�ش ��ه،
وحلظ ��ة مارك� ��س ،وحلظ ��ة فرويد� ،إل ��خ ...وق� � ْ�س على ذلك
حت ��ى وقتن ��ا الراه ��ن .بع ��د �أن ّ
نطل ��ع جي ��د ًا عل ��ى كل ه ��ذه
اللحظ ��ات الأ�سا�سية �أو الت�أ�سي�سي ��ة ونه�ضمها ون�ستوعبها
ميك ��ن للثقاف ��ة العربي ��ة �أن تواج ��ه الثقاف ��ة الفرن�سي ��ة �أو
الأملاني ��ة �أو الإجنليزي ��ة مواجهة الن ّد للن ��د .هذا هو جوهر
�أطروح ��ة حممد �سبي�ل�ا ،هذا هو الدر�س الكب�ي�ر الذي خ ّلفه
لنا �سبيال الذي كان غيور ًا جد ًا على م�صلحة الثقافة العربية
وم�ستقبله ��ا .وكان يح� � ّز يف نف�س ��ه هذا الف ��وات التاريخي
ال ��ذي يف�صل بني الفكر العربي والفكر الأوروبي .كان يريد
ب� ��أي �ش ��كل ردم هذه الهوّ ة الفل�سفي ��ة ال�سحيقة التي ال تزال
تف�ص ��ل بيننا وب�ي�ن الأمم املتطورة .فتحي� � ًة �إذن �إىل حممد
�سبيال �أ�ستاذ ًا جامعي ًا ،ومثا ًال �أخالقي ًا ،ومنارة للأجيال.
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محمد سبيال

مفكر عقالني يراهن على الحداثة لتطويق التخلف
محمد ماموني العلوي

أفكاره وآراؤه يف الحداثة والتنوير مستجدة .فام
تعرفه الساحة الثقافية املغربية من ترهل عىل
مستوى اإلنتاج الفكري الرصني ،وتوسع قاعدة
املتنمرين ضد األصوات املنادية باإلصالح،
والرتويج املستمر للفكر املتطرف وما يقابله
من ضعف يف الربامج التنويرية الجادة والقريبة
من هموم املواطن ،تجعل العودة الدامئة إىل
الفكر الراسخ حاجة اسرتاتيجية للمرور اآلمن
نحو املستقبل دون اصطدام قاتل بني التقليد
والتحديث.
الفيل�س ��وف حمم ��د �سبيال ،ه ��واه ال�سيا�س ��ي ي�س ��اري ومنهجه
الفل�سفي ديكارتي .نا�ضل �سبيال يف �صفوف االحتاد العام لطلبة
املغ ��رب ،ومل ين ��ه عالقته مع ع ��امل ال�سيا�س ��ة يف جانبها املتعلق
مبجال ��ه البحث ��ي حيث اهت ��م بالتحديث والعقالني ��ة يف ن�شاطه
الفل�سف ��ي كمطل ��ب عزي ��ز للفك ��ر الإن�س ��اين يف زم ��ن التحوالت
القيمية والتقنية.
راه ��ن على الفكر احلداث ��ي لتطويق الفكر التقلي ��دي والنهو�ض
باملغ ��رب ثقافيا ولفت ��ح الأبواب �أمامه كي يج ��د لنف�سه مكانا يف
احل�ض ��ارة احلديث ��ة ،فه ��و كما �أكد حمم ��د بن عي�س ��ى� ،أمني عام
منت ��دى �أ�صيلة ،كان �أح ��د ال�سباقني �إىل �إدم ��اج الفل�سفة و�إبراز
�أهميتها لفهم مكون ��ات و�إ�شكاليات املجتمع املغربي من الداخل،
ما �أف�ض ��ى بهم �إىل ا�ستيعاب وفهم طبيع ��ة القيم التي تتحكم يف
م�سار ين�شد التقدم والتعاطي مع ق�ضايا الع�صر.
كان ��ت لديه اجل ��ر�أة الفكري ��ة الكافية للرب ��ط ما ب�ي�ن الثقافة يف
�شموليته ��ا والن�ضال م ��ن �أجل التحرر من اخلراف ��ة والنكو�ص،
معتم ��دا �أبجدي ��ات التحدي ��ث والدميقراطية لأجل التق ��دم ،لهذا
ي�صع ��ب عليك ت�صنيفه فهو الفيل�س ��وف واملفكر واملثقف املنهمك
يف ق�ضاي ��ا املجتمع ،قد تدخ ��ل يف متاهات الت�أويل غري ال�صحي
�إذا مل تك ��ن ملما ببع�ض الأ�سا�سي ��ات يف فكر الرجل ومرجعيات
م�شروعه احلداثي التنويري ،وال ميكن ح�صر تفكريه يف مفردة
احلداث ��ة منف�صل ��ة عن معي� ��ش الإن�سان يف بع ��ده الأنطولوجي
الدائم القلق والت�سا�ؤل.
احلداث ��ة كم ��ا يفهمها املغارب ��ة ت�أتي يف قل ��ب الإنت ��اج الذي هو
ا�ستجاب ��ة مبا�ش ��رة للتاريخ وللمتطلب ��ات ال�صريحة يف برنامج
احلرك ��ة الوطني ��ة ب�شقيه ��ا الكال�سيك ��ي والتحديث ��ي املرتب ��ط
بالق ��وى التقدمية �أو الي�سارية ،حيث �أ�صبح االختيار التحديثي
اختبارا وطنيا.
لغ ��ة كتاب ��ات �سبيال خمت ��ارة بعناية تف�صح ع ��ن املكنون يف فكر
الرج ��ل ب�ل�ا لب� ��س لكنه ��ا حمال ��ة �أوج ��ه وت�أوي�ل�ات كم ��ا حددها
مهتم ��ون بنتاجات �سبي�ل�ا �صاحب العدي ��د من امل�ؤلف ��ات القيمة
وال ��ذي نظر �إىل الفل�سفة كمخترب فكري وداليل ولغوي حفر من
خاللها طريقا نحو التنوير واحلداثة والتطور ،ف�أبدع “مدارات
احلداث ��ة” ،و”الأ�صولي ��ة واحلداث ��ة” ،و”دفاع� � ًا ع ��ن العق ��ل
واحلداث ��ة” ،و”خما�ض ��ات احلداث ��ة” ،ليكون العام ��ل امل�شرتك
بني هذه الإ�صدارات هو مفهوم احلداثة وتطورها.
�إذا تناولن ��ا الفل�سفة بكونها الباب امل�ش ��رع نحو احلداثة ،فهناك
مدر�ست ��ان فل�سفيت ��ان حداثيتان يف الع ��امل العرب ��ي ،التون�سية
واملغربي ��ة ،وما مييز كلتيهما ح�س ��ب ر�أي �سبيال هو �أن املدر�سة
الفل�سفية التون�سية متميزة بعطاءاتها و�شموليتها وهي مرتبطة
مب�شروع التحديث ال ��ذي عا�شته الدولة التون�سية ورعته ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أم ��ا املدر�سة الفل�سفية املغربية فع�صامية
وتكونت مبجهودات فردية وتلقائية.
فاحلداث ��ة كم ��ا فهمه ��ا املغاربة ت�أت ��ي يف قلب الإنت ��اج ،الذي هو
ا�ستجاب ��ة مبا�ش ��رة للتاريخ وللمتطلب ��ات ال�صريحة يف برنامج
احلرك ��ة الوطني ��ة ب�شقيه ��ا الكال�سيك ��ي والتحديث ��ي املرتب ��ط

بالق ��وى التقدمية �أو الي�سارية ،حيث �أ�صبح االختيار التحديثي
اختب ��ارا وطني ��ا .كما �أنه ��ا تغتذي م ��ن العل ��وم الإن�سانية ومن
حتوالته ��ا التي عرفتها هذه الأخ�ي�رة ،ثم رغبة الفل�سفة املغربية
يف ال�سياقات الكونية� ،أي االلتحاق بالتاريخ الكوين ،فاحلداثة
“املداهم ��ة” ال تق ��دم نف�سها كحزمة حلول وحقائب جاهزة ،بل
تطرح نف�سها ك�إ�شكالية متعددة اجلوانب ،وتدخل مع التقليد يف
تنابذات وت�صارعات.
ومنذ ن�ش�أتها ظلت الفل�سفة املغربية تفكريا يف الواقع احلا�ضر،
كما يق ��ول �سبيال� ،أي يف دينامية التاري ��خ ،وهو تركيز لإكراه،
يعك� ��س �سلطة الواق ��ع وقوة احلا�ض ��ر ومتطلبات ��ه و�ضروراته
ت�ستجي ��ب لهذا الإك ��راه وت�ضعه حتت جمهر الفك ��ر ،و”يتابع”
االن�شغ ��ال بالفل�سفة ومفاهيمها لي�س ك�ت�رف فكري ،يجعلنا يف
�أبراجنا العاجي ��ة كما يقال ،بل كهم وم�شغلة يومية ،مبا يجعلها
تفك�ي�ر ًا يف الواق ��ع ،متناغم ��ة م ��ع الفيل�س ��وف الأمل ��اين هيغ ��ل
يف ك ��ون الفل�سف ��ة ه ��ي ال�صورة الفكري ��ة عن الواق ��ع واللحظة
التاريخية.
وعلى ه ��ذا الأ�سا� ��س يذ ّكر الباح ��ث يف الفل�سفة حمم ��د ال�شيكر
بال ��دور ال ��ذي لعب ��ه �سبي�ل�ا �إىل جانب غ�ي�ره م ��ن املفكرين ،يف
توطي ��د ثقاف ��ة مغربية حداثي ��ة ت�ستم ��د مقوماتها م ��ن الفل�سفة
الغربية ،لكن دون �أن تنتمي �إىل �أفقها.
�سبيال يرى �أن الإرهاب ظاهرة �سيكولوجية ال دين لها ،وداع�ش
�أب ��رز �أمثلته ��ا �أمامنا .لذلك كان ممن طالب ��وا بالبحث عن جذور
الإرهاب العقدية والدينية
�سبيال يرى �أن الإرهاب ظاهرة �سيكولوجية ال دين لها ،وداع�ش
�أب ��رز �أمثلته ��ا �أمامنا .لذلك كان ممن طالب ��وا بالبحث عن جذور
الإرهاب العقدية والدينية.
ظ ��ل اجل ��دال قائم ��ا ب�ي�ن احلداثي�ي�ن واملحافظ�ي�ن ح ��ول دور
ال�ت�راث يف فرمل ��ة التقدم والتط ��ور نحو �آفاق �أك�ث�ر رحابة يف
الفك ��ر وال�سيا�س ��ة واالجتم ��اع ،ويعت�ب�ر �سبيال م ��ن احلداثيني
الواقعي�ي�ن الذين ال يرف�ضون ال�ت�راث جملة وتف�صيال وال يقطع
مع كل مكونات ذلك الرتاث .ورهانه على احلداثة مرتبط بثقافة
املجتم ��ع وال نه�ضة دون تفكيك عنا�صر املوروث الثقايف و�إعادة
تركيبه ب�شكل متوازن.
ويف ر�أي �سبي�ل�ا ف� ��إن املغارب ��ة يف تعاطيه ��م م ��ع
احلداثة متيزوا بالكثري م ��ن العقالنية و�أحيانا
بالراديكالية ،وهو ما اختلفوا فيه عن الكثري
م ��ن املح ��اوالت يف دول عربي ��ة �أخ ��رى.
وثم ��ة عالق ��ة ح ��ذرة وملتب�س ��ة يقره ��ا
�سبيال ،بني التحدي ��ث واحلداثة كبنية
فكرية جامعة للق�سم ��ات امل�شرتكة يف
املعرفة ،يف فه ��م الإن�سان ،يف ت�صور
الطبيع ��ة ،ويف التاري ��خ ،ومنظورا
�إليه ��ا م ��ن خ�ل�ال منظ ��ور �أق ��رب ما
يك ��ون �إىل املنظ ��ور البني ��وي ،يف
ح�ي�ن يكت�س ��ي مفه ��وم التحدي ��ث
مدلوال جدليا وتاريخيا منذ البداية
م ��ن حيث �إنه ال ي�ش�ي�ر �إىل الق�سمات
امل�شرتك ��ة بقدر مـا ي�شري �إىل الدينامية
الت ��ي تقتح ��م ه ��ذه امل�ستوي ��ات ،و�إىل
طابعها التحويل.
هن ��اك �سب ��ب يجعلن ��ا
ن�ستم� � ّر يف االعتق ��اد
ب� ��أن ال�سق ��وط يف
حف ��رة املا�ض ��ي،
�سيجعلنا �أ�سو�أ،
با لت ��ا يل
فا ل�ص ��ر ا ع
ب�ي�ن التقلي ��د
و ا حلد ا ث ��ة
يف الع ��امل
ا لعر ب ��ي

من امل ��اء �إىل املاء �سيك ��ون طويال وحادا ،واالنتق ��ال من احلالة
الأوىل �إىل الأخ ��رى ل ��ن يك ��ون بذل ��ك الي�سر .و�سبي�ل�ا يعي ذلك
جيدا ،كق ��ارئ جيد للفل�سف ��ة ال�سيا�سية ،فطري ��ق االنتقال مليء
بال�صدمات الكو�سمولوجية ،واجلراح البيولوجية �أو اخلدو�ش
ال�سيكولوجي ��ة للإن�س ��ان ،و�أي�ض ��ا بالتمزقات العقدي ��ة لأنه مير
عرب مطهر العقل احلديث والنقد احلديث.
يرى �سبيال �أن كل جمتمع معر�ض طبعًا لآلية التطور والتحديث
لكنه يفرز داخل ًيّا عوائق يف طريقه� ،أو يبدي نو ًعا من املقاومة،
�سواء كانت عوائق مو�ضوعية خارجية لي�ست ب�إرادة الأفراد �أو
عوائ ��ق ذاتية تنحو نحو رف�ض التطور .وهو يدرك �أن احلداثة
لي� ��س مبقدورها �أن متحو بجرة قلم ظ�ل�ال املا�ضي وميتافيزيقا
الرتاث ،كما �أن التقليد ال ي�ستطيع �صد جاذبية احلداثة وحركتها
املتدفق ��ة الت ��ي تغم ��ر القي ��م وال�سل ��وك .فمن ��ذ �سبعين ��ات القرن
املا�ضي ،وحتديدا منذ هزمية  67واندالع الثورة الإيرانية دخل
الع ��رب يف حركة غيبية تاريخية مناه�ضة ملرحلة احلداثة ،فك�أن
هذه املجتمعات التقليدية وهذه الثقافات التقليدية بح�سب ر�أي
الفيل�سوف املغربي ،تدافع ع ��ن نف�سها ،وتنتقد احلداثة حماولة
الت�أكيد ب�أنها لي�ست طريقا �سالكا و�أنها ال تقود �إىل حل امل�شاكل.
كث�ي�را م ��ا ن�سم� � ُع تلميح ��ات ع ��ن ق ��وة و�سلط ��ة التحدي ��ث يف
جمتمع ��ات تعطي الأولوي ��ة لتمجيد مركز للتقلي ��د واحلنني �إىل
املا�ض ��ي يف الفهم والتحليل والقيا�س واالقتبا�س ،لهذا فال�سلطة
عن ��د �سبيال مو�سع ��ة ومت�شابك ��ة وال تقت�صر فقط عل ��ى ال�سلطة
ال�سيا�سية يف �شقيها الدوالتي وامل�ؤ�س�سات الرديفة ،بل تت�شابك
معه ��ا يف الثقافة والفن والريا�ضة وال�س ��وق وامل�سجد وغريها،
�سل ��ط متعددة تتوح ��د لأجل مهمة ال�ضب ��ط وال�سيطرة والعقلنة
واملراقبة و�إعادة توزيع الرثوة املادية واملعنوية.
فالواقعي ��ة الت ��ي حت ��دد الفه ��م واملعن ��ى عن ��د ه ��ذا الفيل�س ��وف
املغرب ��ي ،دفعت ��ه �إىل القول �إن املجتمع ه ��و جمال قوى و�صراع
ولي� ��س جنة قائمة على التوادد والتعاطف والتعا�ضد� .إنه �شبكة
من القوى تت�صارع حول ال�سلطة والرثوة واحلظوة با�ستخدام
جمل ��ة ا�سرتاتيجيات .بالتايل فال�سلط ��ة �سل�سلة �شبكات تخرتق
وت�ش ��كل اجل�سم االجتماع ��ي كله وتنتظم عرب حم ��اور ونويات
ومراكز معين ��ة ،وهي �أي�ضا عالق ��ات و�إجراءات
وممار�س ��ات ولي�س ��ت كيانا جوهريا
ملمو�سا.
ينتع� ��ش التقلي ��د ويداف ��ع
ع ��ن نف�س ��ه ب ��ل يق ��دم
نف�س ��ه كخ ��ط مقاومة
�أخ�ي�ر �ض ��د التط ��ور
ال ��ذي يق ��ود �إىل
اال�ستلح ��اق والتفكك
لدرج ��ة ت�سمح بالقول
�إن املجتمعات العربية
الإ�سالمي ��ة تعي� ��ش يف
نف� ��س الوق ��ت ديناميتني
تاريخيت�ي�ن مو�ضوعيت�ي�ن
وقويتني :دينامي ��ة التحديث
ودينامي ��ة التقل ��دة .والأخ�ي�رة
تع�ب�ر ع ��ن نف�سها ب�ش ��كل قوي يف
ك ّل م ��ن املج ��ال ال�سيا�سي
وال�سلوكي والأخالقي
والثق ��ايف ،لدرجة
ت�سم ��ح بالقول
�إنه ��ا متث ��ل
�سلط ��ا
م�ض ��ا د ة
ل�سل ��ط
ا لتحد ي ��ث

مب�ؤ�س�سات ��ه وقيم ��ه� ،سل ��ط ه ��ي الي ��وم م ��ن �أق ��وى ال�سل ��ط يف
املجتمع ��ات العربي ��ة� ،إنه ��ا �سل ��ط تخ�شاه ��ا الدول ��ة والأح ��زاب
الع�صرية ويخ�شاها املثقفون الع�صريون.
و�إذا كان االلتق ��اء ب�ي�ن �سلطت ��ي التقلي ��د والتحديث ج ��د معقدة
ويحتاج �إىل تفكيك البنية املجتمعية على عدة م�ستويات ،فالأمر
عن ��د �سبيال كث�ي�را ما يتلب�س التقليد لبو� ��س احلداثة ليتمكن من
التكي ��ف واال�ستم ��رار بينمـ ��ا تتلب�س احلداث ��ة بالتقلي ��د �أحيانا
لتتمك ��ن من �أن تنفذ وتفر�ض نف�سها .وذلك بني منظومتي القيم،
ويف امل�ست ��وى الإدراك ��ي ،وال�سل ��وك الف ��ردي ،يف املعرف ��ة ،يف
االقت�صاد ويف ال�سيا�سة.
وبالإم ��كان ر�ص ��د ذل ��ك التزاوج يف املج ��ال ال�سيا�س ��ي كون هذا
الأخري قابال للقيا�س الكمي والنوعي ،وهنا يعطينا �سبيال مثاال
على مت ��ازج م�صدري لل�شرعي ��ة ال�سيا�سية :ال�شرعي ��ة التقليدية
امل�ستم ��دة من املا�ضي ،وال�ت�راث والأجداد ،و�شرعي ��ة امل�ؤ�س�سة
الع�صري ��ة القائم ��ة عل ��ى �أن ال�شع ��ب هـ ��و م�صدر ال�سل ��ط ،وهو
عل ��ى الرغم من كل مظاه ��ر التعايـ�ش مت ��ازج �صراعي يف عمقه،
فال�صراع بني املنظومتني �صراع معقد و�شر�س بل قاتل.
وككل قطب�ي�ن متعار�ض�ي�ن عندم ��ا ت�صط ��دم احلداث ��ة مبنظومة
تقليدية تتول ��د عنها متزقات وتخلق ت�شوه ��ات ذهنية ومعرفية
و�سلوكي ��ة وم�ؤ�س�سي ��ة كب�ي�رة ،وتخل ��ق حال ��ة ف�ص ��ام وجداين
ومع ��ريف ووج ��ودي معم ��م ،وال�سبب كم ��ا يراه حمم ��د �سبيال،
اختالف و�صالبة املنظومتني معا.
للتقليد ،ح�سب �سبيال� ،صالبته و�أ�ساليبه يف املقاومة وال�صمود
�أم ��ام االنت�ش ��ار الكا�س ��ح للحداث ��ة ،وطرائق ��ه يف التكي ��ف معها
وحماول ��ة احتوائه ��ا ،كم ��ا �أن للحداث ��ة قدراتـه ��ا اخلا�ص ��ة على
اكت�س ��اح وتفكيك املنظومات التقليدي ��ة ،و�أ�ساليبها يف تروي�ض
التقليد ،وحماولة احتوائه �أو ا�ستدماجه �أو �إفراغه من حمتواه.
ومن هذه املنطلقات نفهم فل�سفة حممد �سبيال،
ال ��ذي �ش َرّحَ نتائج النكو�ص للوراء ومنها انت�شار الفكر الظالمي
املتط ��رف .ولذل ��ك كله ف� ��إن ل�سبي�ل�ا نظرية خا�ص ��ة يف ما يتعلق
بداع� ��ش ،فه ��ذا املك ��ون زاوج ب�ي�ن منتج ��ات احلداث ��ة يف �شقها
التقن ��ي والرتاث ��ي الغ ��ارق يف حمافظت ��ه م ��ن اجلان ��ب العنيف
املتط ��رف ،مو�ضحا تزاوج االثن�ي�ن بعدما اندمج �ضباط اجلي�ش
العراق ��ي الذي حله بول برمير بعد غ ��زو البلد يف العام ،2003
كان ��وا مت�سلحني �إ�ضاف ��ة �إىل اجلانب الع�سك ��ري بتكوين ديني،
وبعنا�صر من�شقة عن القاعدة.
و�إذا �أردن ��ا ا�ستق ��اء ر�أي الفيل�س ��وف يف الداع�شي ��ة كظاه ��رة
�سيكواجتماعي ��ة يرد ب�أن الوق ��ت مل يحن بعد لدرا�ستها حتى من
اجلوان ��ب الأخرى وخ�صو�ص ��ا العقدية منها عل ��ى اخل�صو�ص،
درا�س ��ة الظاه ��رة حتتاج �إىل وقت ال�ستجم ��اع �أكرث ما ميكن من
املعطي ��ات والدف ��ع بالأ�سب ��اب املو�ضوعية والواقعي ��ة النطالقة
داع� ��ش وا�ستغالل ثغرات املجتمع لالخ�ت�راق و�ضرب الأهداف.
هنا يق ��ف �سبيال ،ليتفق على �أن الإره ��اب ال دين له ،مو�ضحا �أن
الأم ��ر ه ��و �أكرث من دف ��ع االتهام ع ��ن احت�ضان الدي ��ن للإرهاب،
ب ��ل ال ب ��د من البحث عن اجل ��ذور العقدي ��ة والدينية لالجتاهات
املتطرفة.
ال يخف ��ي �سبي�ل�ا �أن �أ�ص ��ول قي ��ام داع� ��ش وتغلغل ��ه يف �أو�ساط
اجتماعي ��ة معين ��ة تع ��ود �إىل الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي بداي ��ة القرن
الع�شرين ،املرتبطة مبا خلفته �صدمة اال�ستعمار داخل الأو�ساط
امل�ستنرية وربطه بالتفريط يف املبادئ الدينية .من هنا تطورت
الفك ��رة اجلنينية مل ��ا تعرفه ال�ساحة من تط ��رف وعنف عائد �إىل
عقي ��دة متزمت ��ة حتتمي بال�ت�راث يف جانبه املت�ش ��دد ولي�س يف
الت�أويل العقالين االجتهادي التنويري.
لقد داهمت احلداثة املجتمعات العربية ال لتحررها من ما�ضيها،
و�إمنا لكي ت�صبح ذريعة للعودة �إليه ،والنب�ش يف قبوره املظلمة
بحث ��ا ع ��ن املزيد م ��ن الأوه ��ام واخلراف ��ات والأباطي ��ل كمقدمة
للتطرف والدع�ش�شة ،هكذا يعتقد �سبيال ،ويف�سر بع�ض الباحثني
ه ��ذا التوج ��ه ،ب�أن هن ��اك ن�سبية يف حكم �سبي�ل�ا ،على احلركات
الأ�صولي ��ة ،ويدعم هذا الر�أي م ��ن خالل حتليله للظاهرة بالقول
�إن احل ��ركات الأ�صولي ��ة هي رد فعل ثقاف ��ة تقليدية �ضد احلداثة
كح�ضارة غازية وثقافة ا�ستئ�صالية للثقافات الأخرى.

عن جريدة العرب
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محمد سبيال« :فيلسوف الحداثة» يترجل عن جواده
سعيد منتسب

“ مل يكن من الذين يتعرثون يف
منحدرات الفكر وهم يواجهون
الوالدات املتعددة لألغالل ،بل ظل
بحركة واحدة متصلة يدافع من دون
ارتباك ،وبصوت عال ،عن الحديقة غري
املسورة للحداثة.

�إن ��ه املفك ��ر والفيل�س ��وف املغربي حممد �سبي�ل�ا (- 1942
 ،)2021ال ��ذي ا�ضطر املغاربة �إىل توديعه الوداع الأخري
يوم الثالثاء املا�ضي ،عقب �إ�صابته بفريو�س “كورونا».
ق�ض ��ى الراح ��ل وقت ًا طوي ًال مي ��دد فكره عر�ض� � ًا وارتفاع ًا،
وبكل الأبع ��اد املمكنة ،من �أجل �أن ميلأ امل�ساحات الفارغة
الت ��ي ت�ؤرق جمايليه م ��ن املفكرين والفال�سف ��ة واملثقفني،
فرغ ��م �شبكة الط ��رق الكثيفة التي تف�ض ��ي كلها بالعقل �إىل
ال�ضياع ،ا�ستطاع �أن يوجد كل يوم يف منطقة خمتلفة.
مل يخت�ب�ر �سبيال املقوالت النظرية واملفاهيم الفل�سفية من
�أي برج عاجي ،بل كان ل�صيق ال�صلة بالأر�ض ،مي�شي يف
الأ�س ��واق ،ويقدم ت�أمالته ،حمطم ًا تل ��ك ال�صورة النمطية

التي جتعل من الفيل�سوف كائن ًا “تران�سانداليا” (يتخطى
املكان والزمان والواقع املادي).
لقد �أدرك حمم ��د �سبيال مبكر ًا �أن الفكر ال�سديد ال يعني �أن
تخرتع الغابة ،و�أال جتعل الآخرين يعتقدون �أن الأ�شجار
املثم ��رة تنبت فقط يف الأعايل ،و�أن املنابع ال جتعل املياه
�ساكن ��ة يف مكانها .مل يكن من ه�ؤالء الذين يغتبطون �أمام
الإثارة التي ت�صنعه ��ا الذات حني جتد نف�سها جمربة على
االختالء بنف�سها من دون �إمكانية فعل �أي �شيء.
له ��ذا ،ظ ��ل �سبي�ل�ا دائم� � ًا ق ��وة اقرتاحي ��ةُ ،ي ��رى �ض ��وءه
بو�ضوح ،ويُ�سم ��ع �صوته بهدوء ،يف احلزب الذي انتمى
�إليه ،ويف اجلامعة التي كان �إحدى دعائمها ،ويف مقاالته
الت ��ي كان ��ت تتمي ��ز باالتق ��اد املع ��ريف احل ��اد ،ويف كتب ��ه
املحج ��وزة للنق ��د والتنوي ��ر .وظ ��ل يف كل ه ��ذه املحافل
مهتم ًا بالدر�س الفل�سف ��ي ،وعلى وجه اخل�صو�ص ب�س�ؤال
احلداث ��ة والتحديث والدولة املدني ��ة و”عقلنة” اخلطاب
الديني والعوملة وحقوق الإن�سان.
ع�ل�او ًة على عمله �أ�ستاذ ًا جامعي ًا يف كلية الآداب بالرباط،
ورئي�س� � ًا ل�شعبة الفل�سفة وعل ��م االجتماع وعلم النف�س يف
كلي ��ة الآداب بفا� ��س م ��ا ب�ي�ن العام�ي�ن  1972و ،1980ثم
توليه رئا�سة “اجلمعية الفل�سفية املغربية” ما بني عامي
 1994و ،2006و�إدارة جملة”م ��دارات فل�سفي ��ة” م ��ن
الع ��دد � 1إىل  ،18و�إ�سهامه يف حتري ��ر جملة “امل�شروع”
الت ��ي يديرها زميله املفكر كمال عب ��د اللطيف ،عالوة على
كل ذل ��ك ،كان مداد قلم حممد �سبي�ل�ا �سيا ًال فيا�ض ًا ،ذلك �أنه
ن�ش ��ر عدد ًا ال ب�أ�س به من املق ��االت والدرا�سات يف �صحف
وجم�ل�ات مغربي ��ة وعربية ،مث ��ل “االحت ��اد اال�شرتاكي”
و”�أق�ل�ام” و”الفك ��ر العرب ��ي املعا�ص ��ر” و”امل�ستقب ��ل
العربي».
كم ��ا ع ��رف بزاويت ��ه ال�شه�ي�رة “مفارق ��ات” يف جري ��دة
“االحت ��اد اال�شرتاك ��ي” املغربية ،و�أي�ض� � ًا بعموده املهم
يف جري ��دة “احلي ��اة” اللندني ��ة ،وال ��ذي جُ مع ��ت مواده
�ضمن كت ��اب يحمل عنوان “ :لل�سيا�سة ،بال�سيا�سة” الذي
�أ�صدرته دار “�إفريقيا ال�شرق” يف الدار البي�ضاء.
�أم ��ا يف الت�أليف ،فال يق ��ل الأمر غزارة .وقد تراوحت كتبه
بني البح ��ث الفك ��ري والفل�سفي وك ��ذا الرتجم ��ة ،ومنها:
“الإيديولوجي ��ا :نح ��و نظ ��رة متكامل ��ة” ،و”الأ�س� ��س
الفكري ��ة لثقافة حق ��وق الإن�س ��ان” ،و”زم ��ن العوملة فيما
وراء الوهم” ،و”يف ال�شرط الفل�سفي املعا�صر»...
كما �ساه ��م يف ترجمة �أعمال فكرية مهمة ،منها“ :الفل�سفة
بني العلم والأيديولوجيا” للوي�س �ألتو�سري ،و”التقنية -
احلقيقة  -الوجود” ملارتن هايدغر ،و”التحليل النف�سي”
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لب ��ول ل ��وران �أ�س ��ون ،و”التحلي ��ل النف�س ��ي” لكاتري ��ن
كليمان.
لق ��د �صدق تلمي ��ذه نا�صر ال�سو�سي حني ق ��ال� :إن “حممد
�سبي�ل�ا كان ميثل �أمام طلبته الده�ش ��ة الفل�سفية الهادئة”.
�أمل يك ��ن �سبي�ل�ا �سد ًا منيع� � ًا �أمام ُ�ص ّناع الظ�ل�ام وزبانيته
الأوفياء؟.
لق ��د م ّث ��ل �سبي�ل�ا ،بالن�سب ��ة �إىل العاملني بالفك ��ر يف حقل
اجلامع ��ة ،رجفة الفك ��ر ال ��ذي ال ي�ستعمل اللغ ��ة التي تنم
عن احلرج .كان “وا�ضح� � ًا كاملاء وحاد ًا كال�سكني” ،وكان
يحر�ص على �إظهار ما ال يجوز �إخفا�ؤه.
ال يبح ��ث عن الرق ��اد يف �أي منخف�ض لينج ��و ،لأنه يدرك،
من منطل ��ق التزاماته الفكري ��ة واملهني ��ة وال�سيا�سية� ،أنه
من ��ذور للخدم ��ة ،و�أن املرح يف ال�شم� ��س �أف�ضل بكثري من
االرتقاء االجتماعي خلف احلجب.
ظ ��ل الراح ��ل الطري ��ق ال�سري ��ع نح ��و احلداث ��ة بالن�سب ��ة
�إىل املغارب ��ة� ،إذ ان�شغ ��ل ،عل ��ى نح ��و ح�ص ��ري ،ب�أ�سئلتها
و�إ�شكالياته ��ا عل ��ى م�ست ��وى املفهوم والتنزي ��ل والت�أثري،
وكت ��ب فيها جمموع ��ة م ��ن املق ��االت والدرا�س ��ات ،و�أفرد
له ��ا حي ��ز ًا مهم ًا م ��ن م�ؤلفاته منه ��ا“ :م ��دارات احلداثة”،
و”الأ�صولية واحلداثة” ،و”احلداثة وما بعد احلداثة”،
و”دفاع ًا عن العقل واحلداثة” ،و”خما�ضات احلداثة».
�إنَّ احلداث ��ة ،بالن�سب ��ة �إىل �سبيال ،تتمي ��ز “بتطوير طرق
و�أ�سالي ��ب جديدة يف املعرفة ،قوامه ��ا االنتقال التدريجي
م ��ن “املعرف ��ة” الت�أملي ��ة �إىل املعرف ��ة التقني ��ة؛ فاملعرف ��ة
التقليدي ��ة تت�س ��م بكونـها معرف ��ة كيفية ذاتي ��ة وانطباعية
وقيمي ��ة ـ فهي �أقرب �أ�شكـ ��ال املعرفة �إىل النمط ال�شعري -
الأ�سطوري القائم على متلي جماليات الأ�شياء وتقابالتـها
ومظاهر التنا�س ��ق الأزيل القائم فيها� .أما املعرفة التقنية،
فه ��ي من ��ط م ��ن املعرف ��ة قائم عل ��ى �إعم ��ال العق ��ل مبعناه
احل�ساب ��ي� ،أي معرف ��ة عماده ��ا املالحظ ��ة والتجري ��ب
وال�صياغة الريا�ضية والتكميم».
ويعت�ب�ر �سبيال �أن النموذج الأمثل له ��ذه املعرفة هو العلم
�أو املعرف ��ة العلمية التي �أ�صبحت من ��وذج كل معرفة .هذا
النمط م ��ن املعرفة تقني يف �أ�سا�سه ،م ��ن حيث �إن املعرفة
العلمية ا�ستجاب ��ة للتقنية وخ�ض ��وع ملتطلباتها ،فالتقنية
لي�س ��ت جمرد تطبيق للعلم ع�ب�ر �إرادة الإن�سان ،بل هي ما
يح ��دد للعل ��م منط معرفت ��ه املطلوب؛ فالعل ��م احلديث علم
تقن ��ي يف جوهره� ،أي �أنه خا�ضع مل ��ا تقت�ضيه التقنية يف
الدرجة الأوىل».
بلي عنق احلداث ��ة ،و�سوقها منهجي ًا
مل يك ��ن �سبيال معني ًا ّ
و�إب�ستمولوجي� � ًا نح ��و متاه ��ات الرتاث ،وتكوي ��ن العقل

العرب ��ي ،كم ��ا فعل حمم ��د عابد اجلاب ��ري ،ال ��ذي دعا �إىل
تبيئة الرتاث وع�صرنته وحتديثه.
مل يت�أثر الراحل بهذا الإغواء ،وال بجاذبية اال�ستغراق يف
الن�صو�ص الت�أ�سي�سة الأوىل .وبذلك ،كان �أقرب �إىل املفكر
املغرب ��ي عبد الله العروي� ،صاحب كت ��اب “الإيديولوجيا
العربي ��ة املعا�ص ��رة” ،ال ��ذي دع ��ا �إىل �ض ��رورة القطيع ��ة
م ��ع ال�ت�راث واالنخ ��راط يف الع�ص ��ر واالنتم ��اء �إليه من
دون �إ�ضاع ��ة الوق ��ت يف ا�ستح�ض ��ار الأرواح ،و�إجبارها
عل ��ى النط ��ق بالأح ��كام ب�ش� ��أن ما يع�ت�ري الع ��امل العربي
والإ�سالمي من �أزمات.
�إن احلداث ��ة ه ��ي العل ��م ،وال �ش ��ي �آخ ��ر �أ�ش ��د �إغ ��راء م ��ن
املعرف ��ة العلمية والتقنية لتحقيق احلداث ��ة ،لأنها وحدها
م ��ن متلك ال�سيط ��رة الداخلي ��ة واخلارجية عل ��ى الإن�سان
وعلى الطبيعـ ��ة� .أما اال�ستم ��رار يف االلتفات يف الرتاث،
واال�ستغ ��راق يف حم ��اوالت الفهم والتف�س�ي�ر من منظور
م ��ا �أجنزه الفال�سفة والفقه ��اء ال�سابقون ،فلن يقود �سوى
�إىل منزلق “الهويات القاتلة” ،بتعبري الكاتب والروائي
اللبناين �أمني معلوف.
لق ��د انت�ص ��ر حمم ��د �سبيال ،حت ��ى ول ��و مل ي�ص ��رح مطلق ًا
بذل ��ك يف حيات ��ه ،للعروي عل ��ى ح�ساب اجلاب ��ري ،داعي ًا
�إىل �إح�ل�ال ثقاف ��ة العلم حم ��ل الثقافة التقليدي ��ة وتكيفها
بالتدري ��ج ،وحتويله ��ا �إىل م�ص ��در لل�شرعي ��ة ال�سيا�سية،
و�إىل نواة لـ”�إيديولوجيا �سيا�سية” واهبة للمعنى.
م ��ن هذا املنطل ��ق ،دعا حمم ��د �سبيال ،مثله مث ��ل العروي،
�إىل �إح ��داث حتول جذري على كل امل�ستويات ،وا�ستدماج
احلداث ��ة يف املعرف ��ة ،ويف فهم الإن�س ��ان و�سلوكه وطرق
تفكريه ،ويف ت�صور الطبيعة ،ويف التاريخ.
�إ ّنه ��ا بني ��ة فكرية كلي ��ة .هذه البني ��ة عندم ��ا تالم�س بنية
اجتماعية تقليدية ،ف�إنـها ت�صدمه ��ا وتكت�سحها بالتدريج،
ممار�سة عليها �ضرب ًا م ��ن التفكيك ورفع القد�سية ،لتجنب
التلفي ��ق والتمزق ��ات والت�شوه ��ات عل ��ى م�ست ��وى و�ضع
البنيات وتنزيل الربامج.
لقد راه ��ن حممد �سبيال على رك ��وب احلداثة لالنتماء �إىل
الع�ص ��ر ،وعل ��ى مه ��ام الفك ��ر و�أدوار املثق ��ف يف التنوير
ومواجه ��ة حرا� ��س الفك ��ر الغيب ��ي ،وعل ��ى ال�سيا�س ��ة
الدميقراطية من �أجل وج ��ود م�شرتك �آمن ،وعلى الرتبية
م ��ن �أجل �صناع ��ة �إن�س ��ان يف م�ستوى التحدي ��ات ،وعلى
“عقلن ��ة” اخلطاب الدين ��ي ،وعلى االنتقال الفكري نحو
“ثقافة احلداثة” على امل�ستوى ال�سيا�سي والإيديولوجي.
وبذلك ،ا�ستحق لقب “فيل�سوف احلداثة».

عن موقع امليادين
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محمد سبيال بنى مشروعه الفلسفي
على قاعدة الحداثة النقدية
عبد الرحيم الخصار

ّ
ظل املشارقة ينظرون إىل املغرب
بلد
عقل أكرث من كونه َ
باعتباره َ
بلد ٍ
أدب .وإن كان هذا التصنيف يحمل
طابع ًا تعسفي ًا ،غري أنه يتضمن الكثري
من الحقيقة .فأسامء مثل محمد عابد
الجابري وعبدالله العروي وعبد الكبري
الخطيبي تفوق من حيث الحضور
والتداول والتأثري ّ
جل كتاب القصة
والرواية والشعر .وإن كان الثالثة
قد كتبوا يف األدب ،الرواية والشعر
والسرية ،غري أنهم ُعرفوا وبرزوا
كمفكرين ال كأدباء.

ولي�س ��ت الأ�سماء الثالث ��ة �إال ر�أ�س الهرم الذي يت�شكل من
�أ�سم ��اء �أخرى يف حقل الفكر والفل�سفة والعلوم املرتبطة
بهما م ��ن �سو�سيولوجيا وعل ��م امل�ستقبليات واجلماليات
وغريه ��ا .وميك ��ن الإ�ش ��ارة هن ��ا �إىل �أ�سم ��اء تنتمي �إىل
الع�ص ��ر احلدي ��ث من قبي ��ل :حمم ��د عزي ��ز احلبابي ،طه

عب ��د الرحم ��ان ،عبد ال�س�ل�ام بنعبد العايل� ،س ��امل يفوت،
حمم ��د وقيدي ،عبد الإله بلقزي ��ز ،املهدي املنجرة ،فاطمة
املرني�س ��ي ،كم ��ال عب ��د اللطي ��ف ،بن�س ��امل حمي� ��ش ،علي
�أومليل� ،سعيد بن�سعيد العلوي ،عبد ال�صمد الدياملي ،نور
الدين الزاهي ،بول با�سك ��ون ،حممد ج�سو�س ،م�صطفى
حم�سن� ،إدري�س كثري ،موليم العرو�سي وغريهم.
و�إذا كانت العقود الأخ�ي�رة من القرن املا�ضي هي مرحلة
ب ��روز وتوهج الأ�سم ��اء الفكري ��ة يف املغرب ف� ��إن مطالع
الق ��رن احل ��ايل �شكلت مرحل ��ة �أفول ه ��ذه الأ�سم ��اء ،فقد
غادرن ��ا تباع ًا منذ بداية الألفية اجلديدة عدد من املفكرين
املغاربة الذين �أثروا حقول النقا�ش والعقالنية مبنجزات
يف غاية الأهمية.
وق ��د ان�ضم �أم� ��س �إىل قائم ��ة الراحلني من �أه ��ل الفل�سفة
املعا�ص ��رة املفك ��ر املغرب ��ي املع ��روف حممد �سبي�ل�ا الذي
فارق احلياة عن � 79سنة ب�سبب �إ�صابته بوباء كورونا.
و�إذا كان م ��ن لق ��ب يليق مبحم ��د �سبي�ل�ا ويك�شف جوهر
م�شروع ��ه فهو لقب “فيل�س ��وف احلداث ��ة” .وميكننا هنا
�أن ن�ستم ��د م�شروعي ��ة هذا اللق ��ب من م�ؤلفات ��ه الفكرية:
“م ��دارات احلداث ��ة” “ ،1987الأ�صولي ��ة واحلداث ��ة”
“ ،1998دفاع ًا عن العقل واحلداثة” “ ،2020خما�ضات
احلداث ��ة” “ ،2007ال�ش ��رط احلداث ��ي”  ،2020ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن كتبه الأخرى الت ��ي كانت امت ��داد ًا للنقا�ش حول هذا
املفه ��وم امللتب�س الذي �ساه ��م �سبيال يف التنظري له ،ويف
نق ��ده �أي�ض� � ًا“ :زم ��ن العوملة وم ��ا وراء الوه ��م” ،2005
“يف ال�ش ��رط الفل�سفي املعا�صر” “ ،2007يف حتوالت
املجتمع املغربي” .2011
كان ��ت م�ؤلف ��ات الراح ��ل وحما�ضرات ��ه ومداخالت ��ه يف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام تن�ص ��ب بالأ�سا� ��س يف نه ��ر واح ��د ،هو
نه ��ر حتديث الفكر والدف ��اع عن القي ��م العقالنية والقطع
م ��ع كل ال�سبل التي تريد �أن جت� �دّف بالبالد و�أهلها عك�س
تي ��ار التنوير .لذل ��ك كان �سبيال حامل ًا كب�ي�ر ًا مبغرب �آخر
منفت ��ح على الع ��امل ومنخرط يف الع�صر بكام ��ل �أنواره.
ق ّلب �سبي�ل�ا مفهوم احلداثة على مدار عقود من اال�شتغال
العلم ��ي ،و�ش� � ّرح هذا املفه ��وم يف خمت�ب�ره اخلا�ص عرب
مداخل متع ��ددة فكرية و�سيا�سي ��ة وجمتمعية .لذلك عمل
الراح ��ل باكر ًا برفقة �صديقه املفك ��ر املعروف عبد ال�سالم
بنعبد العايل عل ��ى ا�ست�ضافة الفل�سفة الغربية ،وتقدميها
�إىل الطلب ��ة والباحث�ي�ن يف �صي ��غ حمف ��زة وم�شجع ��ة

عل ��ى الق ��راءة وامل�صاحب ��ة .ون�ستح�ضر يف ه ��ذا ال�صدد
�سل�سلتهم ��ا ال�شه�ي�رة “دفاتر فل�سفي ��ة” .ويف �سياق هذه
اال�ست�ضافة ن�ستح�ضر ترجماته املبكرة مل�ؤلفات �ألتو�سري
وهايدغ ��ر ومي�شي ��ل فوكو وبول لوران �أ�س ��ون وكاترين
كليم ��ان ،ف� ً
ضال عن انخراطه يف ترجم ��ات جماعية خالل
الثمانيني ��ات ،نذك ��ر منه ��ا “ت�س ��ا�ؤالت الفك ��ر املعا�صر”
و”حوارات الفكر املعا�صر».
كان �سبي�ل�ا ي ��رى �أن احلداث ��ة ره ��ان عل ��ى االنتق ��ال م ��ن
املعرف ��ة الت�أملي ��ة �إىل املعرف ��ة التقني ��ة� ،أي اخل ��روج من
االنطباعية والذاتية والقيمي ��ة �إىل �إعمال العقل واعتماد
مناه ��ج ترتك ��ز بالأ�سا�س على املالحظ ��ة والتجريب .كما
كان ي ��رى �أن احلداث ��ة رك� � ّزت يف البداي ��ة عل ��ى الإن�سان
باعتب ��اره حمور ًا ل ��كل التحوالت ،و�أع ��ادت االعتبار �إىل
امل�س�ألة الإن�سانوية ،غ�ي�ر �أنها خ�ضعت الحق ًا لنقد داخلي
ك�ش ��ف �أن الإن�س ��ان لي� ��س الفاع ��ل الوحيد ،ولي� ��س كائن ًا
مثالي� � ًا بال�ض ��رورة ،بل هو “ذات م�شروخ ��ة وم�شروطة،
غ�ي�ر عارفة بذاتـه ��ا ،وخا�ضعة حلتمية البني ��ات املختلفة
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والل�ساني ��ة والرمزي ��ة الت ��ي
حتدده ��ا مع ًا ،ذات يداهمها الالعقل والوهم واملتخيل من
كل جانب».
�إن احلداثة يف نظر �سبي�ل�ا بنية فكرية كلية ،حني ترتطم
ببني ��ة �سو�سيولوجي ��ة تقليدي ��ة تع ّريه ��ا وترف ��ع عنه ��ا
قد�سيته ��ا .ف ��كل منظوم ��ة فكرية قابل ��ة للنق ��د وامل�ساءلة،
ووظيف ��ة العقل احلديث ه ��ي تفكيك البُنى بعي ��د ًا من كل
نظ ��رة وثوقية .كان ينتقد الفكر التقليدي لأنه وهو ينظر
�إىل امل�ستقب ��ل� ،إمنا ينظ ��ر �إليه باعتباره ع ��ودة للما�ضي
�أو ت�ش� � ّك ًال جدي ��د ًا ل ��ه ،ال باعتب ��اره زمن ًا �آخ ��ر ينطلق من
احلا�ضر ويقطع مع املا�ضي نف�سه.
تب ��دو كتابات حممد �سبيال قريبة م ��ن القراء ،فهي تتبنى
نظري ��ات تب�سي ��ط املع ��ارف .لذل ��ك جن ��د لغته بعي ��دة من
التقع ��ر واالرت ��كان املفاهيم ��ي واجلن ��وح بالق ��ارئ �إىل
متاه ��ات مفهومي ��ة وفل�سفي ��ة .كان ي�ستن ��د �إىل مرجعي ��ة
قرائي ��ة هائل ��ة يعم ��ل عل ��ى �إذاب ��ة مُدخالته ��ا يف �صهارة
جديدة و�إع ��ادة تقدميها للقارئ ب�صي ��غ �أب�سط و�أو�ضح.
ويبدو �أنه قد ا�ستفاد يف هذا ال�صدد من تدري�سه للفل�سفة
يف اجلامع ��ة املغربي ��ة وفق مناه ��ج ديداكتيكي ��ة حديثة،
ومن انخراطه �أي�ض� � ًا يف ت�أليف الكتب املدر�سية اخلا�صة
بط�ل�اب املراحل الثانوية .غري �أنه ق ��د يكون ا�ستفاد �أكرث
م ��ن مقاالت ��ه يف ال�صحاف ��ة ،فالكتابة لل�صحاف ��ة اليومية
والإ�ش ��راف عل ��ى م�شاريع �صحافي ��ة يق ��ودان �صاحبهما
�إىل الدن ��و م ��ن قارئ �آخ ��ر يختلف عن الباح ��ث اجلامعي
الذي ميلك �أدوات ٍّ
تلق خا�ص ��ة يدعمها اال�ستعداد امل�سبق
لالنخراط يف م�شروع علمي.
ق�سم �سبيال املثقفني �إىل ثالثة �أنواع“ :املثقف التقليدي”،
ّ
“املثق ��ف الر�سم ��ي” و”املثق ��ف النق ��دي” .و�إذا كان هو
نف�س ��ه يقف �ض ��د الن ��وع الأول ،ويرب�أ بنف�س ��ه عن النوع
الثاين ،ف�إنه ين�ضوي ب�شكل �أو ب�آخر �ضمن النوع الثالث.
يب ��دو �أن اخلي ��ار احلداثي يف فكر الراح ��ل كان من�سجم ًا
م ��ع �سريته وجتربت ��ه احلياتي ��ة .فهو من موالي ��د مدينة
ال ��دار البي�ض ��اء الت ��ي ت�ش ��كل املظه ��ر ال�سو�سيولوج ��ي
واالقت�صادي والعمراين الأك�ث�ر حداثة يف املغرب ،ومن
البي�ض ��اء انطل ��ق �إىل باري�س باك ��ر ًا ال�ستكم ��ال درا�ساته
العليا يف ال�سوربون ،لي�شتغل بعدها �أ�ستاذ ًا يف اجلامعة
املغربي ��ة وي�شغ ��ل من�ص ��ب رئي� ��س �شعبة الفل�سف ��ة وعلم
االجتماع وعلم النف�س لف�ت�رة طويلة ،ويرت�أ�س اجلمعية
املغربية للفل�سفة لأكرث من ع�شر �سنوات.
دخل حمم ��د �سبيال �إىل العم ��ل ال�سيا�سي باك ��ر ًا ،انخرط
يف ال�ص ��ف الوطني ثم انتقل �إىل اخلط التقدمي ،غري �أنه
�أغل ��ق باب ال�سيا�سة وغادر بيته ��ا بعدما تعر�ض ملا �سماه
ب� �ـ “اخليانة” .وهو هن ��ا يعيد تقريب� � ًا �سيناريو مفكرين
�آخري ��ن هم ��ا حمم ��د عاب ��د اجلاب ��ري وعبدالل ��ه العروي
اللذين جربا طري ��ق ال�سيا�سة ،ثم اكت�شفا الحق ًا �أن طريق
الفل�سف ��ة �أعمق و�أنبل و�أكرث �ش�ساع ��ة ورمبا �أكرث �إف�ضا ًء
�إىل اخللود.
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إصابته بـ"كورونا"
متابعة المدى
تويف م�ساء االثنني  19متوز اجلاري يف الرباط املفكر
والكات ��ب والأ�ست ��اذ اجلامع ��ي املغربي الب ��ارز  ،حممد
�سبي�ل�ا ،عن عمر يناهز � 79سن ��ة  ،بعد ان خ�ضع للعالج
بق�س ��م العناية املركزة يف �إح ��دى م�ست�شفيات العا�صمة
ب�سبب �إ�صابته بفريو�س “كوفيد .”19
و�أ�صي ��ب املفك ��ر املغرب ��ي ب” كورون ��ا” قب ��ل ح ��وايل
�أ�سبوع�ي�ن ،لكن تده ��ور و�ضعه ال�صح ��ي ا�ستدعى نقله
من بيته حيث كان يتابع العالج �إىل امل�ست�شفى .
ويعت�ب�ر �سبيال ال ��ذي ولد ع ��ام  1942يف مدين ��ة الدار
البي�ضاء ،من �أب ��رز املفكرين املن�شغلني ب�أ�سئلة احلداثة
وما بع ��د احلداثة ،وعقلن ��ة اخلطاب الدين ��ي ،وق�ضايا
الدول ��ة املدني ��ة . .تاب ��ع درا�سته العلي ��ا يف كلية الآداب
والعل ��وم االن�ساني ��ة بجامعة حممد اخلام� ��س بالرباط
ث ��م بجامعة ال�سورب ��ون بباري�س .ح�ص ��ل على الإجازة
يف الفل�سف ��ة �سنة  1967وعلى دبل ��وم الدرا�سات العليا
�سنة  .1974ويف �سنة 1992نال درجة دكتوراه الدولة
من كلية الآداب بالرباط والتي ي�شتغل فيها حاليا �ضمن
الهيئة التدري�سية.
ا�شتغ ��ل �سبيال بتدري� ��س الفل�سفة من ��ذ  1967بالتعليم
الثان ��وي مبدين ��ة �س�ل�ا ،ثم بجامع ��ة �سي ��دي حممد بن
عبد الله بفا� ��س بني �سنوات  ،1980-1967ثم بجامعة
حممد اخلام�س بالرباط منذ � .1981أ�سندت �إليه رئا�سة
“�شعب ��ة الفل�سفة وعلم النف�س وعلم االجتماع “بفا�س
خ�ل�ال الف�ت�رة  ،1980-1972ث ��م رئا�س ��ة “اجلمعي ��ة
املغربي ��ة ملدر�س ��ي الفل�سف ��ة” ،ب�ي�ن  .2006-1994كما
�شارك يف �إدارة جمالت :امل�شروع ،مدارات فل�سفية.
جم ��ع �سبيال بني الثقافة ال�سيا�سي ��ة الوطنية والتكوين
الفل�سف ��ي املنفتح عل ��ى املارك�سية النقدي ��ة والل�سانيات
البنيوي ��ة والتحلي ��ل النف�س ��ي واالنرثبولوجي ��ا ،ومل
يك ��ن يرتدد يف �إبداء �إعجاب خا� ��ص بالفكر اجلرماين.
وه ��ذا م ��ا انعك� ��س عل ��ى كتابات ��ه الت ��ي انتظم ��ت حول
الأيديولوجي ��ا ونقدها يف مرحل ��ة ال�سبيعنات (بت�أثري
م ��ن �أفكار مارك�س وفرويد وماركيوز و�إريك فروم) ،ثم
تو�سعت لت�شمل جتربة احلداثة وخطاباتها ونقدها يف
مرحلة ثاني ��ة (اهتمامه اخلا�ص بكتاب ��ات �آالن تورين،
داريو�ش �شايغان) .
زاوج �سبيال يف �أعماله بني الكتابة الأكادميية والت�أليف
البيداغوج ��ي والرتجم ��ة وه ��و م ��ا يجعل م ��ن �سريته
الثقافي ��ة �سرية مثقف �أكادميي منفتح يف �آن واحد على
هم ��وم املجتمع و�أجوبة العل ��وم االجتماعية يف مغرب
ما بعد اال�ستقالل.
ن�ش ��ر درا�سات فل�سفي ��ة بعدة �صحف وجم�ل�ات مغربية
وعربي ��ة :جري ��دة االحت ��اد اال�شرتاك ��ي � ،أق�ل�ام� ،آف ��اق
الوح ��دة ،الفكر العرب ��ي املعا�ص ��ر ،امل�ستقب ��ل العربي،
املناظرة.
وينتم ��ي �سبي�ل�ا �إىل «رعيل من املفكري ��ن والأكادمييني
الذي ��ن ارتبطت لديهم الثقاف ��ة والفكر بالن�ضال من �أجل
التح ��رر والتحدي ��ث والدميقراطي ��ة وحتقي ��ق نه�ض ��ة
وطني ��ة �شاملة .وهو ممن ع�ب�روا يف كتاباتهم الفكرية
ع ��ن هاج� ��س البح ��ث عن �آف ��اق احلداث ��ة ،والدف ��اع عن
ثوابته ��ا ،وال�سع ��ي �إىل �إ�شع ��اع مكوناته ��ا وروافده ��ا
اخل�صيب ��ة .م ��ن هنا ج ��اء �إنتاج ��ه الفك ��ري والفل�سفي،
حتلي�ل ً�ا وت�أريخ� � ًا وترجم ��ة ،مت�ص�ل ً�ا على نح ��و وطيد

بهذا الأف ��ق الفكري .كم ��ا جتلت �إ�سهامات ��ه العميقة يف
تبديد التبا�سات الفك ��ر العربي ب�صدد الفل�سفة احلديثة
واملعا�ص ��رة� ،سواء بالت�ألي ��ف �أو باخلو�ض يف النقا�ش
العام� ،أو املمار�سة ال�سيا�سية» .
يذكر �أن �سبيال تابع درا�ساته الفل�سفية بجامعة حممد
اخلام� ��س بالرب ��اط وجامع ��ة ال�سورب ��ون بباري� ��س،
قبل �أن ي�شتغ ��ل �أ�ستاذ ًا للفل�سف ��ة احلديثة واملعا�صرة
بكلي ��ة الآداب بالرباط ،وي�شغ ��ل من�صب رئي�س �شعبة
الفل�سف ��ة وعلم االجتم ��اع وعلم النف�س بكلي ��ة الآداب
والعل ��وم الإن�ساني ��ة بفا� ��س م ��ا ب�ي�ن  1972و،1980
وتر�أ�س «اجلمعية الفل�سفي ��ة املغربية» ،ما بني 1994
و.2006
ون�ش ��ر �سبي�ل�ا الكث�ي�ر م ��ن الدرا�س ��ات الفل�سفي ��ة
والأبح ��اث ،يف جمموع ��ة م ��ن الدوري ��ات واملج�ل�ات
العربية والغربي ��ة ،و�أ�سهم يف حترير جملة «امل�شروع»
و�إ�ص ��دار جملة «م ��دارات فل�سفية»؛ فيما ت ��وزع �إنتاجه
ب�ي�ن البحث الفك ��ري والفل�سف ��ي والرتجم ��ة ،ومن �أهم
م�ؤلفاته «مدارات احلداث ��ة» ( )1987و«الآيديولوجيا:
نحو نظ ��رة تكاملي ��ة» ( )1992و«الأ�صولية واحلداثة»
( )1998و«املغ ��رب يف مواجه ��ة احلداث ��ة» ()1999
و«لل�سيا�س ��ة بال�سيا�س ��ة» ( )2000و«�أم�شاج» ()2000
و«احلداث ��ة وم ��ا بع ��د احلداث ��ة» ( )2000و«دفاع� � ًا عن
العق ��ل واحلداث ��ة» ( )2002و«زم ��ن العومل ��ة فيما وراء
الوه ��م» ( )2005و«ح ��وارات يف الثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة»
( )2006و«يف ال�ش ��رط الفل�سف ��ي املعا�ص ��ر ()2007
و«خما�ض ��ات احلداث ��ة» ( )2007والأ�س� ��س الفكري ��ة
لثقافة حقوق الإن�سان» ( )2010و«يف حتوالت املجتمع
املغرب ��ي» ( .)2011وم ��ن �أه ��م ترجمات ��ه «الفل�سفة بني
العلم والآيديولوجيا» لألتو�س�ي�ر ( )1974و«التقنية -
احلقيقة – الوجود» ملارتن هايدجر ( )1984و«التحليل
النف�س ��ي» لبول لوران �أ�سون ( )1985ونظام اخلطاب»
ملي�شي ��ل فوك ��و ( )1986و«التحليل النف�س ��ي» لكاترين
كليمان (. )2000
وكتب ��ت عن �سبيال ،الذي يو�ص ��ف بـ«املفكر القلق الذي
يج ��د �ضالته يف التفكري يف احلداثة» ،والذي كانت له،
�أي�ض� � ًا ،م�ساهم ��ات يف الت�أليف املدر�س ��ي واجلامعي،
�أبحاث وم�ؤلفات تناولت جتربته يف ال�ساحة الثقافية
والفكري ��ة املغربي ��ة والعربي ��ة ،عل ��ى م ��دى �أك�ث�ر من
ن�صف قرن« ،منذ اختياره درا�س ��ة الفل�سفة وتدري�سها
والن�ض ��ال م ��ن �أج ��ل تلقينها يف اجلامع ��ة ،حيث جعل
م ��ن احلداثة جما ًال ا�ست�أثر بدرا�سته ور�صد �أثرها على
الوعي العرب ��ي ،مت�سائ ًال عن عالق ��ة احلداثة بالرتاث
با�ستعم ��ال نظري ��ة نقدي ��ة �صرف ��ة ،كما اخت ��ار الثقافة
دون �أن ينع ��زل عن ال�سيا�س ��ة وخباياها» ،كما نقر�أ يف
«م�س ��ار مثقف حداث ��ي ...ح ��وارات مع حمم ��د �سبيال
يف الثقاف ��ة وال�سيا�سة» للباحث حمم ��د الأندل�سي ،يف
تناول ��ه مل�س ��ار وجتربة هذا الرجل ال ��ذي «ا�شتغل على
التقلي ��د واحلداث ��ة و�إ�شكاالتها العوي�ص ��ة كموطن داء
املجتمعات العربية التي مل ت�ستطع حلد اللحظة �إيجاد
التوليفة املنا�سبة للخروج من زمن االنحطاط ،وع ّرف
الق ��ارئ العربي عل ��ى �أحدث منتجات الفك ��ر الإن�ساين
املعا�ص ��ر من خ�ل�ال ترجمات كال�سيكيات ��ه يف الفل�سفة
وعلم النف�س واالب�ستمولوجيا .

