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 أكاديمية المهدي بنبركة للدراسات االجتماعية والثقافة العمالية 

 

 :الذي سيلقيه ذ. محمد سبيال في موضوع الدرس االفتتاحيتقديم 

 

 "اليسار واحلداثة  " 

                                                                  
 

مرحبا بالحضور الكريم في هذا الدرس االفتتاحي ألكاديمية المهدي بنبركة  

ان  في االكاديمية للدراسات االجتماعية والثقافة العمالية، هذا الدرس الذي نريده 

حرص عليه. ان تأسيس اكاديمية المهدي  على الجاهدين  سنعمل  سنويا  يصبح تقليدا  

بأهمية    -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    داخل  -ايماننا القوي    هو تعبير عنبنبركة  

في ظل اوضاع    الفكر في توجيه الممارسة النضالية باعتبارها فعال تاريخيا مقاوما،

ة اصبحت تشكل سؤالنا الوجودي كشعب وكحركة نقابيوطنية وإقليمية ودولية 

مة في طور عملية تاريخية مستمرة وعسيرة من التشكل  أمناضلة. سؤال يحولنا من  

مة تدخل التاريخ من بابه الواسع، االمر الذي يفرض علينا كأمة انتاج الفكر أالى 

من الزمن  هويتنا التي تشكلت عبر قرون نرادة الدفاع عوالمعرفة كتجسيد إل

 االساليب. ، وهي مهددة اآلن بكل االشكال والمغربي

 هي من اجل تكوين وعي تاريخي  ،ان مقاومتنا كحركة نقابية تقدمية يسارية 

ألننا نعتبر  بنفسه عن كل فكر مهزوم،    وينئيؤمن بإمكاناته  لمغربي  ال  المواطن  لدى

 المقاومة هي الفعل الحقيقي الوحيد في التاريخ.   ان

هذا الوعي   عملية تشكلفي الديمقراطية للشغل  الكونفدرالية ومساهمة من

وبالمستقبل، جاءت فكرة تأسيس   ممكاناتهإب وا يؤمنل ينمناضلاللدى التاريخي 

كإطار بهذا األفق الذي   والثقافة العمالية اكاديمية للدراسات واالبحاث االجتماعية



المهدي    يمنح مساحة أخرى للتفكير والبحث والدرس، وقد جاء ربط هذا اإلطار باسم

بنبركة، المفكر والباحث والمنظر لمشروع المجتمع الجديد الحداثي والديمقراطي، 

 فكرهحتى يصبغ بُعده الرمزي مسار العمل، خصوصا أن المهدي بنبركة، في 

  .منشغال بالمسألة االجتماعيةكان ه، نضالو

يكن  والحداثة " لم  ان اختيار موضوع الدرس االفتتاحي بعنوان " اليسار

للحداثة، وفكره شكل ثورة ثقافية  مؤسسا، بل الن المهدي بنبركة يعتبر ااعتباطي

قطيعة مع المحافظة، كما ان اختيار الهئية االستشارية العلمية لألستاذ    كانت لتحدث

لم يكن هو االخر اعتباطيا، بل  لقاء هذا الدرس االفتتاحي إلوالمفكر محمد سبيال 

انشغل بأسئلة الحداثة  وغربي، اهتم بالدرس الفلسفي مفكر مك محمد سبيال  الن ذ. 

وما بعد الحداثة، و"عقلنة" الخطاب الديني، وقضايا الدولة المدنية والفرق بينها 

 .  وبين الدولة الكهنوتية، وما تطرحه الحركات اإلسالمية في هذا الصدد

تحوالت المجتمع المغربي وتطورات ثورات الربيع،   ذ محمد سبيال تابع 

مسارا طبيعيا يقودها أكثر  "للحكم " عتبر صعود األحزاب اإلسالمية وا

الديمقراطية وتعديل أفكارها وتجديدها والتفاعل مع المجتمع بشكل أفضل بناء   إلى

يعتقد أن "المجتمعات التي . كما على الواقع وليس على الرغبات واألحالم والُمثل

طار التقليد المتزمت ومن  عرفت ثورات الربيع تعيش مخاضات تخرج فيها من إ

اإلسالم الحركي العنيف إلى آفاق إسالم حركي ديمقراطي أو ديمقراطية إسالمية، 

 ". وهذه خطوة من خطوات التاريخ ألننا ال ننتظر قفزات

أن االنتقال الفكري والثقافي هو انتقال بطيء وعسير،   ذ.محمد سبيال  يرى

زمن التحول االجتماعي يختلف عن الزمن   وأأو بعبارة أخرى أن الزمن التاريخي  

الذي يعد رهان  -الثقافي، فالزمن الثقافي زمن بطيء، واالنتقال إلى الديمقراطية 



اقتباس فقط لجزء من الحداثة، هو  هو    دون االنتقال إلى ثقافة الحداثة  -العالم العربي

 ..الحداثة السياسية

لسبيل إلى تطوير الفعل ، مثّلت دروسه وكتاباته اعضوي  مثقفذ.محمد سبيال  

الفلسفي وإشاعته في المغرب، وكان أحد السبّاقين لتأكيد أهمية الفلسفة كمسار لنشر  

يقول ذ.عبد السالم بنعبد العالي  .القيم وتحرير اجتهادات اإلنسان في قراءة الواقع

محمد سبيال في خلق رابطة قوية بين التحديث والعقالنية، ذلك أّن   ذ.  ساهملقد 

يث بالنسبة إليه إنما هو تحديث للشرط اإلنساني، وتحديث لوعينا بالتاريخ، بل  التحد

إن التحديث كما مارسه في كتاباته ودروسه هو حركة مستمرة، حركة غير راضية 

بعدية على الدوام، وهو ما جعل جهوده تتعّرض ألنواع    عن ذاتها، بل هي حركة ما

نورالدين  اما ذ. ت األصولية الجارفة. من الحصار  من قبل حشود القَدامة والتيارا

أن لمحمد سبيال مالمح حياتية ثالثة، فهو أستاذ خبر العملية التربوية  فيقول بأفاية 

ضمن رسالة التكوين والتوعية والتأطير، وهو فاعل سياسي جّرب العمل 

وبعد  ، الجماهيري وأساليب االستقطاب والتعبئة والجدال السياسي األيديولوجيّ 

السياسية التي عاشها خلق في المغرب أكبر حزب فلسفي، وبذلك صار   ةالتجرب

فاعال في المجال المدني، من خالل تأسيسه لمجموعة كبيرة من الجمعيات، سواء  

باسم الفلسفة والدفاع عن قضيتها أو لإلعالء من شأن الفعل الثقافي الوطني. وهو  

ومترجم للمقاالت والنصوص  إلى ذلك باحث ومؤلّف في الفلسفة والعلوم اإلنسانية 

الفلسفية التي تدخل ضمن االنشغاالت النظرية الكبرى، حيث كان من أفضل من  

يفّكر بالترجمة وفي الترجمة القتراح انفتاحات فكرية متجّددة حول القضايا التي 

شغلته طيلة خمسين سنة. وهو واحد من الفاعلين في المسار التحديثي في المغرب،  

 حداثة وإخفاقاتها ونجاحاتها المحدودة وكّل تعثّراتها.وعايش تطلعات ال

 

 



 الدراسة والتكوين 

 

المرحلة  بها درسحيث  الدار البيضاءمدينة ب 1942 سنةولد محمد سبيال 

لمتابعة دراسته الجامعية في كلية  الرباطمدينة االبتدائية والثانوية، وانتقل إلى 

  سنة ، حيث حصل باريساآلداب والعلوم االنسانية، ثم سافر إلى السوربون في 

 .على البكالوريوس في الفلسفة 1967

على دبلوم الدراسات العليا، وبدأ يكتب مبكرا وينشر  حصل    1974وفي سنة  

، وحصل في كلية 1967 سنة المغربمقاالت ودراسات، وانخرط في اتحاد كتاب 

 .على دكتوراه الدولة 1992اآلداب بالرباط عام 

 

 والمسؤوليات الوظائف

عمل أستاذا جامعيا في كلية اآلداب بالرباط، ورئيس شعبة الفلسفة وعلم االجتماع  

 .1980و 1972 اآلداب بفاس ما بين عاميوعلم النفس بكلية 

، وإدارة مجلة 2006و 1994 تولى رئاسة الجمعية الفلسفية المغربية ما بين عامي

والعديد    "، وساهم في تحرير مجلة "المشروع18إلى    1"مدارات فلسفية" من العدد  

 من المقاالت واألبحاث.

 لن اطيل عليكم، و اترككم مع ذ.محمد سبيال فليتفضل مشكورا.
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