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   ديباجة:
يندرج هذا امللتقى الثاين يف سياق الندوة األوىل وامللتقى الوطين األول 

 PRFUاللذان انعقدا يف السنتني األولتني لبداية مشروع حبثنا وتكويننا العلمي
، والذي يشرف على ايته والذي كـان خمصصـا للنخـب    2020منذ سنة 

واليت مشلت كلّ من اجلزائر،  1962إىل  1900املغاربية وانتاجاا الفكرية من 
تونس واملغرب. كما يهدف امللتقى الثاين إىل إبراز الدور االجتماعي والتربـوي  

النخب وعرب مراحـل  والديين وحىت السياسي الذي كان منوطا هلذا النوع من 
  تارخيية خمتلفة.

لقد ظهر الفكر اإلصالحي يف البلدان املغاربية غداة اية احلرب العاملية 
األوىل بشكل ملفت لالنتباه وغير الكثري من املعطيات الدينية التقليدية اليت كانت 
سائدة أنذاك مع كلّ ما اجنر عن ذلك من تأثريات وحتوالت عميقة يف سلوكيات 

تمع. لذلك فإن التطور الديين واالجتماعي للمجتمعات املغاربية ظلّ مقـرون  ا
  بالظاهرة اإلصالحية منذ بروزها مع مطلع القرن العشرين.

لذلك ارتأينا أن نفسح اال يف هذا امللتقى الثاين إىل خنبة من أساتذتنا 
يف مثـل  األفاضل يف ختصصات خمتلفة وطلبتنا للدكتوراه األكفاء، بأن خيوضوا 

هكذا موضوع إلبراز "األدوار" املختلفة اليت أدا النخب اإلصالحية يف سـبيل  
دفع عجلة التحرر من بوابة خمتلف تيارات احلركة الوطنية املغاربية. لذلك نعتربه 
تواصل علمي وفكري بني "النخب اإلصالحية" املغاربية من أجل إرساء قواعـد  

  ختدم اتمعات بأكملها.
بد أن نتمعن يف جدور الفكر اإلصالحي ورجاالته وندرك أنه أخريا ال 

ليس جمرد "حركة"، مبفهومها الكالسيكي، وإمنا هو فكر بروحه االجتماعيـة.  
فهو حركة ترتكز على خنبة من املفكرين واملصلحني واملثقفني كانت هلم أمـال  

  مشتركة وأهداف واضحة املعامل.
  
  

  إشكالية امللتقى: 
امللتقى حتمل يف طياا أفاقا للخروج من الصورة الباردة جاءت إشكالية 

اليت أريد ا هلذا الفكر وأعالمه، من جهة، ولتوضيح الصورة يف بعض املواقف 
اليت حاول البعض إلصاقها باحلركة اإلصالحية وزعمائها من جهة أخرى. فأردنا 

لفلسفة وغريهـم،  فتح اال ألساتذة التاريخ وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا وا
من أجل وضعنا يف صورة امليادين وااالت اليت ناضلت من أجلها خنبة أقطـار  

  املغرب العريب من خالل خمتلف مواقفها.
  : أهداف امللتقى

إن اهلدف الرئيسي الذي نريد حتقيقه من وراء عقدنا هلذا امللتقى هـو    
ة والدور املنوط ـا  تسليط الضوء على أعالم وخنب احلركة اإلصالحية املغاربي

من أجل حتقيق تقارب يف الرؤى يذلّل الصعاب ويزيح احلواجز احلدودية الفاصلة 
  بني الشعوب.

كما دف إىل توضيح العالقة اليت كانت بني هذه النخب، فيما بينها،   
  من أجل تفعيل التواصل والتقارب يف القضايا املشتركة اليت تعيشها شعوا.

نوعية التواصل الفكري احلاصل بني النخـب املغاربيـة    لذلك سنحاول معرفة
خاصة يف اجلانب اإلصالحي، سواء كان ديين أو تربوي أو اجتماعي أو ثقـايف  

  وحىت السياسي. 
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