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 قواعد النشر وشروطه في مجلة متون
 
 البحوث العلمية األصيلة اليت تتوافر فيها شروط البحث العلمي وخطواته وترحب باسهامات  تنشر اجمللة 

   واليت مل يسبق نشرها من قبل .يتم استالم البحث املستويف للشروط واملعايي و  .وحمليا  املتعارف عليها عامليا  
 ،وفق املنهجية العلمية املطلوبة والتقيد باالصالة والتوثيق واجلدةاملتبعة يف اجمللةالتزامه بقواعد النشر 

يف جماالت  تعىن بقضايا التعليم اجلامعي العايلاليت هتمامات وأهداف اجمللة إوقوع موضوع البحث ضمن 
 العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية وباالخص يف اجملاالت التالية:

 ية ، القانون ، الدراسات االقتصاديةم االجتماعو علال  نفس وعلوم الرتبية.علم ال  الفلسفة.
علم التاريخ  وعلم االثار.علوم االعالم واالتصال.علم املكتبات واملعلومات والعلوم الوثائقية وعلم  

 عات اجمللة..تقارير املؤمترات  والندوات العلمية اليت هلا عالقة مبوضو  حتقيق الرتاث و املخطوطات. االرشيف. 
يف عناصر تقرير البحث، نظرا للتنوع الكبي يف طبيعة البحوث الرتبوية من الكمي  واحدا   التعتمد اجمللة منطا  

 ال ان العناصر الرئيسية املشرتكة  بينها تتمثل يف:إ إىل  النوعي، ومن التجرييب امليداين إىل  الوصفي،
 اته وأمهيته.مقدمة أو  خلفية موضوع البحث وأدبياته ومسوغ
 مشكلة البحث وحتديد عناصرها وربطها باملقدمة.

منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية وتتضمن اإلجراءات والبيانات الكمية أو النوعية اليت 
 مكنت الباحث من معاجلة املشكلة البحثية ضمن حمددات وافرتاضات حبثية واضحة.

ية مبنية على إطار فكري متني يعكس تفاعل الباحث مع موضوع نتائج البحث ومناقشتها مناقشة علم
 البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث من استنتاجات وتوصيات مستندة إىل  تلك النتائج.

عدم اعرتاض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية ختص فريق البحث نفسه، ويف حالة تلقي  
عن السي  اليت تقدرها اهليئة، ويتم التوقف كليا   النشر هد بدفع تكاليفهذا اإلعرتاض يلتزم املوقع على التع

  .بإجراءات نشر البحث
املصادر الثانوية غي املوثوقة يف هذا اجملال، وفيما يلي بعض العناصر اليت  يعتمدعلى على الباحث ان ال

تساعد يف التعرف على املعايي والشروط يف يتوقع من الباحث العودة إىل  قواعد البيانات واملواقع اإللكرتونية اليت 
 هذا النظام ومنها )مع مالحظة بعض املعايي غي احلدية، وحتتفظ اجمللة ببعض اخلصوصيات يف هذا اإلطار(:

 .صفحة كحد أقصى مبا يف ذلك مالحق البحث( 25 عدد كلمات البحث أو الصفحات )
 .كلمة كحد أقصى(  200عدد كلمات امللخص بالعربية )

 .كلمة(  20عدد كلمات العنوان )التزيد عن 
 .كلمات(    Keywords ()3- 5) عدد الكلمات املفتاحية
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التوثيق يف املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع اإلختالف يف عدد املؤلفني، والتوثيق من اإلنرتنت يف 
 .ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة

 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية
يقدم البحث مكتوبا  باللغة العربية أو اللغىة اإلجنليزية ومطبوعا  على الكمبيوتر مبسافات مزدوجة، ومتوافقة 

على  (A4)على ورق 16والعناوين ب  simplifide arabic 14حجم خط   Ms Wordمع برنامج 
وقع من البحث، أبيض يف أي م -، وان ال يضاف للبحث أي لون غي أسودCDنسخة الكرتونية او على 

 saida.dz-moutoune.ssh@univوترسل البحوث ومجيع املراسالت املتعلقة باجمللة إىل:    
من الضروري أن يظهر يف الصفحة األوىل من البحث عنوان البحث، واسم الباحث)الباحثني(، وجهة   

 ين ، والربيد اإللكرتوين، العمل، والعنوان )العناو 
خيضع البحث املرسل إىل اجمللة إىل التحكيم من قبل هيئة التحرير لتقرير أهليته للتحكيم اخلارجي، وحيق 
للهيئة أن تعتذر عن السي يف اجراءات التحكيم اخلارجي أو عن قبول البحث للنشر يف أي مرحلة دون إبداء 

 األسباب.
ره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن العدد الذي مت حتديده البحث املقبول للنشر يأخذ دو 

 أو العدد الذي أرسل إليه أو يف أحد األعداد اليت تليه.
تعتذر اجمللة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم ارساله إىل  اجمللة )بكليته أو  أجزاء منه( إىل الباحث يف 

راحل، كما تعتذر عن أي طلب بتزويد الباحثني بتقارير التحكيم حالة عدم قبوله للنشر يف أي مرحلة من امل
 للبحث الذي يتم رفضه، إال باستثناء من هيئة التحرير.

 ما ينشر يف اجمللة يعرب عن وجهة الباحث )الباحثني(، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة.  
يس ألي اعتبارات أخرى أي دور يف هذا ترتب البحوث عند النشر يف عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية، ول
 الرتتيب، كما أنه المكان ألي اعتبارات غي علمية يف إجراءات النشر.

إذا استخدم الباحث برجميات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو  غيها من أدوات البحث، 
فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من األداة اليت استخدمها إذا مل ترد يف منت البحث أو  مل ترفق مع مالحقه، 

. وأن حيدد للمستفيدين من البحث اآللية وأن يشي إىل  اإلجراءات القانونية اليت تسمح له باستخدامها يف حبثة
 اليت ميكن اتباعها للحصول على الربجمية أو  األداة. 

التتقاضى اجمللة أجورا على النشر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث الذي ينشر فيها. 
  إىل  جملة متون. ومبجرد اشعار الباحث بقبول حبثه للنشر قبوال هنائيا ، تنتقل حقوق الطبع والنشر

mailto:moutoune.ssh@univ-saida.dz
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 االفتتاحية
 

 
 

 2017هبذا العدد األخي من سنة األوفياء  العليمة لقرائهاتتقدم إدارة جملة متون، وهيئتها 
حاول فيها الباحثني تسليط الضوء على جمال العلوم اليت  دراساتوالذي ضم جمموعة من ال

وسياسية واقتصادية، الغرض منها باألصل بيان عمق وتعقيد االجتماعية من زوايا خمتلفة، فلسفية 
يف الوطن العريب خصوصا، واجملتمع  الظاهرة االجتماعية اليت ستظل تؤرق الباحث والسياسي والقانوين

 البشري على العموم.
 ونأمل أن جتد هذه الدراسات عند القارئ طريقا اىل قلبه وعقله.

 
 

 نائب رئيس التحرير
 دوبه شريف الدين بن
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  يف العامل:  العلوم االجتماعيةفادة من تطّور اإل
 بحث الدولـياليف ة بريطانيا مكانحول أي رقراءة يف استطالع  

 
 

 د / علي نابيت، أستاذ حماضر "أ". 
 جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة.

 :ملخص       
قتصادي واالجتماعي مبعية أكادميية يُعّد هذا االستطالع، الذي أشرف عليه اجمللس الربيطاين للبحث اال   
مستقبلها استشراف يف العلوم االجتماعية، تشخيصا معرفيا حياول فهم واقع العلوم االجتماعية و  يةمعيا  العلماجل
؛ فهو مبثابة اختبار يرصد مكانة العلوم االجتماعية يف بريطانيا وطبيعة ي انطالقا من مطلع القرن اجلديدالعامل

الدويل. كشفت النتائج األولية لالستطالع عن النمّو املتسارع والتطّور الكمي والنوعّي على  بحثحضورها يف ال
منافستها لصاحبة الريادة يف إنتاجا وابتكارا فضال عن  مستوى ميادين وختصصا  العلوم االجتماعية يف بريطانيا

ن إرساء جتمع حقيقي يُعىن بتعزيز دور هذا اجملال الواليا  املتحدة األمريكية. ومع ذلك، مثة معّوقا  حتول دو 
ذا االستطالع الربيطاين هلالعلوم االجتماعية وتأثريها يف السياسا  العمومية. واحلال، فقد اقرتحنا إجراء قراءة أولية 

البلدان العربية ومكانتها يف امليزان الدويل للعلوم  ضورحطبيعة لص يف خاةمة هذا املقال إ ى التعلي  عن حىت خن
  .من خالل تقارير عربية ودولّية جتماعيةاال

اجمللس الربيطاين للبحث االقتصادي  : العلوم االجتماعية، البحث العلمي، استطالع الرأي،الكلما  املفتاحية
 واالجتماعي، أكادميية اجلمعيا  العلمية يف العلوم االجتماعية.
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 ُمقّدمـــة
مل تتوقف  يف كل أحناء العامل. هار انتشمن خالل ا جمرى القرن العشرين حققت العلوم االجتماعية تقدما معتربا يف     

عيش يف بيئا  ُمعقدة، مرتابطة، عن التغرّي بسرعة وعن التمايز والتجزؤ. حيث يصبح صعبا على تاجملتمعا  البشرية اليت 
املعرفة قصور كال من  أن نعزو إليهتعني هذا الذي ياألفراد واجلماعا  االجتماعية، املواجهة والتكّيف مع هذه الوضعية، و 
  والفهم للتحّوال  االجتماعية املالحظة على املستوينّي احمللي والعاملي.

جتاوز هذه النقائص وفهم  على لدى العلوم االجتماعية أدوا  نظرية، ومنهجية قادرة على مساعدة اجملتمعا      
وعي بأّن وضع السياسا  الفعالة هناك  ا،ذهجا . فضاًل عن التحديا  وحتديد السياسا  الالزمة لتلبية هذه االحتيا
طلب بيانا  يُوفرها البحث يف العلوم يتاقتصادية وثقافية، و -يتطلب قاعدة صلبة من املعارف يف ميادين اجتماعية

ولذلك  أن األمر ال خيلو من وجود تفكك، وعدم تواف  بني طلب اجملتمعا  وعرض العلوم االجتماعية. يدباالجتماعية. 
الرئيس للمبادرة العاملية يف العلوم سعى امللعّله و   .يف اجملتمع اهيتووضع اإعادة تقييم أداء العلوم االجتماعية، ودوره وجبت

 .مع هناية قرن وبداية قرن جديد ( اليت أطلقها اجمللس الدويل للعلوم االجتماعيةWSSIاالجتماعية )
اشتغال أنظمة التعليم يف أ( احلاجة إ ى اعادة تقييم وحتسني االبتكارا   : عكسيلقد صيغت كإطار مرن ميكن أن      

والبحث يف العلوم االجتماعية لتوجيهها أكثر حنو أنشطة ُُمّددة بالتغرّي االجتماعي وتأثرياته مع تشجيع اإلنتاج الذايت 
حفزة بالفضول ونشاط املنشورا ؛ ب( تعزيز املنفعة العامة للعلوم ا

ُ
السيما ضمن السياسا  الجتماعية، للمعرفة امل

القطاع اخلاص واجملتمع املدين. خالل املرحلة األو ى للمبادرة العاملية يف العلوم االجتماعية، كان من املقرر إجراء  ،ةيممو الع
، تغدية النقاش العاملي واقرتاح ابتكارا  للمنتجنيتسعى إ ى حتقيقا  دولية وإقليمية، تنظيم أوراش وإجراء دراسا  

سلسلة املبادرة العاملية يف العلوم االجتماعية عقب  جاء  فكرة إطالق للمستعِملني وهليئا  التمويل للعلوم االجتماعية.و 
إعادة التفكري يف » حول موضوع  l’OCDE -ة التنمية والتعاون االقتصادي نظمأطلقتها ممن الندوا  الدولية اليت 

«  التحوال  االجتماعية إدارة »للبحث التابعة للجنة األوربية وبرنامج ]املديرية العامة  .«العلوم االجتماعية 
(MOST نعقدة بـ أوتاوا

ُ
م؛ 1999سنة  Ottawa -( التابع ملنظمة اليونسكو سامها أيضا يف ةمويل هذه الندوا  امل

جاء  فكرة املبادرة  [.2001سنة  Lisbonne - ولشبونة Tokyo -م، بـ طوكيو2000سنة  Brugesبـ 
تس  «العلوم االجتماعية يف اجملتمع: شراكة جديدة » لعاملية يف العلوم االجتماعية أيضا من إعالن لشبونة املوسوم بـ ا

ُ
، امل

  مع سلسلة ندوا  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
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ل الندوة الدولية ةمت مناقشة موضوع املبادرة العاملية يف العلوم االجتماعية بإسهاب خالفقد  اذهعالوة على و      
علوم اجتماعية وسياسا  اجتماعية يف القرن الواحد » حتت عنوان  CISS -للمؤةمر الدويل للعلوم االجتماعية 

 (، حيث تبنت، هي أيضا، إعالنا. Vienne, décembre 2002« )والعشرين 
   :تجتماييةالعلوم اال فيا بريطانيالعالمية ل مكانةالاستطالع الرأي بشأن فكرة وتنفيذ  أوال.
 Economic and Social Researchاجمللس الربيطاين للبحث االقتصادي واالجتماعي )أصدر      

Councilالعلوم االجتماعية ) يف ملو ا  العي(، مبعية أكادميية مجعAcademy of Learned Societies in 
the Social Sciences) هو وكان اهلدف  1.ن الباحثنيهذا العمل امليداين حتت استشارة وإشراف جمموعة م

حتمل للبحث الدويل يف العلوم االجتماعية من وجهة نظر بريطانية. لنبدأ بالعناصر اليت مجعتها 
ُ
التعرف على النطاق امل

. لقد أعطانا هذا قائمة لرؤساء (Forbes, 2003)م، اليت رصد  أحسن اجملال  العلمية املتخصصة و ا  العليمجع
أوربا والواليا  املتحدة األمريكية، يف خر بعضها اآلطوة أو ى، بعضها يُنشر باململكة املتحدة و حترير هذه اجملال  كخ

 تُغطي التخصصا  وامليادين الرئيسة للعلوم االجتماعية. 
َعدة سلفا أفرادا  تمجع     

ُ
يف العديد من تقييما  نوعية لبحوث أكثر جّدة  اإطالع جّيد،ُ شاركو ذوي هذه الفئة امل

مشاريع  ويلقّيمون عينة كبرية ملشاريع حبث على املستوينّي الوطين والدويل على حّد سواء. فوج آخر ُمتكّون من مُ حيث يُ 
فوجا  ،م2001، لسنة العلوم االجتماعية للسنة املالية اخلاصة بتقييم البحث الربيطاين فرقُيشّكل رؤساء جلان البحث. 

 إضافة املستشارين الدوليني إ ى القائمة تةم ا.ربيطانيتائج أعمال البحث بصغريا آخر استفاد من فرصة جديدة لتقييم ن
، ، على غرار رؤساء شبكا  الربامج املوضوعية األوربية يف ميدان العلوم االجتماعيةبعد قبوهلم الدعوة اليت وجهت إليهم

م الربيطانية و ا  العلي، رؤساء مجعا وكاال  البحث احلكومية واجلمعي مسؤويلو مديريا  البحث للجنة األوربية  مسؤويل
 ة الربيطانية. يألكادميلفروع التخصصا   رؤساء مجعيا  العلوم االجتماعية لبلدان أخرى، ومسؤويلو 

دون ذكر أمساء حوايل مائيت مبحوث بغية مجع البيانا  واآلراء حول طالع الرأي إدارة است تةم :العمل منهجية ثانيا.
 جتماعيةالبحث الدويل يف العلوم اال

ُ
أن تلقوا  مدة مخسة عشر يوما لإلجابة بعدطالع يف االستستْجَوبني . لقد مت منح امل

على الرغم من . « ربيطانيالعلوم االجتماعية ليف ادولية فرص طري  لال خارطةاملساعدة على تطوير » السياق : عن  اشرح
ملمكن أن يشكل وسيلة أكثر مالءمة، مل يسمح املبنية بعناية والذي كان من ااتصال خمصص مع االستجوابا   وجود

 ضي  الوقت ونقص املوارد من استعمال هذه األدوا  االجرائية.
                                                           

: يرتكز املقال احلايل على استقصاء حول البحث الدويل يف العلوم االجتماعية بطلب من جملس البحث االقتصادي  ملحوظة.  1
ين  وبإجناز من لدن أكادميية العلوم االجتماعية. يعرتف الُكتاب للمجلس برتخيصهم الستعمال نتائج واالجتماعي الربيطا

 االستشارة. ال يُعرب هذا املقال عن آراء اجمللس وال األكادميية.       
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تؤخذ بعني االعتبار. طُلب من  مقرتحا تضمنا  نقاطا أساسية للبحث بطرق عديدة. بدأ بسؤالنّي طالع عاجل االست     
 
ُ
بالتعاون مع أكادمييني  إعطاء أمثلة. مت تطوير ُمتوى هذيّن السؤالنّي منح نقطة لكّل ُمقرتح، و، حيثما أمكن، ْسَتجَوبني امل

تعلقة 
ُ
مت طرح بعدها  الفرص املعروفة لدى البحث الدويل.برئيسيني يف العلوم االجتماعية. كان اهلدف تقييم قوة اآلراء امل

سَتجَوبني خبصوص نقاط قوة ونقاط ضعف 
ُ
نقاط قوة و  ربيطانيا،البحث بأسئلة مباشرة لتعمي  وجهة نظر األشخاص امل

 للفرص الدولية.« طري الورقة » انتظاراهتم خبصوص مت سؤاهلم عن أخريا،  بلدان أخرى، وإمكانا  التعاون.
سَتجَوبنيبذل التحقي  تقنيا  وأساليب سؤال متنوعة لتعمي  أفكار وآراء      

ُ
بعض األسئلة إ ى حيث دعتهم . امل

وامليادين الرئيسة للبحث  اضيع. قائمة تتناول خمتلف أنواع البحث، وأخرى خاصة باملو تصنيف بنود قائمة حسب األمهية
تعل  بالعلوم االجتماعية ب

ُ
نجزة يف سنة لقد . ربيطانياامل

ُ
م حول 2002مت إعداد القوائم انطالقا من معلوما  التقييم امل

 
ُ
سَتجوَ . (Forbes, 2003)يف العلوم االجتماعية تقن البحث امل

ُ
تشجيع على إضافة فئا  أخرى لألسئلة ب بونحظي امل

املوَجهة وتنقيطها. هناك أسئلة أخرى مفتوحة أكثر، تدعو إ ى معلوما ، آراء خبصوص املواضيع والنوعية. مت الرتكيز 
نجز ب

ُ
بالبلدان األخرى مع أنشطة حبث يف العلوم االجتماعية و  ربيطانياخصيصا على طبيعة ونوعية البحث الدويل امل

يف ُشَعب البحث الدويل اليت لديها التفكري ستجوبني . كان على املناشئةملية، إمكانا  التعاون، فكرة عن امليادين العاال
 أقصى االمكانيا  وتستأهل دعما مالّياً.

  مضمون استطالع الرأي:ثالثا. 
 :يــالبحث الدول (1  

ال ميكن إجنازها سوى  ،لفة من البحوث حسب األمهيةترتيب مخسة أنواع خمت املشاركني يف استطالع الرأيطُلب من     
 ي :يلــ امأنواع األنشطة ك جاء  مسة هي األكثر أمهية.ااخلعلى الصعيد الدويل. املرتبة 

  رق؛برامج حبث عرب الوطن بالفِ  -     
 ؛املشاريع الطولية ذا  مواقع متعددة -     
قاَرنة ذا  مواقع ُمتعددة؛  -     

ُ
 األشغال امل

 إنتاج واستغالل البيانا  الشاملة. -     
 أيضا إعداد قائمة ألنواع أخرى من أنشطة البحث وترتيبها حسب األمهية.ستْجَوبني ميكن للمُ     
 :ع وميادين البحثيضامو  (2  

ستْجَوبنيطُلب من     
ُ
إال  حيث ال ميكن للبحث أن يُنجز حسب األمهية وميدانا أيضا ترتيب ثالثة عشر موضوعا امل

 ع وميادين البحث كالتايل :يضاعلى الصعيد الدويل. جاء  مو 
 رق وبني الثقافا ؛عالقا  بني الفِ  -     
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 اعية؛ـجتمالا بنيةيف الاد و ـقتصي االـفالسيما تغرّيا  البنيا  السياسية  -     
 ؛ـةكمو ول احلـدراسا  ح - ة؛ـماا  السياسة العـدراس -     
 دراسا  حول العوملة؛ - صاد العاملي؛دراسا  حول االقت -     

 الالجئون وطالبو اللجوء؛ - اهلجرة؛ - ؛االنسانحقوق  -     
ستدامة؛ - التكنولوجيا  احلديثة؛ - أثر علم الوراثة اجلديد؛ -     

ُ
 البيئة والتنمية امل

 السالمة النفسية والتنمية؛ -     
 والرتبية. علملتااسرتاتيجيا   -     
ستْجَوبنيعلى تعني فة إ ى ذلك، باإلضا    

ُ
تتعل  بالدراسا  للفئا  العامة، تسمية امليادين اخلاصة، أو إعطاء أمثلة  امل

ع يضاأيضا إدراج وترتيب حسب األمهية مو تعني عليهم ، االقتصاد العاملي والعوملة. و ةكمو مة، احلاحول السياسا  الع
 وميادين أخرى.

 :رائدة يلى مستوى العالم انيابريطالميادين التي أصبحت فيها  (3
     

ُ
 جمال: ذكر ثالثة ميادين، كحّد أقصى، تفوقت فيها اململكة املتحدة عامليا يف ستْجَوبنيسؤال مفتوح يطلب من امل

كذلك تسمية، كحّد أقصى ثالثة بلدان هم  طُلب مناملنهجية، النظريا ، والسياسا  العمومية أو التطبيقا  العملية. 
 .بريطانيايف جمال البحث، مقارنة مع  تتمتع بقدرا ،

 :قدرات البحث في الخارج (1.3
ستْجَوبنيطُلب من     

ُ
الثقافة و ع أو بلدان أخرى لديها اخلربة اجلّيدة يضاذكر كحّد أقصى ثالثة ميادين، أنشطة، مو  امل

تمّيزة يف البحث والنوعية اجلّيدة للنتائج، فضال عن تسمية ثالثة بلدان حيث األع
ُ
مال اليت مت االضطالع هبا هي امل

ستْجَوبني. طُلبت جزئية أخرى من األكثر تقدما
ُ
هي ذكر كحّد أقصى ثالثة بلدان وميادين حيث تكون مشاريع  امل

 .يف بريطانيا التعاون مفيدة بشكل خاص
 :بريطانــيامستقبل  (2.3
ستْجَوبنيطُلب من     

ُ
أو عليها تطوير  بريطانياالناشئة حيث تستطيع  اإلجابة عن سؤال مفتوح يتعل  مبيادين البحث امل

 قدرا  البحث على املستوى العاملي. 
 :فرص دولية في العلوم االتجتمايية« طريق الخارطة »   (4
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ستْجَوبني أخريا، طُلب من     
ُ
وعلى توقعونه من خارطة الطري  للفرص الدولية يف العلوم االجتماعية. ذكروا ما يأن يامل

دا، ذكر كّل ميدان يف العلوم االجتماعية يكون له بُعدا دوليا ويتطلب ةمويال و/ أو دعما مؤسساتيا أو حنو أكثر حتدي
 هيكليا.
 :جـــنتائ رابعا.

  :مواصفات العّينـة (1  
ستهدفة.      

ُ
مت استقبال إجابا  من مجيع التخصصا  املالئمة، باستثناء العلوم االقتصادية، ومن مجيع اجملموعا  امل

سَلمة. إمجااّل، جا
ُ
تسع ومخسون إجابة مت تسجيلها. من ء العدد االمجايل لإلجابا  أكثر بكثري من عدد االستمارا  امل

حتمل 
ُ
بني هذه االجابا ، اثىن عشر مبحوثا شرحوا األسباب اليت جعلتهم ال يسرتجعون استمارا  ُمكتملة. ومن غري امل

 إّما أهنم كانوا غائبني، إّما أّن العناوين مل تكن صحيحة.ائتني مبحوثا قد تسلموا االستمارا ، املأّن 
كامل عن طري  اهلاتف أو بالطالع االستأسئلة  نعمن االجابا ، مثان وثالثون ُمشاركا أجابوا  % 30من بني      

 19ترتاوح بني  أرسلوه عن طري  الربيد االلكرتوين أو الربيد العادي. من الصعب تقدير نسبة االجابا  الفعلية غري أهّنا
 )من املائيت استمارة   %

ُ
قد أجابوا لتمكنهم من القيام   على اعتبار سوى التسعة واخلمسني مبحوثا) % 64رسلة( وامل

بسبب صعوبة طالع يف االست للُمستْجَوبنيوسيكون من املعقول أن خنتتم بالقول أّن الدراسة مثلت حتديّا . (بذلك
يف مثل هذه الظروف  بعض األسئلة.االجابة عن اليت واجهوها يف صعوبة هم الثري منالكمل خيف املوضوع ُمل الدراسة. 

نخفضة نسبيا منتظرة عند اسرتجاع االستمارا  اململوءة ُكلّياً القصري جّدا لإلجابة، مدى للوبالنظر 
ُ
مل تكن هذه النسبة امل

ينتمون ملؤسسا  بحوثا ( م% 63عشرون )أجابت عّينة ُمتنوعة من مديري البحث واجلامعيني. أربعة و  أو جزئياً.
 ( ينتمون ملؤسسا  أجنبية.% 37) بحوثا وسبعة عشرة م ،بريطانية

، 7 = تكرارع خربة كبرية. امليادين اليت تردد ذكرها هي العلوم االجتماعية )يضاأربعة عشرة ميدانا خمتلفا ذُكر  كمو      
 (، األنثروبولوجيا، العلوم السياسية% 11، 4 =  فس )علم النتاله (. % 14، 5 =  ( وعلم االجتماع )% 19

، الرتبية، التاريخ االقتصادي، اجلغرافية االقليميةلكّل واحد منها( الدراسا   % 8، 3 =  والسياسة االجتماعية )
ستْجَوبنيع أخرى مت ذكرها مرة واحدة من لدن بعض يضاالبشرية، األعمال وعلم االدارة. مو 

ُ
اشا ، : العمل واملع امل

 (.% 2، 1 =  قانونية، هتيئة االقليم والبيئة، واللغا  ) -الدراسا  السوسيو
 :البحث الدولي (2  

قرتحة يف االستبيان باألمهية، ومل      
ُ
وبرتتيب من موضوع آلخر.  كثريادرجة التقييم  تغرّي تحظيت مجيع أنشطة البحث امل

ق
ُ
=  معياري احنراف، 4.06اَرنة ذا  مواقع متعددة )متوسط = تنازيل، جاء متوسط درجا  التقييم: األعمال امل

(، توليد واستعمال ملفا  معطيا  دولية Ơ  =1.08، 3.74)م =  ددةـاكن متعـة ذا  أمـاريع الطوليـاملش ،(1.15
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(، برامج حبث عرب Ơ  =1.28، 3.59برامج دولية لسرب اآلراء والتحقيقا  )م = ( Ơ  =1.19، 3.71)م = 
تعلقة بتنوع Ơ  =1.16، 3.33اقع متعددة )م = الوطن مبو 

ُ
(. تعكس درجا  التقييم الواردة بشكل موحد األمهية امل

 البحث يف العلوم االجتماعية يف بُعدها الدويل.
سَتجَوبني، أضاف مخسة عشرة مشاركا إجابا  ُمكملة. ذكر  أقلية من     

ُ
. اأشكاهل خمتلفة  أعمال نوعية  ،(5) مخسةامل

تغرّية  بريطانيارأي العام على أّن هذا امليدان هام للغاية، وأّن يُؤشر ال
ُ
قوية. بيد أنّه مت الكشف عن خماوف تتعل  بالنوعية امل

فتقاده للصالحية العلمية االجتماعية بسبب افتقاره لألعمال القائمة. على اعتبار أّن العمل النوعي الدويل ُوصف حاليا با
 وللمقارنا  يف النتائج القاعدية. ايرة )التوحيد القياسي(عَ للمُ 
ةمت االشارة إ ى واحلال، ال ميكنه أن يشهد على بنية وفاق ليكون يف مستوى، مثال، العمل املقاَرن املتعدد املواقع.     

 لبلوغ حتسني نوعية وفعالية البحث الدويل، أو إلنتاجضرورة حتصيل املزيد من البحث النوعي وأكرب تنوع يف اآلن ذاته 
 عطيا  النوعية يف العلوم االجتماعية ضمن امليادين اخلاصة.م

 للتدابري التالية:بيانا  مرجعية ( و 5أو  4مت منح درجا  تقييم جّيدة )    
 حتقيقا  الكشف عن املوقف، حتليل الفاعلني، شبكا  وعمليا  عرب الوطن؛  -     
 اجلغرافية االقتصادية املقاَرنة؛ -     
     -  

ُ
 تعل  بالثقافا  والقّيم؛البحث امل

 التحقيقا  حول اللهجا ؛ -     
 ؛املقابال  مع النخب -     
 للفرضيا (؛ العمل التارخيي حول ظاهرا  وأحداث )تفضي لتسلسل زمين وفحوص حتليلية  -     
 حبث حول احملاكم الدولية؛ -     
 بناء النظريا (.الربامج النظرية ) - دراسة التكنولوجيا ؛ - التعددية؛ -     
على البحث مع أساتذة  مبدارس راقية لتكوين طلبة الدكتوراه » الضرورية للبحث، ُمطالبني أشار ثالثة إ ى الشروط     

كشفت واحلال،      .« تبادال  دولية للموظفني» و  «اجتماعا  مجاعية للبحث » ، « ذوي خربة دولية ُمعرتف هبا
 
ُ
الربيطانيني واألجانب بالنسبة مليداننّي ألنشطة البحث. مقارنة بالربيطانيني، ستجَوبني االحصائيا  فروقا هامة بني امل

ستجَوبنيأعطى 
ُ
 أمهية كربى لربامج سرب اآلراء وحتقيقا  دولية.األجانب  امل

 :ع البحثيضاميادين ومو  (3  
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ع أو ميادين البحث مرتبة على يضاأدناه مو  1ع وميادين البحوث مهمة. يُبنّي اجلدول يضاوقد اعترب  مجيع مو      
حسب أمهيتها. مل تتباين درجا  التقييم كثريا من ميدان أو موضوع حبث آلخر. مل ُيسجل أّي فارق هام إحصائيا بني 

 البحث حول السياسا  العمومية.سَتجَوبني مشاركني بريطانيني وأجانب. يف اجلزء املفتوح هلذا السؤال، ذكر تسعة مُ 
باإلشارة  تغطية وافيةفيما أعطى ُمسَتجَوب واحد  يف هذا امليدان البحثي، تعّلم السياسا  ونقلها. خرينآذكر ثالثة      

تعلقة بالنس  السياسي، باألفكار القاعدية الفرضيا ، التخمينا  املعيارية، التنفيذ  »إ ى 
ُ
حددا ، الدوافع، امل

ُ
تقييم امل

إ ى البحث حول ستجوبان أشار مُ يف السياق، . «وي واالقتصادي والنتيجة يف مجيع ميادين العمل احلكومي، اجلمع
قاَرنة للسياسا  العمومية. ال  االسياسة البيئية، سياسة الوك

ُ
تعِددة األطراف، والدراسة امل

ُ
إ ى آخرون  أشاريف حني امل

تعلقة بسالمة
ُ
الطفولة،  البحث حول سياسا  مكافحة املخدرا  واإلجرام )االرهاب(، فضال عن السياسا  امل

نظمة، باملناط  الريفية، باألمن االجتماعي، بالتجارة وباملدينة.
ُ
ميدان عام  باملنافسة، بالصحة، باألمن الدويل، باجلرمية امل

، حقوق االنسان، الشبكا  باو أر و ، مبا فيه قيادة املؤسسة، االجرام، البيئة وكمة، حول احلستجوبنيثان، أثاره ستة مُ 
الُنظم االدارية، العالقا  بني القطاع العام والقطاع اخلاص، و ة لنظام احلكم، األنرتنت، النظام العام واملصادر غري الرمسي

قاَرنة واآلفاق النظرية واحلال، فقد والدراسا  الريفية واحلضرية. 
ُ
ألقت االجابا  الضوء على جدوى الدراسا  امل

ستنبطة من االقتصاد
ُ
 .ية ومن علم االجتماع، من علم النفس، من العلوم السياسامل

قاَرنة ستجوبني موضوع أثار مخسة مُ يف السياق،      
ُ
الدراسا  حول االقتصاد العاملي، مع الرتكيز على أمهية الدراسا  امل

وإدراج البلدان يف طري  النمو، عمليا  األنشطة االقتصادية الدولية، األسواق املالية الدولية، النظام وبني التخصصا ، 
 لتغذية، ونقل التكنولوجيا.العاملي ل

الدراسا  حول العوملة، دراسا  األنساق الثقافية، جغرافيا العوملة، مشاكل التنفيذ وضوع ممستجوبني أثار ستة      
للعقالنية التنظيمية للهيئا  والفاعلني يف التحليل االجتماعي والثقايف  البتكارإ ى اسرتاتيجيا  العوملة، اناجتة عن ال

سوق املوارد األولية، و لرأمسالية وللظاهرا  العابرة لألوطان مثل شبكة األعمال لمقاومة النموذج احلايل الدوليني، 
 التدفقا  الثقافية واهلجرة. شّدد  االجابا  على احلاجة إ ى الدراسا  االبريقية حول األثر احمللي للعوملة.

الجتماعية والذهنية لعلم النفس والعلوم االقتصادية، عن موضوعا  حبث يف ميدان العمليا  اآخرين كشف مثانية      
َقاَرنة، دراسا  التقييم، الدراسا  التارخيية، الدراسا  بني الدول / الدولية، دراسا  

ُ
الدراسا  االجتماعية والثقافية امل

ليل االبتكار، أيضا عناية  خاصة ألسس أخذ القرارا  لألفراد بوصفهم أصحاب قرار، حتعِطيت أ حول األمن والنظرية.
 وتدابري البحث.

االحتجاج السياسي على الفوارق الثقافية واحلفاظ عليها حبكم األمر دعوا كذلك إ ى البحث عن أسباب ونتائج      
 Samuel - هانتينغقتونإ ى التأثري الشعيب لكتاب صموئيل  همالواقع. خبصوص هذا املوضوع، أشار أحد
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Huntington الفهم بوضوح بشأنه م(، كمثال عن موضوع دويل مل يُؤسس 1996ارا  )املوسوم بـ صدام احلض
على البحث يف العلوم االجتماعية. بعبارة أخرى من دون اجملهودا  املرتابطة للبحث الدويل يف العلوم االجتماعية، تبقى 

ضاربة أو املقالكثري من ميادين البحث مفتوحة على التحليال  والتفسريا  املؤسسة 
ُ
اربا  السردية بدال من على امل

 الظاهرا  امللموسة. لقد ةمت االشارة إ ى فوائد البحث املتعدد التخصصا .
 . ميادين البحوث والقدرا .1جدول 

 Ơ توسطم تكرار ترتيب
 0,88 3,97 34 العالقا  املشرتكة بني الثقافا  وبني اجلماعا 

 0,91 3,85 34 هجرة، الجئون، طالبو جلوء
 0,88 3,67 31 ول العوملةدراسا  ح

 1,11 3,67 34 بيئة وتنمية مستدامة
 1,08 3,53 35 سياسا  عمومية

 1,18 3,52 34 حقوق االنسان الدولية
 1,09 3,48 34 تكنولوجيا  حديثة

 1,11 3,44 33 اسرتاتيجيا  للرتبية والتعّلم
 1,13 3,41 33 دراسا  حول احلكم الراشد 

 1,33 3,31 33 تنمية وسالمة نفسية
 1,31 3,23 32 دراسا  حول االقتصاد العاملي

تغيري يف البنيا  السياسية باشتغال العوامل البنوية االقتصادية 
  واالجتماعية

34 3,21 1,36 

 1,27 3,21 34 أثر علم الوراثة اجلديد
 
 :رائدةبريطانيا الميادين التي تُعد فيها  (4  

كشف عن اتفاق شامل يمل مجلة ثرية من املعطيا ، إال أّن حتليل التفاصيل  الثاالجابا  عن السؤال الث مد أ    
عن استمرار حواجز التخصصا ، وخطابا  منفصلة  عمومّية. تعطينا هذه النتائج ُحجج قوية ع األكثرواضيحول امل

دة عدم وجود  لغة مشرتكة لفهم العلوم االجتماعية. إمجاالع ُمشاهبة، و يضواوُمتخصصة حىت يف م ، جاء  االجابا  ُُمدِّ
بالقدرا  املنهجية  له صلةا  عابرة، السيما ما بيانمثرية لالهتمام، وظهر  بيانا  الجاء  ع. ومع ذلك، يضاللمو 
 .ربيطانيال
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 :المنهجيةفي  (1.4
بريطانيا األجانب ني ستجوبرائدة عاملّية يف املنهجية يف غالبية امليادين. صّنف أحد املربيطانيا بوصفها االستشهاد بورد     

، على الرغم من أّن بريطاين آخربحوث على العكس من ذلك، أجاب م«. األكثر كفاءة يف معظم امليادين » بوصفها 
تفعل ذلك مبسامها  هامة يف بعض امليادين، فإهنا مل تكن رقم واحد عمليا يف أّي ختصص. والنقطة األكثر إثارة بريطانيا 

   على البحث النوعي.لالهتمام هنا هي التأكيد 
، حتليل األثنوجرافيا، منها مراجع متخصصة يف بحوثاةمت االشارة إ ى البحث النوعي من لدن اثىن عشر م -     

 احملادثة، التحليل اخلطايب واخلطاب؛
اد ( واالقتص3 = ستويا  متعددة ) مبةمت االشارة إ ى البحث النوعي يف سبع حاال ، مبا يف ذلك العوملة  -     

 القياسي؛
(، ُمتضمنا العمل على الوثائ  واألرشيف التارخيي االقتصادي، 5البحث التارخيي )  = يليه  ،بعد ذلك -

 الدميوغرافيا التارخيية والتاريخ الشفوي؛
قاَرن ُمتعدد املواقع، لإلحصائيا  االجتماعية الستطالعا  الرأي، لدراسا    -     

ُ
كان هناك مراجع عديدة للبحث امل

 ؛(2)  =  ا حلالة ولتقنيا  البحوث األخالقيا
أّما امليادين اليت ذكرها شخص واحد فقط جاء  كالتايل : حتليل الطبقا ، دراسة الثقافا ، البحث امليداين،  -     

التعميما  الغامضة، الدراسا  حول احلوكمة، البحث حول األنرتنت، اقتصاد املؤسسا ، علم النفس يف 
فلسفة االجتماعية الشخصية، دراسا  السياسة العمومية، البحث حول االدراك، املؤشرا  الوسط املهين، ال

، لوك االنتخايبساملعرفة، العوملة الفضائية، الاالجتماعية واالقتصادية، علم النفس االجتماعي، علم اجتماع 
ستخِدمني، اخل.

ُ
 إشراك امل

 :النظريــة (2.4  
ها رائدة عاملية يف املسائل النظرية يف كثري من امليادين. ةمت يف الغالب االشارة إ ى بوصف بريطانياةمت االشارة إ ى     

ال أتذكر أّي مسامهة   » هكذا : ستجوبني(، حىت وإن عرّب أحد امل11النظرية االجتماعية عن غريها من امليادين )  = 
 «خالل العشرين سنة األخرية.  الجتماعيةيف النظرية ا ربيطانيال كبرية

شار إليها، مبعىن النظرية فاعليضاكان هناك بعض الوفاق حول املو      
ُ
شبكة، النظرية الثقافية، النظرية ما قبل  - ع امل

(، متضمنة 7النظرية السياسية ثاين موضوع أكثر إشادة )  =   احلداثة/ ما قبل البنائية وعلم االجتماع املعرفة. جاء
العدل و ياسية التحليلية ومواضيع تعاجل النظرية الدميقراطية، االيديولوجيا فروع تاريخ الفكر السياسي والفلسفة الس



 متون                                      جامعة موالي الطاهر سعيدة                                          كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  

 17 2017ديسمرب: -العدد الرابع

النقدية، السالسل الزمنية و متنوعة حول النظرية االقتصادية )الكلية  مواضيعمخسة واالنصاف بني األجيال. تتبعها 
 لالقتصاد القياسي، واجلغرافيا االقتصادية احلديثة(.

ألشخاص املستجَوبون إ ى العلوم االدراكية، العالقا  بني اجملموعا ، نظرية األلعاب، يف ميدان علم النفس، أشار ا    
نظرية التحليل النفساين، النظرية النفسية االجتماعية، واالدراك االجتماعي. كما ورد  إشارا  عديدة إ ى القيادة 

 العاملية. 
هلوية االجتماعية. فيما ةمت االشارة إ ى امليادين التالية من عمار، النظرية الفضائية واما قبل االستإ ى ستجوبان أشار م    

العملي، اجلغرافيا الثقافية واالجتماعية، األلسنية احلاسوبية، التحليل اخلطايب،  - واحد فقط : البحثبحوث لدن م
قاَرنة التارخيية، التجارة الدولية، النظرية غري التمثي

ُ
لية، الدراسا  التنظيمية، تكنولوجيا التكامل األوريب، العوملة، النظرية امل

نظرية العمليا  االسرتاتيجية، التقسيم الطبقي، فهم طرق و الكلمة، األنثروبولوجيا االجتماعية، احلماية االجتماعية 
 الرعاية واالحتياجا  االجتماعية.و  االقليميةالتعّلم، النظرية العمرانية 

 :التنفيذ والسياسة العمومية (3.4 
رائدة عاملية يف التطبيقا  والسياسا  العمومية يف عدد بوصفها  ربيطانياار النظرية واملنهجية، ةمت االشادة بعلى غر     

بالنسبة « أكثر تقدما » وكانت « مزايا كبرية » لديها  بريطانياأجنبيان كيف أّن ستجوبان كثري من امليادين. شرح م
على هذا باإلشارة غالبا إ ى امليدان العام للسياسة وُيستدل  دان الرئيسة.للتطبي  السياسي للعلوم االجتماعية مقارنة بالبل

( 4الرعاية واخلدما  االجتماعية، التهيئة والسياسة العمرانية )  =  ذُكر (. بعده، 5العمومية والسياسة )  = 
لكل  3فوارق العرقية )  = السياسة البيئية وتطبيقاهتا، تكنولوجيا  االعالم واالتصاال ، العالقا  بني األعراق وال

، العوملة، الصحة وعلم اجتماع الصحة نوعواحد منها(، تسوية النزاعا ، التكامل والتوسع األوربينّي، التنمية ومسائل ال
 لكل منها(. 2)  = 

لة، التدخال  الفعاو لكل من امليادين التالية : التقييم، االستهالك، االحتاد النقدي األوريب بحوث أشار كل م    
العائال  واجملموعا ،  التحليال  االمربيقية للسياسا  العمومية، اجملموعا  والتجارة العرقية، دراسا  التقييم،

سياسة سوق العمل، علم االدارة وتنظيم الصحة، العوملة االقتصادية و الدراسا  األنثوية، برامج استطالع الرأي الدولية 
ختلط 

ُ
الوقاية، البحوث حول املخاطر، السياسة الريفية، الرتبية العلمية، الدراسا   غوجيا،فهم البيداو الكلية، االقتصاد امل

حول التكنولوجيا والعلم، االدارة االجتماعية، االقصاء االجتماعي، العمل االجتماعي، علم االجتماع، ختطيط الرتفيه 
 لكل منها(. 1والسياحة، السياسة التجارية، تكوين الباحثني )  = 

بعض استدل . ربيطانياالبلدان اليت هلا قدرا  ُماثلة لستجوبون املذكر  :بلدان التي لديها قدرات ُمماثلةال (4.4 
؛ على ربيطانياُماثال ل ىمستو على بلد أو بلدان ّددة حيث حيوز آخرون ميادين ُمُ ذكر قدرا  عامة ُماثلة، و بستجوبني امل
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(، اسرتاليا وفرنسا 9، يليها أملانيا )  = ي ةمت يف الغالب االشارة إليهاـ( الت19غرار الواليا  املتحدة األمريكية )  = 
إ ى كّل من اليابان،  بحوث(. أشار م2رويج )  = ـ( والن4(، هولندا )  = 3لكل منها(، كندا )  =  7)  = 

 اسكندنافيا والسويد.
 األمهية. : تظهر أمساء البلدان ُمرتبة على حسببيانا أدناه يوجز هذه ال 2اجلدول 

 البلدان التي تتمتع بقدرات مماثلة دانـــمي
  منهجية

 الواليا  املتحدة األمريكية استخدام مقاَرن للبيانا 
 الواليا  املتحدة األمريكية تقييم السياسا  العمومية

 الواليا  املتحدة، فرنسا مناهج كمّية
  نظريــة

 ندا، اسرتالياالواليا  املتحدة، هول عالقا  بني فرق البحث
 الواليا  املتحدة، اسرتاليا علم اللسانيا  وتكنولوجيا الكلمة

 الواليا  املتحدة فـكر سياســي
  ةـتنفيذ وسياسـات يمومي

 أملانـــيا ةـشـؤون اقتصادي
 الواليــا  املتحدة، فرنــسا، أملانــيا نزاعا  وتسوية النزاعا 

 ، فرنــساالواليــا  املتحدة سياسـة التنميـة
 الواليا  املتحدة، فرنســا، النرويج ختطيط ومارسة بيئية
 النمسا، ايطاليا، اسكندينافيا توسيــع وتكامــل
 الواليا  املتحدة، هولندا، أملانــيا علم اجتمـاع الطــيب

 اــالواليا  املتحدة، اسرتالي فــهم تربــوي
 ا  املتحدة، أملانيــااسرتاليا، هولندا، الوالي عالقــا  عــرقية
 الواليا  املتحدة، أملانيــا، السويد أبـحاث املخـاطر
 اــاسرتالي سيــاسـة ريــفية
 الواليا  املتحدة، اسرتاليــا إدارة اجتمــاعية

 الواليــا  املتحدة، فرنــسا، أملانــيا، اسرتاليــا األثر االجتماعــي للعلم والتكنولوجيا
 الواليا  املتحدة، كنــدا ـيالعمل االجتماعـ
 الواليــا  املتحدة تكويـــن الباحثــني
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 الواليا  املتحدة، كنــدا، النــرويج سياسة التجارة اخلارجية
(، كندا، هولندا، 2َوأملانيا )  =املتحدة  اليا و ال ختطيط وسياسة عمرانية

 فرنسا
 أملانيــا، اليابان، فرنســا صحة وأمن يف مكان العمل

 
 

 ل البلدان األخرى والقارا  بقدرا  ُماثلة لربيطانياتُبنّي عدد ةمثّ  1الدائرة البيانية 

 
 
 
 
 
 
 

 . تُبنّي عدد درجا  البلدان األخرى والقارا  حيث االقبال على البحث األكثر تقدما 2دائرة بيانية 

 الواليات المتحدة

 ألمانيـــا

 استرالـــيا

 فرنســــا

 كنــــــدا

 النرويج

 هولنــــدا

 اسكندينافيا

 اليابــــان

 النمســـا

 ايطالـــيا
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 . قدرا  البحث خارج بريطانيا3جدول 

 البلدان )مرتبة يلى حسب األهمية( ــاديـنمي
 أمريكا الالتينية، اهلند، اليابان األنثروبولوجيا

 ، كنــداالواليا  املتحدة علم النفس التطبيقي 
 كنـداالواليا  املتحدة،   حبث مقاَرن دويل
 الواليا  املتحدة، اسرتاليا علم اإلجــرام
 أورباالواليا  املتحدة،  دراسا  ثقافية

 الواليا  املتحدة علم اجتماع اقتصادي
 الواليا  املتحدة اقتصاديـة نظريـة

 الواليــا  املتحدة دراسا  االنتخابا 
 الواليــا  املتحدة التجريب السياسي االمربيقي
 الواليا  املتحدة االثنوميتودولوجي واالثنوجرافيا

َؤسسة
ُ
 ااسكندينافي السياسا  العمومية االمرييقية امل

 ، اسبانيـــا، أملانــياكنــدا النظام الفيدرايل
 (2الواليا  املتحدة ) = نظم االعالم اجلغرايف

 الواليا  املتحدة  العوملـــة
 أوربـــا االبتكار يف التكنولوجيا العالية االتقان

 الواليا  املتحدة، هولندا، أملانيا، ايطاليا، النمسا عالقا  بني اجلماعا 

 الواليات المتحدة

 ألمانـــيا

 هولنــــدا

 كنــــــدا

 فرنســـا

 أوربـــــا

 استرالــيا

 اسكندنافيا

 ايطالــــيا

 بلجيـــــكا
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 ايطالـــيا اعية اقليميةسياسة صن
 الواليــا  املتحدة دراسا  دستورية
 الواليا  املتحدة حقوق وجمتمع
 (، أملانــيا2الواليا  املتحدة ) = حبث طولـــي

 الواليا  املتحدة، كنــدا دراسا  االدارة
 أملانيــاََ  دافعيــة

 الواليا  املتحدة، هولنــدا علم النفس العمل
 اسرتاليا، زيلندا اجلديدة العمومية اصالح السياسة

 هولنــدا، اسكندينافيا علم السياسة العمومية
 فرنســا، أملانــيا مؤسسا  سياسية
 فرنســـا فلسفــة سياسيــة
 أوربا جغرافية سياسية
 الواليا  املتحدة علم السياســة

 الواليا  املتحدة علم السياسة االجيايب
 رنســـاف نظرية ما بعد احلداثة
 (2الواليا  املتحدة ) = مناهج كمية ونوعّية
 الواليا  املتحدة عالقا  بني األعراق

 (، فرنسا، أملانيا، كندا، اسرتاليا، هولندا2و.م.أ ) = االبتكار يف البحث وتطّوره
 الواليا  املتحدة األمريكية )و.م.أ( االستشعار اآليل عن بعد
 اليا  املتحدة، أورباالو  دراسا  االجتماعية للمالية
 الواليا  املتحدة، هولندا، أملانيا، بلجيكا االعرتاف االجتماعــي
 الواليا  املتحدة، هولندا معضال  اجتماعية

 (2الواليا  املتحدة ) = علم اجتماع التنظيما 
 الواليا  املتحدة التقسيم الطبقــي

 (2الواليا  املتحدة ) = عبور احلدود الوطنية 
 الواليا  املتحدة  ـر حضريفقـ

 الواليا  املتحدة( الصحة يف العمــل
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 ذكررغما عن ادارك سيطرة الواليا  املتحدة، . توضح توزيع البلدان على ثالث جمموعا . نالحظ 4الدائرة البيانية 
( عندما 50( أو تلك لبقية العامل ) =82أكثر من البحث األمريكي ) = (92 =املستجوبون البحث األوريب )

  يتعل  األمر مبراكز االمتياز، بالريادة العاملية خارج بريطانيا، والتعاون املثايل.
 

 
 :قدرات البحث بالخارج (5  

ثقافة البحث األكثر تطّورا و حيث اخلربة العالية  يعضاإ ى امليادين، األنشطة واملو الرأي  يف استطالع أشار املشاركون    
حققةوأحسن النتائج 

ُ
هّيمنت إشارا   بلدان تتمتع بقدرا  عامة دون حتديدها.ب هم. استدل بعضبريطانيامن خارج  امل

تحدة ني يف هذا الرأي:ستجوبإ ى الواليا  املتحدة على هذه املالحظا  حيث اشرتك العديد من امل
ُ
 » الواليا  امل

إهّنم الرواد افرتاضيا على نطاق أوسع، باستثناء احلاال  اليت ةمنعهم فيها التحّيزا  » ، « ُتسيطر عمليا يف مجيع النواحي 
(، كندا، اليابان، أملانيا، 8البلدان اليت ذُكر  هي: الواليا  املتحدة )  =  «.مبيزة عاملية  ونتمتعيرمبا » ، و «املعيارية 

ع وأشاروا إ ى البلد يضاأيضا ميادين ُُمّددة، أنشطة ومو  ستجوبونذكر امل    لكل منها(. 2ة )  = والبلدان االسكندنافي
والبلدان حيث ( ميادين اخلربة باستثناء توضيح 1)  =  3األجنيب الذي يبدو هلم حيتل مكانة رائدة. يستعرض اجلدول 

  ميدان ُُمّدد. العمل أكثر تطّورا يف كلّ 
 :بريطانيان حيث المشاريع التعاونية تعود بالفائدة يلى وبلداميادين  (1.5  

ميادين البحث والبلدان حيث مشاريع التعاون تكون ذا  إفادة للعلوم االجتماعية الربيطانية.  املستجوبونذكر     
تحدربيطانياببلدان تُفضل عامة العلوم االجتماعية يف البحث التعاوين ب هماستدل بعض

ُ
 األمريكية ة. كانت الواليا  امل

 الواليات المتحــدة

 أوربــــــا

 بقية العالــــم
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ا ـدا، وآسيـا، هولنـا، فرنسـدا، أوربـا، كنـ(، افريقيا، اسرتالي3، متبوعا باليابان )  = (11  = ) تكراراالبلد األكثر 
 البلدان التالية: الصني، أملانيا، املكسيك، السويد والبلدان النامية. بحوث واحد(. ذكر م 2ة الشرقية )  = ـاجلنوبي
حّددة التالية والبلدان حيث التعاون يُفضل العلوم االجتماعية بأيضا ميادين ال واذكر 

ُ
 4. يستعرض اجلدول ربيطانيابحث امل

  باستثناء توضيح(. 1البلدان مرتبة حسب األمهية )  = 
 . منظــورا  البحث التعاونــــي4جدول 

 البلـــــدان  ميــاديـن
 أملانيا، هولندا، الواليا  املتحدة، اسرتاليا النماذج السببية للمواقف االجتماعية

 أوربــا تكنولوجيا االتصال 
 ، أورباالواليا  املتحدة، كنـدا حول االسرتاتيجية والتسيريخاص -مادراسا  مقارنة ع

 فرنســـا حتقيقا  مقارنة
 روسيـــا، الصني أمن عمومي ومكافحة ضد اإلجرام

 اليابان، الصـني حبث بني الثقافا 
 الواليا  املتحدة تقويض املصاحل

 ، البلدان الناميةسنغافورةجنوب افريقيا،  حول جغرافية التنميةدراسا  
 أملانيــا دعارة، عبودية وخمدرا 

 ، أورباالواليا  املتحدة تاريخ االجتماعـي واقتصادي
 أوربــا جغرافية اقتصادية 

 الواليا  املتحدة جتريب السياسة العمومية
 الواليا  املتحدة امل أوربــيتك

  ، أوربــاالواليا  املتحدة العوملـــة
 بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، أملانيا، هولندا عالقا  بني اجلماعا  ونزاعا 

 أمريكا الالتينية، آسيا الشرقية اقتصاد سياسـي دولــي
 أملانيـــا أمـن دولــي

 دةالواليــا  املتح سياسة أمريكا الالتينية
 الواليا  املتحدة شرعية سياسيــة

 أوربــا دراسا  حول اهلجـــرا 
 أوربــا، أملانيـــا علم السياسة
أملانيــا مـواقف سياسيــة ََ 
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 اسرتاليا، كنــدا دراسا  ما بعد االستيطان
 روسيــا دراسا  ما بعد االشرتاكية

 الواليا  املتحدة دراســا  كميــة
 بلدان يف طري  االنضمام أوربــا الوسطـى والشرقيةتنمية اقليمية يف 

 أوربــا، الشرق األوســط بيانـا  حول الّديـــن
 الواليا  املتحدة نظريــا  ومناهــج علوم الّديـــن

 هولنــدا، السويــد حبث حول املخاطــر
تقّدمــة

ُ
 الواليا  املتحدة نتائج اجتماعية للمورثا  امل

 الواليا  املتحدة يتبايــن اجتماعــ
 السويــد محاية اجتماعية

 فرنســـا اقتصادي-اقصاء اجتماعي
 فرنــسا، أملانـــيا علم اجتماع االقتصاد واملالية

 كنــدا، اسرتالــيا حكومـــا  اقليمية
مسائل، سياسا ، إعادة جتديد، تنمية وجغرافية 

 احلضريا 
 ا(، اسبانيا، أوربــ3الواليا  املتحدة ) =

 
 :ابريطانيــُمسَتقَبل البحث الدولي ب (2.5 

ع البحث اليت تستطيع أو يضازيادة على قائمة امليادين الناشئة ومو  .تمامهُمثرية لالجاء  االجابا  عن هذا السؤال      
ول طبيعة ِووجهة تطوير كفاءهتا ضمن الرتتيب العاملي، أدرج بعض املشاركني تعالي  تقييمية واسرتاتيجية ح بريطانياعلى 

ضمنا أو صراحة. مت التعبري يف املناهج النوعية سواء بريطانيا قدرا  جمددا   كر . وكذلك  ذُ ربيطانياالعلوم االجتماعية ب
تزايدة جلمع ال

ُ
املستخرجة من التحقيقا  االوربية  بيانا ، للبحث وتكامل البيانا حبماسة عن مساندة منح املوارد امل

تطبيقية. حظيت ميادين أخرى بدعم متعدد التخصصا  على غرار : حتليل  إ ى سياقا ت االشارة والدولية، مثلما ةم
( الدراسا  االقتصادية )التنمية، املالية، النمو وإعداد النماذج( )  = 6الوراثة اجلديد )  =  مالعلوم، تكنولوجيا علو 

يادين مت ذكر كال من امل (.3اهلجرا  )  = (، دراسة الصحة و 4(، االدراك، دراسا  املخ وعلم األعصاب )  = 5
كتسب، حتقيقا  النظرية و ، اجلغرافيا، اشكاال  سوق العمل يبر الو التالية مرتنّي : االحتاد ا

ُ
التفاعل بني الفطري وامل

 واحد كال بحوثاالجتماعية، نظريا  امللكية، دراسا  التهيئة العمرانية، والدراسا  حول احلماية االجتماعية. ذكر م
شبكة، احلياة االصطناعية، تنمية وتربية الطفل، نظرية التنمية وتطبيقاهتا، علم  - من ميادين البحث التالية: نظرية فاعل
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رتكز يف اآلن على ال
ُ
مبحث أسباب املرض، التحليل املبين على املالحظة واالختبار  والنظري، تجرييب السياسة امل

العقالنيا  التنظيمية والثقافية للرأمسالية، و االعالم واالتصاال ، التسويقية  للسياسا  العمومية، العوملة، تكنولوجيا 
لم اجتماع األديان، دور الثقافة يف سلوك عنظرية التحليل النفساين، و التحليل االستخالصي، احلوكمة متعددة املستويا  

 يكلة ودراسا  السياحة والرتفيه.نظرية اهلالتداعيا  االجتماعية والسياسية لتنمية عاملية غري عادلة،  البشر،
دهش، يف االجابا  عن هذا السؤال، وأكثر ما يُ  :خارطة الطريق للتطلعات الدولية في العلوم االتجتمايية (3.5  

يف إعطاء مؤشرا  حول ُمسَتقَبل العلوم االجتماعية على الصعيد الدويل. قد يكون هو الصعوبة اليت وجدها املبحوثون 
اب بنيا  واضحة أو برنامج تطوير للبحث الدويل، بالرغم الربنامج االطار للبحث لالحتاد االوريب هذا راجع إ ى غي

تبادل بني اجملالس الوطنية لتمويل البحث. وهكذا، 
ُ
أحسن الباحثني يف العلوم يرتدد أو يعجز واالمكانا  التقنية للتعاون امل

ة مفادها الرتحيب بفرص البحث قو فكرة رائجة بمع ذلك، هناك ل. اقرتاح أفكار واثقة وطموحة للُمسَتقبَ  عناالجتماعية 
 الدويل وضرورة تطويرها.

آماهلم خبصوص التطّورا   نهمني، أعطى مثانية وعشرون مبحوثا تعالي  ُمفصلة. شرح أربعة مستجوبمن بني امل     
حّددة للبحث )مثل ما له صلة بالعالقا 

ُ
دّنسة والعلميةو  امل

ُ
ميكن تصنيف باقي التعليقا  ضمن فئتني:  .(التصّورا  امل

 طري ( واحتياجا  ُمتصورة.التطلعا  عامة )خارطة 
ع. يضاعن تطلعا  العلوم االجتماعية الدولية، ةمحور  حول ثالثة مو  بحوثااثنا عشر محتدث  :تطلعات يامــة (4.5  

اجلغرافية الفضائية التطبيقية، تطوير مناهج و ولوجية ت إثارهتا )أخالقيا  العلوم البيأوهلا، جمموعة مشاكل ُُمّددة للبحث ةم
» احلاسوب، دور الثقافة يف الصراعا  الدولية واحلوكمة االوربية والدولية(. أشار مبحوث إ ى احلاجة إ ى الرتكيز على 

صاد، للعوملة لالقت« باإلشكاليا  الكربى» اليت ختص النظرية واملعرفة، وكيف يتصالن « التساؤال  الكالسيكية الكربى 
 والربط بني مجيع اجملتمعا .

» يبدو شامال. ظهر هذا ضمن أشكال خمتلفة، مثال، بعد ذلك، مت ذكر الفوارق االجتماعية والثقافية ضمن جمتمع      
أخريا، مت الرتكيز بشدة على «. التجربة الطبيعية لالحتاد األوريب » ، «التحليل الثقايف اخلاص الستكمال التحقيقا  

قاَرنة وجيمع معطيا  جتريبية ومعيارية، وجيمع مدخال  املناهج الكيفّية والكمّية. ت
ُ
طوير البحث الذي يُثمن الدراسا  امل

أّشر املبحوثون على السلوك الواحد للفرص بأروبا )املؤسسة األوربية للعلوم، االحتاد األوريب( للقيام مبشاريع تعاونية ال 
أمريكية؛ الباحثون مستعدون الغتنام الفرص املعروضة  -اديغما  أو مسائل البحث الشمالحتدها اتفاقيا  املناهج، الرب 

تباين هام هبذا الشأن بني من جهة أعمال العلوم واحلال، فقد برز لعمل مقاَرن ضمن تعاون وثي  داخل اإلطار األوريب. 
قاَرنة اليت ميكن أن تُنقل إ ى الواليا  املتحدة

ُ
طّورة ولكن ،االجتماعية امل

ُ
ها يف الواقع ُمهملة، ومن جهة أخرى القدرا  امل

املستمر للبحث باملهم جدا،  تطويرالالريادة. مت اعتبار  بريطانياوقيد التطوير يف العلوم االجتماعية بأوروبا، حيث تتصدر 
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مت اقرتاح  بشكل خاص، ،هذا الصدديف السيما ضمن أف  عمل عمومّي، حيث حيتاج االشتغال على التعقيد تشجيعا. 
ضمن أخذها يف احلسبان حىت تلربناجمها االسرتاتيجي يف مادة العالقا  األوربية إلدراج برامج البحث  بريطانياةمديد 

 املناقشا  األوربية.
يف  يمثانية وعشرون مبحوثا احتياجا  البحث املستقبل برز، أستجوبنيمن بني امل :احتياتجات البحث الدولية (6  

، جيب بحوثاع اليت مت تناوهلا متشاهبة جدا. بالنسبة ألحد عشر ميضاجاء  املو ية ضمن سياق دويل. العلوم االجتماع
مشرتكة التمويل ال توفري بيئة مؤسساتية وبنيوية جّيدة لتسهيل البحث الدويل. طالبوا خاصة باآلليا  لتطوير مشاريع 

أو تعي ، أو حىت تُعرقل، برامج حبث دولية متازة ذا  كل خطوة منها قد تؤخر تتطلب تقييما خارجيا متعددا أو مكررا،  
و  ESRC أمريكية )مثل -مبادرا  أجنلوأعماال ذا  أولية على غرار  مالئمة ال جدال فيها. اعترب بعض املبحوثني

NSF).اسا  شّدد آخرون على الدعم اجلّيد لألسفار قصد الدر  ، باإلضافة إ ى التكوين يف الدكتوراه وما قبل الدكتوراه
يرمي االمجاع العام على ضرورة النظر يف . Fulbrightالدولية، أو أيضا على إنشاء أنظمة غري أمريكية معاِدلة آللية 

قدم 
ُ
  لشبكا  األكادميية على مجيع املستويا  املهنية.لزيادة هامة يف الدعم امل

تستشريها ل) ربيطانياومراكز حبث كبرية ب أحل مخسة مبحوثني على احلاجة إ ى توفري خارطة أو ملخصا جملموعا  
البحث الدولية يف العلوم  يعضاةمويال  خمتلف مو  وكذااجلامعا  األجنبية(، فضال عن مؤشرا  واضحة حول البحث 

 .بريطانيااملناصب الدولية يف مجيع ختصصا  البحث يف  عناالجتماعية. أثار الكثري احلاجة إ ى نوعية جيدة لإلعالم 
كثر تنظيما، إ ى جانب إعداد مناهج مقاَرنة، مثال األقاَرنة املث احباألمخسة مبحوثني، أنّه من األمهية مبكان دعم ى أر   

يف ميدان السياسة االجتماعية. اثنان من املبحوثني ساندوا فكرة أن يكون للبحث الدويل العديد من األهداف املختلفة. 
 دراسة االشكاال  الشاملة مثل شيخوخة الساكنة، ثالث إجراء مقارنا  يكون أول هدف دراسة املشاكل الدولية، ثاين
لضمان  بربيطانياللعلوم االجتماعية القدرة الكمية ةمت االشارة إ ى زيادة ُُمّددة. ومن بني االحتياجا  األخرى املذكورة 

ترقية روابط جّيدة وتعاون جّيد بني و ه كبرية يف مستوى الدكتوراه وما قبل الدكتورا  نوعيةاملزيد من توظيف اجلامعيني ذوي 
منتهية وكاال  البحث ومجعيا  العلوم؛ يف األخري، من األمهية مبكان جتنب االنغالق ضمن مقاربا  ومنظورا  

 .الصالحية
 :المالحظات النقدية  خامسا.

يف العلوم االجتماعية لديهم رأيا حسنا عن البحث   األجانبنياملبحوثاتضح أّن غالبية  :الثقافيكوِّن المُ  (1  
ولئن كانت الواليا  املتحدة . أي تصّور أكثر دقة ؟ ها، يف حني أّن التعليقا  السلبية صدر  عن مبحوثني منبربيطانيا

 بريطانياحسب الرأي الغالب حتتل الصدارة العاملية يف امليادين الرئيسة للعلوم االجتماعية، بيد أنّه كثريا ما يُنظر إ ى 
الريادة العاملية يف بعض ب ةطالبامل بريطانيابوسع جا لبحث علمي دويل ذي مستوى عاملي. باإلضافة إ ى هذا، بوصفها ُمنت
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وعلى الرغم من التعليقا  السلبية الصادرة عن بعض املبحوثني،   .يادين السالفة الذكرامليف  احلقول املعنية بالبحث
أبان واحلال، مستوى عايل يف مجيع ميادين العلوم االجتماعية. كشفت االجابا  الربيطانية مبا يكفي عن حبث دويل من 

اعرتفوا بأّن هذه التحديا  هي املبحوثون عن وعيهم بالعيوب احلالية للعلوم االجتماعية وبالتحديا  اليت تواجهها. لقد 
الصورة الناشئة  أعماال ُُمّددة.مشرتكة مبراكز االمتياز يف العلوم االجتماعية عرب العامل، وبأّن مشاريع قيد االجناز تتطلب 

هي جملتمع حبث نشط وُمنتج، ُملتزم بقوة بالبحث الدويل ومبستوى عاملي. بعبارا  ُُمّددة، جند يف هذه النتائج أسباب 
 ا نشطاأوربي اتتصدر حبث بريطانياتدعو إ ى التفكر يف، إن كانت الواليا  املتحدة األمريكية حتتل موكدا ريادة عاملية، فإّن 

 ومتينا يف العلوم االجتماعية.
عرب عنها، ُمتقِدمة عن البلدان اليت بوسعها املطالبة باملرتبة  بريطانياهذا يضع بوضوح      

ُ
يف املرتبة الثانية؛ حسب اآلراء امل

عطى للبحث الدو  الثالثة
ُ
يل يف بلدان )أملانيا، فرنسا، هولندا، اسكندنافيا(. باملوازاة، نستطيع االشارة إ ى االحرتام امل

هناك وعي طموح بأمهية التعاون مع الشركاء األجانب. يستند هذا إ ى املطالبة باآلليا  اجلديدة وحتسني التدابري أخرى؛ 
تخذة عرب الوطن لتشجيع الشركاء وةمكني

ُ
  البحث الدويل. امل
على تقدمي جمموعة متنوعة من  ييف استطالع الرأ "خريطة الطري " املشاركنياستعارة عبارة   حفز  خارطة الطريق( 2  

االجابا ، انطالقا من املسارا  إ ى مواقع  االهتمام السياحي مرورا بطرق النقل. حُتيل فكرة مسار إ ى نظرة البلدان اليت 
ن ؛ يليها جمموعة ملدى الواليا  املتحدة حضورا دولّيا ُمهّيِمناتُؤدي دورا هاما يف البحث الدويل يف العلوم االجتماعية. 
، حول هذه النقطة، ذا  ربيطانيااسرتاتيجي. املرتبة الثانية ل -الفاعلني أقل أمهية موزعة حسب قدراهتا وموقعها اجليو

احلقول األمريكية واألوربية للبحث يف العلوم طرق حاسم، عند نقطة االلتقاء بني  ىتقلضمن م بريطانياتقع  منفعة كبرية.
ُتشكل يف حّد ذاهتا ملتقى يضمن بني هذيّن اجلهتنّي اهلامتنّي وصلة بني فوارق  اول بأهنّ االجتماعية. بطريقة ما، ميكننا الق

 ربيطانيافيما يتعل  بالتبادال  الدولية يف العلوم االجتماعية، أحل االعرتاف األوريب ب احلجم، اللغة، التخصصا  العلمية.
أن  بريطانيايا  املتحدة األمريكية. إذا الرسالة واضحة. على على أّن عليها القيام بدور هام يف العالقة بني أوربا والوال

اليت تستمدها من احتالهلا للمرتبة احلامسة يف البحث  ترى يف االجتاهنّي، وتبحث عن حتقي  احلد األقصى من املنافع
يه ملتقى الطرق على حنو يتنقل فالدويل يف العلوم االجتماعية. يصعب ختّيل تطّور رسم خرائط البحث على أمد متوسط 

تؤشر صورة أخرى إ ى  ومع ذلك، من األمهية مبكان استمرار استثمار يف البحث الدويل على أمد طويل.إ ى مكان آخر. 
أجزاء أخرى من العامل. إّن رسم خريطة  ُمتوى التبادال  الدولية يف العلوم االجتماعية، وإ ى امتداد الوصال  القائمة مع 

حجما. يف الواقع، يُغطي  وجها  اخلطوط اجلوية الربيطانية، مقارنة مع ناقلني وطنيني أصغر كهذه يشبه نوعا ما خريطة
هنا هي أن هناك خربة مثينة،  هاالبحث الربيطاين يف العلوم االجتماعية العامل بطريقة ُماثلة. والنقطة اليت ينبغي أن نتذكر 
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جانب لعملية جنبية. يتعل  األمر هنا مبورد، أكثر من باإلضافة إ ى وصال  كثيفة بشكل خاص مع باحثني من بلدان أ
 لعلوم االجتماعية؛ وليس من احلكمة اعتبار بعضا من هذه الوصال  بوصفها أقل مردودا على األمد القصري.احبث يف 

لى مقارنة ببلدان أوربية أخرى ماضية ع بريطانيايبدو أّن العلوم االجتماعية يف  ماذا ين المسارات نفسها ؟ (3  
مستوى عاملي يف تطوير البحث مبناهج تتمّيز هبا عن السبل اليت ينهجها الباحثون األمريكان متبوعة جبانب مهم بالنشاط 

 يف اخلارج. امليزا  الرئيسية هي:
 والكمية؛تطوير استطالع الرأي وأشكال أخرى من مجع املعطيا  املقاَرنة  -     
إخضاع  -   االقتصادية السياسية، االجتماعية والثقافية على الصعيد األوريب؛ توسيع مناهج املقارنة لإلشكاليا -     

 العلوم االجتماعية للعمل امليداين والقرار العمومي؛
 البحث الكيفية. اخلربة يف مناهج -     
رمبا أفضل مثال  هبا مشكل وعقبا . بدال من مناط  نجزا  يف ميادين ُُمّددةمبإ ى هذه امليزا   كثريا  االشارة ةمت     

االجتماعي األوريب، الذي غطى تسعة عشر بلدا، بتمويل مشرتك الستطالع ملبحوثني، هو ااوالتعاون، أشار أحد  لإلبداع
هذا التحقي  رصد وتفسري التفاعال  املؤسسة األوربية للعلوم. يستهدف من جمموع جمالس البحث، واللجنة األوربية و 

 توازن إ ىربية ومواقف، قناعا ، وسلوكيا  ساكنة أوربا يف جممل تنوعها. يستند التحقي  بني التغريا  يف اهليئا  األو 
نجزة مبتانة، مشاركة الفاعلني من ذوي احلسم، والقيادة 

ُ
مناسب بني الصرامة املنهجية، اشكالية العلوم االجتماعية امل

تمرسة.  
ُ
املعطيا  على الصعيد الدويل، وهي تعمل كشف التحقي  عن بعض مشاكل التحقيقا  السوسيولوجية ومجع امل

للممارسة اجلّيدة، حيث يتواف  مع بشكل ملحوظ على تطوير العلوم االجتماعية األوروبية. مُيثل التحقي  منوذجا 
نشئة  169ما له صلة باإلشكاال  اليت تعّم أوربا والواردة يف املادة كل طموحا  التمويل املشرتك و 

ُ
من املعاهدة امل

يقرتح التفكري يف مواقع املنفعة السياحية خريطة حيث يتم رصد اهليئا  اهلامة اليت جيب على العلوم  االوربية. للمجموعة
يف عالقة. لقد أملح بعض املبحوثني هلذا املسعى، باإلشارة مثال إ ى هيئا  بـ برلني، االجتماعية الربيطانية الولوج معها 

 بيانا أّي جمموعة نظامية من املواقع؛ سيكون من املفيد مجع ال تنشألو رى فلورنسا، منهامي أو باريس. ومن ناحية أخ
 املطلوبة إلعداد هذه خريطة. 

قد يبدو وكأنّه مرافعة وشاهدا على منظور ضي    يف خريطة الطري  فيما يتصل بأمناط النقلريوأخرياً، إّن التفك     
 نياملبحوثومن الواضح، أّن لسمعة الدولية تقرتح تفسريا آخر. ومع ذلك، فإن ثراء شهادا  البحث الدويل ذا  ا للغاية.

لظروف اليت ميكن أن تكون ون باسحيوا كانوا على دراية جّيدة بالفرص الدولية فيما يتعل  بالبحث. ونتيجة هلذا فقد كان
ث الدويل تبدو أكثر فاألفكار حول طرق تشجيع وتسهيل البح االجابة فيها على هذه الفرص مكنة ومثمرة. هبذا املعىن،

سَتقَبلّية.
ُ
 أمهية من التوجها  امل
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 رطة الطري  البحثية الدولية إ ى األحباث اليت تُركز على املشاكل اليت هي: ا، تؤشر خيهوعل    
  عامة وتستفيد من تآزر التعاون الدويل؛ -      دولية بطبيعتها؛ -     
 نية التحتية للبحث واخلربة اجلامعية لبلد واحد.تتجاوز قدرة الب - تتطلب حتليال مقارنا؛ -     

األحداث، الوقائع، و لذلك تؤشر خارطة الطري  إ ى حبث دويل حُيّلل البنيا  عرب الوطن، الفاعلون، الشبكا       
 يتناول املسائل اليت بطبيعتها أو ألسباب املنط  العلمي، تتجاوزالسياسا  العمومية والعمليا ، باإلضافة إ ى حبث 

 احلدود والتخصصا . أّي حبث يُؤسس على استعمل، أعّد وجّرب :
 عمل مصفوف تارخييا ونظريا على أسس مفاهيم لفئا  وأطر حتليل موجهة للمقارنا  الدولية يف حقول ُُمّددة؛ -     
عطى للبناء االجتماعي لل -     

ُ
 الكمية؛بيانا  االهتمام امل

 مواضيع حتليل دولية؛ية، القانونية، واملؤسساتية، بوصفها حتليل خمتلف العوامل االجتماع -     
 املسائل والتعريفا  اجلديدة القابلة فعليا للمقارنة؛ -     
 جيل جديد جلمع املعطيا  ذو نوعية متازة، دولية، كمية وكيفّية، مقاَرنة، وذا  مواقع متعددة؛ -     
 تكامل البحث الكمي والكّيفي. -     
 : بحث علىيرتكز ال    
 بدراسا  نقل وتعّلم السياسا ؛اصة اخلة، يممو توسيع حتليل السياسا  الع -     
 مقاربا  العوملة، باألخص تلك اليت ترتكز بشكل مالئم على الديناميكيا  والعمليا  على املستوى احمللي؛ -     
 دراسا  احلوكمة؛  -     
 م، واملواقف؛التحقيقا  الدولية حول الثقافا ، القيّ  -     
 -التحقيقا  املقارنة حول اجلماعا  االجتماعية واملهنية اهلامة؛  -التحقيقا  املقارنة باملقابال  مع الُنخب؛  -     

                                                          األنشطة املتعددة التخصصا  وبني التخصصا . 
 : اليت قد يكون هبا البحث الدويل -ها بعد رمبا مل يتم تنفيذ -الطرائ       

 التعاون بني اجلها  املاحنة لألموال؛  -     
 للعمل املنهجي؛ صصةمويل خمُ  -     
 االستثمار يف مناهج احلساب؛ -     
 العلوم االجتماعية؛ ألحسن مؤسسا  البحث يف مجيع ميادين خريطةإعداد  -     
 جودة؛إحصاء برامج التعاون املو  -     
 دعم عالقا  التعاون اجلديدة؛ -     
 تصميم املسارا  يف التخصصا  الرئيسة؛  -     
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تزايدة )بني مؤسسا  أكادميية وبني ختصصا  أكادميية وبني مؤسسا   -     
ُ
حركية، تبادال  وعالقا  تعاون امل

 عمومية وجامعية(؛
 ة؛يممو عالقة أوث  مع مجاعا  السياسة الع -     
 فرص تعاون بني الباحثني الشباب؛ -     
 ؛بربيطانيازيادة القدرة الكمية للبحث يف العلوم االجتماعية  -     
 حتسني نوعية الطلبة يف حبوث الدكتوراه وما قبل الدكتوراه. -     
هم يف الوجه بأي طريقة ننظر إ ى البحث يف العلوم االجتماعية، من الواضح أّن الُبعد الدويل بديهي وهام. لقد سا    

متبوعة بنمو هائل للعلوم االجتماعية يف البلدان و اجلديد للعلوم االجتماعية، اليت ةمّيز  بداية بنشأة ختصصا  ُمَؤِسسة 
ستمرّين ملقاربا  التخصصا  

ُ
صنعة، مث بالتخصص والفصل امل

ُ
ويف ما بينها. ميكن للطابع ضمن كّل ختصص يف اآلن امل

شرتَك من الناحية الزمانية واملنهجية بتزايد املقاربا  املتعددة التخصصا  وبني  الدويل، بوصفه ظاهرة مستجدة
ُ
نسبيا، امل

جيب االشارة أيضا إ ى أّن الدور احلايل للواليا  املتحدة وأوربا     التخصصا ، أن يكون عامال رئيسا لتطّور الح .
لناشئة للهند، والصني، وأوروبا الشرقية. على أية حال، سيلقى تنافسا أكثر فأكثر بالعلوم االجتماعية الدولية ا الغربية

سوف جُيرى البحث يف العلوم االجتماعية باالستجابة لآلثار التفاضلية للعوملة على االقتصاديا  وأسواق العمل، 
، ممثل هذه البحوث اليت هتُ إ ى أّي مدى ستكون  ، البيئا  السياسية واالجتماعية، والثقافا . «العلوم » جمتمعا  

 مالئمة للجميع ؟جمتمعاتنا، حبكم األمر الواقع، كّل 
  ؟ي في هذا االستطالع يرببلد  أيّ لم يُذكـر لماذا وأخريا،   

عربية يف جداول هذا االستطالع ودوائره البيانية، هذه املالحظة جتعلنا نتساءل عن األسباب؟ البا  واضحا غياب الدول 
ُماصرة » م، الذي حتدث عن 2003رير التنمية اإلنسانية العربية الصادر سنة لقد وجدنا بعض عناصر االجابة يف تق

 »، وكشف عن املضايقا  الكثرية اليت تعرتض اإلنتاج العلمـي يف العلـوم االجتماعيـة و«العلوم االجتماعية يف العامل العريب
رسم اخلطوط احلمراء للبحث العلمي يف  تدخل السياسة والقوانني املتصلة هبا، بشكل مباشر أو بقنوا  غري مرئية، يف

 .2«هذا اجملال، وذلك إضافة إ ى ما هو موروث ومستبطن من حدود اجتماعية وثقافية 
م لينتهي عند املعاينة ذاهتا، إذ أرجع ضعف املعرفة 2010مث يأيت التقرير العاملي حول العلوم االجتماعية لسنة      

أّكد وحيث . 3ة ومارستها رقابة مشّددة على العلوم االجتماعية وعلى حرية الفكربالبالد العربية إ ى األنظمة التسلطي
قل إليها بوصفها معرفة نقدية بّناءة ذا  

ُ
التقرير رسوخ نظرة دونية حول جدوى العلوم االجتماعية وأدوارها، والنظر امل

                                                           
 .4ص  2003عمان المعرفة  مجتمع إقامة نحو 2003 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج  2

3.World Social Science Report, Knowledge Divides (Paris: UNESCO, 
International Social Science Council, 2010), p. 69. 
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نشرها التقرير العاملي بشأن العلوم . وليس ببعيد كشفت اإلحصائيا  اليت 4فائدة وأمهية داخل اجملتمعا  العربية
م؛ احلضور الباهت للعلوم االجتماعية يف العامل العريب من خالل هزال اإلنتاج البحثي العلمي يف 2016االجتماعية سنة 

 Rigas -. يف السياق، أرجع ساري حنفي وريغاس أرفانيتس 5هذا اجملال، مقارنًة بفضاءا  جغرافية أخرى
Arvanitis ش العلوم االجتماعية يف البلدان العربية إ ى ضعف االعرتاف بالنخبة العلمية وباإلنتاج العلمي. ظاهرة هتمي

واألمر ليس نتاج معّوقا  اجتماعية وسياسية فقط، بل أيًضا لتشتت هذه النخبة العلمية وغياب استقالليتها. ويثري 
ّي، من خالل تقدمي املشورة بشأن السياسا  الباحثان كذلك، حضور العلوم االجتماعية على مستوى الفضاء العموم

العمومية واملشاركة يف النقاش العام حول قضايا املواطنني وانشغاالهتم؛ إذ يالحظان غياب حياة عامة لدى األكادمييني 
وضعف إسهامهم أو تأثريهم يف القضايا الشائكة للمجتمع؛ وهذا ما أدى إ ى غياب تواصل إجيايب فاعل بني البحث 

 .6ي واملؤسسا  اجلامعية واجملتمعالعلم
 خاتمــة
. اغتنامهاالذي تناوله هذا املقال عن الفرص الثمينة اليت تُعرض على البحث الدويل واليت جيب  االستطالعيكشف      

وعّي  طلبها هذه األعمال بإحلاح، يوجدتاليت ت عايريأضف إ ى ذلك، التزام مجاعا  البحث، ومجاعا  السياسة بدعم امل
بالنظر إ ى تنوع وتفجر البحث الدويل على صعيد التخصصا ، ومجعه   .أكثر حقيقّي بالطرق األكثر جناعة لبذل موارد

لباحثني وهيئا  حبث من بلدان كثرية )السيما الواليا  املتحدة، أملانيا، فرنسا، هولندا، إسكندنافيا، اسرتاليا، كندا 
أّن هناك تطّورا  كربى يف هذه امليادين مرغوبة قول الن أخرى(، من املعقول أن وايطاليا، باإلضافة إ ى عدد من بلدا

  وقابلة للتجسيد.
قاَرنة، املشاريع الطولية      

ُ
إنتاج واستعمال املعطيا  و واقع متعددة مباألعمال الرائدة يف هذا امليدان ستكون الدراسا  امل

  حوثبالالشاملة، برامج التحقيقا  الدولية، و 
ُ
شرتكة بني الثقافا  لكّل فري ؛ ميكن أن تُثري هذه األعمال شرحية عريضة امل

هذا النوع من البحوث احلصول على دعم مثل يستح  من الظاهرا  واالنشغاال  املستمدة من العلوم االجتماعية. 
تحدة األمريكية أّن الرأي  شاركون يف استطالعملاأمجع  دويل ُمؤيد.

ُ
البحث يف العلوم االجتماعية.  على هُتّيمن الواليا  امل

                                                           
4. Ibid., pp. 68, 71.  
5. World Social Science Report, Challenging Inequalities: Pathways to a Just 
World (Paris: UNESCO, International 
               Social Science Council, 2016), pp. 345–354. 

 الوحدة دراسا  بريو : مركز)تجديدة  نقدية رؤية المعرفة:  ومجتمع العربي البحث أرفانيتس، وريغاس حنفي ساري.  6
 (.2015العربية، 
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وصول هذه املسامها  الكبرية بالفعل من العامل بأسره. يربز الفضاء األوريب  رغم كّل شيء،و الوقائع، كما تُبنّي لنا 
، وةمركزهم للبحث الدويل. إنّه يتحدى بالفعل التفوق األمريكي بعدد الباحثنيمصدر أكرب ( كثاين EERللبحث )

أخريا، تُقدم أوربا أسلوب حبث تداويل جيذب الكثري من  ا يف جمال التطّورا  املنهجية والنظرية.ويستفيد ببعض املزاي
الفضاء األوريب للبحث تعلمه من الواليا  املتحدة األمريكية هو القدرة على لعّل الذي حُياول الشركاء الدوليني. 

على أوسع نطاق، للتمكن من االشتغال على  والتصدي ملشاريعاستعمال أدوا  ووسائل البحث بطريقة أكثر طموحا 
ولكن ال العلوم االجتماعية األمريكية، وال العلوم االجتماعية األخرى، تطمح يف  االشكاليا  األكثر اتساعا وتعقيدا.

ل ( ال حيّل املسائCERNاملركز األوريّب للبحث النووي )مستوى البحث يف العلوم الفيزيائية. من اجلدير بالتذكري بأّن 
يرغبون يف طرح منتجا   ناليت يطرحها القائمون على حبث احللول للمشاكل االجتماعية، وال تلك اخلاصة باملقاولني الذي

ُيسمح فيها للعلماء والباحثني بالتعاون الستكشاف اجملهول األكثر هنائية، جديدة بالسوق، يتعل  األمر باألحرى ببيئة 
تمكنوا من التفكري يف أنفسهم أو يف يالباحثني يف العلوم االجتماعية نادرا ما  ملصلحتهم اخلاصة. ينبغي االعرتاف بأنّ 
يف مواجهة صعوبة البحث حول  وال نستطيع أن نفسر عزوفهم عن ذلك بالتواضع جمتمعهم مبثل هذه العبارا  الفخمة.

 مشروط للغاية ومتغاير.جمتمعا  معقدة ومتغايرة دائما؛ والواقع أّن، ما ال تعرفه العلوم الصلبة هو أيضاً 
ة  ـه بصفـلوم االجتماعية ال ميكن القيام بـي العـا  فـومن بني االختالفا  ذا  الصلة يف هذا الصدد أن مجع البيان     

ع قد ـاق واسـعلى نطل ـمسائلتعامل مع لذا فإن التفاصيل الفنية ـي نفس املكان. ونتيجة هلـي نفس الوقت وفـكاملة ف
يف العلوم االجتماعية عضوية؛ قادرة على تشكيل نفسها وإعادة التشّكل مبرور الوقت. « التجهيزا  » عّد . تُ اـً تتغري أيض

حبط باين نب الباحثني يف العلوم االجتماعية، فإّن التامع ذلك، نستطيع القول يف غياب خيال وطموح كبريّين من ج
ُ
امل

 يبقى قائما. « املرنة» و«  الصلبة » بني العلوم
يًا كانت رؤى الباحثني، يف جمال العلوم االجتماعية، فال ُميد عن ضرورة االقبال على تعاون دويل موسع وُُمسن. أ    

بذل أيضا من ةمويال ، ُمتدهورة، جيب  وما دامت العلوم االجتماعية األوربية سوف تعاين من قانون أساسي، وإذاً 
الدويل على غرار بحث العلمي . يف الوضع احلايل، ال يزال الة حيال العلميممو لسياسة العاهودا  مستمرة لتحسني جم

فرق صغرية أو فرادى على مشاريع ُُمّددة بأمد قصري أو متوسط ويف بعض يتم ضمن البحث على الصعيد الوطين، 
برية األحيان قد تكون هذه اإلعانا  مدعومة ولكنها مقيدة أيضاً بإعانا  متعاقبة. من ناحية أخرى، جتد بعض الفرق ك

 نفسها ُمقيدة مبيزانيا  ُمدودة للغاية ومبسؤوليا  بريوقراطية دائما أكثر أمهية تستنزف طاقة الباحثني.نسبيا 
مول من لدن أوربا، هناك إمكانية ُمعتربة ملشاريع ضخمة على أمد  

ُ
مهما تكن الصعوبا  االجرائية احلالية للبحث امل

 بريطانيايتقاسم الباحثون يف يف السياق،  دين يتصدون إلشكاليا  كربى.طويل يف العلوم االجتماعية، مع شركاء متعد
بالفعل مع نظرائهم، السيما يف أوربا، وصال  فريدة ضمن قاعدة جّد متنوعة يف العلوم االجتماعية، حيث يتقاطع احمللي 
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لى مستوى عال، ما دامت وهذه الظروف مثالية لتطوير علم اجتماعي عوالعاملي على املستويا  التطبيقي واملنهجي. 
املوارد البشرية متاحة بالفعل أو هي قيد التطوير لالستجابة لتحديا  جديدة. من وجهة النظر هذه، ال يتطلب حبث يف 
العلوم االجتماعية واسع النطاق مثل هذه البنية األساسية املادية الثقيلة املرتبطة باملركز األوريّب للبحث النووي، ولكن 

َوجه للمصطلح، مكّونة من باحثني على ، « موزعة » من ذلك على بنية قاعدية بشريةتتوقف بداًل 
ُ
باملعىن االعالمي امل

 مواقع متعددة.
إّن مثل هذه القاعدة قادرة على القيام بذلك واالجابة عن التساؤال  الكربى للبحث بتوفري بيانا  حول الرتابط  

قدمة هنا حول امتداد البحث الدويل عاملية. بني الظاهرا  األكثر ُملية والظاهرا  األكثر
ُ
إمكانية  تقرتح العناصر امل

خصص هلا، تستطيع حتقي  قدرهتا. سيكون البحث أكثر حظا 
ُ
الوقوف على ميالد قوة كبرية، مع مرور الزمن والدعم امل

هذا الُبعد الناشئ  مىت وجد الدعم الذي حيتاجه إن تصرف جمتمع العلوم االجتماعية بطريقة مدعومة ليدعم ويُثمن
 للبحث يف العلوم االجتماعية.
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 حتمية الركود احلضاري العربي 

 بني النظرة الفلسفية الغربية واحلقيقة التارخيية
 

 / جامعة موالي الطاهر سعيدة سعيدة بن مصطفى دريسد. 
 / جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامنفيدوح يامسنيد. 

 
 : ملخص

-يتناول املقال جانبا من أهم املشاكل اليت يعيشها الوطن العريب عموما، وبدرجات خمتلفة بني بلدانه، اهنا 
واليت أصبحت تشكل عقدة لشعوبه وخاصة األجيال اليت عاشت مرحلة ما  -مشكلة التخلف والركود احلضاري

نوب وحالة االغرتاب الفكري اليت أملت بنسبة  عامل الشمال وعامل اجل بعد االستقالل، يف ظل التفاوت الكبري بني
فكار سامة جعلتهم يشّكون يف قدراهتم على االبداع أكبرية من شبابه، بسبب ما ينفثه الغرب املسيحي من 

 والنهوض بأوطاهنم، دون البحث يف أسباب ذلك ودون العودة اىل التاريخ العريب واإلسالمي لالستئناس به وأخذ
وس، لشحن اهلمم والنفوس من خالل االطالع على تاريخ وحضارات ال تزال معامل الكثري العرب واستلهام الدر 

منها قائمة وشاهدة عليها اىل يومنا هذا، خاصة ان الوطن العريب ميتلك  من  الطاقات واإلمكانات اليت تؤهله 
 ليكون قوة اقتصادية وحضارية

 الكلمات المفتاحية:  
 غربية؛ حقيقة تارخيية. عريب؛ نظرة فلسفية؛ حضاري؛ 
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  مقدمة:
مّر العامل العريب عرب تارخيه بالعديد من الفرتات املشرقة، وقامت على أرضه وعلى األراضي اليت خضعت 
حلكم العرب املسلمني مجلة من احلضارات اليت مّست اجلوانب االجتماعية، االقتصادية، القيمية والدينية، لكنه 

حافال بالفنت والثورات واألحقاد اليت كانت إما تعصبا للعرق أو األصل أو استئثارا ويف نفس الوقت جنده تارخيا 
باحلكم وحب السيطرة والتوسع على حساب الّغري، فأثرت على أوضاعه السياسية واحلضارية وأفضت اىل انتهاء 

ذلك حتمية تارخيية  وأفول دول وحضارات عربية إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وإن كان ابن خلدون يرى يف
عرب نظريته املسماة بالتعاقب الدوري للحضارات، فكل تلك األسباب جمتمعة أسهمت يف كبح وترية تطوره 

 احلضاري، وهو اليوم يعيش حالة من الركود يف ظل النهضة أو اهلبة احلضارية اليت تكاد تكون عاملية.
من أهم األسباب اليت أدت اىل التحجر أو اجلمود  وهناك من الفالسفة من يرى بأن عامل الدين يعد

احلضاري العريب وخاصة يف العصر احلديث، وعلى رأسهم رينان أرنست الذي يقول بأن الشرط الوحيد لتحقيق 
احلضارة والتقدم لديهم هو موت االسالم ميتافيزيقيا والقضاء عليه يف هذه البالد، بينما جند هيجل يرّد سبب 

العربية واإلسالمية إىل مخود الدين يف نفوس أصحابه شيئا فشيئا وحلول أقبح األهواء حمل احلماس تالشي احلضارة 
 الذي زرعه فيهم. 

فة إن الواقع املرير الذي يعيشه الوطـــــــــن العـــــــريب حاليــــــــا جيسد ويــــــــؤكد بنسبــــة كبرية ما نظّر له بعض فالس
ومفكري الغرب، إىل درجة ذهب فيها البعض إىل القول بأن العرب عنصر أو شعب غري قابل للتحضر والتطور 

ومن خالل هذا العرض سنحاول استنطاق التاريخ العريب للرد على هذه املزاعم من وخاصة يف اجلوانب املادية، 
ماهي األسباب احلقيقية لالنتكاسة احلضارية العربية؟ وماعالقة العرق والدين بذلك؟   خالل االشكالية التالية:

 حضاري عريب؟  االشعاع واإلخفاقات( يف حتقيق اقالع وكيف ميكن استغالل هذا الرصيد التارخيي )من
 التحديد الجغرافي واالصطالحي للعالم العربي: 

إن حمتوى املوضوع املطروح للبحث يتطلب منا حتديد املوقع اجلغرايف للعامل العريب، وبيان املعىن الدقيق 
نة القدمية للمصطلح، إذ اتسع مدلول لفظة العرب خاصة خالل القرون الثالثة اليت تلت ظهور اإلسالم، ففي األزم

كان سكان شبه اجلزيرة العربية شعبان: أحدمها كان معظمه من القبائل الّرحل املتنقلني   -أي اجلاهلية -اليت سبقته
يف البالد املمتدة من هنر الفرات حىت احلدود اجلنوبية للحجاز، واآلخر حيىي معظمه حياة مستقرة يف مرتفعات 

 اجلنوب ببالد اليمن وحضرموت.
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يف معناها الّسالئلي االثنوغرايف فيطلق على الشعب األول والذي ُهجر اليوم، وأصبحت  -عرب-ا لفظ أم
 .1لفظة عرب وعبارة العامل العريب تستعمالن يف جمال توسع كثريا

مل تكد متضي مائة سنة على وفاه النيب حممد صلعم حىت تشكلت امرباطورية عربية مرتامية األطراف، 
غربا على طول السواحل اجلنوبية للبحر املتوسط إىل ضفاف هنر السند  -اسبانيا -شبه اجلزيرة االيبريية امتدت من

وحبر آرال يف الشرق، ورغم مصاعب الفتوحات وعدم استقرارها إاّل أهنا حفظت نفسها يف نطاق هذه احلدود 
العريب فصال رائعا يف تاريخ االنسانية، ومل  املرتامية زمنا طويال كان كافيا ليطبعها بطابع عريب قار، وسجل احلكم

تكن عظمة العرب يف عملية الفتح فقط، بل يف منحهم تلك البالد حضارة جديدة اصطبغت بالصبغة العربية، 
فأصبح سكان تلك املناطق يكتسبون اللغة العربية بالتدريج حىت حّلت حمل لغاهتم االصلية واختلط الّدم العريب 

 .2يات التزاوجبدمائهم نتيجة عمل
إذن فالعامل العريب اليوم هو األقطار اليت استمر تأثر الكثرة الغالبة من سكاهنا بتلك املؤثرات الثقافية 
واالجتماعية، وبذلك ال تدخل فيه اسبانيا وجزر البحر املتوسط، ألهنا حّلت هبا قوى أخرى طمست آثار التعريب 

الد فارس وتركيا وأفغانستان ومجيع البالد اليت تقع خلف السند وهنر الذي طغى عليها، كما ال تدخل فيه ب
 جيحون حيث مل تكن العربية لغة قومية.

مع أننا جند ابن خلدون يف مقدمته حيصر العرب يف سّكان الصحاري يف قوله:)) إاّل اّن العرب أبعد جنعة 
هنم أكثر توحشا من أصحاب املدن ملا تتطلبه حياة وأشد بداوة، ألهنم خمتصون بالقيام على االبل فقط (( وأ

 ، وبذلك فهو يقصد سكان شبه جزيرة العرب وما تامخها من األراضي.3الرعي  وقساوة الطبيعة
فهو تلك السلسلة املتصلة من االقطار املمتدة من شواطئ االطلسي غربا على طول الساحل اجلنويب للبحر 

س شرقا، أي ساحل إفريقيا الشمايل من مراكش اىل مصر مث بالد الشام والعراق مث املتوسط إىل حدود بالد فار 
 .4شبه جزيرة العرب

 مفهوم الحضارة :
تعددت التعريفات اليت خّصت احلضارة، فهي يف اللغة العربية تعين اإلقامة يف احلضر خبالف البداوة اليت 

دمي، فإن أول من أطلقه على معناه القريب هو عبد الرمحن تعين اإلقامة يف البوادي، ومع أن استعمال هذا اللفظ ق
بن خلدون وذلك حني مّيز بني العمران البدوي والعمران احلضري، وجعل أجيال البدو واحلضر طبيعة يف الوجودـ، 

                                                           
 .72ص، 1987، يناير 8بيروت، ط دار العلم للماليين، ، ترجمة ناصر الدين األسد وإحسان عباس، يقظة العرب.جورج انطنيوس،   1
 .84-83-ص نفسه،. 2
 .126،ص1998، 1.عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، دار الفكر، بيروت، ط 3
 .77ص  جورج انطنيوس، املرجع السابق، . 4
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ية ، وأن خشونة البداوة قبل رقة احلضارة، فنجد التمّدن غا1وأّن البداوة هي أصل احلضارة، والبدو أقدم من احلضر
، ويعّرف البدو باملقتصرين على الضروري يف أحواهلم، العاجزون عما فوقه، وأن احلضر هم 2للبدوي جيري إليها

 . 3املعتنون حباجات الرتف والكمال يف أحواهلم وعوائدهم
وحسب مالك بن نيب فإن احلضارة يف العصر احلديث تأخذ معنيني: األول موضوعي مشخص، واألخر 
ذايت جمردـ، أما األول فهو إطالق لفظ احلضارة على مجلة من مظاهر التقدم األديب والفين والعلمي والتقين اليت 

نقول احلضارة اهلندية واحلضارة العربية تنتقل من جيل إىل جيل يف جمتمع واحد أو عدة جمتمعات متماثلة، ف
 .4واحلضارة األوروبية، وهي هبذا املدلول متفاوتة فيما بينها، ولكل حضارة نطاقها وطبقاهتا ولغاهتا

أما احلضارة باملعىن الذايت اجملرد فتطلق على مرحلة سامية من مراحل التطور االنساين املقابلة ملرحلة التوحش 
تطلق على الصورة الغائية اليت نستند اليها يف احلكم على صفات كل فرد أو مجاعة، ومنه فإن الفرد  واهلمجية، أو

املتصف باخلالل احلميدة املطابقة لتلك الصورة الغائية كان متحضرا، وأّن اجلماعات أيضا تتفاوت يف درجة 
 .5التحضر حبسب قرهبا من هذه الصورة الغائية أو بعدها عنها

وللحضارة رموز تعرف هبا وروائز تقاس عليها، وأمهها اجلانب االنساين والروحي واألخالقي، فالفراغ الروحي 
الكبري الذي تعانيه مدنية الغرب والنظرة املتدنية لإلنسان خارج ديارهم جعل املادة تفرتس كل شيئ كنا ان التقدم 

لكّنه ال يطفئ ظمأ النفوس على غرار ما حيدث حاليا يف دول العلمي املادي لوحده قد يشبع حاجات األجساد و 
 .6أوروبا والواليات املتحدة، إذ صحب التقدم العلمي تأخر حقيقي واحنطاط مريع يف األخالق

 ن املعيار السليم الذي جيب أن تقاس عليه وبه مستويات التحضر لألمم هو النظرة لإلنســـــــان وموقعـــــــــــــها
ومكانته يف اطار هذه احلضارة ويف اطار الفلسفة السياسية واالجتماعية السائدة، وهذا ما تفتقده مدنية القرن 

 العشرين والواحد والعشرين اليت أصبحت املظاهر العمرانية واإلنتاج بكل أنواعه هو كل مهها .
 مقوالت الركود والتحجر الحضاري العربي: 

العربية االسالمية وآثارها يف أوروبا، ومن بني أولئك  ين جدل حول احلضارةلقد دار يف أوائل القرن العشر 
اليت نعتربها -الذين مثّلوا أدوات لذلك جند أمرييكو كاسرتو وسانشيث البورنوث، فإن كان األول يرى بـأن إسبانيا 

                                                           
 .34ـ، ص1،2010نبي، دار املعرفة، باب الواد الجزائر، ط. جياللي بوبكر، البناء الحضاري عند مالك بن  1
 .50م، ص1988، 1. رأفت غنبمي الشيخ، فلسفة التاريخ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة،ط 2
 .127. عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة ،ص 3
 .35جياللي بوبكر،املرجع السابق، ص . 4
 .35نفسه، ص . 5
سورية،  -دار الفكر دمشق -ضارة العربية االسالمية وموجز عن الحضارت السابقة، دار الفكر املعاصر بيروت لبنان. شوقي ابو خليل، الح 6

 .9،  ص2002ــأـ،2ط
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ة العربية، فالثّاين يرى أن مدينة للحضار  -حنن املسلمون منفذا للتاثريات العربية االسالمية حنو غرب أوروبا خاصة
 . 1املسلمني هم السبب الذي أدى إىل ختلفها عن بقية بلدان أوروبا

رمبا يصدق قول هذا األخري إذا نظرنا  اىل آثار انسحاب املسلمني من املنطقة حتت ضربات حروب 
ناطة بصفة خاصة، والذي  أحدث االسرتداد وحماكم التفتيش اليت طالت بقايا املسلمني يف األندلس عامة ويف غر 

فراغا  ونكوصا كبريا يف مجيع امليادين وخاصة يف امليدان االقتصادي نظرا هلجرة األفراد وهجرة خرباهتم معهم واليت 
 أفادوا هبا بالد املغرب اليت كانت وجهة هلم  فأثر ذلك سلبا على املنطقة .

اثرياهتا يف أوروبا واسبانيا خاصة يصورون املنطقة قبل الفتح كما جند أعداء احلضارة العربية والناكرين لت
االسالمي منطقة مزدهرة يف مجيع اجملاالت وخاصة يف اجملال الفكري والعمراين، وان الناس  هناك كانوا يستمتعون 

ئ، وأن برخاء ظاهر يف كل نواحي احلياة، وأن الزراع والصناع عاشوا يف رفاهية اليكاد احلكام يعسفوهنم يف شي
، وهذا حىت ال يتضح 2موارد البالد كانت يف ازدياد، وأن العصر على العموم كان عصر هنضة  اسبانية مسيحية

أثر احلضارة العربية الذي الينكره إال جاحد، وجند رينهارت دوزي يفنده بقوله: أن اسبانيا كانت وقت أن تطّلعت 
ى من يغزوها، وأرجع ذلك اىل ما كان عليه جمتمعها من وضع اليها أنظار املسلمني شديدة الضعف ميسرة متاما عل

، أي حتت حكم القوط 3مؤمل يتسم بالوهن الذي مل يكن جديدا عليها، بل كان متأصال فيها منذ وقت بعيد
الذين مل يغريوا  شيئا كثريا من أحوال اجملتمع االسباين يف العصر الروماين،كما مل تنعم البالد حتت حكمهم  

 . 4بري من الطمانينة والرخاء ألن العصر كله كان عصر فوضى واضطراب يف أوروبا كلها بنصيب ك
ومثة أيضا ما يغري الكثريين من مؤرخي أوروبا والغرب عموما بعد الكتابة عن غزوات االملان والسالفيني 

، وجند مونتغومري 5ية على أنه غزو مهجيواجملريني واالسكندينافيني بأن ينظروا اىل الفتح العريب لشبه اجلزيرة االيبري 
وات يقف ضد ذاك ويقول بأن االسالم مل ينتشر بالسيف، وأن اليهود والصابئني والنصارى وغريهم ممن اعتربهم 
االسالم موحدين عوملوا معاملة خاصة باعتبار أن ديانتهم قريبة الصلة باإلسالم، ويضيف بأهنم عاشوا يف كنف 

مان وسالم مقابل دفع جزية للحاكم املسلم واليت كانت أحيانا أقل مما كانوا يدفعونه احلكم االسالمي يف أ
 .6حلكامهم 

                                                           
 6، ـص1،ط2003. مانويال مانثاناريس،  املستعربون االسبان،  ترجمة ونقديم جمال عبد الرحمن /املجلس االعلى للثقافة القاهرة  1
  .21،  ص1985،جدة، السعودية 2االندلس، الدار السعودية للنشر والتوزيع،ط .حسين مؤنس، فجر 2

 .27، ص1994رينهارت دوزي ،تاريخ مسلمي اسبانيـا، ترجمة حسن حبش ي، مطابع الهيئة العامة املصرية للكتاب، مصر . 3
  .21.حسين مؤنس، فجر االندلس ،ص4
 . 19،  ص1983، دار الشروق، بيروت1نقله الى العربية حسين أحمد أمين،ط وات منتغومري، فضل االسالم على الحضارة الغربية،.5

 .15. نفسه ـص 6
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وجند شارل سنيوبوس أحد أساتذة كلية السربون يؤكد أن اجلنس األبيض يعد من الشعوب املتحضرة إال 
ائر األجناس فقد ظلوا على حالة قليال منهم، أي حسبه فان التخلف عند الشعوب البيضاء هو االستثناء أما س

، إهنا هجمة كبرية على احلضارة العربية ليتجرأ لون وايت 1اهلمجية والرببرية كما كان الناس يف زمن ما قبل التاريخ
lunn white   على القول بتفوق التقنية األوروبية على التقنية العربية يف العصور الوسطى، ورغم عدم وجود

ولته إاّل أنه أصبح مرجعا يعتمد، ومتادى بالقول أن كل اجنازات الصني وصلت من دليل قاطع على صدق مق
 . 2شرقي آسيا اىل أوروبا مباشرة، ومل ينقلها العرب املسلمون بعد تطويرها وحتسينها

رمبا جيد أعداء العرب وحضارهتم ما يستندون إليه يف التاريخ وخاصة يف فرتة اجلاهلية وبداية احلكم 
االسالمي ببالد املغرب، حيت متيزت بضعف املباين وقلة املدن الكبرية وانعدام اآلثار العظيمة، والذي يعلّله ابن 

رببر من البدو البعيدين عن مواطن احلضارةـ مل تتح هلم خلدون بسببني أساسيني: يتمثل األول يف أن العرب وال
الفرصة لينقلوا هذه احلضارة عن غريهم من األمم، وأن األمم املتحضرة اليت حكمتهم مل يطل الزمان حبكمها حىت 

 ينقلوا  عنها هذه احلضارة، فبقيت مبانيهم أقرب اىل االكواخ واخليام بل واىل الغريان يف اجلبال.
ا السبب الثاين فيتمثل يف االسالم الذي مل يشجع على هذا النوع من الرتف، ودعى إىل مالزمة أم

االعتدال وعدم االسراف يف البناء إىل درجة البذخ والتبذير، أضف اىل ذلك عدم استقرار الدول يف بالد املغرب 
 .3احلضارة وقصر عمرها  حبيث ال ميّكن الدولة من أن تصل اىل العظمة اليت حتقق آثار

وجند أرنست رينان أّشد الفالسفة عداء للعرب وحضارهتم يؤكد الّسمة الدينية الروحية لألقوام السامية 
بوصفها رديفا لرتديّهم يف اجلدل العلمي وقصورهم يف احلقول العلمية العقلية واملنطقية فيقول بصراحة ))ان 

ة بساطة ومسّوا، بينما منح اآلريون الساميني األفكار الفلسفية والعلمية الساميني منحوا اآلريني أكثر األفكار الديني
اليت كانت تنقصهم((، ويتمادى يف التعميم االثين اجلارف لدرجة االدعاء بأن الساميني،كما هي عليه احلال يف 

جزات الفكرية اللغات السامية ليسوا خملوقات حيوية، ويطور يف جدله إىل درجة االدعاء بأن جل أو مجيع املن
والعقلية اليت قدمتها احلضارة العربية االسالمية إمنا هي من نتاج املسلمني اآلريني الذين أدخلوا االسالم عنوة، ولقد 

                                                           
 . 1،ص1908,مكتبة الظاهر، القاهرة 1.شارل سنيو بوس،تاريخ الحضارة ، تعريب محمد كرد علي، ،ج 1
 .6. شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص2
، ـأو عبد هللا شريطـ، نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون، املؤسسة 351-350السابق،ص.انظر عبد الرحمن بن خلدون،املصدر 3

  .84، ص1984الوطنية للكتاب، الجزائر 
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  Emerson  -رالف والدو امرسون-وجد التمييز بني اآلرية والسامية صداه عرب احمليط االطلسي يف اعتزاز
 .1  )) الدين والشعر مها كل حضارة العرب ((بالرتاث الرجويل اآلري  يف قوله الشهري

يقول ))..... شعب قـــــــــد ال جند له أثرا على خارطة العامل، لقـــــــــــد بقي   gibbonوجند املؤرخ جيبون 
 الذين مدوا فتوحاهتم بني اهلند واسبانيا طي النسيان .....حىت نفخ حممد يف أجسادهم -العرب -الساراسني 

ففي هذا تقليل من شأن العرب بأهنم قوم مهج بعيدون عن التحضر، وأن التحضر الذي  2اخلشنة روح احلماسة ((
حصل كان بفعل الدين، ويوافق هذا رأي رينان بأن العناصر االسالمية غري العربية هي اليت قدمت االجنازات 

ا:)) هذا الكتاب يتناول العرب واحلضارة العربية وال احلضارية، ويأتيه الرد غري املباشر من املستشرقة هونكة يف قوهل
أقول احلضارة اإلسالمية ذلك أن كثريا من املسيحيني واليهود واملزديني والصابئة قد محلوا مشاعلها أيضا بل أن  
 كثريا من حتقيقاهتا العظيمة الشأن كان مبعثها احتجاجا على قواعد االسالم القومية بل أضف لذلك أن كثريا من

  3صفات هذا العامل الروحي اخلاصة كان موجودا يف صفات العرب قبل االسالم((
 دالئل ومظاهر الحضارة العربية:

إن الدراسات املستمرة  إىل يومنا هذا تؤكد بكل صدق أن حلضارة العرب و اإلسالم فضال كبريا وتأثريا 
مر هذا التأثري مع كل تطورات وتقدم احلضارة عريضا على احلضارة االوروبية منذ بدايتها يف عصر النهضة، ويست

وجند وات منتغومري منصفا للعرب وحضارهتم يف قوله بأنه من الواجب  ، 4الغربية االوروبية حىت وقت قريب جدا
أن نقمع بشدة أي ميل إىل تشبيه العرب بأولئك اآلخرين، أي األملان والسالفيني واجملريني، صحيح أن العرب 

الرببر مل يكونوا وقت الفتح على مستوى أعلى من الغزاة اآلخرين الذين كانوا ينتمون اىل جمتمعات وحلفاؤهم من 
ذات تنظيم يقوم على أساس قبلي، بينما مثل العرب امرباطورية باتت خالل القرن أو القرنني التاليني صاحبة 

 .5 إىل افغانستان أعظم حضارة وثقافة يف تلك املنطقة الشاسعة املمتدة من احمليط األطلسي
فان الناس عندنا ال يعرفون إال القليل عن -أقوهلا مبرارة -وجند هونكة تقول بأنه وعلى الرغم من ذلك 

جهودكم احلضارية اخلالدة ودورها يف منو حضارة الغرب، هلذا صممت على كتابة هذا املؤلف، وأردت أن أكرم 

                                                           
، مركز داسات الوحدة العربية،بيروت، لبنان 2االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي االسالمي،ط-االستشراق محمد الدعمي ، . 1

 .63-62، ص 2008
 .34ه، ص.نفس 2
، 8. زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب،نقله عن االملانية فاروق بيضون وكمال دسوقي،مراجعة مارون عيس ى الخوري، ط3

  .13ص ،1993دار االفاق  الجديدة، بيروت -دار الجيل 
-2006 لحضارة األوروبية، املهندسين مصر الحضارة االسالمية انتشارها وتأثيرها في ا أحمد الشامي، محمد عبد العظيم أبو النصر، . 4

 .199، ص 2007
 .19وات منتغومري، املرجع السابق ، ص  . 5
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اىل تكرميها، كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فضلهم، الذي العبقرية العربية وأن أتيح ملواطيّن فرصة العود 
  1حرمهم من مساعه طويال تعصب ديين أعمى أو جهل أمحق

ويقول جورج انطنيوس أنه يف القرنني اللذين سبقا ظهور املسيح كانت بعض القبائل العربية حتكم يف محص 
بيض املتوسط، بل شهد القرن الثالث امليالدي قيام مملكتني عربيتني والّرها ويف البالد املتامخة لساحل البحر األ

مزدهرتني يف تدمر واحلرية، ويف القرن السابع امليالدي ملا جاء الفاحتون العرب حتت راية االسالم ومزودين بقوة 
تعددة روحية، مل يستطع أن يقف شيء يف طريق تلك القوة فاهنار النظام القدمي للحضارات ذات األصول امل

،  2اليونانية واآلرامية يف بالد الشام، والساسانية يف العراق واليونانية القبطية يف مصر، وفسح اجملال للعقيدة اجلديدة
 ويف هذا اعرتاف واضح وصريح بعراقة احلضارة لدى اجلنس العريب.

تكون إمرباطورتيهم مسرحا حلضارة مث تردف زيغريد قائلة: فقد شاء القدر الذي صنعه العرب بأيديهم ان 
مادية باهرة وثقافة علمية فكرية زاهرة وشاء هلا موقعها اجلغرايف أن تكون مركزا اساسيا للتجارة العاملية، ففيها كانت 
تصب الطرق التجارية الكبرية اليت تصل الغرب بالشرق والشمال باجلنوب طاوية يف أضالعها املسافات الشاسعة 

  .3لّفا موصلة بضاعة العامل على ظهر قوافل احلمري أو اجلمال إىل أقاصي األرض...والفّة الدنيا 
وال عربة مبا يقال بشأن العرب قبل االسالم وما يروى من فتوحات هلم وما ينوه به من أخالق عظام يف  

قدم مدنيات العامل ومما اجلاهلية فهذه قد كانت وال تزال آثارها ظاهرة وال شك يف مدنية العرب القدمية، وأهنا من أ
 .4يرجح ذلك أن الكتابة بدأت عندهم، ولكن دائرة تلك املدنية كانت مقصورة على اجلزيرة وما جاورها 

لقد بلغ العرب درجة كبرية من الرتف احلضاري لدرجة التكاثر املادي، فبينما كان عبد احلكم بن عبد 
عرفها العامل كله تتكون من أربعمائة ألف جملد كان والده عبد الرمحن الناصر يناضل من أجل تكوين أعظم مكتبة 

الرمحن الناصر يتجه بفكره اىل طريق آخر كان يراه األصح لبلوغ اجملد والعظمة ويراه الرتمجة املعربة عن الواقع الرائع 
 .5حةالذي تعيشه األندلس يف عهده يف ظل تنوع ووفرة مصادر الثروة املادية باملنطقة وشساعة املسا

ففي الوقت الذي كانت قرطبة تزهو بشوارعها املمتدة أمياال عديدة مبلطة ومضاءة باملصابيح العامة مل 
، ويقول 6يكن يف لندن مصباح عمومي واحد، وكانت جامعة أكسفورد يف اجنلرتا تعترب االستحمام عادة وثنية

                                                           
 . 9زيغريد هونكه، املرجع السابق، صفحة  . 1
 .84-83جورج أنطنيوس، املرجع السابق، صص  . 2
 320زيغريد هونكه،املرجع السابق، ص   . 3
 .9، ص 1349شكيب أرسالن،.ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غيرهم. مصر: مطبعة املنار  . 4
 .6-5، صص 1994القاهرة ،مصر -، دار الصحوة للنشر والتوزيع 1عبد الحليم عويس، التكاثر املادي واثره في سقوط االندلس، ط . 5
 .62محمد بشير، املرجع السابق، ص  . 6
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زهراء الزاهرة، حبيث أنه كان ميشى فيها لضوء املقري التلمساين يف ذلك: "ان العمارة اتصلت يف مباين قرطبة وال
  .   1 السراج املتصلة عشرة أميال"

ويف املقابل ألولئك الغرب املنكرين على العرب حضارهتم جند منهم املنصفني هلم أمثال ارفنغ صاحب 
اسبانيا، و الذي أصبحت له نظرية يف الوجود العريب االسالمي يف  -أيتها الـأندلس أرى فيك أمريكا-مقولة

فيقول: جثمت القرون الثمانية اليت شهدت بقاء العرب املسلمني يف شبه اجلزيرة االيبريية على الذاكرة اجلماعية 
الغربية بشكل مؤمل، فهي تذكري مستدمي بتخلف أوروبا العصر الوسيط، وهاجس وسواسي ملا تكمن عليه احلضارة 

رب تارخيها برمته مل تتعرض أوروبا لسيطرة أجنبية مبثل هذا التواصل العربية االسالمية من طاقات خزينة مستقبلية، فع
الزمين غري املنقطع والتفوق احلضاري الواضح، كما مل تشعر باهلوان والرتاجع مثلما عاشته ازاء ثقافة دخيلة عليها 

 .2 علمتهـا ما ضاع منها من علوم القدماء وزادهتا مما أبدعه العقل العريب واملسلم
ب يف اسبانيا تركوا ما يشهد هلم باحلضارة املادية والروحية، فمن يزورها اآلن وتبهره قلعة تاكزار ان العر 

 3)القصر( يف اشبيلية أو قصر احلمراء يف غرناطة سيكّون فكرة عن احلياة الرغدة اليت كان حيياها الناس يف املاضي
ضارة، ولألسف سبب من أسباب زواهلا حسب ، وهذا دليل قاطع على احلضارة، ألن الرتف مظهر من مظاهر احل

 . 4ابن خلدون يف نظرية التعاقب الدوري للحضارات
إن احلضارة العربية االسالمية رغم ما حققته من اجنازات مادية وروحية ال زالت تشهد عليها اىل يومنا هذا 

طرف بعض العرب يف مناطق خمتلفة من العامل، لكن رغم ذلك فإهنا مل تنصف من قبل الغرب وحىت من 
، ان احلضارة  5واملسلمني، الذين راحوا يشيدون مبا أجنزه اهلنود والصينيون، وكذا يف حديثهم عن املعجزة اليونانية

العربية اليت  قامت على ضفاف األهنار كاملصرية على النيل والبابلية ببالد الرافدين القدمية أقدم منها وتعد نواة هلا 
إن قصر الزهراء الذي اشتغل يف بنائه عشرة آالف رجل وثالثون ألف دابة  خرى، كماوللعديد من احلضارات األ

وزعموا أن له مخسة عشر ألفا وأربعة آالف سارية جلبت من اليونان وايطاليا وإفريقيا وغريها، واإليوان األوسط  
د سقفه من الذهب كانت سواريه من املرمر واحلجر الشفاف، وكانت رؤوسها مرصعة باللؤلؤ والياقوت وجري

                                                           
، 1ج 1988التلمساني، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب،تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت لبنان احمد املقري  . . 1

 .456ـص
 .153محمد الدعمي،املرجع السابق، ص  . 2
 .37وات منتغومري، املرجع السابق، ص . 3
 .141أحمد محمود صبحي، املرجع السابق، ص  . 4
 .99شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص . 5
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وأمورا أخرى تدهش هلا عني اإلنسان إلجنازات جتعلنا نفخر مبا قدمه   ،1والفضة، وجدرانه وقبته من العقيق اليماين
 العرب وحتفزنا على االقتداء هبم.

نعم ما ترك العرب املسلمون جماال إال وأبدعوا وابتكروا فيه، ففي علم اجلغرافيا أبدعوا يف رسم املصورات 
غرافية اليت زاروها أو عرفوها، ورمسوا املصورات للبحار اليت جابوها ووضعوا املعاجم اجلغرافية اليت ما زالت اجل

 . 2معتمدة اىل يومنا هذا وطوروا االسطرالب وعرفوا كروية األرض وقاسوا ابعادها بدقة
ضة الطبية وأشهرهم سنان ويف العلوم الكونية ظهر عدد من األطباء العرب املسلمني الذين سامهوا يف النه

بن ثابت رئيس اطباء بغداد، وأبو بكر حممد بن زكرياء الرازي الذي يعد من أئمة صناعة الطب الذي كتّاب 
الذي توىل رياسة البيمارستان املقادري يف بغداد وابن سينا الذي له عند األوروبيني -rhazes-الالتينية رازيس 

واإلهليات، مث درس علم الطب فكان املرجع يف الفلسفة والطب والعلم مكانة رفيعة واشتغل بالعلم الطبيعي 
 الطبيعي. 

أما يف جمال الكيمياء والصيدلة فقد شغلت فكرة حتويل املعادن اخلسيسة اىل معادن مثينة خالد بن يزيد 
يمياء فتحمس الكثريون إلجراء التجارب الكيميائية فيما عرف بعلم الصنعة، فربز من أعالم الك االكوي،

والصيدلة جابر بن حيان الكويف الذي بلغت تصانيفه مائتان واثنني وثالثني كتابا ترجم قسم منها اىل الالتينية وهو 
 . 3اول من استخرج زيت الزاج أو حامض الكربيتيك

كان أطباء العرب أول من وصف القهوة كدواء للقلب، كما كانوا أول من وصفها بشكلها املطحون الناعم 
اللتهاب اللوزتني واجلروح امللتهبة، ووصفوا الكافور إلنعاش القلب وغري ذلك، ـووصفوا التمر اهلندي وعود كعالج 

الند وغري ذلك كأدوية خفيفة الوطأة وحمببة اىل النفوس بدل الوصفات القوية التقليدية اليت كان يصفها األطباء 
البا أثرا خطريا للغاية يف جسم املريض، وهذه امثلة اليونانيون عالجا ضد التقيؤ واإلسهال واليت كانت ترتك غ

بسيطة من كم هائل ال ميكن حصره يف هذا البحث خنتمه باعرتاف لوبون الذي قال: "ومن املسلمني يف االندلس 
تعلمت أوروبا أيضا قواعد الفروسية وتقاليدها وخصاهلا العشر، الصالح والكرامة ورقة الشمائل والقرحية والفصاحة 

 .4وة واملهارة يف ركوب اخليل والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب"والق
  معوقات التحضر العربي:
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إن لتخلف العامل العريب ما يربره تارخييا وخاصة يف العصر احلديث الذي شهد اختالالت يف موازين القوى 
لسيطرهتا حتت ذريعة محايته من الغزو الصلييب السياسية والعسكرية واحلضارية، فالدولة العثمانية اليت اخضعته 

االسباين والربتغايل خاصة، فرضت عليه العزلة وحرمت شعوبه من االتصال باحلضارة األوروبية الناهضة بدعوى 
اخلوف على تلك األقطار من األطماع االستعمارية، فإذا كانت تلك االقطار قد استفادت ببقائها بعيدة عن تلك 

الثالثة قرون، فان العزلة اليت عاشتها قد جعلتها تتخلف مئات السنني عن البلدان االوروبية الناهضة االطماع قرابة 
 .1 رغم ان هناك من يرى بان العرب هم من رفضوا تقبل كل ما يأيت من الغرب املسيحي امللحد

ن طبيعة هذا النفوذ  نعم لقد لبث الوطن العريب ما يزيد عن ثالثة قرون حتت النفوذ العثماين بغض النظر ع
الذي يراه البعض محاية كما هو احلال بالنسبة ألهل املغرب، واحتالال بالنسبة للمشارقة، وهذا ما كان له أثره 
البالغ عليه يف هويته ولغته وثقافته ومساره وطابعه احلضاري، وخاصة يف املرحلة االخرية من مراحله اليت تسلمت 

اد والرتقي وتعاظمت إباهنا حركة التعصب الطوراين ضد العروبة ومت ارتكاب جرائم مقاليد احلكم فيها مجعية االحت
( لكنها طبعت 1916-1908االعدامات حبق الوطنني العرب وغريهم، هذه الفرتة اليت مل تتعد الثماين سنوات )

 التاريخ العثماين برمته يف األذهان بالصور الدموية من جور وعسف وإعدامات وفظائع. 
رج الوطن العريب من ربقة الوجود الرتكي إال ليدخل حتت سيطرة من نوع جديد إما لبالدة أو سوء ومل خي

تقدير كما حدث يف شبه اجلزيرة العربية واملشرق العريب عموما حينما أعلن العرب احلرب ضد األتراك اىل جانب 
م اليت قّسمت 1916ايكس بيكو االجنليز يف الوقت الذي كانت حتاك ضدهم أسوء اتفاقية أو مؤامرة وهي س

املشرق العريب إىل مناطق نفوذ واليت ما تزال تداعياهتا مستمرة اىل يومنا هذا، فدخل حتت االنتداب األورويب 
ومغربه إما حتت االستعمار االستيطاين أو حتت احلماية والذي عمل على طمس كل معامل الشخصية العربية 

وثقافيا به، ومن مظاهر هذه التبعية سياسيا أنظمة احلكم الفاسدة املستبدة اليت االسالمية وربطه اقتصاديا وسياسيا 
حكمت تلك البالد بعد االستقالل، وأبدت والئها للكرسي بدل الوطن، لتصبح أداة طيعة يف يد االستعمار أو 

الدميوقراطية احلرة إال أن البلدان  االمربيالية العاملية املستأثرة خبريات البالد العربية، ورغم انتقال العامل إىل االنظمة
العربية ظلت متمسكة بتلك األنظمة البالية مع أهنا أعلنت يف وقت متأخر االنتقال حنو الدميقراطية والتعددية، فلم 
تتغري سوى التسمية والدليل على ذلك متسك رؤسائه بكرسي احلكم إىل غاية الوفاة أو االعتقال، مث توريث 

نفس كل احملاوالت االبداعية أو التنموية، بدليل هجرة األدمغة العربية اىل عامل الشمال وجناحها السلطة لتقتل يف ال
 هناك.

                                                           
 .26هاميلتون غب وهارولد باون، املرجع السابق، ص  . 1
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أن التنمية حسب روجرز ومبفهومها الشامل هي أسلوب للتغري االجتماعي يسمح من خالله لألٌفكار 
 املنظمات االجتماعية، وهذا اجلديدة أن تنتشر داخل النظام االجتماعي هبدف حتقيق عائد مادي أكرب أو حتسني

ما مل يتحقق ومل يسمح له بالربوز على أرض الواقع ألنه حىت وإن أعلن عن اصالحات أو تغيريات فهي يف جمملها 
 شكلية تفتقد اىل الروح االصالحية الصادقة.

حلضارة إن احلضارة ظاهرة إنسانية تتشكل من االنسان والرتاب والوقت، فإذا كانت مشكلة االنسان يف ا
من حيث عناصرها وشروط بنائها وأسباب هدمها فان هذه القضايا تطرح تساؤالت ترتبط باإلنسان والرتاب 
والوقت من جهة، وباحمليط الذي يعيش فيه االنسان من جهة أخرى، وهو خيتلف من مكان آلخر ومن مرحلة 

  .1تارخيية ألخرى
ح هذه العوامل ظروفا مالئمة مليالد حضارة جديدة، كما أنه البد من عوامل خارجية مستثرية، حينئذ تصب

اذ تنبثق فجأة وتستيقظ فيها روح جديدة زاخرة بإمكانيات خصبة وخترج اىل حيز الوجود يف بيئة يكون ما حوهلا 
 .2يف فوضى مطلقة فتمتد يف خطوط رائعة يف شىت اجملاالت من لغة ودين وعلم وفن

حضارتان وتكون احدامها أشد قوة ولكن األخرى أعظم ابداعا  على أنّه حيـدث أحيانا حينما تتالقى 
وأكثر عراقة أو على األقل مساوية هلا أن تضطر املهزومة الن تتالءم ظاهريا مع احلضارة الغالبة ما دامت ال 
 تستطيع أن تنمو معربة عن طبيعتها اخلالصة وتتشكل مظاهر هذه احلضارة يف القوالب الفارغة ايل فرضتها عليها

، هذا ما تعيشه البالد العربية فهي تكتسب مظاهر التحضر بنسبة كبرية، لكنها ليست أصيلة 3احلضارة االجنبية
بل مستوردة، نعم لقد فرضت احلداثة على العريب من اخلارج، وهذا مصدر الكثري من املشكالت اليت يعاين منها، 

وفيق بينهما،  واليت مل تؤد سوى اىل تشويهها، فقوة اميانه ومن بينها كونه موزع بني التارخيي واملقدس وحماوالته الت
خر بالصراع معه مروقا.  جتعله يعترب احلداثة اليت متتزج فيها اسهامات اآلآ

نعم لقد عاش العامل العريب فرتة استعمار طويلة ختللتها مجلة من احلروب التحريرية، وبعد استقالل جل دوله 
طرف الدول االمربيالية كما حدث مع العراق يف حرب اخلليج أو الدول العربية مل تنته بل زادت حّدة، سواء من 

فيما بينها أو بني شعب الدولة الواحدة بإثارة خارجية للّنعرات االثنية أو بدعوى بلوغ االنظمة الدميقراطية وهذا ما 
هي السبب الرئيسي الهنيار  يقضي على كل االجنازات احلضارية ويعيق أي تقدم، وهنا جند توينيب يؤكد أن احلرب

 .4احلضارات واجملتمعات وأن مصري املعتدي هو الفناء
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وجتري اآلن يف أحناء العامل خارج أوروبا والعامل الغريب صراعات ثقافية وعملية حتّول مبا يف ذلك الوطن 
منذ احلقبة الكولونيالية  العريب طبعا، واليت يرى البعض بأهنا ال تتم إال داخل سياق دويل حددته أوروبا اليت كانت

واالمربيالية هي مصدر املنافسة الثقافية واالقتصادية على نطاق العامل، وكذا مصدر قمع وهتجني ودفع بقية العامل 
، لتستمر هيمنتها ويبقي العامل الثالث والعريب سوقا جللب (41، صفحة 2008)سينغاس دييرت،  قسرا اىل احلافة

 سلع. وتصريف املواد االولية وال
 :إمكانيات االقالع الحضاري

جمموعة من الوسائل أو الطرق املستخدمة لتوجيه جهود األهايل مع إن التنمية يف مفهومها العام هي 
السلطات العامة من أجل حتسني مستوى احلياة العامة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات 

 قصد اخراجها من عزلتها واملشاركة اإلجيابية يف احلياة القومية واملسامهة يف تقدم األمة. 
ابن خلدون ان العمل أساس اإلنتاج واإلنتاج أساس للتحضر، فان العمل يف األرض وما يرتبط هبا  يعترب

من صناعات يستتبع االستقرار بعد ترحال، فقد كان االنسان يف بداوته متنقال من منطقة ألخرى وباجتاهه إىل 
فة اىل احلكومة القوية اليت تعترب استغالل الـأرض فقد اجته اىل االستقرار الذي يعترب أول أسس الّتحضر، اضا

أساسا مهما من أسس التحضر ألن االنسان املستقر حيتاج اىل التنظيم واحلماية حىت يطمئن على مثار عمله فيزيد 
، والقاعدة العامة تقول أن عناصر التحضر وشروطه موجودة لدى كافة األمم والشعوب، لكن استثمار 1من انتاجه

، ألن إنشاء أي  2لتأليف بينهما أمر حيتاج إىل شرط خاص يتمثل يف التحدي عند توينيبهذه الشروط والعناصر وا
حضارة يعين وجود التحدي، أي وجود ظروف صعبة تواجه االنسان يف بنائها، وعلى قدر مواجهة االنسان هلذه 

ب عليها، فتوينيب الظروف تكون استجابته، إما ناجحة إذا تغلب عليها، أو استجابة فاشلة اذا عجز عن التغل
يري أن الظروف الصعبة اليت تتحدى قدرة االنسان وتستحثه على العمل لتكوين احلضارة تتمثل إما يف بيئة 
طبيعية تستحثه على تغيري موطنه وخاصة اذا كانت قاسية أو جديدة فتمثل حتديا حيرك قوي اإلبداع يف اإلنسان، 

ما الذين عزفوا عن تغيري موطنهم أو تعديل طريقة معيشتهم فان وهذه االمور كلها موجودة يف الوطن العريب، أ
االنقراض هو جزاء إخفاقهم يف االستجابة لتحدي اجلفاف خاصة، وخري مثال لذلك تعمري األرض االمريكية 
على يد املهاجرين، أو حتدي الوسط أو الظروف البشرية املتمثلة يف عدوان خارجي من دولة جماورة أو مجاعة 
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وكمثال على ذاك غزو احلضارة اهللينية الذي أدى فيما بعد اىل إزاحة االسالم هلا من سوريا ومصر، مث  بشرية،
 .1القضاء على الدولة الرومانية الشرقية

مها سبب ما -اهلندام-ان تعاون العمال وكثرهتم يضاف إليه النظام احملكم أو ما يسميه ابن خلدون ب 
لعظيمة واملباين اخلالدة اليت قد تعجز دول أخرى حىت عن هدمها بالرغم من أن تركته الدول الكبرية من اآلثار ا

العملية أسهل من البناء، واليت حينما يقف أمامها بسطاء الناس ال يستطيعون تعليلها فيلجئون حينها اىل 
لألسبان ملا دخلوا كقوهلم بأن من بناها عمالقة كما قيل خبصوص االهرامات أو اجلن بالنسبة   ، 2االسباب اخلرافية

 قصور املسلمني يف األندلس وباخلصوص قصر احلمراء. 
لعل ما ينقص العرب هو التمسك بدينهم وثوابته للعودة إىل دروب احلضارة، فتجد توينيب غري املسلم 
يعرتف بأن مجيع أشكال االستجابة مل توفق، ألن استجاباهتا كانت من صنف حتدياهتا حىت جاء االسالم وانتصر 
على هذا التحدي اهلليين وأعطى الشام حضارة عاملية يف شكل اخلالفة األموية مث اخلالفة العباسية من بعدها اهنيار 

 ، اذن فالتمسك بالدين ليس من معوقات حتضر العرب. 3الكيان اهلليين أمام تلك القوة الفتية
مع أنه ال يستطيع أحد أن يقدح إن العرب بإمكاهنم االنتقال من الوضع الذي يعيشونه ) مرحلة النقل( 

فيها على حد ما قال شكيب أرسالن: )) فأما ما ترمجته حضارة االسالم من كتب وما أخذته عن غريها من 
علوم وما أفادته يف فتوحاهتا من منازع مجيلة وطرائق سديدة فال يقدح ذلك يف بكارهتا اإلسالمية ومسحتها 

ة بأمجعها، أن يأخذ بعضها عن بعض ويكمل بعضها بعضا، وكان نابليون العربية، ألن هذا شأن احلضارات البشري
األول لشدة دهشته من تاريخ االسالم يقول يف جزيرة سانت هيالنة :إن العرب فتحوا الدنيا يف نصف قرن ال 

 . 4غريه
 فعال أن نظرة هيجل تتوافق مع نظرة ابن خلدون يف سر حتضر العرب أو افول حضارهتم   يف قوله وال

يؤهل القبيلة للقيام بالفتح والتغلب على االمصار شيء كاالستناد اىل مبدأ ديين أو دعوة سياسية، إذ يدفعهم 
االختالف  االميان بالدين أو املذهب اىل البذل من أجل حتقيق غايتهم فضال عن أنه يُذهب التنافس ويزيل

الل اعرتافاهتم يف حق هذه احلضارة بداية ، ويكفينا هنا ما اقره بعض مفكري الغرب من خ5 فيحصل التماسك

                                                           
 .177رأفت غنيمي الشيخ، املرجع السابق، ص  . 1
 (81، صفحة 1984عبد هللا شريط،  . 2
 .179رأفت غنيمي الشيخ،املرجع السابق، ص  . 3
 .82-81شكيب أرسالن، املرجع السابق، ص  . 4
 .53رأفت غنيمي الشيخ، املرجع السابق، ص  . 5
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برينان الفيلسوف الفرنسي الذي قال: "انين مل ادخل مسجدا من غري أن أهتز خاشعا،  أي من غري أن أشعر 
 . 1بشيء من احلسرة على أنين لست  مسلما"

تصاب بالعقم جيمل توينيب أسباب اهنيار احلضارة يف إخفاق الطاقة االبداعية يف االقلية املبدعة اليت 
والقصور لتتحول اىل جمرد أقلية مسيطرة فتعدل األغلبية عن بذل الوالء هلا واالبتعاد عن السري ورائها وحماكاهتا يف 
أعماهلا، ويتلو تضعضع  تلك العالقة اهنيار وحدة اجملتمع االجتماعية، كما يرى أنه من الناحية املثالية على كل 

قليات املبدعة أن توجد نظما جديدة تستطيع بواسطتها تأدية رسالتها يف اجملتمع طاقة اجتماعية جديدة تطلقها األ
الذي تتوىل قيادته، فإن فرض وعجزت األقلية املسيطرة عن اجناز رسالتها وأصرت على استخدام القوة الغامشة اليت 

 . 2 اثبتت التجارب فسادها وضررها باجملتمع ليتبع ذلك تفكك النظم القائمة
ما ينقص العرب اليوم هو عملية جتديد حضاري، والذي هو عبارة عن فاعلية بشرية ترتبط الشك أن 

بفاعليات أخرى ميثل بعضها شرطا ضروريا حلصوله، وهو قدرة االنسان العريب على االبداع بشقيه: االخرتاع 
تشفني، هذا اضافة مل يعرف التاريخ حضارة بدون اخرتاع أو خمرتعني وال بدون اكتشاف أو مك واالكتشاف، إذ

اىل تطوير االفكار والعمل ووسائله، وإن حدث التجديد أو الفعل احلضاري فيجب ان يظل العرب جمّددون 
 . 3حضاريا لضمان استمرارية حضارهتم

ان مجيع أسس ومقومات احلضارة متواجدة يف الوطن العريب، وجند على رأسها الطاقة البشرية اليت ال 
انه شباب، أضف اىل ذلك شساعة املساحة وتنوعها املورفولوجي واجليولوجي، فهي حتتوي تنضب فمعظم سك

السهول واهلضاب والصحاري واجلبال، وتتنوع فيها الثروات الطبيعية من برتول وغاز وحديد وفوسفات وغريها 
السطحية أيضا، وما ويسودها تنوع مناخي بني املومسي والصحراوي والقاري واملومسي مما يسمع بتنوع الثروات 

يصبح أشد ضرورة لتحقيق االقالع  هو وجود نية صادقة يف التجديد احلضاري على مستوى القمة والقاعدة يف 
 ظل التمسك بالدين واألصول واالبتعاد عن التقليد األعمى ملل ما هو غريب.

  

                                                           
 .62محمد بشير،املرجع السابق، ص  . 1

، املركز 1. أرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، ترجمة فؤاد محمد شبل ،مراجعة محمد شفيق غربال،تقديم عبادة كحيلة، ط 2

 .76، ص2011القومي للترجمة القاهرة 
 ..77-76صص جياللي بوبكر، املرجع السابق،  . 3
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 الخـاتمة:

بعد ان استعرضنا املعامل املضيئة والرباقة يف تاريخ العرب و بعض أسباب انتكاساهتم  احلضارية، ميكن الرّد  
على أولئك الذين جعلوا من التخلف احلضاري ظاهرة لصيقة باجملتمعات العربية بأن احلضارة ظاهرة عاملية قد 

 توافرت الشروط لذلك، كما  ان  التجديد تظهر يف أي منطقة بغض النظر عن االنتماء العرقي والبشري مىت
احلضاري ضروري  يف بناء احلضارات واستمراريتها وهذا ما نلمسه نت خالل قول ابن خلدون بان املباين العظيمة 
لعهدنا جند امللك الواحد يشرع يف اختطاطها وتأسيسها، فإذا مل يتبع أثره من بعده من امللوك يف امتامها بقيت 

 مل القصد منها. حباهلا ومل يك
كما ان الركود احلضاري الذي شهده العرب يف فرتات من التاريخ وخاصة يف العصر احلديث ما هو إال 

قاعدة تسري وتنطلي على مجيع احلضارات إذا مل تتق شر وأسباب عوامل االندثار ويف هذا يصدق قول أيب البقاء  
 شريف الرندي يف مرثيته املشهورة لألندلس:

 ذا ما مت نقصان              فال يغري بطيب العيش انسانلكل شيء إ
 مــــــــــــــن سره زمن ســـــــــاءته أزمان          هي االمور كما شاهدهتا دول 
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 البيبليوغرافيا :
،حتقيق احسان عباس، دار صادر، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيبأمحد املقري التلمساين،  -

 . 1988لبنان  -بريوت
الحضارة االسالمية انتشارها وتأثيرها في الحضارة  أمحد الشامي، حممد عبد العظيم أبو النصر، -

  .2007-2006املهندسني مصر ـ األوروبية،
ترمجة فؤاد حممد شبل ،مراجعة حممد شفيق غربال،تقدمي عبادة   مختصر دراسة للتاريخ،أرنولد توينيب،  -

 .2011، املركز القومي للرتمجة القاهرة 1كحيلة، ط
، دار العلم 8، ترمجة ناصر الدين االسد وإحسان عباس، طيقظة العربجورج انطنيوس، -

 ، 1987للماليني،بريوت، يناير 
  .1985لنشر والتوزيع، جدة، السعودية ، الدار السعودية ل2، طفجر االندلسحسني مؤنس،  -
 م.1988، دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة، 1، ط، فلسفة التاريخرأفت غنبمي الشيخ -
، ترمجة حسن حبشي، مطابع اهليئة العامة املصرية للكتاب، تاريخ مسلمي اسبانيـارينهارت دوزي ، -

 .1994مصر
 . 1908حممد كرد علي،,مكتبة الظاهر، القاهرة ، تعريب تاريخ الحضارةشارل سنيو بوس، -
ــ، دار الفكر 2، طالحضارة العربية االسالمية وموجز عن الحضارت السابقةشوقي ابو خليل،  -

 .2002سورية -دار الفكر دمشق -املعاصر بريوت لبنان
-والتوزيع ، دار الصحوة للنشر 1، طالتكاثر المادي واثره في سقوط االندلسعبد احلليم عويس،  -

 .1994القاهرة ،مصر 
 .1998، 1دار الفكر، بريوت، ط المقدمة،عبد الرمحن بن خلدون،  -
، اجمللس االعلى 1، ترمجة وتقدمي مجال عبد الرمحن ، طالمستعربون االسبانمانويال مانثاناريس،   -

 . 2003للثقافة القاهرة 
، مركز داسات 2،طللتاريخ العربي االسالمي االستجابة الثقافية الغربية-حممد الدعمي ،االستشراق  -

 .2008الوحدة العربية،بريوت، لبنان 
، دار غيداء للنشر 1،ط مظاهر االبداع في التاريخ االندلسيحممد بشري حسن راضي العامري،  - 

 .2012والتوزيع، عمان االردن
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ـ دار 1محد ايبش ،ج، ترمجة ودراسة د االمجتمع االسالمي والغربهاميلتون غب وهارولد باون،  -
 .2012الكتب الوطنية، ابو ظيب 

، دار 1، نقله اىل العربية حسني أمحد أمني،طفضل االسالم على الحضارة الغربيةوات منتغومري،  -
 . 1983الشروق، بريوت

 .1،2010، دار املعرفة، باب الواد اجلزائر، طالبناء الحضاري عند مالك بن نبيجياليل بوبكر،  -
،  دار العني للنشرـاالسكندرية 1، ترمجة شوقي جالل، طالصدام داخل الحضاراتغاس، دييرت سين -
2008. 

، نقله عن االملانية فاروق بيضون وكمال شمس العرب تسطع على الغربزيغريد هونكه، -
 .1993دار االفاق  اجلديدة، بريوت -، دار اجليل 8دسوقي،مراجعة مارون عيسى اخلوري، ط
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 حوار احلضارات ونقد االستشراق
 عند أنور عبد امللك

 
 1)اجلزائر(، 2جامعة اجلزائرطالب دكتوراه/  :حممد بعيطيش

 جامعة زيان عاشور اجللفة /د.محدان بوصاحليح  إشراف:
 

 ملخص: 
يناقش هذا البحث موضوع حوار احلضارات من منظور املفكر املصري "أنور عبد امللك"، باعتباره واحدا 
من أهم املفكرين املشتغلني على مسألة العالقة بني الشرق والغرب، وذلك بالتطرق إىل حتليله ألهم األسس اليت 
قامت عليها املفاهيم  والتصورات الغربية حنو الشرق، بناء على نقده لالستشراق واملركزية الغربية بداية من مقالته 

  ة لد   كيري من املستشرقني و املهتيني باالستشراق عامة الشهرية "االستشراق يف أزمة" اليت أحدثت ضجة كبري 
 

 كلمات مفتاحية:
 املركزية الغربية، صدام احلضارات، حوار احلضارات  االستشراق، 
 

  

                                                           
 مخبر  الجماليات والفنون والفلسفة المعاصرة  1
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  مقدمة
شّكلت عالقة الشرق بالغرب قضية جدلية يف األوساط الفكرية والسياسة العربية والغربية، إذ اختلفت 

املرتكزات اليقافية والدينية والظروف السياسية واالقتصادية، فبعد أن كان احلديث أثناء الرؤ  حوهلا باختالف 
القطبية الينائية عن "التعايش السليي"، و"احلرب الباردة"، كتعبري عن حالة الصدام والتأزم بني القطبني منذ احلرب 

" مبّشرة فرانسيس فوكويامالتاريخ" عند "العاملية اليانية حىت تفكك االحتاد السوفيييت، ظهرت أطروحة "هناية ا
، مث جاءت أطروحة "صامويل احلرب الباردة ع هنايةبالدميقراطية الليربالية كشكل غالب على األنظية حول العامل م

" كرد مباشر عليها لتنذر بنيط جديد من الصراع حتركه االختالفات اليقافية صراع احلضاراتهنتجنتون" حول "
حمتيلة هي احلضارة  بدل النزاع القدمي بني اإليديولوجيا الرأمسالية والشيوعية، وهو نزاع الغرب مع حضارات والدينية

 اإلسالمية والصينية، إذ اعترب الشرق ويف القلب منه العامل اإلسالمي مصدر هتديد للغرب ومصاحله 
ووسط املخاوف املتنامية حيال اإليديولوجيات اإلقصائية واملقوالت الصدامية، تصاعدت الدعوات إىل 

والصراع، وقد شهدت هذه الدعوات زمخا كبريا  احلوار كيطلب ضروري لتحقيق السالم يف العامل بدل املواجهة
بداية من أطروحة "روجيه جارودي" اليت تبناها الكيري من املفكرين والسياسيني، حيث عقدت املؤمترات وامللتقيات 
الداعية إىل احلوار والتعايش بدل الصدام، منها دعوة الرئيس اإليراين السابق "حميد خامتي" إىل حوار احلضارات، 

م، 2001م عاما حلوار احلضارات  لكن هجيات احلادي عشر من سبتيرب 2001د األمم املتحدة عام وحتدي
واحلرب على أفغانستان، مث احتالل العراق، أعادت جدل العالقة بني الغرب واإلسالم إىل نقطة البداية، وأثارت 

 ري؟ السؤال من جديد: هل العالقة بني الغرب واإلسالم، عالقة صراع أم حوار حضا
ومل ختل الساحة العربية من النقاشات حول هذه املسألة، سواء من قبل السياسيني أو رجال الدين أو 

الذي قّدم رؤية متكاملة حول  *املفكرين، ومن بني أهم هؤالء املفكرين، جند املفكر املصري "أنور عبد امللك" 
راسة من خالل اإلجابة على التساؤالت املوضوع، وذلك ضين مشروعه "ريح الشرق" وهو ما سنقف عليه بالد

 التالية: 

 ما املرتكزات اليت تأسست عليها نظرة الغرب للشرق عامة وللعامل اإلسالمي خاصة؟  -

 ما موقف "أنور عبد امللك" من األطروحات الغربية حول صدام وحوار احلضارات؟ -

                                                           
سياسي ومفكر يساري مصري، له العديد من املؤلفات واملقاالت، ميل:  "ريح الشرق"، ] م2012-1924[أنور عبد امللك   *

 العامل"   "الفكر العريب يف معركة النهضة" و "من أجل إسرتاتيجية حضارية"، " تغيري 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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احتياج لالنتقال من الصدام إىل ثقافية يف العامل، وإذا كان هناك  وإذا كانت هناك تعددية حضارية و -
 احلوار، فأين تكين ساحات التالقي والتكامل؟ 

 االستشراق، أداة تعّرف أم إرادة استعالء وسيطرة؟. 1
يعترب االستشراق من بني أهم العوامل الناظية لنظرة الغرب للشرق خالل قرون عديدة، حيث ميل دعامة 

فات الشعوب الشرقية وتارخيها، ولقد كان "أنور عبد امللك" من خالل فكرية مبناهجه وأساليبه املختلفة لفهم ثقا
توجهاته الفكرية احلضارية اليت برزت يف مقاالته ومؤلفاته امليتدة على عقود طويلة سّباقا يف نقد االستشراق خاصة 

م، 1963الفرنسية عام   Diogenes ضين مقالته "االستشراق يف أزمة" اليت نشرها ضين جملة "ديوجني"
بسنوات طويلة قبل "إدوارد سعيد"، واليت أثارت جدال واسعا يف دوائر الفكر الغريب وشهدت ردودا حىت من بعض 
املستشرقني، وقد ربط "أنور عبد امللك" بني االستشراق وصعود االستعيار واالمربيالية، حيث شّكل االستشراق 

افات الشعوب الشرقية ومن مثة حتديد الوسائل الناجعة يف نظره متهيدا لالستعيار الغريب للشرق من خالل فهم ثق
إلخضاعها وفرض السيطرة عليها، وقد قّدم هذه اخلدمة فئتان من املستشرقني، الفئة األوىل تشكلت من فالسفة 
وعلياء آثار ومتخصصني باألديان، أما الفئة اليانية فيقول عنها أهنا: "خليط من جامعيني و رجال أعيال 

وظفي إرساليات ومعلنني ومغامرين )   ( أولئك الذين كان هدفهم الوحيد تعرف األرض املعدة وعسكريني وم
  ولقد طبع رؤية االستشراق 2لالحتالل، ولغزو وعي الشعوب، لضيان خدمة القو  األوربية بشكل أفضل"

عرفة االستشراقية التقليدي للشرق جتاوزات ومغالطات سواء على مستو  اإلشكالية أو على مستو  املنهج، فامل
تنظر إىل الشرق كآخر خمتلف باجلوهر والتكوين، حيث أن الشرق "ذات عقلية" متخلفة جامدة، ال ميكنها بلوغ 

معدومة السيادة، ليس لديها أي استعداد لليبادرة، فال تصلح إال أن تكون موضوعا  احلضارة وال استيعاهبا،
ظر إىل الشرق على أنه معطى ثابت وجاهز يف التاريخ، يفتقر وهذا يفضي إىل مشكلة أخر  وهي الن ،3للدراسة

إىل التطور والتحول، وذلك هبدف تكريس الوضع الراهن وإبعاد االهتامات اليت ترجع وضع الشرق املتخلف إىل 
االستعيار، وتعفي الغرب من مسؤولياته وجرائيه جتاه الشرق املتأخر حبكم حقيقته التكوينية اليت ال ميكن 

ص منها وباعتبار أّن التقدم والتأخر سنن ثابتة تلحق بالشرق والغرب ال ميكن فهيها إال ضين هذا الوضع التخل
اخلاص الذي يعتيد على القوانني الطبيعية يف حركة التاريخ، ويف ذلك تأكيد لتفوق الغرب كذات دارسة مفارقة 

 4ة   ومتعالية تطورت وتتطور عرب التاريخ من العصور اليونانية القدمي
                                                           

  19م، ص 1974، لبنان، أكتوبر 10أنور عبد امللك: هل مات االستشراق؟، جملة اآلداب، العدد   2
  73م، ص 2005، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1أنور عبد امللك: من أجل إسرتاتيجية حضارية، ط  3
  74املرجع نفسه، ص   4



 جامعة موالي الطاهر سعيدة                                     متون كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                                            

 56 2017ديسمرب  -الرابعالعدد 

م يف مناسبة مرور مائة 1973فبعد املؤمتر التاسع والعشرين الدويل لليستشرقني الذي انعقد بباريس عام 
عام على بداية عقد مؤمترات املستشرقني العاملية، والذي خلص إىل أّن أزمة االستشراق أزمة سياسية تكين يف 

يف آسيا، ومنه ضرورة تغيري اسم مجعية املستشرقني تغري عالقات القو  على املستو  الدويل وحركة حترر الشعوب 
، كتب أنور عبد امللك مقالة بعنوان "هل مات 5إىل "املؤمتر العاملي للدراسات اإلنسانية حول آسيا ومشال أفريقيا"

االستشراق؟" متسائال : "هل يعين ذلك أن مستشرقي الغرب قد أعلنوا موت "االستشراق"؟ ويف حال اإلجياب، 
 6  فعلوا ذلك؟" ألي سبب

جييب "أنور عبد امللك" على هذا التساؤل بأّن  االستشراق اجلديد ال خيتلف عن االستشراق   التقليدي، 
وما هو إال إشارة عن انتقال مركز القوة العاملية بعد احلرب العاملية اليانية من فرنسا وبريطانيا، إىل الواليات املتحدة 

اجملال، وهذا ما أد  إىل حتول اهتيام الدراسات االستشراقية من األمريكية اليت باتت منافسا قويا ألوربا يف هذا 
الفيلولوجيا إىل دراسات املناطق انطالقًا من كون الشرق ال يشكل كتلة ساكنة كيا كان سائدًا يف السابق، وإمنا 

ا للغرب هناك تغريات سياسية واجتياعية واقتصادية تستدعي املواكبة  وبذلك فإن الشرق الذي كان "آخر" خمتلف
ال ميكن إال أن يكون موضوع دراسة بالنسبة لالستشراق القدمي ألهداف استعيارية، حتول بالنسبة إليه إىل ثقافات 

  7ولغات ومشكالت "أخر "  وكأّن الغرب ال يشكل هو نفسه "آخر" بالنسبة للشرق  
ق التقليدي، وهو ما جيعل ومن هنا فإن االستشراق اجلديد مل يكن إال حماولة لتحديث أطروحات االستشرا

القول بنهاية االستشراق يف نظر "أنور عبد امللك" قوال غري صائب، فاالستشراق مازال مستيرا يف أغراضه وحمتفظا 
 بأهدافه وإن اختلفت التسييات واملناهج، وتغرّي ترتيب املصاحل واألولويات 

  نزعة التمركز الغربي: . 2
العامل املعاصر ليست اقتصادية وال سياسية، ولكنها أزمة حضارية بالدرجة  يعتقد "أنور عبد امللك" أّن أزمة

األوىل، فهناك منط حضاري أحادي مهيين منذ القرن اخلامس عشر ميالدي، يهيين فيه الغرب على أفريقيا 
أوربية خالصة،  وآسيا، ويفّسره الغربيون كيا رأينا سابقا على أنه أمر طبيعي ال مييل               جديدا، فالنهضة

مث غربية بعد اتساعها لتشيل أمريكا الشيالية يف القرن اليامن عشر للييالد، هذا ما جعل املركز املهيين يقّسم 
العامل إىل عامل متقدم وآخر متخلف، يشتيل األول على عناصر التقدم والقوة، والياين على عناصر الضعف 

                                                           
م، 2000، الكويت، 43،العدد 15جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، اجمللد مازن مطبقاين: هل انتهى االستشراق حقا؟   5
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لعامل الشرقي، أو  لكل ما هو ليس غربيا، وتكريس لينائية والتخلف والتفكك، ويف هذه التقسييات هتييش ل
  8.املركز واهلامش

وير  "أنور عبد امللك" أّن البحث يف أسباب هذه اهليينة الغربية احلالية البد أن ال يقتصر على رّدها إىل 
ة التارخيي"  التفوق العسكري الذي ساعد الغرب على فرض هيينته على اآلخر، وهلذا رّدها إىل "فائض القيي

الذي يعين أن الغرب استطاع أن يفرض هيينته من خالل تراكيية النهب واالستعيار منذ القرن اخلامس ميالدي 
 :     9على موجات متتابعة

املوجة األوىل، متيّلت يف الغزوات والنهب واالخرتاق واالحتالل، جاءت لتضرب املنطقة العربية اإلسالمية 
 ع ميالدي بدءا باحليالت الصليبية وصوال إىل العدوان احلريب الصهيوين احلايل اعتبارا من القرن التاس

أما املوجة اليانية، وهي األشد فتكا وقيعا من الناحية البشرية حيث عصفت بالقارة األفريقية، وترتب عنها 
وضاعها املتدهورة نزيف بشري متيل يف جتارة الرقيق اليت كانت هلا انعكاسات وخيية على أفريقيا وتسببت يف أ

 الحقا 
وجاءت املوجة ليالية لتتسبب يف تدمري احلضارات واجملتيعات اهلندية يف أمريكا الوسطى واجلنوبية 

 وإخضاعها للسيطرة اإلسبانية والربتغالية 
أما املوجة األخرية فقد وصلت إىل جنوب آسيا وخباصة شبه القارة اهلندية مث جنوب شرق آسيا وأخريا 

 10 ا أسهم يف ضرب مركزية الشرق وتقويض قوته  شرقها، مم
أتاح هذا الفائض التارخيي حسب "أنور عبد امللك" إضافة إىل مسامهة تكنولوجيا االتصاالت يف نقل 
األفكار والنظريات الغربية من املركز إىل األطراف، الوسيلة اليت تكفل هيينة الغرب على العامل، وأّكد استحالة 

، وهذا يشكل هتديدا حضاريا، فبعيلية 11األسلوب الذي يقرتحه الغرب واملدارس الفكرية هناكالتطور إاّل وفق 
التقليد تنزوي خصوصية اجملتيعات والقوميات واليقافات واحلضارات، ليس فقط بنقل التكنولوجيا، فهذا أمر 

 ين مشروع، وإمنا بطبع اجملتيع الوطين بالطابع اخلارجي، أي بطبع جمتيع املركز املهي
  

                                                           
  11م، ص 1985، اجمللس الوطين لليقافة والفنون واآلداب، الكويت، 95أنور عبد امللك: تغيري العامل، عامل املعرفة، العدد  8
  36م، ص 1983، دار املستقبل العريب، القاهرة، 1أنور عبد امللك: ريح الشرق، ط 9

  18أنور عبد امللك: تغيري العامل، مرجع سابق، ص  10
م، 2013، القاهرة 37أمحد عبد احلليم عطية: البيوسوسيولوجي، أو أنور عبد امللك وتغيري العامل، جملة أوراق فلسفية، العدد  11
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 . صدام الحضارات:3
يتعرض "أنور عبد امللك" بالتحليل ألطروحة "هنتنجتون" حول "صدام احلضارات" ، فري  أنّه بدأ من 
نقطة الصفر يف ساحة خلت من أي إسهام سابق، على منط غري معهود أّكد فيه عناصر الفكر واليقافة والدين  

العوامل ال تقبل حال وسطا قد ينتجه أي حوار ممكن كيكونات للحضارة، بنظرة تشاؤمية تقوم على أّن هذه 
خبالف العوامل املادية اليت ميكن أن تقبل التسوية، فهذه العوامل الفكرية واليقافية والدينية خاصة باتساع الفجوة 

مميلة يف الصني وشرقي ومشايل  الكونفوشيوسية احلضارية بني الغرب ودائرتني حضاريتني تتييالن يف الدائرة احلضارية
وجنويب آسيا حول الصني، ودائرة احلضارة اإلسالمية يف آسيا وأفريقيا حول العامل العريب وإيران وتركيا يف الشرق 

 12 األوسط، جتعل إمكان الصدام قائيا مما يشكل هتديدا على احلضارة الغربية 
ورصد "أنور عبد امللك" الصورة اليت كانت عليها ردود الفعل جتاه هذه الرؤية، بعد أن مت هتذيبها الحقا 
بدعو  إمكان التفاهم بني احلضارات واألديان واالنتقال من منطق الصراع إىل منطق احلوار، فري  أهنا انقسيت 

ا وتأييدا يف أمريكا          وأوربا، وبقيت دائرة إىل ثالث اجتاهات أو آراء، ففي الوقت الذي القت فيه ترحيب
احلضارة الصينية "الكونفوشيوسية" بعيدة إىل حد ما من هذا اهلم، فإهنا واجهت معارضة عند قطاع كبري من 
املفكرين يف الشرق اإلسالمي والعريب، فقد استشعر هؤالء أّن هذه األطروحة مؤسسة على أحكام مسبقة على 

 13افات الالغربية مما ينذر بعودة الصدام والصراع واحلرب  احلضارات واليق
يعتقد "أنور عبد امللك" أن األمور تبدلت بعد أن قّدم "هنتجنتون" صورة متكاملة لفكرته يف كتابه الذي 

م حتت عنوان  "صدام احلضارات وإعادة صياغة النظام العاملي"، حيث ير  أنه 1996صدر يف نوفيرب من العام 
التحذير من املخاطر املتزايدة واملنذرة بالصدام، إىل السخرية من الفروض حول الطابع العاملي للسياسة  انتقل من

األمريكية منذ هناية القرن التاسع عشر، واإلشارة إىل أّن العقلية الغربية اليت تقوم على اإلميان بعاملية اليقافة الغربية 
بني احلضارات، كوهنا تقصي كل ما هو ليس غريب وكأنه دون  حتيل يف مضيوهنا خطر إمكانية قيام حروب كرب 

هوية  وأشار إىل أّن السياسة العاملية الكوكبية أسهيت حتت تأثري عيلية التحديث، يف  احنسار األحالف القائية 
ة على اإليديولوجية والعالقات بني الدول الكرب  لصاحل تكتالت تقوم على اليقافة والدين، مما أد  إىل إعاد
احلدود السياسية بني البلدان لتنسجم مع احلدود اليقافية، وهذا يعين أّن تكتالت ثقافية حّلت حمل تكتالت 
احلرب الباردة  وهذا ينذر يف نظره بقيام حروب حول النقاط الفاصلة اجلديدة غري املستقرة بني جتيعات خمتلف 

بالدرجة األوىل  وقد تتحول إىل حرب كونية إذا استير احلضارات، ويرجح أهنا ستقوم بني املسليني وغري املسليني 
                                                           

  28أنور عبد امللك: من أجل إسرتاتيجية حضارية، مرجع سابق، ص   12
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صعود الصني باعتبارها أكير الالعبني يف تاريخ اإلنسانية، هذه احلرب الكونية تشارك فيها الدول النواة يف 
ر احلضارات العاملية الرئيسية وهي الواليات املتحدة، وأملانيا، والصني، واليابان، اهلند، وروسيا و إندونيسيا ومص
وإيران والربازيل  و للوقوف أمام هذا التدهور املفزع البد من أن تكف الدول النواة عن التدخل يف الصراعات يف 
احلضارات األخر  واحرتام مناطق النفوذ والعيل على حتقيق وتيبيت االستقرار يف املناطق اليت تتداخل فيها 

 14اد أرضية مشرتكة لتفادي احلروب  احلضارات وذلك من خالل االعرتاف باحلضارات األخر  وإجي
لقد أد  هذا الطرح إىل موجة غضب واستنكار يف خمتلف صحف أمريكا والعامل الغريب، لكن األمر الذي 
يستغربه "أنور عبد امللك" هو احليلة اليت واجهها هذا الطرح يف العامل الالغريب خصوصا يف الدائرة العربية على 

رات يبدو كأنه إنكار لعاملية العامل اليت تشيل مجيع اجملتيعات املختلفة اليت تعترب أساس أّن القول بتعدد احلضا
جزءا ال يتجزأ منه  وير  أن التالقي بني موجات النقد واملعارضة يأخذنا إىل فهم أكير عقالنية لليسألة احلضارية 

يكية تدرك عيق وأبعاد أزمة املشروع يف عصرنا احلايل  فيراكز اهليينة الغربية خاصة يف الواليات املتحدة األمر 
احلضاري الغريب اليت تتلخص يف أّن هذه املراكز املهيينة ترفض متاما وجود مراكز حضارية أخر  يف العامل خاصة 
يف العامل الالغريب قد جتتذب اهتيام وتأييد غالبية شعوب العامل الغريب والدوائر اهلامشية، فرتفع شعار صدام 

هلا ينطلق باألساس من منطق االحتقار وروح التعايل والعنصرية السياسية وجتعل منه هدفا وبرناجما  احلضارات برناجما
سياسيا هلا   ويف املقابل فإن العوملة هتدد بتفكيك أركان وجود واستيرارية اجملتيعات القومية  واليقافات 

الشرق احلضاري الرئيسيتني، الدائرة الصينية واحلضارات املختلفة كجبهة ملقاومة اهليينة الغربية، وخباصة دائريت 
 15الكونفوشيوسية اآلسيوية والدائرة العربية اإلسالمية  

ويتجه الغرب وفق منطق الصدام هذا، إىل مقاومة املراكز احلضارية املغايرة مميلة يف الصني والعامل اإلسالمي، 
الصينية اقتصاديا واسرتاتيجيا وتنيويا، حيث باتت  إال أنّه يف حني جيد صعوبة يف مواجهة التصاعد املتسارع للقوة

الصني غرميا يصعب اخرتاقه أو حماصرته، فإّن الدائرة احلضارية اإلسالمية مبا حتتويه من ثروات باطنية هائلة باتت 
هي الساحة األنسب واألسهل لتيبيت هيينته وفرض سيطرته، وبالتايل اخرتاق جبهة املقاومة يف أضعف حلقاهتا 

لة يف احللقة العربية    اإلسالمية، ومن مث االنفراد مبواجه القوة الصينية املعزولة وحصارها يف ظل انعدام أي قوة ممي
 مساندة 

إذن املستهدف بالدرجة األوىل من هذه املواجهة أو احلرب احلضارية حسب "أنور عبد امللك" هو العامل 
فهذا اإلرهاب يكاد ال يتخذ إال صورة العامل اإلسالمي والعريب، اإلسالمي، وراء ستار مواجهة "اإلرهاب العاملي"، 
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وهو ما تؤكده قوائم البلدان أو اجلياعات واحلركات اليت يدرجها  الغرب حتت هذا الوصف كالعراق وإيران وسوريا 
منذ  ولبنان وليبيا والسودان، مث سلسلة الفلتان اللفظي يف حديث سياسيني غربيني عن "احلرب على اإلرهاب"

أحداث احلادي عشر من سبتيرب:  "احلرب الصليبية"، "التفوق احلضاري"     وما يزيد قناعة املسليني والعرب 
بأهنم هم املستهدفون من هذه احلرب هو التصرحيات والتحليالت اليت يقدمها الكتاب واملفكرون الغرب خاصة يف 

م كتهديد حضاري يرتبص بالغرب جيب مواجهته الواليات املتحدة األمريكية حول اإلرهاب وربطها باإلسال
وهذا يف احلقيقة يعرّب عن حلظة انسداد حضاري، ولذلك فإّن صيحة الصدام  16 والتصدي له بكل الطرق امليكنة 
 ونزعة املغايرة، جتعلنا نتساءل: 

ات احلوار هل هناك إمكانية ألن يتم االنتقال منطق الصراع الذي ساد طويال إىل منطق احلوار؟ وهل دعو 
احلضاري اليت بدأت تتعاىل خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتيرب ميكن أن خترج العامل من أزمته، وهل 

 تعترب بادرة أمل لتحقيق مستقبل أفضل هلذا العامل؟ 
 . من حوار الحضارات إلى تالقي الحضارات:4

يف العامل، لكن أي  اح على الرؤ  املختلفةيؤكد "أنور عبد امللك" على احلوار كسبيل لإلقرار بالواقع واالنفت
 حوار يستهدفه "أنور عبد امللك"؟ 

جند اإلجابة على هذا التساؤل عندما يعّرف "احلوار" بقوله: "احلق أّن كلية احلوار تعين أّن هناك طرفني، أو 
ينة من حيث العناصر عّدة أطراف، هلا خصوصيات مغايرة أو متباينة أو متضادة صاغها التاريخ الطويل بطرق متبا

القومي ويف عيق الوجدان الشخصي  -التكوينية وعالقتها املتبادلة، والعقائد املعربة عنها يف الوجدان اجلياعي
سواء كان شعوريا أو ال شعوريا، وإن كان هذا األمر صحيحا فإّن "احلوار" يعين أّن كل  طرف من األطراف املعنية 

 17 بصحة تلك اخلصوصية، وإال فيا هو "احلوار"؟ " حياول طرح خصوصيته وإقناع الغري 
وهلذا فإنّه يبحث عن بعد آخر للحوار، خيتلف عن دعوات احلوار القائية واليت تدعو إىل حوار بني األديان 
مميال يف حوار املسيحية واإلسالم، و جتعل من املسيحية املعنية باحلوار هي املسيحية الغربية وخباصة الكاثوليكية 
العاملية حول بابا روما والربوتستانتية يف مشال أوربا والعامل األنلجو ساكسوين، فتهيل طبيعة العالقة بني املسيحية 
واإلسالم يف الدول العربية، و تتجاهل األديان األخر  خارج الديانات التوحيدية كالبوذية ميال، فهذا اجملال ال 

هام يف تعييق أواصر احملبة واألخوة والصداقة، فاحلوار جيب أن يتصل باملصلحة املباشرة على ما يقدمه من إس
                                                           

من     م 2002أنور عبد امللك: صدام احلضارات مىت حتني حلظة احلوار؟، جملة العريب، الكويت، فرباير  16
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=8414 
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يتعد  القوالب واملفاهيم الغربية اجلاهزة للحوار، خاصة وأنه يف اإلمكان حتقيق ما هو أفضل من ذلك، فساحة 
 احلور تتعد  جمال األديان إىل شكل أكير واقعية وضرورة أال وهو جمال احلضارات واليقافات الكرب  يف عامل
اليوم  ومن خالل هذه الرؤية اليت يطرحها "أنور عبد امللك" حول طبيعة احلوار امليكن، ير  "تركي على الربيعو" 
أّن "أنور عبد امللك" يدعو إىل حوار حضاري يعرتف باآلخر وامتداداته الوجودية، ويعيد طرح املفاهيم من جديد، 

، وهذا ما يعيد 18ت نتيجة هليينة مراكز القو  العامليةليقلب رأسا على عقب، الكيري من التصورات اليت ساد
صياغة العامل بشكل يعيد إىل اإلنسانية األمل يف احلياة على أساس من التنوع احلضاري  وهذا ما يفتح الباب 

 ملسامهة أوسع قطاعات اإلنسانية يف صياغة هذا العامل اجلديد 
الذي يؤكد هيينة املركز الواحد مميال يف الواليات  الصياغة اجلديدة للعامل تتجاوز نظام القطب الواحد

املتحدة وحلفاءها، وترفض العودة إىل نظام القطبية الينائية الذي ساد خالل النصف الياين من القرن العشرين 
والذي بقوم على منطق القوة والصراع بني احلضارتني اإليديولوجيتني، لتؤسس لعامل متعدد األقطاب، يتكون من 

روعات حضارية تتحرك يف إطارها خمتلف الديانات، بعيدا عن اهليينة الغربية والقهر وتفتيت عدة مش
 : 19اخلصوصيات، وتسهم يف تكوين هذه املشروعات احلضارية ثالث مكونات رئيسية هي

األقطاب أو األمم الكرب : باعتبار أن األمة هي اجملتيع املتكامل الذي أثبت قدرته على االستيرارية  -
 التاريخ، وميلك أفراده خصوصية ثقافية ترتقي إىل مستو  الرؤية العامة للعامل من حوهلم  عرب 

املراكز أو التجيعات اإلقلييية: وهي الوسيلة اليت تساعد على مواجهة حتديات العوملة وتأثريات نظام  -
الحتاد األوريب ميال، أو على القطب الواحد، وتقوم هذه التجيعات اإلقلييية إما على املصاحل املادية املشرتكة كا

 متوسطية  -ثقافية ميل الدائرة األورو -اجليع بني املصاحل املادية واجليو

التجيعات اليقافية: فهي تأخذ مساحة هائلة عرب القارات، وتشكل فيها األديان دورا رئيسا ألهنا تؤثر  -
 على وجدان الشعوب واجملتيعات 

ات اليت هتيش العامل الشرقي ويؤكد على أنّه ال يقل أمهية عن وبناء على هذه املكونات يرفض التقسيي
العلم الغريب األوريب، ويقدم تقسييا جديدا للعامل يضم إضافة إىل الدائرة احلضارية الغربية، دائرتني رئيسيتني 

ود دين تشكالن الشرق احلضاري، ومها دائرة احلضارة الصينية يف آسيا حول الصني، وتتسم هذه الدائرة بعدم وج
جامع واحد، سواء كان توحيديا أو غري ذلك، وإمنا ميكن القول أهنا تتجيع حول منظومة فلسفية هي 

                                                           
  349م، ص 2013، القاهرة 37النظام العاملي اجلديد، جملة أوراق فلسفية، العدد مجيل أبو العباس زكري بكري: أنور عبد امللك ومستقبل  18
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"الكونفوشيوسية" باخلصوص وإىل جانبها قطاع واسع من البوذية على تنوعها  ودائرة احلضارة اإلسالمية يف آسيا 
ة وإيران وامتداداهتا إىل أفريقيا وقطاعات من أوربا  هذا وأفريقيا حول مركزها التارخيي السين والشيعي يف األمة العربي

األوربية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -إضافة إىل الدائرة احلضارية اليت تضم أجزاء من املنطقة اليقافية اهلندية
أن تتيركز اجلهود الكارييب  وعلى أساس هذا التقسيم اجلديد الذي يقرتحه "أنور عبد امللك"، ير  أنّه من األفضل 

حول التكامل احلضاري، أي تكامل احلضارات واألديان واليقافات واخلصوصيات القومية من أجل السالم والتطور 
، وهلذا فهو يشري إىل بعض احملاوالت 20والتكامل والوئام، وال جيد مانعا يف أن يستير احلوار يف بعض القطاعات

رات عند بعض املفكرين ميل "روجيه غارودي"، و عامل احلضارات املتقدمة يف جمال الدعوة إىل حوار احلضا
املوسوعي "جوزيف نيدهام" الذي خّصص له فصال كامال يف كتابه "اجلدلية االجتياعية" باعتباره أحد األصوات 

 ،  لكنه يبدي21الغربية البارزة الداعية إىل احلوار مع الشرق واالعرتاف به كيييل لقطاعات واسعة من البشرية
 مالحظته حول هذه املبادرات والدعوات، فريكز على عاملني يعتربمها غاية يف األمهية ومها:

أوال، أّن احلوار جيب أن يبتعد عن حماولة التبشري بأمناطنا اليقافية ويرتقي إىل جمال آخر هو جمال تالقي 
إلنسانية واالجتياعية، بناء على احلضارات على أهم القيم والسلوكيات واملعايري والرؤ  قبوال يف املعامالت ا

املوروث اإلنساين عرب مسرية اإلنسان الطويلة، وهذا أمر ممكن يف نظر "أنور عبد امللك" ليس فقط على أيدي 
 22رجال الدين والفكر وإمنا أيضا على أيدي رجال السياسة واالقتصاد وخمتلف الفاعلني يف اجملتيعات البشرية  

"أنور عبد امللك" يبدي رأيه يف أفق احلوار بني الغرب واإلسالم باعتباره دائرة وبناء على هذا التصور جند 
حضارية رئيسية من دوائر الشرق احلضاري، فيدعو إىل استييار نقاط التالقي امليكنة             بينها، وحيددها 

 :23يف

ية احلضارة الفرعونية يف كيري من اجلذور التارخيية املشرتكة، فاليونان القدمية كامتداد تارخيي ألوربا هي وري -
 القطاعات واملعاين، بينيا استيدت روما قوهتا املركزية من التفاعل بني مكونات البحر املتوسط املختلفة 

 الديانات التوحيدية اليالث كلها شرقية النشأة مث انتشرت يف أوربا وأمريكا  -

بديال للنظرة الغربية لعاملنا اإلسالمي املؤسسة ميدان املعامالت واملصاحل والقيم املشرتكة ميكن أن يشكل  -
 على املغايرة واملنافسة، ويف أحيان كيرية على العداء 
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الرتكيز يف احلوار احلضاري على القو  اإلجيابية يف الغرب، واليت تتشكل من الطالئع اجلديدة من صحوة  -
ليالث والعشرين، وانطالق هيئة اليسوعيني املسيحية خاصة الكاثوليكية بدءا من جتديدها على يد البابا يوحنا ا

 )اجلزويت( إىل حتقيق العدالة االجتياعية وحترير الشعوب كيا حدث يف الهوت التحرر يف أمريكا الالتيتينة 

م، 1991االلتفات إىل ساحة القو  االشرتاكية األوربية بعد جناح عيليات التجديد والعصرنة منذ  -
العداء األمريكي الصهيوين، وتدعو إىل التفاهم والدعم والتحالف مع الشعوب خاصة وأهنا تبدي موقفا ضد موجة 
 العربية خاصة واإلسالمية بوجه عام 

ثانيا، أننا إذ نرحب باحلوار ونرفع شعار تالقي احلضارات، البد لنا من تأكيد اخلصوصية الذاتية ألمتنا 
املتأصل يف عقول العديد من املفكرين العرب بأنه ال  العربية اإلسالمية، والتيكني ألصالتها، وذلك بإزالة الوهم

كيا جيب أن نعزز كينتيني لدائرة احلضارة   24 خالص لنا إىل بإتباع الغرب وال تطور إال مبواكبة الفكر الغريب 
ق اإلسالمية أواصر احملبة والتعارف والتحالف مع شعوب الدائرة احلضارية الكرب  اليت ننتيي إليها وهي دائرة الشر 

م الذي مجع الدول 1955احلضاري الناهض يف آسيا وأفريقيا، وهو مسعى بدأت مالحمه منذ مؤمتر باندونج 
آسيوية وبدور رائد ملصر الناصرية باعتبارها األمة املركزية يف قلب األمة العربية ونواة احلضارة اإلسالمية  -اآلفرو

 25 اآلسيوية األفريقية 
شّخص األزمة اليت تقود إىل اليأس واإلحباط لد  قطاعات واسعة من  هكذا يكون "أنور عبد امللك" قد

هذا العامل، و تقف حائال دون استغالل اإلمكانات اهلائلة لصياغة عامل جديد حيركه منطق احلوار الفعال  
وصية والتالقي احلضاري بني دوائره احلضارية الكرب  يف الشرق والغرب، وهي أزمة اعرتاف باآلخر، وإميان باخلص

الذاتية، وهذا  ما حيتاجه العامل اليوم، فيشخصه يف عبارة جامعة حني يقول: ""االعرتاف بالغري" هو الشعار الذي 
حيتاج إليه الغرب إن أراد أن يظل فاعال يف مستقبل تاريخ البشرية  أما ثقافات وجمتيعات ودول وشعوب الشرق 

ج يف املقام األول وبشكل متصل أن ترفع شعار "االعرتاف فإهنا حتتا  -العامل اليالث –احلضاري على اتساعه 
بالذات"     كشرط ال غىن عنه للتعامل مع "اآلخر" كل اآلخرين،  بشكل ذكي فاعل دون هتاون وال استفزاز  
ويف كلية االعرتاف بالذات وتأكيد خصوصية الذات والقوة الذاتية هو السبيل القومي األوحد لعالقات سالم، ليس 
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ن أجل عامل  أفضل، ولكن يف سبيل عامل جديد بكل معاين الكلية، متعدد األقطاب واملراكز واليقافات، فقط م
 26 بعد تغييب دام أربعة قرون مضت ولن تعود" 

  
 خاتمة: 

لقد ركز "أنور عبد امللك" يف حدييه عن حوار احلضارات على موضوع االستشراق واملركزية الغربية  ليفضح 
يف اخلطاب الغريب جتاه الشرق والعامل اإلسالمي، واليت تنزع إىل اهليينة و يغلب عليها التحّيز  النوايا الكامنة

وإقصاء اآلخر، وهذا كله من أجل تقدمي رؤية بديلة تتأسس على التعددية          احلضارية، وتردم اهلوة بني 
كرب  يف العامل حول نقاط التالقي امليكنة الشرق والغرب لتحقيق تفاعل إجيايب بني خمتلف املشروعات احلضارية ال

بدل الصراع والصدام، ومنه فإن أطروحة أنور عبد امللك للخروج من األزمة احلضارية اليت يشهدها العامل ترتكز 
على ثالث مقومات أساسية هي: االقتناع باحلوار بدل الصدام، االعرتاف بالتعددية، واإلميان باخلصوصية 

 احلضارية لكل أمة 
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، 43،العدد 15مازن مطبقاين: هل انتهى االستشراق حقا؟ جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، اجمللد  -
 م 2000الكويت، 
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 قراءة يف حديث األحرف السبعة

 
 ، أستاذ حماضر "أ".ربن فطة عبد القادد / 

 .معسكر،اسطمبولي مصطفىجامعة ا
 

 ملخص:
 

الكرمي على سبعة أحرف من املواضيع املهمة، التصاله بالقرآن الكرمي، وال يكاد إن حديث نزول القرآن 
خيلو كتاب يف القراءات القرآنية أو علوم القرآن إال وقد تناول هذا املوضوع باإلسهاب والتفصيل. ومل يغفل عنه 

ن، ومنها ما هو قصد القرآمضامني  علماء املسلمني يف معاجلته، بدوافع خمتلفة منها ما هو موضوعي لدراسة
 فكان لكل واحد منهم موقفه ونظرته. ،التشكيك والتبديل كما فعله املستشرقون بذريعة البحث العلمي

 حّفز االجتهادات الفردية على دعم آرائهم، وحتليل املسائلللحديث  قراءاهتم العلماءيف فاختالفات 
 ر على املتعلمني للوقوف على دقائق املعاين .هذا خدمة للقرآن الكرمي الستيعاب ما تعسّ و .  املرتبطة به

وما دامت اآلراء خمتلفة، إذن ما معىن األحرف اليت أرادها الرسول صلى اهلل عليه وسلم وما تأويلها؟ فهل 
 املراد باألحرف اللغات؟ أم القراءات السبع؟ وما عالقته باملصاحف العثمانية؟

 
 :الكلمات املفتاحية

 .السبعة، القراءات القرآنية، املصاحف العثمانيةالقرآن الكرمي، األحرف 
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 :قّدمـــةم
احلديث النبوي الشريف ذروته تطلب نباهة مرموقة و قرحية أريبة النغماس يف لّبها واستنباط بلغ     

ه معناها. إنّه ميتلك طاقة تشريعية مرّكزة موّجهة جلمهرة أهل العلم، تقرأ بوعي بفضل أسلوب الرسول صلى اهلل علي
وسلم الفصيح املبّطن بالعرب.إنّه مصاغ بصورة بديعة بوسعنا القول أنّه وثيقة روحية و علمية ألويل النهى، ال يقوى 

 طالب العلم التهّرب من قراءهتا فهي مبدأ احلرمة النبوية.
ده أدرك العلماء  أمهية النصائح الواردة يف احلديث النبوي الشريف، فاستظهروها وتعّمقوا يف مقاص   

لتنشئة الذوق اللغوي و تعّلم األسلوب جتنبا للزلق يف التأليف، و حتقيق املنهجية الذكية. فدرجة الكمال للفصاحة 
النبوية أغنت العلم و أثرت املعرفة، وكّونت شخصية املسلم و أبعدته عن الركود و النمطية، فال عجب أن تكون 

لقرآن  ظلت مّشعة إىل رؤية البارزة مشحونة بالدالالت هذه التوجيهات ذات القيمة أعظم سطوعا يف قراءة ا
 الراقية  اليت تسبح يف فلك اهلدي النبوي.

 ديث نزول القرآن على سبعة أحرف :ح
إن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف صحيح أثبتته كل الطرق الواردة يف الصحاح واتفقت عليه كتب 

يف اإلتقان واحدا وعشرين صحابيا رووا هذا احلديث أنزل القرآن على سبعة  (ه911السيوطي)السنة.ولقد ذكر 
أيّب بن كعب، وأنس، وحذيفة بن اليمان، وزيد ابن أرقم ومسرة بن جندب،  "أحرف من رواية مجع من الصحابة:

ب، وسليمان بن ُصرد، وابن عباس، وابن مسعود، وعبد الرمحان بن عوف، وعثمان بن عفان، وعمر بن اخلطا
بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأيب بكرة، وأيب جهم، وأيب سعيد اوعمر بن أيب سلمة، وعمرو 

اخلدري، وأيب طلحة األنصاري، وأيب هريرة، وأيب أيوب، فهؤالء أحد وعشرون صحابيا وقد نص أبو عبيد على 
 .)1"تواتره

ما يؤكد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وما جنده يف األحاديث الصحيحة املروية عن خمتلف الطرق
أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  )(البخاري )صرّح بنزول القرآن الكرمي على سبعة أحرف ومن بينها ما رواه

قال: مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو 
ة مل يقرأنيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكدت أساوره يف الصالة، فانتظرته حى يقرؤها على حروف كثي 

 سّلم، مث لببته بردائه أو بردائي، فقلت: 
من أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها رسول اهلل صلى عليه وسلم فقلت له: كذبت فو اهلل أن رسول اهلل 

مسعتك تقرؤها فانطلقت أقوده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  صلى اهلل عليه وسلم أقرأين هذه السورة اليت
فقلت: يا رسول اهلل، إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرأنيها، وأنت أقرأتين سورة الفرقان! فقال 

ا، قال رسول اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أرسله يا عمر أقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة اليت مسعته يقرأه

                                       
 123ص بيوت،2005دار الكتاب العريب  ،حتقيق: فّواز أمحد زمريلالسيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن، 1
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صلى اهلل عليه وسلم هكذا أنزلت، مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
 .(2)(أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه

عنه األئمة،  أخذهان هذه األحرف السبعة ظهرت واستفاضت يف عهد الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و إ
 .صحتها، و حذفوا منها ما مل يثبت متواترااتّفقوا على بة يف املصحف، و عثمان والصحا ّكدهاوأ

كما وردت أحاديث تضمنت أعدادا غي العدد السبعة وهي حسب الرتتيب وباألرقام كما وردت يف كتاب  
 كنز العمال:

فإن  أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه وغرائب فرائضه وحدوده ) عن أيب هريرةط 2782احلديث األول رقم 
القرآن نزل على مخسة أوجه حالل وحرام، وحمكم ومتشابه، وأمثال فاعملوا باحلالل واجتنبوا احلرام، واتبعوا احملكم 

 .(3)(وآمنوا باملتشابه، واعتربوا باألمثال )هب
أنزل القرآن على عشرة أحرف، بشي ونذير، وناسخ ومنسوخ، وعظة ومثل، ) 2956احلديث الثاين رقم 

 .(4)(به، وحالل وحرام(.وحمكم ومتشا
أنزل القرآن على ثالثة أحرف فال ختتلفوا فيه، وال حتاجوا فيه، فإنه مبارك  ): 3088احلديث الثالث رقم 

 .(5)(كله فاقرأوه كالذي أقريتموه( ابن ضريس عن مسرة
 أتاين جربيل فقال اقرأ القرآن على حرف واحد( عن سليمان ابن صر بن) :3091احلديث الرابع رقم 

 .(6)( منيع
أنزل القرآن على أربعة أحرف، حالل وحرام، ال يعذر أحد باجلهالة به، ): 3097احلديث اخلامس رقم 

 وتفسي تفسيه العرب وتفسي تفسيه العلماء، ومتشابـه ال يعلمه إال اهلل ومن علمه 
 (.7)( رسوى اهلل فهو كاذب( ابن جرير والسجزي عن ابن عباس وقال ابن جرير يف إسناده نظ

 ما يالحظ على الروايات املرتبطة بنزول القرآن على سبعة أحرف ما يلي:

تظهر أهم مواطن االختالف يف احلديث يف تلك األلفاظ املوجودة يف املنت: أنزل، اقرأ، سبعة، األحرف. 
تنزيل يف صف فالفعل )أنزل( يكتسب صفة األحرف السبعة لزوما لكونه منزال عليها. وهناك فرق بني اإلنزال وال

القرآن واملالئكة. أن التنزيل خيتص باملوضع الذي يشي إىل إنزاله متفرقا منجما ومرة بعد مرة واإلنزال عام.قال 
َلِة اْلَقْدِر( القدر   .1تعاىل: )ِإنّا أَنزَْلَناُه يف لَيـْ

                                       
 542،/2صحيح البخاري،دار إحياء الرتاث العريب بيوت  –البخاري ـ  2
 12001/607، دار الكتب العلمية بيوت    حتقيق: زكريا عميات1عالء الدين املتقي، كنز العمال ،ـ  3
 2/16نفس املرجع ـ 4
 2/53نفس املرجع ـ  5
 2/54نفس املرجع،ـ  6
                                                                                                                                            2/55نفس املرجع،ـ   7
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الدنيا مث نزَِّل منجما إمنا خص لفظ اإلنزال دون التنزيل، ملا روى أن القرآن أنزل دفعة واحدة إىل السماء 
 .18حسب املصاحل مث اإلنزال يكون بنفسه كقوله تعاىل: )َوأَنزَْلَنا ِمَن الّسَمآِءَمآًء( املؤمنون 

أمر قد يأيت خالل القراءة، أو  السبعـة،ولكن الفعل )اقرأ( قد يدل على هذا املعىن بل على األحرف 
 .اإلقراء، على وجه اإلباحـة، والتخيي

حرف هي مجع حرف املوجود يف احلديث تقع على معان خمتلفة. واختلف العلماء يف حتديد لفظ وعبارة األ
غي أن احلديث قد جاء بلفظ السبعة، فيعلم من جمموع تلك الروايات، أن ) هـ( :1122الزرقاين ) )السبعة يقول 

 (.8)( املراد بلفظ السبعة حقيقة العدد املعروف يف اآلحاد بني الستة والثماين
فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة يف ) هـ( 544القاضي عياض )بينما يرى غيه عكس ذلك ومنهم 

 (.9)( اآلحاد، كما يطلق السبعون يف العشرات والسبعمائة يف املئني، وال يراد العدد املعني
بل املراد جمرد  ليس املراد قصر األحرف على العدد سبعة،) يقول: (إبراهيم أنيس)ونفس الرأي ذهب إليه 

 التعدد، وهو ما ينسجم مع العقلية السامية ألن العدد سبعة يعرب عن الكثرة والتعدد يف األساليب السامية
)(.حديث يدل على أن املراد بالسبعة العدد احلقيقي، حبيث ال يزيد وال ينقص ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  (

 بعة أحرف.كان يستزيد امللك حرفا وراء حرف حى بلغ س
عشرون يف رواية أيّب، وسبعة  ) إن عدد األسانيد اليت ورد عن طريقها احلديث ستة وأربعون سندا منها

أسانيد يف روايات ابن مسعود، وأربعة يف رواية أيب هريرة، وثالثة يف روايات أم أيوب، ومثلها البن عباس، واثنان 
م وأيب طلحة، وأيب جهيم، وأيب بكرة، وابن صرد، وابن دينار، لعمر وابنه عبد اهلل، وواحدة لكل من زيد بن األرق

 .(10)(وأيب العالية
إن اإلباحة بقراءة القرآن على سبعة أحرف مل تكن يف الفرتة املكية، وإمنا خالل وجود رسول اهلل صلى اهلل 

بين ِغفار مكان باملدينة  أو عند أضاءة ،عليه وسلم باملدينة املنورة، واملكان إما املسجد، أو عند أحجار املِراء
 املنورة بقباء. وهذه اإلباحة كانت بعد مرور تسع سنوات من هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

فيها  املعىن ليسما يالحظ على الروايات أن األحرف السبعة خمتلفة من جهة ألفاظها لكن هناك اتفاقا يف 
 تضاد وال فساد.

وضوح نص اآلية أو الكلمة اليت اختلف يف قراءهتا، إمنا اقتصر على احلديث مل يشر إىل موضع االختالف ب
ذكر السورتني الفرقان والنحل، وال ندري أكان اخلالف صوتيا ميكن أن يرجع إىل اللهجات واأللسنة أم كان أمرا 

 آخر ال نعرفه ؟

                                       
 1/88 2003الزرقاين ، مناهل العرفان، دار الكتب العلمية بيوت ،ـ  8
 123السيوطي ، اإلتقان،  ص ـ  9

 62ص2003املعهد العايل للدراسات عبد الصبور شاهني ، تاريخ القرآن، ـ 10
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تكمون إليه فيقر اخلالف كان بني صاحبني أو ثالثة، كلما ذهبوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حي
بقراءهتم ويذكر هلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان كل واحد يقرأ كما عّلمه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 دون تقييد أو فرض قراءته على غيه، من هنا كان االستحسان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 آراء حول معىن األحرف السبعة:

تفسي معىن األحرف السبعة املذكورة يف احلديث أثار عددا من اآلراء املتضاربة يف  إن اختالف العلماء يف
حقيقة احلديث.ومنشأ اخلطأ فيها إرادة التعيني على سبيل القطع واجلزم. وقد تعرض هلذا احلديث أهل العلم قدميا 

 وحديثا. ولكن سنقتصر على بعض اآلراء لعرضها ومناقشتها. 
وقد تدبرت وجوه اخلالف يف القراءات فوجدهتا سبعة أوجه  ) : ه(276)بن قتيبةاالرأي األول : يقول 

الوجه األول : االختالف يف إعراب الكلمة أو يف حركة بنائها مبا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب وال يغي معناها 
 ..كّن أطهر لكم78مثل قال تعاىل: )َهـَُؤآلِء بـََنايت ُهّن َأْطَهُر َلُكْم( هود 

الوجه الثاين: أن يكون االختالف يف إعراب الكلمة، وحركات بنائها مبا يغي معناها، وال يزيلها عن صورهتا 
 .19يف الكتاب، لقوله تعاىل: )َربـَّنا بَاِعْد بـَنْيَ َأْسَفارِنَا( سبأ 

صورهتا، حنو  أن يكون االختالف يف حروف الكلمة دون إعراهبا، مبا يغي معناها وال يزيل)الوجه الثالث : 
 .(11)(. وننشرها259قوله تعاىل: )َواْنظُْر ِإىَل الِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشزَُها( البقرة  

الكالم ال خيرج عن سبعة أحرف يف  "هـ(:290أبو الفضل بن شاذان الرازي  )الرأي الثاين : يقول
 االختالف: 

 ـ اختالف األمساء من إفراد، وتثنية، ومجع، وتذكي، وتأنيث.1
 اختالف تصريف األفعال من ماض، ومضارع، وأمر. ـ2
 ـ اختالف وجوه اإلعراب. 3
 ـ االختالف بالنقص والزيادة. 4
 ـ االختالف بالتقدمي والتأخي. 5
 ـ االختالق باإلبدال. 6
 ـ اختالف اللغات يريد اللهجات كالفتح واإلمالة... 7

فقد ذهب إىل األحرف السبعة سبع لغات ) هـ( :310الرأي الثالث : رأي أيب جعفر بن جرير الطربي )
أو سبعة ألسن العرب اليت يعجز عن إحصائها، وإن األحرف السبعة اليت أنزل هبا القرآن هي لغات سبع يف حرف 
واحد، وكلمة واحدة، باختالف األلفاظ واتفاق املعاين كقول القائل: هلّم، أقبل، وتعاىل، إيل، وقصدي، وحنوي، 

                                       
 32-31ينظر ابن قتيبة،تأويل مشكل القرآن،ص ـ  11
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ا ختتلف فيه األلفاظ بضروب من املنطق وتتفق فيه املعاين، وإن اختلفت بالبيان به وقريب وحنو ذلك، مم
 .(12)(اللسن

هـ( : رأي الطربي ووصفه بأنه متناقض 437مكي بن أيب طالب القيسي)الرأي الرابع : نقد 
نيب صلى اهلل فالقراءات اليت يف أيدي الناس كلها عنده حرف واحد من األحرف السبعة اليت نص  عليها ال):يقول

 .(13)(عليه وسلم
فأما معىن األحرف السبعة اليت أرادها النيب عليه الصالة "ه444(أبو عمر الداين )الرأي اخلامس: قال 

 والسالم هاهنا فإنه يتوجه إىل وجهني:
أحدمها : أن يكون يعين بذكرها أن القرآن أنزل على سبعة أحرف سبعة أوجه من اللغات، ألن األحرف 

يف اجلمع القليل، مثل فلس وأفلس، ورأس ورؤوس، واحلرف قد يراد به الوجه، بدليل قوله تعاىل:  مجع حرف،
َنٌة انـَْقَلبَ  ٌر اْطَمَأّن ِبِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ  َعَلَى َوْجِهِه َخِسَر الّدنـَْيا )َوِمَن الّناِس َمن يـَْعُبُد الّلَه َعَلَى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخيـْ

 .11َذِلَك ُهَو اخْلُْسرَاُن اْلُمِبنُي( احلج واآلخرة 
 واملراد باحلرف هاهنا الوجه الذي تقع عليه العبادة.

والوجه الثاين من معىن األحرف أن يكون مسى القراءات أحرفا على طريقة السعة. وأوجه اختالف هذه 
لفظ آخر كقولك : "ملك يوم الدين"  السبعة فإنه يكون يف أوجه كثية منها تغيي اللفظ نفسه وحتويله ونقله إىل

بغي ألف و "مالك" بألف والسراط بالسني والصراط بالصاد والزراط بالزاي... ومنها اإلثبات واحلذف قوله تعاىل: 
 .116)َوقَاُلواْ اخّتََذ الّلُه َوَلداً ُسْبَحانَُه َبل لُّه َما يف الّسَماَواِت َواألْرِض ُكّل ّلُه قَانُِتوَن( البقرة 

فدل على إرادة حقيقية العدد واحنصاره وال زلت استشكل )هـ( : 833ابن اجلزري  )الرأي السادس : يقول
هذا احلديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثالثني سن حى فتح اهلل علّي مبا ميكن أن يكون صوابا إنشاء اهلل 

يرجع إىل سبعة أوجه من االختالف وال  ذا هووذلك أينِّ تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإ
خيرج عنها وذلك إما يف احلركات بال تغيي يف املعىن والصورة حنو : البخل بأربعة )وحيسب( بوجهني، وبتغيي يف 

 (. 14)(املعىن ال الصورة "فتلقى آدم من ربه كلمات.
 مناقشة اآلراء:

 ملالحظات وتتمثل فيما يلي:بعد عرض هذه اآلراء املختلفة استخلصنا جمموعة من ا
ث املروية، لكنها ليست قطعية، ومل حتدد املعىن يهذه اآلراء اجتهد أصحاهبا يف استقرائها من األحاد

 األدلة.احلقيقي لألحرف السبعة، وحاول كل واحد أن يرجح رأيه، ويعززه ببعض 

                                       
 11983/23دار املعرفة بيوت  4الطربي، جامع البيان، طـ  12
 11، مكتبة هنضة مصر ، ص حتقيق: عبد الفتاح شليبمكي القيسي ، اإلبانةعن معاين القراءات، 13
 1/26دار الكتب العلمية بيوت     ،ينظر ابن جزري،  النشر يف القراءات العشرـ  14
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كان مفهوم احلرف يف اللغة كما   ما ذهب إليه ابن قتيبة والرازي وابن اجلزري حباجة إىل توسعة، ألن إذا
 تقدم يف تعريفه له معان كثية كالناحية واللغة، إال أهنم جعلوا كلمة احلرف حمصورة على املعىن اللغوي.

زاد الرازي وجهني غابا عند ابن قتيبة وابن اجلزري ومها االختالف بني القراءات يف اإلفراد والتثنية واجلمع 
غام واإلمالة والفتح ، لكنه مل يذكر وجه االختالف يف احلروف مثل )تعلمون، ويف اللهجات كاإلظهار واإلد

 يعلمون(.
يتضح من رأي الطربي، أنه كل ما خرج عن خط املصحف وثبتت روايته من األحرف السبعة وال يدخل 

 يف بابه إال ما كان إبدال كلمة مكان أخرى مرادفة هلا يف املعىن.
على من ذهب إىل أن احلرف سبع لغات فيقول : وأنكر أهل العلم أن يكون  (أبو عمرو الداين )وقد علق

أنزل القرآن على سبعة أحرف سبع لغات،وقالوا : هذا ال معىن له، ألنه )معىن حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ر به مل لو كان كذلك مل ينكر القوم بعضهم على بعض أول األمر، ألنه من كان لغته شيء قد ُجِبل عليه وفط

 (15)(ينكره عليه ...
احملدثون مل يضيفوا شيئا إمنا اكتفوا برتجيح رأي على آخر، منهم من مال إىل رأي الرازي ألنه أعم وأمشل 

 يقول : اخرتنا هذا املذهب ألربعة أمور:  (كالزرقاين)من غيه 
 إنه هو الذي تؤيده األدلة يف األحاديث العشرة املاضية وما شاهبها.  )ـ1
 إنه هو الراجح يف تلك املوازين اليت أقمناها شواهد بارزة من تلك األحاديث الواردة.ـ 2
ـ إن هذا املذهب يعتمد على االستقراء التام الختالف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة، 3

 .(16)(خبالف غيه، فإن استقراءه ناقص أو يف حكم ناقص
والذي عندنا يف معىن )إىل اختيار من قال بسبع لغات يقول  (مصطفى صادق الرافعي)وقد ذهب كذلك  

احلديث أن املراد باألحرف اللغات اليت ختتلف هبا هلجات العرب، حى يوسع على كل قوم أن يقرءوهبلحنهم، وما  
 .(17)(كان العرب يفهمون من معىن احلرف يف الكالم إال اللغة

أما الرازي  )ب ألهنا ناقصة يف رأيه ويعلل ذلك فيقولفقد بقي متحفظا فلم خيرت أي مذه(صبحي صاحل)أما
فألنه مل يعرض قط يف كتابه )اللوائح( إىل وجه االختالف يف احلروف حنو )يعلمون وتعلمون(. وأما الثالثة 

مبذاهبهم أهنم مجيعا أغفلوا وجه االختالف يف اللهجات عمليا، وإن دافع عنه ه اآلخرون فحسبنا لكي ال نسلم
 .(18)(يابعضهم نظر 

                                       
 2-1، ص 2002أبو شامة، املرشد الوجيز، دار الكتب العلمية بيوت ـ    15
 .1/83ينظر الزرقاين،مناهل العرفان  ـ  16
 68الرافعي ، إعجاز القرآن،ص ـ  17
 116-115ينظر صبحي صاحل، مباحث علوم القرآن ، ص ـ 18
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ما يالحظ على رأي الشيعة أهنم يشككون يف احلديث بنفي األحرف الستة، وخمالفة أهل السنة وإنكار 
استند املستشرقون إىل روايات غي مسندة وضعيفة، ال متت بصلـة إىل كماما ورد عن أئمتهم. واتّباعالرواية عنهم، 

اإلسالمية. وسّلطوا األضواء على هذا احلديث لتحريف حقيقة احلديث،غايتهم إجياد موقع هلم يف الدراسات 
 الروايات.

 :األحرف السبعة والقراءات السبع
 هأمحد أناخلليل بن  ذلك عن حكى ومن جنح إىل أن األحرف السبعة هي القراءات السبع  القدامى من

كن أن يقصد هبا القراءات فسر احلرف بالقراءة. واحلقيقة أن األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن الكرمي ال مي
 السبع، واليت تنسب إىل األئمة السبع كابن كثي ونافع وأيب عمرو.

فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤالء القراء  )قوال أليب حممد مكي:  (ـه665أبو شامة)ولقد أورد 
منه غلط عظيم، إذ  كنافع وعاصم وأيب عمرو أحد األحرف السبعة اليت نص الرسول صلى اهلل عليه وسلم فذلك

جيب أن يكون ما مل يقرأ به هؤالء السبعة مرتوكا، إذ قد استولوا على األحرف السبعة عنده، فما خرج عن قراءهتم 
.وهذا الفهم والتأويل يقع على العمل الذي قام به اإلمام أبو بكر أمحد بن موسى بن (19)ـ فليس من السبعة عنده

ية القرن الرابع للهجرة يف بغداد جبمع سبع قراءات لسبعة أئمة الذين اشتهروا العباس املشهور بابن جماهد يف بدا
هـ( يعاتب ابن اجملاهد بقوله "لقد نقل 440أبا العباس بن عمار)بالقراءة يف احلرمني والعراق والشام.هذا ما دفع 

أن هذه القراءات هي مسّبع هذه السبعة ما ال ينبغي له، وأشكل األمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره 
 .(20)(املذكورة يف اخلرب، وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة

فال تعد قراءة قارئ من القراء السبعة هي أحد احلروف السبعة اليت ذكرها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف 
اب اهلل زيادة أو نقصان، فاهتماما حديثه. ولعل الدافع إىل هذا التفسي هو صد الشبهات حى ال تصل إىل كت

هؤالء السبعة املعروفني بالثقة والعدل واألمانة واعتنائهم بالقراءة ومالزمتها بعدما   (ابن جماهد)بعظمة القرآن انتقى 
وراحوا يقرأونه ويتلونه حسب أهوائهم دون التقّيد  ،كثر أصحاب الفتنة الذين اقرتبوا من كتاب اهلل تعاىل

قائما بأن األحرف السبعة هي القراءات السبع وأن هؤالء القراء السبعة  تحفظباملصحف العثماين. ولكن يبقى ال
هم أرباب القراءة، وقد مشلت قراءهتم األحرف السبعة وما سواهم شاذ وال تروى قراءهتم.وقد ذكر املهتمون بعلم 

أبو )ءات قدميا عددا كبيا من القراء من هو صاحب شأن، كما أغفل بعضهم بعض هؤالء السبعة، وقد ترك القرا
ذكر محزة، والكسائي، وابن عامر وزاد حنو عشرين رجال من األئمة ممن هو فوق هؤالء  )هـ( وغيه255حامت 
 .(21)(السبعة

                                       
 120أبو شامة ،املرشد الوجيز، ص ـ ـ19
 205السيوطي ، اإلتقان، ص ـ 20
 06مكي القيسي ، اإلبانة، ص ـ  21



 انية                                            متون                                      جامعة موالي الطاهر سعيدةكلية العلوم االجتماعية واالنس

 74 2017ديسمرب  الرابع :العدد 

حرف السبعة، فاملفهوم منه لكل إمام قراءته هناك مسألة أخرى ارتبطت هبذا التأويل هو أن فالنا قرأ باأل
رأي يرفض فيه هذا االجتاه (البن اجلزري )تشكل حرفا والذين أخذوا عن الصحابة والتابعني عددهم أكرب. وكان 

ال جيوز أن يكون املراد من األحرف السبعة هؤالء السبعة القراء املشهورين وإن كان يظن بعض العوام، ألن  )قال
 .(22)( ة مل يكونوا قد خلقوا أو وجدواهؤالء السبع

ال )هـ( 728ابن متيمة ))فهذا الرأي قائم على املشاهبة يف العدد مع أنه خلط واضح. ويف هذا الصدد يقول
املعتربين أن األحرف السبعة املشهورة اليت ذكرها النيب صلى اهلل عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها  ءنزاع بني العلما

قراء السبعة املشهورة، بل أول من مجع ذلك ابن جماهد ليكون ذلك موافقا لعدد احلروف اليت أنزل ليست قراءات ال
 . (23)( عليها القرآن.

ومما يؤخذ عليه ابن جماهد أنه عّد قراءة يعقوب سابعا مث عوضها بقراءة الكسائي وكذلك قراءة أيب جعفر 
ا النظر يف العصور اليت برز فيها أئمة القراءة لوجدناهم وشيبة على أن قراءهتم صحيحة كبقية السبعة. وإذا دققن

عاشوا يف القرن الثاين والثالث، ولعل انتقاء هؤالء السبعة يرجع إىل أن املصاحف اليت كتبها عثمان اخلليفة كانت 
 سبعة، فجعل العدد مطابقا لعدد احلروف اليت نزل هبا القرآن كما هو وارد يف احلديث النبوي الشريف.

ما دفع ابن جماهد ومن جاء بعده أن يقتصروا على سبعة قراء، وكان ذلك يف القرن الرابع. وما نؤكده  هذا
هـ(  258ابن جبي املقرئ ))هو أن هناك من سبق ابن جماهد وألف يف هذا العلم، ومل يذكر هذا العدد ومنهم: 

ا األصل الذي يعتمد عليه يف هذا: ما إمن) كتب كتابا مساه كتاب اخلمسة ذكر فيه مخسة من القراء ال غي وقال
صح سنده واستقام يف العربية، ووافق لفظه خط املصحف فهو من السبعة املنصوص عليها، ولو سبعون ألفا 
 مفرتقني أو جمتمعني فهذا هو األصل الذي بين عليه يف القراءات عن سبعة أو عن سبعة آالف، فاعرفه وابن عليه

)(24). 
مث قام من ) بعد ما أشار إىل القراء من الصحابة والتابعني قال (ـه224م بن سالمأبو عبيد القاس)وكذلك

بعدهم بالقرآن قوم ليست هلم أسنان من ذكرنا وال قدمهم، غي أهنم جتردوا يف القراءة، فاشتدت هبا عنايتهم، وهلا 
رجال من هذه األمصار، طلبهم حى صاروا كذلك أئمة يأخذها الناس عنهم ويقيدون هبم فيها، وهم مخسة عشر 

 .(25)(يف كل مصر منهم ثالثة رجال.
فالقراءات ليست هي األحرف السبعة، إمنا هي اختيارات أولئك القراء، فكل واحد اختار قراءة وأقّر هبا 
فنسبت إليه. ما ذهب إليه ابن جماهد يف حصر القراءات على هؤالء األئمة يعين من قرأ غي قراءهتم فهي ليست 

 ن وهذا رأي خاص.من القرآ

                                       
 1/24نفس املرجع ، ـ   22
 1/39نفس املرجع ، ـ  23
 125أبو شامة  املرشد الوجيز، ص ـ 24
 128ـ نفس املرجع، ص25
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 املصاحف العثمانية و األحرف السبعة:
اختلف العلماء يف أّن مجيع األحرف السبعة موجودة يف املصاحف العثمانية. ذهبت مجاعة منهم من 
الفقهاء والقراء واملتكلمني كالباقالين وابن حزم  إىل أّن مجيع هذه األحرف موجودة يف املصاحف العثمانية. 

جيوز ألمة أن هتمل نقل شيء منها، وأن الصحابة أمجعوا على نقل املصاحف العثمانية من  واحتجوا بأنّه ال
، وأمجعوا على ترك ما سوى ذلك،فقد أرسلت إىل الصحابة والتابعني رضي اهلل عنه الصحف اليت كتبها أبو بكر

رف عثمان خليفة املصاحف العثمانية بدون شكل وال نقط، فأمتوا مع ما يطابق املصحف الذي وصلهم من ط
 املسلمني .

وذهب مجهور العلماء من السلف واخللف إىل أّن املصاحف العثمانية مشتملة على ما حيتمله رمسها من 
 األحرف السبعة فقط، متضمنة العرضة األخية اليت عرضها النيب صلى اهلل عليه وسلم على جربيل. 

فال قراءة  "القراءات املستعملة ترجع إىل حرف واحدوغيه من العلماء إىل أّن مجيع هذه (الطربيكر )وقد ذ 
 (26)"للمسلمني اليوم إال باحلرف الواحد الذي اختاره إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من األحرف الستة.

فاملصحف كتب على حرف واحد، خطه حمتمل ألكثر من حرف، إذا مل ): (مكي بن أيب طالب):يقول 
لذلك االحتمال الذي احتمل اخلط هو من الستة األحرف الباقية؛ إذ ال خيلو أن يكن منقوطا و ال مضبوطا، ف

يكون ما اختلف فيه من لفظ احلروف اليت ختالف اخلط. فال بد أن يكون إمنا أراد لفظا واحدا أو حرفا واحدا، 
اد عثمان ومن تبعه لكن ال نعلم ذلك بعينه، فجاز لنا أن نقرأ مبا صحت روايته مما حيتمله ذلك اخلط لنتحرى مر 

فالقول بأن املصاحف العثمانية كتبت حبرف قريش ال يتفق مع اختالف الرسم العثماين (27)(من الصحابة.
للقراءات املختلفة. فهي مل ترسم كلها على حرف قريش و إمنا ما صّح.وقد استند القائلون هبذا القول على أدلة 

بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، الفتم أنتم وزيد منها أن عثمان أوصى  القرشيني الثالثة إذا اخت
فإمنا أنزل بلساهنا. وهذا يدل على مجع القرآن على حرف واحد بلغة قريش، وترك األحرف الستة يف رأيهم. لكن 

 عثمان عند ما أمر بالكتابة بلغة قريش مل يكن كتابة املصحف كّله بلغتهم، وإمنا عند االختالف.
أصحاب هذا القول رأيهم بأن األحرف السبعة مل تكن مفروضة على األمة، وإمنا كانت ختتار ويعلل 

احلرف الذي تريده، ولكن عندما اختلفت األمة، رأى الصحابة من الضروري أن جتتمع على حرف 
يرى واحد.فاألحرف السبعة متصلة بالقرآن الكرمي فال جيوز لألمة أن ترتك شيء من هذه األحرف السبعة. و 

ّن القول باشتمال املصاحف العثمانية على األحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف على أمرين: إ) (الزرقاين )
أحدمها حتديد املراد من األحرف السبعة، ثانيهما الرجوع إىل ما هو مكتوب وماثل بتلك املصاحف يف الواقع  
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.أما أصحاب الرأي القائل بأّن املصاحف العثمانية اشتملت على ما حيتمله رمسها من األحرف (28)( نفس األمرو 
 ما ثبت يف العرضة األخية.فالسبعة 

 :خامتة
احلديث الشريف منزلة التفوق و اخللود يف احلقل التشريعي، تنبع منه معامل العصمة الزاخرة  هذا نال 

تواترت رواياته، وجاءت يف ميزاهنا، واختيت مكانتها، وأرسي مدلوهلابالعرب، وتضّم احلكم السائغة. وضعت يف 
متخضت عنه جمموعة من االستنتاجات مجيعها تبيح التعدد، واالختالف .صور متقاربة مؤكدة على معىن واحد

وهو ما نتحفظ عليه ذاك أّن اللبس الذي يكتنف مدلول حرف املذكور يف احلديث النبويالشريف ال يرخص ألحد 
 ،هو خرب صحيح اتصل سنده بنقل العدول الضابطنين يقيم على افرتاض غي مؤسس على البّينة و احلجة.أ

 .وتعددت طرقه عن الرواة الثقات فروي عن مجع كبي من الصحابة منهم أبو بكر
ل لم ترد عبثا، ومل يقل هبا فصيح، فهو يستعذهبا فأسكبها يف جمرى العصمة. مال هبا الرسو فأّما لطائفه 

سلم إىل اخلشوع و ترويض النفس على احلّق.  رسم أسوة النيب الكرمي حسنة فهو العارف بأسرار و  صلى اهلل عليه
 اللغة املدرك حقائقها، فال مكان لفصام اللغة يف الفصاحة النبوية.

 التوصيات:
 الشريف، وترشيد الباحث إىل االقرتاب من هدي النبوة. النبوياالهتمام باحلديث 

 النفتاح على الدراسات احلديثة مع احملافظة على خصوصية احلديث الشريف.ا-
التفاعل شائق يستميل الذوق ملا فيه من إشارات بديعة جتعل املتلقي يواكب بشغف ما يتضمنه من -

 األمة اليت حشد فيها بصدق حكمته.  بأحوالحقائق ترتبط 
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 بتلمسان الزيانية واجملتمع التنظيمات احلرفية

 م(16 -13هـ/10 -7)
 خصوصية التنظيم احلريف وطبيعة العالقة

 
 جامعة تلمسان  رشيــد خــــــالــدي،

 حتت إشراف الدكتور حممد بوشقيف، جامعة تلمسان
 :الملخص

م(؛ 16-13ه/10-7اقتضت احلياة االقتصادية واالجتماعية مبدينة تلمسان يف الفرتة املدروسة )
 مرحلة البداوة إىل مرحلة التحضر، تكتل احلرفيني والصناع يف تنظيمات خمتلفة باملوازاة مع انتقال الدولة الزيانية من

علية وحتتكم بدورها إىل قوانني ونظم ترتبط بالتسيري وهو ما يعين أن الطوائف احلرفية أصبحت أكثر تنظيما وفا
 والتدرج والتخصص، وحتدد يف الوقت نفسه طبيعة العالقة بني التنظيمات احلرفية ومكونات اجملتمع األخرى.

يظهر أن إسهام التنظيمات احلرفية يف تنشيط احلياة االقتصادية واالجتماعية كان على جانب كبري من 
وسيتمكن احلرفيون من تلبية متطلبات فئات اجتماعية داخل املدينة وخارجها. ولعل الفضل الكبري األمهية والتنوع، 

يف ذلك يرجع للصناع يف توفري اخلدمات املختلفة املتعلقة بالعلم والسكن واللباس والغذاء وخدمات أخرى أيضا.  
ال داخل مدينة تلمسان، وهو األمر كما استقطبت التنظيمات احلرفية يدا عاملة معتربة مستفيدة من تنظيم اجمل

 الذي جعل احلرفيني والصناع يوظفون مهاراهتم خلدمة جمتمعهم.
الصناع، اخلدمات، الطوائف احلرفية، احلسبة، اجملال، املدينة، التوزيع، التخصص،  الكلمات المفتاحية:

 الغش، األسواق. 
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 مقدمة
مسألة  - اإلسالمية عموما ومبدينة تلمسان خصوصاباملدينة  -يشكل موضوع التنظيمات احلرفية 

جديرة بالبحث والدراسة، بالنظر إىل أن املوضوع أعاله يستهدف يف املقام األول اقتفاء مراحل اجلماعة احلرفية، 
"، مع ما يعين هذا املصطلح من أنه توجد نظم وأسس ثابتة  التنظيمات الحرفيةواليت سوف نطلق عليها اسم " 

السري احلسن للطائفة احلرفية، وهو ما سنثبته يف منت هذه الدراسة. باإلضافة إىل طبيعة العالقة بني تسهر على 
احلرفيني وعناصر اجملتمع يف املقام الثاين، واليت تتلخص يف اخلدمات اليت قدمها الصناع لفائدة عناصر اجملتمع 

 املختلفة.
م( قطعت شوطا مهما يف احلضارة 16-13ـ/ه10-7من املعروف أن مدينة تلمسان يف الفرتة الزيانية )

والتمدن مقارنة بالفرتات اليت سبقتها، ويظهر جليا بأن العناصر اليت كانت تؤطر احلياة العامة للفئات االجتماعية 
معايري التنظيم واالستقطاب، خاصة  -بالتايل-قد ُوجدت خالل هذه الفرتة بشكل خيتلف عن سابقه، واستوفت 

يني والصناع الذين سيكون هلم تواجد وحضور بارز داخل النسيج احلضري ملدينة تلمسان، عندما بالنسبة للحرف
 استطاعوا أن يتجمعوا فيما بينهم مكونني بذلك ما أصبح يعرف فيما بعد بالنقابة.

تأسيسا على ما سبق ذكره، ستحاول هذه الدراسة أن تبحث يف بنية التنظيمات احلرفية من الداخل 
اإلملام بتفاصيل هذه التنظيمات بدراسة اجلوانب  -بالتايل-ها بعناصر اجملتمع ومكوناته الفاعلة، ويصبح ويف عالقت

املختلفة منها كاالنتماء الديين للحرفيني والتخصص احلريف والتعليم والتدرج يف احلرفة الواحدة وقضايا التسيري 
ىت نستوعب املوضوع بشكل أوضح ميكننا أن نطرح وتدخل الفقهاء؛ جزءا ال يتجزأ من هذه الورقة البحثية. وح

 التساؤالت التالية:
، وهي: ما هي القواعد واألسس اليت كانت تنظم ةإن تعبري "التنظيمات احلرفية" يستوجب طرح مجلة من األسئل

اقبة وإنزال العمل احلريف بتلمسان الزيانية؟ وما هي األطراف اليت استهدفت األنشطة احلرفية يف جمال التأطري واملر 
 العقوبة باملخالفني من احلرفيني؟

 iهل متكن احلرفيون والصناع من االستجابة ملتطلبات احلياة العامة باملدينة، وبالتايل احلصول على اإلشادة والتنويه؟
هذه التساؤالت وغريها سنحاول اإلجابة عنها وفق خطة تأخذ بعني االعتبار الرجوع إىل املادة اخلربية 

ومراجع، مع حماولة جتميع املعلومات منها لننتقل بعد ذلك إىل دراسة وحتليل ما توفر لدينا من أفكار  من مصادر
تتعلق بالتنظيمات احلرفية بتلمسان الزيانية، للوصول إىل نتائج واستنتاجات هي يف األخري حمصلة هذه الورقة 

ارخيي على اعتباره األنسب ملثل هذه البحثية. وسيتم هذا األمر باالعتماد بشكل أساسي على املنهج الت
 املوضوعات اليت ترصد جمتمع احلرفيني والصناع واجملال الذي كان يستوعب هؤالء وحيتويه.

 مكونات التنظيمات الحرفية: 
استمدت التنظيمات احلرفية وعالقتها باجملتمع باملدينة اإلسالمية عموما ومبدينة تلمسان خصوصا 

تعددة، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغري، كان يستند أوهلا يف مشروعيته إىل الدين نظمها وأعرافها من مآخذ م
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اإلسالمي حمددا يسهر على تنظيم اجملال ومكوناته داخل النسيج احلضري؛ وفق رؤية فقهية تتخذ من قاعدة "ال 
وعة من التدابري والتقاليد اليت ضرر وال ضرار" أساسا لضمان حقوق األفراد والدولة معا. أما الثاين فيستند إىل جمم

مرجعا حيتكم إليه جمتمع احلرفيني يف عالقتهم  -بالتايل -توارثتها األجيال يف فرتات تارخيية متعاقبة، وأصبحت 
بالعناصر األخرى اليت كانت تتعايش جنبا إىل جنب داخل مدينة تلمسان يف الفرتة الوسيطة. وبالنسبة لألمرين 

تذكري بأن املصلحة العامة كانت تؤخذ بعني االعتبار ويف كل احلاالت، ويقع على عاتق األول والثاين، وجب ال
األفراد والتنظيمات احلرفية مراعاة النتائج يف املقام األول قبل النظر يف املكاسب احملققة، ولعل هذا األمر هو الذي 

ينطلقون من هذه  -باملدينة اإلسالميةيف تناوهلم لنشأة األصناف والطوائف احلرفية  -جعل كثريا من الباحثني 
 الفرتة بالتحديد يف التأريخ لظهور النقابة مع مطلع العصر احلديث.

تأسيسا على ما سبق ذكره، يظهر أن اجملال احِلريف مبدينة تلمسان يف الفرتة الزيانية أسهمت فيه عناصر 
ة اليت كانت طرفا مباشرا وحامسا يف تعزيز عدة وتكوينات خمتلفة. باإلضافة إىل الدور احملوري للدولة املخزني

االنسجام واملراقبة، مستفيدة يف ذلك من عامل االستقرار السياسي واالقتصادي الذي من شأنه تسهيل عمل 
 التنظيمات احلرفية. وسنذكر فيما يلي أبرز احملاور اليت ارتكز عليها نظام الطوائف احلرفية بتلمسان.

 االنتماء الديني: -1
الرتكيبة االجتماعية مبدينة تلمسان خالل العهد الزياين بني عناصر خمتلفة معظمهم من مجعت  

املسلمني وأقلية من أهل الذمة مسيحيني ويهود، وسيالحظ يف هذا الصدد بأن املكون الديين مل يكن مبعزل عن 
طى يف كثري من الفرتات على األنشطة احلرفية اليت كانت متارسها الفئات االجتماعية باملدينة، وسيفرض هذا املع

الطائفة الدينية الواحدة نوعا من احِلرف، مبعىن ختصص كل واحدة منها يف نشاط معني، لكن هذا ال يعين أبدا أن 
 مبدأ التخصص قد روعي يف كل األحوال والظروف.

باملدينة يف استقطبت مدينة تلمسان كغريها من مدن الغرب اإلسالمي أعدادا من اليهود الذين استقروا 
م( استقبلت 16-13/ه10-7فرتات تارخيية خمتلفة، وتفيد املادة اخلربية بأن تلمسان يف الفرتة موضوع الدراسة )

جالية يهودية كان من بينهم حرفيون وجتار، وعمل هؤالء على اإلسهام يف األنشطة احلرفية، وكان هلم نشاط بارز 
. واشتهرت العناصر اليهودية أيضا باحرتافها للصياغة 1ان الغريبيف احلركة التجارية بني تلمسان وبالد السود

. ومما 2والصريفة ضمن اجملال احلريف باملدينة اإلسالمية، ليس يف تلمسان وحسب، بل يف كل املدن اإلسالمية
بكثري  يالحظ يف هذا اخلصوص بأن الدولة املخزنية يف العصر الوسيط مل متنع اليد العاملة اليهودية من االشتغال

من احلرف، وعليه، فقد احرتف اليهود صنائع متعددة، لكن يبدو أهنم ختصصوا يف بعضها. فيمكن القول بأن 
صناعة احلرير كانت حرفة يهودية خالصة، واحرتف اليهود الصباغة وصناعة النقود وحتضري األعشاب الطبية 

                                       
 .193، ص 1،ج2002اجلزائر -عبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد  الزياين ) دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية( موفم للنشر والتوزيع -1
 -يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت االقتصاديعز الدين عمر موسى، النشاط  -2

 .110، ص 2003لبنان
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يهود امتهنوا بعض احلرف اليت كانت حكرا على . وسيكون من املفيد جدا أن نشري إىل أن ال1والعقاقري املختلفة
 .2املسلمني، ويندرج حتت هذا األمر صناعة اخلبز وغريها من الصنائع اليت هلا عالقة بغذاء العامة من سكان املدينة

أما بالنسبة للعناصر املسيحية املتواجدة مبدينة تلمسان الزيانية، فقد كان هلم أيضا حضور بارز ضمن 
الذي كان يستهدف يف املقام األول تلبية حاجيات السلطة املركزية باملدينة وخدمة جمهودها  اجملال احلريف

-760اليت أنشأها السلطان أبو محو موسى الثاين ) 3العسكري، ويف هذا الصدد، فإن دار الصنعة
إىل م( كان يشتغل فيها عدد كبري من املسيحيني يف صناعة األسلحة خاصة. وبالرجوع 1389-1359/ه791

-1318/ه737-718املصادر اليت أرخت للدولة الزيانية، سنجد أن السلطان أبا تاشفني عبد الرمحن )
م( قد استعان هو اآلخر بعدد من األسرى املسيحيني يف أعمال البناء والنجارة واألنشطة املرتبطة هبما مثل 1337

 .4أعمال الزليج والزخرفة
ث هبا سلطان تلمسان السابق الذكر إىل دون جاقمة ملك وعلى صلة بالفكرة ذاهتا ، مثت رسالة بع

م؛ يتلخص مضموهنا يف أن مملكة تلمسان ال ميكن هلا أن تستغين عن 1324-1323أراغون مؤرخة سنة 
. ولعل يف هذه 5احلرفيني من األسرى املسيحيني بالنظر إىل خربهتم يف كثري من الصنائع وحاجة الدولة املخزنية هلم

على األقل يف الصدر األول من عمر  -يد بأن احلضور احلريف للعناصر املسيحية بتلمسان الزيانية اإلشارة ما يف
كان يكتسي طابعا نوعيا، ومن يقرأ رسالة السلطان الزياين املذكور يقف عند مسألة يف غاية   -الدولة الزيانية 

بتلمسان كل هذا التأثري يف احلياة االقتصادية  األمهية والداللة، ويطرح التساؤل التايل: هل كان للحرفيني املسيحيني
لدرجة أن السلطة املركزية باملدينة ال تستطيع أن تتخلى عنهم؟ أال يقودنا هذا التساؤل إىل مسألة أخرى، وهي 
 تبعية بعض األنشطة احلرفية بتلمسان لنظريهتا األجنبية وقتئذ، بالرغم من أن املسألة األخرية قد تبدو للوهلة األوىل

 غري منسجمة مع روح العصر الوسيط؟
كانت هذه بعض األنشطة احلرفية اليت جذبت إليها أهل الذمة من يهود ونصارى ممن كانوا يتواجدون 
مبدينة تلمسان يف الفرتة املدروسة، إىل جانب هؤالء طبعا، كان هناك عدد كبري من احلرفيني والصناع املسلمني 

ة ألهنم كانوا يشكلون األغلبية يف اجملتمع التلمساين، ويظهر من خالل استعراضنا الذين امتهنوا أعماال متنوعة وكثري 
لألنشطة احلرفية باملدينة من حيث االنتساب الديين بأن مبدأ التخصص قد روعي يف بعض احلرف ولو بنسب 

                                       
" االجتماعيم( ضمن كتاب "املغيبون يف تاريخ تونس 15-12حممد حسن، التجار واحلرفيون بافريقية بني القرنني السادس والتاسع اهلجري ) -1

 .73-72، ص ص 1999تونس -تيمومي، اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، بيت احلكمةالإعداد: جمموعة من الباحثني، تنسيق: اهلادي 
، كلية اآلداب والعلوم 12، العدداإلنسانةعطايب، واقع اليهود يف املغرب األوسط من خالل النصوص الفقهية املالكية، جملة اآلداب والعلوم سناء  -2

 .189، ص 2011اجلزائر -، جامعة قسنطينةاإلنسانية
: عبد احلميد حاجيات، طبعة خاصة، عامل املعرفة للنشر ابن خلدون، حيي، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، تقدمي وحتقيق وتعليق -3

 .155، ص 2، ج2011اجلزائر -والتوزيع
 .239املصدر نفسه، ص  -4
 -يدانعمر سعيدان، عالقات اسبانيا القطالنية بتلمسان يف الثلثني األول والثاين من القرن الرابع عشر امليالدي، الطبعة األوىل، منشورات سع -5

 .91-90، ص ص 2002تونس
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ترب احلفاظ على أسرار متفاوتة ويف فرتات معينة بالنظر إىل خصوصيات اجملتمع احلريف باملدينة اإلسالمية، حبيث يع
 الصنعة داخل الطائفة احلرفية الواحدة قاعدة درجت عليها التنظيمات احلرفية منذ نشأهتا.

 وحدة المكان والمجال: -2
من املعروف أن اجملال احلضري داخل املدينة اإلسالمية كان حيتضن نشاطات احلرفيني والصناع، وكان  

هذا اجملال يتخذ من الساحات والدروب واألزقة باإلضافة إىل قيصارية؟ تلمسان فضاء ملمارسة األعمال املختلفة، 
ائعها على الزبائن من داخل املدينة وقد استغلت التنظيمات احلرفية هذه األمكنة يف عرض منتوجاهتا وبض

م كانت 16/ه10وخارجها. ويف هذا السياق، يذكر الوزان بأن الصنائع والتجارات مبدينة تلمسان يف القرن 
. ولعل يف هذه اإلشارة 1موزعة على خمتلف الساحات واألزقة كما هو الشأن مبدينة فاس يف املغرب األقصى

رفية بتلمسان كانت منتظمة يف اجملال اجلغرايف اخلاص هبا، وهي ميزة انفردت هبا املصدرية ما يفيد بأن الطوائف احل
 املدن اإلسالمية يف الفرتة الوسيطة واحلديثة كذلك.

إىل عمل احملتسب، ولعل  -كل يف جماله املخصص له-يرجع الفضل يف متركز احلرفيني مبدينة تلمسان 
مي يف العصر الوسيط؛ فسيالحظ بأن مؤسسة احلسبة  من يطلع على مصنفات آداب احلسبة بالغرب اإلسال

كانت هي الطرف البارز يف انتظام جمتمع احلرفيني يف أماكن خاصة هبم داخل املدينة؛ بالنظر إىل اعتبارات تأخذ 
. فبالنسبة للطرف األول، فإن هذا التنظيم والتمركز -وهو الزبون-واملستهلك  -وهو الصانع-يف احلسبان املنِتج 

جمال جغرايف حمدد يعود بالفائدة عليهم، حبيث سيؤدي إىل رواج بضائعهم ويدفعهم إىل التنافس، باإلضافة ضمن 
، فسيكون من –الزبون  –. أما بالنسبة للطرف الثاين 2إىل حصول نوع من التجانس بني أفراد الصنعة الواحدة

بأن انتظام احلرفيني يف جمال معني كان  . ويستنتج من هذا كله3السهل عليه الوصول إىل حاجته دون كبري عناء
خيدم  مصاحل كل األطراف املعنية وحتقيَق املصلحة العامة، وكان من شأن هذا التمركز أيضا أن يسهل من عمل 
احملتسب يف املراقبة والتدخل إذا حدث وأن تنازع بعض األفراد من الطائفة الواحدة أو نشبت خالفات بني 

 .4عامة، خاصة يف املسائل اليت تتعلق بالغش والتدليس يف املصنوعاتاحلرفيني وزبائنهم من ال
إن احلديث عن متركز كل حرفة قائمة بذاهتا يف جمال معني داخل املدينة اإلسالمية كما سطرته أدبيات 
احلسبة؛ ال جيب أن يفهم منه أن األمر قد مت فعال على النحو الذي كنا قد أشرنا إليه سابقا، فبعض األنشطة 
احلرفية اليت تتعلق بتوفري القوت اليومي للسكان مثل طحن الدقيق وأفران اخلبز والدكاكني اليت تعرض أصناف 

                                       
 -الوزان، احلسن بن حممد الفاسي، وصف إفريقيا، ترمجه عن الفرنسية حممد حجي وحممد األخضر، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت -1

 .19، ص 2، ج1986لبنان
قطر،  -الشؤون اإلسالميةخالد حممد مصطفى عزب، ختطيط وعمارة املدن اإلسالمية، سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة األوقاف و  -2

 . 99، ص 1997قطر -، السنة السابعة عشر، الطبعة األوىل، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1418، ربيع األول 58العدد
، 1981لبنان -بريوتالشيزري، عبد الرمحن بن نصر، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، حتقيق ومراجعة: السيد الباز العريين، الطبعة الثانية، دار الثقافة،  -3

 .11ص 
 .12املصدر نفسه، ص  -4
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املأكوالت ودكاكني اخلياطة؛ كانت تنتشر يف أكثر من موضع باملدينة بالنظر إىل االستفادة املتواصلة للعامة من 
اخل النسيج احلضري للمدينة يتحكم يف توزيعها خدماهتا يف أغلب األوقات. كما أن بعض احلرف والصنائع د

 .1عوامل ومعطيات ال ختضع بالضرورة للمقتضيات اليت تضمنتها كتب احلسبة
 نظام العمل الحرفي:

لنظام معني هو مبثابة مدونة ومرجعية يف  -عموما-ختضع مجيع األنشطة احلرفية باملدينة اإلسالمية 
وواجبات اجلماعة احلرفية، مبا يف ذلك األسس واألعراف اليت كانت  الوقت نفسه، تتضمن خطوطها العامة حقوق

تؤطر العمل احلريف، باإلضافة إىل طبيعة العالقة بني احلرفيني والزبائن. ومن بني األطراف الفاعلة يف هذا النظام 
ناك أيضا أطراف الدولُة اليت كان يقع على عاتقها مراقبة اجملال احلريف يف إطار مؤسسة احلسبة اإلسالمية، وه

أخرى كان دورها مكّمال ومتمما جلهود الدولة، وقد مثل هذا الطرف الفقهاء الذين تدخلوا يف كثري من املسائل 
 اليت ختص األنشطة احلرفية بالفتوى، وفيما يلي املكونات األساسية اليت شكلت أسس نظام العمل احلريف.

 التعليم الحرفي: -1
ئ أصول وتعاليم احلرفة داخل ورشة معينة، حيث جيد هناك صانعا متمكنا جرت العادة أن يتعلم املبتد

. وكان هؤالء على -وهو رب العمل-قد أتقن الصنعة وتراكمت لديه خربة طويلة، باإلضافة إىل صاحب الورشة 
التعليم ، وعلى هذا األساس، يبدو أن 2علم ودراية جبميع مراحل الصنعة، وكان منهم أمناء احلرف وعرفاء الصنائع

 احلريف كان يتشكل من رب العمل)املعلم( والصانع واملبتدئ.
إن النظام املتبع يف التعليم احلريف يعتمد على مبدأ التدرج حىت يصبح الفرد متمكنا من صنعة معينة 
وملما بأسرارها وتقنياهتا، وقد يتمكن الصانع احملرتف من االستقالل بنفسه يف حانوت خاص، مث بعد ذلك قد 

. واملتصفح لكتب املناقب سيجد مثال أن أبا زيد عبد الرمحن 3ون بإمكانه أن يصل إىل مرتبة الرئاسة واملعلِّميةيك
. ويف السياق ذاته، تطالعنا كتب الرتاجم أيضا بأن الفقيه أمحد بن 4بن النجار كان أمينا للحاكة مبدينة تلمسان

ليتعلم صنعة احلياكة عند أحد  باملدينةرشة للطراز م( عندما كان صبيا أدخلته أمه و 1494/ه900زكري )تـ 
 .5املعلمني، وكانت أجرته نصف دينار يف الشهر

                                       
-1270ه/960-669عبد اللطيف اخلاليب، احلرف والصنائع وأدوارها االقتصادية واالجتماعية مبدينة فاس خالل العصرين املريين والوطاسي ) -1

 .406-405، ص ص 2011مصر -م( الطبعة األوىل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة1550
 احلاج عيسى، احلرف اليدوية يف املغرب األوسط )تلمسان أمنوذجا( ضمن كتاب "تلمسان اإلسالمية بني الرتاث العمراين واملعماري واملرياث إلياس -2

 .36-35، ص ص 2، ج2011اجلزائر -، منشورات وزارة الشؤون الدينية2011أكتوبر  5-4-3الفين" أعمال امللتقى الدويل بتلمسان، أيام 
، 1980يونيو -مايو -، أبريل1، العدد11تار العبادي، احلياة االقتصادية يف املدينة اإلسالمية )الصناعة واألصناف( جملة عامل الفكر، اجمللدأمحد خم -3

 .136، ص 1980الكويت -وزارة اإلعالم
اململكة  -، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةابن مرزوق، أبو عبد اهلل حممد، املناقب املرزوقية، دراسة وحتقيق: سلوى الزاهري، الطبعة األوىل -4

 .189، ص 2008املغربية
 -علمية، بريوتابن مرمي، املديوين التلمساين، البستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمسان، حتقيق: عبد القادر بوباية، الطبعة األوىل، دار الكتب ال -5

 .112-111، ص ص 2014لبنان
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م( يف كتابه "املقدمة" يضع فصال بعنوان: 1406/ه808وعلى صلة باملوضوع، جند ابن خلدون )تـ 
األساس ، وكلما "يف أن الصنائع ال بد هلا من معلم" ، حبيث يعترب أن الصناعة يف األصل هي عمل فكري ب

استوعب اإلنسان الفكرة يف ذهنه بالتكرار أوال وباملعاينة ثانيا ساغ قولنا أنه قطع شوطا مهما يف الصنعة، وخيتم 
 1ابن خلدون ذلك بقوله: "وعلى قدر جودة التعليم وملكة املعلم يكون حذق املتعلم يف الصناعة وحصول ملكته"

ومبا أن احلرف والصنائع عند ابن خلدون منها الضروري البسيط والكمايل املركب، فإن هذا األخري قد ثبت عنده 
 . 2أن اكتساب أصول صنعة ما ال حيدث مرة واحدة ويف جيل واحد بل بالتدرج

 التوقيت في العمل: -2
، ومن البديهي أن يتوقف احلريف يبدأ العمل يف الورشات احلرفية منذ الصباح الباكر ويستمر إىل املساء

عن العمل ملدة معينة من الزمن عند الظهرية غالبا ما تكون لتناول وجبة الغداء، وقد جيد الصانع نفسه يف بعض 
احلاالت مستمرا يف عمله إىل ساعة متأخرة من املساء؛ إذا كان جمربا على الوفاء بتعهداته للزبائن يف تسليمهم 

حدده هلم مسبقا. وبالنظر إىل أن بعض املنتوجات احلرفية كانت ضرورية ويكثر الطلب  حاجاهتم يف الوقت الذي
 عليها، فقد جيد الصانع نفسه مضطرا ملسايرة ذلك بالعمل لساعات إضافية.

من الطبيعي أيضا أن يكون هناك يوم للراحة والتوقف عن العمل، وغالبا ما يكون يوم اجلمعة، كما أن 
ناسبات املختلفة مثل األعياد واألفراح، لكن يظهر أن بعض الصناع مبدينة تلمسان يف الفرتة العمل يتوقف أيام امل

األمر الذي استنكره املدروسة انتشرت بينهم عادة سيئة وهي ترك صالة اجلمعة؟ لفائدة العمل يف الورشة، وهو 
لك إمهال كثري من الناس وأهل م( واعتربه من املنكرات، ويف ذلك يقول: "ومن ذ1467/ه871 العقباين  )تــــ

 3األسواق واحلرف واألجراء شهود صالة اجلمعة... وقد متادى كثري من أهل الصنائع على تركها واطِّراح حضورها"
صالة ويعزو العقباين هذا األمر إىل أصحاب الورشات الذين يستهدفون حتقيق أرباح طائلة غري مكرتثني بشعرية 

 .4يوم اجلمعة
 ر: نظام األجو  -3

احلريف ترتبط أساسا باملنتوج الذي يقدمه للزبون، لذلك، فكلما  من املعلوم أن األجرة اليت يتقاضاها
ولئنا أشرنا  .تطلب إجناز عمل ما وقتا أطول واحتاج إىل مواد كثرية ومثينة وتقنيات معقدة؛ طلب الصانع أجرة أرفع

                                       
 -ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، حتقيق: علي عبد الواحد وايف، الطبعة السابعة، دار هنضة مصر للنشر، اجليزة -1

 .856، ص 2، ج2014مصر
 .857-856املصدر نفسه، ص ص  -2
 Extrait du bulletin d’étudesيق علي الشنويف،حتفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، حتق ،حممد بن أمحد، العقباين -3

Orientales de l’institut français de damas, Tome XIX- 1967.  ،  32ص.  
 .32املصدر نفسه، ص  -4
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، فال جرم أن الصانع 1ق بورشته ليتعلم إال أجرة زهيدةمن قبل إىل أن صاحب الورشة ما كان يعطي املبتدئ امللتح
 املتمكن يف الورشة ذاهتا كان حيصل على أجرة حمرتمة مراعاة للتدرج.

ختتلف أجور احلرفيني بالنظر إىل اختالف الصنائع وتعددها، حيث يرى أحد الدارسني بأن أصحاب 
دينة تلمسان كانوا يكسبون أمواال كثرية ويعيشون مب -واملقصود هنا أصحاب الورشات احلرفية  - احلرف والصنائع

يف حياة راقية بسبب ارتفاع رواتبهم ومداخيلهم املالية، إال أن وضعية احلرفيني واملستخدمني باألجر اليومي كانت 
. ومبا أن املادة اخلربية مل تسعفنا كثريا مبا كان يتقاضاه احلرفيون واكتفت بالتعميم أحيانا أخرى، إال أن 2ضعيفة

من حيرتف الداللة من أن حيصل على أجرة حمرتمة، حبيث يشري أحد الدارسني إىل أن هذا  - مثال –ذلك مل مينع 
أحيانا يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده كان يتقاضى نصف الربح من التاجر، و   –أي الدالل  –األخري 
 .3التاجر

 التسيير في الحرف: -4
كان على رأس كل تنظيم حريف مبدينة تلمسان شخص يعرف باألمني، ومن بني الشروط اليت جيب أن   

داخل  تتوفر فيمن يتوىل هذا املنصب اخلربة والدراية الكافية بالصنعة اليت يشرف عليها، باإلضافة إىل مكانته
اجملتمع احلريف الذي ينتظم فيه. وحىت يباشر عمله بصفة رمسية، كان من الواجب أن حيظى بقبول من مؤسسة 

 .4احلسبة
وعلى هذا األساس فقد كان على رأس كل طائفة حرفية أمني هو مبثابة الرئيس أو الشيخ، وكان عمله 

رف عليه، وكان أيضا هو الواسطة بني احلرفيني يتمثل يف حل اخلالفات اليت تنشأ داخل الوسط احلريف الذي يش
وباقي مكونات النسيج احلضري باملدينة. وقد تطرق إىل ذلك العقباين يف كتابه "حتفة الناظر" يف مسألة الدرهم 

. ولعل يف مجلته تلك إطالقا 5الذي اجتمع أمناء التجار واحلاكة على أن يأخذوه من كل شقة تُباع يف السوق
مني وإشارة واضحة إىل دوره يف تسوية اخلالفات اليت ختص قواعد التنظيم والتسيري يف احلرف صرحيا للفظ األ

 .   6والدفاع عن مصاحل اجلماعة احلرفية
 االستفتاء والعمل الحرفي: -5

                                       
دار مبلغ نصف م( عندما أدخلته أمه دار طراز ليتعلم احلياكة كان يدفع إليه صاحب ال1494ه/900ذكر ابن مرمي يف مصدره أن ابن زكري )تــــــ  -1

 .112الدينار. أنظر: البستان، ص 
 .222، ص 1عبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد الزياين، ج -2
 .284املرجع السابق، ص  عز الدين عمر موسى، -3
 .412عبد اللطيف اخلاليب، املرجع السابق، ص  -4
 .96، املصدر السابق، ص العقباين -5
م( جامعة احلسن الثاين، عني الشق، 15-12ه/9إىل  6اجملتمع، أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي )من القرن حممد فتحة، النوازل الفقهية و  -6

 .271، ص 1999املغرب -منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء
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من يطالع املصنفات الفقهية يف النوازل واألحكام سيالحظ بأن الفقيه كان له دور مهم يف تنظيم  
ية باملدينة اإلسالمية، خاصة يف جانبها املتعلق باألنشطة احلرفية. وبالرغم من أن اجملال االقتصادي احلياة االقتصاد

يف الغرب اإلسالمي كانت تؤطره الدولة املخزنية يف الفرتة الوسيطة ممثلة يف مؤسسة احلسبة اإلسالمية؟، إال أن 
ون والصناع يف بعض احلاالت اليت تتطلب رؤية ذلك مل مينع الفقيه من أن يكون هو اآلخر مرجعا يقصده احلرفي

فقهية، ولعل هذا األمر هو الذي جعل أحد الباحثني يرى بأن الفقيه كان يتدخل يف قضايا هي يف األصل من 
صميم عمل احملتسب، وبالتايل، يعتقد هذا األخري بأنه مل تكن هناك استقاللية واضحة املعامل تفصل بني دور 

 .1مسألة تنظيم اجملال احلريف باملدينة خالل معظم فرتات العصر الوسيطالفقيه واحملتسب يف 
وتأسيسا على ما سبق، فإن من يتصفح كتاب "حتفة الناظر" للفقيه العقباين التلمساين، سيجد فيه أن  

 هذا األخري استعرض كثري من القضايا اليت ختص األنشطة احلرفية باملدينة، ووقف مطوال عند منكرات األسواق
بتلمسان واستشراء مظاهر الغش والتدليس يف بعض املنتوجات، باإلضافة إىل موقفه من املغارم واملكوس اليت  

، ومما يسرتعي االنتباه ويربز دور الفقهاء  2 منهم كانت تؤرق العامة من سكان املدينة وباديتها، خاصة احلرفيني
 .3القباب والعقباين يف مسألة احلاكةيف اجملال احلريف املناظرة الشهرية بني الفقيهني 

  م(16-13/ه10-7البعد االجتماعي للتنظيمات الحرفية بتلمسان )
وأن ذكرنا بأن احلرف والصنائع مبدينة تلمسان خالل الفرتة املدروسة كانت كثرية ومتنوعة، مما سبق لقد 

وما دام األمر أصبح على هذا النحو، يعين أن التنظيمات احلرفية كانت هي األخرى تساير هذا التعدد والتنوع، 
فهذا يعين أن اجملال احلريف باملدينة كان حيظى بالتقدير واالحرتام، إذ ميكن مالحظة ذلك يف موقف السلطة املركزية 
من احلرفيني وتقريب سالطني الدولة الزيانية للصناع وتشجيعهم، وحث الفقهاء والصلحاء على الكسب احلالل، 

سبة يف العمل على تقومي وتصويب املخالفات والعادات السيئة اليت ارتبطت ببعض احلرفيني واخنراط مؤسسة احل
أوال، واختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على املصلحة العامة وضمان حقوق املنتج واملستهلك ثانيا. ولعل ما يربز 

ية بتلمسان، حيث جند مثال مسجد االهتمام باحلرفة واحلرفيني هو التسميات اليت عرفت هبا املكونات املعمار 
اخلراطني وباب القرماديني وسوق منشر اجللد. كما أن استقطاب اجملال احلريف ألعداد كبرية من األفراد داخل 

باألبعاد االجتماعية  ةاجملتمع يؤشر على مكانة احلرفيني االجتماعية، وسنستعرض فيما يلي اجلوانب املتعلق
 : للتنظيمات احلرفية وهي كاآليت

  

                                       
 .269ملرجع نفسه، ص  -1
 .91العقباين، املصدر السابق، ص-2
. الونشريسي، أبو العباس أمحد بن حيي، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، 97العقباين، املصدر السابق، ص -3

 -اململكة املغربية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت -خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف: حممد حجي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .297، ص5،ج1981انلبن
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 موقف العلماء من الحرف: -1

على أحد أن الدين اإلسالمي احلنيف أمرنا بالعمل والكسب املشروع، واآليات الكرمية كثرية  خيفال  
هل  1وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون" يف هذا املوضوع، فقد قال اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل: "

داللة هذه اآلية على العمل الذي هو احلرفة؟ يرجى الرجوع إىل التفسري وقال أيضا: "فإذا قضيت الصالة فانتشروا 
أما األحاديث النبوية فهي األخرى جاءت  2يف األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحون"

 لتؤكد على ضرورة العمل وأمهيته للفرد واجملتمع.
هذا املنطلق، سنالحظ بأن علماء املسلمني وفقهاَءهم يف الغرب اإلسالمي كان موقفهم مشجعا  من

تتعلق أساسا بتقدمي خدمة لعناصر اجملتمع املختلفة، ومن يتصفح  ةوداعما للعمل احلريف العتبارات دينية واجتماعي
حيرتف صنعة معينة يتعيش منها، كتب الرتاجم واملناقب سيالحظ بأن عددا من علماء تلمسان وفقهائها كان 

حيث يذكر حيي ابن خلدون يف مصدره أن أبا إسحاق اخلياط أحد صلحاء املدينة وأحد املقربني من السلطان 
وبالنسبة  3م( كان يكسب رزقه من عمل اخلياطة،1282-1235/ه681-633الزياين يغمراسن بن زيان )

. أما الفقيه حممد 4يتصدق باملال نظري ما يستنسخه بيده للفقيه أيب عبد اهلل ابن البلد فقد كان هو اآلخر
م( فكان يقرأ بعد صالة العشاء ما تيسر من الذكر احلكيم مث بعد ذلك يبدأ عمله 1489/ه895السنوسي )تــــ 

 .5يف استنساخ الكتب
ونسخ يتبني مما سبق ذكره أن بعض فقهاء تلمسان وعلمائها كانوا حيرتفون بعض الصنائع مثل اخلياطة 

القتداء بالفئة األوىل، وهو ما سينعكس يف النظرة إىل ا ارة علىالكتب والطب، وهناك من احرتف التدريس والتج
 احلرفيني على اعتبار أن نشاطهم يستحق التقدير واالحرتام.

كان   -يف املقابل -ومثلما أوصى الفقهاء بضرورة العمل على الكسب احلالل أيا كان مصدره، فإهنم  
فظ فيما خيص األنشطة احلرفية اليت كانت تسبب ضررا أو إزعاجا للسكان باملدينة. وعلى هذا األساس،  هلم حت

كان موقفهم يتمثل يف إبعاد احلرف اليت تؤذي السكان إىل أماكن قريبة من أسوار املدينة أو خارجها، والتصدي 
 . 6ب، وإمنا يف كل املدن اإلسالميةأيضا للتدليس والغش الذي اشتهر به بعض احلرفيني، ليس بتلمسان فحس

 أسماء األماكن واألعالم المشتقة من الحرف: -2

                                       
 .105التوبة، اآلية  -1
 .10اجلمعة، اآلية  -2
 .155، ص 1حيي ابن خلدون، بغية الرواد، ج -3
 .156املصدر نفسه، ص  -4
 .428ابن مرمي، املصدر السابق، ص  -5
 .118العقباين، املصدر السابق، ص  -6
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يبدو أن اجملال احلريف ترك صدى يف اجملتمع التلمساين يف الفرتة حمور الدراسة، وسيتجلى هذا األخري يف  
التسميات اليت أطلقت على بعض مكونات النسيج احلضري للمدينة، واجلدول التايل يبني أمساء األفراد الذين 

 تلقبوا باسم الصنعة اليت كانوا حيرتفوهنا.
 صدرالم حرفته اسم الشخص

 .137، ص1بغية الرواد، ج احلجامة أبو عبد اهلل ابن احلجام
 .143، ص1بغية الرواد، ج احلياكة أبو علي؟ احلباك

/املناقب املرزوقية، 98البستان، ص جتارة القطن أبو العباس القطان
 146ص

 .155، ص1بغية الرواد،ج اخلياطة أبو عثمان بن اخلياط
 .156، ص1الرواد، جبغية  اللجم أبو اسحاق اللجام

أبو عبد اهلل املالقي 
 الدباغ

 .302، ص1بغية الرواد، ج الدباغة

 .390البستان، ص النجارة حممد بن النجار
 .488البستان، ص السروج حيي السراج

 .155، ص1بغية الرواد، ج احلمل والنقل أبو عبد اهلل ابن احلمال
 162املرزوقية املناقب  جلب الغنم أبو احلسن علي اجلالب

أبو عبد اهلل الشوذي 
 اإلشبيلي

صناعة 
 احللوى

 165، ص1بغية الرواد، ج

يُعرفون  -ومن ضمنهم الفقهاء-وبالرجوع إىل كتب املناقب والرتاجم، فسنجد بأن الكثري من األفراد 
واحلجام وغريها من الصفات باسم الصنعة اليت احرتفوها، فنعثر على احلمال واحلباك والقصار والسراج والغرابيلي 

 اليت تدل على أن العمل احلريف كان حيظى برتحيب وقبول يف أوساط اجملتمع.
جند أيضا أن العديد من التكوينات املعمارية مبدينة تلمسان الزيانية كانت حتمل أمساء الكثري من 

كانوا يتمركزون بالقرب منه، وجامع ،مما يعين أن فئة اخلراطني باملدينة   1احلرف، حبيث نعثر على جامع اخلراطني
، وتسمية هذا اجلامع تدل على أن من كان حيرتف عمل احللفاء كانوا ينتشرون يف الدروب احملاذية له، 2احللفاويني

بالنظر إىل متركز من حيرتف صناعة القبقاب فيه،  3وكان هناك درب بتلمسان الزيانية يطلق عليه اسم درب القبابني

                                       
 .391ابن مرمي، املصدر السابق، ص  -1
  .103املصدر نفسه، ص  -2
 .181-180ابن مرزوق، املصدر السابق، ص ص  -3
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. 1السراجني والذي يبدو أنه كان جماال خمصصا للحرفيني الذين يصنعون سروجا ويبيعوهناوهناك أيضا درب 
 .2وبتلمسان محام الصباغني، كان موضع من حيرتف الصباغة حواليه، فأخذ امسه منهم

ما ميكن أن نستنتجه مما سبق عرضه أن اجملال احلريف قد أثبت حضوره القوي مبدينة تلمسان الزيانية، 
بعض األفراد أصبحوا ال جيدون حرجا يف التلقب باسم احلرفة اليت ميارسوهنا، ومبا أن التكوينات املعمارية  بدليل أن

باملدينة مثل املساجد واحلمامات والدروب والساحات أصبحت هي األخرى حتمل مسمى احلرفة اليت متارس 
 دينة.جبوارها، فهذا يدل على أن العمل احلريف أصبح مكونا أساسيا داخل امل

 تقريب السالطين للحرفيين: -3
حظي اجملال احلريف مبدينة تلمسان يف الفرتة املدروسة باهتمام من لدن سالطني الدولة الزيانية، ويف هذا  

السياق، ستكون التنظيمات احلرفية باملدينة قريبة من السلطة املركزية بالنظر إىل استفادة إحدامها من األخرى. 
م( طلب من 1282-1235/ه681-633فعندما جلس السلطان يغمراسن بن زيان على كرسي احلكم )

، وقد خدم أفراد 3أسرة بين املالح األندلسية أن تتوىل وظيفة اإلشراف على دار السكة حباضرة الزيانيني تلمسان
 .4عدة من هذه األسرة الدولة الزيانية يف وظائف سلطانية

مسه أبو إسحاق وا -ودائما يف عهد السلطان املذكور، وحسب رواية ابن خلدون، فإن أحد اخلياطني 
، ويستغل مكانته عند م(1282-1235ه/681-633) كان دائم الرتدد على السلطان يغمراسن  -اخلياط 

هذا األخري ليقضي للناس حوائجهم، وعندما تعرض السلطان الزياين للوم على أيدي املقربني منه قال هلم: "دعوه 
و ما يعين أن الويل الصاحل أبا إسحاق اخلياط استغل قربه وه 5فهو رمحة للناس وما قضى اهلل يقضيه واهلل ال أبرمته"

ومكانته عند السلطان يف قضاء حوائج العامة من سكان املدينة، مما يربز الدور االجتماعي للحرفيني من الصلحاء 
 تمع.يف حميطهم الذي كانوا يعيشون فيه، والتأثري الذي كانوا ميارسونه يف بعض األحيان لتقدمي خدمات لفائدة اجمل

م( والذي أنشأ 1389-1359ه/ 791-760أما يف فرتة حكم السلطان أيب محو موسى الثاين )
م ، فقد عمل على جلب احلرفيني والصناع على اختالف 1365ه/ 766سنة  -كما هو معروف-دار الصنعة 

ذمة استعان هبم ختصصاهتم من كل مكان لتعمري الدار املذكورة، فكان منهم حرفيون مسلمون وآخرون من أهل ال
السلطان يف تقوية جانب دولته، فكانت هذه الدار تضم عددا كبريا من احلرفيني يف أنشطة خمتلفة استفادت منها 

 .6الدولة املخزنية بصورة كبرية

                                       
 .275املصدر نفسه، ص  -1
 .164ابن مرمي، املصدر السابق، ص  -2
واشي ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر و من عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ضبط املنت ووضع احل -3

 .141-140، ص ص7، ج2000لبنان -اجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بريوتوالفهارس: خليل شحاذة، مر 
 .141املصدر نفسه، ص  -4
 .155، ص 1حيي ابن خلدون، بغية الرواد، ج -5
 .155، ص2املصدر نفسه، ج -6
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ومما يربز مكانة التنظيمات احِلرفية لدى سالطني الدولة الزيانية حضورهم الدائم يف املناسبات االحتفالية 
يف وصية السلطان أيب محو موسى الثاين البنه إذ طلب منه أن  -مثال  – نالحظ ذلك ،تقام باملدينةاليت كانت 

يتفقد يف أيام من السنة الطوائف املختلفة اليت تقدم خدمات جليلة للدولة املخزنية أوال، وللمجتمع ثانيا، وأن 
، 1هاء وأشياخ البلد مث أمناء احلرف والصنائعيستقبل ممثلي هذه التنظيمات يف حضرته، حيث يبدأ بالشرفاء مث الفق

ومن ينظر يف وصية السلطان املذكور فسيجد بأن فئة احلرفيني والصناع كانت من الطبقات املقربة من السلطة 
 املركزية يف املناسبات اهلامة.

فئة  هناك فئة هي األخرى كان أفرادها حمل ثقة السلطان وكانوا من املقربني منه جدا، ونقصد بذلك
كان يقع على عاتقها مداواة سالطني الدولة وأهلهم وحاشيتهم املقربة   -كما هو معلوم -األطباء. وهذه األخرية 

منهم. وبالنظر إىل دور األطباء وشرف مهنتهم، فقد حظي هؤالء مبكانة حمرتمة وتقدير كبري، ومن األمثلة على 
-718، والذي عمل طبيبا للسلطان أيب تاشفني األول )ذلك الطبيب أبو القاسم حممد بن أيب القاسم التلمساين

م(، واختص السلطان أبو محو موسى الثاين بالطبيب أيب عبد اهلل حممد بن أيب مجعة 1337-1318ه/737
، 2التالليسي، وبالطبيب موسى بن صموئيل ين يهودا اإلسرائيلي الذي اشتغل بالطب يف القصر السلطاين أيضا

 الزيانيني أطباء مقربون منهم.وكان ملعظم السالطني 
 خدمات الحرفيين العامة للمجتمع: 

استطاعت التنظيمات احلرفية مبدينة تلمسان الزيانية أن تضمن وتوفر خدمات كثرية ومتنوعة للمجتمع 
التلمساين جبميع عناصره، ويف شىت اجملاالت لدرجة يصعب حصرها وتقييدها، مما يعين يف هناية املطاف أن إسهام 

رفيني والصناع كان على قدر كبري من األمهية بالنظر إىل املنتوجات املختلفة اليت استفادت منها الفئات احل
االجتماعية داخل املدينة وخارجها، وبالنظر أيضا إىل استقطاب يد عاملة كبرية اختذت من اجملال احلريف طريقا 

ة الوسط احلريف رغم تسجيل بعض النقائص للكسب املشروع واالسرتزاق، وهو األمر الذي يؤشر على إجيابي
والسلبيات اليت كان مصدرها بعض احلرفيني، لكن يف مجيع األحوال فال يسعنا إال أن ننّوه مبجهودات احلرفيني 
ونثمنها يف آن واحد. ومن ضمن اخلدمات العديدة اليت لقيت استحسانا وجتاوبا من السكان بتلمسان نذكر 

 اآليت:
 العلم: -1

م( كثريا بالعلم واحتفت برجاله حىت يف الفرتات احلرجة اليت 16-13ه/10-7لدولة الزيانية )اهتمت ا
تعرضت هلا هذه الدولة، وعليه، ميكن القول بأن احلياة الثقافية ازدهرت حباضرة تلمسان الزيانية، فإذا كان األمر 

 يف ذلك؟ قد مت على هذا النحو؛ أفال يكون من الصواب أن نتساءل عن دور احلرفيني

                                       
 -عة والنشرأبو محو موسى الزياين، واسطة السلوك يف سياسة امللوك، حتقيق وتعليق: حممود بوترعة، دار الشيماء للنشر والتوزيع ودار النعمان للطبا -1

 .152، ص 2012اجلزائر
 .249-248، ص ص 1، جعبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد  الزياين -2
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من املعروف أن احلياة الفكرية مل تكن لتزدهر مبدينة تلمسان لوال رعاية الدولة املخزنية هلذا األمر؛ من 
خالل عملها على إنشاء معامل أخذت على عاتقها تنشيط احلركة الثقافية، واملقصود بذلك املساجد واملدارس يف 

. ولعل الفضل يف تشييد هذه املعامل اليت احتضنت احلياة الثقافية املقام األول، والكتاتيب والزوايا يف املقام الثاين
يرجع إىل جهود احلرفيني يف البناء والتخطيط وأعمال النجارة اليت أوكلت إليهم ؟؟؟، فكانت النتيجة أن ُبيَن عدد 

ومسجد أوالد م(، 1269ه/696ــــمن املساجد واملدارس، منها على سبيل املثال: مسجد أيب احلسن التنسي )تـــ
م، ومسجد إبراهيم املصمودي ومدرسة ابنا اإلمام واملدرسة التاشفينية 1310ه/710اإلمام الذي بين سنة 

 .1واليعقوبية
وبعد أن أهنَيت أشغال البناء، انربى عدد من احلرفيني إىل الزخرفة، فأجنزوا أعماال رائعة متثلت أساسا يف 

د ومدارس، ومن ينظر إىل هذه املعامل من الداخل ومن اخلارج فـسيقف بال تزيني وزخرفة املعامل الوقفية من مساج
شك على اجملهود الكبري والرائع الذي بذله احلرفيون والصناع يف الزخرفة على اجلبص واخلشب، وفرش األرضيات 

املذكورة كانت حباجة بالزليج، وهي أشغال كانت متتاز بالدقة نتيجة تفاين املعمار املسلم يف عمله. ومبا أن املعامل 
إىل جتهيزات مثل املنابر والكراسي واخلزانات والرفوف، فقد تكفل هبذه املهمة النجارون الذين صنعوا األبواب 

 والنوافذ وباقي التجهيزات األخرى اليت كانت مادهتا األساسية اخلشب.
اجها اخلزانات العلمية باملعامل ويف اجلانب اآلخر كذلك، تكفل احلرفيون يف الوراقة بتوفري الكتب اليت حتت

املذكورة، وأبدع املزخرفون ممن حيرتف الوراقة يف تزويق وتسفري بعض املصنفات العلمية اليت حيتاجها طلبة العلم، 
 وحىت تلك اليت ُحبست على األماكن املقدسة يف بالد املشرق بأمر وتوجيه من السلطة املركزية.

 العالج:  -2
الزيانية بصحة السكان داخل املدينة وحىت املناطق القريبة منها، طبعا يف حدود اهتم سالطني الدولة 

اإلمكانيات املتوفرة والظروف العامة اليت كانت متر هبا هذه الدولة، وألن املادة اخلربية هبذا اخلصوص تعترب قليلة 
وضع الصحي باملدينة يف جدا، فال نستطيع أن نضع بني يدي الدارس صورة مكتملة اجلوانب ملا كان عليه ال

اجلانب املتعلق جبهود الدولة املخزنية، وكل ما لدينا يف هذا الشأن هو ما أشار إليه حيي ابن خلدون على إثر 
م ، واليت أدت إىل خسائر يف األرواح واملمتلكات، 1374ه/ 776اجملاعة اليت تعرضت هلا مدينة تلمسان سنة 

لتخفيف من وطأة هذه اجلائحة بأن أصدر أوامره بتخصيص إيرادات بيت فتدخل السلطان أبو محو موسى الثاين ل
املال لصاحل الفئة املتضررة، ومُجِّع باملناسبة عدد من هؤالء مبارستان املدينة، هذا األخري هو الذي تكفل بإيواء 

تلمسان ويعاجل فيه . ولعل يف هذه اإلفادة املصدرية ما يفيد بأن املارستان الذي كان موجودا ب2وإطعام املساكني
قد يتساءل بعضهم يف ما إذا كان املارستان  املرضى حتول إىل بناية ملساعدة الفقراء واملساكني جراء اجلائحة، وهنا،

                                       
 .142،143،145، ص 1، جعهد  الزياينعبد العزيز فياليل، تلمسان يف ال -1
 .298، ص 2حيي ابن خلدون، بغية الرواد، ج -2
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املذكور قد مت تشييده يف الفرتة الزيانية أم يعود تأسيسه إىل فرتة سابقة للزيانيني؟ لكن األهم يف هذا كله هو أن 
 تخطيط هم الذين يرجع هلم الفضل يف تشييد هذا املارستان.احلرفيني يف البناء وال

كان سالطني الدولة والطبقة اخلاصة والغنية هم أكرب املستفيدين من الطب بتلمسان يف الفرتة 
املدروسة، ومن بني األطباء املشهورين وقتئذ موسى بن صموئيل بن يهودا اإلسرائيلي ، وحبسب ما تذكره املصادر، 

 قد انتهت إليه الرئاسة يف الطب بتلمسان الزيانية ، وكان هذا الطبيب مقربا من السلطان أيب محو فإن هذا األخري
 .1موسى الثاين

أن  –يهودي  –ولعل ما يلفت االنتباه ويثري التساؤل يف هذا املقام أنه كيف لشخص من أهل الذمة 
باء مسلمون من أهل املدينة يستحقون هذا الطائفة احلرفية اليت متتهن الطب؟ أمل يكن هناك أطينصب على رأس 

املنصب؟ السيما مع وجود شخصيات معروفة ُيشهد هلا بكفاءهتا يف الطب مثل أيب عبد اهلل الشريف التلمساين 
. لكن الذي نود اإلشارة إليه هو التنويه  2م( وأيب عبد اهلل حممد بن أيب مجعة التالليسي1369ه/ 771)تــــ 

 دمي خدماهتم للطبقة اخلاصة أكثر من غريهم.جبهود األطباء يف تق
أما بالنسبة للعامة من سكان املدينة، فمعظمهم كان يتلقى عالجه على أيدي فئة أخرى ممن احرتفوا 
املداواة، ومنهم الشرابون والعطارون والصيادلة، حبيث تضافرت جهود هؤالء مجيعهم يف توفري ما يصلح لعالج 

العقاقري واألعشاب الطبية املختلفة مثل الشيح والزعرت والنوخة و"فليو" و"العينون" املرضى باالعتماد على 
 . 4وغريها من األعشاب اليت استعملت يف العديد من األمراض املعروفة وقتئذ مثل الدماميل واألورام 3و"بونافع"

بل تعدى ذلك إىل  مل يقتصر األمر يف ميدان التطبيب والعالج بتلمسان على فئة األطباء والعشابني،
من حيرتف احلجامة أيضا، حيث كان عمل هؤالء يتمثل يف استخراج الدم الفاسد من جسم اإلنسان يف أوقات 

احلجامني باملدينة مارسوا إىل جانب حرفتهم األصلية أنشطة أخرى مثل احلالقة وقلع  معينة من السنة. ويبدو أن
ة أخرى ذات عالقة باملداواة وهم البياطرة، وهؤالء كان عملهم ، فضال عن فئ5األسنان واألضراس وختان األطفال

يتمثل يف مداواة الدواب من ماشية ومحري وخيل يف وسط كان يعتمد بكثرة وبشكل متواصل على الدواب يف 
 حياته اليومية، خاصة فئة احلمالني.

كل حتديا كبريا لألطباء كانت تش  -خاصة الطاعون-يبقى لنا أن نشري يف األخري إىل أن األوبئة الفتاكة
بالنظر إىل جسامة خملفاهتا على مجيع املستويات، وعليه، فقد كان األطباء بتلمسان وغريها من املدن اإلسالمية يف 

 الفرتة الوسيطية ينصحون الناس بالعزل والوقاية.

                                       
1
-Robert Brunschvig, Deux Récit de Voyage inédites en Afrique du Nord aux XV Siècles 

Abdelbasit B-halil Et Adorme- Larose Editeurs- Paris1936, p46. 
 .243، ص 5، ج1988لبنان -، نفح الطيب  حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوتاملقري التلمساين، أمحد بن حممد -2
 ، ص 2، ج2011اجلزائر -حممد بن رمضان شاوش، باقة السوسان يف التعريف حباضرة تلمسان عاصمة دولة بين زيان، ديوان املطبوعات اجلامعية -3
 .231ابن مرزوق، املصدر السابق، ص  -4
 .16، ص 2حممد بن رمضان شاوش، باقة السوسان،  -5
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 السكن: -3
والصنائع اليت مارسها يذكر ابن خلدون يف مقدمة كتابه "العرب" أن حرفة البناء تعد من أقدم احلرف 

اإلنسان، ويعرّفها بالعمل على اختاذ البيوت واملنازل للسكن واملأوى، وأن ما نشاهده من اختالف يف ختطيط 
الدور باملدينة يرجع إىل عوامل جغرافية ومناخية باإلضافة إىل تقلب الناس بني حياة الغىن والفقر، ويف ذات 

 . 1خرى تتعلق بالبنائني، حيث يذكر بأن منهم البصري املاهر منهم القاصرالسياق، يتطرق ابن خلدون إىل مسألة أ
ما ميكن مالحظته بالنسبة ألشغال البناء مبدينة تلمسان هو املنحى التصاعدي الذي عرفته املدينة منذ 

ضرة يف الفرتة متناول الدراسة، وشهد النسيج احلضري توسعا كبريا منذ أن أصبحت املدينة حاتأسيسها خصوصا 
م ، والفضل يف هذا كله يرجع إىل عمل البنائني بالدرجة األوىل، حبيث 13ه/ 7للدولة الزيانية منتصف القرن 

أخذوا على عاتقهم توفري السكن واملأوى لسكان املدينة. ولنا يف شهادة ابن خلدون اليت سجلها وقتئذ ما يفيد 
تتسع الصروح هبا باآلجر والفهر تعلى وتشاد، إىل أن بذلك، حيث يقول: "ومل يزل عمران تلمسان يتزايد وخطتها 

نزهلا آل زيان فاختطوا هبا القصور املؤنقة واملنازل احلافلة واغرتسوا الرياض والبساتني ... فأصبحت أعظم أمصار 
املغرب ورحل إليها الناس من القاصية، ونفق هبا أسواق العلوم والصنائع، وضاهت أمصار الدول اإلسالمية 

. واملتأمل يف هذا الكالم يتضح لديه الدور الكبري واملهم الذي قام به احلرفيون يف البناء؛ حىت 2اعد اخلالفية"والقو 
خلدون ونوه به هو وغريه من اجلغرافيني الذين وصفوا خطة املدينة  تصبح املدينة على الشكل الذي قرره ابن

 ونسيجها املعماري.
دها بتلمسان، وبالنظر كذلك إىل احلركة التجارية اليت كانت املدينة ومع توطيد نظم الدولة الزيانية وقواع

طرفا فاعال فيها يف الفرتة املدروسة، فقد استدعى كل ذلك  من السلطة املركزية أن تواكب هذه التحوالت، خاصة 
رفيني منهم، بعد أن انتقلت الدولة الزيانية من طور البداوة إىل مرحلة التمدن من خالل االعتماد على فئة احل

خاصة أولئك الذين كانوا ينشطون يف بناء وختطيط الدور واملنازل للطبقة الغنية من سكان تلمسان. ويظهر أن 
األندلسيني، هذه األخرية  أشغال البناء مل تقتصر على اليد العاملة احمللية بل تعدهتا إىل الوافدة على املدينة من 

تزويق، فأسهم كل هؤالء يف النهضة العمرانية اليت شهدهتا املدينة ونسيجها كانت هلا خربة ودراية أكرب بالبناء وال
املتمثل يف القصور والدور والبساتني. وتذكر املصادر التارخيية أن عدد الدور املبنية يف تلمسان قد بلغ زمن حكم 

شوطا  م( حوايل ستة عشر ألف كانون، وقطعت املدينة1337-1318ه/ 737-718السلطان أيب تاشفني )
 . 3مهما يف التحضر واالزدهار مل تعهده سابقا

                                       
، 2005املغرب -ابن خلدون، املقدمة، حتقيق وتعليق وتقدمي: عبد السالم الشدادي، الطبعة األوىل، بيت العلوم والفنون واآلداب، الدار البيضاء -1
 .295-294، ص ص 2ج
 .105، ص7ابن خلدون، العرب، ج -2
 .17، ص 2الوزان، وصف افريقا، ج -3
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وبعد  أن أهُِنيت أشغال البناء بالدور واملنازل، تقدم حرفيون آخرون يف الزخرفة ليتمموا عمل البنائني. 
على منازل الطبقة الغنية من سكان  -كما هو معروف   -ومن الطبيعي جدا أن يكون عمل املزخرفني يقتصر 

أجنز هؤالء احلرفيني أعماال رائعة باستعمال اجلبص والزليج واخلشب. ويف هذا السياق، هناك من املدينة، وعليه، 
يشري إىل أن دور األغنياء بتلمسان فُرشت أرضياهتا بالرخام وُكسيت أيضا جدران هذه البيوت بالكلس أو 

 .1الزليج
ا ذكرنا، فإن األمر مت على مستوى يتبني أن العمل احلريف الذي بدأه البناؤون أكمله املزخرفون، لكن كم

منازل الفئة احملظوظة من سكان املدينة كما هو احلال يف مجيع مدن العامل اإلسالمي، ذلك أن النسيج احلضري 
الوضع هو الذي جعل أحد داخل املدينة اإلسالمية كان يتشكل  يف الغالب من منازل بسيطة، ولعل هذا 

 مدينيت تلمسان وفاس بأن األخرية أجل قدرا وأكثر خريا وماال وأعلى مهة يف اجلغرافيني يصرح ملا عقد مقارنة بني
م ، والذي خيربنا هو 16ه/ 10، وهي املعلومة اليت وجدناها عند الوزان يف القرن 2املباين واختاذ الديار احلسنة

. لكن ما يهمنا حنن هو أن التوسع العمراين الذي شهدته  3اآلخر بأن دور تلمسان أقل قيمة بكثري من دور فاس
 مدينة تلمسان يف الفرتة الزيانية مت بفضل سواعد البنائني.

 الملبس: -4
اخلياطة واحلياكة يف توفري ما  اجتهد احلرفيون يف أعمال النسيج واألنشطة املرتبطة هبذه الصناعة مثل

تلمسان لالجتار فيها، حبيث كان بعض التجار يقتنون ما حُياك يف يلبسه سكان املدينة وباديتها وحىت من يقصد 
الورشات الصناعية، خاصة وأن تلمسان كانت مشتهرة منذ زمن بصناعة املنسوجات املختلفة بالنظر إىل معطيات 

لوافدة إليها من ترتبط بتوفر املواد األولية مثل الصوف والقطن والكتان، باإلضافة إىل اليد العاملة احمللية واألجنبية ا
األندلس، وتشجيع الدولة املخزنية هلذه الصناعة، ويتجلى ذلك يف وضع مقياس كان مثبتا على لوح من رخام كان 
يستعني به الباعة واملشرتون يف السوق األعظم املعروف بالقيصارية، وكان الغرض من وضع املقياس املذكور حل 

لتجارية فيما يرتبط باملنسوجات احلرفية، وكان ذلك حوايل سنة أي خالف ميكن أن حيدث أثناء عقد الصفقات ا
 .4م(1337-1318ه/ 737-718م يف عهد السلطان أيب تاشفني )1328ه/728

تأسيسا على ما سبق ذكره، ميكن القول بأن النساجني مبدينة تلمسان متكنوا من توفري األلبسة اليت 
حد سواء، حبيث تذكر املصادر بأن لباس التلمسانيني كان أكثر  حتتاجها الفئات االجتماعية الغنية والفقرية على

                                       
، السنة الثامنة، 58مهتاري زرقة فايزة، املسكن التقليدي يف تلمسان خالل العهد الزياين )دراسة تارخيية أثرية( دورية كان التارخيية، العدد  -1

 .94، ص 2015الكويت -، دار ناشري2015يونيو
 .135، ص1984س، الطبعة الثانية، مكتبة لبناناحلمريي، حممد بن عبد املنعم، الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق: إحسان عبا -2
 .19، ص 2الوزان، وصف إفريقيا، ج -3

4
- Atallah Dhina, Les états de l’occident Musulmans aux XIII

e
,XIV

e
 et XV

e
 siècle, Office des 

Publications Universitaires- Alger1984, p354.  
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. ويف السياق ذاته، يذكر مصدر آخر بأن جتار مدينة تلمسان كانوا يرتدون يف 1أناقة مما هو عليه احلال مبدينة فاس
الغالب لباسا مجيال يكون أحسن أحيانا من لباس أهل فاس، وخيتلف اللباس من فئة إىل أخرى كل حسب 

. وأما ياقوت احلموي، فإنه يذكر هو اآلخر بأن نساء تلمسان كن يتخذن من الصوف أنواعا من 2قتهطا
الكنابيش ال توجد يف غريها من املدن اإلسالمية األخرى، وهو ما يعطي الدليل على أن فئة النساجني باملدينة 

 ل تلمسان وخارجها.بذلت جمهودات معتربة يف توفري امللبس بشكل يستجيب ملتطلبات السكان داخ
يظهر أن جهود احلرفيني يف النسيج مبدينة تلمسان الزيانية كانت مهمة للغاية من حيث اإلنتاج أوال، 
ومن حيث القيمة ثانيا، وهو ما أفصحت عنه املادة اخلربية اليت كنا قد أشرنا إليها يف السابق، مما جعل املدينة 

الوسيط. ومما يؤشر على النوعية الرفيعة لورشات النسيج ودور حتتل شهرة واسعة يف املنسوجات خالل العصر 
ابن خلدون يف رحلته الشهرية اليت حتدث فيها عن أن سلطان تلمسان أبا زيان حممد الثاين الطراز باملدينة؛ ما دّونه 

-1382ه/801-781م(؛ كان قد أرسل هدية إىل ملك مصر برقوق )1399-1394ه/ 797-801)
، 3ثالثني من اجلياد مبراكبها املموهة، وأمحال من األقمشة اليت كانت تنسج بتلمسان م( اشتملت على1399

. 4وهو ما أكده مصدر آخر عندما أورد بأن الطلب كان كبريا على منتوجات تلمسان من أهل الشرق والغرب
تلمسان يف الفرتة ولعل يف هذه اإلشارات املصدرية ما يفيد بالعمل الكبري الذي مت على مستوى ورشات النسيج ب

 املدروسة.
 توفير الماء: -5

ال خيف على أحد أن املاء عنصر ضروري للحياة بالنظر إىل استخداماته العديدة يف اجملاالت املختلفة، 
واليت تتعلق باحلياة اليومية ملكونات اجملتمع. وما دام األمر كذلك، فإننا سنالحظ بأن الدولة املخزنية مبدينة 

ة ستأخذ يف حسباهنا منذ البداية توفري هذه املادة احليوية بكل الطرق واألساليب املمكنة، خاصة تلمسان الزياني
مع التوسع العمراين الذي شهدته تلمسان على فرتات تارخيية متتالية، ومع ما يعين ذلك من زيادة كبرية يف عدد 

اعة الفخار أمام حتدٍّ كبري يتمثل يف مد املياه السكان، وبالتايل سيكون احلرفيون ممن يشتغل يف البناء واهلندسة وصن
داخل املدينة ليستفيد منها عامة السكان والتكوينات املعمارية املتواجدة فيها، وكان يطلق على هؤالء احلرفيني 

 ينعتون بالقنويني. 

                                       
 الرباط -دار نشر املعرفة للنشر والتوزيع اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر، الفرنسية: حممد حجي وآخرون،مارمول كارخبال، إفريقيا، ترمجة عن  -1

 .300، ص 2، ج1989
 .21، ص 2الوزان، وصف إفريقيا، ج -2
 -ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، عارضها بأصوهلا وعلق حواشيها: حممد بن تاويت الطنجي، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت -3

 .271، ص 2004لبنان
 .130، ص 1حيي ابن خلدون، بغية الرواد، ج -4
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دينة قام القنويون يف تلمسان بعمل كبري عندما متكنوا من ختطيط شبكة من القنوات وبنائها داخل امل
. ولعل يف هذه 1وخارجها أيضا. ويظهر أن هذه القنوات كانت حمكمة البناء، وكان جزء منها مغطى حتت األرض

اجلملة األخرية ما يظهر حرص السلطة املركزية على ضمان تزويد املدينة باملاء يف احلاالت االستثنائية، خاصة إذا 
حدث مع املرينيني عندما فرضوا حصارا على تلمسان  تعرضت هذه األخرية حلصار خارجي من دولة معادية كما

. وعلى هذا األساس اشتغل القنويون 2 سنوات أواخر القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدياستمر لثماين
بتفان وجهد كبريين، ووظفوا مهاراهتم وخربهتم يف ذلك بأن أنشؤوا شبكة من قنوات املياه مدفونة يف باطن األرض 

بذلوا  -ومن مجلتهم القنويون  -، وهو ما يفيد بأن البنائني 3ثور عليها إال ممن كان قد شارك يف بنائهايصعب الع
 جمهودات يف غاية األمهية فيما يتصل بتوفري املاء داخل املدينة.

مل يقتصر عمل القنويني بتلمسان على بناء شبكة من قنوات املياه، بل تعدى األمر أيضا إىل تشييد 
لسقايات اليت كانت تتواجد ببعض األماكن داخل املدينة، وهذه األخرية كانت يف األصل بنايات تتدفق عدد من ا

منها املياه عرب القنوات املذكورة سابقا. ويبدو أن البنائني بتلمسان ومعهم املزخرفون قد تفننوا يف تزيني البنايات 
.كما صنع 4بكامل العناية وبأسلوب فين ورائعا مبنية املذكورة، حىت أهنا ُوصفت من قبل املصادر اجلغرافية بأهن

م( صهرجيا كبريا كانت املياه 1337-1318ه/ 737-718البناؤون بأمر من السلطان الزياين أيب تاشفني )
 .5تتجمع فيه، مث بعد ذلك تُرسل عرب قنوات لتزويد سكان املدينة باملاء

الغذاء اليومي لسكان تلمسان وباديتها، فسيالحظ ويف ما يتصل بنشاط وجمهودات احلرفيني يف توفري 
الدارس يف هذا اخلصوص بأن من حيرتف طحن احلبوب وأصحاب األفران املنتشرة بأحياء املدينة كانوا يقدمون 
خدمة ضرورية للعامة، إذ ال ميكن االستغناء عن جهود هؤالء ودورهم يف توفري القوت اليومي لألفراد. ويبدو أن 

واحلصار الذي كانت تتعرض له  واخلبازين كان مهما داخل النسيج احلضري، خاصة أوقات اجلوائح عمل الدقاقني
بيع  تلمسان بني احلني واآلخر ، وهذا بالرغم من انتشار بعض العادات السيئة عند أصحاب األفران ودكاكني

ن مناسبة، إال أن وجود هذه الفئة من يف أكثر م 6اخلبز، وقد أشار إىل ذلك الفقيه العقباين يف كتابه "حتفة الناظر"
 احلرفيني كان من شأنه ضمان متطلبات العامة يشكل مستمر.

                                       
 .149، ص1، جعبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد  الزياين -1
م( مدينة تلمسان لثماين سنوات وثالثة أشهر، وكان حصارا قاسيا 1286-1258ه/685-656) يعقوب ريين أبو يوسفحاصر السلطان امل -2

لوا فيها أشالء على املدينة وأهلها ناهلم فيها من اجلهد ما مل ينله أمة من األمم، واضطروا إىل أكل اجليف والقطوط والفئران حىت أهنم زعموا أهنم أك
كتب   ،خربوا السقف للوقود وغلت أسعار األقوات واحلبوب وسائر املرافق مبا جتاوز حدود العوائد، وبعد مقتل السلطان املريين املذكوراملوتى من الناس و 

 .129-128، ص ص 7بنو زيان يف سكتهم ما أقرب فرج اهلل. أنظر: ابن خلدون، العرب، ج
 .20، ص 2الوزان، وصف إفريقيا، ج -3
 .20املصدر نفسه، ص  -4
، ص 2011اجلزائر -التنسي، حممد بن عبد اهلل، نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان، حتقيق وتعليق: حممود آغا بوعياد، موفم للنشر  -5

140 . 
 .113العقباين، املصدر السابق، ص -6
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ودائما خبصوص توفري القوت اليومي لألفراد باملدينة، ُوجدت أنشطة حرفية عديدة ذات صلة بتوفري 
إىل الدكاكني اليت كانت الغذاء للسكان، مثل اجلزارة اليت عمل أصحاهبا على توفري اللحم ومشتقاته، باإلضافة 

تبيع احلليب والزبدة والسمن والعسل والزيتون وخمتلف املأكوالت واألشربة اليت حيتاجها الفرد، خاصة أولئك الذين 
يقصدون مدينة تلمسان لقضاء حوائج معينة أو لالجتار فيها، وكان لوجود فئة كبرية من احلمالني والداللني شأن 

 املرتبطة بتوفري غذاء السكان. يف ازدهار األنشطة احلرفية
سيكون من الصعب جدا أن نتطرق إىل جمهودات كل احلرفيني مبدينة تلمسان يف الفرتة متناول الدراسة 
ودور التنظيمات احلرفية يف هذا اخلصوص؛ بالنظر إىل اعتبارات عديدة يأيت يف مقدمتها كثرة احلرف والصنائع 

اإلسالمية، لكن ليس باستطاعة أحد أن ينكر اجملهودات الكبرية امللقاة وتنوعها داخل النسيج احلضري للمدينة 
على عاتق احلرفيني والصناع يف تأمني حياة تستجيب ملتطلبات اجملتمع، ويف الوقت نفسه تعطي قيمة للعمل احلريف 

 وتشجع على الكسب احلالل.
 خاتمة:

م(كان مسألة يف غاية 16-13ه/ 10-7)قيد الدراسة إن تنظيم اجملال مبدينة تلمسان يف الفرتة 
 األمهية، خصوصا يف اجلانب املتعلق باألنشطة احلرفية ومتركزها داخل النسيج احلضري للمدينة اإلسالمية يف الفرتة

الوسيطية. أخريا ويف هذا السياق، ميكن القول بأن التنظيمات احلرفية كانت أحد العناصر الفاعلة يف تنظيم اجملال 
ما كانت تتوفر عليه من قواعد وأسس وتقاليد ترسخت لديها عرب فرتات تارخيية متعاقبة، ولعل احلضور بالنظر إىل 

القوي والبارز للمجال احلريف بتلمسان الزيانية كان من املمكن أن ال تظهر مكتسباته لوال تلك الثقة والعالقة اليت  
د على أرض الواقع بالرغم من بعض التصرفات كان أحد أطرافها الصناع وطرفها الثاين األفراد، وهو ما جتس

 السلبية اليت صدرت من بعض احلرفيني.
يظهر أن اجملال احلريف مبدينة تلمسان الزيانية كان يشكل لوحده جمتمعا قائما بذاته، بدليل أن مجيع 

م وتأطري العمل احلريف مكوناته وعناصره الرئيسية احتوهتا التنظيمات احلرفية ، هذه األخرية يعود هلا الفضل يف تنظي
من الداخل والذي كان بدوره خيضع لنظم وأعراف كان على احلريف التقيد هبا، وعلى هذا األساس، ساغ القول 
بوجود مدونة خاصة باحلرفيني تضمنت كثريا من التفاصيل، واليت تتلخص يف توزيع األنشطة احلرفية مع مراعاة 

مبدأ التخصص باإلضافة إىل التوقيت يف العمل واألجرة اليت كان االنتماء الديين يف ذلك. كما روعي أيضا 
احلريف ونّظم التسيري يف احلرفة الواحدة، وهو األمر الذي مكننا من التعرف على النظام الداخلي  ايتقاضاه

به إىل للتنظيمات احلرفية. وتبني لنا بوضوح أن اآلليات والطرق املتبعة يف تلمسان خبصوص اجملال احلريف كانت تش
حد ما تلك املعتمدة يف باقي املدن اإلسالمية يف الفرتة الوسيطية، طبعا باستثناء بعض اخلصوصيات اليت متيز 

 مدينة عن أخرى.
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سيالحظ الدارس أيضا بأن التنظيمات احلرفية مبدينة تلمسان استحوذت على حيز هام داخل النسيج 
توفري متطلبات الزبائن، وعليه حظيت احلرف باهتمام من السلطة احلضري بالنظر إىل طبيعة نشاطها املتمثل يف 

املركزية يف أكثر من مناسبة، ولعله بقدر ما كان الغرض من استحداث نظام احلسبة املذهبية تقومي العمل احلريف، 
عتماد فقد كان يف الوقت نفسه لتوفري غطاء شرعي مسح للتنظيمات احلرفية املختلفة بالدفاع عن مصاحلها. وباال

على أدبيات املناقب والرتاجم، فقد سجلنا احلضور القوي للصناع من خالل التسميات اليت أطلقت على 
 املكونات املعمارية داخل املدينة واليت اشتقت من املمارسة احلرفية.

م( أثرا 16-13ه/ 10-7لقد كان لتعدد األنشطة احلرفية مبدينة تلمسان خالل الفرتة املدروسة )
االزدهار الذي عرفته املدينة إذ أسهم احلرفيون والصناع بقدر ال بأس به يف احلياة االقتصادية  مهما يف

واالجتماعية، حبيث ال يستطيع الدارس أن يقدم حصيلة مكتملة للخدمات اليت اقرتنت باجملال احلريف. لكن مع 
اللباس وتوصيل املاء وحتصيل األقوات  ذلك، ميكن القول بأن األنشطة احلرفية اليت مست البناء والزخرفة وتوفري

يف حاجة ماسة هلا؛ ما كانت لتصبح أمرا واقعا لوال اجتهاد  وتوفري األدوات والوسائل املختلفة اليت كان اجملتمع
احلرفيني والصناع وتفانيهم يف العمل مبا يعود باملنفعة العامة على السكان، حىت وإن مل جند إال إشارات خفيفة 

 احلريف. ختص اجملال 
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 الشيخ حممد بن عبد الكريم املغيلي

 ودوره يف العالقات الثقافية بني املغرب األوسط   و السودان الغربي
 

 د.بوحسون عبد القادر
 جامعة سعيدة   /أستاذ حماضر أ    

Bouhassoun.aek20@gmail.com 
 
 
 

 الملخص:
 
لقد ارتبط املغرب األوسط بعالقات متميزة مبختلف  اإلمارات اإلسالمية ببالد السودان الغريب واليت    

مشلت خمتلف اجملاالت، وكان لعلماء املغرب األوسط الدور األوىف يف تلك العالقات وال سيما العالقات الثقافية، 
ريب نذكر الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي الذي ومن أولئك العلماء ممن تركوا بصمة واضحة ببالد السودان الغ

 عاش يف القرن التاسع اهلجري اخلامس عشر ميالدي,
 

 الكلمات المفتاحية:
 العالقات الثقافية، املغرب األوسط، السودان الغريب، املغيلي
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 مقدمة:
قالي  سواء اإلسالمية لقد ارتبط املغرب األوسط  يف العصر الوسيط بعالقات متميزة مع عديد الدول واأل   

أو غري اإلسالمية، ومنها بالد السودان الغريب اليت قامت هبا إمارات إسالمية عديدة، وكان لعلماء املغرب األوسط 
دور يف ترسيخ ومتتني تلك العالقات، ولعل من أبرز العلماء الذين تركوا بصمة واضحة يف تلك العالقات جند 

لي التلمساين . فمن يكون الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي؟وما هي أبرز الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغي
اإلمارات واملمالك اإلسالمية ببالد السودان الغريب؟ وما طبيعة عالقاهتا ببالد املغرب بصفة عامة واملغرب األوسط 

 بصفة خاصة؟وما هو دور املغيلي يف تلك العالقات السيما الثقافية منها؟
 نسبه ونشأته:

لقد عاصر املغيلي الدولة الزيانية  باملغرب األوسط يف مرحلتها األخرية وهو يعد من بني أكابر العلماء      
،  (1)الذين عرفه  املغرب األوسط يف القرن التاسع اهلجري حيث كان عاملا يف الفقه والتفسري واحلديث واملنطق

، نشأ املغيلي ( 2)ه909ولد  بقبيلة مغيلة الرببرية قرب تيهرت وحنن جنهل سنة والدته أما وفاته فكانت حوايل 
مبغيلة وحفظ القرأن هبا وبعدها ارحتل إىل جباية أين عكف على دراسة خمتلف العلوم النقلية والعقلية على مشاهري 

و العباس الوغليسي وغريمها ) ال تعطينا املصادر التارخيية معلومات العلماء هبا أمثال الشيخ حيىي بن يدير والشيخ أب
(،مث ارحتل بعدها إىل تلمسان  عاصمة املغرب األوسط آنذاك ، وهنالك زاول مهنة التدريس األوىلوافية عن حياته 

مثال: الشيخ بعد أن توسعت مداركه ومعارفه فتتلمذ على يده عدد كبري من الطلبة ممن أصبحوا علماء فيما بعد أ
 .(3)أمحد آيد، العاقب األصنامي، حممد بن عبد اجلبار الفيجيجي وغريه 

وخالل مكوثه بتلمسان الحظ التعفن واالحنالل وسط اجملتمع الزياين وحتك  اليهود يف أمور كثرية فقرر     
احة بوعلي اهلين م واستقر هبا يف واحة متنطيط مث انتقل إىل و 1279هـ/882املغادرة وقصد واحة توات سنة 

 .(4)تزال حتمل امسه لليوم وأسس زاويته الدينية، واليت ال
بتوات الحظ أيضا سيطرة اليهود على حركة القوافل التجارية وهل  نفوذ وحرية واسعة فقرر حماربته  فيما  و

يلي وهناك من عرف بقضية  يهود توات وهي املشكلة اليت أحدثت انشقاقا بني علماء الفرتة فهناك من ناصر املغ
عارضه خاصة علماء فاس، فاضطر للذهاب إىل فاس لشرح موقفه من قضية  اليهود بتوات ولكنه غادرها مغاضبا 

                                             .                                               (5)بعد أن اهت   بالطموح للسياسة والرياسة، وبعد عودته من فاس غادر واحة توات وقصد بالد السودان الغريب
                                                           

 .253، ص 1986ابن مرمي الشريف، البستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمسان، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر (  1)
األورويب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، عبد القادر زبادية، احلضارة العربية والتأثري (  2)

 .153، ص 1987
 .235، ص 2003حيىي بوعزيز، مدينة تلمسان عاصمة املغرب األوسط، دار الغرب، اجلزائر،   (3)
 .236نفسه، ص   (4) 
ملغيلي، جملة رسالة املسجد، السنة الثالثة، العدد الثاين، احلسني خيتار، أضواء على حياة الشيخ سيدي حممد بن عبد الكرمي ا (5)

 .86 2، 2005اجلزائر، 
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وقد كان  املغيلي من مثقفي عصره النشيطني له شخصية قوية استطاع بواسطتها التأثري على الناس      
 .(1)أينما حل وارحتل، كما يعد من القالئل الذين ُعرفوا بالصراحة جتاه احلكام 

 كما ترك لنا مؤلفات عديدة  نذكر منها: 
 البدر املنري يف عل  التفسريـ  .1
 ـ شرح خمتصر خليل .2
 ـ شرح اجلمل للخوجني .3
 ـ منهج الوهاب .4
 ـ مقدمة يف العربية .5
 ـكتاب الفتح املبني .6
 ـ تفسري الفاحتة .7
 ـ مفتاح النظر يف عل  احلديث .8
9.

 (2)ـ شرح بيوع اآلجال من كتاب ابن احلاجب الفقهي 

زاويته ببالد السودان الغريب، كما ترك املغيلي وراءه  وال تزال الكثري من كتبه خمطوطة وحمفوظة لدى أتباع
 .(3)يزال أهلها يذكرونه إىل اليوم باخلري ويعرتفون بفضله على جمتمعاهت   تالمذة كثر خاصة بغرب إفريقيا، واليت ال

 لمحة عن األوضاع العامة ببالد السودان الغربي:
ممالك إسالمية أمهها مملكة غانة، مايل، صنغاي،  لقد قامت بغرب إفريقيا أو السودان الغريب عدة دول أو

ة لكوهنا تبثا، كما أننا ال ميكننا رس  حدود مملكة اهلوسة وهي مجيعها متقاربة يف التقاليد والعادات واملعتقدات
 .(4)متداخلة فيما بينها

الذين كان هل  وقد دخل اإلسالم إىل هذه املناطق عن طريق العلماء والدعاة والتجار، ومن بني العلماء 
أثر يف تعميق اإلسالم باملنطقة: حيىي بن عبد اهلل والشيخ فتح اهلل بوراس والشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي الذي 

، وقبل التطرق لدوره ال بد من التعريف بأه  املمالك والدول اليت قامت (5)استقر باملنطقة وكان له دور كبري هبا
 بالسودان الغريب:

  

                                                           

 .154عبد القادر زبادية، املرجع السابق، ص  (1)
حممد بن عبد الكرمي املغيلي، مصباح األرواح يف أصول الفالح، حتقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،   (2)

 . 22ـ 21، ص ص 1968
 .252حيىي بوعزيز، املرجع السابق، ص  (3)
 .58الكويت، )دت(، ص  علي أيوب ناجي، حملة عن اإلسالم بنيجرييا بني األمس واليوم، دار الكتاب احلديث، (4)
 .61ـ60ص ص علي أيوب ناجي، املرجع السابق،  (5)
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 : غانة.مملكة 1
يشمل جنوب  إن موقع مملكة غانا ال ينطبق مع موقع دولة غانا احلالية، وإمنا يتوغل يف الشمال، حيث   

م ، وقد  13إىل  3موريتانيا وشرقي السنغال وجزء من مايل، وكانت عاصمتها كميب صاحل واستمرت من القرن 
وصفها اجلغرايف اإلدريسي بأهنا أكرب بالد السودان قطرا وأكثرها خلقا وأوسعها متجرا وإليها يقصد التجار املياسري 

 .(1)من مجيع البالد احمليطة هبا 
سالم إىل هذه اململكة عن طريق التجار املسلمني الذين أنشؤوا املدن واملساجد واملدارس، وقد دخل اإل

فكان اإلسالم سببا يف ظهور وازدهار هذه اململكة يف العصر الوسيط وفرض سيطرهتا على غرب الصحراء ومعابر 
 .(2)م 1054سقطت بيد املرابطني ابتداء من  أنالتجارة إىل 
 : مملكة مالي.2

م ومشلت مايل احلالية وشرق السنغال 13ونشأت هذه اململكة عقب سقوط مملكة غانة يف القرن   ظهرت
هبا على نطاق واسع السيما املذهب  اإلسالمومشال غينيا ومشال كل من بوركينافاسو والداهومي )البينني(، وانتشر 

 .(3)املالكي
 : دولة صنغاي.3

السودان الغريب يف العصر الوسيط، كان موطنها بالنيجر األوسط تعد من أبرز وأه  الدول اليت قامت ببالد 
وعاصمتها األوىل كوكيا مث غاو حكمتها أسرة زا مث أسرة سين مث جاءت فرتة األسقيني وسقطت على يد املنصور 

 .(4)الذهيب
 .مملكة الكانم بورنو: 4

ليوم دولة تشاد وقس  من مشال قامت يف املنطقة احمليطة ببحرية تشاد وهنر الكانوري، واليت تشملها ا
نيجرييا، كانت عاصمتها كوكو، وهي تتكون من جمموعتني رئيسيتني: جمموعة الكامن وه  من هجرات قبائل 

 19الرببر)امللثمني( والكانوري وه  من قبيلة باللة وخزام العربيتني، واستمرت هذه اململكة إىل غاية هناية القرن 
 .(5)حني احتلها الفرنسيون

حملة عن أه  املمالك والدول اليت قامت ببالد السودان الغريب واليت عرفت بنشاطها التجاري الكبري  هذه
 وكذلك ازدهار الثقافة والفكر بعواصمها بفضل هجرة العلماء واستقراره  هبا.

                                                           

 ـ  281،  ص 1983امساعيل العريب، الصحراء الكربى وشواطئها، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  (1) 
مبخوت بودواية، العالقات الثقافية والتجارية بني املغرب األوسط والسودان الغريب يف عهد بين زيان، دكتوراه يف التاريخ،  (2)

 .41ن  40، ص ص 2005جامعة تلمسان، 
 .308املرجع نفسه، ص    (3)
 .21، زبادية، املرجع السابق، ص 56، 53نفسه، ص ص  (4)
 .18، علي أيوب ناجي، املرجع السابق، ص 25زبادية، املرجع السابق، ص  (5)
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 دور المغيلي بالسودان الغربي:
وبعد عودته من فاس  لفقهائها، وقفه لشرح مبعد الضجة اليت أثارهتا قضية يهود توات انتقل املغيلي لفاس 

اجته جنوب حنو بالد األهري مشال نيجرييا ودخل بلدة تكدة واجتمع بسلطاهنا وقرأ عليه أهلها مث دخل بعدها بالد 
وكشن واجتمع بسلطان كانو حممد زنقا بن يعقوب وكتب له رسالة يف أمور السلطة عنواهنا: فيما جيوز للحاك   

، وبعدها ارحتل إىل بالد التكرور ونزل مدينة غاو عاصمة مملكة (1)ة لإلمارةوكذا ما جيب على االمري من حسن الني
وعرف  1493ا حممد األول الذي وصل إىل احلك  سنة يسلطاهنا احلاج حممد الكبري األسقصنغاي واجتمع ب

ك  بإصالحاته الكبرية وسعيه لتصحيح فه  الناس لإلسالم فاتصل باملغيلي واستفتاه يف عدة مسائل حول احل
، كما تعرف املغيلي هناك على الرحالة املصري جالل الدين أخرى وأموروالقضاء وبعض العادات والتقاليد 

 .(2)السيوطي ووقع جدال بينهما حول عل  املنطق الذي ينكره السيوطي ويقره املغيلي
 فيها:ء وجادله املغيلي بقصيدة جا

 أصلهمسعت بأمر ما مسعت مبثله        وكل حديث حكمه حك  
 هى عن الفرقان يف بعض قولهنكن للمرء يف العل  حجة       ويأمي

 هل املنطق املعين إال عبارة        عن احلق او حتقيقه حني جهله
 ورد عليه السيوطي كذلك بأبيات شعرية منها:

 عجبت لنظ  ما مسعت   مبثله        أتاين عن حرب أقر بفضله
 كتابا مجوعا فيه ج  بنقلهتعجب مين حني ألفت مبدعا        

 (3)أقرر النهي عن عل    منطق        وما قاله من قال عن ذم شكله 
وعموما ميكن القول أن املغيلي كان دليال ومظهرا ان صح التعبري على الروابط والعالقات الثقافية بني 

لعصر املغيلي بل هي قدمية ظهرت املغرب اإلسالمي بصفة عامة وبالد السودان الغريب، وإن هذه الروابط  ال تعود 
بشكل واضح بعد دخول اإلسالم إىل بالد املغرب وبدأ يف االنتشار جنوبا عن طريق عقبة بن نافع ومن جاء بعده 

 ، وكذلك دور التجار وعرب بنو هالل  واملرابطني واملوحدين والطرق والزوايا يف نشر اإلسالم جنوبا.(4)من الوالة
ا واضحا يف حياة السودانيني رغ  أن إسالم الكثري منه  كان سطحيا ويشوبه وقد أحدث اإلسالم تغيري 

الكثري من اخلرافات، وهنا يظهر دور العلماء أمثال املغيلي الذين عملوا على تصحيح املفاهي  اخلاطئة فكان هل  
قام به بعض السالطني من الدور الكبري يف متتني الروابط الثقافية بني القطرين، دون أن ننسى الدور الكبري الذي 

                                                           

 .250، مبخوت، املرجع السابق، ص 254ابن مرمي، املصدر السابق، ص  (1)
 .256، ابن مرمي، املصدر نفسه، ص 159زبادية، املرجع السابق،  (2)
 
 .256ابن مرمي املصدر السابق، ص  (3)
 .217ـ  215إمساعيل العريب، املرجع السابق، ص ص  (4)
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بالد السودان الذين عملوا على جلب العلماء إىل بلداهن  وإرسال البعثات الطالبية إىل بالد املغرب مثل السلطان 
 . (1)منسا موسى سلطان مايل

بيد أن عهد األسقيني مبملكة صنغاي يعد من أزهى العهود الذي عرفا فيه العالقات الثقافية أوج ازدهارها 
وافدت على اململكة وفود العلماء والطالب خاصة يف عهد احلاد حممد وابنه داود، كما كان للمدن حيث ت

اإلسالمية بالسودان مثل مدينة جين، غاو، متبكتو وغريها من املدن اليت كانت مبثابة املراكز اليت أدت دورا يف تلك 
 العالقات إذ كانت مقصدا للعلماء والطالب على حد السواء.

 خاتمة:
وما ميكن قوله يف األخري ان الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي كان من العلماء الكبار الذين        

عرفه  املغرب األوسط واإلسالمي بصفة خاصة والعامل اإلسالمي بصفة عامة، وذلك لعلمه الغزير ونشاطه 
الذين نادوا بإصالح األوضاع  التعليمي الكثيف ودوره اإلصالحي الذي ع  مناطق واسعة، وكان من القالئل

القائمة وتصحيح املفاهي  اخلاطئة عن اإلسالم السيما ببالد السودان الغريب حيث عمل جاهدا على نشر العل  
والثقافة العربية اإلسالمية بتلك املنطقة وربط بالد السودان ثقافيا ببالد املغرب، كما ال ننسى الدور الكبري الذي 

ده يف مواصلة ما بدأه شيخه  املغيلي من إصالح ونشر للعل  واملعرفة أمثال حممد بن عبد قام به تالمذته من بع
اجلبار الفيجيجي و إبراهي  بن عبد اجلبار الفيجيجي والعاقب بن عبد اهلل األنصمي و عمر الشيخ بن أمحد 

 البكاي وغريه .
  

                                                           

 .189، مبخوت، املرجع السابق، ص 350زبادية، املرجع السابق، ص  (1)
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 السوسيولوجياملفهوم 

 مقاربة نقدية لبعض أبرز التعاريف الغربية املعاصرة
 

  د. مرزوقي بدر الدين 
 ,امحد بن بله1جامعة وهران

 
 ملخص: 

تلك املتقدمة منها يف مقاربتها  الريب أن خمتلف تعريفات علم االجتماع )السوسيولوجيا( وحىت بعض
املنهجية مل تتأثر باملدلول الالتيين أو اإلغريقي فحسب بل تأثرت أيضا بصفة شعورية أو الشعورية باملعتقدات و 

وبدرجات متفاوتة من الناحية  -و ال زالت تتعارض -املذاهب الفلسفية والسياسية اليت تعارضت 
تفسريها ملعىن "اجملتمع" أو "احلقيقة االجتماعية" يف إطار نزعات فلسفية اإلبستيمولوجية، خاصة عند حتديدها و 

و سوسيولوجية وضعية متعاملة األمر الذي ساهم بصفة  مباشرة أو غري مباشرة يف عملية طمس معامل كثرية 
 للحقيقة االجتماعية نفسها يف املكان ويف الزمان.

 الكلمات المفتاحية: 
 جتماعية، العالقات االجتماعية، اإليديولوجيا.السوسيولوجيا، الظواهر اال
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 مقدمة :
ليس مثة شك يف أن غري املتخصصني يف علم االجتماع وحىت أولئك الذين يبدون اهتماما عاما أو      

خاصا بالظواهر أو املشكالت االجتماعية، لديهم فكرة قد ختتلف يف درجة وضوحها أو غموضها عن موضوع أو 
ن التساؤالت االبستيمولوجية مواضيع هذا العلم، لكن قد يكون من الصعوبة مبكان أن يقدموا إجابة كافية ع

املطروحة حول ماهية علم االجتماع، وقد يعتقد هؤالء وأولئك أنه من السهولة مبكان أن يقدم  املتخصصون 
إجابات حامسة عنها. الواقع، يكشف على أن تعريف علم االجتماع يف حد ذاته، يطرح إشكاالت إبستيمولوجية 

 -)القلق االبستيمولوجي( اليت الزالت تثار التساؤالتم، وعليه فإن الزال بعضها يعرتض حىت املتخصصني أنفسه
متس بصفة مباشرة أو غري مباشرة ويف معظم مقارباهتا  -رغم مسامهات العديد من علماء االجتماع نظريا وميدانيا

فع الكامنة أو النقدية أو املقارنة تعاريف علم االجتماع يف حد ذاهتا، بل واألكثر أمهية من ذلك األسباب والدوا
املعلنة املرتبطة هبذا بالتباين "املعرتف به " سواء أكان بصفة شعورية أو غري شعورية، من قبل املتخصصني حول 
تعاريفهم وتصوراهتم لبنية ووظيفة علم االجتماع يف عملية حتليل الظواهر أو املشكالت االجتماعية، ومن مث تصبح 

 لسياق االبستيمولوجي هي كالتايل:اإلشكالية الرئيسة املطروحة يف هذا ا
املعاصرة مفهوم السوسيولوجيا؟، وكيف جتلت بعض مفارقاهتا  ةاملفاهيميكيف صاغت بعض أبرز املقاربات 

مبقارنتها مع بعضها من الناحية االبستيمولوجية، خاصة على مستوى بعض مناحي التأصيل املنهجي 
 واإليديولوجي يف الفكر السوسيولوجي املعاصر.؟

 
 المبحث األول: مـفهوم علــم اإلجتمــاع )السوسيولوجيا(  
 

 Sociologyالفرنسية أو  Sociologieلو تأملنا من الناحية اللغوية يف الشطر األول من كلمة  
مبعىن "رابطة" أو" جمتمع"، أما  Sociusلوجدنا أنه مشتق يف اللغة الالتينية من اجلذر  Socioاإلنكليزية وهو 

اإلنكليزية فهو يعين يف اللغة اليونانية العلم / املنطق/ الدراسة  logyالفرنسية أو logie املتمثل يف الشطر الثاين
املتعمقة،  وهذا ما جعل العديد من علماء االجتماع البارزين يف الغرب يعتمدون يف منتصف القرن العشرين 

حيث أشاروا إىل أنه "علم اجملتمع" أو "علم الدراسة الرتمجة احلرفية يف مدلوهلا الالتيين يف تعريفهم لعلم االجتماع 
الزال يثري هو يف حد ذاته إشكاالت   (Société/Societyالعلمية للمجتمع"،  علما بأن مصطلح "جمتمع")

نظرا للتنوع الثقايف و احلضاري السائد ما بني اجملتمعات وحىت داخل اجملتمع الواحد، وآثار ذلك   ابستيمولوجية
 هات و املواقف العلمية و املعرفية جتاه "السوسيولوجيا" أو "اجملتمع" أومها معا.على االجتا

سنحاول يف هذا اإلطار االبستيمولوجي اختيار عينة ألبرز التعريفات الشائعة يف مؤلفات كالسيكية حديثة 
يف حماولة اإلحاطة  ومعاصرة، منشورة على نطاق عاملي، وهذا حتقيقا هلدفني منهجيني اثنني: يتمثل اهلدف األول

)النسبية( بالوضع الراهن وهذا من شأنه التمهيد يف معاجلة مشكلة التعريف، قدر ما تسمح به إمكاناتنا املعرفية 
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واملنهجية، بينما يتمثل اهلدف الثاين يف السعي إىل استنباط بعض أوجه االختالف، ومن مث حماولة اقرتاح تفسري 
اجلدلية بني علم االجتماع والعلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى، ويف هذا اإلطار عقالين، متهيدا لتوضيح العالقة 

 بعض أبرز من اشتهروا بتعاريفهم يف الغرب كالتايل: -على سبيل املثال ال احلصر -املعريف، ميكن ذكر
   ( حيث عرف علم االجتماع بأنه "الدراسة العلمية للمجتمع."  H. Giddingsجنز ) هنري جيد -  

( .The scientific study of society ) 
 ( وقـــد عــرفــه بـأنــه "علــم الظــواهــر االجتمــاعيــة."     E.Rossإدوارد روس ) -
 ( ذهب إىل أنه "علم العملية االجتماعية".A.Smallألبيون مسول )  -
االجتماع هو العلم ( يعرفانه بأنه " علم R.Mc iver and CH. pageروبرت ماكيفر و بيج )  -

 الذي يدور موضوعه حول الروابط االجتماعية وشبكة العالقات اليت نسميها اجملتمع".
( يرى بأنه " دراسة اإلنسان وبيئته اإلنسانية يف عالقتهما ببعضهما H.P.Fairchidفرشيلد )  -

 البعض". 
ه: "العلم الذي ( فقد ذهبا إىل أنW.Ogburn and M.Nimkoffوليم أغربن و م. منكوف )  -

 يهتم بدراسة احلياة االجتماعية لإلنسان وعالقتها بعوامل أربعة هي الثقافة، البيئة الطبيعية، الوراثة واجلماعة".
( حيث رأى أن علم اإلجتماع هو "دراسة التفاعالت والعالقات M. Ginsbergموريس جنزبرج )  -

 اإلنسانية، ظروفها وآثارها."
( حيث ذهب يف أول حماضرة له يف علم االجتماع يف جامعة اجلزائر R. Mounierرونيه مونييه )  -)

معرفا السوسيولوجيا بقوله: "أطلق اسم سوسيولوجي على الدراسة الوصفية املقارنة التفسريية  1920عام 
 .للمجتمعات اإلنسانية حسب ما تسمح به مشاهدهتا يف الزمان واملكان"

عريفات جمموعة أخرى متنوعة من التعاريف العربية اجتهد أصحاهبا ميكن أن نضيف إىل هذه الت  -    
أسوة بعلماء االجتماع، خاصة األنكلوسكسونيني منهم، نتيجة تأثرهم وبدرجات متفاوتة بالسوسيولوجيا 

ماع األمريكية، الوظيفية أو األمبرييقية أومها معا، ومن مث جاءت يف معظمها مبا ال خيرج عن اعتبارها أن علم االجت
أو السوسيولوجيا، علم اهتم بدراسة الظواهر االجتماعية أو النظم االجتماعية أو االنسانية يف عالقتها بالبيئة 

 1واجملتمع والثقافة أو احلضارة، هذا على سبيل املثال ال احلصر.
 ميكننا أن نلخص أبرز العناصر األساسية اليت تضمنتها التعاريف السابقة على النحو التايل:   
 الدراسة العلمية للمجتمع.  -  
 االهتمام بالظواهر االجتماعية.  -  
 معرفة العمليات االجتماعية معرفة علمية.  -  

                                                           
، ولالستزادة حول التعريف بعلم 32-30، ص ص 1981لطفي عبد احلميد، علم االجتماع، دار النهضة العربية، بريوت،  - 1

 .32-21االجتماع، راجع: ص ص 
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 حتليل الروابط االجتماعية وشبكة العالقات االجتماعية.  -  
 ماعية واحلضارية.دراسة التفاعل اإلنساين املتبادل يف إطار تأثريات كل من الوراثة والبيئة الطبيعية واالجت -  
 يعكس أثر التفاعالت وإشراطاهتا الزمكانية.  -  
االهتمام باجملتمعات اإلنسانية عرب استخدام املنهج الوصفي املقارن والتفسريي يف إطار املالحظة   -  

 الزمكانية املتاحة.
موعة من يف الواقع، عند التدقيق االبستيمولوجي يف مفاهيم ومصطلحات هذه التعاريف نستنبط جم

 املالحظات العامة ميكن اختصارها يف النقاط التالية:
تتميز معظم هذه التعاريف بقصرها وسطحية بعضها مما يساهم يف إضعاف بل وافتقادها لقوهتا  -1  

 االبستيمولوجية.
 يغلب عليها الرؤية املركزية الغربية، وحتديدا املركزية األنكلوسكسونية.  -2  
 يف معظمها ما بني السوسيولوجيا  و بعض العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى.هناك خلط واضح  -3  
احتكار معظمها يف دراستها "العلمية" للمجتمع أو اجملتمعات اإلنسانية التفسري السوسيولوجي وكأنه  -4  

 آخر تفسري متقدم باملقارنة مع التفاسري العلمية املرتبطة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى.
العناصر املنهجية ال زالت حمل ادعاؤها الشمولية واملوضوعية والواقعية يف التفسري رغم أن مثل هذه   -5  

 جدل واسع داخل البيئة السوسيولوجية الغربية نفسها، خاصة مع تطور الدراسات النقدية املقارنة.
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 المبحث الثـانــي: المدخل اإلبستيمـولـوجــي للتعــاريف الســابقــة   
مما تقدم يتضح لنا أن اختالف تعاريف علم االجتماع أو السوسيولوجيا ميكن حصره عموما يف بعض    

 معامله على األقل ضمن نقطتني أساسيتني مها:
 أوال: خالف أكثر أو أقل وضوحا حول طبيعة العلم وخصائصه.  
تمع، ومن مث الوحدة ثانيا: خالف أكثر أو أقل وضوحا أيضا حول املقومات األساسية يف بناء اجمل  

  االجتماعية املوضوعية يف عملية التفسري أو املقارنة.
ال شك أن خلفيات هذا التباين أو التفاوت عند التحليل النقدي نكتشف أنه يستند إىل سببني   

 موضوعيني، ميكن تلخيصهما كالتايل:
ي( الذي يتكئ عليه هذا يتمثل السبب األول يف ذلك املوقف النظري أو الفكري )اإليديولوج  -  

التعريف أو ذاك، وهذا نظرا إىل أن علم االجتماع أو السوسيولوجيا شأنه شأن العلوم االجتماعية واإلنسانية 
األخرى، ال يستند إىل موقف نظري موحد، يتقامسه كافة املشتغلني به سواء أكانوا متمرسني أو مبتدئني، بل هو 

كرية متعددة تتفاوت يف تقارهبا أو تباعدها حىت وإن صدرت أحيانا عن يف الواقع مبين على مواقف نظرية وف
مدرسة سوسيولوجية واحدة، ونقصد هبذه املواقف واالجتاهات، النظرية أو اإليديولوجيا اليت يتبناها بصفة شعورية 

اطا وثيقا أو غري شعورية باحث أو عامل أو متخصص معني، ذلك أن علم االجتماع أو السوسيولوجيا يرتبط ارتب
بالواقع االجتماعي )بيئته الثقافية واحلضارية(، بوصفه موضوع حقل دراسته النظرية أو امليدانية، وحيث أن 
املشتغلني به هم جزء ال يتجزأ من هذا الواقع االجتماعي فإنه من املنطقي مبكان أن تساهم أوضاعهم الرتبوية 

اهتم الطبقية وحراكهم اجلغرايف واملهين يف عملية تباين املواقف واجتاهاهتم الفكرية والفلسفية والسياسية وانتماء
النظرية اليت يتبنوهنا أو التصورات والرؤى النظرية اليت قد يستلهموهنا يف دراستهم اجلامعية أو البحثية النظرية أو 

بدرجات متفاوتة من امليدانية بصفة مباشرة أو غري مباشرة. يف الواقع الزالت هذه املسألة اإليديولوجية تطرح و 
 حيث األمهية واخلطورة يف الوقت ذاته إشكالية القيم يف العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام.   

يتمثل السبب الثاين يف ذلك التناقض املنطقي الذي يكاد يكون مفارقة يف معظم التعاريف السابقة   -  
قد تنقص إىل بعض أهم الشروط املنطقية اليت ينبغي أن  أهنا تفتقر بشكل أو بآخر، وبدرجة قد تزيد أو باعتبار

تتوفر يف أي تعريف علمي، فمثال جند أن هذه التعريفات يف مجلتها توحي بأهنا جامعة لكنها غري مانعة، أي أهنا 
جتمع يف حدها كافة العناصر والقضايا واملشكالت اليت تدخل بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف إطار دراسة حقل 

االجتماع أو السوسيولوجيا وبذلك فهي ال متيز حقل دراسته بوصفه علما ذو خصوصية مستقلة، بل إهنا من  علم
    1الناحية املنطقية، ختلط بني هذا العلم وغريه من الفروع املعرفية األخرى كما سبق ذكره.

  

                                                           
 . 20عودة حممود، أسس علم االجتماع، دار النهضة العربية، بريوت، ب.ت.، ص   - 1
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 ـةالمبحث الثالث:محـاولـة استـدراك بعض التعـاريف بعض النقـائص االبستيمولوجي
لقد اجتهدت بعض التعاريف الالحقة من خالل الفروض اليت أمكن حتقيقها عن طريق الدراسات    

واملقاربات العلمية التجريبية يف السوسيولوجيا للوصول )نسبيا( إىل مرحلة التوقع أو التنبؤ رغم صعوبتها، حيث 
 Lesالت االرتباطية )متكنت بعض البحوث السوسيولوجية يف الواقع من الكشف عن مجلة من معام

coefficient de corrélations اليت تتعلق بظواهر اجتماعية، متت دراستها، حيث اقرتب بعضها من )
الوصول إىل مرحلة "التقنني" نتيجة قوة االحتمال مثل ذلك االرتباط املعروف بصفة عامة ما بني مستوى التعليم 

قتصادي وبني ممارسة وسائل تنظيم األسرة، أو بني عدد من ومعدل اإلجناب أو املواليد، أو بني املستوى اال
املتغريات املتعلقة باألسرة وبني ظاهرة احنراف أو جنوح األحداث، أو ظاهرة أخرى كالطالق أو إصابات العمل، 

( يعرف علم السوسيولوجيا على G.Osipovهذا ما جعل عامل السوسيولوجيا الروسي الشهري ج.أوزيبوف )
للقوانني االجتماعية، أي القوانني اليت حتكم اجملتمع فقط"، أي أن هدف السوسيولوجيا هو السعي أهنا: " نسق 

احلثيث للكشف عن القواعد أو القوانني اليت تتحكم يف الظواهر االجتماعية، بعيدا عن علم الفلسفة الذي يهتم 
 القوانني العامة اليت حتكم الطبيعة بالوجود اإلنساين ككل حيث يوضح هذا املعىن بقوله: " الفلسفة علم يعاجل

 واجملتمع والفكر اإلنساين بينما يقتصر علم االجتماع على القوانني اليت حتكم اجملتمع فقط".
ويتفق مع هذا االجتاه اجلديد عامل السوسيولوجيا التشيكوسلوفاكي الشهري زدنك أولرخ         

(Z.Ullrich)  معهد العلوم االجتماعية جبامعة االسكندرية يف حينما عرف السوسيولوجيا لطلبته يف
اخلمسينيات من القرن املنصرم على أهنا: " علم موضوعي، جترييب نظري، يبحث من وجهة نظر عامة يف تفكري 

 اإلنسان وسلوكه وإنتاجه من ناحية صفاته الشائعة وانتظام حدوثها يف حياة الناس معا".
 ف ومعايري يف هذا التعريف املتميز يف النقاط التالية:ميكن أن نلخص ما جاء من مفاهيم ومواق

أي بعيد عن كل ما يرتبط بالتفكري "املثايل" )الغريب( فال جيب أن ال نتعصب  إنه علم موضوعي، -1  
ألي جهة دينية كانت أم سياسية أم اثنية أم جنسية أو غريها من العصبيات فاحلب أو الكره كثريا ما كانا أسوء 

 مالحظة الظواهر االجتماعية يف املكان والزمان. رفيقني عند
، مبعىن أن هناك صلة وثيقة بني التجريب واملوضوعية كون التجريب يظل امتدادا تجريبي  -2  

 للموضوعية.
ويقصد من ورائه اكتساب معرفة علمية دون أي اعتبار للتطبيق العملي هلذه احلقائق  نظري،  -3  

ا يف اجملتمع، فالتطبيق العملي ليس من اختصاص الباحث يف السوسيولوجيا وإمنا االجتماعية يف انتظام حدوثه
 social appliedيظل من صالحيات علوم أخرى اصطلح على تسميتها بالعلوم االجتماعية التطبيقية )

sciencesة، ( ، واليت تتميز عادة حبكم اختصاصها باتباع سياسات معينة ترتبط مبا يسمى باخلدمة االجتماعي
 والتشريع والسياسة والرتفيه والتنمية، فهي بالنسبة للسوسيولوجيا كالتكنولوجيا بالنسبة إىل العلم.

 ، فهو لتمييزه عن العلوم االجتماعية األخرى.بوجهة النظر العامةاملقصود أما  -4  
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ات )الناحيـة .."، تعنـي الثبـ صفاتها الشائعة وانتظام حدوثهـاوأمـا املقصـود من قولـه " ..  -5  
االستاتيكيـة( يف حيـن التـردد وانتظـام احلـدوث فيعين الناحيـة احلركيـة )الديناميكية( أو مـا اصطلـح علـى تسميتـه فـي 

، وعليه يتضح من هذا التعريف (social change)العلـوم االجتمـاعيـة واإلنسـانيـة التغيـر االجتماعـي 
أن موضوع السوسيولوجيا يتأرجح يف دراسته للظواهر االجتماعية ما بني حاليت  الشهريعلى سبيل املثال ال احلصر،

 1الثبات واحلركية االجتماعية ال الفردية.
 (Pitrim Sorokinاألمريكي الشهري بيرتمي  سوروكني ) يف الواقع، يأيت تعريف العالمة 

السابقة الذكر،حيث يعرف  ليقلص أكثر فأكثر من تلك االختالالت املنهجية املسجلة على التعاريف
بأهنا :" دراسة اخلصائص العامة لكل  السوسيولوجيا يف كتابه الكالسيكي الشهري "اجملتمع ، الثقافة و الشخصية"

، وتعريف العالمة سوروكني هذا  2املتبادلة بني هذه الظواهر."  صنوف الظواهر االجتماعية و دراسة العالقات
  ل واسع لدى غالبية الباحثني يف السوسيولوجيا الغربية باعتباره تعريفا "جامعا"حيضى بقبو  للسوسيولوجيا، الزال

يف   (Max Weberملختلف اآلراء و االجتاهات السوسيولوجية. كما يأيت تعريف العالمة األملاين ماكس فيرب )
م التفسريي للفعل مشكال قفزة نوعية يف عملية الفه نفس السياق ولكن من زاوية منهجية و إيديولوجية خمتلفة

االجتماعي حيث يؤكد على أن السوسيولوجيا هي:" ..علم حياول الفهم عرب تأويل النشاط االجتماعي ومن مث 
 . 3تقدمي تفسري سبيب جملراه و نتائجه.."

يعترب معظم الباحثني املعاصرين يف السوسيولوجيا أن هذا التعريف ال زال حيتفظ حبيويته املنهجية  كونه  
شامل و مفسر يف آن واحد ، فهو شامل ألنه يكشف عن املنطق املتضمن أو العقالنية يف الفرد و السلوك تعريف 

 ويف مثل هذا اإلطار الصوراجلزئية للسلوك من خالل املضمونات اليت يغطيها املعىن.  اجلمعي ، و مفسرا ألنه يضع
تعريفا متقدما، حيث يعرف  (H.Johansonاالبستيمولوجي، يقرتح أيضا العالمة ه.جوهانسون )

السوسيولوجيا بأهنا:" العلم الذي يتناول بالدراسة اجلماعات االجتماعية من حيث صور أو مناذج تنظيمها 
الداخلي، و العمليات اليت متيل إىل استمرار أو تغيري هذه الصورة التنظيمية  و العالقات بني اجلماعات."  على 

فهم " الفعل االجتماعي" الذي يسعى و يتحرك ضوء على  -أي جوهانسونر  يف  -أن ذلك كله  ينبغي أن يتم 
داخل اجلماعة لبلوغ أهداف حمددة أو غايات معينة، مع األخذ بعني االعتبار أن " الثقافة" تلعب دورا مؤثرا يف 

 عملية حتديد أو تعديل مسارات تلك األهداف أو الغايات.

                                                           
. لالستزادة حول التأمل السوسيولوجي النقدي كمشروع جتاوز أو ختفيف 36-32لطفي عبد احلميد، املرجع نفسه، ص ص  - 1

من األزمة اإلبيستيمولوجية السوسيولوجية، راجع على سبيل املثال املقاربة القيمية لـ: احلسيين السيد، حنو نظرية اجتماعية نقدية، 
 220-203، ص ص 1985دار النهضة العربية، بريوت، 

2-Sorokin Pitrim, Society,culture and personality,Harper eds.,New 
York,1947,p.17.  
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 خاتمة

خمتلف وجهات   األخرية املتميزة للسوسيولوجيا أنه ميكن اجلمع بنيهكذا يتضح من خالل هذه التعاريف 
اجلدلية بني خمتلف أنواع الظواهر االجتماعية  النظر تلك على اعتبار أن السوسيولوجيا هتتم أساسا بدراسة العالقة

وحدة أصغر  الذي يوجد هذه العالقة والذي يتم يف اجلماعة أو يف أيمن خالل ذلك التفاعل االجتماعي املعقد 
مثال( ، حيث تتخذ مثل هذه العالقة أمناطا متعددة حتددها الثقافة، و يدوم ذلك التفاعل  منها )العالقة الزوجية

املعقد ليحدد بصفة مباشرة أو غري مباشرة خمتلف صور البناء االجتماعي و يتبلور يف بوثقة الثقافة ليشكل طابع 
واملشكالت السوسيولوجية  أن التفاعل اإلنساين  احثني يف الظواهرالشخصية. على هذا األساس اعترب معظم الب

الشهري ماكس فيرب "الفعل االجتماعي" املعقد هو الذي يرسم يف النهاية  أو بعبارة عزيزة على العالمة األملاين
الغريب على  املنظور  وشروطه و نتائجه ومرجعياته  املتعددة الصورة اإلنسانية ملفهوم السوسيولوجيا يف  حبدوده
 األقل.
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 العلوم العقلية و الفنون يف اجلزائر 

 خالل العهد العثماني
 

 د. بوشيبة ذهيبة
 جامعة د .الطاهر موالي . سعيدة

 
 

 ملخص
م( وجدناه 15إن  دراسة اإلنتاج العلمي خالل العهد العثماين باملقارنة و القياس مع ما عرفه القرن التاسع )     

قليل وضئيل ، فبالنسبة للحساب مل نعثر على وثائق تؤكد اشتغال اجلزائريني خالل هذه الفرتة هبذا العلم، اال ما 
يف يف املساحة و اهلندسة. ومن بني دالئل اهتمام اجلزائريني يف ورد يف رحلة "ابن محادوش" عندما أشار أن له تأل

العهد العثماين بالفلك، حفظا ودراسة ارجوزة "علي ابن ايب الرجال القريواين، و من علماء اجلزائر العاصمة الذين 
ل بالصفيحة بكتابه "القالدة اجلوهرية يف العم أسهموا أيضا يف علم الفلك و امليقات "حممد بن أمحد  الصخري"

أما الطب فان جل علماء اجلزائر كانوا مطلعني على علم الطب و املعاجلة و كيفية استعمال األعشاب  العجمية".
الوقاية و سبل احلذر و قد ألفوا يف  الشافية عند نزول بعض األمراض هبم أو بأقارهبم، و أهنم كانوا عارفني مبسالك

 راجيز. هذا الفن و فروعه الكتب و الرسائل و األ
 فقد ظهر األسلوب الرتكي بشدة منذ القرن اخلامس عشر يف اهلندسة                                                                  أما الفن         

رغم اختالف وجهة نظر العلماء والفقهاء حول و العمارة  للمساجد والقصور والبناءات العمومية يف اجلزائر.
ى والغناء، فإّن اجملتمع كان ال يستغين عنهما، وهناك ثالث مناسبات تشيع فيها املوسيقى والغناء والرقص: املوسيق

 املناسبات االجتماعية كحفالت الزواج ولقاء السيدات صّنفت املوسيقى ضمن العلوم العقلية.
 

 الكلمات املفتاحية:
  التاريخالعلوم العقلية، اجلزائر، الثقافة، 



 متون                                جامعة موالي الطاهر سعيدة            كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                                

 116 2017ديسمرب  -العدد الرابع

 مقدمة
تزال الّدراسات التارخيية يف هذه الفرتة العثمانية حتتاج إىل الكثري من األقالم اجلزائرية الوطنية لتبحث يف خمتلف ال 

زوايا املرحلة من وجهة علمية وموضوعية، حّّت نقف على حقيقة تارخيية دون تزييف وتلفيق خاصة أهّنا تعترب من 
 ئرية احلديثة حبدودها السياسية .أهّم الفرتات وأبرزها نظرا لتشكل الدولة اجلزا

غري أن العهد العثماين باجلزائر يعترب فقريا يف هذه الناحية  فكيف نتحدث عن احلياة و العقلية يف زمن      
اعتين   العلماء بالعلوم الشرعية و األدب و التاريخ و التصوف ، لكن اهتمامهم بتدوين الطب  1.التخلف العلمي

 و احلساب و الفلك و اهلندسة املعمارية و حّت املوسيقى فهي قليلة جدا، هذا إذا مل نقل نادرة.
تجديد ومل  يك ممارسيه ذلك ان ما كان متداوال من هذه العلوم و الفنون  مل خيرج عن التقليد و مل يرق إىل ال

يتمتعون بالتحرر العقلي و روح االبتكار، فأصبحت يف جمملها علوما ثانوية و إذا ما درست فإن دراستها تكون 
 فردية تعبدية، أو ألهنا تساعد على فهم العلوم األوىل  فهي علوم آلية كما كان يطلق عليها البعض )علوم اآللة(.

قط لفهم العمليات الفرضية و تقسيم الرتكات، والطب مل يدرس إال لفهم كان يدرس ف  2و هكذا فإن احلساب
األحاديث النبوية الدالة على علم األبدان، و مل يدرس الفلك إال لتحديد أوقات الصالة، أما الصيدلة فقد 

شعوذة اختلطت بالفضول اإلنساين أمام قوة الطبيعة يف بعض األعشاب واحليوان واملعادن، و سيطرة السحر و ال
 عليها يف أغلب األحيان. و هذا ماعابه  عليهم الرحالة االوربني يف التخلي عن تراث أجدادهم ايام االزدهار.

فكيف بنا حنن اآلن أن نتحدث عن حياة عقلية منسجمة يف زمن اجلمود الفكري و اجلفاف العقلي ؟ أليس 
كتور "سعد اهلل"  كمن حياول إسخراج الذهب حديثنا هذا كمن كمن يبحث عن الالموجود ؟ أو كما عرب عنه الد 

 ؟ 3من غري معدنه
غري أننا سنحاول يف هذا املقال أن نلقي الضوء على بعض مالمح  هذه العلوم و الفنون على الرغم   من  قلة 

  الوثائق، و املستندات النادرة واليت أحيانا ال تفي باملطلوب.
  

                                                           
 .416ص  2ج، ا  اجلزائرعشر اهلجري   الشركة الوطنية للتوزيع،  تاريخ اجلزائر الثقايف يف القرن العاشر إىل الرابع -ابو القاسم  سعد اهلل ، - 1
          .187ص  ، اجلزائر،2، الطبعة 1للنشر والتوزيع، اجلزء  أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، الشركة الوطنية -ابوالقاسم سعد اهلل ، - 2
 .185، ص 3ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع نفسه ، اجلزء  - 3
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  1العلوم العقلية:
 الحساب و علم الفلك -

إذا عدنا إىل دراسة اإلنتاج العلمي خالل العهد العثماين وجدنا منه كمية ضئيلة بالقياس مع ما عرفه القرن        
م(، فبالنسبة للحساب رغم كونه علم يعتمد على الذكاء و املوهبة الفطرية، و خيضع ملبادئ جوهرية 15) 2التاسع

 3ة.و فرضيات قابلة للتغيري عند التوصل إىل نتائج جديد
إال أننا جند أن هذا العلم يكاد خيتفي من الساحة الفكرية لوال بعض أعمال "عبد الرمحن األخضري" الذي يعترب 

  4من أبرز املؤلفني يف هذا العلم عصرئذ ، فقد نظم مخسمائة بيت يف هذا املعىن مساها ) الدرة البيضاء (
لثاين خاص بقواعد الفرائض و الثالث خاص بالقسمة و قسمها إىل ثالثة أقسام األول خاص باحلساب، وا       

 العملية للرتكات ، و قد وضع األخضري نفسه شرحا على الدرة البيضاء و 
الفكون" أن "عبد  5لكنه مل يكمله  ألنه ضاع منه ليواصل شرحه عليه بعد ان عثر عليه ، و قد ذكر "عبد الكرمي

قل و القسم الثالث منه، و تعترب الدرة البيضاء من أهم املسبح القسنطيين" أكمل شرح القسم األ 6اللطيف
 األعمال اليت قدمها األخضري لعلم احلساب .

يف احلساب لصاحبها "علي بن عبد القادر" يقول فيه :  بسم اهلل الرمحن الرحيم و  7كما أننا عثرنا على أرجوزة
 صلى اهلل و سلم على سيدنا حممد على اله وصحبه وسلم 

  

                                                           
خمتصة مبلة، بل يوجه لنظر فيها ألهل امللل كلهم ويستوون يف مداركها ومباحثها وهي هي طبيعة اإلنسان من حيث أنه ذو فكر، فهي غري  - 1

نطق موجودة يف النوع اإلنساين منذ كان عمران اخلليقة، وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة واحلكمة وهي مشتملة على أربع علوم، األول: علم امل
الطبيعة يف الروحانيات وهو العلم الثالث والعلم الرابع هو النظر يف املقادير، ويشمل أربع علوم هي والثاين: هو العلم الطبيعي وهو النظر إىل ما وراء 

اإلبتكار اهلندسة واملوسيقى وعلم اهليئة )الفلك( ،وقد قسم ابن خلدون العلوم إىل قسمني علوم نقلية وعلوم عقلية أما العقلية منها ففيها جمال 
مثل علوم التاريخ واجلغرافيا والطب والكيمياء والرياضيات والفيزياء، للمزيد من اإلطالع أنظر: خليل ايناجليك، تاريخ واإلخرتاع والتجديد واإلضافة 

 .263الدولة العثمانية من النشوء إىل اإلحندار، ترمجة حممد م األرناؤوط، ص 
 .416، ص 2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 2

3F hoefer, histoire des mathématiques paris éditions typographie lahure paris, page 1.  
 .418، ص 2ابو القاسم سعد اهلل ، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء  - 4
، دارالغرب اإلسالمي، بريوت، عبد الكرمي الفكون ،منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية، تقدمي وحتقيق أبو القاسم سعد اهلل - 5

 .16لبنان، ص 
ن غريه، الفقيه الفرضي أبو حممد عبد اللطيف املسبح املرداسي نسبا، كان مفتيا بقسنطينة مرجوعا إليه يف وثائق أهلها وكان احلساب أغلب عليه م - 6

الرمحن بن الصغري األخضري، وشرحا على الدرة ،شرح على خمتصر صاحل سيي عبد «له شروح على مؤلفات شيوخ عصره الدرر يف شرح املختصر
ومراجعة حممد  احلفناوي أبو القاسم: تعريف اخللف برجال السلف، تقدميهـ . أنظر 980البيضاء يف احلساب أليب عبد الرمحن األخضري، تويف سنة 

 .39، اجلزء ، ص  ، اجلزائر. 1991، شركة موفم للنشر ، 2و 1 رؤوف القامسي، اجلزء
 .1، الورقة 2066خمطوط جمموع باملكتبة الوطنية باحلامة، حتت رقم  ،بن عبد القادر ، أرجوزة النظم الغريب يف يسوط الكسورعلي  - 7
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 على النيب و آله التقات                        بدأت باحلمد مع الصالة 
 عشرة خذها بال قصور                        و بعد فالبسوط للكسور 
 بياهنا يأيت بعون الواحد                         1و قوعها أربعة مع واحد

 لغري ومجع الكلوالبسط ضرب كل كسر                          يف خمرج ا
 و أقسم على أية منها                   يف اجلمع من بسطها كاملختلف 
 تقسم فضل احلصيل                  و الطرح كاجلمع و لكن هاهنا 

 و قسمه على ايه اختذ          و الضرب ضرب بسط كل يف أخيه 
 2د ائتلفيف قسمة و النظر ق              خذ بسط مقسمني مثلما اختلف 

و بعد اطالعنا على بقية األرجوزة اليت وضعها تقريبا يف ثالث عشر ورقة كلها يف اجلرب خصها مبوضوع الكسور، 
جنده أنه التجأ إىل هذه الطريقة ليسهل على الطلبة حفظها واستعاهبا نظرا لتفشي ظاهرة النفور من الرياضيات و 

 غريها من العلوم العقلية 
ت األخرية يناشد العلماء و الطلبة إىل اإلقبال على هذا العلم ألنه ينمي الذكاء و يفيد يف كما جنده يف األبيا

 اإلعتناء ببقية العلوم االخرى.
و يعد "إبن محادوش" أيضا من الذين اهتموا باحلساب غري أنه مل جيتهد فيه حسبما ما جاء يف رحلته ، عندما 

دينار و ثوبا و خامتا ، هلالك ترك أما و  3لت مخسة و ثالثوناستشاره أحد أصحابه يف مسألة تقسيم تركة مش
ملعرفة  4زوجة، و أخوين ألم و أخوين ألب، فحاول ابن محادوش أن يضع عملية حسابية فرضية مرفقة جبدول

 حصة كل واحد منهم .
مل عملية حسابية غري أنه يف سرده هلذه العملية عدد من األخطاء  احلسابية يف مطابقة العدد ، فال يعقل أن تش

بسيطة ثالثة صفحات من رحلته، ذلك الكتفاءه بنقل ثراث اليونان يف الرياضيات دون دراسة مستقلة هلذا العلم 
 . 5، و هذا دليل على اإلمهال الواضح للعلماء لعلم احلساب واكتفاءهم بثرات القرن التاسع

  

                                                           
 .2علي  بن عبد القادر ، أرجوزة النظم ، الورقة - 1
 .2علي  بن عبد القادر ، أرجوزة النظم ، الورقة - 2
 .152ص  ،اجلزائر،1928األعشاب واالدوية والعقاقري، املطبعةالثعالبية،املكتبة األدبية الرودسي، كشف الرموز يف بيانعبد الرزاق ابن محادوش ،   3
من املخطوط، حسب تعليق أبو القاسم سعد اهلل على الرحلة  106هذا اجلدول فرضي لعملية حسابية يف تقسيم املرياث وهو يقع يف الصفحة  - 4

 .153ص
 .417، ص 2السابق، اجلزء  ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع  - 5
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 الهندسة  -

مل نعثر على وثائق تؤكد اشتغال اجلزائريني خالل هذه الفرتة هبذا العلم، اال ما ورد يف رحلة "ابن محادوش"         
عندما أشار أن له تأليف يف املساحة و اهلندسة بقوله: "و يف يوم اخلميس مويف عشرين من صفر ألفت فتح 

النصارى فوقعت على مسألة من علم التكعيب  اجمليب يف علم التكعيب، و سببه أين كنت أطالع من تأليف
 ..."  1فأعملت فكري حّت أخرجتها مث بدا يل أن أؤلف فيها

  *في علم الفلك: -
من بني دالئل اهتمام اجلزائريني يف العهد العثماين بالفلك، حفظ ودراسة ارجوزة "علي ابن ايب الرجال            

 ه ( اذ يقول:810ا )ت ه(، وشرح "ابن قنفد" عليه432القريواين") ت
يعين اول مانبدا به قبل النظر يف احلكم ، أن تعلم   2"و خري ما حتكم به يف احلكم أن تعلم املبتز أي جنم     

املبتز أي جنم من الكواكب السبعة السيارة ،و اعلم أن استخراج املبتز هو أصل كبري يف األحكام النجومية ..." 
،حيث كانت هذه القاعدة الفلكية تدرس يف حلقات العلم ، إىل جانب منظومة "احلباك" " بغية الطالب يف علم 

"، اليت شرحها تلميذه "حممد بن يوسف السنوسي"،   ضف اىل هذا فقد ظهرت حركة نسبية نوعا  3رالباألسط
ما يف التأليف يف علم الفلك أو النجوم يف هذا العهد ، حيث نظم أحد اجلزائريني أرجوزة مساها " تعديل 

 " يقول فيها : 4الكواكب لعرض بلد اجلزائر
 ألي وقت شئت فاحصني                               إن أردت أن تعدلن  
 و عدة الساعات و األيام                         عن شهورك مع األعوام  

غري أنه مل يرتك إمسه على املخطوط سوى إشارة اجلزائري ال غري،  كما وضع "عبد الرمحن األخضري" نظما مساه 
بن التوايت أن ندع  5فيه " ... يقول شيخنا أيب عبد اهلل هـ إذ يقول 939"السراج يف علم الفلك" أنتهى منه سنة 

اختيار األمر حبركات الفلك وال نسأل اهلل عن فعله فمن خاض جلة حبر هلك هذا مبا يتعلق حبركة اجرام  املشرتي 

                                                           

 .265ابن محادوش ، املصدر نفسه، ص عبد الرزاق  - 1
وهو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة واملتحركة واملتحيزة، ويستدل بكيفية تلك احلركات على أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هذه  - *

 .386ص  احلركات احملسوسة بطرق هندسية،  انظر:ابن خلدون ،املقدمة،
 .81، ص 1. نقال عن سليمة بنعمر، احللل السندسية، اجلزء 314، ص 31خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، ج  - 2
 .189، ص 3ابو القاسم  سعد اهلل ، أحباث وآراء، اجلزء - 3
 .81،ص 1، نقال عن سليمة بنعمر، احللل السندسية، اجلزء 16، ص 2245خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، د - 4
ه ودفن يف فاس بالقرب من سيدي 1183الويل الصاحل أبو عبد اهلل سيدي احلاج حممد التوايت، أخذ عن الشيخ موالي الطيب الوزاين، تويف عام  - 5

 .370جنازة عظيمة حسب ما جاء يف تعريف اخللف، ص  أيب بكر ابن العريب، وكانت له
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...."، و يربط ذلك بأحاديث النيب صلى اهلل عليه و سلم حسب تعليقه على ذلك وقد جاء يف "السراج" 1وزحل
ث عن أمور عديد خاصة بالفصول و تعاقب الليل و النهار وبعض القواعد الفلكية ، غري أنه اختلطت فيه حدي

بعض املتعلقات بالشعوذة فمثال من خالل حديثه عن النجوم  ذكر " أن الربوج ضابط وضعه بعض العلماء 
 ألنوثة ...و كذلك اجلهات ..." و كذلك الذكورة و ا 2األجلة ... و هذا الضابط مبا تقدم من السحر و التنجيم

و يف اعتقادنا أن أدخل عليه بعض األمور اليت هلا عالقة بالسحر من خالل اجلدول الذي وجدناه و مل نستطع أن 
نفهم منه شيئا سوى أن نرمسه كما هو لتعلقه ببعض الغيبيات .  ورغم ذلك يظل "السراج" من أهم األعمال يف 

 3يضع عليه شرحا وافيا ، فقام تلميذه "عبد العزيز بن أمحد بن مسلم الفارسي" علم الفلك رغم أن األخضري مل
نقل عنه و أضاف  4بشرحه شرحا نادر الوجود ، و بعد أن أطلع عليه "سحنون بن عثمان الراشدي الونشريسي"

ائال " يقول العبد إليه بعض استنتاجاته و آرائه يف شرح مساه : "املفيذ احملتاج يف شرح السراج" و قد علق عليه ق
الذليل  املفتقر اىل مواله اجلليل سحنون بن عثمان ...ملا رأيت تأليف العامل املتقي ... األخضري املسمى بالسراج 
يف علم الفلك ، من أنفس الكالم ... و هو مفيد ملن احتاج إليه من االيام ...جعلت هذا التقييد تكميال 

ه و مسيته مفيداحملتاج يف شرح السراج " ،هذا الشرح طبع يف مصر سنة لفوائده ...و أضفت إليه زوائد من غري 
 ه  مع منت األخضري .1314
لتتواىل بعد ذلك النقول العديدة على مؤلف "مفيد احملتاج"، مثل "جواهر احملتاج يف شرح السراج" جملهول،        

حيث ضمن كتابه شرح "لسحنون بن عثمان" واضاف إليه زوائد لغريه  و هناك مؤلف اخر غري  معروف إستفاد 
ا يرتضى " الذي يعود إىل منتصف القرن من عمله أيضا و أخرجه يف كتاب مساه " شرح الرضى على هناية م

وهو شرح على السراج  ، حيث جاءت فيه عبارة يف العشرة االربعني من القرن احلادي عشر،5احلادي عشر
بن علي الشالطي املعروف بابن  حممد لالخضري، و من الذين نقلوا أيضا من " مفيد احملتاج" لسحنون بن عثمان

الزمان و منافع البوادي و األمصار" و هو كتاب يف الفلك و  6ستبصار بتفصيلعلي الشريف يف كتابه  معامل اإل
                                                           

 .1، الورقة2885عبد الرمحن األخضري ، السراج يف  علم الفلك، خمطوط باملكتبة الوطنية باحلامة، حتت رقم   - 1
 .33عبد الرمحن االخضري، السراج، الورقة  - 2
 .418، ص 3سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء  أبو القاسم - 3
هو سحنون بن عثمان بن سليمان بن أمحد بن أيب بكر امليدوي، كان من العلماء الذين اهتموا بالفلك والرياضيات والنجوم، عاش يف القرن  - 4

عزان و  احلادي عشر، تثقف مبدينة اجلزائر ومليانة وجماجة وتلمسان واملغرب األقصى ،وحسبما نقله احلفناوي عن شيخه ابن دوبة أنه مدفون يف بين
 .419، ص 2ضواحي الونشريس،انظر ابو القاسم سعد اهلل ، تاريخ اجلزائر الثقايف ، اجلزء

ه، وفيه حوايل أربعني صفحة، انظر ابو 1219يذكر سعد اهلل أن ناسخه هو حممد بن أمحد امللقب باحملفوظ الزواوي مسكنا، املثينشي نسبا سنة  - 5
 .420،ص 2اجلزء  القاسم سعداهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف،

ن يذكر الدكتور سعد اهلل أن الشالطي مل يقسم كتابه إىل فصول وإمنا جعل له عناوين داخلية حسب املوضوعات اليت تناوهلا، وقد حتدث فيه ع - 6
ع عليها كانت ملك خطوط عرض بسكرة والقلعة وقسنطينة وينة اجلزائر، كما حتدث يف آخره عن السماوات، ويضيف سعد اهلل أن النسخة اليت إطل

ه مع ختم املكتبة احلجازية 1205ألحد علماء اجلزائر الذين انتقلوا إىل اإلسكندرية أمثال ابن العنايب والكبابطي، فهذه النسخة تعود إىل 
 .422، ص 2باإلسكندرية، راجع:ابو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء 
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ه باجلزائر قال فيه "                     فهو حبمد اهلل كتاب جامع ، و مبا حيتاج إليه 1192التنجيم ألفه سنة 
إليه و ذكرت ما أغفله  املبتدئ كفيل و نافع ... و ينفتح )به( منغلق السوسي و يتضح ما أمهله، و بينت ما أشار

...و رتبته على منط عجيب غريب ... حيتوي على فوائد مهمة ... من معرفة أوقات الصالة و األذكار ... و 
حتديد القبلة من مجيع األقطار و مدخل السنة العجمية و كبسها بضابط قريب ... جماري الشمس ..و زمان احلر 

"، و على ما يبدو فإن هدفه من هذا التأليف هو  1و الرعد و الزالزلو القر ... و أشري إىل الرياح ..و الربق 
 توضيح بعض النقاط اليت مل يشر إليها "أمحد بن علي السوسي" املعروف بأيب مقرع .

باإلضافة إىل النقل عن "سحنون بن عثمان" نقل الشالطي عن عدة علماء من اجلزائر و املشرق و املغرب سواء 
ا يف علم الفلك و التنجيم ، نذكر على سبيل املثال الاحلصر "ابن البنا" و "علي بن حممد الذين ألفوا أو شرحو 

، كما نقل عن "أمحد بن بلقاسم الزواوي" جدول يف 2الساسي" صاحب شرح اليواقيت، و "أمحد الونشريسي"
 الكبس و اإلزدالف ملدة القرن الثاين عشر .

مل اإلستبصار رغم ضياع اجلزء اهلام منه إىل أنه إحتوى على معلومات و يذكر "سعد اهلل" أن كتاب معا           
 مهمة يف علم الفلك خالل العهد العثماين .

كما جند أن خالل هذا العصر قد برع ثلة من التلمسانيني يف الفلك و التنجيم منهم "أمحد بن حممد ابن عيسى" 
 هـ  960يف مؤلفه لسان الفلك سنة 

 ملراكشي الذي ترك عدة مؤلفات يف هذا العلم منها : و عبد اهلل بن عزوز ا
 لباب احلكمة يف علم احلروف و نعم األمساء االهية.  -
 أمثدالبصائر يف معرفة حكمة املظاهر.  -

و هناك مؤلف آخر جمهول من تلمسان قام بشرح رجز أيب التقرع يف الفلك، حتت عنوان " التاج املرصع يف شرح 
بد الرزاق بن محادوش أيضا جتربة يف علم الفلك و لو أهنا يف جمملها نقول أكثر منها تأليف رجز أيب مقرع "، و لع

، فقد ذكر يف مؤلفه"لسان املقال" إهتمامه بعمل الفلك و صورة األرض و األرباع و غري ذلك،حيث يقول:"...و 
اهلل التوفيق ... و يف يوم املربع على كر دفر ... و ب يف يوم السبت الثالث من الشهر ألفت يف شرح قصيدة

 نفي الربغوت ونفي الفريان عند نداء العصر".  3الثالثاء، متمت الشرح املذكور و لوا حقه وجدويل

                                                           
عروف بأيب مقرع أرجوزة يف التوقيت اليت شرحها حممد بن سعيد السوسي املرغييت وشرحها عدة شروح منها ألف أمحد بن علي )البطيوي( امل - 1

 "املقنع يف إختصار علم أيب مقرع"، وقد تويف أبو مقرع أوائل القرن الثامن اهلجري.
رأس املائة التاسعة أخذ عن علماء تلمسان كأيب  أمحد بن حيي بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، العامل العالمة، حامل لواء املذهب على - 2

هـ إىل فاس، له تآليف  874الفضل قاسم العقباين، وولده القاضي أيب سامل العقباين واإلمام حممد بن العباس، والغرابلي ، فر من السلطان يف حمرم 
هـ، أنظر احلفناوي، تعريف 914ملعاصر، القواعد يف الفقه، تويف سنة عدة منها: املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقية واملغرب يف ستة أسفار، غنية ا

 .107، عادل نويهض، معجم اعالم املغاربة،ص68، ص 1اخللف، اجلزء 
 .107عبد الرزاق ابن محادوش ، املصدر السابق، ص  - 3
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م فقد ذكر يف مقدمتها " فأردت أن أفرده هنا  18و له تأليف اخرى منها رسالة يف الكرة الفلكية  يف القرن 
"، والواقع أن ابن 1تفع به من أراده ، فيكون يل أجر الظاهره للوجودبتأليف، ال زيد عليه ما أحصل من غريه و لين

محادوش مل يؤلف يف هذا الصدد إن صح اإلحتمال بإمجاع مجلة من الباحثني، إذ اقتصر دوره على بعث جزء من  
" "جامع املبادئ و الغايات" ، و اشاعته بني الناس و نستشف ذلك من خالل تطابق الفصل 2كتاب "املراكشي

 الثالث للمراكشي ، و الفصل األول البن محادوش حيث يقول املراكشي " و 
 ( 3اذا أدرت الكرة حّت يغيب ذلك اجلزء من األفق الغريب و يطلع اجلزء الذي يقابله من االفق الشرقي ...

أما ابن محادوش يذكر " ... و إذا أدرت الكرة حّت تغيب ، )كذا( ذلك اجلزء من األفق الغريب و يطلع         
 اجلزء اجلزء الذي يقابله  من األفق الشرقي..." 

جند أن ابن محادوش نقل عن املراكشي مجيع ما جاء به يف رسالته الفلكية مع بعض اإلضافات و بذلك يكون 
 أليف و ليس مبدعا فيه .باعثا هلذا الت

 و بالرغم من هذا فإن ابن محادوش كانت يل يد يف علم الفلك حسب ما ذكره يف رحلته و من بني أعماله : 
 شرح على  قصيدة الربع على كردفر  -
 تأليف يف األسطرالب و الربع املقنطر  -
 4تأليف يف الرخامة الظلية -

بكتابه  5أيضا يف علم الفلك و امليقات "حممد بن أمحد  الصخري" و من علماء اجلزائر العاصمة الذين أسهموا
"القالدة اجلوهرية يف العمل بالصفيحة العجمية" و اليت جاء يف مقدمتها "أنه ملا اتفق  يل يف سنة  )بلوغ االمل(  

كتوم أن منحت بصفيحة بديعة عجيبة من االت الوقت الشعاعية ، هلا أسلوب )؟( غريب و رغم عجيب امسها م
...و أوردهتا جمموعة يف مقدمة و مخسة عشر بابا و خامتة، و مستها بالقالدة اجلوهرية يف  ، و طلعها خمتوم ...

 .6العمل بالصفيحة العجمية"
واملالحظ ان عمل الشيخ الصخري كان اكثر علمية من مؤلفات غريه يف الفلك،فقد ذكر "سعد اهلل" ان       

 التصوف والغيبيات يف هذا الباب. خمتلط بافكار عشوائيا، وليس عمله كان موضوعياعلميا

                                                           
 .174،  ص 1996، 4ابو القاسم سعد اهلل ، أحباث وآراء، اجلزء   - 1
م"، وكان 13م" إىل منتصف القرن السابع اهلجري "12بن علي بن عمر املراكشي، عاش فرتة من القرن السادس اهلجري " هو أبو علي احلسن - 2

 .174، ص 4احباث و آراء ، اجلزء  انظر ابو القاسم سعداهلل، جغرافيا فلكيا ورياضيا ورحالة، وله كتب عديدة أشهرها حامع املبادئ والغايات،
 .174 ، املرجع نفسه، ص ابو القاسم سعد اهلل- 3
 .190، ص 3أبو القاسم سعداهلل، املرجع نفسه، اجلزء  - 4
 الفلك حممد بن أمحد الصخري األندلسي األصل اجلزائري املولد، كان من العلماء املالكية القائمني بتوقيت اجلامع الكبري بالعاصمة، له كتاب يف - 5

 هـ.1043 العمل بالصفيحة العجمية" سنة وهو علمي بالدرجة األوىل"القالدة اجلوهرية يف
 .426، ص 2أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء  - 6
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ضف إىل ذلك أن هناك مؤلفني سامهوا يف هذا اجملال "كعلي بن حممد بن علي البجائي" بكتابه " تبصرة       
 املبتدئ و تذكره املنتهى "، و "عبد القادرالراشدي القسنطيين" يف متسعات 

حسن اجلزائري" يف رسالة يف الفلك مساها " احلاشية  1امليزان "، و "علي بنامليدان يف اثبات وجه الوزن و أالت 
 اإلختصارية الرملية الفلكية " و هذا التأليف أقرب إىل خطوط الرمل منه إىل العلم. 

هذا عن ميدان الفلك و التنجيم الذي تأرجحت  التآليف فيهما بني النقول و الشروح و التاليف يف أشذ األحوال 
 كان ميدان الطب ؟  ، فكيف

 علم الطب : -
اإلنسان من حيث ميرض و يصح فيحاول صاحبها  2يقول ا بن خلدون " إن الطب  صناعة تنظر يف بدن       

على حفظ الصحة و برء املرض باألدوية و األغذية بعد أن يبني املرض الذي خيص كل عضو من أعضاء البدن، 
و أسباب تلك األمراض اليت تنشأ عنها و ما لكل مرض من األدوية  مستدلني على ذلك بأمزجة األدوية و قواها 

دية لنضجه و قبوله الدواء ... ، حماذين بذلك قوة الطبيعة فإهنا املدبرة يف حالة الصحة و ، و على العالمات املؤ 
 املرض " 
غري أن هذا العلم اجلامع مل يلق العناية الالئقة به خالل العهد العثماين رمبا النصراف بعض العلماء عنه         

و القدر يف هذا امليدان على عقول الناس بصفة عامة،  إىل دراسة العلوم النقلية األخرى ، أو لسيطرة فكرة القضاء
واجتاه البعض اآلخر إىل اإللتجاء و التداوي باألعشاب الطبيعية للمحافظة على الصحة .اما أولئك الذين يؤمنون 

، فلسنا 3باحلديث املنسوب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم " العلم علمان ، علم األديان و علم األبدان "
املبالغني إذا قلنا أن جل علماء اجلزائر كانوا مطلعني على علم الطب و املعاجلة و كيفية أستعمال األعشاب ب

الوقاية و سبل احلذر و قد ألفوا  4الشافية  عند نزول بعض األمراض هبم أو بأقارهبم ،و أهنم كانوا عارفني مبسالك
 الكتب و الرسائل و األراجيز.   5يف هذا الفن و فروعه

كما ظهر بعض املتطببة أيضا  و مع ذلك فقد اختلطت اخلرافة بالطب يف معظم األحيان و هذا ما عرب عنه       
الطب ال يوجد من يدعيه ، و هذا إذا ما استثنينا املشعوذين و كتاب احلروز "،و لعل  6وليام شالري "...أن علم

 لك ذلك العصر فالنساء مثال كن يؤمن ببعض حكمه هذا استشفه من خالل مالحظاته عن حياة العامة خالل ذ

                                                           
اليت جاءت يف معظمها ضعيفة  1185ربيع الثاين  11هو علي بن حسن اجلزائري الكرغلي نسبا، املصري دارا، ألف رسالته الفلكية مبصر يف   - 1

 .428، ص 2اللغة وعجمية األفكار،  ابو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء
 .100،  ص 3ء عبد الرمحن ابن خلدون ،املصدر السابق ، اجلز   - 2
 .423، ص 2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء   - 3
 .101، ص 1972حممد بن عبد الكرمي ، محدان بن عثمان خوجة ومذكراته،  بريوت : دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة الغريب،- 4
 .101حممد بن عبد الكرمي ، الصدر نفسه، ص   - 5
 .81.  ، ص 1982،  مذكرات قنصل أمريكا يف اجلزائر ) ترمجة : إمساعيل العريب(، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وليام شالر - 6
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األسباب للربء من العقم و حفظ الوالء مع أزواجهن و حنو ذلك اما بالتداوي بالشرب من بئر معينة أو زيارة 

 ، و هي ظاهرة و لألسف الزالت متفشية يف بعض املناطق النائية.1ضريح معني  أو تعليق متيمة أو كتابة حروز"
دوية الشائعة كانت تتناول اجلانب السطحي من جسم اإلنسان و اإلعتماد يف التداوي على فمعظم األ       

األدوية  املركبة من النباتات املتوفرة يف البالد، و لصنع املعاجني و األشربة فمثال كانوا يتغلبون على احلمى بنبات 
ا وسائل الكي و احلجامة و حنو ذلك ،و و اجلدري بالتني و العسل ، كما استعملو  2الشندقورة و التورم باحلناء

وضعوا جمموعة من الوصفات للتغلب على بعض األمراض الشائعة كوجع الرأس و املعدة ، واحلروق و الطفح 
 3اجللدي ، و ضعف األعضاء التناسلية و وجع املفاصل.

خاصة حيث كان  و كل هذه املبادرات كانت تعتمد على اجملهود الشخصي ، الذي كان ينحصر يف فئة      
احلكيم الذي ميارس هذه املهنة ،معتمدا على مصادر أو خمطوطات يف الطب اليت درسها ، أمهها دراسات "أبو 

لتقلني الطب ، أو عامل تفرد لتدريس هذا العلم لتالمذته، و الغريب أنه بالرغم  4قراط" ، فال جند أي أثر ملدرسة
ة و اشتغال علماء املسلمني باجلراحة و الصيدلة،فإن أهل اجلزائر  مبا من تقدم علم الطب يف تاريخ احلضارة العربي

على األوربيني ، و قد   5يف ذلك علماءهم مل يهتموا بتطوير هذا العلم ، كما أهنم كانوا يؤمنون بأن الطب مقصور
لة قصرية يف " يؤلف رسا6كانوا يعتقدون يف فرتة من الفرتات أن كل أوريب طبيب و هذا ما دفع " محدان  خوجة

الطب  تتضمن كيفية الوقاية و اإلحتماء و العالج و اإلقتداء باالفرنج يف اإلهتمام بالطب لتجنب خمتلف 
األمراض مبا يف ذلك داء الطاعون و قد مساها "احتاف املنصفني و األدباء يف اإلحرتاز من الوباء " و ذلك من 

                                                           
 .429، ص 2ابوالقاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 1

2  -   tomas Shaw, voyage dans la régence d’Alger ,traduit de l’anglais par g. maccartthy, édition 
bouslama, 2éme édition, Tunis,Page357. 

 .430سعد اهلل ، املرجع نفسه ، ص  ابو القاسم   - 3
4  - PIERR BOYER, : la vie quotidienne à alger à la veille de l’intervention française, hacette 
librairie,1964, monacop page 64.   

 .430، ص 2املرجع السابق، اجلزء سعد اهلل ، أبو القاسم - 5
هـ باجلزائر العاصمة، على عهد داي اجلزائر حممد بن عثمان باشا، حفظ القرآن الكرمي كعادة 1189هو سي محدان بن عثمان خوجة، ولد سنة  - 6

كان جييد اللغتني الرتكية والفرنسية، شغل عدة أهل الشمال إفريقيا، واألحاديث النبوية الشريفة، كما تبحر يف علوم االصول والفقه واملنطق والتاريخ ،  
 من الوباء.وظائف خالل العهد العثماين منها أستاذ احلقوق والقوانني اإلسالمية، من أبرز مؤلفاته املرآة، إحتاف املنصفني واألدباء يف اإلحرتاز 
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الدنيا قد جربوا كيفية اإلحرتاز و حققوا قواعد الطب حني مبقتضى اعتنائهم بأمر  1الفرنج خالل قوله "....أن
 "  3، كما جربوا قطع أثر الوباء يف كرنتينتهم... فالبأس باإلستعانة برأيهم2أمهلها املسلمون

و بشكل عام فإن احلكومة مل تكن هتتم ال بالطب و مل تعن بالتشييد مراكز له فقد كانت تلجأ حلفظ           
 الصحة إىل احلجر الصحي عندما تعلم بانتشار الطاعون و األمراض املعدية يف إحدى السفن الداخلة إىل اجلزائر. 

ايفر" إىل القول " أن الطب يكاد يكون غري معروف و لعل هذا اإلمهال للجانب الطيب دفع "بسيمون بف        
يف اجلزائر فال يوجد يف املدينة على كربها سوى طبيب عريب واحد وهو صيديل يف الوقت نفسه، و يوصف هذا 
الطبيب باجلهل و الكسل...لقد كانت مستشفيات اجلزائر يف ذلك العهد أشبه مبستشفيات تفتقر إىل الضماد 

 يم العتيقة، و مل تكن هناك نيساالت" الذي عوضته كتان اخل
هذا راجع لقلة اهتمامهم بشؤون الصحة، حّت وإن وجدت بعض املبادرات يف هذا اجملال  1و لعل رأيه        

، كما 21550فكانت لصاحل اجليش، حيث قام "خري الدين باشا" ببناء مركز صحي مستشفى للجنود سنة 
فى لعالج اليولداش باإلضافة إىل بعض املصحات ومالجئ العجزة مثل استأجرت احلكومة فندقا وحولته إىل مش

، كما اختذت بعض الزوايا كمراكز صحية مثل 3مصحة زنقة اهلواء، وملجأ األمراض العقلية املخصص للألتراك
 . 4زاوية سيدي أيب عتيقة

باء كلما وجدوا إىل ذلك كما اهتم كبار املسؤولني يف الدولة بشؤون صحتهم اخلاصة وجلبوا هلم األط        
سبيال، حقا أهنم مل يشجعوا الطب ومل ينشئوا أكادمييات للبحث فيه الهتمامهم باألسباب العاجلة، فقد 
استقدموا أطباء أوربيون بالشراء وحنوه كلما استدعت احلاجة إىل ذلك ومهما كانت الظروف، حيث تذكر املصادر 

" وأقام فيها فيما بني Robert hiérouneب جراح يدعى "م، قدم إىل اجلزائر طبي17أنه خالل القرن 
م غري أن هذا الطبيب وألسباب جمهولة حكم عليه باملؤبد باجلزائر وكون هذا الطبيب كان قد 1689-1697

واختذه   5أجرى ألحد األتراك عملية جراحية ناجحة، فقام هذا األخري بشرائه من السجن بـ ألف ومخسمائة بياسرت
 ي.طبيبه الشخص

يذكر "لوجي دي تاسي" أيضا: أنه كان للباشا بابا علي جراح كان قد وقع يف األسر فاختذه خلدمته        
اخلاصة، ويضيف "أبو القاسم سعد اهلل" أن البشوات اجتهدوا يف جلب األطباء األوروبيني، فقد كان للباشا 

                                                           
ني اسم اإلفرنج بعد احلروب الصليبية على أروبا املسيحية، مبا فيهم قبيلة جرمانية استوطنت فرنسا يف القرن اخلامس امليالدي، وأطلق العرب املسلم - 1

 الفرنسيني واإلسبانيني.
 لقد تعاقبت فرتات كوارث الطاعون على اجلزائر عدة مرات إبان حياة املؤلف ،منها ثالث مرات متتابعة أوهلا أواخر عهد حممد عثمان باشا، - 2
م( ومل تتخذ أي خطوة 1830-1818م( ثالثها أواخر عهد حسني داي )1758-1791م( ثانيها أواخر عهد حسني باشا )1766-1791)

 عدام الطب.لدفعه نظرا لسبب إن
للنشر  محدان خوجة ، إحتاف املنصفني واألدباء يف اإلحرتاز من الوباء، حتقيق وتقدمي حممد بن عبد الكرمي اجلزائري،  اجلزائر:الشركة الوطنية  - 3

 .125، ص 1968والتوزيع ، 
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إيطاليا وقع يف األسر يدعى باسكال قاميزو "حسني" طبيبا اجنليزيا يدعى بودوين، كما اشرتى صاحل باي طبيبا 
 بألف حمبوب.

، وهكذا نستنتج من خالل ما سبق أن احلكام 1اختذ "حسني بوكمية" باي قسنطينة طبيبا هولنديا يدعى سانسون
عمدوا إىل جلب األطباء ألنفسهم لثقتهم يف الطب األورويب، تاركني العامة للطب الشعيب التقليدي، الذي كان 

األحيان يؤدي إىل اهلالك، غري أن "الباي حممد الكبري" خالف هذه العادة فمن أخباره أنه كان يعتين يف بعض 
بالطب أشد إعتناء ويشجع العلماء على التأليف وإختصار املطوالت منه ويف هذا السياق قال عنه كاتبه ".. وله 

م ما حضر عنده حّت أن املسكني وغريه يفزعون اليد الطوىل واملرتبة العليا، فهو يصف إىل الناس األدوية ويدفع هل
إليه يف ذلك، كما يفزعون إىل الطبيب املاهر، وله يف ذلك أسوة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، فإنه كان يصف 

 ".2األدوية ألصحابه ويتداوى يف نفسه من عوارض أمراضه
يضا أنه كان يفخر بوصفه نفسه ذلك أنه كان يؤمن بالطب عموما وبالطب النبوي خصوصا، كما قيل عنه أ

 ".3"طبيب الفقراء
" كما وضع "أمحد بن 4حيث  مجع "الشيخ عبد اللطيف؟" كتابه "املنهل الروي واملنهج السوي من الطب النبوي

سحنون" قاموسا يف الطب وزاد عليه من كالم األطباء حّت صار تأليفا هاما، لكن هذه امليزة نادرة جدا يف جمتمع 
 فيه مبصلحته اخلاصة وأمهل املصلحة العامة. اهتم احلاكم

كانت مصادر الطب متوفرة يف اجلزائر باملساجد والزوايا واملكتبات اليت متيزت بوفرة الكتب الطبية السيما فيما   
، وكذلك بعض الكتب الطبية اليونانية 5يتعلق بتآليف ابن رشد ،وابن سينا، وابن البيطار وداوود األنطاكي

أبوقراط، وجالينوس، وسقراط....اخل "، هذه الكتب كانت بالغة األمهية، كما مشلت رحلة بن محادوش ، "6املرتمجة
 على مجلة من املؤلفات الطبية بالعربية وأخرى مرتمجة كان يرجع إليها هو وأمثاله.

                                                           
 .431، ص 2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 1
الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين )حتقيق: الشيخ البوعبديل( قسنطينة: منشورات وزارة التعليم األهلي والشؤون ، امحد ا بن سحنون الراشدي 2

 .147ص  ،1973الدينية، مطبعة البعث، 
دهنا، ونظامها، وجمالسها،  وحالتها وعناصر سكاهنا وم هذا جغرافيتها الطبيعية والسياسية كتاب اجلزائر، تاريخ اجلزائر إىل يومناامحد توفيق املدين ،   - 3

 .160، ص ،اجلزائر1984الوطنية للكتاب ،  االقتصادية و العسكرية  واالجتماعية، املؤسسة
 .147امحد ابن سحنون الراشدي ، املصدر نفسه، ص   - 4

5 - mostafa khiati, : histoire de médecine en Algérie de l’entiquite à nos jours ,édition Anep 
,2002. Page, 106. 

 للمزيد من اإلطالع عن الطب واألطباء أنظر، إبن أيب أصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األطباء. - 6
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اجلوهر املكنون من يف كتابه " 1أما فيما خيص اجلزائريني الذين درسوا الطب وألفوا فيه جند عبد الرزاق ابن محادوش
حبرالقانون" الذي رتبه على أربعة كتب: الكتاب األول يف السموم وذوات السموم والعالج منها، والكتاب الثاين 
يف الرتياقات وما جيري من جرائها وبعض املعاجني اليت يضطر إليها، الكتاب الثالث يف األمراض بناه على جدول 

خاص باألعشاب واألدوية وقد خصصه حلل ألفاظ املفردات وهو كتاب  "حنني بن إسحاق" أما الكتاب الرابع 
احلمد هلل الفاعل اخلتار، النافع الضار، اجلاعل لكل داء دواء شافيا، اجلامع »كشف الرموز الذي استهل بقوله 

 «.2الطب مجعا كافيا
والصيدلة فمثال عند  ومن خالل اطالعنا على املخطوط اكتشفنا أن ابن محادوش كانت له يد يف الطب       

تشخيصه لبعض احلاالت املرضية يذكر "يف تعريف أفعال أقوى األدوية املفردة نقول األدوية أفعاال كلية وأفعاال 
جزئية وأفعاال تشبه الكلية، وهي مثل التسخني والتربيد واجلذب والدفع .... واألفعال اجلزئية مثل املنفعة يف 

ل "... الدواء املقوى هو الدواء الذي من شأنه أن يعدل قوام العضو، وهو ما يراه البواسري"  أما يف الصيدلة فيقو 
جالينوس يف دهن الورد، وهو الدواء الذي من شأنه أن حيدث يف العضو حرارة وجيمد السائل إليه أو خيثر فيمنعه 

 «.3عن السيالن مثل عنب الثعلب يف األورام
ورتبها أجبديا يف كشف الرموز وضمنه مدخل يف أنواع  4واألعشاب كما قام ابن محادوش بفهرسة األدوية      

وأوصاف األدوية، أمساء النباتات والعقاقري واحليوانات واملعادن وهو كتاب يشمل على مجيع األدوية واألمراض 
هر من املعروفة يف اجلزائر وقته.وله أيضا تآليف أخرى يف الطب منها: "تعديل املزاج بسبب قوانني العالج" ويظ

العنوان أن من املوضوعات الطبية اليت عاجلها ابن محادوش األعضاء التناسلية وظائفها وأمراضها وعالجها، كما 
تطرق أيضا إىل املزاج البشري وأحواله وأسباب عالجه إذا اعرتاه تغري طارئ،وقد ألفه ابن محادوش يف مدينة الرشيد 

لة تقع يف حجم صغري ال يتجاوز الكراسني وقد وصلت منها هـ، وحسب "سعد اهلل" فإن الرسا1161مبصر سنة 
إىل اجلزائر نسختني على األقل، وله تآليف يف الطاعون الذي أصاب اجلزائر، أعراضه والوقاية منه، غري أننا ال 

 .5نعرف عنوانه
                                                           

م، كانت أسرته بارعة يف الصناعة التقليدية، تعلم أوال يف أسرته مث 1695-هـ1107عبد الرزاق ابن محادوش طبيب مشهور ولد باجلزائر سنة  - 1
كمل استأخذ عن بعض العلماء الكبار مثل ابن ميمون مث انتقل إىل املغرب األقصى أين أخذ عن الورزيزي، وبعد ذلك إىل تونس مث إىل املشرق، حيث 

ون، دراسته وقد أخذ الطب عن العالمة عبد الوهاب األدرق الطبيب اخلاص للسلطان موالي امساعيل وكان ذلك بفاس،كما برع يف شّت العلوم والفن
غالب على الظن ر، تأليف يف الرزنامة، ال ندري مّت تويف بالضبط، واللكودفمن مؤلفاته، اجلوهر املكنون يف حبر القانون، شرح على قصيدة الربع على ا

، ابو القاسم سعد اهلل ، 163هـ، أنظر ناصر الدين سعيدوين وآخرون، معجم مشاهري املغاربة، ص 1200-هـ1197أن الوفاة قد أدركته باملشرق بني 
 .438، ص 2تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء 

 .01خبزانة املرحوم البشري حممودي ،بزاوية الربج ،معسكر ، الورقة  عبد الرزاق ابن محادوش ، كشف الرموز يف بيان األعشاب،  خمطوط عثرنا عليه - 2
 .5عبد الرزاق ابن محادوش ، كشف الرمز يف بيان األعشاب،الورقة  - 3
التوزيع، الشيخ أبو عمران ، ناصر الدين سعيدوين ، زهري أحدادن، معجم مشاهري املغاربة،  املغرب االقصى: امللكية للطباعة واإلعالم والنشر و   - 4

 .164اجلزائر: املؤسسة اجلزائرية للطباعة والنشر، ص 
 .87، ص 1982ابو القاسم سعد اهلل ، الطبيب الرحالة ابن محادوش اجلزائري، حياته وآثاره،  اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية ، - 5
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نها ماذكر يف رحلته أما عن جتاربه يف ميدان الصيدلة فقد كانت متنوعة يف تركيب املعاجني واألشربه نورد م       
حول تركيبه "معجون الصالح يف يوم اخلميس عشرين مجادي الثانية املوافق لـ التاسع عشر من جويلية غري أنه مل 

 "وهو نافع حسب رأيه. 1يذكر السنة بالضبط، وطبخه شراب املصطكي باألدراق والعسل
عثرنا على كتاب آخر يف الطب هو "ذهاب ، وغريه كثريون،فقد 2هذا فيما يتعلق بشخصية ابن محادوش     

الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب والطبايع" لصاحبه "أبو عبد اهلل بن عزوز املراكشي"، إذ استفتحه "... 
فقد اختلج يف صدري ملا حنن بسبل كشفه عن معاين الطب والطبايع واحلكمة ... وعمل مما البد الذكر لطالب 

 .  3صمنا من األباطيل"هذا العلم الشريف واهلل يع
وبعد إطالعنا على املخطوط اكتشفنا أن املؤلف قد خصه بعدة أبواب ففي الباب األول: يتعرض إىل خواص     

جسم اإلنسان، إذ يربط بني املوجودات يف الطبيعة والرتكيبة اجلسمانية، أم يف الباب الثاين: خيصصه للطب 
وأعلم أيها الناظر أن لون الشعر دليل قاطع على معرفة املزاج  النفسي الروحاين ونستشف ذلك يف قوله "...

 .4والطبع وذلك الشك فيه إذ من كان شعره أبيض كان مزاجه رطبا"
والباب الثالث يف بيان األدوية والعقاقري ومفعوهلا، مع تشخيص األمراض وأعراضها، أما الباب الرابع تفرد به       

انية وفضلها يف بناء اجلسم ودفع األسقام ،غري أنه على غرار كتب الطب فإنه قد يف ذكر األغذية النباتية واحليو 
أفرد ورقات فيه تتعلق بأمور السحر والشعوذة ونلمس ذلك يف آخر كتابه "... وطائر األجبار من خواصه أن عينه 

 .5اليمىن إذا علقت على شخص أمن من سوء النظرة ..."
األول منه يف علم التوحيد، ورمبا قد يكون ذلك عبارة عن إضافات النساخ  وهو أمر يبدو غريبا كونه خص اجلزء

ألن كتابه نسخ عدة مرات أو هي عبارة عن إضافات سقطت سهوا منه، كون الشعوذة كانت سارية املفعول يف 
 ذلك الوقت.

ا "املن والسلوى يف وهناك أيضا من اعتىن بالطب مثل "حممد بن أمحد الشريف" بتأليفه رسالة يف الطب مساه     
، وهي رسالة تقع يف ثالث عشرة ورقة ذكر فيها أمهية الطب النبوي وفضائله، وقد 6حتقيق معىن حديث ال عدوى"

هـ، ونظرا لنقوله الكثرية عن االحاديث النبوية الشريفة يف 1149أهداها إىل السلطان العثماين "أمحد باشا "سنة 
 الطب يظهر أنه من املتطببة ايضا.

                                                           
 .121عبدالرزاق ابن محادوش ،املصدر السابق، ص   - 1
   . 78. غربيال كوالن، الطبيب العريب عبد الرزاق اجلزائري، ص84، ص2ك، تاريخ الطب العريب، اجلزء انظر أيضا لوسيان ليكلري  2

ج حممد بن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب،  خمطوط عثرنا عليه خبزانة املر حوم البشري حممودي ،بزاوية الرب   3
  .4،الورقة 2008-06-07،واطلعنا عليه بتاريخ 

  . 24ابو حممد ابن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب، الورقة  4
  .83ابو حممد بن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب، الورقة   5
  .434، ص2أبو القاسم سعد اهلل، املرجع السابق، اجلزء 6
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هـ وقد خلط 1116سنة  1وكذلك "أمحد بن القاسم البوين" بتأليف له "اعالم القرحية يف األدوية الصحيحة"    
البوين فيه بني الطب املعروف والطب الروحاين وحتدث البوين عن األمراض وعالجها وعن األغذية ومنافعها، غري 

رب امليتة إذا علقت على احلامل بعد جعلها يف أنه خيلط بني اخلرافة والعلم فعن سقوط األجنة، يذكر بأن العق
 خرقة ال تسقط أبدا حّت ولو كان يف عادهتا اإلسقاط.

وألف "أبو راس" كذلك كتاب مساه "مارواه الواعون يف أخبار الطاعون" حيث مجع فيه ما قيل عن الطاعون     
ـ.وله كتاب آخر يف الوباء ه 1202وأضراره، مستوحيا ذلك من الطاعون الذي ضرب معسكر وهو فيها سنة 

هـ، ومن 1425باجلدري" وهو خمطوط حمقق من طرف  السيد بوكعرب بلقرد سنة  2عنوانه "الكوكب الدري يف الرد
هـ، مساها "الدر 1200" الذي وضع رسالة يف الطب سنة 3الذين ألفوا يف الوباء أيضا "حممد بن رجب اجلزائري

مجعها من كتب عديدة يف الطب وأول الرسالة " احلمد هلل وحده، وبعد فلما املصون يف تدبري الوباء والطاعون وقد 
هـ ببلدنا اجلزائر صاهنا اهلل تعلى من األكدار... اشتغلت مبطالعة كتب 1200وقع الطاعون يف شعبان سنة 

 يف مجع عديدة يف الطب، منها القانون للرئيس ابن سينا، ومنها التذكرة لداود األنطاكي.... مث استعنت باهلل
"، هذه الرسالة وضع هلا "حممود بن الشيخ علي بن 4ماخلصته منها ومسيته الدر املصون يف تدبري الوباء والطاعون

"مقدمة فيها سبعة فصول وذيلها خبامتة وأول املقدمة "احلمد هلل رب األرباب، فلما وقعت بيدي مبيضة  5األمني
سيد حممد بن رجب اجلزائري، أردت استخراجها، وأن أجعل هلا رسالة يف تدبري أمر الوباء والطاعون مجعها ال

 "6مقدمة ليمكن النفع هبا قدر الوسع والطاقة
 بعد تطرقنا إىل هذا املوضوع وصلنا إىل استنتاجات مفادها:

أن الطب كان علما قائما بذاته يف اجلزائر خالل العهد العثماين، غري أنه مل يصل إىل التطور الذي عرفه  -
 أوروبا نظرا ملفعول النهضة الفكرية. الطب يف

 الطب كان خمتلط بالشعوذة عند املتطببة وليس األطباء. -
ان الرحالة األوروبيون مل يتغلغلوا يف ربوع اجلزائر كلها، ليحكموا على صريورته يف اجملتمع فلرمبا دونوا  -

 من فوق الشرفات أو من داخل قصر الداي.مالحظاهتم 

                                                           
  .434أبو القاسم سعد اهلل، املرجع نفسه، ص 1
  انظر ثبته يف الفصل الثالث يف مؤلفات أيب راس الناصر. - 2
 .320، ص 2د احلفناوي، املرجع السابق، اجلزء أبو القاسم حمم - 3
 .320، ص 2ابو القاسم حممد احلفناوي، املرجع السابق، اجلزء - 4
، ص 2هوالشيخ حممود بن الشيخ علي اجلزائري، ال منلك تاريخ ميالده بالضبط غري أن ما ذكره احلفناوي يف كتابه تعريف  اخللف ، اجلزء  - 5

فيفري عام  17علي ابن األمني، مفيت املالكية باجلزائر، كان مدرسا باجلامع الكبري وإمامها يف الليسي ، تويف يوم ، أنه إبن الشيخ احلاج 321
 م.1897

 .320ابو القاسم حممد احلفناوي، املرجع نفسه،  ص   - 6
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التجريبية نظرا الرتباطها بالطب والصيدلة، لذلك  1تعترب الكيمياء من أهم العلوم العقلية)السيمياء(:الكيمياء:  -
العربية اإلسالمية ولكن حبلول العهد العثماين مل يعد هذا  2أوالها املسلمون عناية خاصة عصر إزدهار احلضارة

 العلم يتمتع خباصيته األوىل بني العلوم.
 ء عمال يهرب منه العلماء ولعل هذا يرجع إىل عدة أسباب من بينها:فقد أصبح علم الكيميا

 إنصراف الطلبة والعلماء إىل دراسة علوم األدب والتصوف. -
 عدم وجود اساتذة اخصاء ،يف هذا اجملال وحّت من اشتغل به فهو جمردهواية له. -

، 3يف اجلزائر سوى صناعة ماء الوردوقد ذكر شاو ذلك يف نربة من السخرية قائال "... إن علم الكيمياء مل يعد 
 بعد أن كان حمببا عند العلماء املسلمني األوائل...".

وأضاف الورتيالين يف رحلته "... أنه تعجب حني وجد نقيب كسوة الكعبة يف مصر يتعاطى علم الكيمياء، كما 
أنه كان مهجورا من قبل ..."، وهذا دليل على 4أن النقيب قد تعجب من أن الورتيالين ال يستعمل هذا العلم

 العلماء.
يف العهد العثماين، اللهم إذا كانت قد  5وأثناء عملية حبثنا مل نعثر على وثيقة واحدة تدل على وجود هذا العلم 

 ضاعت يف فوضى اإلحتالل الفرنسي.
  

                                                           
1 - Abdelkader gaid, histoire de la chimie, alger office des publications universitaires, , Page 29. 
  
2  - Abdelkader gaid, Ibid, Page30. 
3 -  tomasShaw, op cit, Page 356. 
 .261حسني الورتيالين ، املصدر السابق، ص   - 4
 .239،ص2أبو القاسم سعد اهلل،املرجع السابق،اجلزء  - 5
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 :*المنطق-

فعالة يف هذا اجملال، حيث ال  1إذا حكمنا على إنتاج اجلزائريني يف علم املنطق جنده أنه مل تكن هناك مسامهة     
م، أمثال "حممد بن يوسف" و"حممد بن عبد الكرمي املغيلي"، ويعود 15يظهر إال إنتاج ضئيل لبعض علماء القرن 

واسع على كتابات األولني، وطغيان علم التصوف على  ذلك إىل صعوبة هذا العلم الذي حيتاج إىل اإلطالع ال
دراسات معظم اجلزائريني حيث ركزوا إهتمامهم على علوم الباطن، واعتبار علم املنطق من علوم الظاهر اليت قد 
تؤدي إىل الكفر واإلحلاد والزندقة، وظلت قيمة علم املنطق جمهولة مقارنة بالعلوم األخرى رغم ما ادعاه بعض 

ء من تفوق يف علم املنطق ومن بني من درس املنطق واشتغل به "سعيد قدورة" و"ابن محادوش"، لكن قيمته  العلما
 ظلت معدومة إىل جانب قيم العلوم األخرى.

قد تغلب عليهم املنطق لكن هذا خيالف طبيعتهم العلمية كالشيخ  2فقد ذكر "الفكون" أن بعض العلماء      
غري أنه من أبرز علماء املنطق "عبد الرمحن األخضري" الذي مل تقتصر شهرته على  .م16"علي الغريب" يف القرن 

التأليف نظما وشرحا، بل فيما جذبه إليه من اهتمام العلماء اآلخرين لشرح ودراسة ما جاء به يف علم املنطق.     
السلم املرونق" وقد عرفه فاألخضري قد حذق يف املنطق وجنح يف اختصار قواعده وتوضيحها يف متنه  املعروف "

 يف أرجوزته:
 وبـعـث املـنـطق للجنـان    نسـبـة كـالـنـحو للسـان

 وعن دقيق الفهم يكشف اخلطأ    3فيعصم األفكار من غري اخلطأ
 هبـا املـواصلـة قـواعـد     جتـمـع مـن فنـونه فوائد

 مسـيـتـه السـلم املرونـق    يـرقـى بسمـاه علم املنطق

                                                           
القياس  يعرف ابن سينا املنطق "بأنه الصناعة النظرية اليت تعرف أنه من أي الصور واملواد يكون احلد الصحيح الذي يسمي احلقيقة برهانا ،واحلد - *

لفارايب، فإن مها آلتان هلما حتصل لنا املعلومات اليت تكون جمهولة فتصبح معلومة وإذا كان ضربني تصور وتصديق، كما يقول ابن سينا ناقال عن ا
و املقصود التصور هو العلم األول الذي حيتاج يف حصوله إىل مبادئ إمنا يكتسب باحلد، أما التصديق فهو العلم الناتج عن القياس والربهان، وهذا ه

 بتعريف ابن سينا للمنطق، وهذا التعريف ال خيرج عن دائرة تعريف آرسطو والفارايب" .

ني اليت يعرف هبا الصحيح من الفاسد يف حدود املعرفة للماهيات واحلجج املفيدة للتصديقات ،وذلك ألن األصل يف ويعرفه ابن خلدون "بأنه القوان
يد من االطالع، اإلدراك إمنا هو احملسوسات باحلواس اخلمس ومجيع احليوانات مشرتكة يف هذا اإلدراك، وإمنا يتميز اإلنسان عنها بإدراك الكليات". للمز 

 .282أبوزيان، التاريخ الفلسفي يف اإلسالم، املقدمات على علم الكالم، الفلسفة اإلسالمية، ص  أنظر حممد علي
 .158أبو القاسم سعد اهلل، املرجع نفسه، ص  - 1
 .29عبد الكرمي الفكون، املصدر السابق، ص  - 2
،  5، الورقة 2008زانة املرحوم البشري حممودي ،يف شهر جوان عبد الرمحن األخضري ، شرح السلم املرونق يف علم املنطق، خمطوط عثرنا عليه خب  - 3

 .2660كما أطلعنا على نفس املخطوط أيضا باملكتبة الوطنية باحلامة، اجلزائر العاصمة، حتت رقم 
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وأربعني بيتا،  1وقد وضعه األخضري وهو ابن الواحد والعشرين سنة فقط، وقد بلغ الرجز وحده مائة وثالثة       
وأوضح فيه أن دراسة املنطق قد تتناقض يف الظاهر مع دراسة الدين ولكنه دافع عن ذلك، وأثبت أنه ال تتعارض 

شك، وقد قسم األخضري فيه املعرفة إىل قسمني : وال تتناقض رغم أن دراسة الغري احلذر قد يؤول به إىل ال
التصور والتصديق ،والفكرة البسيطة املدركة بالبداهة،والفكرة املعقدة اليت ال تدرك اال بالعقل، وقد تنافس العلماء 
يف شرح السلم والتعليق عليه، حيث أصبح عمدة األستاذ والتلميذ يف الدرس والتوجيه مشل املشرق واملغرب 

 ن واهلند حوايل أربعة قرون.والسودا
قدورة" الذي  2أما يف اجلزائر فقد تعددت الشروح عليه: جند إ"براهيم الباجوري" و"حممد األنبايب" و"سعيد    

وضع حاشية على السلم بدأها "احلمد هلل الذي علم اإلنسان من حقائق التصورات ما مل يكن يعلم، وأطلعه على 
طريق الرشد" وقد جاء عمل سعيد قدورة يف إطار توضيح بعض األمور اليت أغفل دقائق التصديقات املوصلة إىل 

، وقد جاء شرح قدورة على منهج شروحه األخرى يف تفسري الفاظ املنت 3عن ذكرها األخضري يف السلم
من وضع  واإلستشهاد بالقرآن واحلديث واألشعار، مث تفسري األلفاظ بالغيا وحنويا، وأخرب تفسري املعاين املقصودة

 التأليف كله متأثر من ذلك بكتابات سابقيه، أمثال "حممد السنوسي" و"حممد بن عبد الكرمي املغيلي" ....اخل.
 4كما اعتىن به عبد الرازق إبن محادوش  حيث ينسخ بعض كتب املنطق منها شرح إيسا غوجي، وحاشية      

هـ، حيث 9القرن  تراث بشرح السلم، بل عاد إىل شرح "احلسن اليوسي" على املوالت يف املنطق، غري أنه مل يهتم 
الدرر  5وضع حاشية على خمتصر السنوسي يف املنطق هذا من خالل قوله:"... ويوم األربعاء بدأت أنسخ وأخرج

على املختصر يف مبيضته وأشرحه شرحا عجيبا" ويضيف "وابتدأت تصحيح تأليفي الدرر على ...على سيدي 
امحد الورزيزي...يوم السبت الثاث والعشرون من رمضان ...املوافق للسابع والعشرون شتنرب 

 ه..."،وهو يقع يف حوايل تسع وسبعني ورقة .2097...سنة
 ، وقد أعطاه الشيخ الورزيزي إجازة على براعته يف معاجلته هلذا املوضوع.6بنفسه "مثاين كراريس" كما أخرب 

                                                           
 .158أبو القاسم سعد اهلل، املرجع السابق، اجلزء ، ص  - 1
م ،أخذ عن الشيخ سعيد املقري وإبراهيم 1656-هـ1066جلزائري، املتويف سنة هو أبو عثمان سعيد ابن إبراهيم قدورة التونسي النجار ا - 2

ث اهلشتوكي وحممد بن القاسم الطماطي، وكانت له مسامهات يف التدريس والتأليف، وقد كثر تالمذته ونسب إليه مرتمجوه عدة مؤلفات يف احلدي
وازل تلمسانية، وحاشية على صغرى السنوسي، وشرح على السلم املرونق، من والفقه والنحو واملنطق، منها شرح خطبة خمتصر خليل يف الفقه، ون

، 2الثقايف، اجلزء تالمذته إبنه حممد قدورة وعيسى الثعاليب وحيي الشاوي وحممد بن امساعيل مفيت اجلزائر وأبو عبد اهلل املوهوب،  راجع :تاريخ اجلزائر 
 .221، ص 2برجال السلف، اجلزء ،  ابو القاسم حممد احلفناوي، تعريف اخللف 326ص 

 .161،ص  2سعد اهلل أبو القاسم، املرجع السابق، اجلزء  - 3
 .114عبد الرزاق ابن محادوش ، املصدر السابق، ص   - 4
 .119عبد الرزاق ابن محادوش ، املصدر نفسه، ص   - 5
 .161ابو القاسم  سعد اهلل ، املرجع نفسه ،ص - 6
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كما أجازه عدد من علماء اجلزائر منهم "عبد الرمحن الشارف" و"أمحد بن عمار" الذي كانت إجازته له        
ئقة، واستمال قلوب كاآليت ".... إنه كتاب صغر حجما، وعظم علما قد أودع فيه من لطائف املعاين العجيبة الرا

 " واتبع تقريظه شعرا.أوىل األلباب، ألنه جىن حديقة العلم زاهيا يانعا...
 1هنيئا هنيـــئـا أيـا خمتصـر           شرح بديـع جـمـوع أغر

 وبشرى لقارئك املرتضى                       ملا قد حواه كتاب الدرر
 ء من اإلعجاب والتقدير.وقد دون ابن محادوش هذه اآلراء يف رحلته بشي

يف شرح  كما ساهم "أبو راس الناصر" يف هذا العلم عندما وضع شرحا على سلم األخضري مساه "القول املسلم
السلم" يف املنطق ،أما "الثميين" فقد وضع شرحا على" مرج البحرين" "أليب يعقوب يوسف ابن ابراهيم الورجالين" 

البحرين" وكانت مسامهة أيب راس الناصر والثميين هامة جدا باعتبار أهنما مل مساه "تعاظم املوجني يف شرح مرج 
 .2يكونا من املتصوفة

من خالل ما سبق جند أن رغم املسامهات اليت أبداها العلماء اجلزائريون يف علم املنطق، إال أهنا بقيت رهن      
 اثبتت حبق انه توفر علماء قيمني خالل هذا الشرح ودراسة أعمال علماء آخرين باستثناء مسامهة  االخضري اليت

 العهد ،على الرغم من عدم توفر الظروف املناسبة .
واجلدير بالذكر أن العلوم احلربية وحدها بني العلوم العقلية حظيت باإلهتمام لعالقتها باجلهاد ميدان      

وأساليب  3" حول املدافع وفنون صنعهاالعثمانيني املفضل، ومنها ما كتبه "الرايس إبراهيم بن زكريا األندلسي
تاليف اخرى يف هذاالصدد غري اهنا مل تقع   إستخدامها، مرفقا ذلك بتصاميم للعديد من الوسائل احلربية البحرية،

 على ان نام الن تكون دراسات حول هذه العلوم يف املستقبل القريب . بني ايدينا،
 الفنون:

 العمارة:- 
يقول ابن خلدون :"... إذا حصل امللك تبعه الرفه واتساع احلضارة إمنا هي تفنن يف الرتف وإحكام الصنائع      

املستعملة يف وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالبس واملباين والفرش واألبنية، وسائر عوائد املنزل وأحواله فلكل واحد 
ويتلو بعضها البعض وتتكاثر باختالف ما تنوع إليه النفوس من منها صنائع يف استجادته والتأنق فيه ختتص به 

 ...".4الشهوات واملالذ

                                                           
 .261عبد الرزاق ابن محادوش ، املصدرنفسه، ص   - 1
،وهران :مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 2003،جوان 1(،جملة عصور ،العدد 1818-1817الداي علي خوجة واصالحاته ) حممد بوشنايف، - 2

 والتوزيع. 
افع،خمطوط باملكتبة الوطنية باحلامة اجلزائر العاصمة، حتت رقم إبراهيم بن زكريا األندلسي، كتاب العزو واملنافع للمجاهدين يف سبيل اهلل باملد - 3

 .4، ورقة 1512و  1511
 .119، ص1عبد الرمحن بن خلدون:  املصدر السابق جزء - 4
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لقد ظهر األسلوب الرتكي بشدة منذ القرن اخلامس عشر يف اهلندسة املعمارية للمساجد والقصور والبناءات       
املعرفة وال  1ؤلفوا يف هذا الفرع من فروعالعمومية يف اجلزائر ورغم كثرة هذه املباين ومجاهلا وتنوعها، فإن العلماء مل ي

 نكاد جند يف كتب اجلزائريني إال بعض اإلشارات النادرة اليت تكتفي فقط بذكر التاريخ ووصف البناء وصفا أدبيا.
فقد جند بعض األعمال اليت اهتمت هبذا اجلانب لكن بصيغة سطحية فمعظم املؤرخني الذين اهتموا بأعمال     

رة مل يعطوا هلذا اجلانب حقه فمثال إذا أرخوا ألعمال "الباي حممد الكبري" قالوا أنه قد بىن املسجد البايات املشهو 
األعظم واملدرسة احملمدية وبعض األضرحة والقباب على األولياء، ونلمس ذلك يف تعريف أيب راس للمدرسة 

ي تعليمه وتعلمه كاملدرسة البوعنانية بفاس فيقول:" واملدرسة املتعارفة عندنا اآلن وهي اليت تبىن لدراسة العلم أ
 بأم عسكر...". 2ومدرسة ابين اإلمام والقشاشية يف اجلزائر واحملمدية

فرغم أن أباراس يعد رائد التأليف يف مجيع ضروب العلم وفنونه إال أنه مل يؤلف يف هذا الباب وإمنا سار على 
 شاكلة علماء عصره واالكتفاء بالوصف النظري السطحي.

ونالحظ ذلك أيضا يف احلديث عن أعمال "صاحل باي" حيث قالوا أنه قد بىن املدرسة الكتانية ومد جسر     
، وقد وصف بعض الشعراء هذه األعمال وصفا أنعدمت فيه الدالالت الفنية واملعمارية هلذه األعمال 3قسنطينة

ر صاحل باي قالوا أن " صاحل باي قسنطينة وهذا عكس ما جنده يف وصف الرحالة األوربيني هلذه املباين، فعن قص
بناء قصر فاخر وغريب فالتصميم الذي كان خيضع لنزوة املخطط جعل العمارات تنتظم حول عدة أفنية  أمر

وتتحلى هذه البنايات بالرخام اإليطايل وخشب األرز األوراسي وتزخرف  وحدائق متر هبا أروقة مفتوحة
ثل مدنا صغرية ومواىنء وقلعة صغرية تشرف على األرياف ومن بني هذه املدن جدران األروقة نقوش وصور مجيلة مت

 ...".4اليت حتمل أمساء عربية تتجلى صورة مكة يف أسلوب يثري العواطف
ومثل هذا الوصف ال جنده عند ابن عمار عندما وصف قصر عبد اللطيف وال يف وصف القائل لقصر أمحد باي 

 الذي اكتفى بالقول:
 وطول العمر ما سجعت محامة   السعادة والسالمةملالكه 

 .5وأفراح إىل يوم القيامة   وعز الخيالطه هوان
     

  

                                                           
 .400، ص2سعد اهلل أبو القاسم، املرجع السابق، اجلزء - 1
 . 95، الورقة1632حممد أبوراس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، خمطوط باملكتبة الوطنية باحلامة  اجلزائر العاصمة، رقم - 2
 .460ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص  - 3
  . 50وزارة األخبار، الفن املعماري، اجلزائري، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ص - 4
 .295، ص2ابو القاسم  سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء - 5
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حيث يبقى هذا الوصف جمرد وصف تسجيلي خيضع إىل العاطفة ومل يرق إىل دراسة املآثر العمرانية بأشكاهلا 
واهتم ومهارهتم وتفاضلهم ،وهذا ما نقصده وأنواعها وبناهتا وطريقتهم يف ذلك ومدى تأثرهم بغريهم وتأثريهم وأد

 .1يف هذا امليدان
العريق الذي امتزج ببعض األشكال  2تتمثل العمارة اجلزائرية يف العهد العثماين يف املساجد ذات الطابع اإلسالمي 

وقد استمد الدفاعي كالثكنات واحلصون  3البيزنطية،وكذلك القالع واجلسور والدور والقصور مث املباين ذات الطابع
 البناة طريقتهم من حضاراهتم القدمية اليت شاعت أيام األغالبة واحلفصيني والزيانيني.

يظهر يف فن  4غري أنه مع هناية القرن اخلامس عشر وبداية القرن السادس عشر بدأ التأثري العمراين العثماين     
اجلديد بالعاصمة جامع حممد الكبري بوهران جامع العمارة باجلزائر، ولعل أهم تأثري يظهر يف املساجد مثل اجلامع 

 الباي بعنابة ،وقد متيزت بتنوعها العمراين واختالف منطها على حسب األعراق.
حتسينا على قبة سيدي "عبد الرمحن الثعاليب" وحوهلا إىل مسجد  م1696فقد أدخل الباي أمحد يف سنة        

 معتمدا على البناء املقبب وذلك على النمط املغريب اإلسباين.
على النمط العثماين حيث كانت قبته املركزية  (la pècherieجامع السمكية ) م1660وبىن األوجاق سنة 

أضخم من قباب مساجد مدينة اجلزائر األخرى،أما القصور فتمتاز القصور بطبائع الرتبيع والتكعيب وقد وقع فيها 
 امتزاج بني النمط العثماين و احمللي.

من جهة وعدم ظهور املراة من جهة  والربودة 5لقد لعبت البيئة دورا بارزا يف  طريقة العمارة يف اجلزائر فاحلرارة 
اليت يرجع  6أخرى هي اليت أملت كثريا من أساليب بناء املنازل واملساجد والزوايا ويظهر هذا جليا يف القصبة

تارخيها إىل العهد العثماين ومع ذلك فإهنا ال تشبه البيت الرتكي إال قليال فطالؤها اخلارجي يشبه النوع القبائلي 
 ي األخرى األقنية احمللية أما املشربيات فقد صممت على الطريقة الرتكية.واألفنية تشبه ه

                                                           
 461ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص  - 1

2 - Robert Mantran, histoire de l’empire ottoman, paris librairie artheree ,1989, page651.  
 .   219، ص1982،  اجلزائر:املطبعة العربية لدار الفكر اإلسالمي، 1830علي عبد القادر حليمي، مدينة اجلزائر، نشأهتا وتطورها قبل  - 3
 . 03، مبدينة تلمسان ، ص2007مارس 28االستاذ معروف، ملتقى حول الدراسات العثمانية املخطوطة ، يوم   - 4
 .461، ص2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 5
م ، حيث أسسها وبناها بولوغني بن زيري بن مناد، يف املوقع الذي كانت تقوم فيه إيكوزيوم، بنيت على 10ن يرجع ميالد هذه احلاضرة إىل القر  - 6

م من سطح البحر، وتظهر يف شكلها العمراين عبارة عن متاهة تشكل شبكة من األهنج واألزقة الضيقة ، وبنيت على مراحل، وخيرتق هذه 118إرتفاع 
 ج باب اجلديد ، أنظر علي مروك، قصبة اجلزائر ،ص...الشبكة طريقان. هنج القصبة .هن
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و قد حتدث الكتاب األوريب خصوصا عن كيفية البناء وجلب مواده وأبرز املشرفني عليه من األمراء والبناة، فنسبوا 
ارل اخلامس وبناء ...             بناء قلعة حسن يف املوضع الذي أقام فيه ش15إىل حسن باشا بن خري الدين

 .1مستشفى ومحام كبري على غرار احلمام الذي بناه والده يف استنبول
ووصف بعضهم املساجد نظرا لتأثرهم بطريقة بنائها فعن جامع السيدة أمجع كل من الكتب عنه أنه كان        

ناقة يف كل املعامل الدينية يف حتفه معمارية حبق ومن روائع الفن املعماري فيما يتعلق باملساجد، فقد كان األكثر أ
مدينة اجلزائر داخله كان مغطى من األعلى إىل األسفل بالزليج املصقول وكان به أعمدة من الرخام تعلوها أقواس 
منقوشة ومنحوتة على شكل كرمة من العنب اليت كان ممكن للمصلني مالحظتها ويف نفس الوقت االحتماء هبا 

بييض الدوري باجلري الذي كانت ختضع له كل املعامل واملباين األخرى للمدينة ومل يكن هذا املسجد خاضعا للت
 .3ملسجد الكبري يقع بشارع باب البحريةا، وقد كان هذا   2فاجلري مل يدخله أبدا

 1371كما يعترب املسجد اجلديد من أهم املعامل احلضارية باجلزائر خالل العهد العثماين كانت مساحته حنو       
ربعا وكان على شكل مساجد استنبول وجتلت فيه بذلك التأثريات العثمانية يف جمال العمران وقد مت بناؤه يف مرتا م
 .م1660/هـ1070سنة 

وصمم هذا املسجد على شكل صليب التيين غري مقصود فقد عين به العثمانيون أي عناية فجاء شكله متميزا  
يزات الفن املعماري احمللي واملرابطي واألندلسي، وقد كان يبلغ علو عن بقية املساجد يف مدينة اجلزائر اليت جتسد مم

مرتا واملنرب كان من الرخام الرقيق املصقول واملزخرف يف حني كان حمراب هذا  29, 5مرتا وارتفاع منارته  24قبته 
ف يف اهلندسة ، فهو بالفعل من أروع التح4املسجد مبلطا بالزليج الثمني وله إطار من أطرزه رقيقة من اجلص

املعمارية العثمانية باإلضافة إىل جمموعات أخرى من املساجد اليت كانت منتشرة عرب إيالة اجلزائر واليت اشتهرت 
 .5باجلمال وثراء املادة وحسن الذوق

هـ( وقصر أمحد باي  1117وتفنن آخرون يف احلديث عن القصور مثل قصر أهجي مصطفى باشا اجلميل )ت 
 .وقصر حممد الكبري

كما اعتنوا بوصف املنشآت الدفاعية اليت اختص العثمانيون بتشييدها حبكم ظروف احلكم من جهة وشدة        
العداء على سواحلها من جهة أخرى، لذلك كانت خمتلف مدن اإليالة الساحلية تكثر هبا احلصون واألبراج 

                                                           
 .461ابو القاسم  سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص - 1

2 - Marcel Emerit, les quartiers commerçants D’Alger a l’époque turque, in Algeria  nouvelle  , 
édition baconnier ,xx janvier- février- Alger 1952, N25, page10.    
3 - EUDEL (paul) : l’orfèvrerie Algérienne et tunisienne, alger Jordan édition , 1902 ,p82,p84.   
4 - Mouloud gaid , L’Algérie sous les turque, alger office des publication universitaire ,  p231.   

 .462، ص2أبو القاسم سعد اهلل، املرجع السابق، اجلزء - 5
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يف مطلع القرن التاسع عشر ورمسوا هلا اخلرائط املسيحيني  1وتزدحم هبا املنشآت الدفاعية اليت اهتم هبا اجلواسيس
 وأطنبوا يف ذكرها وبالغوا يف وصفها.

اختلفت املباين خالل العهد العثماين وهذا راجع إىل خصوصية األفراد ودخلهم املادي حيث انتشرت عند      
ينهم اليت ميلكوهنا خارج احلضر وأثرياء املدن واملوظفني السامني وبعض رجال العلم عادة بناء األحواش يف بسات

املدينة وكانوا يزينوهنا بالتحف الثمينة والزرايب الرفيعة وكانت منازهلم متتاز باألبواب الواسعة والغرف الفسيحة ،و 
 .2األرضية الرخامية والردهة والباحة اليت تنصب فيها يف العادة فوارة

الشرفات اليت قد تطل على الشوارع واحملالت العامة ، وقلة كما كان يراعي يف بناء القصور واملنازل العادية ندرة 
واألعياد وقد جسد هذا كله  3النوافذ وإذ وجدت فهي تفتح من الداخل أما من اخلارج فال تفتح إال يف احلفالت

 واحلفاظ على شرف العائلة. 4فكرة الغرية على املرأة
عماري متميز فال املكاتب اإلدارية وال املستودعات بامليناء أما املباين العامة فقد كانت يف حاجة إىل ذوق م       

 .5تبدي شكال خاصا سوى أهنا مباين وظيفية عادية
والذي يالحظ عمران اجلزائر خالل العهد العثماين يلمس امتزاج األذواق واألعراق فيه، حيث كان املسؤولني 

ستعمل "صاحل باي" يف مد جسر قسنطينة على يستعينون ببعض العمال من تونس واملغرب وحّت من أوربا فقد ا
 .6أحد املهندسني األسبان

فعلى الرغم من أن الوجود العثماين باجلزائر كان صبغة عسكرية إال أنه استطاع أن يرتك مالحمه يف اهلندسة 
سالمي حيث املعمارية يف عمران البالد ،الذي جاء يف صورة واضحة عن احتاد الفن الشرقي الرتكي بالفن العريب اإل

 ال زالت بعض البنايات شاهد عيان على ذلك على الرغم مما فعلته هبا األيادي اآلمثة.
  

                                                           
همة جاسوسية ملدينة اجلزائر سنة من أهم اجلواسيس جند          بوتان )             ( وهو جاسوس فرنسي لنابوليون بونابرت، قدم يف م - 1

نسية، ، وكتب عنها تقارير، ووصفها وصفا دقيقا، خاصة األبراج واحلصون ورسم هلا خرائط بني فيها املواقع اإلسرتاتيجية املساعدة للحملة الفر  1808
يف إستيالئها على مدينة اجلزائر مبا جاء عن تقارير   م،1830اليت بيتها نابوليون بونبارت لإلستالء على مدينة اجلزائر، وقد إستعانت محلة فرنسا سنة 

 ورسوم بوتان اىل حد بعيد. 
 462ابو القاسم  سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص - 2

3 - Tomas shaw , op cit, p373. 
 462ابوالقاسم  سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص - 4
 155،ص1986القاسم ، اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب ، جون وولف، اجلزائر وأوربا ، ترمجة وتعليق سعد اهلل أبو  - 5
 463، ص2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 6
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 والرسم: 1الخط
يعترب اخلط العريب من أهم العناصر املهمة لثراتنا ،واعترب حبق من أبرز معامل الفنون العربية اإلسالمية بل       

كما بعد من أهم العناصر الزخرفية اليت استعملها الفنان املسلم   2العنصر األساسي والقاسم املشرتك جلميع الفنون
يف موضوعاته فقد كان التربك بكتابة اآليات القرآنية أمرا ال يكاد خيلو من عمل فين أو مسجد أو منارة نظرا 

خر من خلصائصه اليت تتيح له التعبري عن قيم مجالية ترتبط بقيم عقائدية جتعله متميزا عن أي غرض إنتاجي آ
 .3حيث هو عنصر تشكيلي يعني اخلطاط على تصميم موضوعاته بشكل أقرب إىل الكمال

لقد ظهر األسلوب الرتكي بشدة منذ القرن اخلامس عشر يف اهلندسة املعمارية للمساجد والقصور والبناءات       
العمومية يف اجلزائر ، حيث لعب اخلط دورا بارزا يف إظهار املواهب الفنية احمللية نظرا لرباعة اخلطاطني حيث 

، مألت جدران املساجد وأبواهبا حماريبها وكذلك القصور أصبحت الزخرفة العربية ظاهرة بارزة يف الفن اجلزائري 
وحنوها من املنشآت اليت غلب عليها اخلط اجلميل والتصوير اهلندسي والنبايت إال أننا مل نعثر على تأليفا خاصا 

ل هبذا الفن لعلماء اجلزائر خالل هذه الفرتة،على الرغم من اشتهار عدة أسر هبندسة البناء والنقش واخلطوط مث
أسرة ابن صار مشق التلمسانية ونذكر منها :" املعلم أمحد بن حممد بن صار مشق" الذي بىن اجلامع العني 

واملهندس اهلامشي بن صارمشق الذي رمم جامع سيدي بومدين يف تلمسان  هـ،1178البيضاء يف معسكر سنة 
 وحممد بن صار مشق الذي وجدت نقوشه على عدة آثار عمرانية. هـ1208سنة 

ومن النقاشني األسطى حسني وعلي بن حممد التونسي، وأمحد بن عمر التونسي أيضا الذين وجدت خطوطهم 
على مسجد ومدرسة اخلنقة وكذلك إبراهيم اجلركلي الذي نقش اآليات احملفورة يف جامع كتشاوة واليت كانت 

 .4حروف كتابتها يف حد ذاهتا زخرفة مل توجد كتابة جتارهبا يف رشاقتها
                                                           

 وخط  خيط خطا: كتب بقلم أو بغريه. اخلط والكتابة والتحرير والرقم والسطر والزبر مبعىن واحد ، ويطلق يف علم اهلندسة على ماله طول فقط. - 1

ويعرفه إقليدس "اخلط هو هندسة روحانية، وإن ظهرت بآلة جسمانية "كما يعرفه ابن خلدون " هو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات 
وان، هبا عن احلياملسموعة الدالة على ما يف النفس ، فهو ثاين رتبة من الداللة اللغوية ، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص اإلنسان ، اليت مييز 

العلوم  فهي تطلع على ما يف الضمائر، وتتأدى هبا األغراض إىل البالد البعيدة ، فتقضي احلاجات، وقد دفعت مؤونة املباشرة هلا، ويطلع هبا على
عل، إمنا يكون واملعارف وصحف األولني وما كتبوه من علومهم وأخبارهم، فهي شريفة هبذه الوجوه واملنافع وخروجها يف اإلنسان من القوة إىل الف

أنظر عبد الرمحن بن خلدون ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، بريوت: منشورات مكتبة اهلالل، طبعة  -بالتعليم وعلى قدر اإلجتماع والعمران " 
كان فيها، من حيث أن .ويقول القلقشندي يف موازنة بني اخلط واللفظ " أن اخلط واللفظ يتقامسان فضيلة البيان، ويشرت 266، ص1، اجلزء2000

ن كان ساكنا اخلط دال على األلفاظ، واأللفاظ دالة على األوهام ، وذلك ألهنما  يعربان عن املعاين، إال أن اللفظ متحرك ، واخلط معىن ساكن، وهو أ
يب على عدة أنواع، اخلط املسند وهو من يفعل فعل املتحرك بإيصاله كل ما تضمنه إىل اإلفهام، وهو مستقر يف حيزه، قائم يف مكانه.ويشتمل اخلط العر 

أمحد رضا اخلطوط العربية قبل اإلسالم، اخلط املدين املكي،اخلط الكويف، خط الرقعة، خط النسخ، خط الثلث... إخل للمزيد من اإلطالع أنظر الشيخ 
 .     28، ص1986، رسالة اخلط العريب ، حتقيق نزار رضا، لبنان، بريوت، طبعة 

 .09ان اجلبوري، أصول اخلط العريب ، بريوت : دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل ،صكمال سليم- 2
 . 23، ص 1981، 2ناجي زين الدين املصرف : بدائع اخلط العريب، حتقيق عبد الرزاق عبد الواحد، بغداد : دار مكتبة النهضة العربية، الطبعة - 3
 .106،ص105، ترمجة غنيم عبدون، مصر، الدار املصرية للتأليف والنشر،ص ريسلر جاك، احلضارة العربية - 4
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واملعلم البالبشي الذي نقش باب جامع علي بتشيين: فتميز اخلط العريب فيه باألشكال اإلسبانية والرسومات      
اهلندسية حيث اختذ فيه مجال اخلط ومهارة النقاش وهو ما ميكننا أن نطلق عليه الفن الروحي الذي يعرب عن البعد 

 الشامل للجمال.
أليف كما هو متداول يف أيامنا هذه إال أنه مل يك منعدما على الرغم من أنه أما الرسم فإننا مل نعثر له على ت     

مل جيد تشجيعا كالذي وجده فن عصر النهضة بإيطاليا وغريها ، ومع ذلك استطاع الفنانني اجلزائريني خالل 
من أن اجلزائريني   العهد العثماين أن يعربوا عن خواطرهم بالوسائل املسموح هبا دينيا وذوقيا فليس صحيحا ما يقال

، أو ألن الدين حرم التصوير فلرمبا قد 2لعدم إدراكهم البعد الفين وتناسق األلوان 1كانوا ال ينتجون الرسوم الفنية
يكون الفنانني اجلزائريني قد خلفوا رسومات عديدة إال أهنا مل تصل إلينا ولعل هذا راجع لظروف احلملة الفرنسية 

السنوات األوىل لالحتالل، أو تعرضها للسرقة من قبل الضباط أو مرافقي احلملة وما تسببت فيه من فوضى يف 
 .م1830سنة 
وقد رمست هذه  م1824، تصور املعركة اليت جرت بني اجلزائريني واإلنكليز سنة 3فقد عثر على لوحة فنية     

سرقت مثلما سرق اغلب تراثنا  اللوحة بطلب من حسني باشا،االان  الصورة االصلية مفقودة ،ويف اعتقادنا اهنا 
خالل سنوات االحتالل،فلو  تنقلنا عرب احلواضر واملتاحف االوربية لوجدنا اجابة لبعض تساؤالتنا عن مفقوداتنا، 

 هذا اذا مل نقل كلها.
 الموسيقى:

ورغم إختالف وجهة نظر العلماء والفقهاء حول املوسيقى والغناء، فإّن اجملتمع كان ال يستغين عنهما،       
وهناك ثالث مناسبات تشيع فيها املوسيقى والغناء والرقص: املناسبات اإلجتماعية كحفالت الزواج ولقاء 

اسات أمجعت على إعتبارها فّنا لتأثريها على السيدات تصّنف املوسيقى ضمن العلوم العقلية، إاّل أّن معظم الدر 
املشاعر اإلنسانية، وقد عرّفنا ابن خلدون بقوله "هي تلحني األشعار املوزونة بتقطيع األصوات على نسب منتظمة 
معروفة يوقع كّل صوت منها عند قطعه فيكون نغمة، مّث تؤلف تلك النغم بعضها إىل بعض على نسب متعارفة، 

ل ذلك التناسب وما حيدث عنه من الكيفية يف تلك األصوات وذلك أنّه تبنّي يف علم فيلذ مساعها ألج
 .4…"املوسيقى

                                                           
 464، ص2ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  - 1

2 -  pananti , op-cit ,page263 
أخذها الكونت دي م ، حيث 1830لقد وضع حسني باشا هذه اللوحة يف قصره، حيث ظلت إىل كذلك حّت احلملة الفرنسية، على اجلزائر  - 3

مصريها .  بورمون ، وسلمها إىل قائد أركانه تولوزي، وقد وضعت نسخة من هذه اللوحة يف مكتبة اجلزائر، أما اللوحة األصلية فقد فقدت وال ندري ما
 .  464، ص2سعد اهلل أبو القاسم، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء

 .269عبد الرمحن بن خلدون، املصدر السابق، ص  4
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إختلفت آراء العلماء واملتصّوفة يف حكم الغناء والرقص، فقد جاء يف املعيار ألمحد الونشريسي أّن أحد       
قد إجتمعوا يف جملس أنشد فيه، فرقص العلماء طلب منه إفتاءا بعد أن ثبت أّن مجاعة من أهل اخلري والصالح 

بعضهم، والبعض اآلخر أخذ يصيح ويبكي. فهل هذا مكروه هلم؟ فأجاب العامل أّن الرقص بدعة ال يتعاطاه إاّل 
 1ناقص العقل وهوال يصلح إالّ للّنساء، وهو مكروه بإمجاع من العلماء.

رب، أّما إذا أقيم بآالت إيقاعية أو وترية فممنوع أضاف الونشريسي بأّن الغناء مكروه إن مل توجد به آلة ط     
 . وقد استثىن العلماء الغناء العفيف الذي أجازه الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم.2منعا باتا

م(، استنكر بعض علماء االيالة من بينهم عبد الكرمي الفكون، جلوء بعض أهل 17ويف القرن احلادي عشر )
يف احلضرة باستعمال اآلالت ويرافقها يف ذلك الرقص والشطح. وقد أورد الفكون الّتصوف إىل استعمال املوسيقى 

ما وقع يف املأدبة اليت أقامها الشيخ الساسي البوين حني ورد عليه أحد متصوفة املغرب قائال:" خرج مجيع أهل 
يصفق ويشطح  البلدة وتراكمت السطوح واختلط الّنساء بالّرجال، والرجل املغريب يزجل بأزجاله، والكلّ 

 .3ويغيّن.."
فالفكون كان ضّد هذه األعمال، غري أّن الورتيالين أجاز استعمال املوسيقى ألهل الّتصوف فقط ومنعها       

 )أي أصحاب احلضرة الصوفية(. 4عن غريهم، ألهّنا تؤّدي إىل الفساد والفجور، وهي دواء للمرضى من أهل الوله"
يف احلمام واخلتان، واملناسبات الدينية كاملولد النبوي وجتمع ركب احلج، وليلة القدر واملناسبات الرمسية كتويّل       

، وحفلة الدنوش، واالحتفال باالنتصار على األعداء، فلم ختل املأدبة من املرح واإلرتياح سواء  5الباشا اجلديد
نوبة تناسب ساعتها وحمّل  6ت مصحوبة باملوسيقى، ولكّل مأدبة كانت تقام يف الليل أو يف النهار، فقد كان

إقامتها، وسواء أكان الوقت يوحي بالشجون أو بالسرور أو احلزن فإّن املوسيقى تعزف حسب ما يالئم الظروف، 
 .7أو تطرب حسب قصائد تناسب القلوب واألذهان

                                                           
 .451، ص 2ابو القاسم  سعد اهلل ، املرجع السابق، اجلزء  1
: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد أمحد بن حيي الونشريسي،  2

 .23 -22، ص ، بريوت ،لبنان1981، دار الغرب اإلسالمي، 8،9،11حجي، األجزاء 
 .184عبد الكرمي الفكون، املصدر السابق، ص  3
 .41، ص 40حسني الورتيالين، املصدر السابق، ص  4
 .454ابو القاسم سعد اهلل ، املرجع نفسه، ص   5

6Mahmoud Guetlat, la musique clasique du maghreb, Paris : editions sind bad,, la bibliothèque 
arabe, 1980, page 202.  

 .40، ص 1988أمحد سفطي ، دراسات يف املوسيقى اجلزائرية، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب،  7
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، فيأخذ املوسيقيون مكاهنم للعزف، واملوسيقى 1كما كان هناك بيوت مشبوهة ختصص لإلستمتاع بالرقص
وختصص شرفات الطابق األول للنساء، أّما الطابق األرضي للرجال،فتنزل النساء بالتناوب ويقمن يف ضوء مشتعل 

 برقصات ماجنة، والواقع أّن السلطات كانت على علم بوجود هذه البيوتات، حيث كان يشرف عليها املزوار.
، وحرص األهايل على 2جيازون هؤالء املوسيقيني واملوسيقيات باملكافآت السخيةوقد كان بعض احلكام والبايات 

 مساع املوسيقى والّتمتع باإلنشاد وكانوا يصرفون يف سبيلها أمواال بغرض التسلية واللهو.
 وقد وجدت باجلزائر خالل العهد العثماين عّدة أنواع للموسيقى:

 30-20يت عزفها مهاجري األندلس، وتتكّون فرقها من موسيقى احلضر )األندلسية(: وهي املوسيقى ال 
 عازفا ومن آالهتا، الرباب ذو الوترين، والقيتار بأحجامه املختلفة.

  ،موسيقى البدو: وهي عفوية ألهّنم ال يكتبوهنا، ومن آالهتم الربابة )ذات الوتر الواحد(، القصبة، البندار
 وسرية الصحابة وقصص العرب البطولية.ومعظم إنشادهم يعتمد على املدائح النبوية، 

 :موسيقى األتراك 
o  عسكرية: تتكون من فرقة األوجاق العسكرية، وكان طرازاملوسيقى من النوع املختار، وهو طراز

 شديد احلّدة النغمية، وقد أصبح شعبيا يف اإلمرباطورية العثمانية.
o  3الطنبور واملزمارغري عسكرية: ومتتاز حبزن نغمتها ومن آالهتم الفضل والقصبة و. 

 إضافة إىل وجود شكالن آخران من املوسيقى الرتفيهية خاصة للصغار
 4القــراقوز 
 القــوراش 

واملالحظ أنّه رغم حديث بعض العلماء اجلزائريني عن املوسيقى والغناء والرقص وحنوها فإهّنم مل خيصوها      
ية واإلجتماعية كما جند أّن املوسيقى ال ختتلف عن العلوم بتأليف يؤرخ هلا ويصفها، وحيّدد أنواعها ووظيفتها الفنّ 

األخرى من حيث قّلة الّتأليف واإلبداع، ذلك أّن الركود الثقايف خالل العهد العثماين مشل العلوم والفنون ومل 
 يستثن منها شيئا.

                                                           
1 (E) Pessoie et (W)wyld, voyage ditoresque dans la régence d’Alger,traduit par mohamed 
djejlli,alger : dar el oumma, 3ème édition, 2007, page 25. 

 مذكرات أمحد الشريف الزهار، نقيب أشراف اجلزائر تقدمي وحتقيق حيي بوعزيز الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر.، أمحد الشريف الزهار 2

 .38-37، ص
3Tomas Shaw, Opcit, page 367. 

هم للعرب، لفظة تركية مغولية، معناها ذو العني السوداء، وتؤدي معىن خيال، فقد انتقل املصطلح والفّن إىل العرب من الدولة العثمانية إبّان حكم 4
قاصيص وهي عبارة عن متثيليات أبطاهلا دمى وهي تلعب من خلف الستار حيركها العب، أو أكثر ويتفرج عليها، وحتكي كّل متثيلية قّصة من األ

، ص 2003الشعبية، وبطالها قراقوز، وحاجيفاد، أنظر ، حممد بوزواوي، قاموس مصطلحات األدب، اجلزائر: دار مدين للطباعة والنشر والتوزيع، 
212. 
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 :املصادر و املراجع
م( الشركة 20-16عشر اهلجري  ) العاشر إىل الرابعتاريخ اجلزائر الثقايف يف القرن  -ابو القاسم  سعد اهلل ، -

 .2، اجلزء  الوطنية للتوزيع، اجلزائر
، 2، الطبعة 1للنشر والتوزيع، اجلزء  أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، الشركة الوطنية -ابوالقاسم سعد اهلل ، -

          .187ص  اجلزائر،
 شوء إىل اإلحندار، ترمجة حممد م األرناؤوط، .خليل اين اجليك، تاريخ الدولة العثمانية من الن

عبد الكرمي الفكون ،منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية، تقدمي وحتقيق أبو القاسم سعد اهلل،  -
 دارالغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

، شركة 2و 1 القامسي، اجلزءومراجعة حممد رؤوف  احلفناوي أبو القاسم: تعريف اخللف برجال السلف، تقدمي
  ، اجلزائر. 1991موفم للنشر ، 

خمطوط جمموع باملكتبة الوطنية باحلامة، حتت  ،علي بن عبد القادر ، أرجوزة النظم الغريب يف يسوط الكسور -
 .1، الورقة 2066رقم 

 
املطبعةالثعالبية،املكتبة األدبية كشف الرموز يف بيان األعشاب واالدوية والعقاقري، عبد الرزاق ابن محادوش ،  -

 ،اجلزائر.1928الرودسي،
، ص 1. نقال عن سليمة بنعمر، احللل السندسية، اجلزء 314، ص 31خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، ج  -

81. 
،ص 1، نقال عن سليمة بنعمر، احللل السندسية، اجلزء 16، ص 2245خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، د -

81. 
 .1، الورقة2885ملكتبة الوطنية باحلامة، حتت رقم خمطوط با

حممد بن عبد الكرمي ، محدان بن عثمان خوجة ومذكراته،  بريوت : دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة -
 .1972الغريب،

نية للنشر وليام شالر،  مذكرات قنصل أمريكا يف اجلزائر ) ترمجة : إمساعيل العريب(، اجلزائر: الشركة الوط -
  .1982والتوزيع، 

محدان خوجة ، إحتاف املنصفني واألدباء يف اإلحرتاز من الوباء، حتقيق وتقدمي حممد بن عبد الكرمي اجلزائري،    -
 .1968اجلزائر:الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 

خ البوعبديل( قسنطينة: ، الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين )حتقيق: الشيامحد ا بن سحنون الراشدي 
 .1973منشورات وزارة التعليم األهلي والشؤون الدينية، مطبعة البعث، 
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وعناصر سكاهنا  هذا جغرافيتها الطبيعية والسياسية كتاب اجلزائر، تاريخ اجلزائر إىل يومناامحد توفيق املدين ،   -
الوطنية للكتاب ،  واالجتماعية، املؤسسةومدهنا، ونظامها، وجمالسها،  وحالتها االقتصادية و العسكرية  

 .،اجلزائر1984
، ابو القاسم سعد اهلل ، تاريخ اجلزائر الثقايف، 163ناصر الدين سعيدوين وآخرون، معجم مشاهري املغاربة، ص 

 .2اجلزء 
حممودي عبد الرزاق ابن محادوش ، كشف الرموز يف بيان األعشاب،  خمطوط عثرنا عليه خبزانة املرحوم البشري  -

 .01،بزاوية الربج ،معسكر ، الورقة 
الشيخ أبو عمران ، ناصر الدين سعيدوين ، زهري أحدادن، معجم مشاهري املغاربة،  املغرب االقصى: امللكية   -

 للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع، اجلزائر: املؤسسة اجلزائرية للطباعة والنشر.
ة ابن محادوش اجلزائري، حياته وآثاره،  اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية ابو القاسم سعد اهلل ، الطبيب الرحال -
،1982. 
حممد بن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب،  خمطوط عثرنا عليه خبزانة املر - 

  .4،الورقة 2008-06-07حوم البشري حممودي ،بزاوية الربج ،واطلعنا عليه بتاريخ 
  . 24حممد ابن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب، الورقة ابو -
  .83ابو حممد بن عبد اهلل بن عزوز ، ذهاب الكسوف ونفي الظلمات يف علم الطب، الورقة  -

 حممد علي أبوزيان، التاريخ الفلسفي يف اإلسالم، املقدمات على علم الكالم، الفلسفة اإلسالمية.
بد الرمحن األخضري ، شرح السلم املرونق يف علم املنطق، خمطوط عثرنا عليه خبزانة املرحوم البشري حممودي ع  -

، كما أطلعنا على نفس املخطوط أيضا باملكتبة الوطنية باحلامة، اجلزائر 5، الورقة 2008،يف شهر جوان 
 .2660العاصمة، حتت رقم 

،وهران 2003،جوان 1(،جملة عصور ،العدد 1818-1817) حممد بوشنايف،الداي علي خوجة واصالحاته -
 :مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع. 

إبراهيم بن زكريا األندلسي، كتاب العزو واملنافع للمجاهدين يف سبيل اهلل باملدافع،خمطوط باملكتبة الوطنية  -
 .4، ورقة 1512و  1511باحلامة اجلزائر العاصمة، حتت رقم 

اس الناصر، عجائب األسفار ولطائف األخبار، خمطوط باملكتبة الوطنية باحلامة  اجلزائر العاصمة، رقم حممد أبور -
 . 95، الورقة1632

 وزارة األخبار، الفن املعماري، اجلزائري، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. -
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،  اجلزائر:املطبعة العربية لدار الفكر 1830علي عبد القادر حليمي، مدينة اجلزائر، نشأهتا وتطورها قبل  -
 .   1982اإلسالمي، 

 ، مبدينة تلمسان. 2007مارس 28االستاذ معروف، ملتقى حول الدراسات العثمانية املخطوطة ، يوم   -
 اهلل أبو القاسم ، اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب .جون وولف، اجلزائر وأوربا ، ترمجة وتعليق سعد  -

، 2000عبد الرمحن بن خلدون ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، بريوت: منشورات مكتبة اهلالل، طبعة 
 .1اجلزء

 .1986الشيخ أمحد رضا ، رسالة اخلط العريب ، حتقيق نزار رضا، لبنان، بريوت، طبعة 
 ي، أصول اخلط العريب ، بريوت : دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل .كمال سليمان اجلبور - 1
ناجي زين الدين املصرف : بدائع اخلط العريب، حتقيق عبد الرزاق عبد الواحد، بغداد : دار مكتبة النهضة -

 . 1981، 2العربية، الطبعة 
 ر، الدار املصرية للتأليف والنشر.ريسلر جاك، احلضارة العربية ، ترمجة غنيم عبدون، مص -
: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، خرجه أمحد بن حيي الونشريسي، -

 .، بريوت ،لبنان1981، دار الغرب اإلسالمي، 8،9،11مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي، األجزاء 
 .1988اجلزائرية، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب،  أمحد سفطي ، دراسات يف املوسيقى-
مذكرات أمحد الشريف الزهار، نقيب أشراف اجلزائر تقدمي وحتقيق حيي بوعزيز الشركة أمحد الشريف الزهار، -

 الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر.
 .2003وزيع، حممد بوزواوي، قاموس مصطلحات األدب، اجلزائر: دار مدين للطباعة والنشر والت -

-Mahmoud Guetlat, la musique clasique du maghreb, Paris : editions sind bad,, la 
bibliothèque arabe, 1980. 
-(E) Pessoie et (W)wyld, voyage ditoresque dans la régence d’Alger,traduit par 
mohamed djejlli,alger : dar el oumma, 3ème édition, 2007. 

 .Robert Mantran, histoire de l’empire ottoman, paris- 
 librairie artheree ,1989, page651. 
- Marcel Emerit, les quartiers commerçants D’Alger a l’époque turque, 
in Algeria  nouvelle  , édition baconnier ,xx janvier- février- Alger 1952, 
N25, page10.    
- EUDEL (paul) : l’orfèvrerie Algérienne et tunisienne, alger Jordan 
édition , 1902 .  
- Mouloud gaid , L’Algérie sous les turque, alger office des publication 
universitaire 
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- mostafa khiati, : histoire de médecine en Algérie de l’entiquite à nos jours 
,édition Anep ,2002.  
-  tomas Shaw, voyage dans la régence d’Alger ,traduit de l’anglais par g. 
maccartthy, édition bouslama, 2éme édition, Tunis. 
- PIERR BOYER, : la vie quotidienne à alger à la veille de l’intervention 

française, hacette librairie,1964, monacop .   
. F hoefer, histoire des mathématiques paris éditions typographie lahure paris,  
- Abdelkader gaid, histoire de la chimie, alger office des publications 
universitaires. 
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  ني انأندلسينبمأساة املوريسكي
 التنصري والتعميد  

 
 

 د. دلباز حممد
 جامعة د .الطاهر موالي . سعيدة

 
 
 

 ملخص
 

م، يف يد امللكيني الكاثوليكيني، بدأت مرحلة من حياة املوريسكيني األندلسيني 1492سقطت غرناطة   
املسلمني الذين تظاهروا باملسحية وأبطنوا اإلسالم وفضلوا البقاء يف اسبانيا بعد الوعود اليت منحت هلم عند توقيع 

االرتداد اإلجباري، ونصبت هلم حماكم التفتيش  اليت سادها الظلم واالستبداد، وفرضت قوانني -معاهدة غرناطة
 الرهيبة، واإلبادة اجلماعية للعنصر العريب يف اسبانيا.

 

 الكلمات المفتاحية:
 غرناطة، املوريسكيني، الكاثوليك، حماكم التفتيش
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 مقدمة
تصارع النصارى حنو قرنني من الزمان إىل أن أسلم آخر ملوكها مفتاح قصوره  بقيت دولة بين األمحر وحدها 

. سقطت آخر املعاقل اإلسالمية بغرناطة   Isabell Fernando وحصونه للملكني الكاثوليكني "فرينا ندو وإيزابيال 
م(، انتهى حكم املسلمني لألندلس، لكن بقي شعب مسلم يعيش هبذه البالد يف ظل ومحاية  1  492هـ ) 897عام 

 اململكة النصرانية، ومل تغفل معاهدة التسليم حقوق هذه الشعب.  
ويعنينا أن نربز منها تعهد امللكني النصرانيني برتك أىب عبد اهلل والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان وسائر  
لشعب حتت حكم شريعتهم وأال يؤمروا برتك شيء من مساجدهم وصوامعهم، وأن ترتك هلذه املساجد مواردها  ا

كما هي، وأن يقضى بينهم وفق شريعتهم وعلى يدي قضاهتم، وأن حيتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم وأال يؤخذ منهم 
اهبم اآلن، أو فيما بعد على تقلد شارة خيلهم أو سالحهم اآلن أو فيما بعد. وال يرغم أحد من املسلمني أو أعق

خاصة هبم... وال يسمح لنصراين أن يدخل أماكن عبادة املسلمني دون ترخيص؛ ومن يفعل ذلك يتعرض 
للعقاب. وقد أقسم امللكان بدينهما وشرفهما امللكي بأن حيافظا، ويأمران باحملافظة على ما حيتويه هذا العهد بندا 

  ما مجع كبري من األحبار واألمراء واألشراف والعظماء.بندا، ووقعا على ذلك ومعه
والسؤال، هل حافظ امللكان ورجال الدين على البنود اليت تعهدوا باحملافظة عليها مؤكدين ذلك بالقسم والشرف 

ها بندا تعهدوا به، أدار الكل ظهره لبنود املعاهدة ووثائق فقد تنكر امللكان ومعهما كل املسؤولني ملا    امللكي ؟ ! 
وراء بند، ومحل اجلميع املسلمني محال على اعتناق النصرانية وإال فلهم الويل والتعذيب والتحويل على حماكم 

النصرانية  مل يكن هناك إال اختيار صعب: التحول إىل  التفتيش بل كل ما متثله من قهر ومصادرة وإعدام وحتريق. 
الكثريون، ومن بقى بقي وضحا يف ذهنه أن التحول إىل أو معاناة سجن شديد وتعذيب ونتيجة هلذا هاجر 

 النصرانية كان بالقوة.
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 1 مأساة الموريسكيين

نيات الكنيسة حنو  يصف مارمول املؤرخ االسباين الذي عاش قريبا من سقوط غرناطة، وما تالها من أحداث،
ليه بإحلاح، أن يعمل على سحق إانه منذ استوىل فرديناند على غرناطة، كان األحبار يطلبون  املسلمني يف قوله: "

طائفة حممد من اسبانيا، وان يطلب من املسلمني الذين يودون البقاء، أما التنصر أو بيع أمالكهم والعبور إىل 
م، وحفظ لسالم اململكة، ألنه من املغرب، وانه ليس يف ذلك خرق  للعهود املقطوعة هلم، بل فيه انقاد ألرواحه

                                                           
اطة، كما قضية اإلسم واللقب "املوريسكيني" أي العرب األصاغر، الذي نبز به اإلسبانيني األندلسيني املغلوبني على أمرهم، بعد سقوط حاضرهتم غرن 1

دحي احملرف عن نبزوا قبل ذلك األندلسيني، الذين رضوا باملقام حتت النفوذ املسيحي بعد احتالل مدهنم باملودخيا، أو باألحرى كرسوا هذا الوصف الق
وكلهم املدجنيني الذي  جنده يف كتب احلسن الوزان، وأمحد قاسم احلجري أفوقاي، وحممد بن عبد الرفيع املرسي، وإبراهيم غامن الرباش وغريهم، 

لرباط، داراملعارف حممد، حجي، املوريسكيون واجلهاد البحري يف املغرب األقصى، اجمللة األكايدمية املغربية، ا .أندلسيون مهاجرون. أنطر: 
املوريسكي هو يف األصل ومنظار القانون هوية أندلسية، أي اسبانية فوق أي اعتبار آخر، دينيا كان أو     .60-59ص  2001اجلديدة،الرباط، سنة 

م، مث أصبح اسبانيا من الدرجة 1492كان إسبانيا مسلما قبل هذا اإلعتداء، الذي أدى إىل سقوط غرناطة   لغويا أو ثقافيا إىل ذلك. فاملوريسكي
إمساعيل، العثماين.  الثانية على أرض الواقع، ومن حيث امللة نصرانيا بالتقية، بعد أن رفض االنسالخ عن جذوره اإلسالمية والقبول بالتنصر.أنرظر: 

ألجنبية، اجمللة األكادميية املغربية، املوريسكيون يف املغرب. الندوة الثامنة،  مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، املغرب األقصى،  املوريسكيون يف الكتابات ا
 .189م، ص 2001سنة 

ة، يف أيدي (على املسلمني، الذين بقوا يف اسبانيا بعد سقوط غرناطmorisquesوبالفرنسية  moriscosتطلق كلمة املوريسكيني )باالسبانية 
عبد اجمليد،الرتكي،  وثائق عن اهلجرة األندلسية األخرية إىل تونس، حوليات اجلامعة التونسية، العدد الرابع سنة امللكني املسيحيني فردناند، وإيزابيال.  

 .74، املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،  ص 1967
م حيز التنفيذ، أصبح الذين اعتنقوا 1502وفور دخول قرار  .فكان عليهم إن يستجيبوا لشرعية اخليارات الثالث، إما التنصري وإما املوت وإما اجلالء 

، وهي moriscos الديانة املسيحية طواعية أو كرها، باطنيا أو ظاهريا، وكذلك الذين فضلوا روح املقاومة يعرفون يف كتب التاريخ باسم املوريسكيني

كانوا تسمية جاءت كرد فعل على تلك التسمية القدمية اليت أطلقت من طرف العرب املسلمني على الذميني أو املساملني الذين ضلوا على دينهم،  ف

سة الوطنية م، املؤس1616-1492عبد اهلل، محادي، املوريسكيون األندلسيون ومحاكم التفتيش  .((mozarabesيعرفون باسم "املستعربني"

 el moriscoتصغري لكلمة )املورو( el moro .، أصبح الواحد يعرف بني الناس بلقب املوريسكي51،ص 1989للكتاب، الدار التونسية للنشر 

. 50، ص  مبعىن املسلم، فاللقب اجلديد يقصد به اإلشارة ذلتهم وحقارهتم والتقليل من قدرهم.أنظر: عبد اهلل، محادي، املوريسكيون األندلسيون 

 ،  4للمزيد من املعلومات أنظر: دلباز حممد ، "االطار الديين و التارخيي للتسمية "، جملة احلوار املتوسطي، عدد 
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املستحيل أن يعيش يف صفاء وسالم مع النصارى، أو حيافظوا على والئهم للملوك ما بقوا على اإلسالم، وهو 
 عملية امتالك غرناطة، وأعادت توزيع سكاهنا، أهنت ايزابيال وفرناندو (1)حيثهم على مقت النصارى أعداء دينهم"

ملدينة، يف يد فرناندو دي الفريا والكونت توناندال احلاكم العسكري العام لغرناطة، وهو ورحلت إىل اشبيلية تاركة ا
ينتمي إىل عائلة مندوزا املشهورة، أما الثالث فهو هرناندو طلبرية، الذي عني أول رئيس ألساقفة غرناطة، كان قبل 

يف بداية طريق   وتعيني هؤالء الثالثة يعطي االنطباع بأن امللكني أخطأ (2)ذلك كاهن االعرتاف بامللكة ايزابيال
احملاولة أهل غرناطة اعتناق النصرانية باحلسىن، أو على األقل ضمان أهلها رعايا خملصني للحكم القشتايل القدمي،  

 وكان لكل من الثالثة أسبابه اخلاصة يف االنتقال خطوة خطوة وحبذر كبري .
 ارفا بالعربية، ملما بعادات وتقاليد العرب، وحضارهتم حريصا على الظهورفاألول كان ع

مبظهر الصديق، ألنه كان يعرف أن تلك الطريقة، أفضل ما ميكن أتباعه للحصول على تعاون من أهل غرناطة، 
البداية أما الثاين فكان مهتما باحلصول على الضرائب من أهل غرناطة لإلنفاق على جيشه، والثالث يعتقد مند 

 أن إظهار االهتمام بالعرب وكسب مودهتم، 
ميكن أن يكون أصوب الطرق إىل تنصريهم، وهلذا درس اللغة العربية وأمل بثقافة العرب وتارخيهم، وترجم عدد من 

، قسيسا يدعى فرانسيسكو مخنيس، كردناال يف م1495عينت امللكة ايزابيال يف عام  (3)الكتب النصرانية إىل العربية
يطلة، وكان هدا الرجل عنيفا سريع االنفعال، ال يقبل املناقشة أو نقدا، ولكن استطاع بعد قليل أن يسيطر على طل

 امللكة.
بالورع والتزهد، بينما  تويف الكاردينال توركيمدا احملقق العام، فسعى مخنيس الذي وصفه البعض 1468ويف عام 

لدى  (4)ه الكهنويت، ومظاهر التقوى والتعصب الكاثوليكي.اعتربه آخرون شخصا متعطشا إىل السلطة، خلف ردائ
 (5)امللكة لتعيني مكان تروكيمدا رجال من مجاعته هو القسيس ديغو دي ديسا فاستجابت امللكة اطلبه.

وبعد تعينه حمققا عاما، أصبح مخينس عن طريق ديسا مسيطرا على ديوان التحقيق، وعن طريقه أصبح أقوى       
رجل يف اململكة، وبعد قليل كلفت امللكة مخنيس بالذهاب إىل غرناطة، ليهتم بأمر املسلمني فيها، فوصلها يف 

                                                           
 . 297-296ص، 1985مصر، الطبعة الثانية، مطبعة عبد اهلل، هناية األندلس وتاريخ العرب املتنصرين،عنان ،  حممد ـ  1
 .224، ص  م 1988منشورات املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت،  سنة  ـ ، أسعد، حومد، حمنة العرب يف األندلس، 2
الثانية، البشتاوي سعيد، عادل ، األندلسيون املواركة، دراسة يف تاريخ األندلس بعد سقوط غرناطة، دار أسامة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة - 3

 .9،ص1985دمشق 
 .90لبشتاوي سعيد، عادل ،املرجع السابق،  ص - 4
 .225حومد، أسعد، املرجع السابق،  ص - 5
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وهو مزود بتفويض  (1)ليكون مسؤواًل مباشرا عن اجلماعات التبشريية، اليت تعمل على تنصري أهلها، م1499سنة 
 من احملقق العام ديسا. 

وما كاد يستقر يف غرناطة حىت أمر مبنع الزواج بني املسلمني واملسحيني، وحقق يف بعض احلاالت اليت اعتربها   
ة، بعيدة كل البعد عن الروح اإلنسانية ولروح األديان، وملا لفت نظره هرطقة وكفرا، واستعمل أساليب غريبة وعنيف

إىل منافاة تصرفاته ومناقضتها ملعاهدة االستسالم، أجاب "إن املعاهدة غري مشروعة، ألهنا تتعلق مبرتدين عن 
ى مرتدين، النصرانية، ويقصد بذلك إن أجداد املسلمني كانوا فيما مضى نصارى، وجيب أن يعترب أنساملهم نصار 

ومما شك فيه أن امللكني الكاثولكيني، كانا على اتفاق مع  (2)وأن احلقوق الكنسية تعارض املعاهدة وال تعرتف هبا.
 (3)مخينس للقيام هبده اإلجراءات، على الرغم من ادعاء بأهنما قد فوجئا بعملية التنصري القسري.

األساس األول، الذي ميكنه من توحيد اسبانيا اجملزأة، كما أنه  فقد كان فرناندو يؤمن بأن وحدة العقيدة هي          
كان خيشى بأس املسلمني، ويرى مع الكنيسة أن احتفاظهم بدينهم يقوي أواصر الصلة، بينهم وبني إخواهنم يف 
مشال إفريقيا والعامل اإلسالمي بصفة عامة؛ ومن مث فان تنصري املسلمني أو إخراجهم من البالد هو الضمان 

وبدأ املسؤلون السياسيون و الدينيون وهم املنغلقون دينيا وحضاريا واملؤمنون  (4)لوحيد لسالمة اسبانيا ووحدهتا.ا
 (5)بوجوب حماربة كل ما هو غري كاثوليك.

طلب مخينس من طالبري بتقدمي تقريرا عن نتائج نشاطه يف غرناطة، وعن عدد املسلمني الذين تنصروا، ومن   
مشجعة، وراح حيث أساقفة غرناطة على ضرورة إتباع احلزم يف معاملة األندلسيني، هبدف تسريع النتائج مل تكن 

عملية تنصريهم، كان طلبريا يرى أن اهلدف األول يكمن يف استمالة أهل غرناطة، والتقرب منهم بإظهار احرتامه، 
ىل العربية، ولكن حماولة ترمجة لتارخيهم، وحضارهتم، ترجم خالل السنوات األخرية عددا من الكتب الدينية إ

اإلجنيل إىل العربية توقفت، عند إصرار الكنيسة على أن ترمجة الكتاب املقدس إىل العربية سيكون عمال خطريا، 
حاول طالبريا إقناع مخينس بأن قسر أهل غرناطة على التنصري سيؤدي إىل االنفجار،  (6)فاللغة العربية لغة جناسة.

                                                           
 .18ص  2004. بريوت، لبنان1ط ذو النون، عبد الواحد، حركة املقاومة اإلسالمية يف األندلس بعد سقوط غرناطة، دار املدار اإلسالمي - 1
 .226 -225حومد، أسعد،  نفي املرجع ، ص - 2
 .58ص  1989رزوق ، حممد، األندلسيون وهجراهتم إىل املغرب األقصى خالل القرن السادس عشر والسابع عشر،  سنة  - 3
 .119، ص1975سبتمرب، أكتوبر27صباغ، ليلى، ثورة مسلمي غرناطة ً ، مقال مبجلة األصالة اجلزائرية،  العدد - 4
وريسكيني األندلسيني، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية املوريسكية والتوثيق واملعلومات. التميمي، عبد اجلليل، الدولة عثمانية وقضية امل - 5

 54، ص. 1989زغوان، تونس 
 .91البشتاوي سعيد ،عادل، املرجع السابق، ص - 6
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حاكم غرناطة العسكري تنديال، ولكن مخينس كان يعرف األوامر اليت جاء لتنفيذها، التنصري وأيده يف هذا الرأي 
 1أو القتل والتعذيب ملن  بقي من املسلمني.

أمام هذا املوقف تنحى طلبريا عن سلطاته احلقيقية، وسلم مخينس مقاليد األمور؛ وتوقفت عملية ترمجة اإلجنيل، 
ة، كان مخينس الذي استخدم القوة، واإلكراه يف احلاالت اليت فشلت فيها بناءًا على إصرار أساقفة  قشتال

يعتقد أنه إذا متكن من تنصري جمموعة كافية من أهل غرناطة، يستطيع إقامة فرع حملاكم التفتيش هبا، ( 2)الرشوة،
 ميكن من وميكن عماهلا من مباشرة نشاطهم فورا والتضييق على مسلمي غرناطة، ولكن دون وجود متنصرين ال
 إقامة حماكم التفتيش فيها، وال ميكن الشروع يف اخلطة اليت رمستها ازابيال ومخينس وغريمها من احلاقدين.

كان حي البيازين بغرناطة أكثر املناطق اليت نشطت هبا حركة التنصري، حيث حول مسجده يف احلال إىل كنيسة   
وأقدم مخينس على حرق الكتب اإلسالمية يف  (4)الصوامع،، مث قطعوا عنهم األذان يف  (3)مسيت "سان سلفادور،

وزالت حرمة  (5)الساحة العامة وبلغ عدد جملداهتا آنذاك مخسة آالف، دون وعي منه لقيمتها املعنوية أو اجلمالية،
 (6)املسلمني وأدركهم اهلوان والذلة، واستطال عليهم النصارى.

واحتج بعض أكابر املسلمني على هذه األعمال، ولكن ذهب احتجاجهم ومتسكهم بالعهود املقطوعة سدى.     
فبذل رفقة  (7)وثار أهل البيازين وحتصنوا حبيهم، ونددوا خبرق العهود وكاد يذهب ضحيتها مخينس ألنه حوصر،

ن التأكيدات والضمانات الكالمية ما حاكم املدينة، جهودا فادحة إلقناعهم باهلدوء والسكينة، وبذل هلم م
 (8)شاءوا.

إن ما حدث يف غرناطة، حدث يف باقي البالد والنواحي األخرى، فتنصر أهل البشرات وأملرية وبسطة ووادى آش 
، وعم التنصري سائر أحناء مملكة غرناطة. كان التنصري بأساليب اللني واإلغراء، م1500يف العام التايل أي يف سنة 

يع األلبسة احلريرية على املتنصرين؛ ويقول املؤرخني اإلسبان أنه دخل يف املسيحية عدد كبري من الغرناطيني، بدأ بتوز 
                                                           

 184، ص1996ي، طبعة األوىل غالب، عبد الكرمي، قراءة جديدة يف تاريخ املغرب العريب، مغرب األرض والشمس، دار الغرب اإلسالم - 1
 .230ذو نون طه،عبد الواحد، دراسات أندلسية، دار املدار اإلسالمي، ص -- 2
 .299، ص حممد، عبد اهللعنان ،  - 3
 .20، ص  1930تونس  5عدد نشرة اجلمعية اخللدونية، املطبعة األهلية، هنج الديوان،  - 4
 .43محادي، عبد اهلل، املوريسكيون األندلسيون ومحاكم التفتيش ،ص  - 5
شارع احلسن الثاين، الدار البيضاء،الطبعة األوىل  12التاريخ األندلسي من خالل النصوص، جمموعة من املؤلفني، شركة النشر والتوزيع املدارس،  - 6

 . 259، ص 1991
سيادة املغربية، السقوط والتأثري احلضاري(. الفصل السادس :خروج األندلسيني النهائي وأثرهم يف أوربا بدر، أمحد، تاريخ األندلس، )التجزؤ، ال - 7

 .365، ص 1993والعامل. مكتبة أطلس، دمشق 
 .299، ص  حممد، عبد اهللعنان ،  - 8
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 (1)مراسيم دينية، نتيجة هلذا األسلوب حىت أن مخينيس اضطر إىل أن يـَُعِمدَّ أربعة آالف شخص دفعة واحدة بال
بأسرها، كما حدث بالنسبة ألهل ألكرين  ويتخذ أحيانا على شكل هبات ومنح مجاعية لبلدة أو منطقة

وملا رأى الفقهاء ورجال الدين، هذه املوجة قاموا بدوراً رائداً ومثاليا يف سد أزر املوريسكيني وتلقينهم  (2)والبشرات،
وقاموا بدور املوجه ملسلميها مبا كانوا يصدرونه من الفتاوى حسب ظروفهم  (3)وتذكريهم بقواعد دينهم وتعاليمه،

فساء ذلك مخينس، وأمر جبمع فقهاء املدينة ودعاهم إىل اعتناق املسيحية، ولكنهم رفضوا دعوته  (4)ًا وضعفاً،قوت
وإغراءاته، فأرسل الشرطة فقبضت على الفقهاء والوعاظ، وسجنهم، وأمر بتعذيبهم و معاملتهم بالقسوة. ومن 

   (5)أشهرهم أحد الفقهاء غرناطة من بين األمحر.
ولقيت تصرفات هذا القسيس  (6)كان مخينس يعتقد أنه لو استطاع استمالة الفقيه لتنصر املئات على الفور،    

معارضة من بعض النصارى، الذين استنكروه واعتربوه منافيا لروح اإلجنيل وتعاليمه، إذ أن إدخال الناس يف 
مه أن ينجح يف مهمته، بأية وسيلة كانت، ومل املسيحية، ال ميكن أن يتم بالعنف واإلكراه، ولكن مخينس كان يه

 تكن لتهمه املثل العليا واملبادئ الدينية الكرمية، وإمنا كان يريد إرواء حقده من العرب واملسلمني.
ونتيجة تصرفات مخينس ورجاله، اليت كانت تدفع املسلمني إىل الثورة، ورد الفعل؛ اندلعت عدة ثورات، يف غرناطة 

يف قرى أهل املنصورة  م1501،  ثورة م1500، مث ثورة املرية عام 1499شرات يف أواخرعام ، وثورة البم1499
 ، كانت نتيجة هذه الثورات :1501وأدرا على البحر، وثورة جبال روندة عام 

مقتل عدد كبري من املسلمني، والنهب والسلب واالغتصاب، واسرتقاق النساء واألطفال، فقد وصف إمام جامع 
ف بننيغاش لشاب زاره من بين قومه وضعه بقولٌه" بالنسبة يل مل يبكي أحد مبرارة كأبناء غرناطة، ال غرناطة يوس

تشك بقويل ألين واحد منهم ولكوين شاهد عيانا، رأيت بعيين كل السيدات احملرتمات أرامل ومتزوجات يعرضن 
ني إضافة لزوجيت وما بقي يل من عزاء سوى للبيع، وشهدت بيع ثالمثائة فتاة، وبالنسبة يل فقدت ثالثة أبناء وابنت

و فرضت املغارم الباهظة، والتخلي عن مجيع املمتلكات، وترك  (7)هذه االبنة، وهي يف الشهر السابع من عمرها.
فئات من أبنائهم يف البالد االسبانية حتت رعاية أعدائهم، واحتفظ اإلسبان بأبنائهم من ست سنوات من بينهم 

                                                           
 .227حومد، أسعد، ص - 1
 .303حومد، أسعد، نفس املرجع السابق، ص  – 2
 .56ل ، املرجع السابق،  ص التميمي، عبد اجللي - 3
 . 15، ص 1998احلمروين،  أمحد، املورسكيون األندلسيون يف تونس دراسة وببليوغرافيا، ميدياكوم الطبعة األوىل، تونس  – 4
 ، ويسميه عادل سعيد البشتاوي،الشيخ الزيري أولصقري. 227تسميه الرواية االسبانية حممد الثغري، أسعد حومد ص - 5
 .92البشتاوي سعيد ،عادل ، ص - 6
 .367بدر، أمحد، تاريخ األندلس التجزؤ،السيادة املغربية السقوط والتأثري احلضاري، ص - 7
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، وهتجري اآلالف، ومل يرتكوا للمسلمني األحياء غري خيارين املوت أو قبول ( (1)ية وحدها،طفل يف اشبيل 300
فأوقعوا فيهم السيف، وتنصر من تنصر منهم مرغما  (2)التنصري والتعميد، وقد فرض التنصري على املسلمني فرضا،

حيث مت تعميد املسلمني وهم جامثون بني أنقاض بيوهتم، وبني جثث نسائهم  (3)بعد ما هرب من هرب،
 وكان للقسس ورجال الدين اليد الطوىل يف تأليف وتوجيه إىل البطش باملسلمني. (4)وأطفاهلم،
 قدم النواب املورسيكيني باجملالس البلدية بغرناطة مذكرة، مبظامل إخواهنم تبني ما حلق هبم من اضطهاد        

حبق  م1518وأذى على أيدي كاثوليكي غرناطة، نتيجة األحكام القاسية اليت كان أصدرها، امللك عام 
املورسيكيني لكثرة ثوراهتم، فاختذ من هذه املذكرة سبيال لفتح ملفهم وللتشديد يف نفس الوقت خشية أن يقوم 

اهرها تقصي احلقائق وباطنها منهم قائم  جديد، فأمر أن تثار هذه القضية يف جملس خاص، وشكل جلنة ظ
 اختبار متسك املورسيكيني بدينهم اإلسالمي.

اختار هلذه املهمة شخصيات مهمة، وبعد أن حتققوا من الظلم واالضطهاد الذي حلق باملورسكيني، غضوا النظر   
 أهنم بالرغم من احملن املتتالية مل يكن بينهم من يدين بالنصرانية.  يف تقريهم عن اجلرائم، املرتكبة يف حقهم، وتبينوا

وقد رفعوا تقاريرهم عن تلك املظامل للملك، وبعد اطالعه تبني له أن املورسيكيني كانوا يرغمون على  اعتناق 
ا بأن الطريقة النصرانية، دون تلقينهم مبادئ اإلميان املسيحي، لذلك امجع رجال الدين يف إطار جلنة خاصة، وقضو 

 (5)السابقة يف تنصري املورسيكيني مل تعد جمدية، فلجئوا إىل أساليب أكثر دهاء وعنفا:
 نقل حماكم التفتيش من بلدة جيان إىل غرناطة لتتمكن من إيقاع القصاص على من يرجع إىل اإلسالم منهم.   -
ضد اإلميان الكاثوليكي، وينذرون بأشد  م1526تغفر للموريسكيني كل الشرور واملغالطات املرتكبة حىت سنة  -

 العقوبات إذ مل يرتدوا عن ذلك.
منع املسلمني من استخدام اللغة العربية، سواء يف اخلطاب أو الكتابة وعليهم أن يتعلموا اللغة اإلسبانية ويكتبوا  -

 عقودهم ومعامالهتم هبا. 
 االسبان. على كل موريسكي أن يبدل مالبسه حىت تصبح متفقة مع مالبس  -

                                                           
ملعارف بن عبد اهلل، عبد العزيز،ً  األندلسيون ال املوريسكيونً  ، اجمللة االكادمية املغربية ، عدد خاص باملوريسكيني يف املغرب، مطبوعة ا  - 1

 63دة،الرباط، املغرب األقصى ص اجلدي
م( دراسة ميدانية 1798-1517هـ/1213 -923هريدي على، أمحد ،ً  األندلسيون، حياهتم االقتصادية واالجتماعية يف مصر العثمانية، )  - 2

ة التميمي للبحث العلمي واملعلومات. عن مدينيت اإلسكندرية ورشيدً . أعمال املؤمتر العاملي العاشر للدراسات املوريسكية األندلسية. منشورات مؤسس
 .   66، ص 2003زغوان، تونس 

   78،ص2002الغساين ، حممد األندلسي، رحلة السفري يف إفتكاك األسري، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،الطبعة األوىل بريوت،  - 3
 235حومد، أسعد،  ص  - 4
 .80-79رزوق حممد، ص، - 5
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 مينع اخلياطون والصاغة من اخلياطة أو الصاغة على النمط املوريسكي.  -
 منع اقتناء املورسيكيني العبيد واألسرى خلدمتهم.  -

استمرت املفاوضات السرية بني ممثلي املورسيكيني وبني امللك حىت قرَّ قراره أن يلغي القرارات اجملحفة مقابل أن 
وقد نفذ املورسيكيني ما التزموا به، فدفعوا املبلغ املذكور،  ducadosدوكات،  80.000يدفع املورسيكيني للملك 
 م  تلك القرارات، لكن إىل حني. 1526وألغى شال اخلامس سنة 

استطاع شارل اخلامس أن يتحصل على براءة، أحل فيها امللك من اليمني اليت أقسمها سنة  م1524يف سنة    
ة املسلمني، وحريتهم وأمواهلم؛ وامتيازاهتم وقضائهم، وحثه على االهتمام مبوضوع )باحملافظة على حيا م1519

حتويل املسلمني إىل النصرانية يف مملكة أرغون(، ونصح البابا كليمونت السابع، أن يكلف أعضاء ديوان التحقيق 
جه من اململكة حتت طائلة بإمتام عملية التنصري. أما إذا أصر أحد املسلمني على التمسك باإلسالم، فيحسن إخرا

 (1)اسرتقاقه مدى احلياة.
كان الضغط على املسلمني يدفعهم إىل املخاطرة بأنفسهم، وأوالدهم يف سبيل اهلجرة إىل مشال إفريقيا، جناة      

بدينهم وحريتهم وأعراضهم، رغم ما يف ذلك هذه املخاطر من عواقب وخيمة.  فقد كانت األوامر امللكية تقضي 
ولكن برغم هذه املخاطر ( 2)ق من يقبض عليه وهو حياول اهلرب، واسرتقاق زوجته وأوالده ومصادرة أمواله،باسرتقا

 كانوا يتسللون باستمرار إىل مشال إفريقيا مبساعدة املغاربة، إذ يسجل املؤرخون سلسلة من اهلجرات املتتالية.  
موريسكي من  200هاجر1529موريسكي غادروا مملكة بلنسية. يف سنة  2200:م1526أول هجرة مؤرخة بسنة 

 cullera(3) موريسكي منطقة 2000،غادر 1532. ويف سنة olivaبلدة 

وأمام هذه اهلجرات اليت كانت هتدد اململكة بالبوار واخلراب، تعالت شكاوى السادة اإلقطاعيني، فأمر شال      
م، ملناقشة صحة التعميد الذي مت بالضغط 1525رجال الدين والدولة عام  اخلامس بدعوة جلنة مشرتكة، من كبار

واإلكراه، وقد أعلنت اللجنة أن التعميد الذي تلقاه العرب يعترب صحيحا، وبالتايل فإهنم مسيحيون حقيقيون، 
 (4)وجيب إجبارهم على احلياة النصرانية، وتعليمهم الدين وتعميد أبناؤهم.

أما املسلمون غري املعمدين، فيجب أن يتلقوا التعميد خالل فرتة معينة، وإال أصبحوا عبيدا مدى احلياة. وقد     
مجعوا عرب بلنسية يف الكنيسة، وأخربوهم أن هلم عشرة أيام إلعالن دخوهلم يف الدين املسيحي، وإال تعرضوا 

                                                           
 .239،حومد، أسعد ،ص - 1
 حومد أسعد، املرجع السابق، نفس الصفحة.         2
 .  44رزوق، حممد ، ص  – 3
 .82رزوق، حممد ، ص  – 4
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 بيع ممتلكاهتم وقرروا اهلرب للنجاة بدينهم، وملا أدركت لالسرتقاق. لكن املسلمني مل يأهبوا مبا مسعوا وشرعوا يف
 السلطة االسبانية حقيقة األمر منعت املسلمني من بيع أمالكهم.   

م. 1525ولكن املسلمون مل  يرضوا بالتخلي عن دينهم مهما كلفهم األمر، فاندلعت الثورة يف املنطقة يف أواخر 
 (1)عانة جبيش من األملان؛ ففرض على املسلمني تلقي التعميد.مل يستطع األسبان إمخادها إال بعد االست

لبثت السياسة االسبانية أمام شرلكان إزاء املوريسكيني، ترتدد بني اإلقدام واإلحجام واللني والشدة، بيد أهنا     
يسكيني كثري من كانت على وجه العموم أقل عسفا وأكثر اعتداال منها أيام فريناندو وايزابيال.  ويف عهده نال املور 

ضروب اإلعفاء والتسامح والرفقة نوعا ما، ولكنهم ظلوا يف مجيع األحوال موضع القطيعة والريب، عرضة لإلرهاق 
 واملطاردة، ولبثت حماكم التفتيش جتد فيهم دائما ميدان نشاطها املفضل.

ليب الثالث م وف1598 -م1556هـ /1006 -هـ 963استمر قمع املوريسكيني يف عهد فليب الثاين  
إن التعايش بني املسحيني  م من خالل إصدار األوامر ضد املوريسكيني،1621م ـ1598هـ/1030-هـ 1006

واملسلمني أصبح خطريا بالنسبة للموريسكيني، بل وجب القول بالنسبة للمسحيني اجلدد، ذلك أهنم أدركوا أن 
ا امتثاهلم بسرعة أمام حماكم الدواوين اليت تعترب قاسية، هؤالء مازالوا أوفياء للديانة احملمدية، وهذا ما فسر تلقائي

 (2)ومتنع املوريسكي من التمتع بكل حرياته الدينية، الثقافية، واالجتماعية.

فإن السلطات االسبانية مل تبخل بالوسائل  (3)على الرغم من األسلوب الذي اتبع لدجمهم واعتناقهم للمسيحية،  
وال بأي إجراء معتدل كان أو ظامل، لتنفيذ سياستها اإلدماجية؛ ومع هذا فإن املوريسكيني بقوا صامدين ضد مبدأ 
اعتناق املسيحية وتعاليمها، ويف نفس الوقت الذي تظاهروا فيه يف أعني العموم بأهنم مسيحيون طيبون، رغم أهنم  

 (4)ون يف جو إسالمي حبث.كانوا يعيش

 

                                                           
 ثورة اجملاهد املوريسكي سليم املنصور يف سالسل جبال اسبادان البلنسية يف عهد امللك شارل اخلامس. 1
(ً ، أعمال املؤمتر 156-1563ملفات حماكم التفتيش، لقضية فكتوريا فلومينا )يامسني،  رجاء ،ً املمارسات الدينية للموريسكيني من خالل  - 2

مهن املوريسكيني األندلسيني وحياهتم الدينية، مجع وتقدمي عبد التميمي، منشورات مركز الدراسات  –العاملي الرابع للدراسات املوريسكية األندلسية 

 .28، ص 1990زغوان، تونس،  والبحوث العثمانية املوريسكية والتوثيق وامللومات،
مهن املوريسكيني  –مراد، شهرزاد ، تربية املوريسكيني من خالل الكتابات األمخيادية، أعمال املؤمتر العاملي الرابع للدراسات املوريسكية األندلسية  – 3

نية املوريسكية والتوثيق وامللومات.  زغوان، تونس، األندلسيني وحياهتم الدينية، مجع وتقدمي عبد التميمي،منشورات مركز الدراسات والبحوث العثما

 . 25، ص 1990
 .54الغساين، حممد األندلسي، ،املصدر السابق، ص   - 4
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 1958ماي  13انقالب 
 على اجلمهورية الرابعةتبلور التطرف و 

 
 د.داعي حممد

 جامعة الدكتور الطاهر موالي  سعيدة
 

 الملخص:
شخصية اجلنرال  إلرجاعساهم الكولون والعسكريون املتطرفون يف االطاحة باجلمهورية  وعملهم احلثيث 

شارل ديغول اىل السلطة من اجل احلفاظ على ما كانوا يعملون من اجله ابقاء اجلزائر فرنسية لذلك سامهت 
بالتعاون مع اجلنراالت الفاشلني يف  ورأمسالينياالقلية االوروبية مبختلف شرائحها من طالب وعمال وفالحني 

ان باملدن الكربى واليت سامهت يف شل الوضع العام. ناور من خالله معارك سابقة باملستعمرات الفرنسية تامر ك
 ه.وهو ما كان ل، اجلنرال شارل ديغول لريجع اىل السلطة متمتعا حبرية التسيري والتصرف

 الكلمات المفتاحية:
 – اجلزائر الفرنسية االنقالب العسكري–اللجان واجلمعيات املتطرفة -االقلية االوروبية الكولون -التطرف

 شارل ديغول
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 مقدمة:

شهد انطالق الثورة اجلزائرية عقبات عدة منها نقص السالح، التنظيم احملكم، املساندة و الدعم خاصة منه 
استند الصراع عليها يف ظل التغيري الذي ستشهده فرنسا االستعمارية  1958الداخلي) األحزاب( لكن و مع فرتة 

الفرنسي على اجلمهورية الرابعة اليت أصبحت غري قادرة على تسيري  مع االنقالب العسكري الذي قاده اجليش
األمور باجلزائر، و يف ظل تطور العمليات العسكرية من قبل جيش التحرير قادة متطرفو الكولون و مع هذه 

ا و القيادات العسكرية الفاشلة محلة واسعة من اجل ارجاع شخصية اجلنرال شارل ديغول الذي رأوا فيه منقذ فرنس
شعار "اجلزائر الفرنسية" اىل األبد، مما جعل وطأة الضغط تزداد على الثورة مبجيء هذه الشخصية اليت هلا ماضي 
مع اجلزائريني يف ظل وعوده و تصارحيه الكاذبة، جاء من أجل القضاء على الثورة لكنها اخضعته ملنطقتها بالرغم 

 من مناوراته اليت عملت لصاحل الكولون.  
ما جاء على لسان املؤرخ الروسي "روبرت الند" : " إهنا ذات طابع  مميزات الثورة اجلزائرية حسبأهم من و 

استيطاين مما جعل الكولون يشكلون حجر عثرة  يف عملية التحرر ، و قد ازداد هذا احلاجز خطورة بعد انقالب 
  1" 1958ماي  13

على هذه األرض و وضعيتهم مع اجلزائريني كفيلة  و من املعلوم أن تاريخ االستعماريني من املستوطنني
بتفسري كيف استطاعوا أن يؤلفوا كتلة منسجمة قوية يف امليدان السياسي عن طريق تقسيم اجملتمع : أورويب من 
درجة أوىل و " أهلي " من الدرجة الثانية ، ذلك ما سهل على الغزاة أن يصبحوا من كبار املستوطنني و من رجال 

الرأمساليني الصناعيني ، فامتلكوا وسائل الدعاية خاصة منها اجلرائد و اجملالت املختلفة اليت ستكون هلم البنوك و 
 . 2دعما و مساندة و تروجيا ألفكارهم

و مع انطالق الثورة التحريرية كان هلؤالء املستوطنني ردا عنيفا اجتاه ميالدها، حيث عربت جردية " ال     
سان هذه الفئة املغرتبة: " فاألشرار يستلزم مطاردهتم و معاقبتهم أينما وجدوا ، و قلع ديباش كوتيديان " على ل

  3جذور زعماء الفتنة أينما كانوا و قوات األمن جيب أن تكون مدعمة .. "

                                                           
 21، صفحة يعدها حممد عباس ، ص :  2008فرباير ،  14( ، بتاريخ اخلميس 5244اخلرب اليومي ، العدد ) 1

  7ص 1959سبتمرب 21 تاريخ  51اجملاهد العدد 2
3 La depeche quotidienne 2november 1954 p1 
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ذلك ما ترك هذه األقلية من األوروبيني تدعوا إىل فكرة النهوض الوطين اليت دعى إليها " جاك سوستيل " 
طالب املستوطنني مع قدماء احملاربني إىل جانب اإلقطاعيني الكبار و اليت هي األخرى تطورت بداية و قادها ال
 . 1958من ماي 

و استقطبت ضباط اجليش الفرنسي باجلزائر حيث تكونت عند اجلميع فكرة " وطنية" مزيفة إال أن مفعوهلا  
و هبذا حتولت األقلية اىل عصابة مؤلفة من  كان قويا مهيجا سيدفع بأصحاهبا إىل قلب نظام احلكم يف فرنسا

، فاتضح 1االقطاعيني و اجليش الفرنسي، تكونت بني اجلميع وحدة منسجمة انسجاما ظاهريا قائم على املصاحل
للرأي العام الفرنسي و يف اجلزائر عجز اجليش عن ارجاع األمن اىل اجلزائر كما تراه السلطات الفرنسية، فوجدت 

رية نفسها يف معزل تام عن املسلمني، بل بالعكس برهن الشعب اجلزائري و رغم القمع و السلطة االستعما
االضطهاد و الدعاية الكاذبة بالتهدئة املزعومة على التفافه حول جبهة التحرير الوطين، و قد أدى هذا الوضع إىل 

البة بزيادة يف اإلمدادات تزايد االحتجاجات من طرف املعارضة الفرنسية لسياسة احلكومة الفرنسية  واملط
 .2العسكرية و مواصلة احلرب عما وقع يف فرنسا اضطراب أدى إىل عدم القدرة على تأسيس حكومة و استقرارها 

إذ أسقطت الثورة اجلزائرية مخس حكومات فرنسية بدءا من اجلمهورية الرابعة ، بل حىت أن فرنسا بقيت 
 .1957يوما يف نوفمرب  35بدون حكومة ملدة 

وظهرت فرنسا عاجزة عن تسيري دفة احلكم و سقطت مسعتها يف احلضيض أمام حلفائها الفرنسيني و 
 1870.3خاصة الواليات املتحدة األمريكية املرتبصة هبا ، وضعية مل تشهدها منذ 

 و هو ما دفع بكبار الرأمساليني بتهيئة الظروف للعودة الديغولية ، نتيجة ما حلق هبم من أضرار جسيمة يف
%، و هو ما جعل صغار و  20يف حدود  1958-1957البورصة املالية حيث شهدت تراجع بني سنيت 

 .4متوسطي أصحاب األسهم يعيشون خوفا و هلعا خاصة و أن عددهم جتاوز مليونني و مخسمائة ألف
الشعور كما أدرك قادة اجليش الفرنسي أهنم خابوا خيبة مرة يف امليدان العسكري ، و جتسم عندهم هذا 

الذي حاولوا أن  1958ماي  13باخليبة و املرارة ، فبحثوا له عن ستار يتخطون به هذه اهلزمية ، فكان انقالب 
 .5يظهروه يف شكل انتصار سياسي كبري

                                                           
  7اجملاهد، العدد نفسه ، ص:  -  1
 .55، ص: 2007، مؤسسة احدادن للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر 1962 -1954زهري احدادن، املختصر يف تاريخ الثورة اجلزائرية  - 2
 .177ص:  -1999دار القصبة، اجلزائر  1962 -1946لعسكري علي كايف، مذكرات من املناضل السياسي اىل القائد ا - 3
 .  85-84، ص:1984حممد امليلي، مواقف جزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  - 4
 .8، ص: 1959أفريل  16، اخلميس 40اجملاهد، العدد - 5
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حىت إنه و من خالل مذكرات اجلنرال "شارل ديغول " األمل يصف اجلو العام عشية االنقالب أي بتاريخ 
الن" على وشك النجاح يف ختطي املرحلة إال أنه مت ذلك يف جو مل يكن أحد يعتقد ماي كان " بيار فليم 12

بفاعليته " إذ و يف الوقت نفسه كان االضطراب يزداد عنفا يف اجلزائر حىت أن الوزير " روبري ال كوست " كثريا ما 
احتاد مجعيات احملاربني  أعرب علنا عن ختوفه من حادث دبلوماسي مماثل لـ " ديان بيان فو " إىل جانب إصرار

القدماء من " إحداث حكومة إلنقاذ الوطن بكل لوسائل املمكنة " كما يضيف أنه حىت اجلنرال " رؤول ساالن " 
 .1أبرق إىل احلكومة الفرنسية ملمحا هلا احتمال حدوث رد فعل يائس لدى اجليش

فرنسيني املستوطنني و بعض األوساط و بالفعل ، وقع تواطؤ بني اجليش الفرنسي يف اجلزائر و السكان ال
املقربة إىل اجلنرال " شارل ديغول " وقامت مبظاهرات حاشدة تنادي بسقوط احلكومة و تعويضها بسلطة عسكرية 

العمومي متوجهني إىل اجلنرال ديغول لفك  2، حيث تزعم  اجلنرال " جاك ماسو " اجتماعا و كونوا " جلنة اإلنقاذ
 . األزمة

 : ماي ضمن طرفني أساسيني 13ملتآمرين يف أحداث و ميكن حصر ا
 أوروبيو اجلزائر –أ 

  أنصار ديغول –ب 
حبيث أن الطرف األول مثلته اجلمعيات و اللجان املتعددة ، و ما جيمعها خارج شعار " اجلزائر فرنسية " 

اهلند الصينية و الثورة هو انتماؤها إىل اليمني املتطرف الذي نادى و بقوة إىل الساحة السياسية نتيجة حرب 
 .3اجلزائرية بعد عزلته اليت عاشها منذ هناية احلرب العاملية الثانية

، بدأ املستوطنون بدورهم يشكون يف أداء القوات االستعمارية و عليه  1955أوت  20و بعد أحداث 
،جلان و مجعيات ميكن 4نباشروا يف تكوين مليشياهتم اخلاصة موازاة مع تكاثر الفيالق النظامية يف أرجاء الوط

  : اعتبارها هي النواة األساسية يف بروز الفكر التطريف و اليت ميكن تصنيفها إىل
قدماء احملاربني و جند على رأسها " أوغست أرنولد " الطيار الذي كان على اتصال وثيق هبا ، متيزت 

 . " بالقوة داخل فرنسا تزعمها " سنفييت " و بينهما العقيد "بورعوان

                                                           
 .24، ص: 1971عويدات، منشورات عويدات، بريوت، الطبعة األوىل، شارل ديغول، مذكرات األمل، ترمجة: مسوحي فوق العادة، مراجعة أمحد  - 1
 55زهري احدادن، نفسه املصدر، ص:  - 2

3 - Anne Marie Duration Crabol. Le temps de l'O.A.S , Edition complex paris, 1995 , p: 20. 
 135دار الرحيانة للكتاب، بدون تاريخ، ص:  مجال فرحات، السياسة األمريكية يف اجلزائر، نشأهتا ، تطورها، آثارها، - 4
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اجلمعية العامة لطلبة اجلزائر ترأسها " بيار لغيارد" الطالب يف معهد احلقوق، و هو من تزعم املظاهرات 
مقتحما اإلقامة العامة ببذلته العسكرية إىل جانب " جاك رونو"، ضمت هذه اجلمعيات أنصار اليمني املتطرف 

 .1داخل اجلامعات و الثانويات
أسه زعيم الكولون "روبار مارتل" الذي عرف بتعصبه الديين و تزمته *االحتاد الفرنسي الشمال إفريقي تر 

كما أنه يعترب من الذين استعملوا الكاغول إذ سبق و   2الشديد بفضل تتلمذه على يد اجلزويت باجلزائر العاصمة
، نفوذه 3أن ضبطته الشرطة الفرنسية بإحدى الفيالت ببئر مراد رايس اليت حوهلا إىل مركز للتعذيب  واالغتيال

 .4داخل أوساط الكولون و األقليات األوروبية تركه يتحكم يف حوايل ألف من املدنيني املسلحني
*البوجاديون يعتربون من أتباع " بيار بوجاد" الذي يعد من أكرب اإلقطاعيني باجلزائر إذ تزوج من إحدى 

الربملاين ، معارض للشيوعية ، مؤمن بفكرة أوروبيات اجلزائر ، من املعجبني باملاريشال " بيتان" ، معادي للحكم 
 .5االستعمار و بنفوق الرجل األبيض

كما أنه كان من أبرز املتشددين على ضرورة الضرب على كل من يعارض االحتالل الفرنسي باجلزائر و من 
كبري يف   أبرز أتباعه " غوتالييه" صاحب املطعم بباب الوادي و ذنبه " جوزيف أورتيز" هذا الذي كان له دور

معارضة  و منع تنصيب احلاكم العام باجلزائر "كاترو" ، حىت أنه ذهب أعبد من ذلك و يف سابقة خطرية حتدى 
 .6دولته برميه لرئيس احلكومة الفرنسية بالطماطم عند زيارته للجزائر

ذر شديد و عليه بات واضحا أن جالية املستوطنني أضحت ترصد تعيني القادة السياسيني و العسكريني حب
و بذلك أصبحت تتصدى و بكل قوة لكل مرشح ال يظهر صفات التطرف و العنف االستعماري كعربون وقائي 

. كل هذه اجلماعات 7ملبدأ " اجلزائر فرنسية" ذلك ما يفسر سقوط العديد من الوزارات واستبدال اجلنراالت بسرعة
اظ على تواجدها و صيانة امتيازاهتا ببقاء " اجلزائر دعمت املؤامرات و االنقالبات اليت كان هدفها األساسي احلف

 . " فرنسية

                                                           
1 - Anne Marie Duration Crabol . op., cit. , p: 19. 
2 - Claude Monton, la culture révolution en Algérie , le combat de Robert Mortel et ses amis, 
ed, pensée française , paris, 1972, p: 22. 
3 - J.P ould Aoudia , Autopsie d’un assassinat , Alger, 15 Mars 1962 , ENAL , Alger , 1994 , p : 
137. 
4 - Claude Monton , op  ,  cit, p: 233.  
5 -M’hamed Youcefi, L’OSA et la fin de la guerre d’Algérie , ENL, Alger 1985, p: 20. 
6 - Yves Courrière, le temps de l’      ,1955-1957, œil, p: 218.  

 .136فرحات، مرجع سابق، ص:  - 7
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رغبة الكولون األكثر تشددا إىل جانب شخصيات من النظام السياسي الفرنسي و الذين كانوا يرغبون يف 
طة من التغيري سعوا إىل تنشيط تلك اخلاليا و اجلمعيات ميدانيا و الذين متيزا بالتنظيم اجليد ، يأملون يف أخذ السل

 .1قبل اجليش الفرنسي من أجل إنقاذ املوقف
أما الطرف الثاين و الذي يتمثل يف الشخصيات السياسية الكثرية اليت سعت و عملت على رجوع اجلنرال 

 1955شارل ديغول إىل السلطة مثل " شابان دملاس " و " جاك سوستيل" الذي كان حاكما عاما للجزائر من 
م لفكرة بقاء " اجلزائر فرنسية " و الذي كثريا ما راوده حلم تكوين حكومة خالص املناصر و املدع 1957حىت 

 .2وطين برئاسة ديغول
مبا يف ذلك النشطني األوروبيني و الفرنسيني مثل " ميشال ديريي " الذي رفض التدخل يف الشؤون 

إىل جانب " ليون   3الداخلية لفرنسا مستنكرا ضعف حكومة تسمح بذلك يف مساعي واشنطن ضمن هذا امللف
 .4دلباك " الذي يعد من الشخصيات السياسية اجلديدة املدعمة ملسار عودة اجلنرال ديغول إىل السلطة

هؤالء و غريهم يطلق عليهم بالديغوليني ، إال أنه من الواضح أن الثورة اجلزائرية قد بعثرت أوراق اجلمهورية 
 الشؤون العسكرية، و العسكري يشتغل بالسياسة ، هلذا اشرتك الرابعة فأصبح الرجل السياسي ميتهن و يتدخل يف

و ال  ميكن  أن   5االثنان يف املؤامرة و تبنوا االنقالب و من ورائهم " جاك شابان دملاس " وزير الدفاع الفرنسي 
أن يرتأسها نستغرب إذ أن قائمة أعضاء جلنة اإلنقاذ جند هبا ثالثة عقداء وهم " ديكاس، تومازو،تر نكييد "على 

هذا األخري الذي تزعمها حبكم أن األوروبيني كانوا أشد حبا له و رأوا فيه خالصهم مما 6اجلنرال " جاك ماسو" 
، كان خمطط االنقالب جاهزا ، إذ أصبح يف  1958ماي  11، و مع أمسية األحد 7هم فيه من يأس و قنوط 

 8زائرالواقع نظامان وجها لوجه ، أحدهم بباريس و اآلخر باجل
وضع يشرحه اجلنرال " شارل ديغول " من خالل مذكراته بقوله:" مل يكن بوسعي أن أرتاب بأن االنفجار 
أصبح قريبا، و يف الوقت نفسه مل خيامرين الشك أيضا أنه كان يرتتب علي أن أدخل املعركة ،و يف الواقع منذ 

                                                           
1 - patrick Eveno et Jean Planchais, la  guerre d’Algérie dossier at témoignages Haplonic, Alger, 
1990, p: 218. 

 .230، ص 1985برنارد ليدويدج ، ديغول ما له و ما عليه، ترمجة مسيح السيد، دار طالس،  - 2
3 - Mahfoud Kaddache , Et l’Algérie se libéra 1954-1962  , Alger, 2003.p: 101. 
4 - Patrick Evens et Jean Planchais, op, cit, p: 203. 
5 - Ibid., p : 213. 
6 - Ibid., p : 206. 
7 - Ibid., p : 207. 
8 -Anne Marie Duration Crabol . op., cit. , p: 21. 
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رية ... و خطيت يف فرنسا بتأييد الكثري من تألب اجليش ضد اجلهاز احلكومي، بعد أن صفقت له اجلماهري الغف
املواطنني الساخطني، يف حني كانت احلكومة تبدي ارتباكها و عجزها ...حينئذ أضحى واضح أننا سائرون 

 .1مباشرة حنو اهلالك "
قام الضباط الفرنسيون باإلعالن عن انقالب عسكري يف اجلزائر بقيادة اجلنرال  1958ماي  13و بتاريخ 

ماسو"، و أعلنوا عن استالمهم احلكم مث أذاعوا ما مسوه مبجلس الثورة العسكري موجهني نداء للجنرال " جاكا 
ديغول دعوه إىل تسلم احلكم يف فرنسا و على إثر ذلك تفاقمت األزمة و اضطربت األمور يف فرنسا وأصبحت 

 .2على شفا من احلرب األهلية 
جار يعمل على تفجريه كل من غالة الضباط و املعمرين و و يف اجلزائر العاصمة بركان على وشك االنف

األوروبيني الداعني إىل " إبقاء اجلزائر الفرنسية "، خالف حاد بني املظليني و املشاة و سخط يتعاظم ضد القيادة 
 . 3العامة للجيش حتت تأثري و زعامة " ساالن" ، نقد الذع للحكومات املتعاقبة 

جلنرال ساالن قيادة من املدنيني و العسكريني يف كل جـهـة من جـهات كون ا  1958ماي  21وبتاريخ 
 .4عماالت اجلزائر 

يومها انطلقت مظاهرات ظاهرها عصيب على مقتل اجلنود الثالثة ، حيث بدا املتظاهرون حاملني للزهور 
ىت ساالن" ، إال حنو نصب املوتى فحضر ساعتها اجلنازة كل من اجلنرال " جو هود و آالر و ماسو و بينو و ح

أن لغيارد و مجاعته سرعان ما أفصحوا عن نواياهم و رغبتهم إذ اجتاحوا اإلقامة العامة دون أن يكون هناك 
تدخل من شرطة مكافحة الشغب و حىت مظليو اجلنرال " ترينكيه "، فعبث املتظاهرون بكل الوثائق و أجهزة 

 .5املكاتب اليت رموها من النوافذ 
الكثري من األشرطة التارخيية حول هذا اليوم ، و عليه انتهت اجلمهورية الرابعة و اليت  و ذلك ما تفنده

شبهها دمحاين توايت يف مذكرته " بالثور الالهث الذي ينتظر ضربه بالسيف " . أطلق املستوطنون العنان لصخبهم 
أرض اجلزائر ، لن يتجسد  حىت إهنم تظاهروا حبمل شعارات التآخي ، تآخي مل يتجسد منذ أن وطئت أقدامهم

                                                           
 .25 -24ص :  -شارل ديغول، مصدر نفسه، ص  - 1

 ، اجلزء الثاين، دار الغرب للنشر و التوزيع.1962 -1830ادريس خضري، البحث يف تاريخ اجلزائر احلديث  - 2
 . 117علي كايف، مصدر سابق، ص:  - 3

4 - Raphaëlle Branche , Torture la république en accusation , Histoire N°15,mars  2002, p: 59 
  43ص: 2000-1999، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث و املعاصر، 1962 -1961دمحان توايت ، املنظمة املسلحة السرية يف اجلزائر  -5
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إال يف الظاهر من اجل هتدئة الوضع لصاحلهم خاصة بعدما شعروا باخلطر ، فاستعملوه كشعار غطاء لنواياهم 
 .1السيئة اليت هدفها األساسي الوصول إىل فصل اجلزائر عن فرنسا 

همتها األوىل العمل على ماي شكلت جلنة السالمة العامة متثل جمموع اجلزائر مبا فيها الصحراء م 23و يف 
ماي و أخطر من ذلك التهديد بالزحف على فرنسا ) باريس ( ، انقالب من قلب اجلزائر و  13شرعية جلنة 

 .2جبيشها و غالة         ) مستوطنيها ( و أوروبييها 
و و اتضح تراجع سلطة باريس على شؤون اجلزائر تراجعا واضحا أمام املتطرفني و استسلموا ملطالبهم 

رغباهتم اجلنونية ، و ختلوا شيئا فشيئا عن سلطاهتم املدنية حىت أصبحت كامل السلطات بأيدي املتطرفني و 
 .3العسكريني يف اجلزائر

لذلك أحس اليمني املتطرف بأنه أصبح قويا أكثر من أي وقت مضى خاصة و أنه مل يطح حبكومة فقط 
شأت فيه و بشكل قوي لدى الكثري من السياسيني و بل باجلمهورية الرابعة بأكملها ، يف نفس الوقت ن

العسكريني و خاصة املتطرفني حركة متزايدة حنو اللجوء إىل شخصية ديغول إذ يقول : " سواء أ أعربوا عنها علنا 
باحثني عن شخصية 5" على الرغم ممن عارضوا رجوعه املمثلني يف جمموعة السبع  4أو هتامسوا هبا فيما بينهم

ن إياه بأنه تثاقل حىت أنه ظهر يف شخصية امللك آملني أن يبقى حتت املراقبة فارضني عليه شروطهم أخرى مذكري
 .6من خالل جلنة اإلنقاذ الوطين 

إال أنه كان يدرك إدراكا جيدا أن قادة اجليش و حىت أوروبيي اجلزائر سامهوا يف تدعيمه و مساندته للرتبع 
 بقائه خاضعا ملطالبهم حمافظا على امتيازاهتم السياسية و االقتصادية اليت على كرسي القيادة مرة أخرى ، أملهم يف

 .7متتعوا هبا يف اجلزائر منذ بداية االحتالل ، رافضني التفاوض مصممني على عدم التنازل عن مكتسباهتم 
و بشكل   لذلك تباطأ شارل ديغول يف تلبية النداء تاركا اجلو يزيد تعفنا ، بعد مناورة و عمل واسع جنح

، و 1كبري يف لعب أوراقه سياسيا مع معارضيه ليعود إىل احلكم ليس بقوة السالح بل بالطريقة الشرعية املعتادة 
                                                           

 .135، ص:  1991عمار قليل، ملحمة اجلزائر اجلديدة، الطبعة األوىل، اجلزء األول، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر،  - 1
 .118مصدر سابق، ص:  علي كايف ، - 2
 4، ص:  1961أفريل  25، بتاريخ 14اجملاهد ، العدد  - 3
 .22شارل ديغول، مصدر سابق، ص:  - 4
مكونة من) بيار لغيارد، روبري مارتل، موريس كريسبان، ماتر باي، جوزيف  1958ماي  13جمموعة السبع هي اليت لعبت دورا كبريا يف أحداث  -5

  لوفابر، روجي قوتاليي(.اورتيز، الطيب برنارد 
6 - Jean Jacques Jordi et GUY pervillé, Alger 1940 – 1962 une ville en guerre ,édition 
autrement , collection, mémoire , N° 56, p : 189. 

، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ، بريوت، 1962(، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 433عمار بوحوش، )مرجع سابق ص:   - 7
 .433 -432ص :  -، ص1997
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بتأييد شعيب اكتسبه بعد حترير فرنسا من االحتالل النازي و خبلق نفوذ و دعم لسياسته اجلديدة بتقوية سلطة 
السياسة الفرنسية دون تأثر بدل ترك املبادرة للقوى املوازية  الدولة حىت تتمكن حكومة باريس من توجيه و تسيري

 .2يف اجلزائر أن تصنع القرار السياسي الفرنسي و تطيح بأي حكومة ترفض أن ختضع لرغباهتم و أهدافهم 
لكن ما ثبت أن ظروف قيام اجلمهورية اخلامسة محلت يف طياهتا بذور اهنيارها نتيجة أن الذين كانوا 

دة ديغول هم من اجلنراالت املتمردين ، غالة االستعماريني األوروبيني و الذين أصبح اجلنرال يكيل السبب يف عو 
 . 3هلم باملدائح بالرغم مما حفظ له حىت يتملص من ضغطهم 

 

                                                                                                                                                                                     
 .236برنارد ليدودج، مرجع سابق، ص:  - 1
 .433، ص: 1997الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، ، 1962عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية اىل النهاية  - 2
  .3، ص: 1961سبتمرب  25، بتاريخ 105اجملاهد، العدد  -3
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 فلسفة اليومي 

 واألخالقيات اجلديدة
 

 شريقي أنيسة د.
 2أستاذة مؤقتة جامعة وهران 

   
 ملخص : 

يعد االهتمام باليومي مركز اهتمام الفكر املعاصر فهو مرتبط ارتباطا مباشرا حبياة اإلنسان ومشاكله من حيث      
اخلاص و الكلي  حيث أصبح لليومي قيمة فكرية من حيث أنه حيمل أنه حيمل جمموعة من اإلشكاليات اليت 

يا يف التفكري الفلسفي و العالقة بينهما هي تقرتن باإلنسان بشكل مباشر فاليومي دائما موضوعا مهما وأساس
 تكاملية باعتبار أن اليومي هو الصورة احلقيقية للتفكري الفلسفي .

 الكلمات المفتاحية : 

 األخالقيات اجلديدة .  -اليومي وإشكاليات املعاصرة  –الفلسفة و اليومي –اليومي 
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 مقدمة:

مي وعالقته بالفلسفة مع توضيح العالقة املوجودة مع املشكالت الفلسفية من خالل هذا املقال حناول البحث يف اليو  
املعاصرة و ميكن طرح إشكالية أساسية ما هو الدور الذي تلعبه الفلسفة يف احلياة اليومية ؟وهل فعال ممكن أن تكون 

إشكاالت  األساسية وعلى هذا جند أن فلسفة اليومي  عمدت أن حتل هذه   الفلسفة هلا عالقة باليومي ومشاكله؟
يف احلياة اليومية لإلنسان اليت كانت سببا يف احلروب واستعالء األقوياء باسم تكنولوجيا احلرب على الضعفاء و 
طمس كرامة اإلنسان واالستهانة بكل القوانني والتنظيمات اليت وضعها اإلنسان قصد بناء جمتمعات متحضرة، تنشد 

ل األخالقية أحد أهم الركائز اليت استند عليها اخلطاب الفلسفي يف جماالت التفكري السالم والقيم اإلنسانية، فاملسائ
اإلنساين،إذ تطرقت للعديد من اإلشكاليات الراهنة،وهنا خنص بالذكر األخالقيات احلديدة اليت  متس القانون 

 ....والصحة  واحلرية واحلوار و البيئة و الفضاء والتكنولوجيا

    اليومي:

لليومي مفاهيم عديدة فهذا اللفظ ميكن أن يوحي بالرتابة ، االجرتار ،االنغالق، اخلمول والكسل الفكري و  
التسليم به  فمفهوم اليومي ارتبط ارتباطا مباشرا مبا هو سليب و سيئ  الن اليومي يفرض على اإلنسان جمموعة من 

دها و غالبا ما تكون هذه األفكار مصدرها األخر و األفكار اليت جترب الفرد على تقبلها من غري فحصها أو نق
 اليومي ليس جمرد افرتاض بل موجود على ارض الواقع و قد مارسه العديد من الفالسفة نظر لقيمته الفكرية .

" إن الفلسفة بصفة عامة ليست منعزلة عن حياة الناس فهي للحياة ومن اجل احلياة، وكل فلسفة ال تعمل     
ياة تعد فلسفة حمكوما عليها بالفشل ،ومن املعلوم أن الفلسفة تعتمد على العقل اإلنساين و بناء على تنمية احل

اإلنسان ال يتصور بدون عقل، ومن هنا فان تأكيد دور العقل يف اجملتمع و محاية هذا العقل وصيانته من كل ما 
 .1املعاصر بناء سليما" يعكر صفوه وتنميته و االرتقاء به من شأنه أن يساعد على بناء اإلنسان

فالفلسفة تعمل على اسرتجاع اإلنسان إلنسانيته وهلذا كان من بني أهم توجهات الفلسفة هو التفكري يف       
اليومي الن هذا اليومي الذي نتكلم عنه هو مبثابة إشكاال يستدعي التفكري يف كل جوانبه و ال جند مفهوم حمدد 

                                                           
 19،ص 2018، 1مصطفى النشار ، الفلسفة التطبيقية و تطوير الدرس الفلسفي العريب ، روابط للنشر والتوزيع مصر ، ط  1
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فيلسوف نظر لفلسفة اليومي من جانب خاص و الفكرة الصائبة هي أن لفلسفة اليومي عند الفالسفة فكل 
 املنطق يفرض علينا تطبيق الفلسفة يف مجيع أمور احلياة اليومية  فهي مبثابة واقع ال بد ان نعيشه .

" إن بلدا يفقد الفلسفة البد أن يكون قد فقد الشعور بوجوده ،فهي إحساس  جان الكوراويف هذا يقول      
.  فالفلسفة تعطي للحياة معناها احلقيقي و ال جيب على اإلنسان أن يتخلى عنها، ألهنا من 1ثقافة العصر بذاته"

و بذلك مل  اخلصائص األساسية لإلنسان فالتفكري الفلسفي ال يعلمنا كيف نفكر فحسب بل  أيضا كيف حنيا،
تعد الفلسفة حتليقا يف جمردات بل مواجهة لقضايا و مشكالت احلياة ، " إهنا تفجر إمكانات و طاقات عامل 

االنشغاالت الدائمة اليت ختص كل ما هو عمومي  2العيش ، وتنقل حمفزاته من جمال االنشغاالت النفعية املؤقتة إىل
  يف كل متفرد ".

يف مقّدمة كتابه " فلسفة احلياة اليومية: " سأحاول بالبحث إشكالية عالقة  يكيفتحي التر يقول الدكتور      
الفلسفة احلالية بالواقع العامل املعيش و أن القي بعض األضواء حول مقاربات اليومي املمكنة من وجهة نظر 

تلك اليت هيمنت عليها فلسفية و مطمحنا يف كل ذلك هو التأكيد على ضرورة التفكري امللحة يف جمتمعاتنا احلالية 
النظريات االقصائية اليت ترتدي ثارة ثوب التكنولوجيا ،مؤكدة أن الفلسفة ما هي إال أضغاث صالونات و تارة 
أخرى  ثوب التدين لتعلن أن التفكري الفلسفي يعادي يف كنهه اإلميان و ليس بالصعب دحض هذه األفكار 

ية ذات تقنيات خاصة و مآرب هي يف األساس عملية توضيح املسبقة ، الن الفلسفة من حيث هي ممارسة فكر 
. و اليومي غذاء 3ونقد و تشخيص ضرورية هتم كل من يريد أن يتعامل بذكاء و جناح مع واقعه و جمتمعه "

لفلسفة والفلسفة هي غذاء لليومي و قانون احلاجة هو الذي حيكم و يتحكم. ،  فالعالقة بينهما ال تنفصل 
 بقضايا اليومي و مهوم العصر و تاريخ الفلسفة يتبث ذلك.فالفلسفة لصيقة 

يقرر زكي نجيب محمود و و املعروف أن التفكري الفلسفي يبدأ من احلياة اليومية يف حياة الناس ويف ضوء ذلك 
 "انه من ممارسة الناس يف حياهتم  اليومية اجلارية يبدأ الفكر الفلسفي نشاطه،وذلك جللب األنظار إىل أن آخرون

الفلسفة ال تبدأ من فراغ ،بل هي ترتكز على أمور الواقع لتجعل من هذا الواقع نقطة االبتداء يف سريها فإذا كان 
الناس يف حياهتم الواقعية حيكمون باحلق على أقوال،وباخلري على أفعال،وباجلمال على أشياء ،فالبد أن تكون 

كثري من احلاالت ال يكونون على وعي كامل بتلك   لديهم املعايري اليت على أساسها حيكمون، غري أهنم يف
                                                           

21اجملع نفسه ،ص  1  
.58نور الدين الزاهي ، الفلسفة و اليومي ، ب ط ، ب س، ص   2  
 . 6، ص 2009،  1فتحي الرتيكي ، الفلسفة و اليومي ،  دار املتوسط للنشر و التوزيع ، بريوت ،  ط  3
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املعايري. أما هذه املعايري فهي اليت يطلق عليها اسم القيم و أما الذي حياول أن يستخلصها من حياة الناس،لينقلها 
 1من اخلفاء إىل العالنية ،ومن الغموض إىل الوضوح فهو الفيلسوف"

هباتننه الفلسننفة الننيت أصننبحت هتننتم بنناليومي و أن نشننركها يف احلينناة و مننن هننذا جننند أنننه مننن الضننروري االهتمننام      
اليومية وان جنل حل الناس ينخرطون يف حركة التفكنري الفلسنفي وان ال تكنون قيند الفيلسنوف فقنط مادمنت تبحنث 

ة ، ومنن يف التفكري يف العامل املعيش و أن الفلسفة " بفروعها املختلفنة منادة للدراسنة ومواقنف للحيناة منادة للمعايشن
اجللننني أن األفكنننار الفلسنننفية واملنطقينننة والنفسنننية و االجتماعينننة هننني منننادة احليننناة النننيت نعيشنننها و العالقنننة بنننني املنننواد 

   2الفلسفية و احلياة تتيح جماال للتأمل و التفكري يف كال اجملالني ونقل األفكار من إحدامها لآلخر ".

تعنند التغننريات اهلائلننة الننيت تعيشننها البشننرية اليننوم الننيت  مل تشننهدها اإلنسننانية منننذ إهورهننا ولعننل ذلننك مننرده  إىل      
بننناألخالق تطنننور العلنننم والتكنولوجينننا( التقنينننةن،حيث زامحنننت منظومنننة القنننيم منتجنننة بنننذلك أخالقنننا جديننندة ع رفنننت 

بننالثورات العلميننة الننيت فتحننت أمننام اإلنسننان  حتدينندا ن والننيت ارتبطننت L’éthique Appliquéeالتطبيقيننة (
املعاصر آفاقا واسعة لفهم الطبيعة احليوية واجلامدة خاصة منها ثورة اجلينات واخلاليا احلينة ومسنتقبل البشنرية...ا ، 
هذه الثورات أعلنت موت اإلنسان املعنوي وأسست اإلنسان املادي الذي مل يعد يفهم من يكون وهنا جنند تندخل 

ة لإلجابنننة علنننى هاتنننه اإلشنننكاليات اإلنسنننان اجلديننند و القضنننايا املعاصنننرة وهنننذا منننن أجنننل مسنننامهة يف حنننل الفلسنننف
 املشاكل االجتماعية اليومية اليت تصادف اإلنسان .

فاألخالقيات اجلديدة فتبحث عما هو سائد  من زاوية حتقيق خري اجلماعة  يف االستعماالت البيوطيب ،  
أن مبحث االتيقا يشري إىل ثالث معان أو »وان يكن نقطة انطالقها الفرد . و   البيوبيئي ، البيوتكنولوجي
 هي:  3«يغطي ثالث جماالت 

 حبث عن معايري للسلوك أو القواعد. -

 حبث بنسقية التفكري وعمقه . -

 ممارسة واقعية لتحقيق القيم ، وليس جمرد حبث نظري يف القيمة .    -

                                                           
   20مصطفى النشار ، الفلسفة التطبيقية و تطوير الدرس الفلسفي العريب، املرجع السابق،ص  1

 .24املرجع نفسه،  ص     2
 . 8، ص  2015ديسمرب  4حممد جديدي ، البيواتيقا مقاربة علمانية ، جملة مؤمنون بال حدود ، املغرب ،   3
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جملتمع الواحد وبني هنذا األخنري واخلناري بيند أن الطبيعنة ال حتتنل أي مكنان وهي تنظم العالقات بني أفراد ا      
إن األخنننالق تننننظم السنننلوك البشنننري داخنننل اجملتمنننع وتبلنننب منننداها حينمنننا ينننتم اسنننتبطاهنا »يف تعرينننف األخنننالق  

ام مبنا تعاقند داخليا من طرف األفراد وهي خطوة يف اجتناه االتيقنا باعتبارهنا التنزام فنردي عمينق يتجناوز جمنرد االلتنز 
وبالتنناجن جننند أن الفلسننفة اليننوم أصننبحت هلننا أمهيننة خاصننة وواضننحة أصننبحت هتننتم باملسننتقبل و   1«عليننه اجملتمننع

 بالتاجن اتضحت مهمة الفيلسوف املسامهة واالرتقاء هبذا التفكري .

فة وهنو هي فكنر أخالقني جديند جناء كتجديند ملبحنث أو فنرع أساسني منن فنروع الفلسناألخالقيات اجلديدة    
 حسنننب التقسنننيم الكالسنننيكي للفلسنننفة إىل ثالثنننة مباحنننث أساسنننية هننني axiologie االكسنننيولوجيا»

 .2« أو مبحث املعرفة  و االكسيولوجيا أو مبحث القيم *االبستيمولوجيا  االنطولوجيا أو مبحث الوجود

جمموعنننة القواعننند األخالقينننة  و اذا أردننننا تعرينننف األخالقينننات التطبيقينننة او األخالقينننات اجلديننندة نقنننول :"أهننننا   
العلميننة اجملاليننة، تسننعى لتنظننيم املمارسننة داخننل اتلننف ميننادين العلننم و التكنولوجيننا ومننا يننرتبط هبننا مننن أنشننطة 
اجتماعينة و اقتصنادية و مهنينة ، كمنا حتنناول أن حتنل املشناكل األخالقينة الننيت تطرحهنا تلنك املينادين ،ال انطالقننا 

ومنن أبنرز  3قة، بل اعتمادا على منا ينتم التوصنل إلينه بواسنطة التنداول و التوافنق"من معايري أخالقية جاهزة ومطل
 هي كالتاجن :  عمر بوفتاسجماالت األخالقيات اجلديدة كما قسمها الدكتور 

وقد استعملت مصطلحات  Bioéthique  أخالقيات الطب و البيولوجيا او البيواتيقا -01
بالعربية تعرب عن هذا اللفظ املركب مثل" البيو أخالق " البيو أخالقيات "،"األخالق وعلم احلياة 
"،"األخالق البيولوجية"،" األخالق العلمانية " ... ا  إضافة إىل هذه االستعماالت يف البحوث العربية 

                                                           
ص  ، 2015،  1جمموعة من املؤلفون النظرية األخالقية من سؤال التأسيس إىل اخرتاق املمارسة السياسية ، منشورات ابن الندمي ، اجلزائر، ط  1

280 
وهي لفظ مركب من لفظني احدمها   Epistemologyويف االجنليزية  Epistémologieاالبستيمولوجيا يف الفرنسية   *

وهو النظرية مبعىن إذن فاالبستومولوجيا تعين نظرية العلوم  أما يف  logosوهو العلم واآلخر لوغوس   épistèmeابستيما 
،دار 1معجم مجيل صليبا  ،املعجم الفلسفي ،يف العلوم و فرضياته ونتائجه.ينظر االصطالح فهي دراسة نقدية ملبادئ اتل

 .33، ب ط، ص 1982الكتاب اللبناين ، بريوت،
علي عبود احملمداوي وآخرون  البيوايتيقا واملهمة الفلسفية أخالق البايولوجيا ورهانات التقنية ، منشورات االختالف  ، اجلزائر   2
 .277، ص 2014، 1، ط

 110،ص  1،2017أمحد عبد احلليم عطية، اتيقا الراهن، االجتاهات االخالقية املعاصرة،  القاهرة،ط   3
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وقد أصبح منتشرا عامليا  يف معظم األحباث اليت هلا  استعمل " بيواتيقا " كتعبري عن هذا املبحث اجلديد
 عالقة باملوضوع .

تدل كلمة البيواتيقا على جمموعة من األحباث » و التعريف الوارد يف موسوعة " املصطلحات الطبية " :        
و  ن أسئلةواخلطابات واملمارسات اليت تتميز عادة بطابع تعدد االختصاصات  واليت تضع كهدف هلا اإلجابة ع

، فظهور البيواتيقا كمصطلح جديد  1«قضايا أخالقية أثارها تقدم العلم والتكنولوجيا يف ميدان الطب والبيولوجيا 
يعل هويتها مثرية للجدل والنقاش الن وضعيتها تتأرجح بني عدة معارف وعلوم إضافة إىل محولتيها االيديولوجية  

ني به من مسؤولية جتاه اإلنسانية املستقبلية والبعيدة هذا من جهة ومن التعبري عما صبحنا ملزم» والبيواتيقا هي
حبث جيرى على  جهة آخرى تعين البحث عما يلزم من أشكال التقدير واالحرتام للشخص اإلنساين  وهو

  2«األخص بالنظر يف القطاع احليوي _ الطيب وتطبيقاته 

يت تكون نتيجة للبحوث والتطور يف اجملال البيوطيب و معىن اتيقي البيواتيقا تدرس املسائل ذات البعد االتيقي ال    
هنا يعرب عن أن هذه املشاكل تطرح أسئلة و نقاشات هلا عالقة بالقيم والقواعد األخالقية  وعندما نقول البحوث 

 و  التطور أي البحوث  من اجلانب  التقين والعلمي وتوإيف نتائجها على العامل املعيش  .  

و هلا عالقة مباشرة مبيدان البيئة وما : L éthique de  Environnentقيات البيةة أخال -02
يطرحه من تساؤالت أمهها هل ستستمر موارد البيئة دون نفاد كما تتم عن ذلك الطريقة اليت نستغل هبا تلك 

اليت جيري بينها حوار حول املوارد  ؟ ما هو اإلنسان اجلديد الذي تبشر به الفلسفة البيئية؟ وما هي أهم التيارات 
 املعضالت  البيئية األساسية ؟

: وترتبط مبيدان احلياة االقتصادية و   L éthique de économique أخالقيات االقتصاد -03
تعترب من ضمن امليادين األساسية اليت أصبحت تعرف يف العقود األخرية تزايد الطلب على حتت عناوين عديدة 

ة و أخالقيات األعمال احلرة، و أخالقيات املقاولة،و أخالقيات التسيري و التدبري مثل : أخالقيات التجار 
 االقتصادي.

مباشرة مبجال التكنولوجيا :  ترتبط L éthique de l informatique أخالقيات المعلومات -04
 املعلومات . املعلوماتية "اليت تشمل اتلف التقنيات اليت ختص إنتاي و مجع و حفظ و نشر وبث و اسرتجاع

                                                           
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة   1
 111، ص  2001، 1جاكلني روس ، الفكر األخالقي املعاصر ، ت عادل العوا ، منشورات عويدات ، بريوت ، ط  2
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: وهي "مرتبطة مباشرة  L éthique des Mass media أخالقيات اإلعالم و االتصال -05
بالثورة التكنولوجية احلاصلة يف ميدان وسائل اإلعالم يف تقاطع مع الثورة املعلوماتية و خاصة يف إطار االنرتنت و 

و تيرال بينام أخالق الحاسوب والمعلومات نذكر يف هذا اجملال بعض الدراسات املرتمجة للعربية مثل دراسة 
 .1كل زيمر أخالقيات البحث في االنترنت|"اليزابيت بوتشانان و ماي دراسة

و هي  و هي من جماالت األخالقيات اجلديدة:  Techno éthiqueأخالقيات التكنولوجيا   -06
تلتقي بدورها مع حماالت أخرى مثل أخالقيات التكنولوجيا و اإلعالم و أخالقيات تكنولوجيا املعلومات ...ا  " 

التكنولوجية إشكالية أخالقية نوعية ،إضافة إىل املشاكل األخالقية العامة اليت و يطرح كل ميدان من هذه امليادين 
تطرحها عالقة اإلنسان بالتقنية ،وخاصة بعد أن أصبحت التقنية هي املوجه الرئيسي لكثري من تعامالتنا اليومية 

 . 2من أشدها تعقيدا "

: هلا عالقة   L éthique de Technologie spatiale أخالقيات تكنولوجيا الفضاء -07
مباشرة بالفضاء و هذا راجع إىل تطور تكنولوجيا الفضاء طرحت مسألة القواعد األخالقية "أصبحت تفرض 
نفسها يف إطار التعامل مع هذا اجملال الواسع الذي يرتبط بكثري مما حيدث يف عاملنا املعاصر و أصبح هو اآلخر 

غالل الفضاء حكرا على دول معينة دون غريها ، وهل سيأيت يطرح تساؤالت من شاكلة إىل مىت سيستمر است
زمان يقسم فيه الفضاء إىل مناطق نفوذ كما يسيطر باحلدود كما حيصل بالنسبة للرب و البحر ؟وهل ميكن أن نعثر 
 .3على إروف مالئمة للحياة خاري الغالف اجلوي ؟ وهل بوسع اإلنسان أن يعيش يف كوكب آخر غري األرض؟"

و جند من هذا أن عالقة األخالقيات اجلديدة  بفلسفة اليومي هلا عالقة مباشرة باإلنسان و حياته            
اليومية يف مجيع جماالهتا االجتماعية و الطبية و القانونية والبيئية و التكنولوجيا و التقنية وغريها من جماالت احلياة، 

 وإعادة النظر يف كل هذه امليادين .

فع بطرح أسئلة جديدة تتعلق حبياة ومصري اإلنسان و أخالقيات احلياة اليومية وهذا ما تبحث فيه و هذا ما د   
فلسفة اليومي و مل يقتصر دور الفالسفة املعاصرين يف إمداد الفكر األخالقي اجلديد بل سامهوا يف اغناء احلوار 

دة يف تطوير أهم اجملاالت احلياة املرتبطة الذي يدور يف ميادين  علوم احلياة .و هبذا سامهت األخالقيات اجلدي

                                                           
 .111الراهن ، املرجع السابق ،ص أمحد عبد احلليم عطية، اتيقا  1

 .07عمر بوفتاس ، األخالقيات التطبيقية ومسألة القيم، الربطة احملمدية للعلماء، املغرب ،بط،ب س، ص    2
 املرجع  نفسه ، نفس الصفحة .  3
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بشكل مباشر باإلنسان واليومي تطوير حقوق اإلنسان و اجملال الطيب من خالل البيواتيقا، و لعبت هذه 
 األخالقيات دورا بارزا بشكل عام يف تطوير فلسفة اليومي.

 

 قائمة المراجع :   

 .1،2017االخالقية املعاصرة،ا لقاهرة،طأمحد عبد احلليم عطية، اتيقا الراهن، االجتاهات  -00
 عمر بوفتاس ، األخالقيات التطبيقية ومسألة القيم، الربطة احملمدية للعلماء، املغرب ،بط،ب س. -02
 .2015ديسمرب  4حممد جديدي ، البيواتيقا مقاربة علمانية ، جملة مؤمنون بال حدود ، املغرب ،  -00
 2018، 1الدرس الفلسفي العريب ، روابط للنشر والتوزيع مصر ، ط مصطفى النشار ، الفلسفة التطبيقية و تطوير   -00
 .2015،  1جمموعة من املؤلفون النظرية األخالقية من سؤال التأسيس إىل اخرتاق املمارسة السياسية ، منشورات ابن الندمي ، اجلزائر، ط -00
 نور الدين الزاهي ، الفلسفة و اليومي ، ب ط ، ب س. -06
رون  البيوايتيقا واملهمة الفلسفية أخالق البايولوجيا ورهانات التقنية ، منشورات االختالف  ، علي عبود احملمداوي وآخ -00

 .2014، 1اجلزائر ، ط
 .2001، 1جاكلني روس ، الفكر األخالقي املعاصر ، ت عادل العوا ، منشورات عويدات ، بريوت ، ط  -00
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 فلسفة الضحك 

 وسيكولوجية اإلنسان املتفتح
 

 -2-جامعة اجلزائر -قسم الفلسفة/طالبة دكتوراه : ساميحة أزبوش
  -2-جامعة اجلزائر -قسم الفلسفة / عبد العزيز بن يوسفإشراف:ا.د.

 
 

 الملخص:
يعترب شكال من أشكال التعبري الذي حيلل هذا املقال موضوع الضحك وأبعاده الفلسفية والعلمية. وهو 

يظهر يف سلوك اإلنسان على شكل مرح وفرح وفكاهة وسخرية وما شابه ذلك. وقد يكون رد فعل فيزيولوجي 
نتيجة املرور خبربة ما أو ظرف ما. مع العلم أن الضحك كسلوك إنساين مرتبط باحلياة الشعورية والالشعورية يف 

ع صوره.  وقد يكون فعال مقصودا يهدف إىل إحداث تغري يف سلوك الناس إطار التفاعل االجتماعي يف مجي
وسعادهتم وحبهم للحياة أو الضحك عليها. وقد يكون الضحك جسرا يف عملية التواصل بني األنا والغري. وقد 
باهبا اهتم الفالسفة والعلماء هبذه الظاهرة النفسية وبعالقاهتا مع الظواهر األخرى. وحاولوا جاهدين فهم أس

 وغاياهتا واالستفادة منها. مث التخلص من سلبياهتا.
 الكلمات الدالة: 

 .فلسفة الضحك، سيكولوجية متفتحة، الفكاهة، السخرية، عملية التواصل، الكوميديا، فعل فيزيولوجي
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 مقدمة
نفس عامة، لقد شغل موضوع الضحك اهتمام الكثري من الفالسفة وعلماء الفيزيولوجيا واألطباء وعلماء ال

واملشتغلني يف حقل الكوميديا والفكاهة خاصة، وذلك منذ البدايات األوىل للحياة االجتماعية اليت تضبط 
العالقات بني الناس وفق قواعد متعارف عليها. وللضحك أبعاد معرفية وأنطولوجيا واجتماعية تتفاوت قيمته من 

خر. فالضحك، مثال، عند النساء خيتلف عن الضحك جمتمع آلخر ومن فئة اجتماعية إىل أخرى ومن جنس إىل آ
René Descartes ( "1596-1650 ) عند الرجال. فقد اعتربه فالفيلسوف الفرنسي "رينيه ديكارت

انفعاال، وتوصل إىل هذه النتيجة بعد حتليله العميق ألوجه الصلة املوجودة بني النفس واجلسد. وهذا يف كتابه 
م. وهذا ما ذهب إليه بعض 1649الذي نشر سنة  «les passions de l’âme"انفعاالت النفس 

الفيزيولوجني والفالسفة كذلك. حبيث اهتموا باالنفعاالت اليت يثريها الضحك. يقول ديكارت عن الضحك بأنه 
و قد مت ربطه بالفرح املعرب عن املشاعر )) الضحك أحد  1)) هو كل ما يستطيع أن ينفخ الرئة بشكل مفاجئ((

 .2الشارات األساسية للفرح((
( نفى أن يكون الضحك 1820-1903" )Herbert Spencer لكن الفيلسوف "هربرت سبنسر

جمرد فعل فيزيولوجي ال يعكس إال البعد احليواين يف اإلنسان. وال ميكن اعتباره جمرد فعل سيكولوجي حبت كما 
ه املقاربة السيكولوجية باعتبارها أن الضحك ما هو إال تعبري مباشر أو رمزي عن الغبطة والرضا والسرور تقر 

( يف كتابه "النكتة 1856-1939" ) Sigmund Freud واالرتياح واالنشراح، كما اعتربه "سيغموند فرويد
بكونه  1905ة " سن Jokes and their relation to the unconsciousوعالقتها بالالشعور 

يلعب دورا أساسيا يف التخلص من رقابة األنا األعلى، ووسيلة أشبه ما تكون باألحالم اليت يهرب فيها اإلنسان 
من وعي الصحو ومنطقة اليقظة. فالضحك عند "فريد" خمتزل يف أحالم اليقظة، وهي آليات الشعورية تسعى إىل 

اقع. إذ يعتقد فري أن الفكاهة ترجنا إىل طفولتنا وحريتنا قبل ختفيف حدة اإلحباط الذي حتس به الذات جتاه الو 
  3وعينا بسلطة الرقيب أي سلطة اجملتمع وما يغرسه فينا وهو األنا األعلى.

احمللل النفسي "جاك الكان  لكن ال ميكن اعتبار الضحك انعكاسا ملا هو ال شعوري فقط وهذا ما أكده
Jacque Lacan( "1901-1981حبيث ال مي ) كن اختزال الضحك يف االندفاعات الغريزية. والغرائز

األولية. ألن الالشعور يعمل يف أمكنة خمتلفة، مثل ذكريات الطفولة، تطور اللغة، العادات والتقاليد واألساطري اليت 
 تساهم يف تشكيل الالشعوري اجلمعي.

                                                           
 .78، ص1993، 1زينايت، دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع، ط، تر: جورج انفعاالت النفسرينيه ديكارت، - 1
 .76، املرجع نفسه، صانفعاالت النفسرينيه ديكارت،  - 2

3- Freud Sigmund, «Jokes and Their relation to the unconscious   »; Newly 
tramslated from German and edited by James Strachey, the standard Edition,1905. 
Pp120-171. 



 الطاهر سعيدةكلية العلوم االجتماعية واالنسانية                                            متون                                جامعة موالي 

 175 2017ديسمرب  -العدد الرابع

 Henri "هنري برغسون مع العلم أن الضحك جزء من السلوك اإلنساين إذ يقول الفيلسوف الفرنسي
Bergson("1859-1941))وهو خاصية يشرتك فيها الناس من  1(: )) ال شيء هزيل خارج ما هو بشري

نفس الثقافة ومن نفس اجملتمع. ومن هنا تأيت املقاربة السوسيولوجية لتؤكد عن العالقة القائمة بني الضحك 
قافة النباهة وأخالقيات التفكري اهلادف، بقدر ما واآلخر يف بعده اجلمعي. فبقدر ما يساهم الضحك يف نشر ث

يساهم يف نشر ثقافة االحنطاط اليت تقدس ثقافة الغري على حساب ذاته وهذا ما عرب عنه "هنري برغسون"  يف  
 .2كتابه "الضحك" حبيث اعتربه خاصية تتعلق باإلنسان ويشرتك فيها الناس من نفس الثقافة ومن نفس اجملتمع

ق ستحاول هذه الورقة البحثية استجالء مفهوم فلسفة الضحك وسيكولوجيا اإلنسان ويف هذا السيا
املتفتح، وذلك من خالل البحث عن األسس الفلسفية لتفسري الضحك يف كل أبعاده عرب منهج حتليلي نقدي، 
تباره وهذا لنبني ما املقصود بالضحك يف املبحث الفلسفي؟ وبأي معىن يعترب الضحك فلسفة؟ وكيف ميكن اع

 واجهة انفتاح على الوجود وسبب يف شفاء بعض األسقام؟
 تعريف الضحك-1

ال ميكن حصر كل تعريفات الضحك، وإمنا سنحاول أن نذكر أهم التعريفات لنستخلص يف األخري مواطن 
حك االختالف واالتفاق بغية الوصول إىل تعريف يكون جامعا إن مل نقل جامعا مانعا، وقبل أن حندد تعريفا للض
 ينبغي أن نذكر بعض التعريفات اليت قدمها الفالسفة والعلماء حول براديغم الضحك منها على سبيل املثال:

ق.م(: ))حنن نضحك على من هم أقل منا وعلى 323-ق.مAristote " (385تعريف "أرسطو 
 .3القبحاء من األشخاص، والفرح يأتينا من الشعور بأننا طبقة أعلى منهم((

": ))ليست شهوة الضحك إال اعتزازا مفاجئا، ويف هذا الشعور Thomas Hobbes تعريف "هوبز
باالعتزاز تكمن قضية االفتخار بالنسبة لآلخر، إىل حد أننا حني نضحك منك )عليك( فإننا نسخر منك، 

 4ننتصر عليك وحنتقرك((
" فقد أرجعوه إىل Peter Martinsonأما املتأثرون باملعرفة اإلنسية كاألطباء أمثال "بيرت مارتينسون 

 نوع من أنواع التعبري عند املرور خبطر وهذا ألن الضحك أصوله بيولوجية. 
وباختالف التعاريف ملفهوم الضحك نلتمس أمهية موضوعه من طبيعته اليت تستمد موادها من ختصصات 

 عدة مثل علم النفس وعلم االجتماع وعلوم اإلنسان واألفالم واألدب إىل آخره.

                                                           
 .38، ص1924، ترمجة: علي مقلد، باريس، الضحكهنري برغسون،  - 1
 .11-10، املرجع نفسه، صص الضحكهنري برغسون، - 2
 م.1973، ترمجة عبد الرمحن بدوي، بريوت، دار الثقافة، فن الشعرأرسطو طاليس،  -3

، 2011، 1تر: ديانا حرب وبشرى صعب، ط والسياسية لسلطة الدولة،اللقياثان األصول الطبيعية توماس هوبز، - 4
 .66ص
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الضحك تتصل مباشرة حبياتنا اليومية وتفاعالتنا االجتماعية، وطبيعتنا البشرية، وعليه ميكن القول  وفلسفة
أن الضحك هو شكل من أشكال التعبري الذي يظهر خارجيا على اإلنسان يف صورة مرح وفرح، وتتعدد أسباب 

مثل مساع نكتة أو عند مساع  الضحك، الذي يوصف أيضا بأنه ردود فعلية فيزيولوجية نتيجة للمرور خبربة ما
 مداعبة...وغريها من األسباب األخرى.

 براديغم الضحك بين الفهم والتفسير:  -2
قد يكون أول سؤال يتبادر إىل أذهاننا هو هل الضحك خاصية ختص اإلنسان دون غريه من األحياء؟ 

إنسانية حمضة، يالمس أعمق حيث أن بعض الفالسفة القدامى جعلوا من الضحك، يف املقام األول، خاصية 
 .1خفايا اإلنسان. بدليل مالحظة الفيلسوف "أرسطو" اليت يقر فيها: "الذي يضحك فقط هو احليوان البشري"

( فنجده يؤكد بأن 1882-م1809")Charles Darwinلكن إذا عدنا إىل "تشارلز داروين 
ض احليوانات فهناك العديد من أنواع الضحك ليس تصرفا خاصا باإلنسان أو البشر فقط. ولكن خيص كذلك بع
 .2القردة والفقريات اليت ترسل أصواتا منسجمة ومتناسقة حتاكي الضحك

وقد أكدت دراسة بريطانيا أن القردة إذا دغدغت أياديها أو رجليها أو إبطها تضحك. وهناك مقاربة بني 
وهذه خاصية قريبة من تصرف البشر.  ضحك القردة والبشر فالغوريال مثال تضحك ثالث أو أربع مرات متتالية.

 فاحليوان ال يضحك بنفس الطريقة اليت يضحك هبا البشر.
 من الفكاهة إلى السخرية:

هناك اختالف يف اآلراء بني الفالسفة حول طبيعة السخرية. حبيث ميكن اعتبارها عملة ذات وجهني: 
يكون سار ومبهج  و))هي ليست انفعاال فهناك سخرية معتدلة متبوعة بالضحك املنبعث من الفكاهة  والذي 

. فهي معربة عن طمأنينة النفس ومرح املزاج ومها من عالمات 3ولكنها ميزة من ميزات إنسان اجملتمع املهذب((
 الفضيلة. 

أما السخرية أو االستهزاء فهي موجعة وحمزنة ولو انبعث منها أو معها الضحك. و))هي نوع من الفرح 
 عند ريية عار  ما فجأة يكون هذا التعجب سببا النفجارنا بالضحك، وقد يكون أكثر فمثال 4ممزوج بالكره((

 الناس استهزاء وسخرية من غريهم هم الذين تظهر لديهم عيوب مثل األعرج أو األعور أو غريهم. 
وهذا له تفسري يف علم النفس يثبت ويؤكد فكرة اإلسقاط والتعويض بالنقص الذي يدفع إىل ريية اآلخر 

 بنفس العيوب أو األذى الذي يستحقه.

                                                           
 م.1973ترمجة عبد الرمحن بدوي، بريوت، دار الثقافة،  فن الشعر،أرسطو طاليس، - 1
 .120-94، ص1871، 1، ترمجة وتقدمي: جمدى حممود املليجي، اجمللد نشأة اإلنسان واالرتقاء الجنسيتشارلز داروين، - 2
، 1993، 1تر: جورج زينايت، دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع، ط انفعاالت النفس،ه ديكارت، ريني - 3
 109ص
 108املرجع نفسه، ص انفعاالت النفس،رينيه ديكارت،  - 4
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ق.م( على لسان 347-ق.م427")Platonوقد ردت كلمة "سخرية " يف مجهورية "أفالطون          
أحد السفسطائيني، الذين وقعوا فريسة حماورات سقراط. حبيث اعترب سقراط ))السخرية تنبع من جتاهل الذات((. 

بني الناس. فالسخرية اليت يدافع املرء من خالهلا عن نفسه هي السخرية وقد كانت طريقة يف احلوار وإدارة احلديث 
اهلادفة. واليت تدعوا إىل اصالح اجملتمع. فسقراط استخدم التهكم كمنهج مع السفسطائيني لبلوغ احلقيقة ودفعه 

ي طريقة حماورة ، أي ه1باآلخر لالعرتاف جبهله. وكانت الكلمة نفسها تعين عند "أرسطو" االستخدام املراوغ للغة
 .2شخص بإخفاء القدرة والذكاء والتظاهر بعكسهما

ال نستطيع أن نعطي تعريفا واحدا وشامال ملفهوم السخرية ألنه مفهوم يتداخل مع املفاهيم األخرى القريبة 
 .3))شيء حي قبل كل شيء((منها كاهلزل والفكاهة وغريمها. فالسخرية كما يقول برغسون: 

ية االستعالئية الصادرة عن اجلهل والكفر فهي سخرية حرمها الشرع ونبذها. وقد يكون أما السخر          
الذين يلمزون السبب يف حترميها أخالقيا واجتماعيا. ألهنا تسعى إىل التحقري والتشهري. بدليل قوله تعاىل: ﴿

 منهم ولهم المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين ال يجدون إال جهدهم فيسخرون منهم سخر اهلل
 .4عذاب أليم﴾
غري أن هذا مل مينع املسلمني من السخرية اليت تسعى إىل املزاح واالنبساط. واليت ينفذ منها العقل     

البشري إىل فضاء احلرية من أجل استعادة نشاطه. وقد نال موضوع الضحك قسطا كبريا من البحث والعناية لدى 
 .5﴾تبسمك في وجه أخيك صدقةديث الرسول صلى ا هل عليه وسلم: ﴿الباحثني يف التاريخ اإلسالمي عمال حب

وكذلك يف . 6﴿فضحكت فبشرناها بإسحاق﴾والضحك شرعه املوىل عزوجل يف قوله يف سورة هود: 
 .7﴿فتبسم ضاحكا من قولها﴾سورة النمل: 
مياهنم. فقد فالعبد املسلم يضحك وصحابة رسول ا هل صلى ا هل عليهم وسلم يضحكون مع قوة إ        

سئل ابن عمر رضي ا هل عنهما:" هل كان أصحاب رسول ا هل عليه الصالة والسالم يضحكون؟ قال: نعم، 
 واإلميان يف قلوهبم أعظم من اجلبل".

م( قال يف شأن الضحك: "سألت أبا سليمان عن الضحك: 1023-922وعن أيب حيان التوحيدي)  
ملنطق واحليوانية، وذلك أنه حال النفس باستطراق وارد عليها، وهذا ما هو؟ فقال: الضحك قوة ناشئة بني قويت ا

                                                           
 .76، ص2001، 4، جملة فكر ونقد، السنة بالغة السخرية في المثل المغربيمسرية الكنوسي،  - 1
 .76املرجع نفسه، صبالغة السخرية في المثل المغربي مسرية الكنوسي، - 2
 .13املرجع السابق، ص الضحك،هنري برغسون، - 3
 .79سورة التوبة، اآلية  القرآن الكريم، - 4
  ، رواه الرتمذي.الحديث النبوي الشريف-5
 .71سورة هود، اآلية  القرآن الكريم، -6

 .19سورة النمل، اآلية  القرآن الكريم،- 7
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املعىن متعلق بالنطق من جهة، وذلك االستطراق إمنا هو تعجب، والتعجب هو طلب السبب والعلة لألمر الوارد، 
ارج، فإما أن ومن جهة تتبع القوة احليوانية عندما تنبعث من النفس، فإهنا إما أن تتحرك إىل الداخل، وإما إىل اخل

تكون دفعة فيحدث منها الغضب، وإما أوال باعتدال فيحدث السرور والفرح. فإما أن تتحرك من خارج إىل 
داخل دفعة فيحدث منها اخلوف، وإما أوال فأوال فيحدث منها االستهزاء وإما أن تتجاذب مرة إىل داخل، ومرة 

القوتني يف طلب السبب، فيحكم مرة أنه كذا ومرة  إىل اخلارج، فيحدث منها أحوال أحدثها الضحك عند جتاذب
أنه ليس كذا، ويسري يف ذلك الروح حىت ينتهي إىل الغضب فتحرك احلركتني املتضادتني، وتعر  منه القهقهة يف 

 .1الوجه لكثرة احلواس، ويعلق العصب بواحد منها"
 لكن للضحك آداب، خاصة، عند املسلمني حبيث جيب على هؤالء مراعاة أمور عدة منها: 

فاملسلم عندما يضحك يكون ضحكه تبسما، اقتداء بالنيب عليه الصالة والسالم، فقد كان جل ضحكه  -
كان هديه صلى صلى ا هل عليه وسلم التبسم، قال اإلمام "الرتميذي رمحه ا هل" مشائل النيب صلى ا هل عليه وسلم "  

ا هل عليه وسلم يف الضحك وسطا كسائر أموره، جل ضحكه التبسم، وإذا ضحك بصوت ال يكون قهقهة، وإمنا 
هو صوت يسمعه القريب دون البعيد، فعن أيب ّذر قال: قال رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم: ﴿إين ألعلم أول 

يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وخيبأ رجل يدخل اجلنة، وآخر رجل خيرج من النار، يؤتى بالرجل 
عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقّر ال ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان  
كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن يل ذنوبا ما أراها ها هنا! قال أبو ّذر" فلقد رأيت رسول ا هل صلى ا هل عليه 

 .2م ضحك حىت بدت نواجذه"وسل
 الضحك وأهميته: -3

إن الضحك والدعابة وتأثريمها النفسي والفسيولوجي على جسد اإلنسان يدعى بعلم               
. ولقد أكدت بعض الدراسات أن الضحك ال يقتصر على اإلنسان فقط، كما Gelotology"جلوتولوجي" 

سان واحليوان وحىت أن هناك اختالف يف ضحك اجلنس أشرت سابقا، لكن هناك مفارقات بني ضحك اإلن
البشري يف حد ذاته فمثال بني ضحك املرأة والرجل فاملرأة تصدر أصوات للضحك عكس اليت يصدرها الرجل 

 الذي تكون ضحكاته غليظة غري منتظمة.
إلنسان من وقد يكون اختالف الضحك بني اإلنسان واحليون يرجع إىل التكيفات اليت توضع ل           

أجل أن يصدر الكالم. لذا فإن احليوان ال يضحك بنفس الطريقة اليت يضحك هبا البشر. على الرغم من أنه 
توجد أمثلة عديدة توضح أن القردة تعرب عن مرحها مثل اإلنسان. وتستثار من نفس املناطق اليت حتفزها على 

تصدره بـ: "السقسقة". قد ختتلف تعبريات  الضحك. مثال حتت اإلبط ومنطقة البطن. وحىت الفئران أيضا

                                                           
 ، املقابسة الواحدة والسبعون، يف حقيقة الضحك وأسبابه.كتاب المقابساتأبو حيان التوحيدي،  1
 رواه الرتمذي يف الشمائل، وقال األلباين صحيح. الحديث الشريف، - 2
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الضحك من حيوان إىل آخر. فالبحث يف ضحك الكالب يؤدي إىل زيادة يف هدوئها وسهولة يف السيطرة عليها 
 مما حىت يف تدريباهتا.

وقد ربطت فسيولوجيا األعصاب احلديثة الضحك بتنشيط القشرة األمامية الوسطى للدماغ، اليت        
"األندروفني" عند القيام بنشاط يشعر فيه اإلنسان باملكافأة: بعد تناول وجبة لذيذة، أو بعد ممارسة تفرز مادة 

 .1النشاط اجلنسي، أو بعد فهم نكتة
ديسمرب عام  7وهذا ما أكدته دراسة علمية ونشرت يف مقالة يف جريدة املؤسسة الطبية األمريكية يف       
للضحك اليت مصدرها اجلهاز العصيب، كالتايل: "على الرغم من أن مركز ، واليت تصف األسباب املؤدية 1984

الضحك باملخ غري معلوم أو حمدد، إال أنه يعتمد التعبري عنه على مسارات عصبية متصلة بالدماغ املتوسط 
 واخللفي تتواجد بالقرب من مراكز التنفس".

وقد تظهر أمهية الضحك لدى اإلنسان يف استخدام األطباء واملعاجلني النفسيني واملختصني يف جمال        
 الصحة العقلية للضحك كنوع من أنواع العالج والشفاء من بعض االضطرابات اجلسدية والعقلية والروحية.

عالج األفضل" أو كما قال والعالج بالضحك حيقق صحة املقولة القدمية اليت تقر بأن "الضحك هو ال
(: ))الطبيعة هي اليت تعاجل املر ، بينما فن الطب هو الذي يداوم على voltaire ( "1694-1778"فولتري

 بقاء اإلنسان يف حالة سالم نفسي((.
وعلماء النفس يستخدمون الدعابة كعالج باستخدام وسائل كالكتب وبرامج الرتفيه واألفالم والروايات اليت 

 ى ضحك املريض.تشجع عل
ونظرا ألمهية الضحك لدى اإلنسان فقد توصل األطباء إىل استخدام املهرج حىت يف املستشفيات      

ومراكز العالج املتخصصة. حبيث مير على الغرف ويقدم العديد من املهام اليت تساعد على العالج وخاصة 
 للطفل. لألطفال من: السحر، اللعب واملوسيقى واملرح أو بتقدمي احلنان

وهذا يقوي من روح التعاون عند األطفال. ويقلل من القلق عند الطفل الذي يريد تواجد أبويه بصفة     
دائمة معه، كما يقلل احلاجة إىل استخدام املهدئات لدى البعض. حيد من اإلحساس باآلالم وحيفز من كفاءة 

ستشفيات فقط. وإمنا يتعدى إىل توظيفه يف وظائف جهاز املناعة. وهذا النوع العالجي ليس مقتصرا على امل
 مالجئ األطفال واحلضانات وأماكن احلرب والسجون إىل آخره.

وهناك من يستخدم الضحك على شكل تأمل وهذا العالج ميكن أن يقوم به الشخص مبفرده دون    
ة عشر دقيقة وينفع اللجوء إىل الطبيب. والتأمل بالضحك هو عبارة عن مترين تستمر مدته إىل ما يقرتب مخس

 أكثر مع األشخاص الذين جيدون صعوبة يف الضحك وال يضحكون بشكل تلقائي.
 ويتكون مترين الضحك من ثالث مراحل وهي:

                                                           
1 - www researchgate.net. (PDF) Laughther : Ascientifie 
Investigation.January 2000. 
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أوال مرحلة اإلطالة حيث يقوم الشخص بتوجيه كل طاقاته إىل إطالة كل عضلة من عضالت جسده بدون 
 ضحك.

العميق من  درجييا باالبتسامة حىت يصل إىل الضحكوثانيا مرحلة الضحك يبدأ الشخص يف الضحك ت
 املعدة أو احلاد أيهما يصل إليه أوال.

واملرحلة األخرية هي مرحلة التأمل يقوم الشخص بالتوقف ويغلق عينيه ويتنفس بدون صوت مع الرتكيز 
 الشديد.

حد كبري باليوجا وقد يذهب الشخص إىل أبعد من هذا واللجوء إىل" يوجا" الضحك. واليت تتشابه إىل 
التقليدية. وتكون ممارستها يف جمموعة أو نادي. واليوجا هنا تكون إما بغر  العالج التكميلي أو الوقائي. وهي 
عبارة عن متارين "التنفس اليوجا" اإلطالة مع ممارسة الضحك. ال يتم االحتياج هنا إىل االستخدام أو اللجوء إىل 

 مواد تبعث على الضحك.
 ضحك:قيمة ال - 4

تنعكس قيمة الضحك على صحة اإلنسان يف بعده اجلسماين كالقلب مثال. حبيث أظهرت             
العديد من الدراسات أن الضحك حيمي القلب من األزمات. وذلك أن الضغوط العقلية تسبب خلال للبطانة 

ود األفعال من االلتهابات اليت تؤدي احلامية لألوعية الدموية. ومبجرد أن تتأثر هذه البطانة ينجم عنها عددا من رد
إىل تراكم الكولسرتول على جدار الشرايني التاجية. وكنتيجة هنائية حدوث األزمات القلبية، كما يقول 

: أن الضحك يزيد من حتمل اإلنسان لآلالم. كما يقوي اجلسم من خالل إفراز األجسام املضادة 1"سولطانوت"
لب الشرايني. ومن مث تقي من إصابة اإلنسان بالذحبة الصدرية أو األزمة القلبية اليت حتارب العدوى واليت متنع تص

 أو السكتة الدماغية.
وقد أكدت األحباث الطبية على أن األشخاص األكثر عرضة ملثل هذه األزمات القلبية هم الذين      

ط حيايت حتت ضغوطات تعر  يعيشون دائما يف حالة وجدانية. حييطها اإلحباط والقلق. أي الذين يسلكون من
شرايينهم لالنسداد. وبالتايل أزمة قلبية. فمثال األطفال الذين يرافقهم مهرج جبانب اآلباء والفريق الطيب املتخصص 
قبل إجراء جراحة ما تكون معدالت القلق لديهم أقل يف حدهتا عن األطفال اليت يصاحبها اآلباء والفريق الطيب 

 فقط.
ءة جهاز املناعة أيضا. حيث أن روح الدعابة ترفع من قدرة اجلسم على حماربة والضغوط حتد من كفا

العدوى بإفراز األجسام املضادة. كما تعزز من تواجد اخلاليا املناعية. فعندما يضحك اإلنسان فإن اخلاليا 

                                                           
 .108، د/ صفاء حممد خليل، صبعيدا عن الغضب في حياتنا كتابسولطانوت،  -1
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ام املضادة اليت حتارب الطبيعية اليت تدمر األورام والفريوسات تزيد. باإلضافة إىل إفراز اجلسم للربوتينات واألجس
 .1العدوى واالمرا 
ال نكتفي هبذا القدر فمزايا الضحك ال تتوقف هنا فقط. بل تتعدى إىل أنه طريقة اسرتخاء ونوم.      

فاملرضى الذين يعانون من آالم يف العمود الفقري لديهم مشكلة عدم االستغراق يف النوم. ولذلك تؤكد بعض 
ملدة عشر دقائق ميكنهم من التخلص من هذه املشكلة والنوم ملدة ساعتني الدراسات العلمية أن الضحك 
 متصلتني بدون آالم على األقل.

كما توصلت األحباث العلمية بأن تأثري الضحك على اإلنسان يساوي أكثر من مائة مرة من ممارسة       
ل ممارسة الرياضة على العجلة نشاط رياضي على عجلة ملدة مخس عشرة دقيقة. ما يبذل يف النشاط الرياضي مث

فالضحك يعمل على تشغيل احلجاب احلاجز، منطقة البطن، اجلهاز التنفسي وعضالت الوجه واألرجل والظهر  
كذا يقوي عضالت البطن. يقول العامل "جارد يب كوهني" الذي أجرى العديد من التجارب املعملية على 

يضا يساعد على مجال اجلسم واملظهر". وهبذا تصدق الضحك، أن: "الضحك ال يساعد فقط القلب ولكنه أ
 املقولة املشهورة: " العقل السليم يف اجلسم السليم ".

 الخاتمة: 
من خالل كل ما تقدم نستخلص أنه تصح املقولة "حنن نكرب عندما ال نضحك" فالضحك هو        

 . 2ملرونة والليونة يف اجلسم ويف الفكر((باعث السعادة والسالم النفسي وراحة جلسم وعقل اإلنسان. )) نوع من ا
وميكن القول بأنه ميدنا بالطاقة اإلجيابية ومشاركة الناس بضحكة تبعث فيهم هذه الطاقة وجتعل فيهم قوة 
التحمل وعطاء كبري فوق ما يتصوره العقل. فهو قوة طبيعية وعالج ألمراضنا النفسية وخاصة القلق واحلزن 

 مرا .واالكتئاب وغريها من األ
 
 
 

                                                           
1 -w.w. w amazon.fr. "L’humour et le rire en representation(s) 
scientifique(s)", Broché 12/07/2013. 

 .16صاملرجع السابق،  ، الضحكهنري برغسون - 2
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 الفينومينولوجيا اإلستيطيقية
 عند هنري مالديين

 

 بكر بلقايد، تلمسان أبوجامعة : طالبة دكتوراه /نعيمة هدية
 د. بودومه عبد القادر/ جامعة تلمسان اشراف:

 

 
 الملخص:

يف تناوهلم للموضوع اإلستيطيقي ملا حيمله من األمهية ضمن احلقل مما ال شك فيه، تعدد الفالسفة 
الفلسفي إىل جانب احملاور الكربى اليت تبين اهليكل الفلسفي، لكن يف طرحنا هذا ستكون معاجلة املوضوع 
اإلستيطيقي ضمن حقل عميق، جدير بالبحث أال وهو احلقل الفينومينولوجي، لذلك األمر ستكون املعاجلة 

ية يف مقالنا هذا مزدوجة على اجلانبني الفينومينولوجي واإلستيطيقي. ما جعلنا نتطرق إىل هوسرل املؤسس الفلسف
األملاين للفينومينولوجيا مث إنتقالنا إىل هنري مالديين الفينومينولوجي الفرنسي لدراسة ما آالت إليه الفينومينولوجية 

 الفرنسية يف اجلانب اإلستيطيقي.
 

 المفتاحية:الكلمات 
 هنري مالديين.؛ هوسرل؛ اإلستيطيقا ؛ الفينومينولوجيا ؛ الفلسفة 
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 مقدمة:
الذي  واالنعطافاهلادف إىل التأسيس لعلم شامل،  بعد املشروع الفينومينولوجي الذي طرحه هوسرل

منه مكانا للجوء والبدء إلعادة اهليكلة لبعض املفاهيم اليت تدير  اعتقدأحدثه بتفكريه متجها حنو حقل قد 
السبل واآلليات اليت بإمكاهنا تلخيص  اقتناءالفينومينولوجيا وتؤسسها، إنه إذن احلقل اإلستيطيقي، حماوال بذلك 

 العناء الذي من املمكن أن يعرتيه يف رحلته الفينومينولوجية.
َكنه من متتني األسس الفينومينولوجيا وتوسيع حقل البحث ناهيك على أن هوسرل، قد وجد ف   يه  ما ُيم

املعريف للفينومينولوجيا، وهذا إن يعين أن هوسرل حاول إرساء مفاهيم الفينومينولوجيا على جماالت أخرى قصد 
تمام إىل كل اإلملام بالنقائص اليت رمبا قد تعثر سريه البحثي. إضافة أن اإلستيطيقا مع هوسرل أصبحت تويل اإله

 ماهو مرئي بصري.
و بالتايل ُيكن القول أن املوضوع الفينومينولوجي بعد هوسرل أصبح وال يزال إىل اآلن  مصدر شغف 
للبحث من قبل الكثريين خارج احلدود األملانية وباخلصوص على الصعيد الفرنسي كما كان األمر مع مريلوبونيت، 

ز داستور، الذين وجدوا فيه امللجأ األصيل للفلسفة، لكن هذا مل ُينع من ميكائيل دوفران، هنري مالديين، فرانسوا
 حماولة رسم  خطوط خاصة لكل ممتناول هلذه الفلسفة.

لذلك سنحاول يف حبثنا هذا التعرف إىل احلقل  الفلسفي الفرنسي وباخلصوص عند هنري مالديين وكيف 
ك اإلسترياتيجيات اليت مكنت املوضوع اإلستيطيقي من التكيف إنفتح على الفينومينولوجيا اهلوسرلية، وبالتايل إدرا

مع احلقل الفينومينولوجي الفرنسي، مبعىن آخر هل األمر كان نفسه مع الفينومينولوجيا األملانية اهلوسرلية، أم جرت 
 تغيريات؟ هل الفينومينولوجيا الفرنسية رمست لنفسها اجلديد  مع هنري مالديين؟ 

 النص:
لوج إىل احلقل الفينومينولوجي الفرنسي ضمن احليز اإلستيطيقي مع هنري مالديين سنعرج قليال لكن قبل الو 

 إىل هوسرل وحيثياته اإلستيطيقية.
 اإلستيطيقا الهوسرلية:-1

يف اجمللد األول لألفكار، الذي أبرز فيه اجلهة الواسعة املتعلقة  1913كان اإلعالن األول هلوسرل سنة 
عنها بلقب الفينومينولوجيا  "وارنار زييجو نفوز"أعلن  1927ويف  مينولوجيا الفن يف جوهرها.مبحاولة تطوير فينو 

 اإلستيطيقية املكرس لعمل مؤلف من وجهة نظر فينومينولوجية.
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املوالية لشروع هوسرل ببلورة الرد الفينومينولوجي قد تزامنت مع الرسالة اليت بعثها  1907ولعل سنة 
اليت فيها يتجلى إنعطاف هوسرل حنو اإلستيطيقا الذي نكتشفه أيضا  ."ون هوفمنستالهوغو ف"هوسرل لصديقه 

 اليت فيها شرح العمل الشامل املختلف يف اإلدراك،اخليال،الزمن. ،iii 1يف اهلوسليانا 
يف الواقع اإلستيطيقا موزعة على شكل جزء من فلك احلكم،اليت كانت دائما تابعة إىل حد أبعد  باملواضيع 

 اخلاصة باخليال ووعي الصورة.
حتاول اإلستيطيقا حتديد النمط املتنوع "للتمثل" كمعارض لإلدراك املباشر أو "كعرض يرشد هوسرل 

العمل املسرحي...،وكذلك الفن الناشئ مؤخرا اخلاص  النحت، لتفحص اخلربات اليت لدينا املتعلقة بالتلوين،
 ب التنمذج مليدان متكامل بدون حبث. باخلربات السينيمائية اليت  تظهر أحيانا حس

إنه إبداع مفضل إىل أن يتموضع  يف سياق آخر هوسرل ويف تقابل مع اإلدراك، يفهم الذاكرة واألمل،
 .2ويصادق على "طابع عال متقلب" الفعل،

 و يف خربيت،أي من ماهية األشياء كما تبد إن الفينومينولوجيا تريد البدء من اخلربة املباشرة بالعامل واألشياء،
وليس يف إعتبارها وقائع مستقلة عين. وبذلك كانت املاهيات الفينومينولوجية ماهيات عيانية مستمدة من احلدس 

وبالتايل كل تنظري إستداليل إمنا  املباشر وليس هناك يف إدراك ووصف وحتليل هذه املاهيات أية عملية إستداللية،
 .3يمستبعد من جمال الفينومينولوجيا

نفس األمر الذي حتدث عنه هوسرل أن الفنان يشاهد العامل للحصول على املعرفة من الطبيعة ومن وهو 
األمر املماثل لطريقة الفينومينولوجي،فهذه املشاهدة ال متاثل املالحظة اليت يقوم  اإلنسان خلدمة أغراضه اخلاصة،

هذا األخري ظاهرة له ووجود اإلنسان والطبيعة هبا عامل الطبيعة وعامل النفس. فحينما يشاهد الفنان العامل يصبح 
لكن اإلختالف يكمن يف أن الفنان على عكس  .غري مكثرت به،كما هو احلال عند الفيلسوف يف نقد العقل

                                                           
  نظر،أ : 1

Husserl, Hogo Von Hofmannsthal« correspandance », Translation: Sven-Olov 
Wallenstein, Husserliana Dokumente, Briefwechsel, vol. VII, (Dordrecht: Kluwer, 
1994), p2) , Magazine site,kungstensgatan 26 se-113 57,stockholm,sweden,2009,P2. 

2: ibid,p3. 
"هيدغر،سارتر، مريلوبونيت،  –اخلربة اجلمالية  –توفيق سعيد ،دراسة يف فلسفة اجلمال الظاهراتية  أنظر،:3

 .19،20ص ص ،1992،1دوفرين،إجناردن"، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،ط
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إمنا من األجدر أن يكون حدسيا من  الفيلسوف ال حياول تأسيس "املعىن" لفينومينولوجية العامل بواسطة املفاهيم،
 .4وما إذا كانت هناك وفرة يف املواد الالزمة خللق أشكال إستيطيقية أجل اجلمع بينهم،

 الفعل القصدي ضمن فلسفة هوسرل اإلستيطيقية:-2
من وجوب معرفة إزدواج املعىن  إن مهمة الفينومينولوجيا للعمل الفين تفرتض،كما أكده ـ مالديين ـ ،

الذي يعترب"الفن هو حقيقة اإلحساس" كون  ملصطلح "اإلستيطيقا": "إستيطيقا اإلحساس وإستيطيقا الفن".
اإليقاع هو حقيقة اإلستيطيقا.فهذا اجلوار بني الفن و"اإلحساس"يدعم ذلك التباين الواضح بني معارضة 

 .5اإلحساس مع اإلدراك. فكل إحساس هو إتصال مزدوج: حركة متواصلة مغطاة ومفصولة
كننا سنتجاهل هذه القصدية ألهنا تكون مرافقة ل بالنسبة هلوسرل القصدية احملجوبة ليست يف الفعل،

أين الشاعر يسكن يف السكون وينتظر يف "الفراغ "احملض لوعيه أين اإلهلام "يسقط" عليه من  لإلهلام املالئكي،
،وأن املوضوع « propédeutique »تمراهن التجربة اإلستيطيقية على أن الفن له وظيفة  ."السماء"

تمظهر لنا هذه التجربة  .6وبذلك تصبح التجربة اإلستيطيقية َمَهَمة   ء وتأسيس،اإلستيطيقي هو  فرصة بنا
لكن أيضا ألهنا  وهي مباشرة وفورية  قطعت شوطا ليس ألهنا لعبت خمطط التمثيل، اإلحساس بشكله الراقي،

صدية ما حنو مبعىن أن التجربة اإلستيطيقية مارست ق إجتهت بالتفكري حنو اإلحساس، لذلك إكتمل هذا األخري.
 .7اإلحساس ليمنجز

الذي يفرتض الفعل للوعي والذي يستلم العمل  وجيب أن يأيت املوضوع اإلستيطيقي إلمتام هدفه الفين،
هذه الرؤية تطورت مع الفينومينولوجيا اليت مل تتحيز إىل مشكل تعريف أو  الفعال املتعلق باملوضوع اإلستيطيقي.

إمنا جناحاته  لرغم أن هوسرل تناول املوضوع الفين لكنه مل يكن شغله الشاغل،وعلى ا تصنيف الفن والعمل الفين.

                                                           

4:Husserl , Hogo Von Hofmannsthal« correspandance »,opcit,p2. 
5 :Philippe Cabestan  et autres,Introduction à la phénoménologie contemporaine ,philo  
collection dirigée par Jean – Pierre Zarader ,ellipses ,Paris,2006,p p 69,70                                                                             
6:Eliane escoubas et autres,Phénomenologie et Esthétique, encre  marine,Paris,1998 p 
p128,74. 
7: Dufrenne Mikel,Phénoménologie de l’experience esthétique -2-« la perception 
esthétique, Epiméthée,PUF,presses univer-sitaires de France,3er édition,1992,p 471 
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وكان الوجه األكثر أمهية هلذا  وإهلاما معمقا هلذا املنهج من الفلسفة، وجدت صدى يف فرنسا على اخلصوص ،
 . 8التجديد هو موريس مريلوبونيت والذي قام برجوع إستيطيقي إىل الفينومينولوجيا اهلوسرلية

على غرار التفسريات الفلسفية األخرى اليت تناولت اخلربة اجلمالية فإن الفينومينولوجيا حتاول دائما اإلبتعاد 
 .9عن كل تفسري للخربة اجلمالية على أساس تعميمات مستخلصة جتريبيا وإمنا من منطلق إستبصار ماهية اخلربة

 هتا ضمن احلقل الفينومينولوجي الفرنسي.ضمن هذا املضمار سنلتفت إىل الفلسفة املالدينية و جتليا
 اإلنفتاح المالديني على الفينومينولوجيا الهوسرلية: -3

حبث هنري مالديين يف طبيعة الفرضيات املعروضة يف عصره وباخلصوص ألكرب الوجوه املؤسسة لتيار 
لفن؟  مل يكن هنري مالديين التفكري العظيم ومها هوسرل وهايدغر ،فطرح تساؤال  مفاده: حنو أي فينومينولوجية ل

أكرب قارئ ملعاصريه بقدر ما كان ينتقي جمموعة كتابه املفضلني ،فكثريا ما كان يتقاسم ويتشارك يف اخلصوصيات 
مع بعض أفكار الفالسفة املعاصرين مثل مريلوبونيت وليفيناس فدائما ما كان يستدعي اإلنتباه من أجل التعمق 

للقاء اإلتيقي ، ومن جانب آخر كان يتجنب ذكر آخرين وال يستشهد هبم ،  الفطن سواءا لسؤال اإلحساس أو
و ال ُيلك قدرة قراءهتم وال يرى الوضوح فيهم، كميشيل هنري أو برنارد فالدنفالس على الرغم أن فرضياهتم أحيانا 

ننا جند العكس تكون أكثر قوة وصرامة. كما علم أنه ال وجود إلسم ميشيل هنري يف فكر هنري مالديين ،بيد أ
 حيث يتواجد هنري مالديين يف فكر ميشيل هنري.

لقد كتب هوسرل أن العنصر احلواسي يف الذات ليس قصدي،ما يعين أن األحاسيس يتم إرجاعها إىل ما  
يسمى بالعواطف بالرغم أن هذا املصطلح مل يكن ملفوظا من قبل هوسرل، فهي تتواجد يف عمق كل داللة 

 قصدية .
واملعنون بـ " كشف البعد  ,regard, parole, espaceو املكرر يف  1966املؤرخ يف يعد النص  

اإلستيطيقي يف فينومينولوجيا إرفان سرتاوس" كتب  فيه مالديين أن البدء يكون أين إنتهى التحليل القصدي 
هلوسرل، ومتابعة لتحليله الفينومينولوجي كتب مالديين أيضا :" الواقع ال ينتظر اإلفصاح كون املوضوعية تكون 

لكينونة يتجاوز و ينفذ موضوعه الكائن. حنن حاضرون فيه ضمن منفذ أكثر حسب بعد املنطق. فالكائن احملض ل
 أصالة للذي يف القصدية". 

                                                           

8:Laurent et Nathalie Cournarie, article :L’art L’esthétique en question,philopsis 
cournarie,2010,p15. 

 .66:سعيد توفيق،املرجع السابق،ص 9
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فأصالة الفينومينولوجيا ترجع عند مالديين إىل حتليل اإلحساس و الذي يكون أساسيا ، فهو منط اإلتصال 
 قبل التفكري الذي خنتربه يف كينونتنا مع العامل.

العمل الفين، مثال عند هنري مالديين صممت لإلعرتاف باملعىن املزدوج ملصطلح إن مهمة فينومينولوجيا  
اإلستيطيقا : الفرق بني إستيطيقا اإلحساس و إستيطيقا الفن . من الواحدة إىل األخرى ، فالفجوة بينهما متثل 

حقيقة اإلحساس  و حيافظ على مفهوم اإليقاع :" الفن هو ، فهو حيمل10احلقيقة :" الفن هو حقيقة اإلحساس "
 .aisthesis  "11،ألن اإليقاع هو حقيقة اإلحساس 

هذا الفرق أو الفجوة تدعم التعارض املتعذر رفضه : معارضة اإلحساس واإلدراك. فباإلعتماد على 
، كتب مالديين أن اإلحساس مثل الغري مقصود  Erwin Strausأروين ستراوس حتليالت و مصطلحات 

، thymiqueبالتايل دون حتديد املوضوع : اإلحساس هو حلظة مثرية للشفقة و )وصفه بأنه غري مقصود( و 
إذن إن اإلدراك هو قصدي و يشكل حلظة موضوعية     ومعرفية. هذا اإلنفصال األساسي )التفكك األساسي( 
يلزم على إعادة تعريف عام لإلحساس ، لكل إحساس مهما كان نوعه، إنطالقا من دافع " اإلتصال" : كل 

  12حساس )حىت النظر(  هو إتصال ، مزدوج احلركة مستمر اإللتفاف و اإلنفصال.إ
إنطالقا من هذا املعىن لإلحساس يتوجب أن نصغي إىل صيغة سيزان  اليت نقلها مالديين ضمن رسالة إُييل 

، 13والدة"بقوله : " أنا  أحبث عن تعبري هلذه األحاسيس املربكة اليت حنملها منذ ال  Emile Bernardبرنار 
ألن "الفن هو حقيقة اإلحساس، والكشف عن العمق اخلفي)املضمون اخلفي( الذي من خالله يتم قطع وفصل 

 .aisthesisاإلدراك املوضوعي  الذي يقمع و يكبت احملسوس 
 -اإلستيطيقا حتمل كلمة اإلستيطيقا معنيني :األول يتعلق يتعلق بالفن، والثاين يتعلق بقابلية تلقي احملسوس.

البعد الداليل )املعرب(  احلسية ، اليت هلا وحيها يف كينونة العمل )العمل الفين(. –الفنية  هي حقيقة اإلستيطيقا 
،من خالل إجتاهات rttrprappaيف حالته األصلية الدائمة،يف حال جميئه،ُينح نفسه إزدواجية التمظهر  هناك،

                                                           

10 Eliane Escoubas,l’esthétique,philo collection dirigée par Jean- Pierre 
Zarader,ellipses,paris,edition 2004,p 217 
11 :Henri Maldiney,Regard,Parole,Espace,introduction générale de Jean – Louis 
Chrétien ,les editions du cerf,paris,2013,p 153 
12 : Eliane Escoubas,l’esthétique,opcit,p 218 
13 :Henri Maldiney,Regard,Parole,Espace, opcit,p 16 
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ضور... الفن هو حتول من اإلنفتاح على العامل إىل اإلنفتاح اإلحساس اليت متثل املفاصل املكانية و الزمانية للح
 14على الكائن )الوجود ( من هناك".

 artهنا يتجذر التمييز املالديين لنمطني من الفن: الفن التوضيحي والفن الوجودي :" الفن التوضيحي 
allustratif الذي ُينح األشياء الصفات الفطنة ،des qualités épithétiques  والفن الوجودي هو

 .15الذي سيكون فيه احلضورالذي حنن فيه"
اإلنسان أو ما ،  يف ، وليسكيف، لكن الوجود يقيم يف الوجود" يشرتك اإلنسان  والعمل الفين يف "

العمل )العمل الفين( :" يوجد ، مبعىن غري مبتذل ، ُيلك أفقا)ُيلك رداءا( خارج الذات، منتشيا) إنتشى من 
احلاجة إىل املغادرة من الوضع السابق مبحايثة حمضة )بتحايث حمض(...فهذا البعد اإلنتشائي  النشوة(، دون
aurpaaxa . 16له رداؤه )أفقه( خارجا ....ال حيمل معه إال الذات " هو مثيل للعمل الفين. 

  . وبالتايل ُيكن حتديدهKossuthحسب مالديين البد من ترتيب "الفن التصوري" مثلما رتبه كوسوث 
كأزمة مفهوم الصورة كما فعل مالديين. الصورة بإعتبارها صورة حماكية ،هذا يعين أهنا مدركة حسيا ومعرفيا ، 

 وخالية من أي وظيفة فنية: ضمن هذا املعىن ،العمل )العمل الفين ( ال ُيكن أن يكون صورة .
مالديين وضع هذه  هنا، و هكذا يوضح –ليس لديها شيء مشرتك مع هذه الصورة  الصورة، يف الفن،

". rttrprappaاألزمة من الصورة، عندما قال : " الصورة يف الفن ، ليس لديها وظيفة احملاكاة، إمنا التمظهر 
و أعاد بعثها عدة مرات  Matisseماتيس هذه هي " وظيفة التمظهر " اليت إكتشفها  مالديين يف عبارة 

لعشب "، أين تمرفض بشدة حلظة حلظة اهلدف و حماكاة خالل أعماله :" عندما أضع األخضر ،هذا ال يعين ا
 الصورة من قبل الرسام نفسه.

أيضا كما يتضح يف الصيغة املستنرية اليت يؤكدها مالديين مرارا، بأن الرسم التشكيلي بإعتباره عمل فين ،" 
 ليس من املفرتض أن يمنظر إليه، إمنا أن يمرى". 

« n’est pas faite pour etre vue,mais aussi pour voir ».17 
أوال و قبل كل شيء هذا هو املعىن نفسه للفينومينولوجيا الذي ينطوي هنا على الفينومينولوجيا احملضة 

tpptpa   أو السمات املميزة للفينومينولوجيا اليت تكشف التحجب عن كينونة الظواهر إنطالقا من ذواهتا

                                                           

14 :Henri Maldiney , art et existence ,édition Klincksieck,Paris,1985,p27 . 
15 :ibid,p10 . 
16 :ibid,p7 . 
17  :Henri Maldiney,Regard,Parole,Espace, opcit,p 123 . 
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: التمظهر )اإلظهار(، و tarasanparaمعىن الكلمة اإلغريقية  فمعىن الظاهرة ،إنطالقا من الظاهرة ذاهتا،هو18.
 .19"متظهر الشيء ال ُيكن أن ينتج قبال )من قبل(" هو طفرة  دون سابق، دون خيبة:

 خاتمة:
 :ويف األخري ُيكن القول 

*هوسرل فضل الولوج إىل املوضوع اإلستيطيقي على وجه التخصيص بغية البحث عن سبل جديدة من 
 اإلستيطيقا قصد التهذيب من حدة الصرامة الفينومينولوجية.

*العمل املزدوج الذي قام به ادموند هوسرل جعله يدمج بني احلقلني الفينومينولوجي واالستطيقي ما نتج 
 عنه والدة جديدة حلقل هجني أال وهو الفينومينولوجيا اإلستيطيقية.

ا جديدا بفرنسا، تنوعت وتعددت خلفياته، لكن هذا لن *الصيت الفينومينولوجي األملاين أسفر عنه صيت
 ُينع من القول أن األساس هو الفينومينولوجيا اهلوسرلية دائما.

*إن  التجربة اإلستيطيقية عند هنري مالديين مهما اختلفت تفسرياهتا الفينومينولوجية ضمن احلقل الفرنسي  
مالديين ينفلت من قبضة الفينومينولوجية األملانية  اهلوسرلية وتشعبت بوادرها، إال أن ذلك األمر مل  جيعل هنري 

 اليت هي أساس البدء .
  

                                                           

18 :Henri Maldiney,L’art,l’éclair de l’etre, comp’act , Paris, 1993,p 261 . 
19 : ibid,p 17. 
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 الفن والتسامح 
 لبناء حوار حضاري

 
 د/ مداسي مريم وفاء

 باحثة يف الفلسفة/ جامعة سعيدة
 
 

 ملخص :
ان فيلسوف اليوم هو ليس بالضرورة ذلك املتفلسف حول االبعاد الفكرية وانساقها وتارخيها، بل هو       

اإلنسان الذي يضع أطر للعيش وفق واقعه ويومه مع إعطاء صيغ مشرتكة يف قوالب فكرية وفلسفية تبحث عن 
تفكري الفلسفي االنساين مبجموعة من العيش املشرتك مع اآلخر وفق مبدأ اتيقي كوين هذا ما أدي لالهتمام بال

القيم االنسانية اليت تعمل على شد اللحمة بني االفراد يف ظل ما يسمي مبدأ التعايش مع اآلخر، ولكن هذا 
التعايش لن يكون إال من خالل وجود مبدأ التسامح الذي يؤسس للحوار خاصة أن الراهن يعرف العديد من 

اخلارج أو الداخل، هذا مدعاة لتفكري حول ضرورة الفن والفنان يف حياة االحتقان بني اجملتمعات سواء يف 
 اجملتمعات لرقي هبا والسعي اىل تفعيل التنمية املستدامة . 

 الكلمات املفتاحية :
 اجلمال ، الفن ، التسامح ، احلوار ، االتيقا، التعايش ، الكوين .        

 
 
 

  



 جامعة موالي الطاهر سعيدة   كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                                            متون                                   

 2017العدد الرابع : ديسمرب 
192 

 
 مقدمة: 

لقد عاشت اجملتمعات البشرية صراعا كبريا فيما بينها، أحدث ذلك خلال يف بناء القواعد اإلنسانية   
للعالقات البشرية مع بعضها البعض، هذا ما أدي للعودة باالهتمام بالفرد العتباره الفاعل واألساس يف احلياة، من 

ن بني االساسيات للجنس البشري، لكون هذا االخري خالل احرتام  اختياراته وميوالته، ولعل التسامح والفن مها م
 يعرب عن ما بداخلة حبضور الفن بشيت أنواعه ويستلهم طاقاته من داخله .

تعترب الفلسفة من املؤثرات اليت تعمل الفعل والعقل قوة مطلقة ولذلك جند هلا باعا كبريا يف خمتلف   
تطبيقها وثيق الصلة  تخصصات األخرى، اليت جندالتخصصات كالطب والسياسة واألخالق....وغريها من ال

بالفلسفة . إن هذه الصلة جتعلنا نفكر يف العديد من املفاهيم اليت جاءت لتساهم يف بناء عالقات انسية بني 
 األفراد، أو ما يعرف بالتشارك والتعايش بني اجملتمعات، رغم االختالفات العقائدية والطائفية وحيت الدينية.

فالسفة منذ عقود باحلياة اليومية لألفراد  ولعل من بني املفاهيم اليت نالت اهتماما ورواجا كبريا لقد اهتم ال
يف احلقل الفلسفي هو مفهوم التسامح، العتباره املالذ األساسي لإلنسانية مجعاء ولكونه ينادي بالتعايش السلمي 

تأمم. لقد شهد العا م تراجعا كبريا يف امارسة والكوين، وهذا ما يأمل إليه البشر اليوم خاصة يف ظل الراهن امل
الدوغمائية واالستبداد على اآلخر يف ظل ما يسمي التعايش لغرض بناء جمتمعات دميقراطية يسودها الوعي 

 االنساين، وهذا ما ادي إىل ظهور منظمات دولية وحقوقية تنبذ كل اشكال االضطهاد والعنف والالتسامح. 
 للفن أن يبين عالقة ايتيقية تشاركية بني اجملتمعات اإلنسانية أساسها التسامح ؟ كيف ميكن اإلشكالية :  

 مفهوم الفن: 
يشكل الفن عامال أساسيا يف حياة البشر وتواصلهم وربط ثقافاهتم منذ وجودهم ،باالضافة إىل أنه     

لنفسية، فللفن صلة وثيقة حبياة قيمة مطلقة لإلنسان من حيث أنه يعترب املتنفس الذي يعرب من خالله عن حالته ا
البشر لكونه ميدهم باألمل واحلياة من جديد، ويساهم يف تعزيز قدرات التعلم واالبداع ، ظف أنه عامل مشرتك 
بني األفراد داخل االطار االجتماعي، لقد تغريت النظرة البشرية للفن من حيث الفن يف حذ ذاته ومستوياته اليت 

  1" ففلسفة الفن هي اليت تقتصر على األشياء اليت هي من صنع اإلنسان "يقصد من خالهلا التغيري،
إن احلياة تدين بوجودها للفن، فالفن يعمل كمؤشر يؤثر يف حياة اإلنسان وذلك من خالل اضفائه     

ا " للون مجيل يف احلياة، وحيت الفن أو الفنان جيب أن يواكب ويتعايش مع الواقع وما حيدث فيه من تغريات  إذ
وحيمل بداخله التنوع ويعطي لتعدد الثقايف حياة أخرى متارس من  2الفن هو ذلك النشاط الذي يظهر اجلمال "

 طرف األفراد.

                                       
25، ص2013، رؤية للنشر والتوميع، 1كاليف بل، الفن، تر:عادل مصطفي، ط   1  
  2 20، ص1991، دار احلصاد للنشر والتوميع، دمشق، 1ليف تولستوي، ماهو الفن؟، تر: حممد عبدو النجاري،ط 
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يدافع الفن عن احلرية يف التعبري خاصة من ناحية دور األفراد يف السلطة من خالل ايصال معاناهتم ،  
كار للطبقة احلاكمة" الفن باملعين العام هو مجلة من القواعد وحماولة دجمهم ، لذلك يعترب اللغة اليت توصل األف

، فمن املهم أن يكون للفن منفعة وحضور جلى من 1املتبعة لتحصيل غاية معينة مجاال كانت أو خريا أو منفعة "
يد خالل نشر املبادئ اليت تضفي مجالية كونية ومنفعة عامة يف حياهتم، ألن اجلمال لن يستقر إال من خالل توح

واخرتام االراء واألفكار لتفادي الصراعات . تنتشر يف كل لغات العا م " حيث انتشرت نظرية اجلمال كجوهر 
إذا احتفظت جبمال املظهر، أخذت تعين اجليد   Belle /Beautiful/Beau/Scnonللفن فإن كلمة 

 . 2مبعين اخلري "
دم، وإن التجربة اجلمالية حتتاج لفكر حر أي ان العمل اجلمايل يؤدي إىل التفلسف حول العمل الفين املق

عقل لديه القدرة على البحث والتمحيص األعمال واألحوال للوصول للوحات فنية، ألن اجملال اإلنساين الذي 
يبحث عن العقل وسلطته اليت ـاخذ هبا الفن كجزء من االنشطة العقلية ملا فيها من أمهية  " الفن يطلق على ما 

     3يقابل العلم الذي يعين خاصة باجلانب النظري "يساوي الصنعة، و 
ميكن أن يرتجم احلس اجلمايل انطالقا من عملية التفلسف املصاحبة للعقل، ألن إبرام املكنون اجلمايل      

ينطلق من حقائق الوجود واستشعارها فبمجرد  حضور الشعور اجلمايل هنا تكتمل  وتتحقق الغاية اجلمالية ، 
جلمال االيطايل باغانو " الفن هو التقاء حماسن واحدة مبعثرة يف الطبيعة وان القدرة على رؤية هذه يقول عا م ا

، ان الرتكيز على الذوق والقدرة يف  4احملاسن هي الذوق والقدرة على مجعها يف شىء واحد هي العبقرية الفنية "
ساهم يف بقاء بعض األلواح الفنية لفرتة كبرية احلس اجلمايل كفيل أن يوصلنا ألعمال فنية راسخة، ورمبا هذا ما 

 من الزمن .
 التسامح اصطالحا :

يبدوا أن  االستنجاد بالتسامح هو جناه لإلنسانية خاصة يف ظل خطاب الكراهية اليت اصبح يعرفه     
العا م ، من خالل اقصاء اآلخر املغاير يف املعتقد أو التفكري ، هذا ما جعل الفالسفة حياولون ترسيخ مفاهيم 

والنزاعات ، إن مصطلح التسامح يثر العديد من أكثر إنسانية لألخذ باالنسانية لرب األمان والتقليل من الصراعات 
اإلشكاليات الرتباطه الوثيق بوجهات النظر اليت حتاول أن ترسخه وتبحث عن جمال متارس فيه التسامح بشكل 

 . 5عملي ال نظري ولذلك " نقصد بالتسامح هو الفكر احلر "
الذي عنون بـ "رسالة  1689ك سنة وتتضح احلقيقة التارخيية لتطور مفهوم التسامح يف كتاب جون لو     

حيث يعلن يف طّيات هذه الرسالة: أن التسامح جاء كرد فعل على   Lettre sur toléranceيف التسامح 
                                       
165،  ص1982، مكتبة املدرسة، بريوت، 2مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين ، ج 1  

26ليف تولستوي ،املرجع نفسه ، ص  2  
147، ص 1983ابراهيم مذكور، املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، القاهرة ،   3  
34املرجع نفسه ، ص  4  
1460،ص 1،2001،تر:خليل أمحد خليل،دار عويدات، بريوت، ط1أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، اجمللد  5  
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الصراعات الدينية املتفجرة يف أوروبا، و م يكن من حل أمام مفكري اإلصالح الديين يف هذه املرحلة التارخيية، إال 
ملتبادل واالعرتاف باحلق يف االختالف واالعتقاد ." وكان يقصد بالتسامح الديين أنه الدعوة واملناداة بالتسامح ا

 .1ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدين ، احلقوق املدنية واألمور الدنيوية "
ويعرفه مجيل صليبا " هو ما يتصف به اإلنسان من ظرف وأنس وأدب ومتكن من معايشة الناس رغم     

ال ميكننا نفي االختالفات اليت تعيشها الشعوب خاصة من منظور فكري ، إال أن داخل هذا  2اختالف آرائهم"
االختالف يتوجب أن يتعامل اإلنسان مع اآلخر مبوجب احرتام أراءه وأفكاره، هذا ما جيعل األخر قابل للتعايش 

 لتسامح.مع ذاته ومع غريه. إذا العيش املشرتك يف ظل اإلنسانية يوحي هلا لرتسيخ مبدأ ا
إنه ملن الواجب االتيقي أن يغدوا التسامح أساسا للحوار مع اآلخر لكي ال جيد اإلنسان نفس يف     

معزل عن اآلخر الذي يعترب مهما لبقائه  " التسامح هو القدرة على احرتام االختالف اما يؤدي إىل إمكان امارسة 
لرابط الذي يؤسس ملبدأ التسامح يركز على االحرتام ان ا 3االفراد واجلماعات للعالقات يف جو من املساواة "

واملساواة بني األفراد، فالكينونة هنا يف حمورها االجيايب تلغي مجيع الفروقات بينهم ، وتساهم يف خلق تعايش 
 سلمي يسوده التسامح واالحرتام .

ن أموت دفاعا عن يقول فولتري عن التسامح "  قد اختلف معك يف الرأي ولكين على استعداد أل      
مقولة عميقة يف مدلوهلا الفلسفي تصيغ لنا فلسفة أكثر أخالقية وانسانية بني األفراد كمبدأ جيب التعامل 4رأيك " 

به ، لقد مقت فولتري التعصب الديين والكراهية وكل صفات احلقد اليت تؤدي إىل التوتر بني األفراد واليت ينتج 
تقودها احلروب الصليبية أدت إىل نشر احلقد والضغينة بني املسلمني عنها حروب طاحنة كتلك اليت كانت 

 واملسيحيني .
ولقد حاول فولتري أن جيسد مفهوم التسامح الذي يعترب أساسا لديانات السماوية مجيعا يقول فولتري"      

يقدم اعتبار هذه  ،5اقهروا التعصب واألوغاد، واقضوا على اخلطب املظلة والسفسطة املخزية والتاريخ الكاذب"
املقولة لفولتري كوصية لبناء عصر تسوده احلرية الفكري ويكون العقل فيه هو أساس احلياة من دون العودة 
ألحداث تارخيية ال صحة هلا بل كلها حيمل أكاذيب وأغاليط ال تتوافق مع العقل. ولقد اعترب أن العودة للعقل 

األسس األخالقية للتسامح ولتحقيق قيمة إنسانية تعطي لألفراد احلق  هو مبثابة السلطة الفكرية اليت تتجاوب معها
 يف تقرير املصري، وهذا ما يعكس عالقات األفراد ويقي على الدوغمائية برغم من  االختالف يف املعتقد.

فالتسامح والتعصب ال جيتمعان يف نفس الشخص ألن التعصب سوف يؤدي إىل النزاعات على عكس    
يعمل على تفعيل مبدأ احلرية والكرامة اإلنسانية وحياول أن يرتك جماال للحرية الدينية عند األفراد من  التسامح الذي

                                       
09، ص1999األعلى لثقافة،  مصر ،  ، اجمللس1جون لوك ، رسالة يف التسامح، تر : مين أبو سنه، ط  1  
.271،ص1982، دار الكتاب اللبناين، بريوت، دط، 1مجيل صليبا ، املعجم الفلسفي ، ج  2  
03،ص2009بالل صفي الدين، مؤمتر التسامح الديين يف الشريعة اإلسالمية ، دراسة تطبيقية، حلب،   3  
33، ص 1،2009رتا للنشر والتوميع، دمشق ، طفولتري ،رسالة يف التسامح، تر: هنرييت عبودي،دار ب  4  
295ول ديوارنت، قصة الفلسفة احلديثة من أفالطون إىل ديوي،        ص  5  
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دون التدخل أو التضييق بل يتوجب أن تكون قناعاهتم هي األساس يف عملية االختيار، ورمبا هنا جند أن واقعنا 
 أصبح أكثرا معاناة من هذه الناحية

 : التسامح خطاب اتيقي حضاري
ان الفلسفة اليوم حتاول أن تبين خطابات اتيقية مرتكزة على جمموعة من القيم اإلنسانية ، اليت ال ميكن    

أن يعيش العا م يف معزل عنها مثل التسامح االعرتاف االحرتام احلوار والتعايش، كلها مبادئ قيمية جيب تفعيلها 
ناء اجملتمع الذي ختتلف يف املعتقدات الدينية والتفكري وحيت يف الواقع يف ظل ما يسمي بالفلسفة التطبيقية، ألن ب

األجناس وأمناط العيش كل هذه املفارقات حتتاج لقالب اتيقي أساسه التسامح يستطيع من خالله اإلنسان أن 
يعيش يف خضم كل هذه االختالفات، ورمبا هنا نركز على أن العالقة الىت جيب أن جتمعهم تكون إنسانية أكثر، 

ي ال نقع يف االضطهاد أو احلروب وحيت إقصاء اآلخر الذي يشكل التفاعل بني األفراد" مبعين أن التسامح لك
 .1شرط إمكان لقيام العالقة األخالقية املؤسسة لتدبري االعرتاف"

من اهتمامات اخلطاب االيتيقي اليوم هو اإلنسان وواقعه اليومي يف ظل ما يعرف بالعيش املشرتك،    
ولعل االهتمام الكبري بالعديد من املفاهيم اليت حتمل يف مدلوهلا صفة أكثر إنسانية وحتاول أن تضفي على العا م 

ش والتسامح( ان االهتمام هبذه املفاهيم وحماولة صفة الكونية جند منها ) االحرتام ، االعرتاف ، احلوار، التعاي
جتسيدها يف الواقع يدل على تبلور الوعي اإلنساين يف العصر احلديث واملعاصر حيث " أصبح الفكر املعاصر لدي 
جون راولز يعيد صياغة مبدأ العدالة األساسية املذكورة، حرية سياسية وحرية التعبري وحرية الفكر وحرية الضمري 

، فاحلياة االجتماعية حتتاج للحرية واملساواة ولعل   2الشخص اخل تؤلف تلك اجلملة املتساوية للجميع "حرية 
 كليهما يساهم يف بناء حوار حضاري مع التسامح الذي يشغل حيزا كبريا يف اخلطابات الفلسفية املعاصرة.

  

 

                                       
27،ص2013عبد العزيز بومسهويل، مبادئ فلسفة التعايش، افريقيا الشرق، املغرب،  1  
42/43، ص ص 2001جاكلني روس، الفكر األخالقي املعاصر، عويدات للنشر والتوميع، بريت ،  2  
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ان تاريخ البشرية كان مليئا بالتعصب وعدم قبول فكر اآلخر ودينه وحيت معتقده، ولعل هذا كان من    
بني االسباب اليت أدت والمالت تؤدي لتفاقم الوضع االنساين خاصة مع احلروب ولعل اعدام سقراط وعدم تقبل 

مة موجهة لطبقة مثقفة، ميكننا أيضا ان فكره واهتامه بإفساد شباب املدينة كان مبثابة تعصب فكري من طبقة حاك
نستدل باحلضارة االسالمية وما شهدته من انقسامات وتكفري من طرف الفالسفة لبعضهم البعض ولعل خري 

 1دليل تكفري أيب حامد الغزايل لكل من الفارايب وابن سيناء 
فال ميكن حل كل املشكالت  يقع اليوم على عاتق األفراد أن حيافظوا على حياهتم وأطرهم االجتماعية،   

السياسية والطائفية إال من خالل التصاحل والتشارك األخالقي الفعلي بني األفراد فالعودة لألخالق واعتبارها تراثا 
أساسيا للحفاظ على البقاء من األهداف البشرية اليت جيب أن تتجسد يف الواقع ، ألن حرية األفراد ووعيهم 

افة إىل أن العالقان بني األفراد جيب أن تكون على شكل من التفاهم والتعايش ال االجتماعي اصبح مهما باإلض
على الصراعات الطائفية والدينية ولذلك ترسيخ مفتهم مثل احلوار والتسامح والفن يف الواقع هي األصل يف البقاء 

 والتواصل، فال وجود لتواصل حضاري يف غياب تلك املفاهيم وجتسيدها يف الواقع .
 القة الفلسفية بين التسامح والفن: الع

يلعب اللقاء الفلسفي بني الفن والتسامح بعد مجايل يؤسس حلوار حضاري وثقايف ، يساهم يف بناء      
جمتمعات متفتحة على اآلخر، فاألشخاص أو األفراد الذين ميارسون الفن وحياولون أن يبلغوا به غاية إنسانية يف 

وحي الواقع "األشخاص الذين يبدعون األعمال إمنا قذفت هبم احلالة اإلبداعية احلقيقة تكون انطالقتهم من 
 ميكن للفن أن يصح وسيلة مؤثرة يف تاريخ البشرية ولعل من أمهها هو نشر التسامح  . 2بيئتهم احمليطة "

و بلورة  ترتكز والدة اجملتمعات اإلنسانية اليوم على قيم أخالقية، ومبادئ تساهم يف تفعيل التسامح    
عالقة ايتيقية مع اآلخر دون دوغمائية، إذا الفن هام للبشرية  سواء كان على شكل املوسيقي أو الشعر وحىت 
النحت ، إذا الفن هو املتنفس للعنصر البشري ال ميكن االستغناء عنه، إذا " البد للمجتمع الذي تظهر فيه 

وفن جيد كما يعتقدون يف جمتمعنا وإذا كان فنا جيدا نتاجات الفن وتدعم أن يعرف هل ما ينتج هو فن حقيقي، 
 3فهل هو هام إىل هذه الدرجة "

يكتسب الفنان يف كل تصور وعمل فين يقوم به حس مجايل، ينشر بداخله سالم دائم، ولعل هذا ما    
وحياول من خالل  يدفعه لبناء حياة على التصور الذي يعيشه داخليا الذي يتميز باالستقرار وحلرية واالحرتام ...،

هذا السالم الداخلي أن يعايشه يف واقعه وأن حيارب كل مظاهر القوة الفاسدة املتمثلة يف النقاشات السلبية 
العقيمة ، إذا الفن والفنان عالقة تشاركية للوصول للمبتغى األخالقي وهذا ما يساهم يف نشر التسامح ونبذ 

ان النزاعات اليت عاشتها أوروبا كانت نتيجة صراع بني أكرب كنيستني  الالتسامح الذي ال ينتج إال تعصبا وخرابا .

                                       
  1 14جون لوك ، رسالة يف التسامح ، مصدر سابق، ص

116كاليف بل، الفن، تر: عادل مصطفي،  ص   2  
19ليف تولسري ، مرجع سابق، ص  3  
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)الكاثوليكية والربوتستانتية ( كانت الفاعل األساسي لفولتري وجون لوك حول البحث عن أسس إساء مبادئ 
ح مع التسامح ملواجهة احلرب العقائدية، وفعال حتقق األمر حني بادر رجال الدين الكاثوليك إىل تبادل التسام

الربوتستانت ، كان هذا هو احلل األمثل للخروج من احلرب والقدرة على مواصلة العيش . عندما نتطرق للعيش 
املشرتك يتبادر يف أذهاننا فلسفة اليومي اليت تعترب فلسفة انسانية بالدرجة األوىل، وتدعوا اىل احرتام االفراد لذواهتم 

مد على احرتام عيشه وتنوع امناط وتعابري ثقافته ومتظهرات عقله واحرتامهم لألخر على اختالف تفكريهم" تعت
 . 1وجتليات عواطفه ويف  نفس الوقت تتوجه حنو تأصيل إنسانية اإلنسان "

" ان الثقافة تقوم حبماية اجملتمع ، فاملبدعات الروحية التقليدية واملواضعات واألنظمة االجتماعية الراسخة 
تماعي، فلكل من الذين والفلسفة والعلم والفن دوره يف معركة الكفاح من أجل ليست إال وسائل للتنظيم االج

 . 2احلفاظ على اجملتمع"
يواكب الفنان جمتمعه يف كل الظروف وكل األوقات حيث يتعايش معه يف كل ما حيدث له من تغريات،    

لشعوب املضطهدة من حروب ولذلك جند هناك بعض األعمال الفنية اليت حتاكي الواقع املرير اليت تعيشه ا
واستبداد سواء كان داخلي أم خارجي ، يأيت هنا الفن كدافع شخصي من الفنان ليحاول أن يعيد األمر يف عيون 
البشر وحياول أن جيسد احلالة الفوضوية اليت تعيشها الشعوب، فنجد يف هذا الصدد العديد من املعرض الفنية اليت 

امح مع الذات ومع اآلخر عرب العا م من خالل أعمال الفنانني، الذين تعمل على نشر الوعي وثقافة التس
جيسدون جسر التعايش من الواقع املرير لواقع أفضل " تطورت الفنون وتنوعت و م تتطور عقلية املواطنة ونعين 

 . 3بتلك احلرية احلقيقية وتلك املساواة االجتماعية اخلاضعة كلها لقوانني معقولة ومقبولة "
 :لنتائج المتحصل عليهاأهم ا
ميكن أن نستخلص العديد من النقاط،  من خالل التالقي بني الفن والتسامح يف تبيان العالقة      

 االتيقية اليت جتمعهما يف بناء حوار حضاري متمدن منفتح على الكونية.
 حيتاج اجملتمع ليتعايش ويستمر للفن والفنان يف نفس الوقت .

واللغات وأمناط العيش ليس بضرورة يؤدي إىل الصراع، بل جيب أن تكون التسامح ان االختالف األديان  
 هو سيد العالقات االنسانية .

 يف ظل غياب التسامح سوف تكون السلطة للتعصب والكراهية وهذا ما تنبذه اجملتمعات اليوم .
 ترسيخ فن العيش لدي األفراد فلسفة أخالقية حمض .

 ساين ليعاجل واقعا آخر ، فهو املالذ أمام البشر .ينطلق الفن من الواقع االن

                                       
81،ص2009فتحي تريكي، فلسفة احلياة اليومية الدار املتوسطية للنشر، بريوت،  1  

27، ص 2008، 1جرجس، املركز القومي للرتمجة،طأرنولد هاومر، فلسفة تاريخ الفن، تر: رمزى عبده  2  
80فتحى الرتيكي ، مرجع سابق ،ص   3  
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إذا أخذ التسامح والفن تبادال ايتيقيا ، كانت هناك قاعدة يف التعايش بني األفراد ومن خالله يكون املصري 
 مشرتك .

 :  قائمة المصادر والمراجع
  1983ابراهيم مذكور، املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، القاهرة ، 

 2008، 1هاومر، فلسفة تاريخ الفن، تر: رمزى عبده جرجس، املركز القومي للرتمجة،طأرنولد 
 1،2001،تر:خليل أمحد خليل،دار عويدات، بريوت، ط1أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، اجمللد

 2009بالل صفي الدين، مؤمتر التسامح الديين يف الشريعة اإلسالمية ، دراسة تطبيقية، حلب،  
  1982، مكتبة املدرسة، بريوت، 2يل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين ، جمج

  1999، اجمللس األعلى لثقافة،  مصر ، 1جون لوك ، رسالة يف التسامح، تر : مين أبو سنه، ط
 2001جاكلني روس، الفكر األخالقي املعاصر، عويدات للنشر والتوميع، بريت ،

 1،2009امح، تر: هنرييت عبودي،دار برتا للنشر والتوميع، دمشق ، طفولتري ،رسالة يف التس
 2009فتحي تريكي، فلسفة احلياة اليومية الدار املتوسطية للنشر، بريوت،

  1991، دار احلصاد للنشر والتوميع، دمشق، 1ليف تولستوي، ماهو الفن؟، تر: حممد عبدو النجاري،ط 
  2013عبد العزيز بومسهويل، مبادئ فلسفة التعايش، افريقيا الشرق، املغرب، 

 2013، رؤية للنشر والتوميع، 1كاليف بل، الفن، تر:عادل مصطفي، ط
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 مبدأ العليـــة 
 بني الغزالي وهيوم

 

 1*بلقصري مصطفى

 د.حممد بن علي

 املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان

 

 

 امللخص:
 مشكلة العلية هلا حضور يف الفكر اإلسالمي والغريب على حد سواء، وهي من أعقد املسائل أحفلها 

باحليوية واخلصوبة وإثارة وجهات النظر املختلفة، وتنبع أمهية هذه املشكلة من كوهنا تتصل مباشرة بقضايا اإلهليات 
نسان جيد يف صميم طبيعته والطبيعيات،  وقد ساد منذ أرسطو تصور أن العلية من املبادئ العقلية الضرورية ، فاإل

جاء الغزايل وبعده هيوم فقاما بقلب هذا التصور،  ن أشياء، حىت الباعث الذي يبعثه إىل حماولة تعليل ما جيد م
منتقدين كل األدلة اليت تتبث الضرورة العقلية، إنطلق الغزايل من فكرة تدخل اإلرادة اإلهلية يف احلوادث الطبيعية، 

ن لتصورهم بينما إنطلق هيوم من مبادئ املذهب التجرييب، الذي ينفي أي دور للعقل يف توليد األفكار. فكا
 الثوري إنعاكاسات خطرية يف جمال العلوم اإلنسانية والطبيعية.

 :االفتتاحيةالكلمات 

 العلية، السببية، الضرورة العقلية، اإلقرتان، العلة واملعلول، تداعي األفكار. 

. 
  

                                       
 طالب دكتوراه تخصص فلسفة تطبيقية /مخبر الدراسات النفسية واإلجتماعية والألنتروبولوجية بالمركز الجامعي أحمد زبانة غليزان./ - *
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 مقدمة
ود، العلية أول قضية فلسفية إستحوذت على الفكر البشري، ودفعته صوب التفكري لكشف لغز الوج

فبالنسبة لإلنسان الذي يتمتع بإمكانية التفكري متثل له العلة أهم العوامل اليت تقذف به يف تيار التأمل، ويتبلور يف 
ذهنه مفهوم )ملا(؟ هذا املفهوم الذي يطرحه الذهن عن علة األشياء، فالعلية متثل من أوليات ما يدركه البشر يف 

لية الضرورية؛ ألن اإلنسان جيد يف صميم طبيعته الباعث الذي يبعثه إىل حياته اإلعتيادية، وهو من املبادئ العق
حماولة تعليل ما جيد من أشياء، وتربير وجودها باستكشاف أسباهبا. وهذا الباعث موجود بصورة فطرية يف الطبيعة 

ليعرف سببها،  اإلنسانية، بل قد يوجد عند عدة أنواع من احليوان أيضا. فهو يلتفت إىل مصدر احلركة غريزيا؛
 ويفحص عن منشأ الصوت؛ ليدرك علته. 

، ملىا هلىا عالقىة بكىل العلىوم الطبيعيىة واإلنسىانية وغريهىا، العليةة ويف مقالنا هذا، سيكون جهدنا منكبا علىى
ففي ميدان امليكروفيزياء )ميكانيك الكىم( كىان للعليىة نتىائري خطىرية ومبهمىة تصىل إىل حىد إنكىار املبىدأ العليىة ، أمىا 

اجملىىىال الفلسىىىفي فىىىد فالسىىىفة سىىىبقوا النظريىىىات العلميىىىة الراهنىىىة ولعزعىىىوا املفهىىىوم التقليىىىدي للعليىىىة، كىىىان أبىىىرلهم يف 
واآلخىر يعىىد مىن عبىاقرة الفلسىىفة -أبىو حامىىد الغىزايل–فيلسىوفان كبىريان أحىدمها ينحىىدر مىن لمىرة الفالسىىفة املسىلم  

 الغربية، منطلق  من اإلشكالية التالية:
 م العلية عند الغزالي وهيوم، في ضوء تنازع العقل مع التجربة لها؟ كيف يتمثل مفهو 

 (*1111-1059) ( مفهوم العلية عندأبو حامد الغزالي1
وقف مفكرو اإلسالم األشاعرة من العلية األرسطية موقف اإلنكار هلا واهلجوم العنيف عليها. ومن اخلطأ 

ا أنكروا فق  تتصور أرسطو هلا ووععوا نظرية يف العلية تتوافق مع القول أن األشاعرة انكروا العلية إنكارا كامال، إمن
، الذي مل يكن 1عناصر املذهب توافقا تاما، وبلغت أوج نضجها لدى مفكر األشاعرة الكبري أيب حامد الغزايل

أن يفصل أول من أنكر مبدأ السببية فلقد سبقه املتكلم  األشاعرة  وكان أبو املعايل اجلويين هو الذي إستطاع 
ب  مبدأ اهلوية وعدم التناقض ومبدأ السبب الكايف وعمن هذا أمكنه تأسيس مبدأ اإلحتمال ليكمل تلميذه 

 .  2الغزايل األسس اليت تقوم عليه العلوم الطبيعية

                                       
م الدين، هتافت الفالسىفة، املنقىذ مىن * فيلسوف ومتكلم وفقيه ومتصوف عريب، من أبرل مفكري العصر الذهيب يف اإلسالم، من أهم مؤلفاته إحياء علو 

 (.426ص   2006لبنان، الطبعة الثالثة، -الضالل )أنظر معجم الفالسفة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر،  بريوت
 .155ص  ،،1984لبنان، الطبعة الثالثة،  -علي سامي النشار، مناهري البحث عند مفكري اإلسالم، دار النهضة العربية، بريوت - 1
مواقىىىف ومقاصىىىد يف الفكىىىر الفلسىىىفي اإلسىىىالمي املقىىىارن،  الشىىىبكة العربيىىىة ل اىىىات والنشىىىر، بىىىريوت لبنىىىان، الطبعىىىة األوىل، حممىىىد ياسىىى  عربيىىىي،  - 2

 .208، ص 2013
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ينبغي أوال أن ال ننظر إىل الغزايل يف تصوره للعلة على أنه تعبري عن منطلقه الديين، كي ال ينتهي بنا  
، بل جيب أن حنلل مفهوم الغزايل 1ف إىل إساءة الفهم والنظر إليه على أنه نوع من اإلرتيابية أو السفسطةاملطا

 للعلة مبوعوعية تتناسب، وطبيعة البحث الفلسفي. 
سجل لنا الغزايل تصوراته األساسية عن العلة يف نصوص فدها يف كتاب املستصفى وكتاب اإلقتصاد يف  

هو الذي سجله يف مؤلفه الشهري هتافت الفالسفة، وكلمة التهافت هلا دالالت متعددة  اإلعتقاد، لكن أهم نص
تدل على األصح عند هنري كوربان تدمري الفالسفة لبعضهم البعض، وهنا يتالشى تناقض الغزايل، يف إقتناعه 

عن طريق اجلدل  بعدم أهلية العقل وكفاءته لبلوغ اليق  اد نفسه، أي أنه على يق  من تقويض الفالسفة
 إىل النقض الذايت.   2العقلي، فيمتد فعل النفي اد ذاته

وللعلة مقام مهم يف آراء الغزايل الفلسفية واملنطقية والدينية. وميكن إعتبارها رابطة منطقية حكمت نسقه 
اليت خيالف فيها ، فلقد نقل الغزايل موعوع العلية إىل مكاهنا املنطقي، وكان من أهم املسائل 3املنهجي والفكري

الفالسفة يف هذا العلم مذهبهم القائل تبأن اإلقرتان املشاهد يف الوجود ب  األسباب واملسببات إقرتان تاللم 
، ويرى 4بالضرورة فليس يف املقدور وال يف اإلمكان إجياد السبب دون املسبب، وال وجود مسبب دون السببت

أو للسببية، إذا طبقت يف نطاق ديين هام. فيتجه حنو تراث األشاعرة، الغزايل خطورة هذه الفكرة الطبيعية للعلية 
 ليستمد منه مادة، يصوغها صياغة كاملة، يف إنكار العالقة الضرورية الاللمة ب  العلة واملعلول.

إن إنكار هذه العالقة يستند عند الغزايل إىل أننا نشاهد حادثت  الواحدة بعد األخرى، فاصطلحنا على 
إحدامها علة واألخرى معلوال بدون وجود أية رابطة عقلية اللمة ب  احلادث ، يعرب الغزايل عن ذلك بقوله تسمية 

االقرتان ب  ما يعتقد يف العادة سببا وما يعتقد مسببًا ليس عروريًا عندنا بل كل شيئ  ليس هذا ذاك وال ذاك ت
ضمن لنفي اآلخر، فليس من عرورة وجود أحدمها هذا، وال إثبات أحدمها متضمن إلثبات اآلخر وال نفيه مت

وجود اآلخر وال من عرورة عدم أحدمها عدم اآلخر مثل الري والشرب والشبع واألكل واالحرتاق ولقاء النار 
والنور وطلوع الشمس واملوت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستعمال املسهل وهلم جرا إىل  

قرتنات يف الطب والنجوم والصناعات واحلرف، وإن اقرتاهنا ملا سبق من تقدير ا هل سبحانه كل املشاهدات من امل

                                       
 .141، ص1997املنهري الفلسفي بن الغزايل وديكارت، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة،  حممود محدي لقزوق، - 1
، 1998تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ الينابيع حىت وفاة ابن رشد، ترمجة نصري مروة وحسن قبيسي، عويدات للنشر، الطبعة الثانية،  هنري كوربان، - 2

 .277ص 
 .246، ص 1989، رفيق العجم، املنطق عند الغزايل يف أبعاده األرسطية وخصوصياته اإلسالمية دار املشرق، بريوت لبنان، الطبعة األوىل - 3
 195، ص 1986لبنان، الطبعة الثالثة، -أبو حامد حممد الغزايل، هتافت الفالسفة،  دار املشرق، بريوت - 4
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خيلقها على التساوق ال لكونه عروريا يف نفسه غري قابل للفرق بل يف املقدور خلق الشبع دون األكل وخلق 
وأنكر الفالسفة إمكانه وادعوا  ة مع جز الرقبة وهلم جرا إىل مجيع املقرتنات،ااملوت دون جز الرقبة وإدامة احلي

 .1استحالتهت
 جوهرية اليت يراها الفالسفة أي أنه توجد عالقة بالطريقة سببية إمسه شيءإذا يرى الغزايل أنه ال يوجد 

كالظاهرة، فنحن حسب تعبري الغزايل نرى  السبب ب  واملعلول، العلة أو ب  واملسبب السبب ب  حقيقية علية
، العطشان يرتوي بشرب املاء، واجلائع يشبع عند أكل الطعام وهذا كله وهم، الكون يعم النهارتشرق،  الشمس

فليس هناك عرورة عقلية هنتدي على غرارها إىل وجود عالقة ب  املاء والعطشان ح  يرتوي، فعلة اإلرواء ال 
 نا معرفة ذلك وليس الضرورة العقلية.    متسها األيدي وال تراها األع ، غاية ما يف ذاك أن اإلقرتان املتكرر أكسب

ويع  الغزايل مثاال يتبث فكرته وهو اإلحرتاق يف القطن عند مالقاة النار فريى أنه جيول أن يتالقى القطن 
والنار دون أن حيدث أي إحرتاق. وجيول إنقالب القطن رمادا حمرتقا بدون أن يتالقى مع النار فالنار إذن ليست 

على اإلطالق. بل إهنا ال تفعل شيئا فيقول تإن فاعل اإلحرتاق خيلق السواد يف القطن والتفرق يف فاعلة اإلحرتاق 
، إذن فما دليل الفالسفة على أهنا 2أجزائه وجعله حراقا أو رمادا هو ا هل تعاىل فأما النار فهي مجاد ال فعل هلات

هما وب  اإلحرتاق. الواقع أنه ال دليل وال برهان على الفاعل، وما الذي دعاهم إىل القول هبذه العالقة التاللمية بين
أن إحدى احلادثت  علة ل خرى واألخرى معلول هلا سوى جمرد املشاهدة. واملشاهدة تدل على احلصول عنده وال 

 تدل على احلصول به، وأنه ال علة سواه. 
املدركة ليس متوالدا من فعل يدعم الغزايل رأيه بأمثلة ثتبت رأيه،  منها تأن إنسالك الروح والقوى 

الطبائع: احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة. وال من فعل األب. وال من فعل اإلنسان نفسه، فليس اإلنسان فاعال 
، إذا كل هذه 3ومعلوم أهنا موجودة عنده، ومل نقل أهنا موجودة بهت حلياته وحواسه وسائر املعاين اليت هي فيه

وألن وجودها إما بغري واسطة، أو بواسطة املالئكة املوكل  هبذه األمور احلادثة املعلولة، موجودة عنده وليست به 
يف نظرية الفيض، كما هي عند إبن سينا الذي يرى بأن واهب الصور هو  4وهذا ما يؤكده الفالسفة املسلم 

  العقل الفعال. 

                                       
 .195املصدر السابق ص  - 1
 196املصدر السابق ص  - 2
 .197املصدر نفسه ص  - 3
 .333اجلزائر، د/ط، د/س، ص علي ليكي، فكرة العلية يف فلسفة الغزايل، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 4
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ال عالقة علية إذن بوجه من الوجوه ب  املمكنات، ولكن تفسري حدوث حادثة بعد أخرى باطراد العادة 
ليس إال إذا كان اإلحراق حيدث عقيب مماسة النار، والري بعد شرب املاء، فليس للمماسة وال للشرب دخل يف 

اإلحرتاق بدون مماسة أو الري بدون وجود اإلحرتاق والري. بل الكل حدث طبقا لقانون جالم مرغم له أن يوجد 
 الشرب.            

ولكن النتائري اليت تنتري عن إنكار العلية كافية هلدم حقائق العلوم كلها، فإن العلوم كلها تستند إىل هذا 
 القانون، وهذا يتدرجا بنا إىل لون آخر من املناقشة، وهذا ما حاول الفالسفة إلزام الغزايل به، من حماالت شنيعة

 .1نتيجة إرجاعه كل فعل إىل ذات اإلرادة املطلقة
تفإن قيل: فهذا جير إىل ارتكاب جماالت شنيعة، فإنه إذا أنكرت لزوم تنبه الغزايل إىل هذا يف قوله   

املسببات عن أسباهبا وأعيف إىل إرادة خمرتعها ومل يكن لإلرادة أيضا منهري خمصوص متع  بل أمكن تفننه وتنوعه 
احد منا أن يكون ب  يديه سباع عارية ونريان مشتعلة وجبال راسية وأعداء مستعدة باألسلحة وهو فليجول كل و 

ال يراها ألن ا هل تعاىل ليس خيلق الرؤية له. ومن وعع كتابا يف بيته فليجول أن يكون قد انقلب عند رجوعه إىل 
فليجول انقالبه كلبا أو ترك الرماد فليجول انقالبه بيته غالما عاقاًل متصرفا أو انقلب حيوانا، أو ترك غالما يف بيته 

 .2مسكا وانقالب احلجر ذهبا والذهب حجرات
 بعدم كونه لزم هذه إن ثبت أن املمكن كونه ال جيول أن خيلق لإلنسان علم الغزايل جييب بقوله: تولكن 

هذه املمكنات مل يفعلها ومل ندع  أنخلق لنا علما ب احملاالت. وحنن ال نشك يف هذه الصور اليت أوردمتوها فإن ا هل
وجيول أن ال تقع واستمرار العادة هبا مرة بعد أخرى يرسخ يف  جيول أن تقع أن هذه األمور واجبة بل هي ممكنة

  .3وفق العادة املاعية ترسخاً ال تنفك عنهت جرياهنا على أذهاننا
فعله هذه املمكنات، وثبات جمرى العادة هكذا يلجأ الغزايل إىل ا هل على أنه الضامن هلذا العلم بعدم  

 ، 4الذي ليس عرورري هو الذي ميد إعتقادنا يف العادة بأسسه
إذا حسب الغزايل أن من املسلم به أن النار خلقت، ايث إذا تالقت مع قطعت  متماثلت  أحرقتهما، 

أن يلقى شخص يف النار فال حيرتق، ومل تفرق بينهما طاملا كانتا متماثلت  من مجيع الوجوه ولكن مع هذا جيول 
 فقد تتغري صفة النار أو تتغري صفة الشخص.

                                       
 ؟335املرجع السابق ص  - 1
 .198أبو حامد حممد الغزايل، هتافت الفالسفة، مرجع سابق ، ص  - 2

 .199املصدر نفسه ص  3 -
 .106أبو يعرب املرلوقي، مفهوم السببية عند الغزايل،دار بوسالمة للطباعة والنشر، تونس، الطبعة األوىل، ص  - 4
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إن أهم ما نالحظه يف هذا البحث الذي تناوله الغزايل من أطرافه العلمية كلها، ونعتقد أنه قد سبق يف 
أم ال يف الوجود،  ذلك العلماء التجريبي  الذين جاؤوا فيما بعد، أنه مل يكن مهتم بالرابطة الضرورية أهي موجودة

لذلك ال يتكلم عن إنعدام النظام يف غياب الضرورة، بل يريد الغزايل أن يعلمنا أن املعرفة التجريبية هلا مدى 
، فنبه الغزايل إىل ما مساه باليق  التدرييب، موعحا الفرق الدقيق، الذي ال يتبينه كثري من الباحث ، بينه 1وجودي

 وب  اليق  العلمي.
العلمي هو ذاك الذي يأيت مثرة لرباه  علمية قاطعة جمردة، بعيدا عن سلطان النفس وتأتراثها،  اليق 

وهو حيتاج كما يقرر الغزايل يف أكثر من موعع يف كتابه )اإلحياء(، إىل معاناة دائبة هتدف إىل حترير العقل من 
ن تعاريري الزغل الفكري وتضاريس الظنون أهواء النفس وأوهامها، كما حيتاج إىل تعبيد الطريق إليه وتصفيته م

 والعصبيات.
أما اليق  التدرييب فهو ما توافرت له الرباه  اليت تكسب النفس طمأنينة إليه وثقة بإمكان اإلعتماد عليه 
دون أن تصاحبها براه  علمية قاطعة. ومن أبرل األمثلة فيما يراه الغزايل، تلك اإلقرتانات املستمرة ب  أمرين 

بق والحق، ايث يتخيلها الناظر لطول اإلقرتان أسبابا ومسسبات. ذلك ألن طول اإلقرتان ب  أمرين دون سا
وجود أي إنفكاك بينهما يورث النفس طمأنينة بأن اإلقرتان سيستمر وأن شذوذا لن يقع يف العالقة القائمة 

ب الكثرية املاعية اليت مل يظهر فيها أي بينهما، وذلك كيق  النفس بأن النار ستظل حترق، إعتمادا على التجار 
 ختلف وشذوذ.

ويقرر الغزايل أن هذا اليق ، وإن مل يكن علميا، ففيه من القوة ما يكفي لإلعتماد عليه يف إقامة أنظمة 
احلياة، والتعامل معها طبقا لنواميس القائمة. وذلك كي ال يقع اإلنسان يف تيه وإعطراب وس  اإلحتماالت 

 يت قد جتعله ال يثق بشئالعقلية ال
رأى الغزايل التعارض ب  املنطق اليوناين والنقل، فلم ير بدا من القضاء على األول لكي ينقد الثاين. وقد 
تابع الغزايل مفكر عاصره ومات بعده بقليل الشهرستاين، فرب  أيضا نقد العلية، وخرق العادة مبعجزات األنبياء، 

 .2دون لنظرية األشعرية يف العلية عرعا فاتنا يف مقدمتهمث عرض األشعري املتأخر إبن خل
 ( نقد إين رشد لمفهوم العلية عند الغزالي2

                                       
 .106ص  املرجع نفسه - 1
 .158علي سامي النشار: مناهري البحث عند مفكري اإلسالم، مرجع سابق، ص  - 2
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لقد تقدم قولنا أن النتائري اليت يفضي إليها تصور الغزايل للعلية، كفيل بتدمري كل العلوم، فإعتقاد أن العلة 
خيفى علينا خطورة هذا يف كل جماالت  ليست عالقة عرورية يعين أنه ميكن أن حيدث أي شئ من أي شئ، وال

احلياة، وقد قدمنا كذلك بأن الغزايل تنبه إىل هذه النتيجة اخلطرية، وتدارك ذلك ليقرر بأن اإلقرتان ب  العلة 
واملعلول عروري ومستمر، ليبقى نظام الكون تابع لنواميس قائمة حددها ا هل، كما خلق يف اإلنسان علما بذلك، 

 رتان ليس واجب عقليا وإمنا هو من املمكنات.غري أن هذا اإلق
إن هذا التفسري الغزايل برد نتائري تصوره للعلة إىل ا هل، نرى أنه أخرجه عن إطاره الفلسفي إىل ما هو 
ثابت يف العقائد الدينية األشعرية، فكان ال بد عليه وهو يناقش احلكماء يف كتابه التهافت، أن يلتزم باملنهري 

ع به الفالسفة، أي كان لزاما عليه أن يب  وفق املنهري العقلي الذي أنتهجه أن يوعح كيف العقلي الذي صار 
 خيلق ا هل ذلك العلم يف ذهن اإلنسان يف أن اإلقرتان ب  السبب واملسبب دائم وال ينقطع.

اريخ إن أهم إنتقاد وجه للغزايل وهو الذي يعنينا من ب  اإلنتقادات األخرى، هو ذلك الذي سجل يف ت 
يف كتابه هتافت التهافت الذي وععه  1(1198-1126إبن رشد )الفكر الفلسفي اإلسالمي، ب  الغزايل و

 خصيصا للرد على مسائل كتاب هتافت الفالسفة الغزايل.
ميكن أن نقسم نقد إبن رشد إىل ثالثة الطرق، أوهلا نقده على املنهري املتبع لدى الغزايل يف نقد 

 نقد الكالمي املتضمن الرد عليهم يف قسم اإلهليات، مث النقد الفلسفي.الفالسفة، والثاين ال
بداية يعيب إبن رشد على الغزايل إختياره املنهجي، يف وجه : األول: الغزايل هدفه التشكيك يف آراء 

واهلم عن الفالسفة فق  وهو ال يب  غريها بيانا إجيابيا، الثاين: دحض الغزايل ألفكار الفالسفة كان من خالل أق
 .2طرق تركيبها وتقطيعها قصد نقضها وال يعتمد املوعوع الدروس

 أما النقد الكالمي نلخصه يف ثالثة نقاط:
فَةَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة أن نفي السببية وعرورهتا عند الغزايل هو تكذيب  هل  ذاته حسب إبن رشد يف قوله   -

ومستمر على ، فا هل ذاته يؤكد إذن أن جريان العامل عرورري [43]فاطر/اللَِّه تَةْبِديًلا َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْحِويًلا 

                                       
إهتم مبشكلة العقل حممد بن أمحد بن رشد، يكىن بأبا الوليد، ويلقب باحلفيد متييزا له عن أبيه وجده اللذين كان قاعي  وفقيه  مشهورين،  - 1

 1ا أي فيلسوف إسالمي وقرن بأرسطو أجيابا أو سلبا )أنظر موسوعة الفلسفة لعبد الرمحن بدوي جوالنقل وما بينم من إتصال، ظفر بشهرة مل حيظى ه
 (.19ص 

 .131أبو يعرب املرلوقي، مفهوم السببية عند الغزايل، مرجع سابق ، ص  - 2
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، وما كان ساريا بصفة مستمرة وعلى من  مع ، وعروري يف الوقت ذاته 1وترية واحدة وليس على جمرى العادة
 . فهو عقلي
، يعرب عن إبن رشد بقوله 2كما أن نفي احلتمية السببية جيعل الداللة على وجود ا هل أمر متعذرا  –

توينبغي أن من حد كون األسباب مؤثرة بإذن ا هل يف مسبباهتا، أنه قد أبطل احلكمة وأبطل العلم ]...[ والقول 
غائب، ألن احلكم على الغائب من ذلك بنفغي األسباب يف الشاهد ليس له سبيل إىل إثبات سبب فاعل يف ال

 .3إمنا يكون من قبل احلكم على الشاهد، فهؤالء ال سبيل هلم إىل معرفة ا هل تعاىلت
يؤدي هذا النفي حسب إبن رشد إىل الدهرية حتما، ألن العامل إذا كان ممكنا وليس عروري اجلريان،  -

رفعنا األسباب واملسببات مل يكن ههنا شئ يرد به  فإنه ال توجد أي حكمة منه  يقول إبن رشد توباجلملة مىت
على القائل  باإلتفاق أعين الذين يقولون ال صانع ههنا وإمنا مجيع ما حدث يف العامل إمنا هو عن األسباب 

 .4املاديةت
 كذلك فمل النقد الفلسفي يف ثالثة نقاط:

عالقة عقلية عرورية، فريفض تصور يريد إبن رشد أن يبقي على التصور األرسطي للعلة، باعتبارها  -
الغزايل واألشاعرة ويصف إنكار وجود األسباب الفاعلة اليت نشاهدها يف احملسوسات هو قول سفسطائي، ال 
يستطيع صاحبه أن يعرتف أن كل فعل ال بد له من فاعل، والقول بأن األفعال الصادرة عن العلة ليس بقوة كامنة 

 اث وفحص كثري، ذلك أن ل شياء ذوات وصفات هي اليت إقتضت األفعال فيها، بل بقوة مفارقة حيتاج إىل
، وعليه يكون إنكار وجود األسباب إنكارا 5اخلاصة هبا، وإختلف مبوجبها ذوات األشياء وأمساؤها وحدودها

 ل شياء ذاهتا وال تصبح متميزة عن بعضها يف اإلسم والفاعلية، والعقل عند إبن رشد ليس هو شئ أكثر من
، وهذا يعين أن إقرار 6إدراكه املوجودات بأسباهبا وبه يفرتق من سائر القوى املدركة فمن رفع األسباب رفع العقل

                                       
 .56ص املرجع نفسه، - 1
 56املرجع نفسه، ص  - 2
، ص 1998لبنىىان، الطبعىىة األوىل،  -عقائىىد أهىىل امللىىة، مركىىز دراسىىات الوحىىدة العربيىىة، بىىريوتأيب الوليىىد إبىىن رشىىد، الكشىىف عىىن منىىاهري األدلىىة يف  - 3

327. 
 .57أبو يعرب املرلوقي، مفهوم السببية عند الغزايل، مرجع سابق ، ص - 4
 .290، ص 1993لبنان، الطبعة األوىل،  -أيب الوليد إبن رشد، هتافت التهافت، دار الفكر اللبناين، بريوت - 5
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العقل  حسب إبن  1مبدأ السببية واحد من أهم مقومات العقل، واملنهجية العقلية اليت تبىن عليها العلوم الضروررية
 ول فهو بذلك أنزل القوى املدركة لإلنسان مبرتبة أدىن.إرشد من نفى عقالنية العالقة ب  العلة واملعل

، 2يلزم إبن رشد الغزايل واملتكلم ، بنقضهم عرورة اإلرتباط ب  األسباب أن ينفو أيضا مبدأ التناقض -
يقول إبن رشد تذهب بعض أن ا هل تعاىل يوصف بالقدرة على مجع املتقابل ، وشبهتهم أن قضاء العقل منا 

إمنا ذلك إمنا هو شئ طبع عليه العقل، ]...[ وهؤالء يلزمهم أال يكون للعقل طبيعة حمصلة وال بامتناع ذلك 
، أي أن األشاعرة حسب إبن رشد، 3للموجودات وال يكون الصدق املوجود فيه تابعا بوجود املوجوداتت

وهذا يعين أن العقل ال  بامتناعهم الضرورة ب  املسسببات إمنا ذلك من طباع العقل، أن مينع ما يشاهده احلس،
 يصادق احلس بل يكذبه.

إن فكرة العادة اليت قال هبا الغزايل، هىي حسب إبن سوى مراوغة وخداع لتمرير، رأيه، كما أهنا مبهمة  -
وال حتل مشكلة معرفية، والغزايل جاء به يف مقابل الطبيعة الذي ترتكز عليه، ونقد هذا املفهوم ميثل حمور رد إبن 

 .4لغزايل يف تصوره للسببيةرشد على ا
 (*1776-1711( مفهوم العلية عند دفيد هيوم )3

املفاهيم األساسية اليت أقيم عليها العلم التجرييب، يقول أرسطو:  من املعروف أن مفهوم السببية من ب 
القول  بل ميكناألسبابت، فمن املستحيل أن يقوم االستدالل العملي دون قيام مبدأ السببية،  تإن العلم هو معرفة

بأن كل املعارف البشرية قائمة على مبدأ السببية. وبدون هذا املبدأ ال ميكن للعقل البشري أن يتجاول االنطباعات 
 .احلسية اليت يكتسبها

ميكن أن نبين علوم من غري  وملا كان املذهب التجرييب ال يرى يف العلة معىن الضرورة، وهذا يعين أنه ال
أ احلسيون يفكرون يف حل إشكالية العلية تنسجم مع مذهبهم التجرييب، ولعل أبرل شخص الضرورة، من هنا بد

فكر يف ذلك الفيلسوف األسكتلنذي دفيد هيوم ليقرتح حال أو تفسريا سيكلوجيا خيلص به املذهب التجرييب يف 
 واحدة من أعظم املشكالت اليت جعلت منه ينعت مبذهب شكي.   

                                       
 .129، ص1990لبنان، الطبعة األوىل، -رعا سعادة، مشكلة الصراع ب  العقل والدين، دار الفكر اللبناين، بريوت - 1
 .58أبو يعرب املرلوقي، مفهوم السببية عند الغزايل، مرجع سابق ، ص  - 2
 .290أيب الوليد إبن رشد، هتافت التهافت، مرجع سابق ، ص  - 3
 .58أبو يعرب املرلوقي، مفهوم السببية عند الغزايل، مرجع سابق ،  - 4
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 أن إىلحتليالته   وانتهتوعع مشكلة العلية يف إطارها العلمي الصحيح،   إن  ديفيد هيوم أول من   
 على لالستدالل الوحيد املربر إهنا حمسوس، هو مما أبعد إىل الذهن اليت تنقل الوحيدة العالقة هي العلية العالقة
 هلا سوف يكون املعينة العلل أن نستنتري أساس أي على :متسائاًل  ويفحصها فيها يتشكك راح هذا ومع الوقائع،
 بعد فيما اختذ الذي التساؤل وذلك هو األخرى، على إحدامها من نستدل ملاذا املعينة؟ املعلوالت تلك بالضرورة
 اليت املاعية احلاالت تتجاول استنتاجات بأية الراهنة اخلربة التجريبية من خنرج ملاذا :كاآليت عمومية أكثر شكاًل 
 .1االستقراء؟ منارسملاذا  : أي خبربتنا؟ مرت

كان يعترب هيوم العلية تصورا أساسيا يف حياة الرجل العادي ويف نظريات املعرفة عند كثري من الفالسفة.  
كان يعتقد الرجل العادي أن لكل حادثة ولكل شئ علة وأن العلية مبدأ واجب التسليم وأنه ليس موعوعا 

يضطرب سلوكه لو وجد الشمس يف  –اته العملية للشك وأنه يرتتب على الشك فيه إعطراب سلوكه يف حي
الصباح ومل ير يرى الضوء والنهار، أو وجد النار جبانب مواد قابلة لإلحرتاق ومل حترتق، أو وجد الثلري يتساق  ومل 
يشعر بالربودة وهكذا. ومن الواعح أن النظرية اليت سادت منذ أيام أرسطو حىت العصر احلديث عن طبيعة العلم 

ن هي أنه البحث عن العلل مبدأ قائم يف العقل، وأنه مبدأ عروري، وأنه ال ميكن إنكاره أو تصور نقيضه، والقانو 
وأنه مبدأ فطري فينا منذ نشأتنا، أو أن لدينا إستعدادا طبيعيا لإلعتقاد به ح  تنشأ يف اخلربة ما يكشف عنه: هو 

اجهة تلك اخلربة وهبذا املعىن يسمى مبدأ العلية مبدأ فينا مستقال عن اخلربة احلسية وإن مل حنس به إال بعد مو 
 . 2قبليا

 حلل هيوم فكرة العلية فوجدها تتكون من ثالثة عالقات هي، اإلتصال، األسبقية الزمانية والضرروة.
األوىل عالقة اإلتصال: يقول هيوم تأن فكرة العلية ال بد أن تكون مستمدة من بعض العالقة ب  

قة ينبغي حماولة كشفها، يف املقام األول أجد األشياء اليت تعد علال ومعلوالت متصلة فيما األشياء، هذه العال
بينها، وال شئ يفعل يف الزمان واملكان إذا كان مفصوال عن الزمان واملكان الذي وجد فيه، بالرغم من أن بعض 

سلسلة من العلل تربطها باألشياء األشياء املفصولة تنتري أشياء أخرى، ومع ليادة البحث يتب  أهنا مرتبطة ب

                                       
البشري،  * قيلسوف جترييب وعامل إقتصاذ ومؤرخ إفليزي، ينفي أي دور للعقل، فيبين كل املعرفة على اإلدراكات احلسية أهم مؤلفاته اث يف العقل

الدليل الفلسفي الشامل اجلزء الثالث لرحيم أبو رغيف املوساوي، دار احملجة البيضاء، رسالة يف الطبيعة البشرية، حماورات عن الدين الطبيعي )أنظر 
 (631، ص 2015لبنان،الطبعة األوىل، -بريوت

 150، ص رجع سابقامل - 1
 .104، ص 1977حممد فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري العلمي  دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، د/ط،  - 2
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عًلقة املفصولة، ونبقى دائما نفرتض هذا اإلتصال حىت يف حالة عدم القدرة على كشفه، من هنا نعتقد أن 
 .1أساسية وجوهرية للعليةت اإلتصال

جلميع الثانية عالقة األسبقية الزمانية: يقول ت أما العالقة اجلوهرية الثانية يف العلل واملعلوالت يرفضها ا
وهي قابلة للجدل، وهي األسبقية الزمانية للعلة عن املعلول، فريى البعض أن هذه األسبقية غري عرورية إذ ميكن 
أن حيدث الفعل يف اللحظة نفسها، وبالرغم من أن التجربة تكذب ذلك يف غالب األحوال إال أننا نستطيع أن 

 .2نقرر ذلك عن طريق اإلستنتاج أو الربهانت
مما سبق أن هيوم مل ينكر أن لكل حادثة علة؛ بل جاء ليقوض النظريات العقلية يف مصدر  يتب  لنا

إعتقادنا مببدأ العلية و تفسري الفالسفة العقلي  له، فريى هيوم أن تصور العلية تصور معقد وليس بسيطا، إذ 
اله. ومل يشكل السبق واجلوار يتضمن ثالثة أفكار وهي السبق واجلوار املكاين والضرورة كما بينا سلفا من أقو 

، 3مشكلة لديه إذ ال توجد صعوبة يف فهمها، ولكنه رأى أن فكرة الضرورة يف العالقة العلية فكرة تستلزم التحليل
فيقول ت الشئ قد يكون متصال بشئ آخر وسابقا عنه يف الزمان دون إعتباره علة له، هناك العالقة الضرورية اليت 

 .4تبار، وهذه العالقة مهمة كثريا من العالقات األخرىتال بد أن نأخذها باإلع
لقد لعم الفالسفة العقليون أن عالقة العلية تتضمن فكرة الضرورة وكان يقصدون أنه إذا حدثت العلة 
جيب أن يتبعها حدوث املعلول، وكأن الوجوب عندهم وجوب منطقي أي ما ال ميكن إنكاره، ألهنا عرورة آتية 

، فعندما ننظر حولنا من إىل املوعوعات اخلارجية، وعندما نعترب عمل األسباب، 5ري أو قبليمن العقل بطرق فط
فإننا ال نستطيع من خالل حالة مفردة أن نكتشف أي تأثري أو إرتباط عروري، وال أي خاصية تشد املفعول إىل 

دمها يتبع اآلخر تباعا فعليا.... السبب، وجتعل أحدمها إستتباعا لآلخر ال يتخلف عنه أبدا، وإمنا فد فق  أن أح
إنه ال يبدو أن يف الطبيعة حالة واحدة من حاالت اإلرتباط، ميكن تصورها، فكل األحداث تبدو سائبة منفصلة، 
حدث يتبع حدث، ولكننا ال نستطيع أن نبصر أي راب  بينهم، فتبدو األحداث مقرتنة ولكنها التبدو أيضا 

                                       
1 - David HUME, Traité de la nature humaine, Livre I de l'Entendement, traduit de l'anglais 
par Philippe Folliot, Édition numérique réalisée le 28 janvier 2005 à Chicoutimi, Ville de 
Saguenay, province de Québec, Canada. Texte revu et corrigé le 11 décembre 2009. P 83. 

 .83املصدر نفسه. ص  - 2
 .105حممد فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري العلمي ، مرجع سابق ، ص  - 3

4  - Traité de la nature humaine, P84, سبق ذكره 
 .105حممد فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري العلمي ، مرجع سابق، ص  - 5
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ميكننا القول بأن للعلية الضرورة العقلية أو القبلية أو املنطقية؛ يعلمنا هيوم أنه ال  ،   يعلمنا هيوم أنه ال1مرتابطة
ميكننا القول بأن جمرد حتليل العلة يتضمن وجود املعلول كأحد عناصرها، أو أن حتليل احمللول يتضمن علته. يرى 

ال يتضمن يف ذاته عنصر النار أو هيوم أننا ال نستطيع أن نكتشف بطريق قبلي الدفء أي أن حتليل معىن الدفء 
حرارة الشمس، وحتليل معىن النار ال يتضمن عنصر الدفء. حتليل معىن النار يتضمن معرفة للعناصر الطبيعية 
والكيمياوية اليت أدت إىل إحداث النار، ولكن ليس الدفء أحد تلك العناصر. حتليل معىن اخلبز يتضمن ما 

الذرة مطحونة مضافا إليها املاء وهليب النار وليس التغذي أو سد اجلوع أحد  يتألف منه من عناصر مثل القمح أو
تلك العناصر. ميكنك تصور النار دون تصور اإلحرتاق أو الدفء أو تصور اخلبز دون تصور التغذي. التصوران 

يت لعالقة التعريف خمتلفان وليس الواحد منهما داخال يف حتليل اآلخر. ليست للعالقة العلية الضرورة املنطقية ال
باملعرف مثال أو للبديهيات كقولنا أن املثلث شكل حماط بثالثة خطوط مستقيمة متقاطعة أو أن اجلزء أصغر من 
الكل أو أن نزول املطر يبلل الطرق، إن حتليل املوعوع يف كل من تلك العبارات يؤدي إىل أن احملمول يساويه أو 

لتلك القضايا وقوع يف التناقض أو أن تصور نقيض تلك القضايا تصور هو جزء منه، ايث يرتتب على إنكارنا 
 .2مستحيل لدى العقل. إن خالصة هذه الفكرة أن القول بان لكل حادثة علة ليست قضية حتليلية

ينتقل هيوم إىل مناقشة أن ملبدأ العلية مصدره التجرييب. يطبق معياره األساسي لصدق األفكار فيتساءل 
فكرة الضرورة؟ جييب بالنفي. ح  ننظر إىل األشياء واحلوادث يف العامل اخلارجي تلك اليت نقول  هل ب  أفكارنا

أن بينها عالقات علية، فإننا ال نكتشف أي عالقة عرورية ترب  املعلول بالعلة وجتعل املعلول نتيجة ال مناص 
تتابعتا يف احلدوث أمام إدراكنا. حيدث يل  منها بعد حدوث العلة. إن ما نراه يف احلقيقة هو أن شيئ  أو حادثت 

إنطباع حسي ح  أرى الشمس يف الصباح مث يتبعه إنطباع رؤية الضوء. ما حدث إمنا هو تتابع أو تاللم ب  
 إنطباع .       

فإذا إنتقلنا من جمال مالحظة احلوادث الطبيعية إىل جمال املالحظة الذاتية ألنفسنا، يتساءل هيوم هل 
لى إنطباع حسي أو فكرة إمسه الضرورة؟ قد يقال إننا نشعر يف داخلنا بقوة خفية هي إرادتنا مثلما حيدث نعثر ع

أليست العالقة ب  اإلرادة واحلركة عالقة  –ح  أريد حتريك عضو ما يف جسمي مث يليه حتريك ذلك العضو 
يتم الفعل اإلرادي، وال نعرف ما ذا يتم يف  علية؟ يرد هيوم على هذا السؤال بقوله إننا ال نعرف معرفة دقيقة كيف

أنفسنا قبل أن يتحرك العضو املراد حتريكه، وال نعرف حقيقة العالقة ب  الفعل اإلرادي واحلركة العضوية. إن معرفة 

                                       
 .106، ص2008لبنان، الطبعة األوىل، –حمجوب، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت دافيد هيوم، حتقيق يف الذهن البشري، ترمجة حممد  - 1
 .105حممد فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري العلمي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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تلك العالقة إمنا هي معرفة العالقة ب  العقل والبدن، وذلك هو السر األعظم. ال ينكر هيوم عالقة العلية ب  
رادة وحركة األعضاء ولكنه ينكر أن تلك العالقة تتضمن معىن الضرورة باملعىن التحليلي. كل ما نعرفه عن تلك اإل

 العالقة هو إرتباط حادثت  معا.
ينتقل هيوم من ذلك إىل القول بان ليس مصدر تصور العلية أساسا فطريا أو قبليا، وإمنا أساس جترييب، 

ابع حادثت  وتاللمهما تاللما متكررا، وأن إدراك هذا التاللم املتكرر يؤدي بعقولنا وجترييب مبعىن حمدد هو إدراك تت
إىل تكوين تعادةت عن هذا اإلرتباط لدرجة إننا ح  نرى احلادثة تأت يف املستقبل نتوقع حدوث احلادثة تبت اليت 

ت الضرورة منطقية وال قبلية إرتب  حدوثها يف إدراكنا املاعي ادوث تأت. تصور العلة إذن عروري، ولكن ليس
وإمنا هي عرورة نفسية أساسها إدراك تاللم لوج من احلوادث وإرتباط ذلك التاللم يف الذهن وتكوين عادة عن 

 .1توقع ذلك التاللم يف املستقبل. تلك الضرورة بالتوقع وتكوين العادة تؤدي إىل اإلعتقاد بتصور العلية
سبب على أنه تموعوعا يتبعه موعوع، ايث تكون كل املوعوعات ينتهي هيوم بتعريف للعلة بتعريف ال

املماثلة ل ول متبوعة مبوعوعات مماثلة للثاينت، ويضيف تعريف أخر للسبب فيسميه تموعوعا متبوع مبوعوع 
. إن هذا التعريف يعتربه يراه وليم كلي رايت يف كتابه تاريخ 2آخر، وحيمل ظهوره الفكر دوما إىل ذلك اآلخرت

فلسفة احلديثة وأن هيوم يقصد به أنه نفرض يف مجيع احلاالت اليت نستطيع أن نالحظ فيها موعوعا معينا أو ال
حدثا وليكن )أ(، يتبعه باستمرار موعوع آخر أو حدث وليكن )ب(، وانه يف مجيع احلاالت اليت نستطيع أن 

ن )أ( هي علة )ب(، وأن )ب( تتبعها نالحظ )ب( فد أن )أ( يسبقه على الدوام، فإننا نستطيع أن نستنتري أ
باستمرار يف احلاالت املستقبلية، أننا نكون على يق  من الناحية العملية من هذه النتيجة، على الرغم من أننا ال 

. وطبقا هلذا يعترب مبدأ السببية عند هيوم تدبريا من أجل أغراض عملية، 3نستطيع أن نربهن عليها بطريقة رياعية
ع الوقائع اليت ميكن رؤيتها مباشرة، وينبئنا مبدأ السببية بأن هناك دائما سببا مناسبا ميكننا أن حنصل وهو يتعامل م

 .     4به على النتيجة املنشودة
 ( نقد مفهوم العلية عند هيوم:4

                                       
 .106املرجع سابق ، ص - 1
 .109دافيد هيوم، حتقيق يف الذهن البشري، مصدر سابق، ص  - 2
، ص 2010لبنان، الطبعة األوىل، -ديثة، ترمجة حممود سيد أمحد، التنوير للطباعة والنشر والتوليع، بريوتوليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة احل - 3

212. 
فليب فرانك، فلسفة العلم الصلة ب  العلم والفلسفة، ترمجة علي علي ناصف، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوىل،  - 4

 .343ص 1983
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لقد سبق القول أن هيوم أول فيلسوف وعع مشكلة العلة يف إطارها العلمي الصحيح، فقد نبه          
ما كان يعتقد أن العالقة ب  العلة واملعلول عرورية، وأن العقل يظفر هبا بديهيا، لكن هيوم قام مبا ميكن أن على 

نسميه اجلانب اهلدمي، لكنه تركنا دون أن يب  منشأ العالقة وأكتفى بالتفسري السيكولوجي مما أثار حافظة 
ي بعض التعليقات نراها أساسية ملعرفة ما وقع فيه هيوم الفالسفة، وهوجم تصور هيوم للعلية، ولنا على احلل اهليوم

 من الشك نتيجة حسيته.
خطوات أربعة تسري وفق بعضها البعض يف اإلنسان،  يقوم التفسري السيكولوجي اهليومي على أسس أو 

 وهي اليت تنتري الضرورة، وهي:

، ونعترب عمل األسباب، فإننا ال : يرى هيوم أنه مهما نظرنا إىل املوعوعات اخلارجيةالتتابع أو التعاقب -
فعليا، تتبع تبوعا عروري، وإمنا فد فق  أن أحدمها  ارتباطنستطيع من حالة مفردة أن نكتشف أي 

فالدفع الصادر من كرة بلياردو مصحوب اركة يف الكرة الثانية، هو مجلة ما يظهر حلواسنا، أما الذهن 
 .1عاقب يف املوعوعاتفال يشعر بإحساس أو إنطباع داخلي من هذا الت

حسب هيوم أن فكرة اإلرتباط الضروري يف األحداث تنشأ من حصول عدد من احلاالت التكرار:  -
املشاكلة لإلقرتان املنتظم لتلك األحداث، وليس حالة واحدة مفردة، ومع ذلك فليس مثة يف عدة 

متشاكلة متام التشاكل، ما  احلاالت ما ختتلف به عن حالة من احلاالت املفردة اليت نفرتض عمنا أهنا
 ,2تكرر حاالت متشاكلةعدا أنه بعد 

يرى هيوم أن هذا التعاقب والتكرار مها مبدأين خارجي  نصل هبم إىل املرحلة السيكولوجية، اليت 
يتنري عنها عصر الضرورة ب  العلة واملعلول وهو راجع إىل العملية العقلية اليت تستخدم يف الوصول إىل 

، إن إحدى عمليات العقل إذا كانت تستدعي عملية أخرى تتبعها بدون ختلف فإنه ينمو هذا القانون
، ويصحب تداعي المعانيب  العمليت  مبضي الزمن رابطة قوية دائمة وهي اخلطوة الثالثة منسيها رابطة  

ملتصل بإحدى وهو اخلطوة الرابعة واألخرية فيحصل يف الذهن املعىن ا إلزام العقليهذا التداعي نوع من 
العمليت  العقليت  كما حدث املعىن املتصل بالعملية األخرى، هذا اإللزام العقلي هو أساس ما نسميه 

 .3بالضرورة اليت ندركها يف الرابطة ب  العلة واملعلول

                                       
 94يوم، حتقيق يف الذهن البشري، مصدر سابق، ص دافيد ه - - 1
 107املصدر نفسه ص  - 2
 121، ص 2009لبنان، الطبعة الثالثة،  –حممد باقر الصدر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات، يريوت  - 3
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نالحظ أن التفسري اهليومي يقوم على خطوت  التعاقب والتكرار، جماهلم خارج الذهن، وخطوت  
 كار واإللزام العقلي جملهم الداخلي يف الذهن.تداعي األف

نسل  اآلن الضوء على هذه اخلطوات، لنرى هل فعال تتم وفقهما العملية العقلية لنصل إىل مفهوم 
 العلية؟ 

النتائري، إذ توهم أنه ما  استخالصإذا كان حسب هيوم أن العادة وحدها هي اليت أدت باإلنسان إىل  -
اعي فال بد أن ترتب  كذلك بالتجارب املقبلة، وعليه فكرة السببية ذاتية دامت احلوادث مرتبطة يف امل

حمضة، وهي خدعة من اخليال الذي مييل إىل فرض الرابطة ب  األشياء واحلوادث ليس هلا وجود إال يف 
، فلماذا يبذل هيوم جهدا يف سبيل تربير التوقع والبناء التلقائي احلاصل ب  بين 1العقل الذي يدركها

اإلنسان يف حياهتم العامة لتتابع الوقائع وترتب حدوث األشياء على غريها؟ فإذا مل يكن للعلية معىن 
الدائم بالعادة؟ وملاذا العادة بالذات؟ مث يعرب عنه هيوم  االقرتانفلماذا حياول هيوم تعليل بناء الذهن على 

 .2بأنه مبدأ من مبادئ الطبيعة اإلنسانية يقر الكل بفاعليته

الضرورة اليت ندركها يف العالقة العلية ب  العلة واملعلول، ال يوجد فيها أي أثر إللزام العقل باستدعاء  إن -
إحدى الفكرت  عند حصول الفكرة األخرى فيه، ولذا ال ختتلف هذه الضرورة املدركة ب  ما إذا كان 

، 3العلية سيكولوجيا بل موعوعهالدينا فكرة معينة عن الصلة وما إذا مل تكن، فليست الضرورة يف مبدأ 
يعين أنه إذا إجتهنا إىل فكرة العلة واملعلول مبعزل عن الواقع اخلارجي مثل اإلحراق والنار، هل هذه الفكرة 
بينهم عالقة عرورة يف الذهن أم يف اخلارج؟ فحسب هيوم الضرورة حالة ذهنية خارجية، ولكن لو إجتهنا 

العالقة ب  اإلحراق )املعلول( وب  وجود النار )العلة(،  وجدنا أن هلا إىل كل العقول وتسألنا عن إدراك 
واقع خارجي موعوعي، أي إذ وجدت )أ( وجدت )ب(، ال بد من أكل الدواء ألجل الشفاء، ال بد 
للموت بعد قطع الرأس، هذه بديهية خارجية حتمية وليست حتمية ذهنية، بل الذهن يدركها وينتزعها 

مشينا مع هيوم يصبح اخلارج بدون عرورة، وهذا يستلزم أن يصدر أي شئ من أي  من اخلارج، فإذا
 شئ، وممكن أن تكون النار غري حمرقة، وهذا يشكل إهنيار للعلوم.

                                       
 240، ص 1936الثانية، لكي فيب حممود وأمحد أم ، قصة الفلسفة احلديثة، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة  - 1
 177، الطبعة األوىل، ص 2014حممد ناصر: هنري العقل، تأصيل األسس وتقومي النهري، دار احملب ، قم،  - 2
 122حممد باقر الصدر، فلسفتنا، مرجع سابق، ص  - 3
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إن فكرة العلية الذي نظفر هبا حسب النظرية اهليومية، هل ميكن نضيفها إىل العامل اخلارجي؟، ولنفرتض  -
 بالنفي أو اإلجياب، وهذا يعين أن القضية اليت نتسائل عنها تهل مع هيوم أن العقل ال جيبب هنا ال

؟ت قضية مشكوك فيها أي حمتملة، هنا نود أن نعرف: هل يلفكرة العلية ب  احلرارة والتمدد واقع موعوع
باإلمكان أن فعل من التجربة مرجحا لإلعتقاد هبذه القضية، وسببا لتدعيم إحتمال صدقها؟ فحسب 

ك غري ممكننا كونه ال يرى يف التجربة واخلربة احلسية سندا إلثبات شئ إال إذا كان ظهر هيوم يبدو ذل
، وهذا يؤدي بنا إىل أنه ال سبيل إىل إثبات أي واقع موعوعي ال من التجربة 1مباشرة يف خربتنا احلسية
 وال من اخلربة احلسية.

فمن أين عثر على مبدأ عدم التناقض؟ وكيف إذا كان هيوم ال يرى أي إعتقاد مبعرفة قبلية على التجربة  -
، فحسب ما يقرره هيوم مما قدمنا، 2للتجربة أن متدنا به؟ مث كيف نستطيع أن نقيم العموم على ذلك؟

فإن ميكن القول أن شئ يوجد وال يوجد، وأن النار ممكن أن حترق وممكن أن الحترق، ومبدأ عدم 
جريب  أن يربهنوا عليه هو أهم مبدأ، تبىن عليه كل العلوم التناقض الذي ال ميكن لديفيد هيوم وال للت

 سواء منها العقلية أو التجريبية، وبدونه تنهار كل العلوم.

من ب  الفالسفة الذين سجلوا مالحظاهتم على تصور هيوم للعلية، فد الفيلسوف إميانويل كان  الذي  -
اهلام الذي لعبه هيوم يف فكر كان  وأنه أيقظه من  يقر يف بداية كتابه مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة بالدور

سباته الدومجاطي، غري أنه سجل عليه مالحظات مهمة يرى كان  أهنا السبب يف النتائري السلبية اليت 
توصل إليها هيوم والضرر الذي أحلقه بالفلسفة، وهو أن هيوم توهم أن طبيعتنا ختضع ملبدأ واحد هو 

الرياعيات البحتة تتألف من القضايا التحليلية فق ، أما امليتافيزيقا فهي مبدأ التناقض، وأنه يرى أن 
تتألف من القضايا القبلية وحدها، وهذا حسب كان  خطأ بليغ فمت عنه النتائري املؤسفة اليت أثرت 

جتاول تصوره امليتافيزيقي  الستطاععلى نظرته كلها، ولو أنه توسع يف سؤاله عن أصل األحكام الرتكيبية 
، ما حيدده كان  بأنه مشكلة بالنسبة إىل هيوم هو أن املعرفة املفرتعة القبلية ليست شيئا آخر 3للعلية

 .  4صادق، إهنا عملية ذاتية تصف ذلك تومها ءشيسوى العادة املستحكمة، يف أجياد 

                                       
 .101ص  2008ألوىل، الطبعة ا -لبنان-حممد باقر الصدر، األسس املنطقية لإلستقراء، مؤسسة العارف للمطبوعات، بريوت - 1
 177حممد ناصر: هنري العقل، تأصيل األسس وتقومي النهري، مرجع سابق، ص  - 2
  16، ص 1991اجلزائر،د/ط،  –إمانويل كان ، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة، ترمجة ناليل إمساعيل حس ، موفم للنشر، الرغاية  - 3
لبنىىان، الطبعىىة األوىل، -املعاصىىرة، ترمجىىة نىىور الىىدين شىىيخ عبيىىد، املنظمىىة العربيىىة للرتمجىىة، بىىريوتبارتريىىك هيلىىي، صىىور املعرفىىة مقدمىىة لفلسىىفة العلىىم  - 4

 .75، ص 2008
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ي معرفة بالنسبة إىل كان ، أن طريقة هيوم يف سرب العقل، مالحظا أن الناس ال يبنون حقائقهم على أ -
قبلية، فإن ما خيلق قيمة للمبدأ ليس يف أقله عرورة القانون، ولكنه فائدته العامة يف جمرى التجربة، وتربل 

العقل بقدرته على املضي  ادعاءاتمن العقم الذي يسميه هيوم بالعادة، ويستنتري أن كل  عروريةذاتية 
اد هيوم إىل الشك يف كل ما يتعلق باستخدام ال معىن هلا، هذا ما ق ادعاءاتخارج املنطقة التجريبية هي 

وهذا ما جعل هيوم ينعت بأملع الشكاك ، ذلك أنه نفى أي قيمة موعوعية ملبدأ العلية على  1املبادئ،
مستوى التجربة، ويف نفس الوقت ال سبيل للعقل أن يظفر هبذا املبدأ، وهذا قمة الشك، إذ يستحيل أي 

 شئ يف أن جيد مربرا يقينيا.
ريد كان  أن يعلمنا أن مبدأ العلية هو مبدأ أويل قبلي متعايل على التجربة، وال ميكن أن نشتقه ي  

منها، وأن أي حماولة إلنتزاعه من التجربة ستؤدي بنا إىل التناقض ونفي املبدأ ذاته، فهو يندرج عمن 
ذو نزعة حسية، حرمته إىل  املقوالت العقلية الكانطية، اليت تدخل يف بنية العقل وتشكله، وملا كان هيوم

 أن يصل إىل هذه احلقيقة وفق ما يراه كان .
فما يؤخذ على منتقدي العلية عدم دقة فكرهتم عن العلة واملوجود، فيتصورون العلة كاهنا شئ،  

بينما هي رابطة أو عالقة ب  شيئ ، ويتصورون املوجود على أنه جمرد ماهية غري فعالة، مع أنه يف جوهره 
( إن الفعل ليس تابعا للموجود، حيث جيب أن 1951-1883)  لوي الفال ويف هذا يقول فعال،

نضع املوجود أوال: مث من بعده الفعل، وإمنا ينبغي أن نقرر أن الفعل هو ماهية املوجود، واملسلك الباطن 
ليس شيئا الذي به يكون يف نفس الوقت الذي يصنع نفسه، وهلذا ميكننا أن نقول إن املوجود هو نفسه 

، وهذا يعين أن تأثري العلة يف 2آخر غري الفعل أي الفعالية، وهو أن املوجود هو وفعل املوجود شئ واحد
املعلول يكون متلبسا هبا، حيث ال ميكن أن نشاهد يف اخلارج هذا التأثري مبعزل عن العلة مما يوهم بأنه ال 

 ب  العلة واملعلول. عروريةيوجد عالقة 
  

                                       
 .107املرجع نفسه، ص  - 1
 .112، ص 1974عبد الرمحن بدوي، مدخل جديد إىل الفلسفة، وكالة املطبوعات، الكويت،د/ط،  - 2
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 خاتمة:
 عرعنا لتصور الغزايل وهيوم للعلية، نصل إىل نتائري التصورين، فنجملها يف النقاط التالية: بعد 
كل من الغزايل وهيوم إنطلق من مبادئ وأسس اإلنتماء املذهيب، مبعىن من إيديولوجيا خاصة،    -

ا هل خالق كانت احملفز والباعث ألخذ تصور مع ، فالغزايل ينطلق من ثوابت األشعرية اليت ترى يف أن 
ومريد لكل شئ، ونفت أي واسطة أو قوة موجودة يف األشياء ينبثق عنها معلوهلا، أما هيوم فكان ال بد 
أن جيد من مصادره التجريبية احلسية ما يفسر به العلية، فالتجأ إىل النظرية السيكلوجيا مالذا ينفي به أي 

 مصدر عقلي للعلية.
النه جيعل الفاعل الوحيد هو ا هل، بينما هيوم ينكر العلية ألن الغزايل ينكر العلية ب  األشياء  -

 التجربة هي وحدها مصدر املعرفة، ال تكشف لنا عن قوة فاعلة أوعن إرتباط عرورري ب  األشياء.
العلية يف ذهن اإلنسان عند هيوم تأيت من رؤية شئ يتبعه شئ آخر، أما الغزايل فالعادة هي  -

ند اإلنسان، كما أن الغزايل يستعمل لفظة تاإلقرتانت يف هيوم يستخدم لفظة اليت تولد فكرة العلة ع
 تالتتابعت.
هيوم ال يسند العلية ذات متعالية أو قوة عالية كا هل واملالئكة، بل ترك املصدر مبهما، ال نعرف  -

 من هو الفاعل، يف ح  الغزايل يرى أن ا هل هو الفاعل.
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 .1974، مدخل جديد إىل الفلسفة، وكالة املطبوعات، الكويت،د/ط، عبد الرمحن بدوي -
لبنىىان، الطبعىىة الثالثىىة،  -علىىي سىىامي النشىىار، منىىاهري البحىىث عنىىد مفكىىري اإلسىىالم  دار النهضىىة العربيىىة، بىىريوت -

1984. 
 علي ليكي، فكرة العلية يف فلسفة الغزايل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د/ط، د/س -
يب فرانك، فلسفة العلم الصلة ب  العلم والفلسفة، ترمجة علي علي ناصف، املؤسسة العربية للدراسات فل -

 .1983والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، 
الطبعة األوىل،  -لبنان-حممد باقر الصدر، األسس املنطقية لإلستقراء، مؤسسة العارف للمطبوعات، بريوت -

2008. 
 .2009لبنان، الطبعة الثالثة،  –نا، دار التعارف للمطبوعات، يريوت حممد باقر الصدر، فلسفت -
 .1977حممد فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري العلمي  دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، د/ط،  -
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 .2014حممد ناصر، هنري العقل، تأصيل األسس وتقومي النهري، دار احملب ، قم، الطبعة األوىل،  -
مواقىىف ومقاصىىد يف الفكىىر الفلسىىفي اإلسىىالمي املقىىارن،  الشىىبكة العربيىىة ل اىىات والنشىىر،  ربيىىي،حممىىد ياسىى  ع -

 .2013بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 
 .1997املنهري الفلسفي بن الغزايل وديكارت، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، حممود محدي لقزوق،  -
 .1977العلمي، دار اجلامعات املصرية، د/ط،  حممود فهمي ليدان، اإلستقراء واملنهري -
هنري كوربان، تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ الينابيع حىت وفاة ابن رشد، ترمجة نصري مروة وحسن قبيسي،  -

 .1998عويدات للنشر، الطبعة الثانية، 
لبنان، -لنشر والتوليع، بريوتوليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة احلديثة، ترمجة حممود سيد أمحد، التنوير للطباعة وا -

 .2010الطبعة األوىل، 
 المصادر األجنبية:

- David HUME, Traité de la nature humaine, Livre I de 
l'Entendement, traduit de l'anglais par Philippe Folliot, Édition 
numérique réalisée le 28 janvier 2005 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, 
province de Québec, Canada. Texte revu et corrigé le 11 décembre 

2009 
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 إشكالية اهلوّية اجلزائرية
       يف فكر مولود قاسم نايت بلقاسم 

 
 بوزبوجة أمحد

 
 

 ملخص:
اريخ، بفعل املوجات االستيطانية للعنصر الفينيقي رغم التحديات اليت واجهتها اجلزائر عرب الت         

ا األتراكوالروماين والوندايل والبزنطي والعريب، وصوال إىل  بشخصية األم ة اليت كان هلا  ظل ت حمتفظة، إال  أّن 
ومل يسبق أن اختلف اجلزائريون حول مسألة اهلوي ة كما حدث بعد االستقالل، نتيجة للتشكيك حضورها الدويل، 

انتماءهم الد يين واللغوي من طرف املستشرقني واملؤرخني الفرنسيني،  والذي تبنته فئة من خرجيي املدرسة يف 
والثقافة الفرنسية، األمر الذ ي دعا إىل التصدي  هلذا التوجه وكشف خمططاته، بالتأسيس خلط قومي ووطين تزعمه 

        األساسية. ة اجلزائرية وإبراز مقوماهتامولود قاسم نايت بلقاسم، الذي نذر حياته للدفاع عن اهلوي  
 : الكلمات المفتاحية

  التاريخ، الد ين، الل غة، الوطن.اإلني ة،  مولود قاسم نايت بلقاسم،
  

                                       
 .2طالب دكتوراه، التسجيل الثالث، خمرب اجلماليات والفلسفة املعاصرة، جامعة أبو القاسم سعد اهلل، اجلزائر   
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 مدخل:
لقد أخذت إشكالية اهلوية لدى مولود قاسم نايت بلقاسم احليز األكرب من ضمن اهتماماته         

بقدر ما   جمرد إشكالية"، فمسألة اهلوية لديه مل تكن الشخصيةو" 1"باآلنيةونتاجه الفكري، تلك اليت يعرب  عنها "
كان الذي  ، الفكري والسياسي الذي أفرزه االحتالل الفرنسي اإلرثولد من رحم  وطنيا مهًاقضية وجودية و  كانت

دافعا قويا وسببا مباشرا لتشكل ومتاسك الكيان اجلزائري املعاصر، فبفضله على اعتبار أنه "اآلخر" متكن اجلزائري 
سبيل إثبات وجوده، مستهدفا اسرتداد حريته وكرامته، وعلى مدار أكثر من التعرف إىل "ذاته"، فاختار املواجهة يف 

من قرن واجلزائريون يعلنون الثورة تلوى األخرى، إىل أن اندلعت ثورة التحرير الكربى اليت اخنرط فيها السواد 
لدولة م، أين قامت ا1962جويلية  05األعظم من الشعب، واليت مل تضع أوزارها إال باستقالل اجلزائر يف 

اجلزائرية املعاصرة يف شكل كيان سياسي له حدوده اجلغرافية ولغته ودينه وثقافته، غري أنه ومع بداية هذه الدولة 
الفتية طفت إىل السطح مالمح االختالف يف الرؤى والتصورات حول ما ينبغي أن تكون عليه الشخصية اجلزائرية، 

 ،اإليديولوجية مابني السياسيني واملثقفني بشأن اللغة واألمر الذي أدى إىل ظهور خالفات وصراعات خفية 
فكان ملولود قاسم نايت بلقاسم املثقف والسياسي واملط لع على التجربة األملانية من خالل فلسفة فيخته، رأي 
وتصميم على حسم اجلدل حول مسألة اهلوية، من خالل املزاوجة بني النظرية والفعل، حمددا لألبعاد األساسية 

فما هي أهم األبعاد التي حّددها .  مك نت اهلوي ة اجلزائرية من مقاومة أقسى التحديات احلضارية عرب التاريخاليت
 ودافع عنها؟ وما مبررات ذلك؟

 : حياته و مؤلفاته1
م بأقبوا والية جباية، عاش كغريه من أبناء 1927يناير  06مولود قاسم نايت بلقاسم من مواليد        
وطأة القسوة واملعاناة، جر اء االستعمار الفرنسي لوطنه، فمنذ صباه كان يشعر بوجود اآلخر جلدته حتت 

ذ منه موقفا عدائيا بفعل أرائه اليت أبان عنها وهو تلميذ، حيث ''  املختلف، املهدد لوجوده والذي يكون قد اّت 
البتدائية الفرنسية وواصل دراسة العربية درس اللغة العربية وحفظ القرآن مبسجد قريته "بلعيال" مث دخل املدرسة ا
م تنقل إىل جامع الزيتونة 1946ويف سنة  2والفقه يف املدارس التقليدية للرتبية والتعليم بقرية قلعة آيت عباس''.

م 1949بتونس ملواصلة مسريته املعرفية، أين أصبح من مسئويل احتادية الطلبة حلزب الشعب اجلزائري، ويف سنة 
هد الل غات الشرقية بباريس لإلطالع على مناهج املستشرقني غري أن  إقامته هناك مل تدم إال بضعة تنقل إىل مع

أشهر، كونه كان مناضال يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية ليتم استدعائه إىل القاهرة من قبل ممثل حزب 
ياسيا وقع ما بني مصر والعراق حني الشعب هناك، من أجل دراسة الطريان العسكري يف العراق، غري أن خالفا س

                                       
1 معلقا   تتلخ  يف أنه كان قد تصور نفسهنية ذلك  الوعي احلاد بالشخصية وهي تلك اإلنية اليت يتكلم عنها ابن سينا، واليتو يقصد باإلاإلنية:   

شعوره  بني السماء واألرض وأن جسمه قد انتزع منه ويف حكم العدم، ومل يبق له يف تلك اللحظة وهو بني عاملني، إال ذلك الوعي احلاد بوجوده ،و
.(104بذاته املتميزة القائمة بذاهتا املستقلة عن غريها. ) أنظر: مولود قاسم نايت بلقاسم ، إنية و أصالة، ص   

. 10ان، مرجع سابق، صأمحد بن نعم - 2  
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ذاك أدى إىل فشل املسعى، فتحول مفكرنا إىل طالب فلسفة بكلية اآلداب جبامعة القاهرة، اليت حصل منها على 
الدفعة، واجلزائري الوحيد يف القسم والثاين يف  متصدرم بدرجة ممتاز، وكان 1954شهادة الليسانس يف الفلسفة 
وأثناء الثورة التحريرية كان ناطقا رمسيا ومكلفا مبكتب جبهة  1أيب مدين الشافعي. تاريخ القسم بعد الدكتور

أهله ألن حيمل على عاتقه مهوم شعب تنبأ له املؤرخون  ما ،التحرير يف بلدان أملانيا والنمسا والدول األسكندنافية
خرا هبا ومفندا الدعاءات االستعمار باألفول والزوال، فهو الذ ي عاد إىل أعماق التاريخ يبحث يف جذور أمته متفا

  !عت واعتقدت أن اجلزائر فرنسيةملواقف بعض األمم األخرى اليت اد   داحضاالفرنسي، و 
الوثائق التارخيية اليت يعرتف فيها املؤرخون والسياسيون الفرنسيون  بعد حبث وتنقيب عن اكتشف وقد

م، مما جعله يرفع صوته عاليا معتزا ومتفاخرا، بتاريخ أمته ووجودها 1830أنفسهم هبيبة الدولة اجلزائرية قبل 
من التأملية إىل تكوينه الفلسفي ونزعته من جهة، و كونه مثقفا ذلك ألن ه عاش مسكونا هبموم وطنه ل وأصالتها،
، فالظروف السياسية اليت منعته من االستقرار وجعلته يتنقل من بلد إىل آخر سامهت بشكل ما يف جهة أخرى

صقل وتنمية معارفه، فهو الذ ي سجل يف شهادة الدكتوراه ثالث مرات يف مواضيع "احلرية عند املعتزلة" يف جامعة 
"اللغة والشخصية عند فخته"  جبامعة السوربون جمددا، األمر  السربون و"مبدأ احلرية عند كانت" جبامعة بون مث

الذي جعله يط لع على الفكر الفلسفي العاملي ويتأثر به، إضافة إىل تنقالته بني بلدان أملانيا والنمسا وهولندا 
ة، والسويد يف إطار املهام السياسية اليت تكفل هبا، ما جعله يكتب وحياضر خبمس لغات )العربية، الفرنسي

 اإلجنليزية، األملانية السويدية( وبشكل متفاوت أكثر من عشر لغات أخرى. 
ظل  يؤكد على امتداد اهلوية اجلزائرية يف أعماق التاريخ بقوله: ''أن األمة اجلزائرية مل تعد "حباجة" إىل و 

خ الدول الغربية وخاصة االستعمارية فتارخيها ينطق وينطَّق معه تاري 2االستدالل على وجودها دوما ومنذ القدمي''.
منها، اليت تقر  بأن سفن دول كفرنسا وأمريكا كانت تدفع لألسطول اجلزائري مقابال ماديا لعبور أعايل البحر 

 األبيض املتوسط، فكيف ميكن التنكري ألمة كانت سيدة حىت خارج جماهلا اجلغرايف؟ 
 ما تعرب  عنه مؤلفاته التالية: وهذا 
                                                                                                                                      Arabische ligo, Bonn, BRD 1957      Algérienر اجلزائ -1
 م(. 1975إنية وأصالة )نشر وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، مطبعة قسنطينة  -2
 م( 1980؟ جزأين )نشر وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، مطبعة قسنطينة أصالية أم انفصالية -3
 م(. 1983مآثر فاتح نوفمرب )دار البحث،  -4
 .1830، قبل سنة شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية -5
 ردود الفعل األولية داخال وخارجا على غر ة نوفمرب.  -6

                                       
1 والنشر والتوزيع، اجلزائر،  أمحد بن نعمان، مولود قاسم نايت بلقاسم: رمز كفاح أمة: حياته، آثاره، شهادات ومواقف، شركة دار األمة للطباعة - 

.)بتصرف(11ص، 1993  
.101املرجع نفسه، ص - 2  
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 إشكالية الهوية وعناصرها عند مولود قاسم -2
من خالل اآلثار العلمية اليت خلف ها املفكر نستشعر حجم األمهية اليت أوالها للهوية اجلزائرية من        

اهلالة والتقديس اليت  خ   هبا الت اريخ، والل غة والد ين وحب خالل اهتمامه باإلنية والشخصية، ويف خض م ذلك 
فما هي أهم العناصر التي  حول إشكالية اهلوية اجلزائرية. جامع ومانع الوطن، األمر الذي مكَّنه من تكوين تصور

  فها في سبيل ذلك؟وظّ 
ا أهم املناهل أو العناصر  -ما يعتقد –يتناول مولود قاسم مسألة اهلوية من خالل الرت كيز على         أّن 

األساسية للهوي ة اجلزائرية، واملتمثلة يف الل غة والد ين وحب الوطن، قائال يف مقدمة مقالة بعنوان: "ال لغة والشخصية 
يف حياة األمم" يف مؤلفه إنية وأصالة: '' سأحاول أن أتكلم عن الصلة بني اللغة والشخصية من جهة وصلتهما 

فهو يربط ومنذ الوهلة  1اة أمة من األمم من جهة أخرى مع الرتكيز يف النهاية على اجلزائر''.معا باستمرار حي
األوىل، اللغة حبياة األم ة واستمرار وجودها، أي أن )اللغ ة( وليس )الل غات( أو اللهجات تعد  من أهم الشروط 
لوجود أي أمة، مستدال يف ذلك بتجارب وآراء املنظ رين من فالسفة األمم اليت حققت التقدم، مركزا على َعي َِّنِتِه 

يف  مهما ا"فخته" دور  ، ضمن ظروف تكاد تكون مشاهبة لتجربة أم ته، فقد لعباألملانية األمة جتربة املثالية يف
بفعل سطوة الرومان السياسية ، تعرضت حملاوالت طمس هلويتها بعد أن، التارخيية اسرتجاع أملانيا لشخصيتها

 .واالقتصادية والثقافية
ويقتبس من  ،إىل األمة األملانية "فخته" خالل خطابات منحيث ينقل لنا مولود قاسم التجربة األملانية 

أن وجود أمة من األمم بوجود إنيتها اليت هي شخصيتها، وأن هذه الشخصية تتكون من عناصر ''  مقوالته ليأكد
"اهلُوِّيَة" فهذه العناصر الثالثة اليت تكو ن الش خصية أو اإلنية واليت يقصد هبا  2''.ثالثة: الد ين واللغة وحب الوطن

تعمل بشكل متداخل فيما بينها عند "فخته" كأّنا تشكل مثلما متساوي األضالع، ال يكتمل شكله يف غياب 
. كما يستعرض مفكرنا من خالل مؤلفاته أمثلة عديدة من خالل النموذج األملاين وأمثلة أخرى عن أحد أضالعه

سرائيل، وهو هبذا الشكل يهيأ إلسقاط هذه التجارب تقديس األمم للغة والدفاع عنها سواء يف فرنسا أو يف إ
 اجلزائرية، موضوع حبثه وانشغاله.اإلنسانية على األمة 

ين واللغة وحب الوطن اليت تعد أهم العناصر املكونة للشخصية الوطنية، يرى نايت إضافة إىل عناصر: الد  و 
لهوية ل يسع وجتتمع فيه بقية األبعاد املشكلةلذي اريخ يظل أكثر أمهية، بل أنه العنصر ابلقاسم أن عنصر الت  

اجلزائرية '' فالتاريخ حبفظه لكل حلقة من حلقات سلسلة األجداد و األحفاد، يؤكد عناصر الشخصية األصلية، 
واملتفتحة يف الوقت نفسه على ضرورات العصر مبا ال يضُّر أصالتها، ويعطي األمة وجها بارز اجلهات واضح 

                                       
1 .53ص ،1975التعليم األصلي والشؤون الدينية، مطبعة البعث، قسنطينة، مولود قاسم نايت بلقاسم، إنية وأصالة، منشورات وزارة  -   

2 .54املرجع نفسه، ص   



 موالي الطاهر سعيدةكلية العلوم االجتماعية واالنسانية                                            متون                                      جامعة 

 2017العدد الرابع : ديسمرب 
223 

فمن خالل التاريخ  1هلا وجودا متميزا يكون عنوانا هلا، وبطاقة إنيتها أو تعريفها بني األمم''. القسمات ويضمن
احلي فقط، ميكن ألي أمة من األمم أن تتعرف إىل ذاهتا، لتعرض نفسها على األمم األخرى، مستمدة قوة 

حىت الوطن مبعزل عن التشكل  . إذ ال ميكن البحث عن الد ين أو اللغة أوخصيتها وإنيتها من ماضيها املشرقش
ويؤسس للوعي مشريا إىل إىل درس التاريخ ليستمد منه  مولود قاسميعود  وهلذا التارخيي وال هوي ة خارج التاريخ، 

ينبغي أن نستوعب التاريخ، ألنه درس، والذي ال يدرس التاريخ، وال يهتم باملاضي، ال ميكن أن يكون له '' أنه
  2.''حاضر وال مستقبل

 التاريخ عنصر  -أ 
، البد  أن يطرح أسئلة املاضي الس حيق، ويعود لألحداث اليت تثري ألمةأي ة إن احلديث عن ُهوِّيَة        

الفخر  واالعتزاز مبا ميكن اعتباره بطوالت األسالف، لذلك تتم  العودة للتاريخ وطرح األسئلة من أجل إعادة بناء 
 المهمة؟ فكيف أنجز مولود قاسم هذهالوعي باملكون الذ ايت، وارساء دعائم اهلوي ة والشخصية اجلزائرية، 

اليت يسعى إىل محايتها من  ل احلامل لعناصر اهلوية الوطنيةيشك   ملولود قاسمتاريخ اجلزائر بالنسبة       
جر اء التلفيق الذ ي دس  يف املنظومة الثقافية البديلة، اليت أس س هلا االستعمار  على  ،التهديد الذ ي بات يرتب  هبا

وطمس أثاره وإخفائه على  1830ى الرت اث الثقايف جلزائر ما قبل مدار قرن كامل، من خالل االستحواذ عل
أحد رواد املدرسة الكولونيالية    فرحات عباس األجيال اليت تكو نت يف املدارس الفرنسية، وهذا ما عرب  عنه

لو أن ين اكتشفت األم ة اجلزائرية ألصبحت وطنيا، اجلزائر باعتبارها وطنا خرافة مل أكتشفها، لقد سألت  ''بالقول: 
فهذا التصور التشاؤمي حول  3.''التاريخ، وسألت املوتى واألحياء، لقد زرت املقابر مل حيدثين عنها أحد

ستتشكل منها القيادة السياسية للجزائر  ووجودها التارخيي، أصبح ثقافة لدى النخبة اليت الشخصية اجلزائرية
  املستقلة.

ه مولود قاسم إىل إعادة بناء تاريخ اجلزائر  وخمافة أن يشك ل ذلك هتديدا كامنا للهوي ة اجلزائرية مرة أخرى، اجت 
وربطهم  وتقدميه يف شكل مهيب، من أجل تفنيد ادعاءات املؤرخني الفرنسيني من جهة، وتعزيز ثقة اجلزائريون

م، وأبَرَز احلقائق اليت 1830الضوء على هيبة اجلزائر الدولية قبل  فكان أو ل من سل طمباضيهم من جهة ثانية. 
سطوهتا على دول حوض البحر األبيض  ، وأشار إىلاجلزائر وقتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تثبت تطور
ومثة وثائق تارخيية من األمر الذي جعلها هدفا لألطماع الغربية، بشهادة املؤرخني األوروبيني أنفسهم.  املتوسط،

كانت قد بلغت تطورا اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا    1830أن اجلزائر ما قبل  رسائل ومعاهدات تثبت ''
ة حبرية أخرى متلك أن تبحر أو تتجول كبريا...وكان هلا اهليمنة الكاملة على حوض البحر املتوسط ومل تكن أي قو 

                                       
. 95، صمرجع سابقنعمان،  بن أمحد - 1  
.241مرجع سابق، صإنية وأصالة، مولود قاسم نايت بلقاسم،  - 2  

3 .131ص ، دط، دس، للنشر، اجلزائرأسيس، دار القصبة الزاوي بغورة، اخلطاب الفكري يف اجلزائر: بني النقد والت -   
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هذا من الناحية العسكرية وقوة الشخصية   1.''يف ذلك البحر إال بعد دفع اإلتاوة للجزائر وإال فالعقاب ينتظرها 
كان عدد سكان اجلزائر يف ''فقد الذي كان نتيجة لثرائها باملوارد البشرية واملادية املهمة، واهليبة الدولية للجزائر، 

ألفا نسمة وكان هناك تقدما زراعيا وصناعيا وتعدينيا  50الوقت عشرة ماليني نسمة وسكان العاصمة ذلك 
مشهودا يف اجلزائر وكان كل جزائري يعرف القراءة والكتابة وبعضهم القرآن أو يتخص  يف العلوم اإلسالمية أو 

أموال األوقاف وكانت مجيع مراحل التعليم الدنيوية عن طريق آالف املدارس واملعاهد املنتشرة واليت كانت تدار ب
مولود هذه املعطيات احلقيقية اليت يعتمد عليها    2.''جمانية )االبتدائي.. الثانوي العايل( على نفقة األوقاف..

قوهتا العسكرية املهيمنة على أعايل البحار،  ا شخصيتها، من خاللح أن اجلزائر كانت دولة هلليت توض  ، واقاسم
وقوهتا السياسية امللزمة للدول الكربى  باخلضوع إلرادهتا، تعطي ملقولة التاريخ معىن من شأنه أن يصحح املغالطات 

 اليت سوق هلا الفكر الغريب، من خالل مؤسساته املشتغلة على موضوع العرب واجلزائر.
م 1962دعاءات املشككني يف وجود اجلزائر قبل ن خالل تفكيك التاريخ إىل تفنيد اوواضح أن ه يسعى م

 –أو نتيجة مشروع للعالقات اجلزائرية الفرنسية ملرحلة ما بعد االستقالل السياسي  عن جهل،سواء كان ذلك 
وجود عن  يدافع، قاسم مولودفإذا كان احملامي يرافع عن قضيته باملادة القانونية فإن   -مرحلة االستعمار الناعم

باملادة التارخيية اليت مبجرد ذكرها تثري الفخر واالعتزاز يف نفوس أبناء األمة، فتلك الذكريات املشرتكة الذ ات، 
والشعور باالنتساب لتلك الساللة اليت صنعت اجملد، يثري احلماس يف النفوس ويزيد اإلنسان اجلزائري تشبثا بلغته 

أن هذه الدولة اجلزائرية مل تكن فقط '' فكيف سيكون شعور  من كان جيهلي مه األصيلة، ودينه ووطنه وثقافته وق
موجودة منذ القدم، دولة من بني الدول، وكسائر الدول، بل كانت، فوق ذلك، دولة عظمى، وألمة عظمى، 

ة بل وحىت ّتشاها وتقدرها، وتتحبب إليها وتتآمر ضدها الدول العظمى، مستعينة يف ذلك عليها باملتوسط
ا ستشعرنا  3.''بالصغرى؟ من الفخر  بنوعإن  هذه املعطيات املخفية عن أجيال االستقالل؛ يعتقد مولود قاسم أّن 

يف  اتالذ   حول أصالةالشك و  حة الغموضإزاب يسمح واالعتزاز هبويتنا وتأثريها العميق يف أنفسنا. األمر الذي 
 تلك األمة؟ حقيقة ومسارالرغبة يف اإلط الع على ، وإثارة التاريخ

، ولكن احلق يعلوا وال يعلى تشويهاوالت الطمس والحم ينطلق املفكر من املأساة اليت تعرضت هلا أم ته، من
فيجيب املؤرخني الفرنسيني وكأنه اكتشف سرا أخفوه قرنا؛ عليه والشمس تشرق مهما طال تلبد السماء، 

ة اجلزائرية اجمليدة، اليت ال تقل عراقة وال تارخيية وال ة: إّنا األم  ذه األم  من هي ه (لقد أدركنا، طبعا) '':متهكما
عي أصالة، وال أثالة، وال أقدمية، عن أية أمة تارخيية، عريقة، أصيلة، أثيلة، قدمية، والقدم هلل؟ وخاصة تلك اليت تد  

ش، ركلتجانس، والوحدة، وللجزائر املزيج املز لنفسها اجملد، واألصالة، والعراقة، واألثالة، والتارخيية، واألقدمية، وا
م، 1962والغياب عن املسرح الدويل، وال تعرتف هلا، يف أحسن األحوال، إال بالنشأة احلديثة جدا، أي يف سنة 

                                       
1 .40، ص1992عام من سقوط األندلس: اجلزائر تعود حملمد، املختار اإلسالمي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،  500بعد حممد موزو،    

. 40، صاملرجع نفسه - 2  
.56، مرجع سابق، صإنية وأصالة مولود قاسم نايت بلقاسم - 3  
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أفرزته الرمال،  « génération spontanée »وكأّنا برزت من العدم فجأة... كجنس تلقائي 
ال تقل عن إن ه يضع أم ته نداً لألمم اليت تد عي لنفسها األصالة والعراقة، وبكل ثقة وفخر يؤكد  أّنا  1.''واألدغال

بأن اجلزائر   الفرنسي نياملؤرخأحد على حد قول أي أمة أخرى، بل كانت أفضل وأقوى من الدول اليت احتلتها 
صاحل فرنسا، خاصة أن ذلك حدث يف وقت  بفضل قادهتا البحريني، ضغطا على أوروبا كان يف '' كانت  متارس، 

كانت فيه األمة الفرنسية مهددة، من شارلكان وهانري الثامن، باخلطر... وبفضل تلك العالقات مع اجلزائر أنقذ 
  2.''فرنسوه األول عرشه، وحفظ شعبه من اخلراب

ملتحدة األمريكية حاليا، من خالل لواليات اا التارخيية؛ اجلزائر يف قوة األدلةمن خالل  مولود قاسم صوروي
م حبيدر، رئيس دولة اجلزائر، طالبا منه مساعدته على حترير 1591امللك الفرنسي هانري الرابع سنة  '' استنجاد 

 3.''اليت انطوت حتتها، يف األصل، جمموعة من الدول (la sainte ligue)" العصبة المقدسةمرسيليا من "
هذه هي حقيقة األمة اجلزائرية، األمة اليت ترى وجهها يف مرآة التاريخ فتتعرف إىل ذاهتا وهويتها، من خالل مجلة 

كيف بدأت مالمح   مولود قاسممن اخلصائ  ظل ت تغذي قوهتا وهيبتها، فمن خالل درس التاريخ، يوضح لنا 
ولقد ''ها اجلغرايف إىل بروز طابعها الوطين بقوله: ضح بشكل تدرجيي، بداية من أخذها إطار الشخصية اجلزائرية تت  

أكد امليثاق الوطين حقيقة هذه األمة، إذ قال باحلرف: "ليست اجلزائر كيانا حديث النشأة، فمنذ أيام ماسينيسا، 
 املؤسس األول للدولة النوميدية، ويوغرطا، رائد املقاومة ضد السيطرة الرومانية، أخذ اإلطار اجلغرايف يتحدد يف
معامله الكربى، وبدأ الطابع الوطين يربز ويتأكد باستمرار، خالل التطور الذي شهدته اجلزائر يف حقبة من التاريخ 

ين واللغة والثقافة كما يوضح: إضافة إىل جتلي عناصر اهلوية اجلزائرية األخرى كالد   4.''تزيد على عشرين قرنا
ة اجلزائرية تتجلى تدرجييا منذ القرن اهلجري )السابع إىل ذلك أخذت املقاومات األخرى لألم باإلضافة''

امليالدي(، متمثلة يف الوحدة الثقافية واللغوية والقيم الروحية، ويف ضبط الشؤون االقتصادية ضبطا حمكما يعرب عن 
ر فمن خالل هذا العرض تتبني لنا عالقة التاريخ، بالعناص 5.''إرادة قوية يف االستقالل ومتسك شديد باحلرية

السؤال املشكلة للهوية، فإذا ما أخذنا هذه املعطيات بكوّنا حقائق ثابتة تارخييا، سيزول الغموض حول: 
     و العناصر المشكلة لهويتها؟ الوجودي لهذه األمة؟

يشكل التاريخ يف فلسفة مولود قاسم امللجأ الذ ي البد للذ ات أن تعود إليه، لتستمد منه القوة الالزمة 
ملواجهة حتديات عصر ما بعد االستقالل، من منطلق  القناعة حبتمية إعادة تدوين األحداث التارخيية حسب 

تاريخ أمتنا، تاريخ يلهب، وحيمس، ويدفع بنا إىل األمام،  الشهادات والوثائق التارخيية املتاحة، مؤكدا على أن ''

                                       
.101أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص - 1  

2 .17، ص2007، 2، شركة دار األمة، اجلزائر، ط2، ج1830مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل:  -   
.  19املرجع نفسه، ص - 3  
. 101أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص - 4  
. 102املرجع نفسه، ص - 5  
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يس، واإلجالل، متجيدا لألجداد، وحثا ألنفسنا على تاريخ يكون لدينا مثل اإلجنيل، ويقرأ بنفس احلب، والتقد
حبيث   1.''اقتناء أثرهم، لنكون جديرين باالنتساب إليهم، ولنرتك شيئا لألجيال املقبلة يضمن استمرار شخصيتنا

، وسعيه إىل مقاومة تيار الفرنسة مجيع مؤلفاته يفكان اشتغاله واضحا مبسألة اهلوية اليت خصها بأمهية بالغة 
امللتقيات اليت أطلقها، يف سبيل اإلعالء من التاريخ واللغة العربية من خالل احملاضرات و  ريب بشكل عملي، والتغ

الشخصية الوطنية، سواء بيتوجس خيفة من املخاطر اليت ترتصد  مولود قاسمواإلسالم وحتيني الرتاث، لقد كان 
ين أو ما تعلق بالوافد من ق اليت طالت اللغة والد  تعلق األمر بالرتاكمات اليت خلفتها سنوات االستعمار والعوال

الثقافات والسياسات الدولية املهددة للهوية اجلزائرية، وقد كان يف غاية الصراحة والوضوح يف مواقفه جتاه العناصر 
فما هي هذه العناصر والمقومات التي تشكل الهوية الجزائرية؟وفيما تتمثل اليت تشكل الشخصية الوطنية. 

 ها ؟ مشكلت
إن اجلزائر اليت سامهت بقسطها يف إقامة حضارة من أخصب احلضارات وأغناها، هي '' يقول:          

احلضارة العربية اإلسالمية... مث تعرضت لغزو استعماري، قاومته عشرات وعشرات السنني، عانت أثناءه مجيع 
واستقالهلا أن تستكملها باستعادة مجيع  حماوالت املسخ، واإلذابة واإلدماج، قد قررت بعد اسرتجاع سيادهتا

نتلمس رجل الدولة،  مولود قاسمفمن خالل هذه النربة يف خطاب  2.''مقومات شخصيتها وعناصر ذاتيتها
وصاحب الرأي النافذ و الفيلسوف املنظر ملا جيب أن يكون، إذ يضعنا أمام واقع ما بعد استعادة مؤسسات 

مقومات هويتها ال تزال واقعة يف مأزق. مما يتطلب بذل جهود وّتطيط يف سبيل الدولة اجلزائرية، واليت يبدو أن 
حتريرها هي األخرى، وكان يقصد صراحة، اللغة العربية واإلسالم وحب الوطن واملوروث الثقايف لألمة اليت طاهلا 

 .هاملسخ والتذويب االستعماري على حد تعبري 
 : عنصر اللغة ب  

عاجلته ملشكلة اللغة من الواقع الذي أفرزته الفرتة االستعمارية الذي ترتب عنها ينطلق املفكر يف م       
استالم اجلزائر إلرث سياسي واقتصادي واجتماعي معقد، فبعد أن أرغم االحتالل على االنسحاب آثر إىل أن 

وصفها لغة التعامالت خيل ف وراءه حياة ملغمة، بداية من الواقع الثقايف الذي ظلت تطغى عليه اللغة الفرنسية، ب
الرمسية للسلطة الفتية، واللغة اليومية ملا ميكن وصفهم باملثقفني واملتعلمني، وحىت لسكان املدن الذين كان هلم 
احتكاك مباشر باحلياة الفرنسية. إىل جانب تدمري وسائل اإلنتاج وسحب مجيع الودائع اليت كانت يف اخلزائن 

ريني الفرنسيني من اجلزائر، األمر الذي خلق حالة من الفراغ الرهيب والتوقف وخروج األساتذة واملعلمني واإلدا
الكلي للمؤسسات فكان األمر مبثابة حتدي واجه الدولة اجلزائرية، اليت اضطرت إىل االستعانة بالنخبة احملسوبة 

يؤمنون مببادئ الثورة م على الثقافة الفرنسية، واليت تلقت تعليمها يف معاهد وجامعات باريس وكان الكثري منه
 .الفرنسية

                                       
. 60ص  المرجع السابق،ن، أمحد بن نعما - 1  

 .210مرجع سابق، ص،1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل: مولود قاسم نايت بلقاسم،  - 2
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وبطبيعة احلال وأمام هذا الوضع متكنت اللغة الفرنسية من احملافظة على مكانتها يف اجلزائر املستقلة،        
ت تستقبل يف العاصمة ويف كربيات املدن ظل  ''فاملدارس الفرنسية والثانويات  هبا عملية الرتبية والتعليم.واستأنفت 
، يدرسون فيها الربامج الفرنسية على يد أساتذة معظمهم 1975السامني يف الدولة إىل غاية عام  أبناء املوظفني

من غالة االستعماريني وبديهي أن معظم املتخرجني من هذه املدارس والثانويات سيكونون حبكم وضعهم 
وأمام  1.''يف مجيع امليادين االجتماعي إطارات املستقبل الذين يأخذون بيد العامل والفالح لتحقيق أهداف الثورة

يدرك أكثر من غريه، أن االستقالل الذي كسبته اجلزائر سيظل  مولود قاسمهذا الوضع املعقد ملسألة اللغة كان 
وذلك أن لغتنا هي من أهم عناصر ''ناقصا ما مل توضع السياسات من أجل إعادة اللغة العربية ملكانتها الطبيعية 

بغي أن نعرب به عنها، وأّنا من أهم مطالب شعبنا طوال العهد االستعماري، وأحد شخصيتنا، ولساننا الذي ين
والعمل على جعلها لغة التعامل والتعليم مسألة سيادة.   2.''األهداف األساسية لنضالنا الطويل وثورتنا اجمليدة

صيتنا ناقصة وذاتيتنا بال وبدون اسرتجاع هذا العنصر اهلام الذي هو عنصر اللغة فإن جمهودنا سيظل أبرت، وشخ''
صعوبة التحر ر من اسي من خالل هذه اخلطابات، إىل وهنا يشري صراحة بكونه رجل الدولة والنظام السي 3.''روح

ملمحا إىل أن الثورة على االستعمار ستظل مستمرة، إىل غاية استعادة اللغة العربية مكانتها  هيمنة لغة احملت ل،
ألة معقدة لذلك يف معاجلته ملشكلة اللغة اضطر إىل االستعانة بتجربة عاملية ناجحة الطبيعية، وهو يدرك أن املس

 على قوة أطروحته، إال  أن  املثقفون والسياسيون كانوا مرتاحون ومطمئنون وهم يتعاملون ويتواصلون دلياللتكون 
وكان  اليت شكلت لديهم مركب نق ، باللغة الفرنسية، وغري مستعدين لتجربة التعريب حبكم جهلهم للغة العربية،
 ذلك واضحا من خالل حتدث املسؤولني مع الشعب باللغة الفرنسية.   

فيستعرض لنا مثاال من التجربة اليت  ،ففي مؤلفه "إنية وأصالة" يقدم اللغة والشخصية يف حياة األمم       
الذي يعظمه  ( ttlieb FichteJohann Goخاضتها أملانيا يف القرن املاضي، من خالل فلسفة )فخته

ويعلي من شأنه، فهو يقدم لنا تراجيديا الغالب واملغلوب وكيف يصيح املغلوب مولعا بتقليد الغالب إىل درجة 
يفقد فيها مجيع مقوماته الذاتية، حبيث ينطلق فيخته من نقطة الصراع ما بني األمم وما يرتتب عنه من مركبات 

، حاول الرومان barbarenألن اليونان غرسوا يف الرومان مركب النق  ومسوهم املتوحشني ''النق ، فيقول: 
طاقة جهدهم تقليد اليونان يف كل شيء ليتخلصوا من جلباهبم، ويصبحوا يونان، وال تنطبق عليهم صفة 
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ج بنا "فخته" إىل بعد هذا املثال  التارخيي الذي جعل أمة تغري من مقوماهتا لتتشبه بأخرى، يل 1.''املتوحشني
الرومان وصوفوا األملان هبذا النعت بذل هؤالء األخريون كل ما استطاعوا من جهد لتقليد ''قضيته وكيف أن 

الرومان واالندماج فيهم، وذهب هبم مركب النق  والتأثر بالرومان والتلعق هبم، واحلرص على التشبه هبم، إىل حد 
بع األصالة اجلرمانية ليحلو حملها كلمات التينية، ألن هذه األخرية يف إلغاء مجيع الكلمات اليت يبدو عليها طا

مربزا حالة السَّْلْب اليت عاشتها اللغة األملانية يف مرحلة ما،  2.''نظرهم مثال النبل، واألناقة، ورمز الثقافة الرفيعة
كاد أن يعصف بوجودها ووجود بفعل االنبهار باحلضارة الرومانية والشعور بالنق  جتاه منجزاهتا، األمر الذي  

 األمة املتكلمة هبا. 
أراد أن يقدم لنا نسخة مطابقة ملشكلة اللغة العربية يف  مولود قاسممن خالل هذا املشهد يبدوا أن       

اجلزائر، اليت تعرضت الستعمار فرنسي كان أقوى منها حضاريا، وبالتايل قد خلف ذلك مركب نق  لدى 
ي دفع هبم إىل تقليد احملتل يف كل شيء وهذا ما أوضحه فرانز فانون يف مؤلفه "بشرة سوداء اجلزائريني، األمر الذ

فإذا كانت اللغة تؤثر يف الشعب املتكلم هبا تأثريا ال حد له، ميتد إىل تفكريه، وإرادته وعواطفه،  ، ''وأقنعة بيضاء
فإن اللغة الفرنسية   3.''التأثري، ومكتفية به وتصوراته وإىل أعماق أعماقه، وإىل مجيع تصرفاته تصبح مشروطة هبذا

كما أوضحنا قد استتب هلا األمر، وسيطرت على الدولة اجلزائرية وعلى خطاباهتا الرمسية وتعامالهتا اليومية 
وإعالمها وتعليمها، وتأثر هبا قطاع واسع من الشعب وخاصة املثقفون واملوظفون والرمسيون من أصحاب القرار، 

إىل عواطفهم وتصوراهتم، فكيف سيتقبل هؤالء التنازل عنها؟  وكيف ستكون ردود أفعاهلم، جتاه تأثريا ميتد 
 حماوالت مولود قاسم؟ 

يف خضم خطابه يتوقع املفك ر الصعوبات اليت تعرتض مشروع إعادة اللغة العربية إىل عرشها، بداية         
 الغرض فيقول على لساّنا منتقدا نفسه: "قد يقول البعض من رفض النخبة املتأثرة بالثقافة الفرنسية وتشكيكها يف

أن هذا احلماس كله من طرف فخته محاس مؤقت بالظروف اليت أحاطت بأملانيا آنذاك، وأن هذا مل يعد ينطبق 
على عصرنا هذا... الذي مل تعد فيه اللغة حمملة بتلك الشحنة من العواطف واالنفعاالت، وإن املهم هو هذا 

وعلى الرغم من الطابع االفرتاضي هلذا النقد من حيث الشكل إال أنه ال خيلو  4.''صناعي، بأية لغة كانتالتقدم ال
من اإلفصاح عن مشكلة حقيقية يف مضمونه، واليت تعكس ظاهرة تعدد األجنحة اإليديولوجية يف اجلزائر، واليت ال 

فرادها القدرة على تعطيل وإفساد املشاريع تتقن سوى لغة الصراع من أجل التموقع يف السلطة، واليت ميلك أ
اتية على املوضوعية ورمبا حبكم تبعيتهم لسلطة ما، ومثل هؤالء قد السياسية العامة، حبكم نفوذهم وتغليب الذ  

أقول ال ''يرد على الرد االفرتاضي:  مولود قاسماستهانوا ومنذ البداية وقللوا من شأن اللغة العربية، وهذا ما جعل 
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فتجده متحمسا لتأكيد  1.''ال، وأحدث األدلة والتجارب لدى بعض األمم عديدة لتأكيد صحة ما أقولوألف 
صحة قوله وكأنه تعرض لتكذيب؟  فيستعرض أدلة أخرى من التجارب املعاصرة، ودائما فإنه يف أملانيا، ال بكالوريا 

عن اللغة الفرنسية ضد تغلغل اللغة اإلجنليزية،   مع ضعيف يف اللغة األملانية، ويف فرنسا تأسس منربا إعالميا للدفاع
وأما يف فيتنام ''اجملمع العلمي للغة العربية،  1953وحىت اإلسرائيليون اجتهدوا إلحياء لغة ميتة وأسسوا سنة 

املكافح املناضل منذ أكثر من عشرين سنة فإن لغة املعاهد، والكليات واملعامل النشيطة حتت األرض واملعرضة يف  
وينوع األدلة الداعمة ملوقفه من  مولود قاسموهبذا الشكل يعدد  2.''وقت للقنبلة والتدمري ليست إال الفيتناميةكل 

اللغة العربية، ويشري إىل أّنا اللغة الطبيعية لألمة اجلزائرية، فقد كانت قبل االحتالل لغة العلم والتعليم والثقافة، 
لت كامنة يف وجدان اجلزائريني، واليت بفضلها استطاعوا االنبعاث أمة من ورغم اإلزاحة اليت تعرضت هلا إال أّنا ظا

جديد: فمقولة ابن باديس اخلالدة: "اجلزائر وطين، واإلسالم ديين، والعربية لغيت" يتخل  فيها كل ما قاله فيخته، 
تالالت خالل وليس غريبا أن تصبح العربية على ما أصبحت عليه بعد قرن وربع من احتالل من أبشع االح''

التاريخ... ولكن الغريب أال نتصدى حنن اآلن بكل حزم لكل من يريد أن مياطل ويؤجل يوم إعادة هذه املياه إىل 
  3.''جماريها الطبيعية
فاملفكر ال يستغرب املال الذي آلت إليه اللغة العربية بفعل الظروف التارخيية، لكنه يستغرب حالة          

ياة العامة باجلزائر وهذا ما سبق ذكره آنفا، بأن مسعى نخب املعرقلة ملشروع تعريب احللل القصور يف التصدي
عوا أن اللغة جمرد أداة، "والعربية  قى معارضة شديدة من قبل" سجناء املاضي غري البعيد" والذين اد  ال مولود قاسم

ا زاد يف جمادلته هلم من خالل كأداة ملسايرة الركب احلضاري والتقدم التقين غري متهيئة وغري صاحلة"  مم
االستشهاد بأقوال املستشرقني خبصوص علمية اللغة العربية وأّنا كانت لغة العلم والفلسفة لدى علماء أوروبا 

لكنه من الناحية  ،مل ينجح يف إقناع جبهة الرفض هذه مولود قاسمخالل القرون الوسطى، ورغم كل هذا فإن 
ات الوطنية النظرية استطاع أن يهيئ الظروف بفعل احلجج اليت أوردها، للتحسيس بأمهية اللغة العربية، إثباتا للذ  

اع القرار ورمبا مؤثرا، متكن أخريا من مترير وتأسيس للهوية اجلزائرية، وألنه كان رجل دولة وقريبا جدا من صن  
نه خطاب الرئيس هواري بومدين مبناسبة تدشني جامعة قسنطينة الذي جاء على مشروعه إىل التنفيذ، والذي تضم

وكما حرصنا على اسرتجاع مجيع مواردنا وثرواتنا املادية سنعمل على تعزيز هذا التكوين برتبية وطنية ''النحو التايل: 
ساسية لذاتيتنا، ومن أمهها مثلى تساعدنا على استعادة مجيع ثرواتنا املعنوية، وعناصر شخصيتنا، واملكونات األ

الوسيلة األوىل للتعبري عن هذه الشخصية... وبدون اسرتجاع هذا العنصر اهلام الذي هو عنصر اللغة فإن جمهودنا 
وبناء على هذا الوعي انتهجت السلطة سياسة   4.''سيظل أبرت، وشخصيتنا ناقصة، وذاتيتنا جسما بال روح
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م اشرتاط معرفة 1971ق لكن بوترية بطيئة وتدرجيية، حيث تقرر بداية من سنة التعريب وادخلتها جمال جمال التطبي
اللغة العربية لتقليد أية وظيفة، وباشرت وزارة الرتبية الوطنية عملية تعريب التعيلم الذي شهدت هي األخرى 

على القطاع جعل حاالت متعددة من الشد واجلذب، فالتجارب واإلصالحات املتكررة وتداول املعربني واملفرنسني 
 منه صراع بني اللغة العربية واللغة الفرنسية، ما يزال مستثمرا إىل يومنا هذا.

ومن خالل هذا العرض قد أثبت مولود قاسم أن اللغة شرط وضرورة لوجود األمة. وأي حماولة لتأسيس  
ون الذين يتكلمون الفرنسية وال اهلوية بعيدا عن اللغة ستكون مشروعا فاشال، وتصورا غري طبيعي للتطور، فاجلزائري

يعرفون العربية، متأثرون إىل حد كبري باللغة الفرنسية، وهبا يرتبط تفكريهم، وتتحرك عواطفهم وتبىن تصوراهتم. وقد  
كان هذا الصنف من أهم املشكالت اليت اعرتضت عملية استئناف اللغة العربية لوجودها بفعل الصراع التارخيي 

م من حماوالت تذليل هذه الصعوبات فإن الزمن الالزم لتنفيذ املشروع ال ميكن ضبطه بدقة أو بني اللغتني، وبالرغ
التحكم فيه، نظرا لتداخل عدة عوامل يف العملية، إضافة إىل املشكلة الكالسيكية، مشكلة مركب النق  الذي 

يف حديث أجراه مع أسبوعية  يدفع اجلزائريون إىل تفضيل التحدث باللغة الفرنسية، هذا ما يؤكده مولود قاسم
جند املغاربة واجلزائريني على وجه اخلصوص ... ومع معرفتهم ''(: Algérie Actualité)أجلريي أكتوياليت 

العربية، ال يتكلمون يف معظم األحيان إال الفرنسية، حىت وأن تعلق األمر بأشياء جد بسيطة ال تستدعي معرفة 
  1.''مصطلحات تقنية متطورة

 مع مرور الوقت مل تستطيع اللغة العربية احتالل مكانتها الطبيعية، فاإلدارة السياسية ما تزال مل وحىت    
حتسم أمرها خبصوص اللغة بعد، ورغم ورود نصوص قانونية صرحية متنع حترير الوثائق الرمسية بالفرنسية، إال أن 

مسيون يف أعلى هرم السلطة يتخاطبون وخياطبون العكس ما يزال سائدا يف مؤسسات املالية والضرائب، وما يزال الر 
بالفرنسية. و خبصوص عامة اجلزائريون فإن معظمهم يتداولون اللهجات يف تواصلهم ويف ثقافتهم حبيث حافظت 
الكلمات الفرنسية على مواضع عدة ضمن هذه الرتاكيب مما يعين أن اللغة العربية قد ال تستعيد أكثر مما وصلت 

 إليه.
ا قد تنزاح من جديد بفعل إفرازات الواقع العاملي اجلديد، فالطفرة التكنولوجية يف عامل اإلعالم ورمب

واالتصال نتج عنها تشكل جديد يف لغة التواصل ما بني سكان األرض، وهذا ما نالحظه من خالل الرسائل غري 
ل االجتماعي، واليت هي مزيج ما املفهومة يف أغلب األحيان ما بني األجيال الصاعدة، غري أن شبكات التواص
 بني عدة لغات وأحيانا هلجات حملية وكلمات من اللغة العربية لكن حبروف غربية. 

 ين : عنصر الدّ ج   
يقوم خطاب املفكر ومنذ البداية على فرضية أن الشخصية اجلزائرية قامت يف عز احلضارة العربية 

ين الدول واألمم، وبفعل الد   عن باقيين اإلسالمي أهم مقوماهتا اليت تتميز هبا اإلسالمية، وكانت اللغة العربية والد  
ولقد كان اإلسالم دوما روح مقاومتها ''اإلسالمي استطاعت أن حتافظ على وجودها ردحا من الزمن بقوله: 

                                       
1 . 126أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص -  
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نذ قرون، حيث فهو يرى أن اإلسالم متجذر يف وجدان اجلزائريني وجيمعهم م 1.''ومصارعتها حملاوالت االبتالع
حيث كان "األنا" يقوم على مرجعيتني: ''ات. والتمييز بني "األنا" و"اآلخر" ظل احملرك األساسي حنو معرفة الذ  

يين املتمثل يف اإلسالم واملرجع القبلي أو العصيب الذي نعرف أن عبد الرمحن بن خلدون قد جعله أساس املرجع الد  
ات إىل إدراك "اآلخر" بالدرجة األوىل الغريب، وقد أدى هذا اإلدراك اللذ  التجمعات البشرية يف جمتمعات املغرب 

احملتل الفرنسي الذي كان يدرك أن القضاء على اإلسالم هو مفتاح  املتمثل هذه املر ة؛ يف 2.''يف صورة "املسيحي
ابة التحدي الذ ي إال  أن  السعي إىل تنفيذ خمططات تستهدف الد ين، كان مبثالقضاء على اهلوية اجلزائرية، 

استجاب له اجلزائريون بالطبيعة، ذلك ألن '' العالقة املعنوية والثقافية والفكرية اليت جتمع بني اجملتمع اجلزائري هي 
احلضارة اإلسالمية مبا فيها من دين وثقافة وتقاليد وقوانني وأحكام. )...( حبيث كان اإلسالم ليس جمرد دين أو 

ناس. وإمنا كان أيضا مصدرا للثقافة والنظم القانونية والعالقات االجتماعية والتقاليد مادة للعبادة فقط عند ال
 قطاع واسع من اجلزائريني حرص هذا ما يرب ر  3الوطنية وكان هو أهم عنصر من مقومات الشخصية اجلزائرية.'' 

وبالفعل فقد  4.''للمحافظة على كياّنم املتميزكانوا حيفظون القرآن الكرمي على اعتبار أنه الطريقة الوحيدة ''ين الذ  
حسب مولود  5.''لوال اإلسالم ملا كان هناك عامل عريب'' و حفظ اإلسالم اهلوية اجلزائرية وجنبها الزوال والذوبان، 

ر  عنه عبد احلميد ابن باديس، كعامل مكون ل  "األنا" باعتبايين، كما عرب  استمر العامل الد  ''وهبذا الشكل  قاسم.
  6.''يف "اآلخر" مما يسمح بالتايل استمرار ظهور هذا األخري يف مظهر احملتل االندماجأنه حيول دون 

دفع باجلزائريني إىل مقاومة االستعمار الفرنسي من  وليس مثة شك يف أن  البعد الد يين يف اهلوي ة اجلزائرية قد
لديهم، فقد أصبح اإلسالم إىل جانب العروبة  شعار مجيع ينية خالل الصدى واحلماس الذي بعثته الفكرة الد  

 ''م مقاومتها لالستعمار، حبيث وقد تبنته احلركات الوطنية يف خض   م،ئريني على اختالف أعراقهم وهلجاهتاجلزا
 -رياإلسالم قوة غري قابلة للموت وال للتدم أثبتت ثورة اجلزائر عددا من احلقائق اليت ال ميكن جتاهلها)...( أن  

اإلسالم  ه برغم كل املمارسات الوحشية الفرنسية واستخدام أبشع وأعقد األساليب فقد ظل  وخاصة يف اجلزائر. وأن  
ينية هتيمن على ثقافة اجملتمع، وليس مثة خطاب فكري أو  7.''يف وجدان شعب اجلزائر حيث كانت اخللفية الد 

سان املسلم املغلوب على أمره، وخاصة إذا كان الغالب تربوي منفصل عن اآليات القرآنية اليت تشحذ مه ة اإلن

                                       
.210مرجع سابق، ص ،1830العالمية قبل: شخصية الجزائر الدولية وهيبتها  مولود قاسم نايت بلقاسم، - 1  

2  .2009، أبريل 19، جملة الثقافة، وزارة الثقافة، اجلزائر، عدد ات واألخرمسألة الهوية في المجتمع الجزائري: جدل الذّ ، رضا حنكوش  - 
.128ص  

3 ، 1985، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، مختصر تاريخ الجزائر: السياسي والثقافي واالجتماعيعبد اهلل شريط وحممد مبارك امليلي،  
.191ص  
. 69حممد موزو، مرجع سابق، ص - 4  
. 241مرجع سابق، ص ،1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل:  مولود قاسم نايت بلقاسم، - 5  
. 128رضا حنكوش، مرجع سابق، ص - 6  
. 108حممد موزو، مرجع سابق، ص - 7  
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 اللَّهِ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلْ  ۗ  وَلن تَ ْرَضٰى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرٰى َحتَّٰى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ﴿خصما حضاريا، لذلك كانت  
 1  ﴾َنِصير   َواَل  َوِلي   ِمن اللَّهِ  ِمنَ  َلكَ  َما ۗ  َن اْلِعْلِم مِ  َجاَءكَ  الَِّذي بَ ْعدَ  َأْهَواَءُهم ات َّبَ ْعتَ  َولَِئنِ  ۗ   اْلُهَدىٰ  ُهوَ 

 تفط نت إىل مشروع الت نصري وإىل الته ديد اخلطري لدينها وثقافتها. مبثابة شعار أم ة
م تشبثوا باهلوي ة اإلسالمية  وبالرغم من سياسة التغريب احملكمة اليت مارسها االستعمار على األهايل، إال  أّن 

لوال التأكيد على خصوصية شعب اجلزائر املتمثلة يف اإلسالم والعروبة، ولوال تأكيد اإلسالم والعروبة يف ضمري '' و 
الذ ي  مفهوم الثورة، نالحظ أن  وحىت من جهة املفاهيم املستخدمة  2.''تنتصراجلزائريني ملا كان للثورة أن تظهر أو 

االمربيالية يف إطار اعم للشعوب املستعمرة ضد الغطرسة املد  الشيوعي الد   جديدة سوق هلاظاهرة سياسية ك جاء
الص راع األيديولوجي العاملي؛ استخدمه الثو ار اجلزائريون شكال، يف حني دوافعهم ومشاعرهم كانت مرتبطة بالنزعة 
ينية، حبيث كانت جمموعة قليلة العد ة والعدد من اجملاهدين ، تشتبك مع جيش منظم دون تقاعس أو خوف،  الد 

وهذه حقيقة ال يمكن  3﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  ۗ  ِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه َكم مِّن ِفَئة  قَ   ﴿وهم يرد دون 
ين ليل على ذلك أن الذ  ، والد  ين؛ بل اجلهاد باسم الد  جمرد ثورةالشعب اجلزائري مل يعلن  إخفاءها، ذلك ألّن 

وزارة اجملاهدين شاهدة على ذلك، وأمواهتم كانوا شهداء  قاموا بالثورة مل يكونوا ثوارا، بل جماهدين وما تزال
 كانت اهلل أكرب، خالد وعقبه. اليت كانوا يستخدموّنا؛   رس  الكلمة حىت  والشهادة ال تكون إال يف سبيل اهلل، و 

نايت بلقاسم املثقف واملط لع، كان متأكدا من هذه احلقيقة، ومل يكن متحيزا بفعل ثقافته  مولود قاسم
وأيديولوجيته، بل هو ناقل لتاريخ حدث بالفعل، وشاهد على عصر عاشه هو وأقرانه ممن صنعوا أحداث ثورة 

ي يف إنقاذ اجلزائر من السيطرة بال جدال لعب اإلسالم الدور األساس''و : اجلزائر، وقد كان مقتنعا وشاهدا على أن ه
ك األوحد لتأكيد الوطنية اجلزائرية يف مواجهة حماوالت إبادة هذه األمة )...( أن الكفاح الفرنسية، بل كان احملر  

التحريري كان يسمى بلسان الشعب "اجلهاد" وصحيفة جبهة التحرير)...( تسمى اجملاهد، وثوار التحرير 
  4.''نوا يسمون "اجملاهدين"واملقاتلون من أجل احلرية كا

ين يف فاملفكر يقر من خالل هذا الن  باهلوية اإلسالمية للثورة اجلزائرية والدور احلاسم الذي لعبه الد  
أنبعاث الشخصية الوطنية اجلزائرية بعد انقطاع طويل، لكن ماذا عن مرحلة ما بعد االستقالل؟ وماذا عن اإلسالم 

 يف اجلزائر املستقلة؟ 
إىل التأكيد على أن الدور الذي لعبه اإلسالم يف األمس سيتواصل اليوم، فمثلما  مولود قاسميذهب  كما

ات، وهو اليوم يعزز فينا فعاليات هذه احلصانة واملناعة يف مواجهة  تنا ضد اقتالع الذ  كان يف املاضي ميثل حصان  ''
كل اإليديولوجيات و تصفية كل رواسب االستعمار)...( إن الد ين الرمسي لدولة اجلزائر هو اإلسالم. وليس هذا 

                                       
1 .120آية سورة البقرة،    

. 74، صالسابقاملرجع  - 2  
3 .249سورة البقرة، آية    

. 155، ص1991، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2،جأصالية أم انفصاليةمولود قاسم،  - 4  
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هذا يتضح لنا أن املسألة الدينية  ومن  1.''جمرد ن  تقليدي. إن اإلسالم بالنسبة لنا أنفاس وجودنا، وهواء حياتنا
بالنسبة للخطاب الرمسي الذي ميثله مفكرنا، تعد حمسومة من خالل شعار "اإلسالم دين الدولة" ومثلما حصن 

ين، اجلزائر من الزوال سيظل السالح الذي تستخدمه األمة كلما دعت احلاجة إيل مواجهة اإليديولوجيات الد  
، غري أن تغلغل اإلسالم يف وجدان اجلزائريني  مولود قاسمأي مشكلة حسب  املعارضة، األمر الذي ال يطرح

وخوضهم جهادا بامسه ويف سبيل اهلل ويف سبيل الوطن، قد يدفع بقطاع واسع منهم إيل التمسك به والغرية عليه، 
لتطلعات األمر الذي يزيل الثقة بني الشعب ورجال السلطة واحلزب الذين فرضوا نظاما سياسيا ال يستجيب 

. إذا أليست املعارضة وانتقاد السلطة  1964أبريل  16األمة، وهذا ما عرب عنه البشري اإلبراهيمي يف بيان 
 ين تعبريا عن مشكلة هوية؟ خبصوص الد  
 الوطن   د 

اللغة والدين، فإن عنصر حب الوطن ال ينفصل عن سابقيه من أجل تشكيل هرم اهلوية،  باإلضافة إىل
فالنزعة الوطنية هي اليت تلتقي عندها العناصر السابقة لتكتمل عندها الشخصية اجلزائرية، من خالل الشعور 

هذه الفكرة استمدها  القوي باملواطنة واالنتماء إىل درجة التضحية يف سبيل الوطن، وقد ذكرنا سابقا أن أصل
إن وجود أمة من األمم بوجود إنيتها اليت هي شخصيتها، وإن هذه ''مولود قاسم من فلسفة "فخته" القائل: 

  2.''الشخصية تتكون من عناصر ثالثة: الدين، واللغة، وحب الوطن
وحب الوطن هنا هو أن تكون وطنيا حتمل الشعور باملسؤولية اجتاه الوطن الذي يتحدد يف وجدانك  

بشكل نفسي، بفعل عوامل اجلغرافيا واللغة والدين، واملاضي واملصري، فاإلنسان احملب لوطنه يعترب أصاليا والذي ال 
و نوع من االستعداد النفسي يظهر كرد يكرتث يراه مولود قاسم انفصايل ليس فيه قطرة من حب الوطن، الذي ه
وإذا مل يكن لديك استعداد، إذا ما نال ''فعل ضد كل ما ميس بالوطن أو مقومات الشخصية الوطنية، فيقول: 

منال من ركن من أركان شخصيتك، ومكون من مكونات ذاتيتك، وعنصر من عناصر إنيتك وأصالتك)...( كن 
ال حيق القول أنك أصايل)...( فإذا مل تأخذك تلك القشعريرة الرهيبة عند متأكدا يف هذه احلال أنك انفصايل، و 

مغادرة وطنك ملدة، خمتارا، وخاصة مضطر)...( وإذا مل تطرب وأنت يف الغربة عند العثور على صوت بلدك يف 
الوطن  اإلذاعة، أو مساع لغتك يف شارع، أو روأية امسه يف جريدة أو كتاب، فأنت ليست فيك إذن قطرة من حب

فهو يشرتط ردود الفعل اإلجيابية جتاه ما يرتبط بالوطن متاما مثلما تعرب عنه جتربة  3.''وال من وال من وطنية
"بافلوف" فحب الوطن هو تعبري الشعوري عن التمسك مبقومات الشخصية واإلنية، وبه تكتمل اهلوية فشعار ابن 

نا" كان نابعا من عمق الشعور الوطين وأصبح حسا مشرتكا بفعل باديس، اإلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطن
 املاضي الذي آمل اجلميع واملصري املشرتك.

                                       
1 .256املرجع نفسه، ص -  

2 .54، مرجع سابق، صإنية وأصالةمولود قاسم نايت بلقاسم،  -  
3 .68مرجع سابق، ص ،2أم انفصالية، جأصالية مولود قاسم نايت بلقاسم،  -  
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 خالصة  3 
ين مل تتبلور  الوعي القومي واللغة والد  ''القول على حد تعبري الزواوي بغورة أن: ميكن  إذا كان       

فإن إشكالية اهلوية والتعبري عنها يف  1.''فرنسا احملتلةكمكونات الشخصية الوطنية إال داخل حلبة الصراع ضد 
فكر مولود قاسم تأسست هي األخرى، يف خض م الصراع السياسي واأليديولوجي الذي نشب ما بني النخب 
اجلزائرية، سواء يف احلركة الوطنية أو أثناء الثورة، والذي تعاظم بعد االستقالل، وهي تعبري عن النوايا السياسية 

تفضيلية، كإعطاء احلق  اجتماعيةام، اليت ركزت ومنذ البداية على إقصاء وهتميش الكفاءات، وتطبيق سياسة للنظ
واألولوية للمجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء يف مجيع مناحي احلياة خالقة بذلك، مركب نق  جديد فيما بني 

 أبناء اهلوية الواحدة.
يف إحياء املعرفة والوعي بالتاريخ، إال  أن ه رك ز على  مولود قاسم ورغم قوة الطرح الذي مي ز منهج          

الصراع على السلطة،  االعوامل اخلارجية اليت شوهت وطمست التاريخ، وأغفل العوامل الد اخلية والسيم
زيغي يف ومل يشر إىل مسألة املكون األما، واالختالف على املرجعيات الرمزية الذي كان قائما بني العرب واألمازيغ

لغة أم جمرد هلجة حملية، وحصر صراع اهلوية بني اللغة العربية والفرنسية،  األمازيغية بغض النظر عن كونمؤلفاته، 
ا من خالل التأكيد ضين فإن مولود قاسم بدا متناقللد   وحىت الصراع يف هذا اجملال جعله صراع أولوية، وبالنسبة

مهشت السلطة وأقصت أعضاء مجعية العلماء املسلمني وعاقبتهم  نمااسرتجاع السيادة الوطنية بيعلى فضله يف 
مولود قاسم بتزكية النظام االشرتاكي من خالل ربطه باإلسالم  اكتفىحيث  عن غريهتم على ثقافتهم ولغتهم، 

 أن أصول االشرتاكية قد وجدت منذ أربعة عشر قرنا، وذلك يف روح اإلسالم ونصه، وهو دين العدالة،'': مربزا
واإلنصاف، والتضامن والرمحة، مع احملافظة على حرية املبادرة، والتنافس يف العمل البناء، ومع االحتفاظ بالقيم 
الروحية واألخالقية العليا اليت هبا يتماسك اجملتمع ويقوي بنيانه، وذلك كله ما نود أن نسميه بأصالة جمتمعنا 

من زاوية أخرى لكون أن مرحلة االستقالل قد شهدت حالة كما ميكننا أيضا قراءة املعطيات   2.''االشرتاكي
صراع وأن السياسة اليت كان مولود قاسم جزء منها، قد جنبت البالد احتماالت حربا أهلية من أجل اللغة 

مل  ينتمي إىل األمازيغ ومع ذلكاتية كونه ين، وبالتايل فقد عاجل املشكلة بشكل موضوعي وابتعد عن الذ  والد  
  ! كلغة  مازيغيةأليتناول ا

إميان مولود قاسم بقوة أطروحته، املدعمة حبجج تارخيية وجتارب حضارية رائدة، إال  أن ه مل  ورغم         
ينجح يف إقناع اإلرادة السياسية بتمثل التجربة األملانية، رمبا ألن فكره كان غريبا يف بيئة فكرية معادية، وظل ت 

رق، يف حني سيطرت اللغة الفرنسية يف اإلدارات ومؤسسات الدولة، وأصبح هلا اللغة العربية لغة رمسية على الو 
جناح قوي يدافع عنها داخل السلطة. فتأجل بذلك حلم التحر ر الثقايف الذي سعى إليه مولود قاسم. ومع ذلك  

على اهلوي ة، وال ميكن كان له الفضل يف سد الفراغ  املعريف حول تاريخ أمته، وإبراز أمهية اللغة والد ين يف احلفاظ 

                                       
.147الزواوي بغورة، مرجع سابق، ص - 1  

115، مرجع سابق، صإنية وأصالةمولود قاسم نايت بلقاسم،  - 2  
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احلكم على مسعاه بالفشل، ذلك ألن أصوات فلسفية مهمة يف التاريخ مل يسمع صوهتا يف حينها، ورمبا عاش 
 مولود قاسم قبل عصره؟   
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 رضا الطلبة املقبيلني على  التخرج عن  املشاريع  البحثية

 )دراسة ميدانية  على عينة من طلبة ليسانس حبامعة د. الطاهر موالي سعيدة (

 

 جامعة د. الطاهر موالي  سعيدة /   د. كورات  كرمية

 بومدين / باحث يف علوم الرتبية/ جامعة سعيدةسنوسي 

 
 :ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
وإمكانية وجود فروق بني هؤالء الطلبة تعزى  جبامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة يف اختيار مشاريعهم البحثية،

بطريقة قصدية، ومت تطبيق استبيان لقياس  ( طالبا)ة( مت اختيارهم76و ختصصهم. مشلت الدراسة ) ملتغري جنسهم
( فقرة، واعتمد الباحثان يف حتليلهما ملعطيات الدراسة على املنهج الوصفي املالئم 14مدى الرضا مكون من )

لطبيعتها. بعد القيام باملعاجلة اإلحصائية  مت احلصول على النتائج التالية: مستوى رضا طلبة الليسانس منخفض 
توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى الرضا تعزى ملتغري  اجلنس. توجد فروق  .لمشاريع البحثية يف  اختيارهم  ل

 دالة احصائيا يف مستوى الرضا تعزى ملتغري  التخصص.

 :الكلمات المفتاحية
 مواضيع البحث، طلبة  لليسانس (. الطلبة، رضا
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 :مقدمة

التعليمي يهدف إىل الرفع من كفاءة الطالب وزيادة دافعيته للتعلم، و تعرفه يعد التعليم العايل أخر مرحلة يف النظام 
املوسوعة العربية العاملية  على أنه : "كل أنواع الدارسات و التكوين  أو التكوين املوجه  الذي يتم من بعد املرحلة الثانوية  على 

 ( .25ص، اجلزء السابع ،1999مستوى مؤسسة أو جامعة  أو مدرسة عليا ...()
و تتيح اجلامعات العديد من التخصصات  يف جماالت خمتلفة  اليت تؤهل  الطالب  مهنيا باإلضافة أهنا  مؤسسة تعليمية 
من أهم وظائفها البحث لعلميي   الذي هو عملية  فكرية منظمة هتدف إىل كشف  احلقائق و املعلومات و  العالقات بني 

لى تدريب  الطالب على البحث  حىت يتمن من اجناز مشروعه البحثي الذي يؤهله للحصول الظواهر  املختلفة ،تعمل  اجلامعة ع
 على شهادة  النجاح و اخلروج إىل سوق عمل، 

و الطلبة    يف مرحلة الليسانس هو بصدد إعداد مذكرة خترجه من خالل اجناز  مشروع حبثي  يستغرق أكثر من ستة 
بحثي  عوامل عدة أمهها رضا الطلبة عن  اختيار املواضيع ،وهدا االخري  يساهم يف حتسني أشهر و يتطلب  اعداد هذا املشروع  ال

أدائهم األكادميية  و تقدمي عمل منظم و ممنهج وفق  الطرق السليمة  للمنهجية ،و قواعد البحث فغياب الرضا يؤدي إىل ضعف 
موضوع الرضا عند الطلبة يف خمتلف ²يد من الدارسات  يف هذا األداء او عدم االهتمام مبوضوع البحث، و قد  تناولت العد

 اجملاالت لكن حلد علم الباحثان مل يتم تناوله مع متغري مواضيعهم  البحثية، وهذا ما دفعهما إىل حماولة دراسته للوقوف عليه.

 اإلشكالية : 
،وتسعى الدول النامية إىل التوصل به يشكل االهتمام بالبحث العلمي اجتاها عاما تأخذ به الدول املتقدمة على نطاق واسع

ملواجهة مشكالهتا املختلفة و تطوير أوضاعها االقتصادية واالجتماعية،.وجاء االهتمام املتزايد بالبحث العلمي جزءا ال يتجزأ من 
التطبيق األساسي هذا االجتاه العام،و تعبريا عنه على أساس أن اإلنسان هو مصدر القوة و التقدم يف اجملتمع،و أن الرتبية هي 

لتحقيق القوة الذاتية جلميع أفراد اجملتمع و أن البحث العلمي هو وسيلة الرتبية لتحسني أساليبها و النهوض مبستقبلها، ومواجهة 
 املطالب املتعددة امللقاة عليها.

انته بكافة الطرق و و تعد نتائج البحث العلمي يف أية دولة رصيد قومي و غايل و ثروة وطنية كربى ، جيب تشجيعه وصي
خمتلف الوسائل لذلك جند الربامج التعليمية يف معظم اجلامعات اهتمت بالبحث العلمي يف خمتلف املستويات األكادميية و خاصة 
مستوى الدراسات العليا،مما جعل من متطلبات الربامج الدراسية أن يقوم الطالب بعمل أحباث وإعداد تقارير ورسائل علمية ، 

قرتب املئات بل اآلالف من الطلبة من موعد انتهاء مرحلتهم الدراسية و جيدون أنفسهم أمام ضرورة مباشرة بكتابة فكل عام ي
 أحباثهم .

و املوضوع هو خط البداية الذي جيب أن ينطلق الطالب منه، و املرحلة األوىل ألي حبث علمي هي االختيار املناسب 
الطلبة املقبلني على شهادة الليسانس  حيث أن أول و أهم مشكلة تواجه هذا الطالب ملوضوع الدراسة فهو أهم ما يشغل اهتمام 

بعد إجنازه دراسته املقررة،و شروعه يف إعداد مذكرته هي اختيار موضوع البحث الذي يعد مهمة صعبة و شاقة على الطالب، 
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راسات اليت ربطت بني رضا طلبة الليسانس اعتقادا منهم أن أهم املوضوعات اليت تتصل بتخصصه قد حبثت و نظرا لقلة الد
( اليت 2006من بني الدراسات القريبة من الدراسة احلالية،دراسة )عبد اهلل، –حسب علم الباحثان  –واختيار مواضيع البحث 

ت إىل جاءت حتت عنوان" رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس عن اإلشراف األكادميي و طبيعة توقعاهتم منه " هدف
( 2416التعرف على مدى رضا هؤالء الطلبة عن اإلشراف األكادميي باإلضافة إىل توقعاهتم عن عملية اإلشراف ، طبقت على )

طالب و طالبة يف اإلمارات العربية، و لتحقيق أهداف هذه الدراسة مت تصميم استبانة مزدوجة لقياس مستوى رضا الطلبة عن 
س درجة أمهية عملية اإلشراف، وأشارت النتائج على أن الطلبة راضون عن أسلوب تعامل اإلشراف األكادميي و كذلك لقيا

 (22و 7،ص  2006املشرف أكثر مما هم راضون عن املعلومات اليت ميتلكها   )عبد اهلل، 
طلبة  ( حتت مسمى " درجة األمهية و الرضا عن اخلربات األكادميية و اإلدارية لدى2008ويف دراسة )حممود و حيي ، 

اجلامعة اهلامشية " هدفت لتوفري بيانات شاملة عن رضا الطالب عن عناصر التعليم اجلامعي و اخلدمات اجلامعية ، طبقت على 
( طالب و طالبة باألردن، و قد قام الباحثان بتطبيق مقياس نويل ليفتز ، و كان من بني نتائجها وجود فورق بني توقعات 470)

دميية و اإلدارية يف اجلامعة و رضاهم عن تلك اجلوانب و إدراكاهتم ملدى تلبية اجلامعة هلذه التوقعات الطلبة من اخلربات األكا
 (667و 661،ص 2008)حممود و حيي، 

( و عنواهنا " مدى رضا طلية كلية االقتصاد يف جامعة حلب عن مستوى األداء 2009و يف دراسة أخرى لـ)سليم،
دفت إىل قياس مستوى رضا طلبة كلية االقتصاد عن األداء اإلداري و األكادميي لكليتهم و اليت اإلداري و األكادميي لكليتهم " ه

( طالبا يف سوريا، مت استخدام استبيان بارسومان لقياس جودة اخلدمات و مقياس جودة أداء اخلدمة لكرونان 290أقيمت على )
ئجها أن اخلدمات اليت تقدمها الكلية ال ترقى لتوقعات الطلبة و ستيفن، باإلضافة إىل مقياس نويل ليفتز ، و كان من بني نتا

 (299و  290،ص2009وحتقيق رضاهم يف حني ان اخلدمات التعليمية تليب احتياجات الطلبة نسبيا )سليم، 
 من خالل هذه الدراسات و رغم اختالف البيئة اليت أقيمت فها إال أهنا تتفق على أن هناك اختالف حول رضا الطلبة عن
احمليط اجلامعي سواء من حيث اإلشراف أو اجلانب األكادميي، و اإلداري أو اخلدمات التعليمية،أما يف دراسة )عونية و أمساء 

( حتت عنوان " احلاجات األكادميية ومستوى رضا الطلبة اجلامعيني عن حتققها يف الواقع من وجهة نظرهم " هدفت 2010،
( طالب و طالبة بعمان، 4500قق احلاجات األكادميية لطلبة اجلامعة، أقيمت على  )للتعرف على مستوى رضا الطلبة عن حت

وقد مت بناء أداة باالعتماد على اإلطار النظري و الدراسات السابقة اليت تناولت احلاجات األكادميية، وكان من نتائجها أن 
 ( 430و  416و  405،ص 2010اء، مستوى رضا الطلبة عن حتقيق احلاجات األكادميية كان متوسط )عونية و أمس

( حتت مسمى "جودة اخلدمة التعليمية و أثرها على رضا الطلبة" هدفت إىل بيان أثر جودة 2012و يف دراسة )حممد ، 
( طالب يف األردن ، أما أداة الدراسة فقد كانت عبارة استبيان مت تصميمه 500اخلدمة التعليمية على رضا الطلبة، طبقت على )

طوات العلمية املتعارف عليها، و أشارت نتائجها إىل أن رضا الطلبة عن جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعة كان مرتفعا وفق اخل
 ( 927و  922،ص  2012)حممد، 

( حتت عنوان " درجة رضا متلقي اخلدمة أي الطلبة عن اخلدمات املقدمة هلم من 2012باإلضافة إىل دراسة )مصطفى، 
وزارة الرتبية و التعليم"  و هدفت لتحديد درجة رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة هلم من وزارة الرتبية و التعليم ، أقيمت على 
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نت عبارة عن استبيان صمم من قبل قسم البحث الرتبوي ، و أسفرت النتائج عن  ( يف األردن ، و أداة دراسة كا33995)
وجود اختالف يف درجة رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة هلم من وزارة الرتبية و التعليم بالرغم من اختالف العينات و البيئة اليت 

خيتلف من فرد آلخر ، سواء كان هذا االختالف من  أقيمت عليها هذه الدراسات الثالثة إال أهنا اتفقت على أن رضا الطلبة
حيث احلاجات األكادميية، أو اخلدمة التعليمية، أو اخلدمات املقدمة هلم من وزارة الرتبية و التعليم يعد موضوع البحث العلمي 

منه جاءت هذه    أول و أهم مشكلة تواجه الطالب  املقبل على التخرج يف الدراسات العليا  هو اختيار موضوع البحث  و
الدراسة للتعرف على  مستوى  رضا طلبة الليسانس عن مواضيع البحث العلمي املقدمة هلم ،و انطالقا مما سبق نقف عند  

 التساؤل   الرئيسي : 
 ما مستوى  رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن مشاريعهم البحثية  املقدمة هلم ؟

 التساؤلني التالني : و تفرع عنه   
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  عن مشاريع 

 البحث  املقدمة هلم تعزى ملتغري اجلنس؟
ة  عن مشاريع  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنساني

 البحث املقدمة هلم تعزى ملتغري التخصص ؟

 .الفرضيات : 2

 مستوى رضا الطلبة املقبلني على التخرج  مرتفع عن مشاريعهم البحثية املقدمة هلم -
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن املشاريع  -
 املقدمة هلم تعزى ملتغري  جلنسهم . البحثية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن  البحثية   -
 املقدمة هلم تعزى ملتغري   التخصص.

 . أهداف الدراسة : 3
 التعرف على مستوى الرضا عند طلبة الليسانس يف اختيار  مشاريعهم   البحثية.   -
 التعرف على الفروق يف مستوى  رضا الطلبة عن مواضيع البحث العلمي حسب اجلنس.  -

 . أهمية الدراسة : 4
طت بني الطالب اجلامعي إن موضوع رضا الطلبة من أهم املوضوعات غري أن تداوله يف الدراسات كان قليل خاصة اليت رب

و موضوع البحث العلمي  حسب علم الباحثان، فضال الطالب  عن مشروعه البحثي  ميكنه من إجنازه بشغف و علمية و 
 موضوعية و يعمل على اثرائه ، كما يدفعه إىل اتباع منهجية سليمة و يقدمه  يف شكل حبث مميز ، 

على الطالب اجلامعي السيما من الناحية النفسية اليت تتعلق برضاه اجتاه و موضوع دراستنا  يساعدنا على أن نلقي الضوء 
 موضوع البحث املقدم له،باإلضافة إىل إثراء اجلانب املعريف . 

 . حدود الدراسة : 5
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 احلدود املكانية : جامعة الدكتور موالي الطاهر ، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية 1.5
 لبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية جبامعة الدكتور  الطاهر موالي  سعيدة .احلدود البشرية : ط   2.5

 التعريفات االجرائية:. 6
رضا الطلبة: هي حالة نفسية يشعر هبا الطلبة ويتم احلكم عليها من خالل االستمارة املخصصة هلذا الغرض،و قد   1.6

 حددت ثالثة مستويات :
 %( 49و املنخفض  ترتاوح نسبته املئوية  أقل من )املستوى الضعيف  أ 

 % ( 65% إىل  50املستوى  املتوسط  ز ترتواح نسبته املئوية إىل )
 %(  ..66املستوى  املرتفع  و يكون أكثر من )

) ليسانس  املشاريع البحثية : هي املواضيع اليت تقدم للطلبة املقبلني على التخرج من املرحلة  األوىل مي نظام ل.م.د 2.6
 ( لدراستها ميدانيا و تقيمها يف شكل تقرير ) املذكرة( .

  . الدراسة االستطالعية :7
 إجراءات الدراسة : 

 أهداف الدراسة االستطالعية :  
 هدفت الدراسة االستطالعية إىل : 

 التأكد من إشكالية الدراسة  و فرضياهتا .-
 التعرف على  مكان الدراسة و عينتها  -
 استطالع امليدان و التعرف على الصعوبات اليت من احملتمل أن تواجه الباحثان  أثناء إجراء الدراسة امليدانية -
 تقدير اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة  -

 عينة الدراسة االستطالعية :   2.7
ي الطاهر بسعيدة من قسم العلوم ( طالبا  و طالبة من جامعة الدكتور موال30تتمثل عينة الدراسة االستطالعية يف )  

 االجتماعية و اإلنسانية ، مت اختيارهم بطريقة قصدية تتوزع من خالل مواصفاهتا كما يلي : 
 من حيث اجلنس

 (: يبني توزيع أفراد 01اجلدول رقم )
 العينة من حيث اجلنس

 النسبة املئوية التكرار العينة
 %26.66 8 الذكور
 %73.33  22 اإلناث
 %100 30 اجملموع
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( مما يدل على أن اإلناث أعلى من %73.33( ، أما اإلناث )%26.66من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة الذكور ) 
 الذكور .

 من حيث التخصص
 (: يبني توزيع أفراد 02اجلدول رقم )

 العينة من حيث اجلنس
 (: يبني توزيع أفراد02اجلدول رقم )

 العينة التخصص الدراسة 

 النسبة املئوية التكرار التخصص 

قسم العلوم 
 االجتماعية

25 83.33 % 

قسم العلوم 
 اإلنسانية

5  16.66 % 

 %100 30 اجملموع

 
( ، يف حني أنه % 83.33يوضح اجلدول النسبة املئوية املأخوذة من كل ختصص ، حيث يف قسم العلوم االجتماعية )

 ( .% 16.66يف قسم العلوم اإلنسانية )
 أداة الدراسة :   3.7

 كيفية بناء األداة :    1.3.7
قام الباحثان الختبار صحة الفرضيات بتصميم استمارة تقيس "مستوى  رضا طلبة الليسانس عن مواضيع البحث    

لب عن العلمي املقدمة هلم " ، باالعتماد على الدراسات السابقة  اليت تناولت موضوع الرضا عند الطلبة ،و هي مقياس رضا الطا
املعلم من )لعبد اهلل بن سليمان املرزوق(،مقياس الرضا الوظيفي )ملركز اجلودة و تطوير املهارات(، مقياس الرضا الوظيفي )لعبودي 

 هلادف بن جوعان الظاهري (، و مقياس الرضا الوظيفي )لرملي عمر( فاتح، استبيان رضا املوظفني
 وصف األداة :  2.3.7

( فقرة موجبة 19( فقرة معدة لقياس " مدى رضا الطلبة " منه )22عن استمارة حتتوي على )أداة الدراسة هي عبارة 
( أمامها بدائل هي ) نعم أ أحيانا ، ال ( ، يتقدم األداة  3،  2،  1( فقرات سالبة باألوزان )  3( و )1،  2،  3باألوزان )

 تعليمات تشرح للمفحوص كيفية اإلجابة على فقراهتا .
 ائص السيكومرتية لألداة : اخلص3.3.7 
قبل تطبيق أداة الدراسة مت حساب صدقها و ثباهتا، و هو ما يعرف باخلصائص السيكومرتية ،و قد اعتمد الباحثان  يف  

 املوضوع يف حساب الصدق على صدق احملكمني،أما فيما خيص الثبات فقد مت االعتماد يف حسابه على  معادلة ألف كرونباخ .
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 كمني : صدق احمل 4.3.7
 لقد طلب من احملكمني املطالب التحكيمية التالية : 

 حتكيم مدى مالئمة التعليمات  -
 حتكيم مدى كفاية البيانات -
 حتكيم مدى انتماء الفقرات لبعدها ووضوح صياغتها اللغوية  -
 حتكيم مدى كفاية بدائل األجوبة -

( فقد مت 3، 2( أما الفقرتني )%80(بنسبة)22، 19، 13، 9، 8، 1إن غالبية احملكمني قد وافقوا على الفقرات)
 ( %60( فقد مت املوافقة عليهم بنسبة )12، 10، 5، 4(، يف حني الفقرات) %100املوافقة عليهما بنسبة)

( على أهنا واضحة،و عليه و من % 60( بنسبة ) 3،  2،  1أما فيما خيص الصياغة اللغوية فتم االتفاق على الفقرات )
 فقرة مع إدخال التعديالت املطلوبة. 15فقرات و اإلبقاء على  7ائج احملصل عليها مت حذف خالل النت

 الثبات : 5.3.7
 و اجلدول يف األسفل يبني دلك.  0.89كونبارخ أللفا بلغت قيمة معامل الثبات 

 (: معامل  الثبات عن طريق03جدول رقم )
 ألف  الكرونباخ 

 ألف  الكرونباخ الفقرات
14 0.89 

 . الدراسة األساسية :8
 املنهج املتبع:  1.8
إن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي، وهذا نظرا لطبيعة الدراسة اليت قمنا ، اليت تتطلب  الوصف  و      

 التحليل .
 عينة الدراسة:  2.8 

سعيدة، وقد  -جبامعة الدكتور موالي الطاهر  إن جمتمع الدراسة هو طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية   
 ( طالبا)ة( بطريقة قصدية تتوزع حسب مواصفاهتا كما يلي:78مت اختيار )

 
 
 ( يبني توزيع العينة حسب اجلنس :04حسب اجلنس:                                   اجلدول رقم ) -أ

 النسبة املئوية% التكرار العينة
 %42.30 33 ذكور
 %57.69 45 إناث
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 %100 78 اجملموع
%( يف حني أن اإلناث قد بلغ عددهن 42.30( بنسبة مئوية قدرها )33من خالل اجلدول يتضح أن عدد الذكور ) 

 %( ما يدل على أن هناك تباين يف العينة حسب اجلنس57.69( بنسبة قدرها )45)
 حسب التخصص: -ب

 :(ينب توزيع العينة حسب التخصص  05اجلدول رقم )
 النسبة املئوية% التكرار التخصص

 %37.17 29 كلية العلوم االجتماعية
 %62.82 49 كلية العلوم اإلنسانية

 %100 78 اجملموع
%( يف حني أن عدد طلبة  37.17( بنسبة قدرها )29من خالل اجلدول يتضح أن عدد طلبة كلية العلوم االجتماعية )

 %( ما يدل على عدم وجود تباين يف العينة من حيث التخصص.62.82) ( بنسبة قدرها49كلية العلوم اإلنسانية )
 :. أداة الدراسة9

( فقرة موجبة باألوزان 13( فقرة معدة لقياس "مدى رضا طلبة الليسانس"، منها )14أداة الدراسة النهائية تتكون من )
إىل حدما، أحيانا(، يتقدم األداة تعليمات تشرح (، أمامها بدائل هي )نعم، 3، 2، 1(، وفقرة واحدة سالبة باألوزان )1، 2، 3)

 للمفحوص طريقة اإلجابة.
 إجراءات التطبيق: 1.9
( جبامعة الدكتور موالي الطاهر بكية العلوم 78مت تطبيق الدراسة األساسية على عينة من الطلبة وعددهم )     

( استمارة مع العلم أنه قد مت حذف 78جاع )، وقد مت اسرت 2017االجتماعية واإلنسانية بسعيدة خالل العام الدراسي 
 استمارتني وذلك لسبب أن املفحوصني مل يقوموا باإلجابة على بياناهتم الشخصية.

 األساليب اإلحصائية:  2.9
 التكرارت -
 النسب املئوية -
 لقياس داللة الفروق بني عينتني مستقلتني T-testاختبار  -

 . عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:10
 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية األوىل  للدراسة : 1.10

 اليت نصها  : 
 مستوى  رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن املشاريع البحثية  املقدمة هلم مرتفع .

لإلجابة على هذه الفرضية، مت حساب التكرارات والنسب املئوية جملموع استجابات أفراد العينة باستخدام الربنامج  
 اإلحصائي ومت احلصول على النتائج التالية:
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 ( يبني  عدد  استجابات العينة  على االستبيان .06اجلدول رقم )
 النسبة املئوية% التكرار العينة
76 2223 40% 

%( ما يدل 40( ويقابلها نسبة مئوية تساوي )2223الل اجلدول نالحظ أن جمموع استجابات أفراد العينة هو )من خ
 على أن مدى رضا الطلبة منخفض. 

( بعنوان "مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس 2006هذا عكس ما جاءت به دراسة )الصارمي وزايد،     
بيعة توقعاهتم منه"  واليت أقيمت باإلمارات العربية املتحدة، وكانت نتيجتها أن الطلبة راضون عن عن اإلشراف األكادميي وط

 أسلوب تعامل املشرف األكادميي أكثر من رضاهم عن معلوماته أو سهولة االجتماع به.
أنفسهم وعدم قدرهتم وعليه يفسر الباحثان نتيجة هذه الدراسة مستوى  الرضا املنخفض إىل أن ضعف ثقة الطلبة ب     

على اقرتاح مواضيع بأنفسهم، زد على ذلك نقص املراجع والكتب واملتعلقة مبوضوع البحث وهذا ما جيعله ال يثري دافعية الطلبة مما 
 يؤثر على محاسهم  لتناول املوضوع، كما أن املوضوع املقدم قد ال يثري الرغبة يف البحث فيه.

جبار الطالب على موضوع معني أو إجباره على التعامل مع مشرف معني قد يؤثر أيضا باإلضافة إىل ما سبق فإن إ     
 على هذا الرضا، كما أن املوضوع املقرتح قد ال يقدر على تطوير القدرات املعرفية للطلبة مما ينعكس على مستوى الرضا.

 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية :  2.10
 نصت الفرضية على:

ت داللة إحصائية حول مدى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن مواضيع البحث توجد فروق ذا
 العلمي املقدمة هلم تعزى ملتغري اجلنس.

 (اختبار  )ت(  جملموعتني مستقلتني لتحديد  الفروق07اجلدول  رقم )
اجلن

 س
املتوس العينة

 ط احلسايب
االحنرا
 ف املعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 احلرية

مستو 
 ى الداللة 

 احلكم

.27 33 ذكور
76 

4.6
50 

2.0
33 

74 0.0
46 

غري 
 دال

.30 34 إناث
40 

6.2
38 

قبل أن نقوم بتفسري نتائج اجلدول ال بد من اإلشارة إىل أن الفرضية غري احملددة االجتاه وعليه سنقوم بتطبيق اختبار الذيلني 
 حيث:

  0.023=2÷ 0.046مستوى الداللة 
 اإلحصائي: الفرض
H0ال يوجد فروق = 
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H1يوجد فروق = 
( أما اإلناث قد بلغ 4.650( باحنراف معياري قدره )27.76يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب للذكور)     

( وهي أقل 0.023( ومستوى داللة )2.033( أما قيمة "ت" )6.238( باحنراف معياري قدره )30.40متوسطهم احلسايب )
يه نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى  رضا ( وعل0.05من )

 طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن مواضيع البحث العلمي املقدمة هلم تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث.
( بعنوان "مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة 2006ارمي وزايد،وهذه النتيجة خمتلفة عما جاءت به دراسة )الص    

السلطان قابوس عن اإلشراف األكادميي وطبيعة توقعاهتم منه"  حيث أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني درجات 
 الذكور واإلناث على مقياس الرضا عن اإلشراف األكادميي  

راسة وجود فروق حول مستوى رضا الطلبة لصاحل اإلناث إىل أن اإلناث لديهم القابلية ويفسر الباحثان نتيجة هذه الد    
 للبحث واملواضيع املقدمة هلم ليست لديه القدرة على تلبية ميوالهتم واهتماماهتم.

دراسات  زد على دلك  أن املوضوع املقدم قد ال يالئم اجتاهاهتم باإلضافة إىل كون املوضوع جديدا وال يتوفر على     
 سابقة خاصة إذا مل تكن للطلبة القدرة الالزمة لتناوله لكونه حيتاج إىل جهد مما سبب عدم رضاهم.

 وقد يرجع كون الفروق لصاحل اإلناث هو كوهنم أكثر من الذكور وهذا ما جعل الفروق لصاحلهم.     
 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية: -3.10

 نصت الفرضية على:
ذات داللة إحصائية حول مستوى  رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن مشاريعهم  توجد فروق

 البحثية املقدمة هلم تعزى ملتغري ختصصهم. 
 ( يبني اختبار )ت( جملموعتني مستقلتني08اجلدول  رقم )

التخص
 ص

ا
 لعينة

امل
توسط 
 احلسايب

االن
حراف 
 املعياري
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قبل أن نقوم بتفسري نتائج اجلدول ال بد من اإلشارة إىل أن الفرضية غري احملددة االجتاه وعليه سنقوم بتطبيق اختبار الذيلني 
 حيث:

 0.029=2÷ 0.058مستوى الداللة
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 الفرض اإلحصائي:
H0ال يوجد فروق = 
H1يوجد فروق = 
( أما 6.183( باحنراف معياري قدره )30.39يتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب لكلية العلوم االجتماعية)     

( 1.929( أما قيمة "ت" )5.293( باحنراف معياري قدره )28.33الكلية العلوم اإلنسانية قد بلغ متوسطها احلسايب )
( وعليه نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل أنه توجد فروق ذات 0.05( وهي أقل من )0.029ومستوى داللة )

داللة إحصائية حول مستوى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن مواضيع البحث العلمي املقدمة هلم 
 لصاحل كلية العلوم االجتماعية. تعزى لتخصصهم

( اليت جاءت بعنوان "الرضا عن التخصص الدراسي وعالقته 2014وهو نفس ما جاءت به دراسة )ميسة وميسة،      
 مبستوى الطموح لدى الطالب اجلامعي واليت جاءت بوجود فروق يف مستوى الرضا تعزى للتخصص.

فروق حول مستوى رضا طلبة الليسانس بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ويفسر الباحثان نتيجة هذه الدراسة وجود      
عن مواضيع البحث العلمي املقدمة هلم تعزى لتخصصهم لصاحل كلية العلوم االجتماعية إىل كون الطلبة يدرسون يف كليتني 

 خمتلفتني وبالتايل وجود اختالف يف البيئة اإلدارية واملشرف.
ل املشرف مع الطلبة تأثر على الرضا إذ هناك من املشرفني من يتصف باحلزم الشديد وهناك منهم كما أن طبيعة تعام     

 من ال يقدم كل املساعدة املمكنة للطلبة الذين يشرف عليهم.
كما ميكن أن يكون الطلبة ال يهتمون باملوضوع وإمنا حياولون إهنائه فقط دون إعطائه حقه الذي يستحقه من البحث       

 واجلد، وهذا يعد سبب من أسباب وجود الفروق.
ء كما أن املشرف قد ال يأخذ بأفكار وآراء الطلبة وعدم إدراكه للصعوبات اليت تواجههم فيما خيص املوضوع أثنا      

 البحث فيه وهذا ما يؤثر على مدى رضاهم.
 .  التوصيات :  11

بعد القيام بالدراسة وحتليل نتائجها تبني أن مدى رضا طلبة الليسانس منخفض،ووجود فروق يف مستوى هذا الرضا      
 تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص.

 وانطالقا من هذه النتائج خرج الباحثان ببعض التوصيات منها:     
 حتضري الطلبة  يف السنوات األوىل الختيار و التفكري  يف  مواضع حبثية  -
 على هيئة التدريس اشراك  الطالب يف اختيار حبثه . -
 جتنب التعجل يف اختيار موضوع البحث -
 جتنب العشوائية يف االختيار -
 على الطالب أن خيتار املوضوع الذي يالئم ميوله واهتماماته -
 ن يطلع عل الدراسات العلمية مما يساعده يف اختيار املوضوععلى الطلب أ -
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 على املشرف أن يراعي الصعوبات والعراقيل اليت تواجه الطلبة أثناء إجرائهم الدراسة -
 : قائمة المراجع

 (: مدى رِضا طلبة كلية االقتصاد يف جامعة حلب عن2009إبراهيم احلسنيه،سليم) -1
 ،العدد الثاين25ميي لكليتهم. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،اجمللدمستوى األداء اإلداري واألكاد

(: مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس عن اإلشراف 2006الصارمي،عبد اهلل وزايد،كاشف) -2
 62، العدد األكادميي وطبيعة توقعاهتم منه. جملة كلية الرتبية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

(: احلاجات األكادميية لطلبة جامعة عمان األهلية وقياس مدى رضاهم عن 2010صواحلة،عونية والعمري،أمساء) -3
 حتقق هذه احلاجات.

(: جودة اخلدمة التعليمية وأثرها على رضى الطلبة دارسه تطبيقية على طلبة 2012طالل بين محدان، خالد حممد) -4
 خلاصة. املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايل.جامعة العلوم التطبيقية ا

 ( . احلزء السابع  األردن ، عمان 1999ملوسوعة  العاملية  العربية.) -5
(: درجة األمهية والرضا عن اخلربات اجلامعية األكادميية واإلدارية 2008عالء الدين، جهاد حممود وحيايت نصار،حيىي) -6

 35عة اهلامشية. دراسات، العلوم الرتبوية،اجملّلدلدى طلبة اجلام
الطلبة(عن اخلدمات املقدمة هلم من وزارة ((: درجة رضا متلقي اخلدمة 2015ياسني، مصطفى و الرواشدة، نانسي) -7

 الرتبية والتعليم. وزارة الرتبية والتعليم،اململكة األردنية اهلامشية.
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 آليات تطبيق القواعد اخلاصة
 حبماية ضحايا النزاعات املسلحة

 

 مؤسسة االنتماء، جامعة وهران حممد بن أمحد/طالب دكتوراه :بسكاك خمتار
 فاصلة عبد اللطيف د.إشراف: ا

 اجملتمع و السلطةعضو خمرب القانون، 
 

 : امللخص
إن أي نظام قانوني دولي يحتاج إلى آليات فعالة ملراقبة تطبيقه ، تمتد من املراحل املتمثلة في وضع القواعد 

الوقائية و االحترازية لتشمل العمليات التحسيسية و التربوية و التعليمية ، لينتهي بها املطاف إلى وضع الضوابط         

اعتمدته أحكام القانون الدولي االنساني من خالل وضع عدد معين من و القوانين الجزائية و الردعية . و هو ما 

اآلليات الرقابية ، بدأ بدور الدول املنضوية تحت لواء اتفاقيات جنيف األربع و  البروتوكوالت امللحقة بها ، في احترام 

إلى املستوى الدولي ليشمل  القانون الدولي االنساني و العمل على نشره و تطبيقه على أوسع نطاق. لينتقل هذا الدور 

املنظمات الدولية كهيئة األمم املتحدة و اللجنة الدولية الصليب األحمر الدولية و اللجان الوطنية املنتمية لها. 

باإلضافة إلى اإلشراف امليداني على تسيير النزاعات و مراقبة العمل العسكري امليداني لردع االنتهاكات االنسانية 

ملدنيين و حماية للضحايا . كما يحرص القانون الدولي االنساني على املصالح املشتركة للدول املرتكبة في حق ا

املتنازعة من خالل تعيين أطراف خارجة عن النزاع قصد رعاية مصالح كل طرف لدى اآلخر. أما إذا استدعت 

هيئات قضائية دولية مختصة  الضرورة اللجوء إلى الجانب الردعي  فإن ذلك ال يتم إال في إطار قانوني من خالل

 منشأة قانونا إما ظرفيا كاملحاكم الدولية الخاصة أو بصفة دائمة كما هو الحال في ظل محكمة العدل الدولية. 

القانون الدولي االنساني ، ضحايا النزاعات املسلحة ، هيئة األمم املتحدة ، اللجنة  : الكلمات املفتاحية

 .العدل الدولية الدولية للصليب األحمر ، محكمة
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 مقدمة :

و تدابير وقائية و جزرية لضمان احترام أحكام هذا  تالقانون الدولي اإلنساني إجراءا تشمل وسائل تنفيذ

القانون من قبل األطراف املتعاقدة ، و حمل الدول األخرى على احترامها. و يتعين على املتحاربين إلزام قواتهم املسلحة 

القانون  و جميع من يعمل تحت إمرتهم و إشرافهم مراعاة تلك األحكام. ما يتعين على األطراف املتعاقدة نشر أحكام

اإلنساني على نطاق واسع و ادراج تدريسها في برامج التعليم في املؤسسات العسكرية و املدنية ، ونصت مواثيق 

القانون اإلنساني على مهام موكلة ألشخاص محددين و مؤسسات معينة للعمل على تنفيذ أحكامه في السلم و أثناء 

استخدام وسائل دبلوماسية لفض منازعات بشأن مسائل تطرح أثناء  النزاعات املسلحة ، كما أتاح لألطراف املتحاربة

 النزاع. 

و في املجال الجنائي، أوجب القانون اإلنساني على األطراف املتعاقدة، اتخاذ التدابير القانونية الالزمة ملالئمة 

سؤولية الجزائية الفردية مقتضيات أحكامه و تمكين القضاء من أداء مهمته في حاالت انتهاك قواعده. و إلى جانب امل

، ومسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها من عسكريين و مدنيين ، كفل القانون اإلنساني للمتضررين من انتهاكات 

و للقضاء الوطني  و التعاون القضائي الدولي الدور الكبير في مكافحة الجرائم (. 1)أحكامه حق املطالبة بالتعويض

ط اتخاذ التدابير التشريعية و التنفيذية الالزمة. و القضاء الجنائي الدولي ال يحل محل املرتكبة أثناء الحروب ، شر 

القضاء الوطني ، و لكن البد من التنويه بدوره ، بعد انشاء محكمتي يوغوسالفيا السابقة و رواندا الدوليتين ، 

ن  كوسوفو و تيمور الشرقية ، و دعم والجهود التي بذلت ملالحقة الجرائم املرتكبة في نزاعات كمبوديا و سيراليو 

و تعاون هذه الدول مع األمم املتحدة و غيرها لجلب الجناة إلى العدالة. إلى جانب إسهام  القضاء في البوسنة ، 

املحكمة الجنائية الدولية ، وهي هيئة دولية دائمة ، في تحقيق غايات القانون اإلنساني و انصاف ضحايا الجرائم 

 ه املحكمة.مناط اختصاص هذ

و من هذا املنظور فإن القانون الدولي اإلنساني يقدم مجموعة من اآلليات لتنفيذ القواعد الخاصة بحماية 

الفئات الهشة من ضحايا النزاعات و ذلك عن طريق أدوات و وسائل محددة. غير أن املالحظ أنه على الرغم من 

قانونية إنسانية فعالة لهذه الفئة من الضحايا ، فإن نظام  الجهود املبذولة من قبل املجتمع الدولي من أجل حماية

الحماية ما زال يشهد نقصا في الفعالية ، أمام تزايد االنتهاكات الجسيمة للضمانات التي يقدمها القانون الدولي 

فعال اإلنساني للضحايا أثناء النزاعات املسلحة. لذلك وجب بذل أكثر للمجهودات من أجل التطبيق الصارم و ال

لقواعد القانون الدولي اإلنساني. و بمفهوم أصح على املجتمع الدولي، وبقدر املستطاع، ترجمة القواعد و النصوص 

 إلى عمل ميداني.

و عليه سوف نتطرق في مقالنا هذا إلى نظام الحماية املقرر آلليات التطبيق من خالل الوسائل الوقائية في 

 نظام الحماية باستعمال الوسائل الردعية في املبحث الثاني.املبحث األول قبل النظر في فعالية 

 

 

                                                           
من " قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي " التي صيغت من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين بعد عقد من  161إلى  149املواد  -( 1

 (.icrc.org/ara ) موقع:2005الدراسة و النقاش بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر و التنسيق معها . صدرت الدراسة في مارس 
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 املبحث األول: الوسائل الوقائية في آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني 

إن الوقاية ال تعني في هذا املقام الوقاية من النزاعات أو األسباب املؤدية إلى نشوبها ، بل املقصود بها هو 

العملية التي يجب على الدول اتخاذها و االلتزام بها في وقت السلم ، من أجل ضمان الحماية مجموعة من اإلجراءات 

للسكان املدنيين حال وقوع نزاعات داخلية ، مع مراعاة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان االحترام الكامل 

شوب املعارك ولكن وجب اتخاذ بعض لقواعد القانون الدولي اإلنساني. و عليه ال فقط تنفيذ هذه القواعد حال ن

اإلجراءات ،  وقت السلم و وقت الحرب من أجل ضمان : أن كل األشخاص مدنيين و عسكريين عل اطالع ومعرفة 

بقواعد القانون الدولي اإلنساني. و أن كل الهياكل و الترتيبات االدارية و املوظفين املطلوبين و املعنيين بتنفيذ و تطبيق 

ي االنساني تكون على أهبة من أمرها. و أن تمنع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، و إن وجدت وجب القانون الدول

     قمعها و القضاء عليها. و غني عن القول أن هذه املهمة تقع على عاتق الدول و هو ما نتطرق إليه في املطلب األول                     

املنوط بها عملية الحفاظ على السلم و األمن الدوليين من جهة و التي ينظر إليها و كذلك على عاتق املنظمات الدولية 

 بصفة الوص ي على القانون الدولي االنساني.

 املطلب األول : دور الدول :

في التزامها باحترام و العمل على فرض احترام القانون الدولي االنساني طبقا للمادة األولى يختصر دور الدول 

تفاقيات جنيف األربعة و التي تنص على " تتعهد األطراف السامية بأن تحترم هذه االتفاقية و تكفل املشتركة ال

احترامها في جميع األحوال ". و لتنفيذ هذه املتطلبات و إيفائها وجب على الدول إدراج القانون الدولي اإلنساني في 

 دولي االنساني .النظام الداخلي ، كما عليها االلتزام بنشر قواعد القانون ال

 :الفرع األول: إدراج القانون الدولي اإلنساني في النظام الداخلي

تلزم معاهدات القانون الدولي االنساني الدول على اتخاذ مجموعة من االجراءات التنفيذية باملفهوم الواسع . 

ل التشريعات الوطنية.           إذ من الواجب أن تستجيب هذه االجراءات لضرورة ترجمة القانون الدولي االنساني داخ

و كخطوة أولى البد من ترجمة معاهدات القانون الدولي االنساني إلى لغة أو لغات الدولة. و عيله يجب أن تكون هذه 

الترجمة دقيقة خاصة في الدول التي تعرف مستويات متدنية في التعليم لدى جيوشها ،هذا من جهة . ومن جهة 

العسكرية و أفراد الجيش بكتيب و دليل عسكري . و من هنا  تأتي مصلحة ادراج القانون أخرى وجب تزويد القوات 

الدولي االنساني في العقيدة العسكرية و التحقق من عدم وجود تضارب بين ما هو مطلوب من أفراد القوات املسلحة 

األسلحة املسببة ملعاناة و أمراض ال القيام به و قواعد القانون الدولي االنساني. فهذه األخيرة تمنع مثال استعمال 

داعي لها. و لكن كيف يمكن معرفة أن الجيوش ال تستعمل مثل هذه األسلحة ؟  هنا وجب علينا القول أنه إذا لم 

يأخذ هذا الجانب بعين االعتبار في اختيار و صنع األسلحة  فنكون أمام اختراق ملواصفات قانون الحرب . األمر الذي 

 اءات من شأنها األخذ بعين االعتبار  االهتمامات اإلنسانية اثناء التفكير في اتخاذ القرارات .يتطلب وضع اجر 

من جانب آخر يضع القانون الدولي االنساني بعض االجراءات امللزمة في اختيار و التبليغ عن املواقع الخطرة أو 

تخاذ اإلجراءات و الترتيبات التنظيمية وقت السلم . املحمية مثل املمتلكات و املواقع الثقافية. هذه االلتزامات تفرض ا

فالقانون الدولي اإلنساني ال يقدم كل التدابير العملية في أدق تفاصيلها. فهناك اقتراحات نموذجية قد يقدمها 
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القانون الدولي اإلنساني و لكن اختيار اآلليات و اإلجراءات الواجبة االتخاذ تبقى من صالحيات الدول ممثلة في 

 سلطتها التنفيذية و إدارتها ، التي تقع عليه مسؤولية اتخاذ جل اإلجراءات عن طريق التنظيمات .

فبعض االجراءات تتطلب اعتماد تشريعات أو تنظيمات. و أخرى تتطلب تطوير برامج تعليمية ، أو توظيف أو 

خرى. فالتكيفات املطلوبة م أجل تكوين موظفين أو انشاء هياكل أو إدخال اجراءات تخطيط  أو اجراءات إدارية أ

 التحضير لتطبيق القانون الدولي االنساني ليس محصورة و ال محددة.

في هذا اإلطار يجب الوقوف عند الدور الذي يجب على السلطة التشريعية القيام به، بحك أنها هيئة تمثل 

يه من الشعب ، وذلك بسن مباشرة مصلحة الشعب . فالبرملان و الذي يحرص و بصفة خاصة على حماية ممثل

تشريعات و تنظيمات زمن السلم ، كضمان لهذه الحماية و تحسبا ألي نزاع مسلح. و من أمثلة ذلك تقرير املسؤولية 

الجنائية الفردية ملن يجند األطفال أو يستعملهم في املعارك. ألجل ذلك يجب وضع قواعد أصلية ملنع مثل هذا 

ريم االنتهاكات. و من أجل احترام القانون الدولي االنساني و عدم اختراق قواعده التصرف و كذلك قواعد ثانوية لتج

وجب سن قوانين جزائية التي تبين الجرائم و العقوبات املترتبة عليها . عمال بمبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بنص 

 قانوني.

قوانين و الضمانات ، ولكن من جانب آخر يجب على ممثلي الشعب في البرملان عدم االقتصار على سن ال

 العمل أيضا على تعزيز الوعي و بصفة عامة وشاملة إن أمكن تجاه قواعد القانون الدولي االنساني.

 الفرع الثاني : الزامية نشر القانون الدولي اإلنساني: 

بمجرد اندالع  يعد نشر القانون الدولي اإلنساني في زمن السلم عمال تربويا و تعليميا ، يرجى منه ضبط السلوك

فضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات املسلحة يتطلب أن يكون هناك علم سابق .( 1)أزمة ما

بأحكامه، إذ البد من عمل في زمن السلم و حتى في زمن النزاعات املسلحة يكفل نشر الوعي و معرفة هذه القواعد. 

جهد كل دولة في نشر قواعد االتفاقيات التي تكون  هذا القانون و تعريف وهو أمر ال يمكن الوصول إليه إال من خالل 

 مواطنيها بها و إدراج مفاهيمها في املنظومة التعليمية العسكرية و تدريب قواتها عليها.

و يتم ذلك من خالل نشر أحكام هذا القانون ، حيث توجد مادة متطابقة و مشتركة بصفة أساسية في كل 

( تنص على أن تتعهد األطراف السامية املتعاقدة  " بأن تنشر هذه  144و    127و   48و  47االتفاقيات األربع ) املواد 

كما في وقت الحرب ، وتتعهد بصفة خاصة بإدراج  االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها ، في وقت السلم

التعليم العسكري ، و املدني إذا أمكن ، بحيث تصبح املبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان ، و على األخص 

 (2)للقوات املقاتلة املسلحة ، وأفراد الخدمات الطبية و الدينية " 

التي تنص على أن: " تتعهد األطراف السامية املتعاقدة  83ادة من امل 1و يتناول البروتوكول األول نفس الفقرة 

بالقيام في زمن السلم و كذا أثناء النزاع املسلح بنشر نصوص االتفاقيات و نص هذا امللحق " البروتوكول" ، على 

                                                           
1)- Marrion  Haroff  Travel , Promoting  norms to limit violence in crisis situations: challenged strategies and alliances. 

.19، ص1998، سنة  332، العدد  80املجلة الدولية للصليب األحمر الدولي ، املجلد   
شريف علتم و محمد ماهر عبد الواحد ،  موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني الدولية للصليب األحمر، إصدار بعثة اللجنة  -(3

.  2020، القاهرة ،  6الدولية للصليب األحمر، ط   
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يين على أوسع نطاق ممكن في بالده ، و بإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن التعليم العسكري ، و تشجع السكان املدن

 دراستها حتى تصبح هذه املواثيق معروفة للقوات املسلحة و السكان املدنيين ".

و من الواضح بجالء أن هذا االلتزام بالنشر على نطاق واسع التزام أساس ي. و يفرض القانون الدولي االنساني 

ن يكون مدربا على العمل بما يتفق التزامات على كل فرد ينتمي إلى طرف من أطراف النزاع ، و مع ذلك البد لكل فرد أ

و أحكام هذا القانون إذا هو واجه أحداثا تستدعي تطبيقه. فليس بالضرورة أن يلم العسكريون و املدنيون بأكثر من 

النصوص الخاصة التي يمكن أن تعينهم بشكل مباشر. كما يتوجب التركيز على أن االتفاقيات األربع و البروتوكولين 

يين ينصون على ضرورة أداء مهمة النشر في وقت السلم أيضا. فالبد أن يشكل أداء هذه املهمة جزءا امللحقين اإلضاف

من استعداد كل فرد ملواجهة نشوب الحرب. إذ ال يتعين االنتظار إلى أن يشتعل النزاع املسلح للشروع في تنظيم 

ى نشر القانون االنساني ، األمر الذي ال  تدريب عسكري أو بناء مراكز لإليواء. و يجب أن ينطبق نفس الش يء   عل

يمكن تحقيقه بصورة كاملة إال في وقت السلم. و ال يزال أمام غالبية الدول طريق طويل عليها أن تجتازه في هذا 

 (1)االتجاه .

ن يقع على عاتق الدول ، و ذلك بتبادل التشريعات الوطنية ، التي سنتها الحتواء القانو  و هناك التزام متبادل

من البروتوكول( و أيضا  84، من االتفاقيات و م 48/49/128/145الدولي االنساني في نظامها القانوني الوطني. ) املواد

 عليه التزام بتبادل التراجم التفاقيات و البروتوكول األول.

 املطلب الثاني : دور املنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي االنساني:

و تصعب مع مرور مراحلها عملية الوصول إلى ضحاياها ، فتبدأ املراحل  املسلحة زاعاتغالبا ما تنشب الن

األولية لجمع املعلومات و تقف العقبات أمام سير املفاوضات . و هذا ما أصبح عليه الحال من التعقيد في الآلونة 

الوحيدة التي تتعامل مع مثل هذه القضية. األخيرة ، إذ أصبح تحديا حقيقيا أمام املنظمات االنسانية التي لم تعد هي 

فالعمل على الحفاظ على السلم العالمي ، دفع بالدول على تنمية التعاون املدني و العسكري كعامل يمثل الجانب 

السياس ي ، فضال على التأثير االقتصادي للنزاعات املسلحة ، األمر الذي يدفع بالدول ذات التأثير  في أن يكون لها 

في التعامل مع قضية املدنيين في النزاعات املسلحة. و للوقوف على تأثير دور املنظمات الدولية في تطبيق  صوت أقوى 

القانون الدولي االنساني سوف نبحث في دور هيئة األمم املتحدة في الفرع األول و نتطرق لدور العمل الدولي للصليب 

 األحمر و الهالل األحمر الدوليين .

 ر هيئة األمم املتحدة في تطبيق القانون الدولي االنساني: الفرع األول : دو 

 من الوسائل التي يلجأ إليها بعض الدول لحلدولية للحرب ، إال أنها ظلت واحدة بالرغم من تحريم املواثيق ال

 (2).مع غيرها  نزاعاتها

نظمة العاملية لجوء أعضائها ( على أن من أهداف امل 3فقرة  2لقد نص ميثاق  هيئة األمم املتحدة  في ) املادة 

إلى الوسائل السلمية لتسوية املنازعات املسلحة بالطرق السلمية و هذا يعني عدو جواز استعمال القوة قبل اللجوء 

متحدة و قد آلينا على أنفسنا أن  إلى الوسائل السلمية. و قد مهد لذلك في ديباجته بذ كره : ) نحن شعوب األمم ال

                                                           
د. مفيد شهاب  –لي االنساني القديم من كتاب دراسات في القانون الدو  –نحو إنقاذ القانون الدولي اإلنساني  -األستاذ ايف ساندو  -(4

و ما بعدها . 529، ص  2000، بيروت ،  1دار املستقبل العربي ، ط   
.11ص 2005د .محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي االنساني ، منشأة املعارف ، أإلسكندرية ،   -( 2  
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القادمة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على االنسانية أحزانا مرتين يعجز عنها ننقذ األجيال 

الوصف. و أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان و بكرامة الفرد و قدره ، و بما للرجال و النساء و 

 (1)األمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية (.

هيئة األمم املتحدة و املجتمع الدولي في محو شبح الحروب و تعزيز أواصر الروابط  و هذه الرغبة من قبل

الدولية قادت هذه املنظمة إلى السهر على حفظ السالم و السعي جاهدة لنزع السالح و تحريم الحروب و إيجاد 

 الوسائل الفعالة لنشر السالم و تسوية املنازعات بالطرق السلمية.

نون الدولي االنساني ، في السنوات األخيرة ، تحول هام أدى إلى تغير مضامينه م مفاهيمه و قد طرأ على القا 

األساسية ، وهذا التحول يتجلى في أن هناك اتجاها عامليا تتزعمه هيئة األمم املتحدة يهدف إلى تطوير  و تطبيق 

قد أسفرت تلك الجهود املبذولة عن وضع قواعد و مبادئ القانون الدولي االنساني املطبق في النزاعات املسلحة ، و 

قواعد جديدة تمثل إضافة بناءة إلى مبادئ القانون الدولي االنساني . و لقد دعمت األمم املتحدة القانون الدولي 

االنساني بعدد من االتفاقيات و االعالنات الدولية و القرارات الصادرة عن الجمعية العامة و مجلس األمن سواء 

 (.2)ات مسلحة قائمة أو تحسبا ملستقبل وقوع نزاعات مسلحةبمناسبة نزاع

آليات األمم املتحدة لتنفيذ االلتزامات النابعة من العهود و املواثيق الدولية ، فيجب اإلشارة أما فيما يخص 

اتها أوال إلى أن هيئة األمم املتحدة لم تتمكن حتى اآلن من وضع آليات فاعلة و نشطة إللزام الدول بتنفيذ تعهد

بموجب املواثيق الدولية على غرا العقوبات ىالتي تفرضها القوانين املحلية على املواطنين الذين ينتهكون القانون . 

فمن املعروف أن االجراءات العقابية التي يجوز لألمم املتحدة أن تفرضها هي فقط تلك الواردة في الفصل السابع من 

ل القوة في حاالت العدوان املسلح و خرق األمن و السلم الدوليين و ذلك ميثاق األمم املتحدة، و الخاصة باستعما

    (3)يموج بقر ار صادر من مجلس األمن ال تعترض عليه أي من  الدول دائمة العضوية في املجلس .

و حتى في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان و مبادئ القانون الدولي االنساني التي يمكن أن ترقى إلى تهديد 

سالم و األمن الدوليين قد يعجز مجلس األمن بسبب استعمال حق النقض ، من اتخاذ التدابير الالزمة لحماية لل

السالم و األمن الدوليين حتى و إن تعلق األمر بتنفيذ قرارات مجلس األمن نفسه ، كما يتضح من اخفاق املجلس من 

األراض ي الفلسطينية على الغم من قرارات املجلس رقم اتخاذ قرارات في مواجهة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في 

 الخاص باالنسحاب من الجوالن السورية.   479الخاصة باألراض ي املحتلة. و القرار  338أو  224

فاملشاكل الدولية ال تحلها األمم املتحدة بمعايير موضوعية وفقا ملبادئ و قواعد القانون الدولي ، و إنما 

حسب ما تقرره الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن و بصفة خاصة الواليات املتحدة  يتوقف حل هذه املشاكل

األمريكية. موقف ينطلق من اإلصرار على تطبيق قواعد الشرعية الدولية في النزاع العربي اإلسرائيلي بالطريقة ذاتها 

ظمة تتسم في بعض األحيان باالنتقامية التي طبقت و تطبق في العراق. لذلك يرى البعض من الباحثين أن قرارات املن

 و ازدواجية املعايير في تناول أوضاع حقوق اإلنسان أو حق تقرير املصير للشعوب في هذا البلد أو ذاك.

                                                           
.26/06/1945ة .ميثاق األمم املتحدة ، سان فرانسيسكو ، الواليات  املتحدة األمريكي -( 1  
.151، ص 1999أبو الخير أحمد عطية ، املحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   -( 2  
  .486، ص1993د. عبد السالم صالح عرفة ، املنظمات الدولية و اإلقليمية ، الدار الجماهيرية للنشرو التوزيع و اإلعالن ، بنغازي ،   -(8
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و تشمل اآللية الدولية املوجبة لحماية قواعد القانون الدولي االنساني ، األجهزة الرئيسية و الفرعية لهيئة 

الجمعية العامة و املجلس االقتصادي و االجتماعي ، ومجلس األمن الدولي ، ومحكمة العدل  األمم املتحدة ومن ضمنها

الدولية . فمن الضمانات التي يقررها القانون الدولي االنساني لتنفيذ و تطبق أحكامه ما نص عليه من تعويضات              

ل التي تعد بمثابة انتهاكات جسيمة لقواعده ، و التي و عقوبات جنائية في حالة انتهاك قواعده ، و قد نص على األعما

 تشكل جرائم حرب.

و بالرغم من أن هيئة األمم املتحدة تمكنت من التعرض النتهاكات حقوق االنسان وقت املنازعات املسلحة 

ناسبة مستخدمة أساليب متنوعة للتحقيق في أوضاع حقوق االنسان ، إال أنها لم تنجح حتى اآلن في إيجاد آلية م

بسبب خرق الدول ملبادئ و قواعد القانون الدولي االنساني. و قد حققت هيئة األمم املتحدة نجاحات كثيرة في 

 تحقيق األمن الجماعي الدولي و كفالة الحقوق و الحريات األساسية لإلنسان و إزالة أسباب التوتر بين الشعوب. 

ألزمات و املشاكل الدولية ، فأنها  لم تكن مواجهة حيادية ، إال أنه من خالل مواجهة األمم املتحدة لكثير من ا

و إنما مواجهة تحركها مصالح الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن و خير مثال على ذلك تعامل األمم بخصوص 

  (1)أزمة الخليج على خالف التعامل مع حل املشكلة الفلسطينية .

 ل األحمر الدوليين:الفرع الثاني: دور الصليب األحمر و الهال

تعتبر الحركة الدولية للصليب األحمر  و الهالل األحمر الدوليين منظمة إنسانية مهمة على الصعيد الدولي ، 

وهي تنشط منذ إنشائها في مجال القانون الدولي ، وتحديدا في مجال القانون الدولي االنساني و قانون حقوق االنسان 
. و أن املبادئ التي تستند غليها الحركة هي املبادئ األساسية للصليب األحمر و الهالل األحمر املتمثلة في مبدأ  ( 2)

االنسانية و مبدأ عدم التمييز و مبدأ املساواة بين كل البشر بحيث ال يعامل فرد معاملة تمييزية ، و  تتألف الحركة 

  (3)املعترف بها  من الجمعيات الوطنية و لجان الهالل األحمر 

 :: الجمعيات الوطنية للصليب األحمر و الهالل األحمر أوال

تشكل الجمعيات الوطنية قاعدة الحركة و تشكل قوة حيوية لها ، و هي تضطلع بمهامها االنسانية وفقا 

، وتدعم  ألنظمتها األساسية و تشريعاتها الوطنية ، من أجل تحقيق رسالة الحركة ، و وفقا للمبادئ األساسية

الجمعيات الوطنية السلطات العامة في تنفيذ مهامها االنسانية ، تبعا الحتياجات السكان في كل بلد. و هي عبارة عن 

منظمات وطنية مستقلة و من مهامها املساهمة في الوقاية من األمراض و تعزيز الصحة و تخفيف املعاناة أثناء 

ة في خدمة املجتمع في شتى املجاالت التثقيفية و و الصحة و الرعاية الكوارث و األزمات ، من خال برامجها الخاص

االجتماعية . كما أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات العامة في عمليات اإلغاثة و غيرها من الخدمات في حاالت الطوارئ 

 ملساعدة ضحايا النزاعات املسلحة، وفقا التفاقيات جنيف.

                                                           
حماية املدنيين في النزاعات املسلحة الدولية في القانون الدولي اإلنساني و الشريعة اإلسالمية ، خليل أحمد خليل العبيدي ، أطروحة  -(9

  .2008دكتوراه ، جامعة سانت كلمنتس العاملية ، 
.13، ص 1993، د. عمر سعد هللا ، تطور تدوين القانون الدولي االنساني ، دار املغرب االسالمي ، بيروت  -( 2  
( من النظام األساس ي للحركة ، مجموعة وثائق مرجعية تتعلق بالحركة الدولية للصليب األحمر و الهالل األحمر ، الناشر،  4املادة )ينظر   -(11

 . 15، ص1990اللجنة الدولية و رابطة جمعيات الصليب ألحمر و الهالل األحمر، جنيف ، 
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ني و تساعد حكوماتها في نشره ، و تتخذ املبادرات في هذا املضمار ، كما أنها وهي تنشر القانون الدولي االنسا 

تنشر مبادئ الحركة و مثلها العليا و تساعد الحكومات في نشرها أيضا. و هي تتعاون أيضا مع حكوماتها لضمان احترام 

 الكريستالية الحمراء. القانون الدولي االنساني و تأمين حماية شارات الصليب األحمر ة الهالل األحمر و 

 ثانيا : اللجنة الدولية للصليب األحمر: 

، و هي تعتبر بمثابة القلب النبض لتطور القانون 1863تأسست اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف سنة 

                1949و  1929، و 1906، و 1864الدولي االنساني و حجر األساس التفاقيات جنيف لحماية الحرب لسنوات  

و هي مؤسسة انسانية ذات وضع خاص بها . وهي تعين أعضائها باختيارهم من بين املواطنين السويسريين. و على مر 

السنين قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بجهود مضاعفة من أجل نشر  املعرفة  بالقانون الدولي االنساني على 

نظمات الدولية و اإلقليمية  و كان ذلك على سبيل املثال في حلقات أساس مؤسس ي من خالل التعاون املنظم مع امل

دراسية مثل تلك التي نظمت للدبلوماسيين في مقر األمم املتحدة بنيويورك ، ز منظمة الدول األمريكية في واشنطن 

 1994بابا عام ،  و في  منظمة الوحدة االفريقية في أديس أ1991، وفي مكتب األمم املتحدة بجنيف عام   1983عام 

.(1)  

و يعد نشر القانون الدولي االنساني إحدى وسائل التحرك الوقائي  التي تستخدمها اللجنة الدولية للصليب 

األحمر . و تتمثل إحدى خصائصها الخاصة في أنها  ال تقتصر على السالم غير املستقر أو  أوضاع  ما قبل النزاع ، 

لسالم ، األزمة ، النزاع ، و ما بعد النزاع ( و تتبنى رؤية طويلة األمد و يمثل ولكنها تغطي كل تلك األوضاع من )  ا

هدفها النهائي في التأثير على املواقف و السلوك ) خاصة سلوك و مواقف الذين يشتركون في النزاع  و بنشاط في 

املسلح  . ويعد نشر هذا القانون القتال( ، لضمان احترام قواعد و مبادئ القانون الدولي االنساني عند اندالع العنف 

 (2)في زمن السلم عمال تعليميا ، يرجى منه أن يضبط السلوك بمجرد اندالع أزمة ما .

نون الدولي االنساني في الدوائر الدبلوماسية إلى ظهور مفهوم )الدبلوماسية اإلنسانية( التي كما أدى نشر القا

بأنها ) تنظيم مجمل سياسة العالقات الخارجية بهدف نشر املعرفة توصف في دوائر اللجنة الدولية للصليب األحمر 

و هناك وحدة خاصة بمقر اللجنة الدولية بجنيف مسؤولة عن تنسيق الدبلوماسية  ( 3)بالقانون الدولي االنساني (.

 االنسانية للمؤسسة و تحقيق أهدافها.

املعنية بالقانون الدولي االنساني سعيا إلى كما أنشأت اللجنة الدولية للصليب األحمر خدماتها االستشارية 

تعزيز دعمها للدول التي شرعت في تنفيذ هذا القانون على الصعيد الوطني و تعمل هذه الخدمات بالتعاون الوثيق مع 

                                                           
1 )- Jean  Lue Chopars ,Dissemination  of international humanitarian Law  to diplomats and international officials, 

International Review of Red cross, Vol,77,N°.306,1995P.P.355-357. 
2 )- Marion Haroff- Travel, promoting norms to limit violence in crisi situations ;challenges strategies and alliances.  

 .19ص  1998،  322، العدد  80نقال عن املجلة الدولية للصليب األحمر ، املجلد                  
تشرشل أومبو ، مونوتو و كارلوفون ، نشر القانون الدولي االنساني من خالل التعاون بين اللجنة الدولية للصليب األحمر و االتحاد   –( 14

يقي، حوارات انسانية في القانون و السياسات و العمل االنساني ، ترجمة أ. سهير صبري و جماعته ، اصدار اللجنة الدولية للصليب االفر 

 . 390، ص 2004، املكتب اإلقليمي اإلعالمي ،  2003األحمر ، مختارات من أعداد عام 
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الجمعيات الوطنية للصليب األحمر و الهالل األحمر ، و غالبا ما تشترك في أنشطتها مؤسسات أو هيئات أكاديمية و غير 

 لك من املنظمات ذ

و أن الهدف من الخدمات االستشارية هو تشجيع بدء التنفيذ على املستوى الوطني ، مع االرتقاء بمستواه ،     

و مساعدة الدول بوجه خاص على التزود بإدارة قانونية مطابقة ملتطلبات املواثيق االنساني وكفيلة بتسيير تطبيقها 

االستشارية ما تبذله السلطات الوطنية من مساع ، كما تقدم العون الفني سعيا إلى الفعلي ، و هكذا تدعم الخدمات 

 تحقيق هذه األهداف.

 املبحث الثاني : آليات الرقابة و ردع انتهاكات القانون الدولي االنساني  

ء فيما بينهم عندما وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها باستسالم أملانيا النازية واليابان ، اختلف الحلفا

بشأن مرتكبي جرائم الحرب ، فكان رأي البعض عدم اللجوء إلى املحاكمة ، و االكتفاء بإصدار  قرار مشترك يقض ي 

بأن مجرمي الحرب يعدون خارجين عن القانون ، بيد أن البعض األخر قد ذهب مذهبا عكسيا تماما ينادي بوجوب 

ي خلص إليه املجتمعون ، وتبناه مؤتمر لندن الذي كان منعقدا في اجراء محاكمة سريعة و عادلة ، و هو الرأي الذ

التي قررت انشاء محكمة  1945/أغسطس/ 08تلك األثناء . و تمخضت اجتماعاته عن عقد اتفاقية لندن الشهيرة في 

ء عسكرية دولية ملحاكمة مجرمي الحرب بالرغم من أن محكمة نورمبورغ و محكمة طوكيو ، مثلتا تقدما نحو قضا

دولي حقيقي غير أنهما ظلتا مطبوعتين بطابع مصدريهما ، فكان يغلب عليهما الطابع السياس ي عدم الحياد ، وشكلتا 

باألحرى تطبيقا لقانون املنتصر و عدالته أكثر من كونهما تطبيقا لقانون  املجتمع الدولي. األمر الذي تمخض عنه ابرام 

امللحقة بها و التي نصت على احترام القانون الدولي االنساني من خالل و البروتوكوالت  1949اتفاقيات جنيف لسنة 

آليات اشراف و مراقبة و هو ما نستعرضه في املطلب األول ، وصوال إلى الردع و املعاقبة على االنتهاكات  و املمارسات 

 املاسة بالقانون الدولي االنساني و هو ما نتطرق له في املطلب الثاني  .

 ل : آليات اإلشراف و الرقابة في القانون الدولي االنساني:املطلب األو 

بما أن الدول األطراف السامية تلتزم التزاما دائما باحترام االتفاقيات التي وافقت عليه و وقعتها ، فإن 

لة الضرورة الواضحة بجالء تقتض ي أن تتخذ تلك األطراف التدابير الالزمة لتأمين احترام القانون ، السيما في حا

النزاع . و على الضوء النظام العالمي املعاصر، البد من آليات للرقابة أو اإلشراف لوضع حد ألي انتهاك لهذه 

 االتفاقيات.

لكن عند حصول انتهاكات إلحدى قواعد هذه االتفاقيات فمن واجب الدول عندئذ، وضع حد لهذه  

من االتفاقيات  146/3، 129/3،  50/3،  3/ 49األول ) م االنتهاكات، و هذا ما نصت االتفاقيات األربع و البروتوكول 

 األربع و البروتوكول األول(. 

 الفرع األول : التزامات القادة العسكريين :

( من البروتوكول اإلضافي األول على التزامات القادة العسكريين بصورة 87من املادة ) 3و  1تنص الفقرتين 

 واضحة و على النحو التالي: 
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يتعين على األطراف السامية املتعاقدة و على أطراف النزاع أن تكلف القاعدة العسكريين بمنع االنتهاكات "  -1

لالتفاقيات و لهذا امللحق ) البروتوكول( ، و إذا لزم األمر بقمع هذه االنتهاكات و إبالغها إلى السلطات  املختصة ، وذلك 

 ن تحت إمرتهم و غيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم ".فيما يتعلق بأفراد القوات املسلحة الذين يعملو 

" يجب على األطراف السامية املتعاقدة و أفراد النزاع أن يطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض   -2

مرؤوسيه ، أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته ، على وشك أن يقترفوا انتهاكات لالتفاقيات أو لهذا امللحق ) 

 ل( . و أن يتخذ ، عندما يكون ذلك مناسبا ، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه االنتهاكات " .البروتوكو 

فالبروتوكول يضع على عاتق القادة العسكريين مسؤوليات كبيرة ، بمنع وقوع االنتهاكات ، و قمعها عند 

 موقعهم ومناصبهم التي يشغلومنها.وقوعها ، و ذلك باعتبارهم على اطالع ملا يجري على أرض الواقع ، بحسب 

 الفرع الثاني : الدولة الحامية :

الدولة الحامية هي الدولة التي تكفلها دول أخرى) تعرف بدولة املنشأ ( برعاية مصالحها و مصالح مواطنيها 

 (1)حيال دولة ثالثة ) تعرف باسم دولة املقر( 

يين ، لدى الدولة الطرف في النزاع ، مبعوثين من بحيث تعين الدولة الحامية من غير موظفيها الدبلوماس

رعاياها أو من رعايا دولة محايدة أخرى ، بشرط موافقة الدولة سيؤدون واجباتهم لديها ، وتلتزم أطراف النزاع 

بتسهيل مهمتهم إلى أقص ى حد ممكن ، بشرط أن ال يتجاوزوا حدود مهمتهم ، و عليهم مراعاة أمن الدولة التي يقومون 

جباتهم لديها ، وليس لهذه الدولة تقييد نشاطهم ، إال إذا استدعت الضرورة الحربية ، و لفترة مؤقت و استثنائية. بوا

من البروتوكول األول(. فالدول الحامية تسهر على تطبيق أحكام  5/1من االتفاقيات و املادة  9،  8، 8،  8) املواد 

الدولة التي انتدبتها لهذه املهمة ، و خاصة فيما يتعلق باألسرى ،               القانون الدولي االنساني ، فيما يتعلق برعايا

 . (2)و املعتقلين و املدنيين املوجودين على أرض الدولة املعادية

كما يشمل نظام الدولة الحامية ، البديل في حال عدم توافق أطراف النزاع على دولة حامية ، ففي هذه 

زاع أن يتعهدوا إلى دولة محايدة أو هيئة محايدة ، القيام بمهام الدولة الحامية ، وإذا لم الحالة ، يمكن ألطراف الن

يتوفر ذلك ، فعلى أطراف النزاع أن يطلبوا إلى  هيئة انسانية كاللجنة الدولية للصليب القيام باملهام االنسانية التي 

،  10،  10،  10لهيئة إذا هي عرضت خدماتها ) املواد تؤديها الدولة الحامية ، و أن تقبل الدول أطراف النزاع بهذه ا

 من البروتوكول األول (. 5/4( من االتفاقيات و املادة  11

 الفرع الثالث: اللجنة الدولية للصليب األحمر: 

اللجنة الدولية للصليب األحمر ، أنشئت أساسا ملساعدة ضحايا النزاعات املسلحة، فإنها وثيقة  باعتبار 

انون الدولي االنساني، تعمل على تأمين تطبق أحكامه ، في ظرف النزاع املسلح لدولي أو غير الدولي ، و قد الصلة بالق

املشتركة من  3من االتفاقيات و املادة  10، 9،  9،  9اعترفت لها بذلك اتفاقيات جنيف و بروتوكوالتها ) املواد 

 من البروتوكول الثاني (. 18من البروتوكول األول و املادة  8االتفاقيات و املادة 

                                                           
، املجلد األول. اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى          و  12/08/1949جان بيكتية ) تعقيب على اتفاقيات جنيف الصادرة في  -(15

        .86، ص 1952املرض ى بالقوات املسلحة في امليدان .جنيف ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 
 2006مصطفى سيد عبد الرحمن ، القانون الدولي العام ، طرق تسوية املنازعات الدولية ، العالقات ، العالقات القانونية الدولية ،   -( 2

 و ما بعدها . 452، مطبعة مصر الجديدة ، ص 
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و تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر  بلفت انتباه أطراف النزاع ، إلى أي انتهاك لقواعد القانون الدولي  

االنساني ، خصوصا و أنها تستطيع مباشرة مهامها لدى كل طرف ، وأنها تكون أيضا على اتصال بالضحايا واألسرى 

 ن تحت االحتالل.املعتقلين و املدنيين الواقعي

و ال يقتصر عمل اللجنة على وقت الحرب ، وإنما تعمل على نشر أحكام هذا القانون في وقت السلم و الحرب 

معا ، سواء من خالل املنشورات املتخصصة التي تصدرها أو الندوات التي تعقدها أو الدورات التدريبية التي تجريها 

 . (1)ن مع جمعيات الهالل األحمر و الصليب األحمرأو املؤتمرات التي تدعو  لعقدها بالتعاو 

كما يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن تعمل بموجب نظام الدولة الحامية ، بصفتها لبديل أو شبه 

 البديل ، أو أن تعمل بصفتها الشخصية خارج حدود النظام. 

أية منظمة لكي تعمل كبديل ، و أن اللجنة و الواقع أنه منذ اعتماد اتفاقيات جنيف ، لم يحدث أن تم تعيين 

أشاد  1977الدولية للصليب األحمر قد برهنت بما فيه الكفاية عن عدم تحيزها و فعاليتها و كفاءتها . ففي عام 

واضعو ا البروتوكول اإلضافي األول بعملها و اعتبروها كمثال ملنظمة " تتوفر فيها كل ضمانات الحياد و الفعالية " 

( ، األمر الذي يبين بوضوح أنه بمقدور اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تعرض خدماتها لكي 5من املادة  4)الفقرة 

و من املهم القول أنه طرحت في مناسبات مختلفة فكرة انشاء جهز لغرض واحد فقط هو (.2)تضطلع بمثل هذا الدور 

. همة إلى جهاز موجود بالفعل املسلحة ، أو أن يعهد بهذه امل املراقبة و متابعة القانون الدولي االنساني في زمن النزاعات

إلى  1977إلى  1974و لكن لم يحدث قط أن خلص هذا التناول إلى ش يء حتى انتهى املؤتمر الدبلوماس ي للفترة من 

 ( 3)رفض الفكرة تماما 

  املطلب الثاني : ردع انتهاكات القانون الدولي االنساني.

طراف في اتفاقيات جنيف ملزمة بوضع حد النتهاكات االتفاقيات، فإنها ملزمة بالرد على إذا لم تكن الدول األ  

تلك االنتهاكات التي تعرف بأنها مخالفات جسيمة و تدرج ضمن جرائم الحرب. و سوف نتطرف في هذا املطلب إلى ردع 

حقة في الفرع األول ، وإلى قمع هذه انتهاكات القانون الدولي االنساني في ظل اتفاقيات جنيف و البروتوكوالت املل

 االنتهاكات في ظل القانون الدولي الجنائي في الفرع الثاني.

 الفرع األول :  في ظل اتفاقيات جنيف و البروتوكوالت امللحقة بها:

الرؤساء و القادة مسؤولين بوصفهم فاعلين أصليين إذا كانوا أصدروا  1949اعتبرت اتفاقيات جنيف لعام 

بارتكاب احدى الجرائم الجسيمة ، خالفا ملا تقض ي به القواعد العامة ، التي تقض ي باعتبار الرئيس شريكا في أمرا 

من البروتوكول األول على ما يلي " ال يعفي أي  86من املادة  2الجريمة التي يرتكبها املرؤوس كما تنص عليه الفقرة 

كول( رؤساؤه من املسؤولية الجنائية أو التأديبية ، حسب األحوال مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا امللحق ) البروتو 

                                                           
في املعهد العربي لحقوق االنسان ، تونس  د عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي االنساني ، الناشر وحدة الطباعة و اإلنتاج الفني  -( 1

1997  ،27 
 من كتاب دراسات في القانون الدولي االنساني القديم ، د. مفيد شهاب –نحو انقاذ القانون الدولي االنساني  –األستاذ إيف ساندو   -( 2

 و ما بعدها . 529، ص  2000، بيروت ،  1دار املستقبل العربي ، ط
و ما يليها. أشار  405ص  1966،  2بلجيكا املجلد رقم -املواثيق االنسانية " ) مجلة القانون الجنائي الحربي( بروكسل" مراقبة تطبيق  -( 3

 .553 –املصدر السابق  –إليه إيف ساندو 
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، إذا علموا ، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف ، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب ، أو أنه في سبيله 

ع ارتكاب هذا الرتكاب مثل هذا االنتهاك ، و لم يتخذوا كل ما مكان في وسعهم من اجراءات مستطاعة ملنع أو قم

 االنتهاك" .

و هذه املادة مهمة كونها تطرح موضوع املسؤولية الجنائية الفردية. و مع ذلك ، فال يمكنها أن تفرض عقوبات 

في مجال تكون فيه األطراف املتعاقدة عي وحدها صاحبة االختصاص في أن تفعل ذلك ، و هو حاالت االنتهاكات             

الجسيمة لالتفاقيات أو البروتوكول األول . أما في حاالت االنتهاكات و املخالفات الجسيمة ، فإن تلك و املخالفات غير 

التي تشكل فيها النية أو الغرض عامال مكونا ينبغي تناولها بالفحص الدقيق ، وال يمكن اعتبار املسؤول الكبير مذنبا في 

 هذا السياق ما لم يتوفر دليل اثبات على ذلك.

من البروتوكول األول بأن يكلف القادة العسكريون بمنع  87من املادة  3و  1ا تطالب الفقرتان و أخير 

االنتهاكات ، وإذا لزم األمر ، بقمع هذه االنتهاكات و إبالغ السلطات املختصة بأنه لم يتمكنوا من منع مرؤوسيهم من 

 اقتراف هذه االنتهاكات .

ادة العسكريين ، الذي من الواضح أنه ال يمكن أن يتجاوز حدود الدور كما تم التركيز على الدور األساس ي للق

التأديبي في مواجهة االنتهاكات ، أو دور املنع ، و أ، فرض العقوبات الجزائية مسألة من اختصاص السلطات وفقا ملا 

أو سكان األراض ي يقض ي به التشريع الوطني. و فضال عن ذلك، و فيما يتصل بأسرى الحرب، و املعتقلين املدنيين 

املحتلة،  ال يركز القانون االنساني بطبيعة الحال على العقاب ، لكنه يركز على الضمانات القانونية و غيرها من 

الضمانات التي يتعين تقديمها ، و الخطر الواجب تفاديه في مثل هذه الحاالت ، هو التجاوزات ضد األشخاص غير 

 النتهاكات و املخالفات. املحميين و ليس التساهل مع مرتكبي ا

و يشترط ملسؤولية الرئيس أو القائد عن أفعال مرؤوسيه أن يكو األخيرين خاضعين لسلطة الرئيس أو سيطرته 

الفعلية، وأن تقع الجريمة الدولية بسبب ممارسة الرئيس سلطته على هؤالء املرؤوسين. و تتقرر مسؤولية القادة و 

 ا: الرؤساء من خال وسائل متعددة منه

التحقيق : و يتم بناء على طلب أحد أطراف النزاع فيتعين فتح تحقيق حول أي انتهاك لالتفاقيات ، وفي  -أ

حال عدم التوصل إل اتفاق حول اجراءات التحقيق فإنه يتعين على األطراف االتفاق على تعيين محكم ، تكون 

قط. و إذا تبين أن هناك خرق االتفاقيات، فإنه مهمته وضع اإلجراءات التي يجب أن تتبع من قبل أطراف النزاع ف

من  149-132-53- 52يتعين على أطراف النزاع وضع حد لهذا االنتهاك و قمعه بأسرع وقت ممكن ) املواد: 

 االتفاقيات(.

( من البروتوكول األول ، بتشكيل لجنة تقص ي حقائق تكون 90لجنة تقص ي الحقائق: تقض ي املادة ) -ب

 مهمتها: 

 في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم حسب ما ورد في االتفاقيات و البروتوكول. التحقيق -

 تسهيل العودة إلى االلتزام بأحكام االتفاقيات و البروتوكول بفضل ما تبذله من مساع حميدة. -

و تتألف اللجنة من خمسة عشر عضوا، يكونون من أصحاب االختصاص و الخبرة، ويكون مشهودا لهم 

د، يجري انتخابهم باالقتراع السري ملدة خمس سنوات مع مراعاة التمثيل الجغرافي.  تشكل اللجنة غرفة بالحيا
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تحقيق مؤلفة من سبعة أعضاء، حيث تطلب الغرفة من األطراف تقديم املساعدة لها ، و تقديم األدلة ، و لها أن 

ئج التي توصلت إليها غرفة التحقيق، مع التوصيات تبحث عن األدلة من تلقاء ذاتها  ، ثم تعرض اللجنة تقريرا بالنتا

التي تراها مناسبة ، و يكون التقرير سريا إال إذا طلب أطراف نزاع نشره ، و تمول اللجنة من اشتراكات األطراف 

 املتعاقدة ، اما النفقات الالزمة لتغطية التحقيق فتتحملها أطراف النزاع.

 الدولية الجنائية: الفرع الثاني: في ضل املحكمة الجنائية

، فقد تشكلت بعد الحرب العاملية الثانية كما سبقت اإلشارة إليه سابقا أما في القانون الدولي الجنائي و 

محكمتي " نورمبورغ " و " طوكيو " ملحاكمة مجرمي الحرب ، و في التسعينيات من القرن املاض ي شكلت أيضا 

بناء على قرارات مجلس األمن الدولي ، بغرض  1994رواندا " عام  ، و " 1993محكمتي "يوغوسالفيا السابقة "عام 

محاكمة مرتكب جرائم الحرب  ، و الجرائم ضد االنسانية أثناء النزاعات املسلحة التي تشهدها البلدان. هاتان 

لجمعية ، دعت ا 1998و  1995املحكمتان مهدتا لظهور املحكمة الدولية الجنائية. ففي الفترة الفاصلة بين عامي 

العامة لألمم املتحدة لجنتين إلى االنعقاد للخروج بما يطل عليه " النص املوحد الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية 
(1). 

و قد افترض املشرع الدولي في املحكمة الدولية الجنائية املسؤولية الجنائية للرؤساء و القادة في عدة حاالت 

ام األساس ي للمحكمة الدولية الجنائية حيث ورد في النص ) باإلضافة إلى ما هو من النظ 28ورد النص عليها في املادة 

 منصوص عليه في هذا النظام األساس ي من أسباب أخرى للمسؤولية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة : 

ئية عن يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنا -1

الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة و املرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته و سيطرته الفعليتين ، أو تخضع 

 لسلطته و سيطرته على هذه القوات ممارسة  سليمة.

فيما يتصل بعالقة الرئيس و املرؤوس غبر الوارد وصفها في الفقرة األولى ، يسأل الرئيس جنائيا عن   -2

م التي تدخل في اختصاص املحكمة و املرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته و سيطرته الفعليتين الجرائ

 نتيجة لعدم ممارسته على هؤالء املرؤوسين ممارسة سليمة.

و على ذلك فإنه إلى جانب مسئولية املرؤوس أو الشخص الذي ارتكب الجريمة الدولية ، فإن رئيس الدولة ، 

أو القائم بأعمالهم يكون مسؤوال عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص املحكمة الدولية  أو القائد العسكري 

 الجنائية ، واملرتكبة من جانب القوات التي تخضع إلمرة هؤالء و سيطرتهم  في حالتين :

املرتكبة نتيجة الحالة األولى : تتعلق بمساءلة الرؤساء أو القادة عن أعمال و أفعال مرؤوسيهم عن األعمال  -

 تنفيذهم أوامر هؤالء الرؤساء أو القادة. والتي تشكل جرائم دولية تدخل في اختصاص املحكمة الدولية الجنائية.

تتضمن هذه الخالة مسؤولية القادة أو الرؤساء جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة      و  -

لرؤساء الفعليين ، نتيجة لعدم ممارسة هذه السيطرة ممارسة املرتكبة من مرؤوسين يخضعون لسلطة و سيطرة ا

 سليمة.

                                                           
 9/183حدة وثيقة األمم املت -الدورة الثالثة و والخمسون    U.N.GAORأنظر نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  -( 1

.A/CONF (1998) 
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 : خاتمة 

من ما جاء في دراستنا آلليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني على املستوى امليداني ، نالحظ أن هناك 

اإلنفاذ الدولي للقانون استجابة محتشمة لقواعده وآلياته من الناحية القانونية أثناء فترات النزاع املسلح ، وال يزال 

الدولي اإلنساني في اآلونة األخيرة و خالل األزمات املسجلة حالة استثنائية   في غياب نظام إلزامي لتنفيذ قواعد و 

مواد القانون الدولي اإلنساني. إذ ال يزال هذا القانون في حاجة ماسة و ملحة إلى ضغط سياس ي لكي يحظى بفرص 

فيذ. كما أن مسؤولية احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني تقع أوال على عاتق األطراف النجاح و التطبيق و التن

املتنازعة بغض النظر عن الحاجة إلى الرقابة الدولية أو اإلقليمية ، و أن اآلليات الوطنية ، أي القوانين و القضاء 

ذلك من خالل معايشتها للنزاع املسلح بصورة  الوطني ، من أهم اآلليات لتطبيق و تنفيذ القانون الدولي اإلنساني و 

 أقرب من اآلليات الدولية ، و ذلك طبعا في حالة ما إذا كان النزاع داخليا . 

فاملتعارف عليه أن القانون الدولي اإلنساني هو قانون يتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية و غير الدولية ، و غليه 

املنضوية  تحت اتفاقيات جنيف األربعة ملتزمة بإصدار تشريعات مالئمة           فإن كافة الدول األطراف و املصادقة و 

و ملزمة لتطبيق و تنفيذ محتوى االتفاقيات و ملحقاتها من بروتوكوالت. حيث يشكل ذلك إعماال لقواعد القانون 

تشكل جرائم دولية تخضع الدولي اإلنساني في القانون الداخلي. كما أن مخالفة القانون الدولي اإلنساني أصبحت 

 الختصاص املحكمة الجناية الدولية. 

و في الختام يمكننا القول أن مبادئ و قواعد القانون الدولي االنساني من دون تنفيذ و التقيد بأحكامه تصبح 

الدولي مجرد نظريات مثالية مما يتعين عل ى كافة دول العالم املساهمة في تعزيز و إنماء تطبيق قواعد القانون 

 االنساني.

  

 

 املراجع :

من " قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي " التي صيغت من قبل مجموعة من الخبراء  161إلى  149املواد  -

الدوليين بعد عقد من الدراسة و النقاش بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر و التنسيق معها . صدرت الدراسة 

 (.icrc.org/ara ) موقع:2005في مارس 

شريف علتم و محمد ماهر عبد الواحد ،  موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني الدولية للصليب  -

 .  2020، القاهرة ،  6األحمر، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط 
ي القانون الدولي االنساني من كتاب دراسات ف –نحو إنقاذ القانون الدولي اإلنساني  -األستاذ ايف ساندو --

 و ما بعدها . 529، ص  2000، بيروت ،  1د. مفيد شهاب دار املستقبل العربي ، ط –القديم 

 .11ص 2005د .محمد فهد الشاللدة، القانون الدولي االنساني ، منشأة املعارف ، أإلسكندرية ،   - 

 .26/06/1945ة األمريكية .ميثاق األمم املتحدة ، سان فرانسيسكو ، الواليات  املتحد -
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 .151، ص 1999أبو الخير أحمد عطية ، املحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   -

  
د. عبد السالم صالح عرفة ، املنظمات الدولية و اإلقليمية ، الدار الجماهيرية للنشرو التوزيع و اإلعالن ،   -

  .486، ص1993بنغازي ، 

د .خليل أحمد خليل العبيدي حماية املدنيين في النزاعات املسلحة الدولية في القانون الدولي اإلنساني و  -

 .2008الشريعة اإلسالمية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة سانت كلمنتس العاملية ، 

 .13، ص 1993وت، د. عمر سعد هللا ، تطور تدوين القانون الدولي االنساني ، دار املغرب االسالمي ، بير  - 

 

( من النظام األساس ي للحركة ، مجموعة وثائق مرجعية تتعلق بالحركة الدولية للصليب األحمر و  4املادة )ينظر  -

 . 15، ص1990الهالل األحمر ، الناشر، اللجنة الدولية و رابطة جمعيات الصليب ألحمر و الهالل األحمر، جنيف ، 

 .19ص  1998،  322، العدد  80صليب األحمر ، املجلد نقال عن املجلة الدولية لل       
تشرشل أومبو ، مونوتو و كارلوفون ، نشر القانون الدولي االنساني من خالل التعاون بين اللجنة الدولية   –

للصليب األحمر و االتحاد االفريقي، حوارات انسانية في القانون و السياسات و العمل االنساني ، ترجمة أ. سهير 

، املكتب اإلقليمي  2003و جماعته ، اصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر ، مختارات من أعداد عام     ي صبر 

 . 390، ص 2004اإلعالمي ، 

، املجلد األول. اتفاقية جنيف  12/08/1949جان بيكتية ) تعقيب على اتفاقيات جنيف الصادرة في  -

  -،      1952لتحسين حال الجرحى   و املرض ى بالقوات املسلحة في امليدان .جنيف ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 

ملنازعات الدولية ، العالقات ، العالقات القانونية مصطفى سيد عبد الرحمن ، القانون الدولي العام ، طرق تسوية ا

 ، مطبعة مصر الجديدة  2006الدولية ، 

د عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي االنساني ، الناشر وحدة الطباعة و اإلنتاج الفني في املعهد العربي  -

 27،  1997لحقوق االنسان ، تونس ، 

من كتاب دراسات في القانون الدولي االنساني  –القانون الدولي االنساني  نحو انقاذ –األستاذ إيف ساندو  -

 و ما بعدها . 529، ص  2000، بيروت ،  1دار املستقبل العربي ، ط القديم ، د. مفيد شهاب

 1966،  2بلجيكا املجلد رقم ، بروكسل" مراقبة تطبيق املواثيق االنسانية " ) مجلة القانون الجنائي الحربي(  -
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    Le financement du budget des collectivités locales  

et les contraintes du développement local.  

Cas : Budget de la  Wilaya   

 

Mohamed CHEKROUN 

 Dr Laouedj Zouaoui 

Université Djillali  Liabès Sidi-Bel-Abbès 

 

Résumé: 

Le but de cette étude est de mesurer l'étendue de l'influence de la centralisation de la décision 

et de la gestion et le modèle de financement sur le développement local, là où apparaît la 

variable dépendante, le  financement  du développement local par le budget octroyé 

directement affecté par des variables politiques, juridiques et économiques, Ceux-ci se sont 

manifestés dans le pouvoir de décision et les limites de la gestion, dont notre étude a montré 

qu'ils sont des obstacles majeurs au développement local, où la prise de décision, la 

programmation et la planification sont du fait de la seule autorité centrale, où Il est impératif 

pour les collectivités locales, en particulier ceux de base représentés par les communes, 

d'attendre l'acceptation ou le rejet des propositions ou des délibérations selon les lois en 

vigueur, qui n'ont pas changé au fil du temps. Économiquement et socialement, le modèle de 

financement des collectivités locales est un autre obstacle au développement local, car les 

communes sont contraintes d'attendre l'aide et le soutien financier de la tutelle représentée 

dans l'État par la Wilaya si l'affaire concerne des petits projets locaux ou l'approbation du 

soutien financier par les organes centraux représentés dans les ministères si l'affaire est liée 

avec des projets ou des investissements sectoriels. 

Mots clés : la centralisation de décision-le Budget -le model de financement - le 

développement local – collectivités locales - Investissement 
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 : ملخص

على التنمية احمللية حيث   عن طريق امليزانية املتاحة التمويلقياس مدى تأثري مركزية القرار والتسيري ومنط  هدف هذه الدراسة هو
لت يف يظهر املتغري التابع متويل التنمية احمللية متأثرا مباشرة مبتغريات سياسية و قانونية واقتصادية فاملتغريات السياسية والقانونية جت

ى يف التنمية احمللية حيث يرعع ااخا  القرار والبةجة سلطة القرار و حدود التسيري والذي أظهرهتا دراستنا على أهنا عوائق كب 
والتخطيط إىل السلطة املركزية دون سواها مما يتحتم على اجلماعات احمللية  وخاصة القاعدية منها واملتمثلة يف البلديات انتظار قبول 

الزمن. ومن الناحية االقتصادية واالعتماعية  أو رفض االقرتاحات أو املداوالت حسب القوانني املعمول هبا واليت مل تتغري مع مرور
 يعتب منط متويل اجلماعات احمللية  عائقا ثانيا يف متويل التنمية احمللية حيث تضطر البلديات انتظار املساعدة والدعم املايل من طرف

ايل من طرف اهليئات املركزية املتمثلة يف الوصاية املتمثلة يف الوالية إ ا كان األمر يتعلق مبشاريع حملية صغرية أو موافقة الدعم امل
  .الوزارات إ ا تعلق األمر مبشاريع أو استثمارات قطاعية

 :  الكلمات املفتاحية

 االستثمارات -اجلماعات احمللية   -التنمية احمللية -منط التمويل - امليزانية - مركزية القرار
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Introduction : 

Les chercheurs ont souvent oublié d’examiner et étudier La problématique de financement 

du développement local en Algérie, car le développement local était toujours un principal 

défaut de la gestion politique en Algérie depuis l’indépendance,  malgré que l’état  a suivi le 

système des plans quinquennaux  pour le développement et les subventions financières aux 

différentes collectivités pour aboutir aux besoins de la population, avec le temps cette 

politique reste toujours défaillante étant donné que la population vit dans quelques  zones 

dans des conditions de vie précaires qui ne reflète guerre l’image d’un pays parmi les 

premiers  producteurs des carburants dans le monde.  Ce qui nous mène à poser la question 

qu’est ce qu’ils font ces responsables politiques ? Et comment on gère nos affaires au niveau 

local ? Et quelles sont les obstacles du développement local ? 

 

Le développement local était toujours un souci pour les gouvernements des différents pays 

notamment ceux qui on eu leur indépendance récemment précisément après la deuxième 

guerre mondiale. Dont la majorité, après l’indépendance cherchaient de bâtir leur économies 

sur des basses solides, le system choisi par ces pays notamment l’Algérie  qui est l’idéologie 

socialiste a été diagnostiqué comme mauvais itinéraire, ce qui a obligé ces pays à partir des 

années quatre-vingt de chercher d’autres solutions aux problèmes socio-économiques et de 

chercher des nouvelles méthodes de gestion pour développer ses économies. 

 

Ces pays connaissent finalement qu’ils ne peuvent se développer économiquement sans des 

stratégies profondément étudiées, en commençant par le développement local avec la 

participation des citoyens comme acteurs actifs dans le processus de développement local, et 

la participation de la société civile conjointement avec les collectivités locales dans la vis 

politique interne veut dire locale, en formant une équipe de travail, de coordination et  de 

concertation pour le suivi et l’application positive de la stratégie socio-économique locale. 

 

Depuis l’indépendance, le discours politique en Algérie insiste toujours sur l’obligation de 

développement et la solidité de ses  bases, théoriquement et politiquement inscrit sur les 

documents officieux et les multiples plans, en réalité et jusqu’à ce jour, la survie des 

collectivités locales est toujours dépendant   financièrement à l’autorité centrale, ce qui 

endommage encore la situation social du citoyen et ne permet guère la réalisation de tout ce 

que planifient les acteurs locaux.  

Cette situation doit être changé et chercher d’autre option de gestion au niveau local, étant 

donné que l’économie Algérienne est dépendante principalement aux ressources des  
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hydrocarbures et que la continuité de se baser toujours sur ces ressources n’assurera pas 

l’amélioration de la situation socio-économique des collectivités locales.  

« Or contrairement au passé la logique du développement local, aujourd’hui, est centré sur la 

participation des acteurs locaux dans leurs diversité, publics ou privés, sociaux ou 

économiques, pour prendre à bras le corps de la problématique du développement 

économique, social et culturel de leur territoire. » 
1
 

 

Cependant, à cote de la nouvelle situation économique de l’Algérie, et vu le manque des 

moyens financiers et matériels pour la plus part des collectivités locales, les chercheurs 

algériens commencent à réfléchir afin de créer des ressources financières pour ces 

collectivités par la création des zones d’activités industriels et le partenariat, ce qui demande 

logiquement des moyens financiers considérables.  

 

1-La décentralisation et le développement local : 

L’état à toujours un rôle à jouer pour le financement du développement local, afin de 

subvenir aux besoins des citoyens, car  avec «  le recul que nous avons aujourd’hui nous 

pouvons affirmer qu’il existe une forte relation entre sous-développement et développement 

local, le développement local apparaissant comme une sorte d’antidote au sous-

développement. » 
2
 

 

Ainsi, Paul PREVOST a bien résumé ce constat en annonçant que« Le développement local 

est l’expression de la solidarité locale créatrice de nouvelles relations sociales et manifeste la 

volonté des habitants d’une microrégion de valoriser les richesses locales, ce qui créateurs de 

développement économique. » (
3
 

 

En effet, le développement local est depuis longtemps porté par l’état central, le début des 

années 80 a constitué un tournant historique en direction de la décentralisation qui est 

considéré comme un levier de la démocratie de proximité et un meilleur social pour le 

développement local « l’hétérogénéité de nos territoires et les comportements engendrés par 

la crise conduisant à voir dans la décentralisation une politique économique, là où l’on se 

limite trop souvent. » (
4
 

2-Le financement des collectivités locales cas : la wilaya : 

                                                           
1
 Mohamed Yassine FERFERA, « Décentralisation, gouvernance et développement local : acteurs et logique » colloque 

international « la décentralisation au service du développement local » Université Tizi Ouzou 11/2004 . 
2
 Pierre-Noel DENIEUL, « Introduction aux théories et à quelques pratiques du développement local et territorial » bureau 

international de travail, Genève 11/1999 document 70. 
3
 Paul PREVOST, «le développement local: contexte et définition» institue de recherche et d’enseignement pour les coopératives 

de l’Université de Sherbrooke (IRECUS).p21 
4
 ) Xavier GREFFE, « la décentralisation, la découverte » Paris 2005 
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La wilaya en tant que collectivité décentralisée, est dotée de toute attribution que requiert sa 

mission propre. «  Le problème de l’insuffisance des moyens financiers des collectivités 

locales dans la réalisation d’une autonomie financière compte tenu de l’implication de ces 

derniers dans le développement local existe depuis toujours en Algérie. » (
1
 

En effet, pour l’accomplissement de ces multiples missions celle-ci nécessite des capacités 

appropriées en termes de moyens et d’actions notamment en ressources humaines et 

financières, pour pouvoir effectivement exercer ses compétences, la wilaya a besoin de 

sécurité financière, d’un personnel suffisant et d’une certaine liberté de décision pour gérer 

son budget. 

Pour que la wilaya arrive à fournir des services à ces habitants, elle doit disposer des recettes 

suffisantes d’origine fiscale et de bénéficier de transferts de la part de l’État d’une manière 

régulière et de façon équitable et doit, par ailleurs, avoir accès aux sources de financement 

externes. 

L’ensemble des dépenses à effectuer et des ressources à encaisser sont retracées dans un 

document financier appelé le « budget de la wilaya ». Ce dernier s’applique aux finances de 

la wilaya, l’élaboration du budget de la wilaya doit être fait dans le respect des principes 

budgétaires, qui ont pour objet de mieux contrôler l’activité financière de la wilaya c’est à 

dire que celle-ci doit prendre connaissance de l’ensemble des recettes qui lui sont affectées et 

des dépenses qu’elle est censé occasionner chaque année. 

L’État affecte à la wilaya, tous les moyens et les ressources nécessaires pour la couverture de 

ses besoins et charges qui lui sont dévolues par la loi, afin que cette collectivité territoriale 

puisse assurée convenablement ses obligations. La wilaya doit gérer les biens qu’elle 

possède et assurer parallèlement les services utiles aux populations vivantes sur leur 

territoire. Cette tache implique des dépenses importantes qui ne cessent de s’accroitre ; pour 

les financer, elle doit se procurer de ressources. 

 

La wilaya est responsable de la gestion des moyens financiers, elle est également responsable 

de la mobilisation des ressources, qui sont constituées par le produit de la fiscalité et de la 

taxe, les revenus sur le patrimoine, les subventions et les emprunts. Le recours de la wilaya à 

d'autres moyens de financement externes pour concrétiser leurs projets demeure obligatoire 

et inévitable. L'État leur accorde annuellement des concours financiers dans le cadre d'un 

système de solidarité qui s'exerce à travers la caisse de solidarité et de garantie des 

collectivités locales en vue d'établir l'équilibre territorial.  

- L'État attribue aussi des subventions d'investissement permettant ainsi la continuité du 

processus du développement local.  

 
                                                           
1
 S.BOUMOULA, « problématique de la décentralisation  travers l’analyse des finances publiques communales » Publication 

Université de Bejaia 2002 p16. 
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 Notons que la wilaya ne peut recourir à des emprunts par manque de sources de financement 

lui permettent leur remboursement. 

 

3-Le budget de la wilaya 

Le budget de la wilaya est l’état des prévisions des recettes et des dépenses annuelles. C’est 

également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le bon fonctionnement des 

services de wilaya et l’exécution de son programme d’équipement et d’investissement. 

 

Le budget s’inscrit dans un cadre juridique et technique strictement règlementé. C’est un acte 

réglementé par lequel les dépenses et les recettes sont prévus et autorisée. En effet sa 

constitution et ses principes ce présente comme suit : 

 

3-1-les principes généraux du budget de la wilaya : 

Étudier la forme du budget, c’est d’examiner comment se présente ce document. Sa 

présentation doit obéir à cinq 05 principes cardinaux : 

 

- 3-1-1- Le principe d’unité, Il est parmi les grands principes d’élaboration des budgets 

publiques il exprime l’idée selon laquelle les dépenses et les recettes d’une institution 

publique doivent être adoptées et présentées dans un document unique.  

 

- 3-1-2 Le principe d’universalité, qui consiste à inscrire séparément dans le budget 

toutes les dépenses et recettes, sans effectuer des compensations entre elles. Il est 

induit en même temps que certaines recettes servent à couvrir certaines dépenses, 

c'est-à-dire que les recettes autorisées assurent le financement de l’ensemble des 

dépenses prévues. 

 

- 3-1-3- Le principe d’annualité, toutes les recettes les dépenses doivent se présenter 

conformément à un cadre budgétaire appelé « nomenclature » et fixer pour une année 

la durée de l’exercice budgétaire, selon le principe d’annualité, cela signifie que 

l’autorisation budgétaire donnée par la loi de finance n’est valable que pour une année. 

II n’existe donc pas de loi permettant à un gouvernement de prélever un impôt 

permanent. Mais cela implique aussi que l’autorisation de dépenses, donnée par la loi 

de finances au gouvernement ne couvre également qu’une année. 

 

- 3-1-4- Le principe d’équilibre, Un budget doit être doté d’un équilibre entre recettes 

et dépenses en fonction du principe d’équilibre budgétaire, et élaborer avant la fin de 

l’exercice en cours c'est-à-dire au plus tard 31 décembre. 
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- 3-1-5- Le principe d’antériorité, à un moment ou les ressources ne sont donc pas 

connues avec précision, ceci est le principe d’antériorité. ()
1
 

 

Le budget de Wilaya doit être voté avant le début de chaque année budgétaire, et selon le 

même principe toute opération financière doit faire l’objet d’une autorisation préalable par 

l’autorité budgétaire. 

 

4-La constitution du budget de la wilaya :  

La wilaya est dotée d’un budget qui va permettre le bon fonctionnement de ses services. Le 

budget est le document par lequel les autorités locales élaborent leurs prévisions financières. 

Dans cette section nous allons essayer de présenter la définition du budget et ces grands 

principes et sa constitution. 

Le budget est composé d’actes adoptés de manière échelonnée pendant la durée de 

l’exercice. Il prend la forme d’un budget primitif (BP), d’un budget supplémentaire (BS), les 

résultats définitifs sont matérialisés par un compte administratif.()
2
 

 

4-1-Le budget primitif : 

Le budget primitif (BP) c’est un document initial et fondamental indiquant, pour l’exercice 

auquel il est établi, les prévisions de l’ensemble des recettes et des dépenses, il se devise en 

deux sections complémentaires ; une section de fonctionnement pour les opérations qui se 

renouvellent chaque année et une section d’investissement pour les opérations qui ont une 

incidence sur le patrimoine de la collectivité publique. II doit être adopté et élaboré avant le 

début de l’exercice budgétaire auquel il se rapporte, c'est-à-dire avant le 31 octobre, pour être 

exécutoire dès le 1 janvier de l’exercice budgétaire. II est suivi d’un budget supplémentaire 

(BS) ce dernier permet de porter les résultats excédentaires ou déficitaires de l’année 

précédente, dégagés par le compte administratif. 

 

4-2-Le budget supplémentaire : 

Le budget supplémentaire (BS)  est un document d’ajustement ,de modification ,et de 

régularisation du budget primitif ,par l’augmentation ou la diminution de certaines recettes 

ou dépenses portées sur ce dernier ,ainsi que par l’introduction de nouvelles dépenses qui 

seront couvertes par des recettes non connues lors de l’élaboration du budget primitif.  

5-Les comptes : 

5-1-Le compte administratif : 

 Le compte administratif est un document dressé par l’ordonnateur à partir des chiffres de la 

comptabilité administrative, il présente les résultats de l’exécution du budget en rapprochant 
                                                           
1
 B. CARLIER B et R .RUPRICH R., « Initiation aux finances locales », Ed. BERGER LEVRAULT, France, 1996, P.100. 

2
 Raymond MUZELLEC, « finance local » Dalloz 2eme édition, Paris, p 50 
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en recettes et en dépenses, les autorisations budgétaires et les opérations réellement 

exécutées. 

 

Le compte administratif prend en considération l’exercice commencé le 1er janvier et se 

terminant le 31 décembre .la journée comptable du 31 décembre est prolongée jusqu’au 

dernier jour de janvier de l’année suivant pour permettre l’émission des mondât et des titres 

correspondant à des services faits et des droits acquis au cours de l’exercice. 

5-2-Le compte de gestion : 

Le compte de gestion est annuel, il est transmis à l’ordonnateur avant le 1erjuin (n+1) pour 

approbation par l’organe délibérant avant le 1er septembre, il est soumis au contrôle des 

comptables supérieur. Les comptes de gestion regroupent à son tour, l’ensemble des 

opérations et éléments comptables de la wilaya. Il est tenu obligatoirement par le trésorier de 

la wilaya en tant que comptable public et doit être identique au compte administratif et 

déposé après vérification des services des impôts, auprès de la cour des comptes avant le 30-

06-de l’année qui suit l’exercice concerné. 

6-Les procédures budgétaires 

Le projet budgétaire est l’œuvre de l’autorité la plus élevée au niveau local, voté par 

l’assemblée compétence et approuvé par l’autorité de la tutelle. 

 

6-1-La préparation du budget :  

Le projet de budget de la wilaya est préparé et présenté par le Wali, à l’assemblé populaire 

de wilaya qui le vote et l’adopte dans les conditions prévues par la loi présente loi .II est 

approuvé par le ministre chargé de l’intérieur, conformément aux dispositions. ()
1
 

 

6-2-Vote du budget :  

Le projet de budget de la wilaya est voté obligatoirement en équilibre par l’Assemblée 

populaire de wilaya. ()
2
 

 

Le projet de budget de la wilaya est voté par chapitre .II comporte en outre, une ventilation 

des dépenses et des recettes, en chapitre, sous chapitre et articles. 

 

Un projet de budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des 

dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice, en fonction des résultats de l’exercice 

précédent, par le moyen d’un budget supplémentaire. (
3
 

                                                           
1
 Article 160 de la loi n°12.07 du 29 février 2012 relative à la wilaya 

2
 Article 161 et 162 de la loi n°12.07 du 29 février 2012 relative à la wilaya  

3
 Article 164 de la loi n°12.07 du 29 février 2012 relative à la wilaya 
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Les crédits sont votés séparément, en cas de nécessité et à titre exceptionnel prennent le nom 

« d’ouverture de crédits par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire et celui « 

d’autorisation spéciale » après le vote de ce budget. Ces crédits sont conditionnés à la 

disponibilité de nouvelles ressources. (
1
 

 

Remarque : 

- Le projet de budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l’exercice précédant 

celui auquel il s’applique.  

- Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exercice auquel il 

s’applique. ()
2
 

 

6-3-L’approbation : 

Une fois que le budget local est voté, il doit être approuvé par l’autorité de tutelle pour 

devenir exécutoire ; ce qui permet à la tutelle d’exercer un contrôle sur les dépenses du 

budget. En effet, les budgets des wilayas et des communes les plus importantes sont 

approuvées après un avis du ministre chargé des finances, par le ministre de l’intérieur. 

 

7-L’exécution et le contrôle du budget de la wilaya : 

Le budget constitue la traduction financière d’un programme d’action annuel. Ainsi 

l’établissement du budget selon des données prévisions est un acte important dans la vie 

d’une collectivité ; son exécution et son contrôle n’en sont pas pour autant des actes 

symboliques. Ils appellent toute l’attention des élus et gestionnaires locaux. 

 

7-1-L’exécution du budget de la wilaya : 

Exécuter un budget consiste à encaisser les recettes et à payer les dépenses prévues 

autorisées par ce document. Les opérations d’exécution du budget local sont soumises aux 

mêmes règles que celles applicables au budget de l’État mais avec quelques spécificités.  

 

7-2-  Les agents d’exécution :  

L’exécution du budget est soumise aux règles générales de la comptabilité publiques basée 

sur le principe de la séparation des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable. 

 

- 7-2-1-L’ordonnateur : 

Les ordonnateurs sont des administrateurs qui ont une fonction principale de diriger un 

service public, ainsi que l’exécution des dépenses et des recettes. 

- 7-2-2-Le comptable : 

                                                           
1
 Article 164 de la loi n°12.07 du 29février 2012 relative à la wilaya 

2
 Article 165 de la loi n°12.07 du 29février 2012 relative à la wilaya 
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Les opérations comptables de l’exécution du budget sont confiées aux responsables. Le 

comptable de la wilaya est le trésorier de wilaya ; celui de la commune est le receveur 

communal 

ous les deux sont chargés ; sous leur responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les 

dépenses régulièrement ordonnancées. 

Le comptable est le seul qualifié pour manier, de tenir et conserver les fonds en valeurs 

locales.  

À ce titre, il est tenu notamment : 

-de faire sous sa responsabilité personnelle toutes les diligences nécessaires pour la 

perception des revenus, legs et donation 

-d’avertir les ordonnateurs de l’expiration des baux 

-d’inscrire ou renouveler les privilèges ou hypothèques. 

-de tenir de droit la comptabilité des recettes et dépenses et de dresser périodiquement la 

situation financière des services dont il assure la gestion. 

 

- 7-2-3-Les opérations d’exécution du budget : 

L’exécution du budget s’effectue sous forme d’opérations de dépenses et de recettes, selon 

lesquelles il existe deux phase successives d’exécution tant en recettes qu’en dépenses : la 

phase administrative et la phase comptable. 

En ce qui concerne le budget de la wilaya, le wali peut également effectuer les virements 

d’article à article et de sous chapitre a sous chapitre, en cas d’urgence, il peut procéder à des 

virements de chapitre à chapitre à charge de rendre compte à l’assemblée populaire de la 

wilaya à sa prochaine session. 

- 7-2-4- le contrôle du budget : 

Le terme « contrôle »évoque l’idée de vérification de la conformité d’un service ou d’un 

produit à référentiel de normes.  

On distingue trois types de contrôles du budget de la wilaya. Les uns et les autres 

concerneront soit l’ordonnateur soit le comptable public, ces contrôles interviennent 

respectivement soit à priori, soit pendant l’exécution ou après l’exécution du budget de la 

wilaya. Ils concernent le contrôle administratif, le contrôle politique et le contrôle 

juridictionnel. 

En premier lieu, le contrôle administratif se situe aux deux niveaux : interne et externe. Au 

niveau interne, il rassemble l’ensemble des contrôles à priori. Ce contrôle est orienté vers la 

vérification de procédure budgétaire et financière. II relève de trois catégories de personnes : 

le wali, le visa du contrôleur financier et le comptable. 
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 Par-contre au niveau externe, il est exercé par l’inspection générale de la finance (IGF) 

organe rattaché directement au ministre des finances En deuxième lieu, le contrôle 

juridictionnel est exercé par la cours des comptes. ()
1
 

La loi stipule que » la cours des comptes est une institution supérieure de contrôle à 

posteriori des finances de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ». 

Les justiciable de la cours des comptes sont notamment les walis en tant qu’ordonnateur et 

les trésoriers en tant que comptables. En fin le contrôle politique qui est exercé par 

l’assemblée populaire de la wilaya (L’APW) délibérant et s’effectue par deux phases : 

Le contrôle au cours de l’exercice : qui est exercé soit individuellement, sous forme de 

questions orales ou écrites, adressées par n’importe quel membre de l’assemblée délibérante 

interpellant l’ordonnateur, soit institutionnellement par les commissions. 

Le contrôle après exécution : qui permet à l’assemblée de la wilaya d’apprécier la gestion 

financière de la collectivité avant toute modification des prévisions de l’exercice en cours par 

voix du budget supplémentaire  

Sous le contrôle de l’assemblée populaire de la wilaya compétente et la surveillance de 

l’administration supérieur ; les ordonnateurs sont chargés de : 

- Conserver et administrer les services locaux 

- Gérer les revenues de la collectivité et ordonner les dépenses 

- Souscrire les marchés 

- Représenter la collectivité concernée en justice 

- Faire tous actes interruptifs de prescription ou d’échéance 

- Délivrer les titres de recettes et les mandats de paiement. 

8. les ressources financières :  

Les collectivités locales disposent de diverses recettes financières, qui sont composées de 

différents types d’impôts et taxes. 

Les collectivités locales doivent gérer ces ressources qu’elles possèdent et assurer 

parallèlement les services utiles à la population, cette tâche implique des dépenses 

importantes. 

Les revenus des collectivités locales proviennent essentiellement de la fiscalité locale, des 

dotations budgétaires, et des recettes non fiscales 

La composition de la fiscalité locale est composée de quatre (4) impôts totalisant 98% des 

recettes locales, Il s’agit de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), la vignette automobile et l’impôt forfaitaire unique (IFU) repartis comme 

suit : 

                                                           
1
 Raymond MUZELLEC, « finance publique »Dalloz ,3emeédition, paris, p 257 
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Tableau n° 01 : La composition de la fiscalité locale 

(TAP) (TVA) vignette automobile (IFU) Autres 

58%, 35% 2,7% 2% 2% 

 

La loi préserve aux collectivités locales ces ressources permettant afin d’accomplir ses 

missions qui lui sont attribuées. On peut les classer en deux catégories : les ressources 

fiscales et les ressources non fiscales. 

 

Tableau n° 02 : l’affectation de la taxe sur l’activité professionnelle T.A.P 

 

catégorie taux Part de la commune Part de la wilaya Fonds commun des 

collectivités locales 

FCCL 

T.A.P 2% 1,3% 0,59% 0,11% 

T.A.P Transport 

par canalisation 

des 

hydrocarbures 

3% 1,96% 0,88% 0,16% 

T.A.P Sur 

l’activité de 

production des 

biens 

1% 0,66% 0,29% 0,05% 

 

Sources : Article 222 du code d’impôts directs et taxes assimilés. 

 

 

Dans la réalité, la perception de ces impôts et taxes constitue un fait injuste et discriminant 

du moment qu’on trouve d’une part, des communes qui disposent d’infrastructures 

économiques importantes, et par conséquence disposent des recettes fiscales considérables, 

D’autre part, celles qui ne recèlent pratiquement aucune infrastructure, dont les recettes 

fiscales sont dérisoires. 

 

Tableau n° 03 : Les ressources financières des collectivités locales 

Nature des produits Répartition de produits en % 

co

m

m

un

wilaya FCCL Budg

et de 

l’état 

Fonds 

spécia

ux 
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e 

01 Taxe foncière sur les propriétés 

bâties 

10

0 

    

02 Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 

10

0 

    

03 Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères 

10

0 

    

04 Taxe d’habitation 10

0 

    

05 Taxe spéciale sur les permis 

immobiliers 

10

0 

    

06 Taxe spéciale sur les affiches et 

plaques professionnelles 

10

0 

    

07 Taxe de séjour 10

0 

    

08 Taxe sanitaire sur les viandes 75    25 

09 TAP 65 29,5  5,5  

10 IFU 40 5 5 48,5 1,5 

11 Taxe sur l’huile et préparation des 

lubrifiants 

50    50 

12 Taxe sur les pneumatiques neufs, 

importés ou produit localement 

40    60 

13 Taxe complémentaire sur les eaux 

usées industrielles 

50    50 

14 Impôt sur le patrimoine 20   60 20 

15 TVA sur les recettes de la wilaya 10  10 80  

16 TVA sur les recettes des entreprises   20 80  

17 VF 30  70   

18 Taxe d’incitation au déstockage des 

déchets industriels 

25    75 

19 Taxe d’incitation au déstockage des 

déchets liés aux activités de soins 

25    75 

20 Taxe complémentaire sur la 

pollution 

25    75 

21 VA   80 20  

22 Impôt sur le bénéfice minier   09 81 10  

23 Taxe surfaire 70    30  
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24 Produit des adjudications des titres 

miniers 

  40  60  

25 Redevance d’extraction   20  80  

 

Source : DAL de La Wilaya  

Ainsi, en plus « Les collectivités locales peuvent constituer une dynamique dans la création 

d’emploi et faire face aux nouveaux besoins sociaux tels que : le développement de l’activité 

féminine, emplois liés aux loisirs touristiques, sportifs…etc » (
1
 

 

Conclusion 

L’analyse du problème financier vécu par les collectivités locales depuis des années, ne peut 

se faire qu’avec l’évolution des ressources dont elles disposent en particulier fiscales par 

rapport aux dépenses qui sont prises en charge dans leur budget et qui reflètent la tendance 

politique de l’État qui a opté pour une décentralisation de ses pouvoirs en matière de gestion 

et du développement local. 

Malgré les efforts consentis pour réformer la gestion des collectivités locales, ce projet se 

heurte à des problèmes tels que :  

- •Le cadre juridique des marchés publics trop complexes et instables 

•Le manque de suivi et d’encadrement des projets  

•L’intervention du Fonds commun des collectivités locales (FCCL) principalement sur les 

dépenses de fonctionnement 

 •La grande hétérogénéité et disparité des ressources financières entre les différentes 

communes dans les différentes parties du pays  

•Les spécificités structurelles de l’économie algérienne qui demeure très liée aux 

hydrocarbures, aux importations et la faible contribution des PME  

•Manque d’indépendance dans la conception des politiques territoriales et qui demeurent 

encore canalisés  

La venue du code de la wilaya, a réorganisé ces collectivités et les a amenées à participer 

efficacement à l’effort du développement économique et social du pays. Cependant, sa venue 

a entrainé l’élargissement de leurs fonctions et la hausse des dépenses sans pour autant 

qu’elles soient suivies par un accroissement conséquent des recettes locales. 

                                                           
1
 Guy GILBERT, « les finances des collectivités décentralisées et les relations financières entre niveau » symposium Québec 

09/2001 p2. 
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 -2011األردن  -عمان –دار الجرير —علم الضرائبدراسات في —قدي عبد المجيد -

-  la loi n°12.07 du 29février 2012 relative à la wilaya. 

« Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Cette 

formule d'Antoine de Saint-Exupéry résume de façon saisissante la responsabilité qui pèse 

sur chacun d'entre nous de promouvoir un développement durable. 

 


