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الحركة والتوكل مجلة اإلصباح مجلة أستوحي أسمها من بياض النهار في أوله بهدوء من غير نار؛  ويعني اإلرادة و 

   ..والتجديد كما يرمز للسعادة والجمال والتغيير والمقاومة والبناء
 
 الحساب -.. السنن .. التقديراالتصال..  االتساقفالق االصباح{  ) 
 
  -البالغ -الوضوح –والصبح اذا اسفر{ البيان )
 
 األمن -الحضارة –والصبح اذا تنفس{  الحياة )
 
 .إلى األحسن االنتقال –التمييز؛  التحول  -الفرج -الصبح بقريب{ الوعدان موعدهم الصبح اليس }
 

 ِبَبمَّ َوَما اإِلْصباح ِفيَك بَأْرَوحِ … َأاَل َأيها اللَّْيُل الَِّذي طاَل َأْصِبِح 
 

 ِبُصْبٍح ، َوَما ْاإلْصَباُح ِفيَك ِبَأْمَثلِ … َأاَل َأيَُّها اللَّْيُل الطَِّويُل َأاَل اْنَجِلى 
 

 ن االهتمامع
 .جميع المقاالت والدراسات العلمية والمنهجية التي تتبنى قضية محورية وتعالج موضوعا معينا في جميع التخصصات

 
 عن اإلجراءات العامة

اإللكترونية وأال يكون قد أرسل لمجلة قبلها أو نشر كال أو منه شيئا  االصباحأن يكون المقال والبحث قد كتب لمجلة 
ي أية وسيلة نشر ورقية أو الكترونية أو قدم في أحد المؤتمرات العلمية أو بأية طرق من الطرق التي أو ما يشبهه ف

 .تنفي عنه خصوصية إعداده للمجلة



ث  
 

باللغتين العربية  (C.V) أن يرفق البحث أو المقال بصورة من الوثيقة الشخصية وصورة من المؤهل والسيرة ذاتية
 .يةوالفرنسية أو العربية واإلنجليز 

 .أن يكتب عنوان المقال أو البحث باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية أو العربية والفرنسية
 ”ليس لها حد معين“أن يكتب ملخصا عن الموضوع باللغة الفرنسية 

قة أن يحدد إشكاليات البحث والمشكلة الرئيسية وفرضياتها ومناهجها والغاية من الدراسة وأهميتها والكتابات الساب
والمفاهيم الرئيسية وأنسابها وآليات البحث والوصف والتحليل واالستنتاجات الجزئية التراكمية والنتائج الكلية وأن يرفق 

الكتب التي لها اعتبارات مقدسة كالكتب الدينية والتاريخية “البحث بقائمة النقول وفق تقسيماتها إلى )المراجع 
 .ة، ثم المترجمة، فالمصادر بلغاتها األجنبيةالحديثة والمعاصر “واألصولية، المصادر 

 .أن يتقيد الباحث بالئحة التوثيق وفقا لما تعتمده المجلة
تنشر المجلة المراجعات النقدية للكتب الحديثة والمهمة التي تتناول بعضا من اهتمامها بأية لغة أجنبية بما ال يزيد 

 .كلمة وتخضع هذه المراجعة لقواعد التحكيم 3500عن 
نشر المجلة البحوث وفقا لمضمونها وفائدتها ومنهجيتها وال تأخذ بعين االعتبار مكانة الباحث االجتماعية والسياسية ت

 .واألكاديمية والسيرة الذاتية
 .تتبنى المجلة نشر البحوث باللغتين الفرنسية واإلنجليزية مع ارفاق ملخص مستوفي المعايير باللغة العربية

 بحوث العلمية بأحد اللغات الثالث أو بها جميعا.تتبنى المجلة نشر ال



ج  
 

. 

 عن اإلجراءات البحثية

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والمقاالت فيما يتعلق بإحالة المعلومات 
 .إلى مصادرها وتوثيق االقتباس واألمانة العلمية في النقل والتهميش

ولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية، وتتضمن اسم تتضمن الورقة األ
الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة 

 ( simplified Arabic 12أسطر بخط (  10للملخصين مجتمعين، )حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص الواحد عن 
للملخص باللغة االنجليزية(، أحدهما بلغة المقال والثاني باللغة  Times New Roman 12للملخص العربي و)

 االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية
 .ر اإلمكانأن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قد

أن تلتزم الدراسات الميدانية بالمنهجية المعروفة في عرض المشكلة، والخطوات المنهجية، والموضوعية والتثبت، وما 
 يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها.
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 فلسفة الدين بين العقل ومناهج التفسير                             
 

 د. جمال محمد الهاشمي                                                             
 رئيس مركز اإلصباح للدراسات الحضارية

 الملخص:
تناولت الدراسة النص بين فلسفة الدين ومناهج التفسير في قراءة تاريخية ألهم محطات التحوالت  

لتي ترتبط بالتحوالت الفلسفية التي بدأت الحضارية التي شكلت علم فلسفة الدين المعاصر؛ وا
كتصورات عقلية منفصلة عن المعرفة التجريبية، وكان من الصعب الربط بينهما، ومن ثم تأرجحت 
الحضارة الغربية بين األخذ بالمعرفة التجريبية وتأليه الطبيعة، أو بين المعرفة العقلية المجردة 

كلية كما في النظرية االفالطونية للمثل. ومع انتقال الوحي وتخيالتها الذهنية القائمة على المبادئ ال
الموسوي عبر اليهود إلى اليونان بدأت صراعات الفلسفة محتدمة حيث تحالفت الفلسفة العقلية مع 
الدين عبر صياغة اندماجية لمواجهة الفلسفة الطبيعية، وكان أفلوطين السكندري أول من دمج مناهج 

س لمدرسة الالهوت الدينية، تبعه أوغسطين للدفاع عن المسيحية بمناهج الفلسفة في التوراة وأس
الفلسفة، وكل منهما بدأ رحلته غنوصيا. ومع انتشار اإلسالم ودخول الشعوبية في اإلسالم أسس 
الموالي لفلسفة النقد الالهوتي، واستعملوا المناهج الفلسفية والعقل في النصوص وترتب عليه تقديم 

ص، وتفنيد معتقدات السلف، ولخلع قداسة القرآن جعلوه مخلوقا وشيئا، قياسا على أن العقل على الن
 عيسى كلمة هللا مخلوقا كما ورد في فلسفة الالهوت المسيحية.

وعبر حركة الترجمات لتراث المعتزلة والمتكلمين والفالسفة انتقل مضمون نقد الالهوت المقدس 
يث بادر باباوات أوروبا الالتين في تطويره قياسا على ما بالعقل الذي أصل المعتزلة إلى الغرب ح

ذهب إليه المعتزلة لتفنيد القرآن الكريم والديانة اإلسالمية وخصوصا بعد ترجمة القرآن مرتين، ومن ثم 
توسع فالسفة أوروبا في استعمال مناهج الفلسفة لنقد الدين دون تمييز لكن ليس على أساس مبدأ 

نما من أجل تفنيد حقيقة وجود األديان.النقد والموضوعية. و   ا 



3 
 

 
 

 مقدمة:
تحاااول هااذه الدراسااة توضاايح العالقااة المنهجيااة بااين العقاال والااوحي، وانعكاسااات تلااك العالقااة علااى 
الفكاار والواقااع، والعالقااة المنطقيااة بااين بااين المحسااوس المقتاارن بااالحواس والتصااورات العقليااة التااي تتجاااوز 

 العالم الغيبي في النصوص.الحواس وتبقى في إطار العقل و 
وقاااد أثااارت هاااذه العالقاااة المنهجياااة علاااى الواقاااع تاااأثيرا بالغاااا عبااار التااااري  وحتاااى ظهاااور القومياااات 
والمفااااهيم التنظيمياااة الدينياااة وقاااد بااادأت تاريخياااا فكااارة دماااج المنااااهج الفلسااافية اليونانياااة لخدماااة الااادين ماااع 

ة الفلساافية لتفسااير التااوراة ماان أجاال أثبااات تفااوق الفيلسااوف أفلااوطين السااكندري الااذي اسااتخدم الحجااج العقلياا
الفكااار الاااديني العقلاااي علاااى العقااال اليونااااني الفلسااافي أو المثقاااف الفيلساااوف، ويقابااال هاااذه الرؤياااة المنهجياااة 
مناااهج تفسااير التاااوراة التلموديااة لكباااار الحاخامااات اليهودياااة. أمااا فااي المسااايحية فقااد سااالك أوغسااطين هاااذا 

وحي الاديني علاى العقال الفلسافي باساتخدام منااهج الفلسافة ودمجهاا كاأدوات المسلك وحاول إثباات تفاوق الا
منهجيااة للاادفاع عاان النصااوص. واسااتخدم المعتزلااة نفااس الماانهج للاادفاع عاان اإلسااالم بااالحجج العقليااة ثاام 
تحولوا من الدفاع إلى فتح قضايا عقدية قادموا فيهاا العقال علاى الانص. وباذلك كاان أول مان أساس فلسافة 

أو نقااد النصااوص الدينيااة بالعقاال، وبااالغوا فااي ذلااك أكثاار ماان سااابقيهم، وكااانوا أول ماان أسااس نقااد الاادين 
لفلسفة نقد الدين المعاصرة على اإلطالق إذا لم يسبق علاى حاد علام الباحاث أن وجاد مانهج نقاد الالهاوت 

لعقاال مان داخلااه وانااتظم فااي مادارس خاصااة أكثاار ماان المعتزلاة، باال كااان أغلااب فالسافة الطبيعااة وفالساافة ا
والذرية يسعون الستكشاف عالم ما بعد العقال عبار تصاورات العقال وأثبتاوا حقاائق وكلياات الفطارة، وساعى 
فالسفة الالهوت للدفاع عن الوحي بالفلسفة، بينما سعى المعتزلة للنقيض فاتجهوا نحو تصاحيح نصاوص 

الغنوصاية، وأسساوا للعدياد مان  الوحي بالعقال، وكاانوا أول مان زاوج باين منااهج الفلسافة العقالنياة والفلسافة
 الطوائف الشيعية والصوفية والتيارات الدينية الحزبية والقوميات وأحزابها العديدة والمتباينة.

 مشكلة الدراسة:
إن العالقة بين النص والعالقة من القضايا القديمة المتجددة بل وأكثر القضايا أهمية على اإلطاالق 

ها وأسااليب تناولهاا، حياث تشاتبه الارؤ  باين الفرقااء حاول مساائل التقاديم وتختلف غالبا في أدواتهاا ومواضايع
والتأخير بين العقل والنقل، ووسائل التعامل مع النص مما وسع الفجوة بين الفكر االجتماعي والفرد بل وفاي 

 المؤسسات التعليمية داخل الدين الواحد.
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 وتتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي:

 ين فلسفة الدين ومناهج التفسير، وانعكاساتها على آليات التفكير والواقع؟ ما هي العالقة ب
 وعنها عدة أسئلة فرعية.

 ما ماهية الدين وماهية العقل؟  -1
مااااذا تعناااي فلسااافة الااادين مااان منظاااور الفلسااافة البحتاااة المعارضاااة للااادين والعقالنياااة الفلسااافية مااان منظاااور  -2

 المعتزلة؟ 
 أهداف الدراسة:
ضيح العالقاة باين فلسافة الادين وعقالنياة المعتزلاة مان جهاة والاوحي والاديانات مان جهاة تهدف الدراسة لتو 

 أخر .
 معرفة مكانة العقل في النص وأولوية التقديم والتأخير.

 منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة منهج االستقراء والمنهج التاريخي الستكشاف علم فلسفة الدين ومنشأة في الحضارة 

الت التاريخية الغربية حتى استقر كعلم أدرج ضمن حقول الفلسفة المعرفية، ومعالم اإلسالمية والتحو 
 وجوده في العالم المعاصر داخل الحضارة اإلسالمية وخارجها.

 
 

 بين حركتي التراث والترجمة. فلسفة الدينالمبحث األول: 
 أوال: الترجمة واستعادة التراث الفلسفي.

في القرن الثاني عشر مع األسقف ريموندو الكتب العربية  والتها عنونقبدأت حركة الترجمة الغربية  
المترجمين اليهود،  بتوظيفالعربية أرسطو والشروح بدأ بكتب حيث الذي أسس ديوانا خاصا للترجمة 

واستعادة دور تراث اليونان القديم لضمان استمرار الثقافة اليونانية بلغاتها القومية  ةاستعادوتمكن من 
لالتينية ومكانتها التراثية حيث تعتبر اللغة التي بها دون التراث اليوناني والروماني وعلوم اللغة ا

 . 1الحضارات الغربية

                                                           
انتقى األساقفة بفطنة منهجية الكتب التي تتعلق بحضارتهم وتراثهم فعربوا كتاب ينبوع الحياة للفليسوف اليهودي  - 1

جبرول، ورسالة العقل والمعقول للكندي ورسائل النفس والروح لقسطا بن لوقا وكتب الفلك لمحمد بن جابر البحراني 
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النظامية في طليطلة بترجمة كتب الفلسفة والفلك والطب والتنجيم والهندسة  ة ألفونسواشتهرت مدرس
وهي بداية أولى  للغة الكاستيلية العامةالعربية الى ا كانت من اللغةوأغلب المترجمات  ،وعلوم الهيئات

الترجمة  مراكزوكانت طليطلة أهم  لفهم العلوم ومقاربتها في وعي الناس القترانها بالوعي الشعبي.
وفيها أكبر  ،األموية التي كانت تتميز بها الدولة العلوم العربيةالمتخصصة لنقل علوم الفلسفة اليونانية و 

المدرسة االستشراقية التي أسسها الوعاظ بهدف التبشير في أوساط  ستوبها تأستجمع كاثوليكي كنسي 
وأسس آلفونسو أعظم معهد للدراسات الشرقية لتعليم اللغات العربية والعبرية والوعي ، 1المسلمين واليهود

 .2الثقافي الناتج عن مؤلفاتها العلمية
خالل القرن  وشكلوا فريقا من المترجمين كما ترجم اليهود الرياضيات والطب والطبيعة والفلك إلى العبرية

 .3م1260م واشتهر منهم المترجم الكبير موسى طيبون 13
 استراتيجيتان: الترجمة  وقد انتهجت

وهذه االستراتيجية كانت ذات خصوصية  النصوص من العربية إلى اللغات العبرية ةترجم -1
ل أهم العلوم العلمية والعقلية منها أنهم سعوا لحفظ موروثهم اللغوي وذلك بنق حضارية يهودية

والمنهجية إليها وربط المثقف اليهودي بما نقله اليهود بعد التعديل والتبيئة المتوافقة مع معتقدات 
 اليهودية وتراثها الحضاري القديم.

، وتميزت في أنها نشاط اقتصادي الالتينية من العربية إلىالترجمة االستراتيجية الثانية وهي   -2
رعاية أسقف طليطلة وفريدريك الثاني  د لمراكمة الثروة وتحقيق الفائدة، وكانت تحتمارسه اليهو 
 .في صقلية

الديني الذي مارسه المرابطون والموحدون على الطوائف اليهودية والدينية االضطهاد  وقد أسهم
 .4بصحبة الكتب العربية شمال اسبانيا وجنوب فرنسانحو اليهود المخالفة في هجرة 

                                                                                                                                                                             

بعد الطبيعة البن سينا واحصاء العلوم للفارابي وشفاء العليل انظر: يوسف كرم، مرجع ومقاصد الفالسفة للغزالي وما 
 94سابق، ص

 699-698( ص1950)بيروت،  2حتى فليب، تاري  العرب، ترجمة، جبرائيل حيدر، ج - 1
تونس: دار -)بيروت 4، مج 6ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة؛ عصر اإليمان، ترجمة، محمد بدران، ج -2

 43-35( ص 1988-ها  1408الجيل 
-345( ص1997)بيروت: دار العلم للماليين  9كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ط - 3

341 
 21( ص1986)القاهرة: مكتبة الخانجي  1زينب الخضري، ابن سينا وتالمذته الالتين، ط -4
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غرب للمرابطين والموحدين في سياستهم الدينية المتعصبة ورفضهم لآلخر، كما يدينون ويدين ال
 وشروحاتها العربية المثرية للعقل الغربيمعالم النهضة الفلسفية اليونانية بالفضل لليهود الذين نقلوا 

ي وأسهموا ومن جهة أخر  فقد اشتغل اليهود بالتعليم والسياسية في البالط الغرب، ومناهجه الفلسفية
قد سبق الغرب الفلسفي في التطور  الفكر اليهودي الفلسفي في تنمية الفكر المسيحي وذلك لكون 

 .1بسبب اندماجه مع الحضارة اإلسالمية والتنوير
إلى الالتينية التي  ثم ،اللغة العبريةإلى  الذين حولوه أوالا كتاب حي بن يقظان البن طفيل  ومن مترجماتهم

وتعد  2األخر   غات العمق التاريخي للحضارة المسيحية وعنها أخذت اللغات األوربيةكانت تمثل أحد ل
إلى  التي تحولت ،وكتاب مقاصد الفالسفة، وكتاب النفس اإلنسانية ،كتاب التهافت؛ كتب الغزالي

 كتب كما ترجم اليهود وبعضها بداية القرن السادس عشر، ،م12خالل القرن  ونشرت في البندقية الالتينية
الغزالي واستبدلوا الشواهد القرآنية والسنة في كتابه ميزان العمل بالشواهد التلمودية والتوراتية، وتأثر 
اليعقوبي اليهودي صاحب كتاب طوق الحمامة واألخالق المبرز بالفكر اإلسالمي وخصوصا لإلمام 

التراث الحضاري  وقد تمكن اليهود من نقل ، م13الغزالي وأسس مدرسته السكوالئية خالل القرن 
 3اإلسالمي الفلسفي والفقهي وتبيئته ثقافيا
تراث  لمقومات وعوامل النهوض العربي الحضاري، وأدركوا أهميةتفطن فالسفة النهضة والتنوير الغربي 

والذي بلغت فيها أوج نهضتها  الناصر في القرن العاشرخالل عهد الخليفة األموي عبد الرحمن قرطبة 
مالك اسبانيا في الشمال وانتشرت علومها عبر مثقفيها والمترجمين إلى كل م، والمهنية وحضارتها العلمية

 .4المسيحي وأغلب بلدان أوروبا الوسطى
توقفت الحضارة األموية وتحولت قرطبة إلى قوة عسكرية أغفلت الجانب وفي عهد ملوك بني االحمر 

بدأ دور الوسيط والترجمة بسبب الشقاق  الروحي العمود الفقري الستمرار الحركة الحضارية، ومن ثم
اعتمدت على اليهود في  الطائفي والصراع على السلطة، وكان من حظ قرطبة صانعة الحضارات أن

في شؤون العالقات الخارجية والبعوث ملوك غرناطة اليهود  وفي المقابل كان عينالتعريب والمراسالت 

                                                           
 147( ص2006الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مؤسسة  3حسن حنفي، مقدمة في علم االستغراب، ط - 1
)بيروت: دار العلم  8كارل بروكلمان، تاري  الشعوب االسالمية، ترجمة، أمين الفارس، منير البعلبكي، ط - 2

 328( ص 1979للماليين 
-48( ص2003)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1عبد هللا محمد الغالمي نقد العقل بين الغزالي وكانط، ط - 3

48 
 341كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص - 4
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نهضتها وكل المعارف التي أسهمت في اثها اإلسالم ترجمة علومها وتر أيضا مع قرطبة و  الدبلوماسية
 .1العلمية

كما تأثرت الحضارة الغربية بتراث بني هود في مدينة سرقسطة الذين اشتهروا بالعلم والترجمة واشتهر 
منهم األمير يوسف المؤتمن صاحب كتاب االستكمال في الهندسة معتمدا على البيان واألفالك 

دئ أقليدس وكتاب أرخميدس في الكرة واالسطوانة والمخروطات البولونيوس لثيودوسيوس ومنيالوس ومبا
 .2ونظرية األعداد المتآلفة لثابت بن قرة والبصريات البن الهيثم

 المسلمينبفضل فالسفة  الفلسفي عمقها التاريخي الذاتي عبر إعادةتأسست الحضارة النهضوية األوربية 
نقيتها وا عادة ترتيبها وربطها بالواقع، وقد كانت أفكار ابن سينا الذين أفنوا حياتهم لتطوير الفلسفة وت

المعرفة العلمية أضاف إليه من معطيات اإلسالم ما يقربه إلى ؛ حيث تطويرا لطب جالينيوس وابقراط
طور الفارابي مؤلفات ارسطو وأفالطون وربطها بقوانين اإلسالم بما يؤهلها للنضوج المناسبة للحال. بينما 

، كما استطاع الغرب االستفادة من مخطوطات المسلمين وأعادوا نقده وتقيمه والتجربة العلمية العلمي
 .خصوصيات العقل الغربي وحضارتها الفلسفيةوتبيئته بما يتناسب مع 

ولم يكن الغرب المتسع قد اكتفى بمورد واحد الستقاء علوم الحضارة بل كانت له طرقا مختلفة، ومنها 
المسلمين، ومن ثم كانت  مع المحتدمالصراع  نتيجةخالل القرنين التاسع والعاشر  طريق القسطنطينية

التي ترجمة علوم اليونان القديم عن الشروح العربية،  الحركة العسكرية تعمل بذهنية سياسية تم خاللها
ينالوا منه يدركوا ما فيه ولم حيث لم  مخطوطات التراث اليوناني القديمو  قلصت الفجوة بين العقل الغربي

  .3إال عبر شروحات فالسفة الحضارة العربية المبتغى
والذي ونظام تقسيمه للسنة والدورات الفلكية القمري  بالتقويم العربيكنسي الحق  تقويم وتم حينها استبدال

اللغة العربية واستخداماتها الصحيحة في  وأتقنواالشباب المسيحي  وحينها اندفعتقويم قرطبة ب اشتهر
الدينية الرعاية الترجمات القائمة ب وتشكلت منافسة كبيرة بين وقد تعددت مراكز الترجمة، 4العلوم مجال

دعا الملك الفونسو إلى فتح أبواب الترجمة عبر المراكز التي أنشأت ، و سياسيةوترجمات أخر  برعاية 
لكتب اإلسالمية الى في اشبيلية، ومرسيه حيث تم ترجمة العديد من األمهات والموسوعات والرسائل وا

                                                           
أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق، احسان  - 1

 28( ص1975عباس )بيروت: دار صادر 
، 2في العصور الوسطى؛ من كتاب، الحضارة العربية في االندلس، جبرنيت تشارلز، حركة الترجمة الالتينية  - 2
 1350( ص1998)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  1ط
 341كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص -3
 1345، مرجع سابق، ص2برنيت تشالرز، حركة الترجمة، ج -  4
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كليلة ودمنة وغيرها من  باإلضافة إلى كتابالتوراة عن اللغة العربية الى الالتينية  كتاب الالتينية وترجم
 .1العربية عبر مستعربة اليهودالكتب 

 ثانيا: فلسفة الدين.
ل التجربة والنقد كانت هذه العلوم من األهمية بمكان بالنسبة للنهضة األوربية ألهمية الفلسفة في بناء عق

 من جهة الفرق بين الدين وماهيته من جهة، وفلسفة الدين ونقديتها من جهة أخر   بينت العقلي حيث
أن يكون الدين صنيعة إنسانية ليس فيه صفة الوحي، أو أن يكون الدين  :المفهوم والمنهج إال في حالتين

 .الفرعية التي أعادت تفسيرات الوحيأو التفسيرات العقائدية تراكم تاريخي أو منحرف عن الوحي، 
تجدر اإلشارة إلى أن الدين في هذه الحالة يقبل مناهج الفلسفة العقالنية والنقدية والتجريبية وحتى العلمية 

 اإللهية التي تعني دينا حاكما ليس فيه صنيعة البشر.  االنتفاء قداسته
 الخطاب، وبهذاوعاء التكليف ومحل لذي هو ادينا فوقيا يحيط بالعقل  يِ وذلك أن الدين النازل من عل

؛ فالعقل يبحث عن تكليف الخطاب الموجه لهواعيا بالخطاب أو غير واٍع يسقط عنه  العقل فإما أن يكون 
 الحواس هاال تدرك المنزلة للوحي ة اإللهيةالمنزول لمعرفة مضمون ما أراد به النازل، وبما أن القو 

 بالفطرة.بالروح تدفعها للبحث عن المعبود  المادية، إال أن لها حواس مرتبطة
العقل عالمات استفهام عن علة وجوده وموته ومآله ومن الذي أوجده، وكيف وجد هذا النظام  وضع 

أن يبحث عن األدلة الجزئية التي تقوده  منطقيالتساؤالت العقلية ومن هنا كان من المتقن وغيرها 
البديهية، ولهذا النوع من الوحي خصوصيته المنهجية في التناول التصورات العقلية الكلية و  بالضرورة إلى

 والتداول.
بعد أن اكتشف  ؛ وذلكأما فلسفة الدين فهي طريقة نقدية عقلية تسعى لمساءلة الدين ومحاكمته بالعقل

بأدوات القياس الذهني التي  العلميةوالتجربة عنه انحرافاا أو لكونه تناقض مع منطق العقل التصوري 
تعددت أطروحات الدين في التصنيفات  وهكذا، ضبط عقال أو القياس التجريبي للمحسوس العلميتن

أو ميثولوجيا إرهابية، وتربط هذه التصنيفات بين الدين  ةأو طبقي ةاجتماعي أقانيمالبحثية الفلسفية إلى 
 كقو  منظمة للعالقات االجتماعية أو مع ممثل اإلله والشعائر المقدسة. 

النصاوص الدينياة تكارس كال اهتمامهاا للبحاث فاي تيلااِتش إلاى أن فلسافة الادين طريقاة منهجياة  يذهب بول
كيفياة الممارساة التاي تتجساد فيهاا وتبحاث عان العالقاة االرتباطياة باين المعرفاة وسالوك اإليماان، و النظرية 
 1المؤمنسلوك 

                                                           
)بيروت: دار إحياء التراث  2آيبك الصفدي، تحقيق، أحمد األرناؤوط وآخرون، جصالح الدين خليل بن  -  1

 410( ص2000
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الفكرية والمعرفياة التاي تحملهاا الكشف عن أصول المعتقدات ومنابعها والطبيعة الحيوية أو  أيضاا  وتحاول
 .2النصوص المقدسة بمنطق حيادي يبحث عن طبيعة القوة المؤثرة وقوة التأثير

وبما أن فلسفة الدين طريقة منهجية تسعى للبحث عن التجارب الدينية فإن التاري  والعماق الادين مان أهام 
اهيااة الاادين ماان حيااث الاانص، فهاام ماهيااة الاادين ماان حيااث المصاادر ومفااي عليهااا  تسااتندالمجاااالت التااي 

وطبيعاااة الااادين مااان التاااأثير، كماااا تساااعى لالساااتفادة مااان العلاااوم األخااار  وتساااتخدمها للكشاااف عااان النفساااية 
 المتدينة وعلم اجتماع التدين والعادات والطقوس الدينية كثقافة طبقية أو اجتماعية أو جغرافية خاصة.

لتاريخياة التادين كقيماة تقليدياة موروثاة أو لهندساة  يجعل "تيلتش" من الديانات قايم معيارياة وثقافياة تؤساس
يكون الادين  أنأو  ،تحمل هوية خاصةو أو تؤسس لعلم نفس األديان ، علم اجتماع ديني متميز عن غيره
 .3جزء من هذه العلوم ومكمال لها

اتها أصبحت جزءا من الطبيعة أو معتقدقد تعود فلسفة التدين إلى عصر ما بعد الطبيعة في التاري ، و 
المتعددة المحسوسة التي غالبا ما تكون متعة دينية أو ميثولوجيا إرهابية، ثم انفصلت عن معتقدات 

ألثبات معيارا مناهجها  وجعلت ،التأييدهأو  ،األديان لمعارضةإما  هاالطبيعية ومباحثها ومن ثم استخدمت
ج الفلسفة إلثبات الدين بالعقل، كفالسفة الالهوت الذين درسوا مناه؛ 4حقيقة األديان بالمنطق العقلي

 بين حاجة الفطرة للدين، وحاجة المتدين لألدلة العقلية. أدمجتالفلسفات الغنوصية التي وتطورت عنها 
الكتب فقد استفادوا من  ،لم يكتفي المترجمون بالدراسات الفلسفية والعلمية بل ذهبوا أبعد من ذلك

القديس  وطلبعلم والعمل والنهضة الحضارية اإلسالمية؛ األصولية المؤسسة للقيم األخالقية وقيم ال
 ترجموتُ ة، ماركوس توليتانوس ترجمة القرآن الكريم وهي المرة الثانية التي ترجم فيها إلى اللغة الالتيني

الرسالة األساسية لمؤسسة دولة الموحدين ابن تومرت الى اللغة الالتينية وكان الهدف من ذلك تفنيد 
، أسست الكنسية منطق فلسفة الدين لنقد الدين، وكانوا أول 5مية من داخلها تفنيدا فلسفياالعقيدة اإلسال

مناهج  من فتح المجال للفالسفة في تناول األديان ونقدها وتطورت مع حركة التطور الحضاري بدمج
 الفلسفة الطبيعية.

                                                                                                                                                                             
 56ااا51( ص 2007)دار الكلمة  1بول تيلايش، الموقف الديني، ترجمة، مجاهد عبد المنعم مجاهد، ط - 1
 187( ص2004)لبنان: معهد المعارف الحكمية  1شفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، ط -2
  40بول تيليش ، مصدر سابق ، ص - 3
  92( ص1964)القاهرة: دار النهضة العربية  4توفيق الطويل، أسس الفلسفة، ط - 4
عيسى سلمان درويش المعموري، أثر األدب األندلسي في اآلداب األوربية )جامعة بابل: كلية الدراسات القرآنية  -5

 20( ص 2011
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يبيون والعدميون والمالحدة أنها طريقة نقدية شكية يستخدمها الطبيعيون والتجر بلفلسفة الدين وتعرف 
وظفت الحواس لنفي كل ما ليس موجود خارج حيث  ؛إلنكار حقيقة الدين كقيمة متعالية فوق العقل

 إلى عصر فالسفة المدرسة الذرية. ويعود تاريخها، خارج العقل ومنطق المعقوالتالوعي، وكل تخيالت 
والبعض  ،حية إلثبات معتقدات المسيحيةير  البعض أن فلسفة التدين استخدمت من قبل فالسفة المسي

وذلك بنفي التدين  ،ير  أن فلسفة التدين حركة وليدة ابتدعها فالسفة المسيحية إلثبات حقيقة التدين
، 1التطورات المادية الحديثة ومتطلبات التحوالت المجتمعية لتتوائم مع الرجعي واألخذ بمناهج التجديد

الفكر الفلسفي اإلسالمي لتنمية العقل المسيحي  نحوا دراسةالالتين الالهوت و مفكر  توجهبدأت ومن ثمة 
من  بالمعارف والعلوم العقلية، وأسسوا للنظرية العقالنية وفلسفة الدين الدفاعي من مدخل إثبات اإليمان

 .2األدلة والبراهين والقراءة العقلية للمعتقدات والنصوص المقدسة خالل
القارن الساابع عشار التاي جعلات مان اإلنساان المبتكار محاورا  بادأت فاي نأن فلسفة الاديبينما ير  البعض 

للحقيقة كما جعلت من العقل إلها للحداثة التاي بادورها دفعات بالفالسافة للبحاث عان الادين وكشاف ماهيتاه 
يقاااس وبهااذا التحااول أصاابح معيااار الاادين  .3بالعقاال الحااديث التقلياادي ونقااد الاادينبااأدوات المناااهج الحديثااة 

 .معيار حقيقي للتجربةة التي تعتملها الحداثة كبالفائد
 العقل؛ باعتماد 4بحوث وأطروحات فلسفة الدين في نهاية النصف الثاني من القرن الثامن عشرظهرت 

ومن ثم ا، في البحث عن طبيعة المقدسات والظواهر الدينية وتفكيكها وتحليله كوسيلة وحيدة للمعرفة
الروحية والعقلية والنفسية التي تحدد طبيعة الممارسة واتجاهات  تفسيرها بهدف الوصول إلى البواعث

البحث عن أصل نشأة المقدس وتحوالته التاريخية وصيروراته  تحاولومن جهة أخر   ،السلوك
 .5االجتماعية وتجاربه التكوينية داخل المجتمع والشخصية الفردية

                                                           
)بيروت: دار الهادي  1لمعرفية لعلم الكالم الجديد، ترجمة حيدر نجف، حسن العمري، طأحمد قراملكي، الهندسة ا -1
    219اا  215( ص 2002اا 
)بيروت:  4إدوارد بروي، تاري  حضارات العالم؛ القرون الوسطى، تعريب، يوسف اسعد داغر، وفريد داغر، مج -2

 326( ص2003عويدات للنشر والطباعة 
( اإليمان والتجربة الدينية 6بة الدينية، مجلة قضايا إسالمية معاصرة، رهانات الدين والحداثة)علي شيرواني، التجر  -3
 .101اااا99( ص2012 خريف-)بغداد: مركز فلسفة الدين، صيف52اااا51ع 

  51اا  50( ص 2001محمد عثمان الخشت، فلسفة الدين )القاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع  -4
)بيروت:  1اعي، فلسفة الدين؛ في تمهيد لدراسة فلسفة الدين، عبد الجبار الرفاعي "محررا"، طعبد الجبار الرف - 5

 15( ص2014دار التنوير للطباعة والنشر 
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ن عشر هي البداية األولى إلحالل مصطلح وتعتبر المرحلة الزمنية التي بدأت في أواخر القرن الثام
فلسفة الدين بدال عن مصطلح اإللهيات السائدة في التاري  الغربي، ووضعت بذلك أسس المنطق 
الحجاجي للبحث عن وجود اإلله باعتماد العقل والمعقوالت كأدوات ومعايير داللية للبحث عن أصل 

 .1الوجود وموجده
عنها  نشأتوحي والعبادة والمعصية والجنة والنار، أو المبادئ الكلية التي وتخضع المفاهيم الكلية؛ هللا وال

الدين  جعلت منعن بنية التكوين التي  كما تبحث فلسفة الدين 2المفاهيم الدينية للنقد والدراسة العقلية
 ارات،والحضوكل المؤثرات على الحياة العامة، والسياسات  االجتماعية أساسا لتطور المفاهيم والعالقات

 .3وما ينتج عنها من مفاهيم تأصيلية وجديدة تؤسس لما ينبغي أن يكون 
بالدليل العقلي عن ماهية هللا، وطبيعة العالقة  مناهجها وموضوعاتها المقدسة لإلجابةفلسفة الدين تحدد 

هلل وبين  بينه وبين العالم واإلنسان البشري، وما هي طبيعة اللغة الدينية، وطبيعة العبادات بين أن تكون 
للعالقة مع اإلنسان في إطار حاكمية الرقابة اإللهية، ودور اإليمان في تنظيم  ةروحي منظمةأن تكون 

 .4السلوك أو تحديد حركة اإلنسان في الوجود، ومد  العالقة بين العقل والنقل، العالقة بين هللا والعقل
إال  ؛الوحيد ورابطها ،ورها الرئيسومح ،ومع أن فلسفة الدين تبحث عن الدين وهو موضوعها األساس
، وتربط هذه الفلسفة بين الفطرة الدينية 5أنها ال تشكل جزءا من الدين أو عنصرا من عناصره الرئيسية

تخاطبها الديانات أو تتأسس بها فيها جميع الديانات، وهو موضوع الفطرة التي  تلتقيوالعقل والتي 
معيار الدين العام ل وتؤسس، 6لدين دون تخصيص دين بعينهفي إطار البحث عن اوذلك كله  المعتقدات،

ن التمييز بين خصوصيات األديا، وتتجنب أو المفهوم المجرد كمعتقد إنساني مشترك بين الناس
 .7ومراتبها

                                                           
سهيل بشروئي، مرداد مسعودي، تراثنا الروحي من بدايات التاري  إلى األديان المعاصرة، ترجمة محمد غنيم،  - 1
  44اا 39( ص2012)بيروت: دار الساقي  1ط
  92( ص1964)القاهرة: دار النهضة العربية  4توفيق الطويل أسس الفلسفة، ط - 2
  55اا  52بول تيلايش، مرجع سابق، ص  - 3
)بيروت، معهد االنماء  2عادل ضاهر، مادة فلسفة الدين في الموسوعة الفلسفية العربية، معن زيادة "محررا"، مج - 4

  1000( ص1988العربي 
  4اا3( ص2010)بيروت: دار المعارف الحكمية  1ن، فلسفة الدين، ترجمة طارق عسيلي، طهيك، جو  - 5
  15( ص1995)بيروت: دار النهار للنشر  2أديب صعب، المقدمة في فلسفة الدين، ط -6
  8( ص2000)القاهرة: دار الكلمة  1حسن يوسف، فلسفة الدين عند بيرديائف، ط - 7
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الدين أن الفلسفة ليس فيها نزعة دينية متعصبة تمارس سياسة التبشير أو التطهير  ير  أنصار فلسفة
تحدد وظيفتها في البحث المتعمق ة معتقد إنساني عام تشترك عليه اإلنسانية، ولهذا بقدر ما تسعى إلقام

عن معنى الوجود اإلنساني من خالل المساءلة الفلسفية والنقد العقالني لكل المفاهيم والمعتقدات 
 والمنظومات اإليمانية التي تنظم وجود اإلنسان في الدين ودوره في الواقع، وذلك أيضا بالكشف عن

بمتخيل عقالني أو تصور فكري  المرتبط كما تبحث عن حقيقة التأثير الجوانيالمصدر وحقيقة وجوده، 
 .1يوجه الذات من داخلها

"لقد بدا لي أن من الضروري  منها أنه قال:طور هذه الرؤية ووضع عدة مقوالت من يعتبر هيجل أول 
، 2سته في شكل جزء خاص للتفلسف ككل"أن أجعل الدين بذاته موضوع النظر الفلسفي، وأن أضيف درا

أسهم في تطوير هذه الرؤية التي تعود إلى الفيلسوف "سبينوزا" الذي يعد أول من استخدم  وبذلك يكون قد
 .4أن "كانط" المؤسس الفعلي لنقد الدين بالعقل :، وقيل3الفلسفة لنقد الدين

ابتعاث حركتها في االصالح الديني و  لحركة المتتابعةالتاريخية  تولدت هذه النتائج عن اإلرهاصات
عبر  تعصر النهضة في القرن الخامس عشر الميالدية وتطور بالنزعة اإلنسانية كقضية اجتماعية بدأت 

التحوالت االجتماعية بشكل متسارع مع حركة التنوير األوربي في القرن الثامن عشر الميالدي والذي 
 .5وصا في الالهوت الغربيلكل العلوم اإلنسانية وخص اجعل العقل معيار 

بدأ هذا الحقل الفلسفي المتخصص في فلسفة الدين عبر تحوالت اجتماعية كانت تمثل أزمة بين المجتمع 
والمؤسسات الدينية وأزمة بين الدين والقيم اإلنسانية، وكان الالهوت من أهم أدوت تقييد العقل والتطوير 

على مؤسسات التعليم المدينة والدينية وكذلك النظريات  سيطرت الكنيسةحينها و  ،العلمي وحرية التعبير
وتحدد مالمح السياسات  ،الحروب الدينية ، وتقرروفرضت على الممالك تعاليمها السياسية ،االقتصادية

                                                           
)دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب  1ت، التفكير فلسفيا، ترجمة ليلى الطويل، طكريس هورنر، امريس ويستاكو  -1

  358( ص2011
هيجل فريدريك، محاضرات فلسفة الدين؛ مدخل الى فلسفة الدين، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد )القاهرة: دار -2

  23( ص2001الكلمة 
المعاصرة، ترجمة هيثم صعب )دمشق: الهيئة العامة السورية يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية  -3

 ( https://www.jamaa.net/books.library/?id=143035#mainللكتاب سلسلة الكتاب االلكتروني للنشر 
 9_7ص

 51ن ، مرجع سابق ، صاا محمد عثمان الخشت، فلسفة الدي 4
( 2009)بيروت: العارف للمطبوعات  1روبرت س سولمون، الدين من منظور فلسفي؛ دراسة ونصوص، ط -5

 8-7ص

https://www.jamaa.net/books.library/?id=143035#main
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أو سياسات االستيطان واستغالل العبيد كمعطى إلهي؛ وكل هذه السياسات التي مارستها  ،االستعمارية
ة مجددة من داخل النظام التقليدي، ومن ثم بدأت تحوالت سياسية أخر  تسببت بعدة عواصف ديني

وبدأت سياسات دينية جديدة  ،تأطرت بقيم اإلصالح الديني والدين المتحرر عن تقاليد الكنيسة القديمة
 كجزء مؤسس للنظام السياسي الجديد وداعم له وليس فوقه أو مساو له.

 مؤلفهفلسفة الدين" بداية القرن التاسع في "ل مصطلح أص يعتبر هيجل في أرجح األقوال أول من
م بعد أن كانت عباره عن سلسلة محاضرات متعددة 1832 عام فيالمنشورة محاضرات في فلسفة الدين 

حاول عالم االجتماع األلماني "برجر" تطوير ، و 1التاسع عشر ألقاها خالل فترات العشرينات من القرن 
ن-المصطلحض صك البعإليه  ينسب-فلسفة الدين  في هذا المجال أو شيئاا كان في الحقيقة لم يبرز  وا 
ن كان قد تطور، 2هيجلفريدريك كالذي قدمه  يقدم جديداا  هذا المصطلح بإضافات نوعية مع "ستيورات  وا 

بحوث  كانت، ومن جهة أخر  هامناهجالفلسفة ب مل" ومن ثم أصبحت النصوص الدينية ُتقاضى أمام 
 .3الكثير من الفالسفة وأردفت خلفها النقدالمجال محط  الفالسفة في هذا

في قراءة منهجية أخر  ل "تيلاِتش" يؤكد على أن الدين هو الذي يسعى لتحقيق إمكانية الوجود والواقع 
لوعي ألنشطة ا المبتعثون من الناحية النظرية والجمالية والعملية، ويربط بين الشكل والمحتو  والماهية 

 .4السلبية وااليجابية االروح والواقع بتأثيراتهالنفس و ستكشف تجليات المطلق على تُ حيث  ؛الديني
لتشريح بنية الدين واستكشاف طبيعته كمنظومة  بطريقة منهجية أكثر تفصيال تسعى المناهج الفلسفية

ي أو كآلية تفكير ناظمة لتفسير قضايا الوجود، واستدراك التصورات الت ،معتقدات وممارسات مترابطة
وقواعده المحددة  ،ومراتب الوجود وتدرجاته، وتحوالته في التاري  ،تحدد طبيعة العالقة مع اإلنسان والكون 

ماهية العالقة بين المتناهي والمطلق، تبحث عن وتصوراته المسبقة عن اآلخر، أو  ،لضوابط التفكير
الدنيوي، أو أنماط التفكير األخر   وطبيعة الرؤية التي تحدد طبيعة العالقة بين التفكير الديني والتفكير

والقواعد العقلية، أو المنطقية التي تحدد بداية النشأة والتطور التاريخي وانحطاطه، أو نهايته، كما تسعى 
 .5لتحديد مصادر الدين في العقل والطبيعة والنفس والمصدر

                                                           
  51- 50ا محمد عثمان الخشت ، السابق، ص  1

 ,Rashdall, Hasting, Philosophy and Religion, Connecticut(USA: green wood pressا -2
Publishers West port, 1970) p.115  

   53اااا  51محمد عثمان الخشت، مرجع سابق، ص - 3
 116_114، 76اا 73بول تيلايش، مصدر سابق، ص  - 4
  35محمد عثمان الخشت، السابق، ص -5
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 التسمية باستمرار بقااء التااري  ارتبطت وحينها ،برزت السلطة الزمنية كمفهوم ديني منظم للحياة التاريخية
، ومن ثم تشكلت الحتمية التاريخية في الفكر كذاتية مستقلة التأثير فيه وأ ه كمصدر مستقل،التأثر بتارة و 

العقالني والفلسفة المادية كمفهوم مرادف للسلطة الزمنية في الفكر الديني المسيحي، وبرز مفهوم الحتمياة 
على خالف وتضاد  وبرز كعنصر مناوئ عقل الطبيعي، أو العقل التاريخي، اللفكرة  تالتاريخية التي أسس

مع مفهوم الزمان في النظرية السياسية اإلسالمية، التي تجعل مان التااري  بسااط الازمن المكااني، المحايط 
 للوقائع الماضية لضمان إدراكها وتطويرها، وليس باالستسالم والخضوع.

دتااه بمااا يخاادم المصاالحة اإلنسااانية، وماان اإلرادة والمكااان والاازمن نشااأ فاااإلرادة حاكمااة علااى المكااان، وقائ 
ومان ثام وضاع  ،وقاف تومااس هاوبز علاى أساباب الحاروب الدينياة فاي أوروبااوقاد ، مفهوم السالطة الزمنياة

في المبادئ والصراعات  المنطقي مبحث الدين ضمن أعماله الفلسفية للربط بين التجربة السياسية والتفكير
وخلص إلى أن المصلحة تقتضي فارض ألوهياة ديان الدولاة ، خرج بوعي جديد ورؤية جديدةحيث ؛ الدينية

ومان  ،تندرج الكنيسة تحت إطاره كدين خاص بجانب ديان الدولاةو  ، أو الدولة كإله عام لجميع المواطنين
ضااء الخااص ثم قسم الفضاء الجغرافي إلى الفضاء العمومي وفيها فقط تساري تعااليم وقاوانين الدولاة، والف

ومان ثام  الاذي هاو حاق للدولاة، ويجب أن يكون سرا في فضاء محدود يحظر وجوده في الفضاء العمومي
تنوعت العبادة إلى عبادة عامة تحترم النظام والقانون وهي عبودياة حارة، وعباادة خاصاة سارية مقيادة بقاوة 

هي حاق مشاترك للجمياع وفقاا لمبادأ  يمارس معتقدوها التدين بحرية دون إزعاج للقوانين العامة التي الدولة
 .1المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون 

ياار  هااوبز أن الحاارب الدينيااة إنمااا كاناات نتيجااة لسياسااة الكنيسااة التااي تفاارض علااى الناااس التبعيااة بااالقوة 
مطلااق لكونهاا متماهياة فاي ملكااوت الارب وباذلك تمااارس االساتبداد باسام اإللاه وتطالااب الماواطنين باالوالء ال

وأمنها وتدمر األخالق  ،من الدين منجما للحروب الدينية التي تهدد مدنية الدولة وتجعل ،والتعبية المطلقة
 .2االجتماعية

ن كاناات  ؛اعتباار العقاال أساااس الاادين فااي المااذهب الطبيعااي؛ بالنساابة لديفيااد هيااوم ألنااه جاازء ماان الطبيعااة وا 
دياناة  وأضااف باأنإلاى االعتاراف بوجاود خاالق عظايم،  يقاود أيضاا بنيته التامة في الطبيعة البشارية؛ فإناه

                                                           
مركز اإلصباح -)دار الفجر 1جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية الستراتيجية العالقات الدولية، ط - 1

 72( ص 2018ية والسياسية واالستراتيجية للدراسات الحضار 
)أبو  1توماس هوبز، اللفياثان، األصول الطبيعية والسياسة لسلطة الدولة، ترجمة، ديانا حرب، بشر  صعب، ط 2

 23( ص2011يناير  1432-كلمة–ظبي للثقافة والتراث 
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نمااا الاادين التااي تصااطنعه الدولااة وتقدمااه  تتولااد الريبااة ماان الكنيسااة أو الاادين الخاااص ال يخلقااان الريبااة، وا 
 .1للناس

نتيجاة للرهباة والخاوف ك ؛وير  بول هاريسو في قراءته عن التطور أن الدين ابنا للطبيعة بالفعل التااريخي
ومان ثام نشاأت  وتقيد حرية اإلنسان بمخالفتهاا، ،وتكرس االعتقاد بعبادتها ،ا الكوارث الطبيعيةالذي تحدثه

وأن  ،فكرة التوبة والقرابين تجنبا لشرورها ويمكن النظر إلى التقليد الروماني الذي نشأ فيها التفكير الخرافي
ومان ثام نشاأ  ،تبدل بالتعادد اإللهايهذا النموذج الديني في التفكير غيب العقل، وأن غياب اإلله الواحد اسا

الصااراع بااين االحاديااة والتعدديااة فااي عااالم األفكااار الثيوقراطيااة، وتشااكلت ثقافااة تعاادد اإللااه كمباادأ تأسساات 
عليه أخالق التسامح والتعايش، وفي المقابل ال تقبله ديانة األحادية ثقافة االندماج السائد في التعدد؛ وأن 

أمااا رسااو فقااد رفااض الاادين الطبيعااي أو ديانااة الااوحي لكونهااا  .2طاااق العقاالالاادين التاااريخي يتطااور خااارج ن
تنااتظم فااي مؤسسااات إنسااانية موجااه تخلااق العاادم والفوضااى؛ فالاادين إحساااس فطااري فااي القلااب يقااود الناااس 
إلاااى التاااراحم والفعااال االجتمااااعي المتكامااال ويشاااكل رباطاااا مااادنيا يخلاااق الماااواطنين الصاااادقين علاااى القااايم 

 .3الفاضلة
  

                                                           
 14د، دمشق، دت( صديفيد هيوم التاري  الطبيعي للدين، تعريب، حسام الدين خضور، دار الفرق - 1
 جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية الستراتيجية، مرجع سابق، بتصرف - 2
 جان جاك روسو، في العقد االجتماعي، ترجمة، ذوقان قرقوط )بيروت: دار العلم، د.ت( - 3
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 بحث الثاني: الم
 العقل والفلسفة بين األصوليين والعقالنيين.

 
بين  التي جمعتالخالصة األصولية ذات منشأة عربية وهي العقالنية : العقالنية أوال: األصوليون 
، وهي األكثر اقترانا بالخصوصية والمحددات الواقعية ومحددات المنطق اللغوي، ،محددات الوحي

 الذي وضعه الشافعي، ، والفرق كبير بين المنطق الصوري اللغوي اإلسالمية للحضارةالحضارية والثقافية 
ألرسطو، من حيث البناءات واألطر  ة الفلسفية اللغوية أو اللوغوس وفلسفة الكلمات العقليةوالعقالني

 استند الشافعي في تأصيله عقالنية، وقد والتكوينات الذاتية والفيسولوجية والسيكولوجية والسيسيولوجيا
ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآناا } واستقراء القرون التاريخية لإلسالم وخصوصا الصدر منه اللغة على نصوص الوحي

 .1{لََّعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  َعَرِبيًّا
جعل له ثم من اللغة منطق صوري من حيث تصورات العقل في المطلق والمعقول،  الشافعي علج

في اللغة، ومن ثم سعى لوضع قواعد األصول لتنظيم طرائق مكانة الفعل  حددتمقاربات تاريخية 
الغاية التي أشار إليها القرآن ، و ومواضع التفصيل ،وتوسيع مدارك االستنباط واالستقراء ،االستدالل العقلي

ِلكَ }بقوله  لُ  َكذََٰ ن بدأ التصور اإلسالمي من النص فإن التصور، 2َيْعِقُلوَن{ ِلَقْومٍ  اآْلَياتِ  ُنَفصِِّ  حاصل وا 
 بين وسيط   كما كان وتسعى لتنزيله، للواقع عبر أدوات منظمة لوجودهمقاربته  وتدرج في ،في العقل
 الذي يقابل العقل الوسيط عند الفارابي. ، وهوتوجيه الوحيو  المعقولية

 قراءة؛ من خالل األمة من األمية والجهل إلى علم العقل والوجود األصولي أن ينقل التنظيماستطاع هذا 
، وارتباطها بمتطلبات الحضارة ومصالح اإلنسان. الوجود في عالقاته وأسراره وقواعده ونظمه وسننه

اإلنسان وأخيه وعالقته ضرورة تنظيم العالقة بين  تؤكد علىالتي  من جهة أخر  وهي وقراءة الوحي
 .3الوجود والموجود وفق قوانين ناظمة للمصلحة المعتبرة والمصلحة اإلنسانية

وتتسم بالقابلية والقدرة  ،العقالنية األولية لفهم الواقع في إطار النصوص وتوسيع مدارك االجتهاد وتهدف
على مواكبة األحداث والتنبؤ بها ووضع االحتماالت والحلول والبدائل المناسبة. وأكثر هذه األدوات 

اقع؛ الِقياس، والستحسان، العقالنية المنظمة وفقا للمنطق العقلي الرابط بين محددات النص ومحددات الو 

                                                           
 ( 2سورة يوسف، آية ) -1
 (  28سورة الروم، آية ) -2
 10-9( ص1983)بيروت: مؤسسة الرسالة  1رآن الكريم من العلم، طخليل،  مدخل إلى موقف القعماد الدين  -3
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محل إجماع وهو . 1الفكر والنظر ومردها جميعا إلىوالمصلحة الُمرسلة، وسد الذرائع، واالستصحاب، 
تندرج تحت نظام األدلة الشرعية وفقا للتراتب ، و األصولية العقالنية التي أسسها الفقهاء بالعقل والنظر

حول نظام األدلة وتتفق من حيث المفهوم واآللية، وقد وفقه الواقع، وتختلف التسمية  ةالعقلي والمصلح
 . 2ذهب إلى هذا اإلجماع اإلمام السبكي 

نجد أن العقل عنصر محدد بين المعقوالت ؛ وانطالقا لألصل العقالني للغة في األصولية الفقهية
رأي واإلدراك البالعقول وتقاس  منازلتتراتب كما وهو نقيض الحمق،  مصلحة والمفسدة،ونقيضها، وبين ال

التمييز بين المصلحة ونقيضها، وضابط  أداةالعقل ؛ فوالفهم والقدرة على التصور الحاصل والمتوقع
السلوك وناظمه وألهميته تتعدد مسمياته بمترادفات تحدد طبائعه كغريزة واحساس واختيار، فهو اللب 

 . 3والحجر والحلم والحجى والنهي وملجأ النفس عند الحاجة وفي المهالك
وبصفاته وردت مع ، 4وألهمية مكانة العقل في الوحي فقد وردت مادة العقل في القرآن تسعاا وأربعين مرة 
اللب، الحلم،  بمعاني؛ كل آية مرادف له أو اقتران ذهني يبنى عليه، إلى جانب الترادف اللفظي للعقل

والتدبير، النظر والتنظير، التذكر ؛ التفكير والفكر، التدبر بإشارات وردت بعض أفعاله وصفاتهو  الحجر،
والتذكير، االعتبار والتعبير، الفهم والتفهيم، والعلم والتعليم وكلها تتأطر في لفظة الفقه الذي تأسس به 

 . 5علم الفقه واألصول
ير  الغزالي أن تحديد العقل يحتاج إلى معرفة ماهيته وحجمه، لذلك وصفه بالمطلق من حيث الماهية 

تحديد أنماط  التي يالزمهايمكن قياسه وضبطه، وهنا تختلف أنماط التعيين  ؛ وهو مافقط وحدده بالفعل
علم الضرورة، وهي القوة المهيئة ل ويستنبط عنه عدة علوم يمكن تقسيمها إلى: التوصيف من حيث الفع

التي لها  من خالل التجربة؛ الذي يأتي والعلم المستفاد؛ وهي .المدركات النظرية معلتعاطي للإلنسان 
العقل الحاوي للتجربة قيمة التجريب كعلم ارتقائي و  الفاعل إلى قيمة العقلية، وتجمعدور في تنمية الخبرة 
 ،التأمل في حوادث الوجود والكون وما وراء الكون  و أداتهالفكر وه ويطلق عليهامن الواقع إلى الذهن، 

هيئة الجلوس بهيئة الفكر، وهناك العقل  طتربويوصف صاحبه بالوقار والهيبة والصمت والسكينة التي 
                                                           

(، )بيروت: مؤسسة الريان للطباعة 1عبد هللا بن يوسف الجديع، تيسير علم أصول الفقه، للجديع، منشورات) -1
 57( ص1997والنشر والتوزيع 

)بيروت:  6محمود محمد عمر، ج محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، التقرير والتحبير، تحقيق، عبد هللا -2
 139( ص1999دار الكتب 

 459، مادة )عقل(، سابق، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج -3
  575( ص 1364محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم )القاهرة: دار الكتب المصرية  -4
)مكة المكرمة: دار عالم  1لية النقلية على أصول االعتقاد، طسعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي، واألدلة العق -5

 35( ص 1419الفوائد 
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 تقتضيالمهام  تنوعأن والمصلحة، حيث الجمعي وهو الذي يجمع بين العلم والعمل باعتبار المنفعة 
 . 1اختالف الحدود

والعقال فاي معناااه اللغاوي نااظم للمنطااق اللفظاي وضاابط للفااظ بمعنااه باين الفضاايلة والرذيلاة والعلام والجهاال 
ولمسؤوليته االجتماعياة  ،لضرورتها في احتمال األمر أو العاقلة؛ هذا سميت الدية بالعقلواألمر والنهي ول

 .2العقل االجتماعي، كما يبدو في مقاييس اللغةونسميها نتائجهم  وتتحمل ،في ضبط افرادها بنظام العدل
ر فاي وتنظا االستفساراتوذهب ابن تيمية إلى أن العقل قوة غريزية بالطبع وهي نزعة تبحث عن 

وتاااربط باااين الماضاااي والمساااتقبل بااارابط الحاضااار،  ،وتبحاااث عااان حلاااول وتختلاااق االحتمااااالت ،شاااكاالتاإل
وضااع التصااورات المطلقااة والمعقولااة وهااو وقااول اباان حنباال وجماعااة فااي فالنزعااة هااي طبيعااة ذاتيااة للعقاال 
لوثيقااة بااين االرتباااط طبيعااة الصاالة ا حيااث يعكااس ؛الاانفسو العقاال  تاارادفالساالف، بينمااا ذهااب آخاارون إلااى 

مااادركات العقااال والاااوعي والعلااام، ويتفقاااون علاااى أن العقااال مااان العلاااوم الضااارورية وكمنزلاااة البصااار و الااانفس 
 .  3بالنسبة للعين، والروح للقلب، والذوق للسان، والسمع لألذن

أو المفهااااوم  ،فتساااامى إدراكااااا اتوياااار  بعااااض المعاصاااارين أن العقاااال أداة معنويااااة تنااااتظم بالماااادرك
والموازناة والمقارباة باين النقاائض وعلاى أسااس  ، وفاي االختياار التمييازالنظرالمنظور  فيو وتسمى فهما، 

والعالقاااة باااين الااادور والفعااال،  وربطااات باااينالتكلياااف  اتمناطاااحاااددت هاااذه الصااافات األداتياااة فاااي العقااال 
 .4العالمين؛ المقدس والمدنس

عاادة عنادما يشاار إلاى فاي الادماغ وهاي اإلشاارة المكتسابة بالالعقال  ذهب البعض للربط باين محال
المعاني والتصرفات باإلشارة إلى الرأس محل العقل، وهو محل التصور  ارتبطتالرأس بنفي الجنون، كما 

ذا اختل العقل وفقد القدرة على التصور اختل تبعاا لاه  ،الذي يتحكم بالقلب المسؤول عن تصرفات البدن وا 
وظيفي اباان تيميااة المعااروف بشااي  اإلسااالم حيااث وقااد ساابق فااي هااذا التقساايم الاا، 5القلااب وتصاارفات الباادن 

                                                           

 1، ط1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى تحقيق، محمد عبد السالم عبد الشافي، ج -1
 23( ص1413)بيروت: دار الكتب العلمية 

)دار الفكر  4غة، تحقيق، عبد السالم محمد هارون، ج معجم مقاييس الل أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، -2
  70 - 69( ص 1997للطباعة والنشر

)جامعة  2، ط2أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، االستقامة، تحقيق، محمد رشاد سالم، ج -3
 162-161( ص2011محمد بن سعود: إدارة النشر والثقافة 

( ص 1980يمان، أزمة العقل المسلم )الواليات المتحدة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي عبد الحميد أحمد أبو سل -4
119 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق، محمد  -5
  84-83( ص 1413)وزارة األوقاف السعودية  1الزحيلي، نزيه حماد، ج
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ميااز باااين الااانفس العاقلاااة التاااي تااانظم التصاااورات النظريااة وتضاااع القواعاااد االجرائياااة وقوانينهاااا المنظماااة بماااا 
وتساعى لتطبياق نظرياات العقال وأواماره فاي  ،يتوافق مع الواقع من خالل الانفس الفاعلاة التاي محلهاا القلاب

عان الفعال  الماادي الممياز وعاالم التجسايد أو الفعال ،لتصور المطلق أو المقيادالواقع فيجتمع بينهما عالم ا
وهاااو قاااول عااان اإلماااام أحماااد، بينماااا ياااذهب  ،أسااااس علماااي قدماااه األطبااااء حياااث اساااتندا علاااى التصاااوري، 

بوصوله إلى الدماغ فهي عالقة تعاضدية تبدأ  آخرون إلى أن القلب هو محل العقل وال يكتمل تصوره إال
 .1وينتهي بالدماغ من القلب 

نماا  ةعلميا دالئال وهذا الربط المحلي لايس لاه قاول  فاإنعلاى تفساير الانص القرآناي، وباذلك  ُبنايوا 
ابن تيمية أكثر اقترانا بالشواهد المادية للعقل عبر معايير الفعل كقوة مادياة والفكار كقاوة عقلياة.  ومصادقا 

التصااورية، والمحسوسااات الماديااة المنطبعااة فااي لمااا ورد ماان تعاااليم قرآنيااة تحااض علااى اسااتعمال العقالنيااة 
 اَل  َفِإنََّهاا ۖ   ِبَهاا َيْساَمُعونَ  آَذان   َأوْ  ِبَهاا َيْعِقُلاونَ  ُقُلوب   َلُهمْ  َفَتُكونَ  اأْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَفَلمْ }قال تعالى:  الذهن
ِكن اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى ُدوِر{ ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ  َتْعَمى َولََٰ  .2الصُّ

يعتبره الحارث المحاسبي من العلوم الخفية التي ال يمكن ضبطه في تصور شكلي، ولم تتشكل في 
هيئاتها المادية على العباد مع أنه أهم مكونات البدن على اإلطالق، وال يمكن قياسه بالحواس وتحديد 

الصفة كغريزة لونه وطعمه وحسه، وهو مصدر الحواس غير المتشكلة في هيئة بارزة ويدركها بالطبع و 
موضوعة في أكثر الخلق وغريزة إلهية وضعت بعلم اإلله الذي عجز إدراكه به علم البشر، وسماه هللا 

 .3بفعله وقرنه بتكليفه وجعله محط األمر وموضع الحكم والحساب
 ويرادف ابن تيمية بين العقل كغريزة والعقل كنوع من أنواع العلم وبه يقام االستدالل وبموجبه يستوجب

 .4العمل، وأن التصور والعمل علم من اختصاص العقل
ومن ثم وصفه كعرض محسوس ال تدركه الحواس المادية ويحال تحديد كنهه وماهيته مع كونه العلم 

. وتتباين مراتب الوصف 5كناظم للتصور، وعمل كناظم للفعل، وغريزة ُمقتضية وضرورية وضعت لذلك
                                                           

)زارة الشؤون اإلسالمية والدعوة  9عبد الحليم بن تيمية، مجموع فتاو  شي  اإلسالم أحمد بن تيمية، ج أحمد بن  -1
  303ص ( 1425واإلرشاد السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 (46الحج : آية ) -2
الراية  دارلطفي محمد الصغير ) عبد هللا محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا، العقل وفضله، تحقيق، -3

  12للنشر والتوزيع، دت( ص 
  539، مرجع سابق، ص 7ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج -4
( 1411)جامعة محمد بن سعود  2، ط10ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق، محمد رشاد سالم، ج  -5

  302ص 
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عقل دون ماهية ومكان وبذلك يمكن وصفه بالعقل المدرك أو عقالنية للطبيعة الغائبة والحقيقة الفعلية لل
ويرتبط بالعقل علم الضرورة وعلوم الفطرة وهي من الكليات البديهية، والعلوم النظرية وعلم . 1التمييز

وهناك علم الدليل ، التجربة وهي من العلوم الواقعية والتصورية وهذه تأتي مجردة أو متصلة بدليل الوحي
 َما َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  }َوَقاُلواويعبر عنه القرآن بقوله تعالى:  2تبط بنص الخطاب وعلوم الوحيالمر 
ِعير{ َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا  . 3السَّ
حيث أن وير  الغزالي أن أشرف العقول ما اجتمع فيه العقل والسمع، والرأي والشرع، واألصول والفقه،   

 وذلك أن، 4ويذم التقليد الذي ال يتلقاه العقل بالتأييد ل،بين صفاء الشريعة وصفوة العقيوافق هذا التنظيم 
وبهما  ،وبهما تقام حجج العلم واالستدالل ،بين صحيح النقل وصرح العقل اإلسالمية تكاملالعقالنية 

 اقض بينهما.. وال أصل مطلقا للتن5الحجة وقوتهما في هذا التعاضد المنطقي لحماية المصلحة ورعايتها
فالنص والوحي والرسالة جاء لمخاطبة العقل بالمعقول والدليل والفطرة فكان له برهان سمعي ونصي 

ويختار سبيل السعادة والنجاة وهي ، يتوائم مع طبيعة العقل بالقبول ويميز فيه بين السبل المتعددة
بالعقل  غيره؛ فيقاسأو  ؛النصالمصلحة المعتبرة عقال ونصا، وما دونه من رأي وكتابات إنسانية في 

 .6والرأي حيث تتباين األفهام واآلراء، ويميز العقل بين الحق وضده والحقيقة ومتوهمها

تاري  الحضارة اإلسالمية وأثرت في معالم الحضارات  هاالتي ملئت كتب-ولم يرد عن العقالنية األصولية 
العقل أن قالوا بتعارض  ولم يرد عنهم  ،لعقلأن قالوا بتناقض النقل وا -األخر  وحفزت العقل العالمي

وهنا يمكن التمييز بين  7وافتقار الثاني إليه ،النقل برأي وقياس، ولم يتقدم العقل على النقل لحاجته له
العقل المقيد أو العقل الجزئي الذي ال يتجاوز المعقول وهو العقل اإلنساني المركب عبر آليات الحواس 

مادية، والعقل الكلي الذي يتجاوز المعقول بتصورات تفرضها الضرورة والطبيعة المقاربة للمحسوسات ال
البشرية وجوهرها النابع عن الفطرة الروحية والفطرة العقالنية الفوقية المتعالية عن الحواس، والعقل الناظم 

 والرابط أو الوسيط  وهو الوحي الناظم بين العقالنية الكلية وعقالنية اإلنسان المادية.

                                                           
  287، مرجع سابق، ص 9ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج -1
  31- 27سعود العريفي، سعود العريفي، مرجع سابق، ص  -2 
 ( 10سورة الملك، آية ) ( 3
 4، مرجع سابق، ص1بو حامد الغزالي، المستصفى، ج -4
، 2محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد هللا، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ج  -5

 458-457( ص1408)دار العاصمة  1ل هللا، طتحقيق، علي بن محمد الدخي
 136-135مرجع سابق ص  ،13ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج -6
 30-28نفسه، ص  -7
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 انتحاليهوقد أثبتت التجارب التاريخية ُسقط العقل المجرد في تفسيرات النصوص الدينية، في ظواهر 
براز المعتقدات السياسية، والتنظيمات اإلسالمية الحزبية أو ا  بين الوحي والعقل كأداتين لنشوء و  زاوجت

و القومية ومعتقدات الثيوقراط أ ،الطائفية المتعصبة، والمعتقدات الشخصية، والمعتقدات الدينية الجهوية
المصالح العامة، وأورثت الصراع  وخصخصةالطبقية وغيرها من التجارب التي قدمت العقل على النقل، 

 بالوحي. المقدسة الديني والعقائدي والسياسي باسم الدين الذي أنتجه العقل، وليس العقل الذي حفظ قيمته
ولوال الرسالة "الوسيط الناظم )الوحي( حيث ذكر ابن تيمية ولهذا ركزت األصولية العقالنية على العقل 

والشر والخير في دنياه وآخراه،  ،والمضار والمنافع ،والوحي لم يهتد العقل إلى تمييز المفاسد والمصالح
وبين لهم به طريق ، وكان من تمام النعمة أن الوحي والرسل قد حددا مسارات العقل بما ينفعه ويعقله

 .1"تميزوا عن البهيم والنعم وعلى أساسهما يكون التصنيف بين البريةوبه  ،الصراط

وبينه ووافق  ،ما أرشد إليه الوحي ؛وحدد تبعا للعلوم منازل األدلة وقسمها إلى األدلة العقلية وأحسنها
ة وبما يدفع عن العقل الحير ، العقل الكلي والفطرة، ومنها األدلة السمعية التي تنظم الشعائر ومواقيتها

، 2وبهما ينظر إلى ما وراء الغيب المنصوص عليه /واإلحباط، ومنها األدلة المختلطة بين العقل والنقل
كتسب بالتجريب؛ فالعقل كما يوهناك العقل الدنيوي الذي ينتظم في إطار المصلحة ويدفع عنها المفسدة و 

 .3ذكر ابن تيمية يدل على صدق الرسالة داللة عامة مطلقة 

أو  ،ويذم منها ما عقال بدعيا ليس مقترن بدليل منصوصي محمود عند األصولية السلفية، والنظر العقل
: تعالقال  4دليل معقول، ولذلك اقترنت اآليات بالعقل ألهميتها في النص ولكونه وعاء النصوص والفعل

َر أُ } بَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ   .5{ْوُلوا األَْلَبابِكَتاب  َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرك  لَِِّيدَّ
أحكام عقلية خالصة ومردها إلى المصلحة، أو المصالح  :أما الشاطبي فقد قسم األحكام وفقا لصفتها إلى

المتجددة مع وقائع التاري  واألنفس والزمان وحددها بضوابط منهجية حتى ال تكون مدخل للهو  
" كل أصل لم يشهد له نص الناس فقال: واستغالل النصوص بما ال يتوافق مع مقاصد الشارع ومصلحة 

معين، وكان مالئماا لتصرفات الشارع ومأخوذاا من أدلته فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك 

                                                           

 246، مرجع سابق، ص9ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج  -1
 139 – 137، مرجع سابق، ص13ابن تيمية، مجموع الفتاو  ج -2
 138، مرجع سابق، ص 1درء تعارض العقل والنقل، ج، ابن تيمية - 3
  178- 176العريفي األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، مرجع سابق، ص  - 4
 ( 29سورة ص، آية ) -5
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األصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاا به، ويدخل تحت هذا ضرب االستدالل بالمرسل الذي اعتمده 
ن لم يشهد له فرع أ  .1صل معين؛ فقد شهد له أصل كليمالك والشافعي، فإنه وا 

"إن والقسم الثاني: األحكام شرعية ومردها إلى الشرع ال مجال فيها للهو  المجرد عن النص حيث قال: 
اتباع الهو  في األحكام الشرعية مظنة ألن يحتال بها على أغراضه فتصير كاآللة المعدة القتناص 

لما في أيدي الناس، وبيان هذا ظاهر من تتبع مآالت  أغراضه، كالمرائي يتخذ األعمال الصالحة ُسلِّماا 
فالعقل وعاء النقل، ووعاء الفطرة التي تر  وجود هللا ؛ 2الهو  في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراا"

وبذلك قرر  ،والنبوة بالحاجة لذلك، وهي الحاجة التي تدفع بالكثير لتأليه ما يرونه تفسيرا للحاجة الروحية
ألنه يتسق بفطرته وأدلته مع الوحي؛ وهو الذي يدرك بأدلته  ؛ين أن العقل أساس النقلعلماء المسلم

لم  ألنه ؛أن ايمان المقلد مردود أيضاا  العقلية معجزات النبوة ويثبت صدقها، وقد قرر فقهاء اإلسالم
 .3على حجة إيمانه يتأسس على برهان ولم يقام

مشااروط، وشاارطه أن يكتماال الفهاام بااه كمقدمااة ألناازال قااوانين الواقااع الااذي يناااط بااه الااوحي هااو الواقااع الإن 
وقواعد السياسة واالجتماع والقضاء والتربية والفكر؛ فالعالقة بين النص والواقاع عالقاة تفاعلياة ومعلام مان 

 .4معالم الحياة المتنوعة، فيكون وظيفة الوحي موازنة الثوابت والمتغيرات وترجيح المصالح وتعليتها
 نية الفلسفية.: العقال ثانيا

العقلية للعقائد  المبادئ ، واعتمدتاالعتزالفكرية بدأت معالمها بمدرسة هي حركة العقالنية الفلسفية 
 ،كمناهج مفسرة لنصوص الوحي الحديثة والمعاصرة فلسفة الدين ومضمونها هو ما تتناوله 5اإلسالمية "

عقائد عقالنية بحتة وقواعد منهجية وأخذت تحديدا بالمنطق السفسطائي واألرسطوي، وبذلك تشكلت 
 .6أخذت الثقافة الفلسفية اليونانية والعمق الحضاري الثقافي الغربي

                                                           
 33-32( ص1997)السعودية: دار ابن عفان،  1، ط1الشاطبي، الموافقات، جأبو إسحاق إبراهيم اللخمي  -1
 229، مرجع سابق، ص2، ج أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي، الموافقات -2
-71( ص2001)بيروت: مؤسسة الرسالة  1القرضاوي، في الطريق إلى هللا؛ الحياة  الربانية والعلم، طيوسف  -3

72 
)سلسلة العلوم  3فاروق السامرائي، تعزيز فقه الواقع في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، مجلة أبحاث اليرموك، ع -4

 172ص( 1997اإلنسانية واالجتماعية
  103( ص1967عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية )بغداد: مطبعة االرشاد  -5
 119نفسه، ص -6
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ولذلك ناقضت العقل كمبدأ لها محددات ثابتة ، ولم يكن تعددت العقائد والفرق بتعدد مصادر المعرفة
 1اثنتي عشرة فرقةإلى عتزلة فرق الم أولي للتمييز والتقديم، مما أد  إلى تعدد المناهج ومن ثم تعددت

وذهب البغدادي أنها بلغت عشرين فرقة وكل فرقة  3وعدها الرازي سبع عشر فرقة 2وقيل ثالثة عشرة فرقة
 .4تكفر سائرها

العقل المجرد في أمور العقيدة من مدخل العدالة والقدر  اعتملتحركة عقلية  تعتبر مدرسة االعتزال أول
، كان اللوغوس هو النواة األولى للتصورات اللغوية بينما 6لقدرة واالختياربين ا ومن جهة الربط 5والذوق 

 كان العقل النواة األولى للتصورات الذهنية وما يتم ربطه باللغة يعد منطقا عقاليا.
بينما توسعت فلسفة اللغة لتتجسد في المسيحية وكما تم الربط بين معتمالت العقل ومفاهيم اللغة، 

اقع من مدخل الحلول فكان المسيح عليه السالم كلمة إلهية حلت في الجسد البشري، ارتبطت اللغة بالو 
واختلفوا في طبيعته أهو تجسيد لألعلى أم ارتقاء لألدنى، ثم بحثوا عن صفته البشرية وصفته اإللهية 

المسيحي  ونتيجة لهذه الفلسفة الالهوتية تعددت العقائد، بينما نهجت المعتزلة نهجا آخر مناقضا للتقديس
وبذلك تساوت مع المسيحية في تجسيد الكلمة  ،القرآن مخلوق  حيث زعمت بأنلمفهوم الكلمة، 

 .7بالمخلوق 
الذي وضع منهجا فلسفيا للكشف عن الغيبيات الدينية  8بدأت نواة العقل مع معبد الجهني في البصرة

ويرجعها  9والنهي والوعد والوعيداألمر  باعتماد الخطاب من جهةباستدالالت العقل في متعلقات االيمان 

                                                           
 40، مرجع سابق، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج -1
أحمد بن يحي المرتضى، كتاب المنية واألمل في شرح كتاب الملل والنحل، تحقيق، توما أرنلد )حيدر أباد  -2

 2( ص1316
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، اعتقادات فرق  -3

 101( ص 1402المسلمين والمشركين، تحقيق، علي سامي النشار )بيروت: دار الكتب العلمية 
فرقة الناجية منهم، تحقيق، محمد الخشت أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان ال - 4

 )القاهرة: مكتبة ابن سينا، دات(
)الرياض: دار  4، ط1مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، ج - 5

 64( ص1420الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
 8الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص - 6
 110جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية، مرجع سابق، ص - 7

 731، مرجع سابق، ص4ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج - 8
 22، مرجع سابق، ص7ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج - 9
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: مدرسة البصرة على يد منها ، ثم برزت لهم مدارس اشتهرت في العراق1البعض إلى عصر معاوية
واصل بن عطاء؛ المؤسس األول ألصولها الخمسة وتأثرت به وعاصرته مدرسة بغداد على يد بشر بن 

 .2المعتمر
المنهجية التي استعمل فيها العقل لنقد الدين في  كانت المفاهيم المجردة عن المحسوس هي الموضوعات

عدة قضايا أبرزها؛ المنزلة بين المنزلتين، وانفاذ الوحيد وخلود أهل التوحيد العصاة في النار، وبخلود من 
ولما كانت هذه القضايا غير منضبطة بالواقع المحسوس استعملت  3دخلها، وضموا إلى ذلك مفهوم القدر

 دة.قياسات العقل المجر 
 ،أفعالهمخلق : "بقدرة الناس على حيث قالواالمعتزلة  فيهالقدر من القضايا اإلشكالية التي برز  ويعتبر

وأن العبد يخلق األفعال شرها وخيرها وقصدوا بذلك معالجة قضايا الظلم من  4وأنه ليس هلل فيها تقدير"
هلل فإن اإلنسان الذي يخلق الشر والخير خالق أفعاله تنزيها  إن اإلنسان قيللو ، و مدخل اإلرادة اإللهية

وكيف يمكن إثبات أن  ،والدة للشرفكيف يخلق هللا مخلوقا فيه تكوينات نفسية وبيولوجية  مخلوق؛
 .اإلنسان مخلوق وفيه هذه التكوينات التي يخلقها اإلنسان كمخلوق إلهي خالق للشر

نه خلق الظلم لكان ظالما كما أنه لو خلق العدل "ولو أ ولذلك ينسبون بالتنزيه إلى هللا الظلم حيث قالوا:
 ، وهذا  5إال الصالح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد"وأن هللا ال يفعل  ،كان عادال
حيث الطي أشار إليه المعتزلة وله أبعاده السياسية التي بنيت عليه فلسفة العدالة العقلية؛ مبدأ العدل 

" إن المراد به أنه ال يفعل القبيح، وال يختاره، وال ُيِخل بماا هو واجب عليه، وأن  ذكر القاضي الهمداني
أن كل فعل  جهة. وفي المقابل برزت نظرية القدر وهي قراءة جديدة لمبدأ العدل من 6أفعالاه كلهاا حسنة "

سيوية وقياسا عليها وأن هللا يرضيه ذلك، وتعتبر هذه النظرية وليدة للنظرية الطبيعية األ ،قدر من هللا

                                                           
 600، مرجع سابق، ص4ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج - 1
طي العسقالني، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الَملَ  -2

  33-31( ص1969دار المعارف -بيروت: مكتبة المثنى-تحقيق، محمد زاهد بن الحسن الكوثري )بغداد
 600، مرجع سابق، ص4تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاو ، ج 3
 54، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج -4
 .  40نفسه، ص -5
( 1996-1416) 3القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، تحقيق، عبد الكريم عثمان، ط-6
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وهي  1كانت نظرية دارون، والفوضوية والحتميات وجميعها تسقط اإلرادة وتؤسس لحرية تفويضية مطلقة
 من المذاهب الطبيعية المتجددة.

، 2ألن ذلاك يتنااقض ماع مفهاوم االختياار ؛أن هللا خلاق أفعاال العبااد تنزيهاا أن يخلاق الشارالمعتزلاة أنكر  
، وانكار خلق هللا لألفعال يستلزم بالضرورة العقلية اعتبار اإلنسان إلها خالق 3فعالهوجعلوا اإلنسان خالق أ

وهااو مااا ذهباات إليااه بعااض الفاارق التااي جعلاات ماان إبلاايس محااورا معارضااا للشاار، ونااداا مقااابال إلرادة هللا، 
 ارتقى بمعارضته إلى منزلة الصفوة.

، 4اضااطرارية كنساابة النااار لفاعلهااا باااإلرادة ذهااب الجاااحظ إلااى أن أفعااال العباااد ماان صاانع الطبيعااة كونهااا

وآيااات الوعااد والنعاايم كمااا أن فيااه  ،ألن فااي القاارآن آيااات الوعيااد والعااذاب ؛وقياسااا عليااه فااإن القاارآن مخلااوق 
آيات القدرة اإللهية التي إن شاءت لهدت الناس جميعا، كما أشارت اآليات إلى حرية االختيار؛ وكل هاذه 

لعقااال فاااي التميياااز باااين اإلرادة واالختياااار وايضاااا باااين العااادل مااان جهاااة والشااار اإلشاااارات النصاااية، أربكااات ا
والخياار ماان جهااة أخاار ؛ وقااال الجاااحظ: بخلااق القاارآن وأنااه جساام مخلااوق؛ يجااوز أن يقلااب ماارة رجااالا وماارة 

 .5حيواناا 
، مخلاوق لكوناه قياس على القول بخلق القرآن ذهب الحداثيون إلى القول بأن القرآن وضع بشري تااريخي  

يكاون  أن فإماا ؛يرون تناقضا بين العقل والنقل من حياث التقاديم والتاأخير؛ ولاو تعاارض العقال والنقالكما 
ماا يتقادم السامع ،الجمع بينهما وهاو محاال لكاون العقال أصال للنقال، ولاو  ،والجمع باين النقاائض محاال، وا 

ما أن ير  ،قدم النقل كان اسقاطا لقيمة العقل دا فينتفي الدليل، ولذلك كان النظار وقدح للعقل والنقل معا، وا 
ذا تعارضااا تعااارض الضاادين و عناادهم وجااوب تقااديم العقاال ثاام النقاال الااذي باادوره إمااا أن ُيتااأول أو ُيفااوض،  ا 

 .6أمتنع الجمع بينهما، ولم يمتنع ارتفاعهما"
في خر  كان أراد المعتزلة التنزيه فتقاربت معتقداتهم مع الثنيوية والقول بإلهي الخير والشر، ومن جهة أ

وهو من معتقدات اليونان القديمة، كما  ،مرتبة الخلق والقدرة وتعلية له إلىلقيمة اإلنسان  ترقية فلسفتهم

                                                           
)دار الوطن  2عبد الرحمن بن صالح المحمود، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ط - 1

 217-202( ص 1418-1997
 77الهمداني، األصول الخمسة، مرجع سابق، ص القاضي عبد الجبار بن أحمد - 2
 705، ص4ابن تيمية، مجموع فتاو ، ج - 3
   170القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، المعتزلة وأصولهم الخمسة، مرجع سابق، ص  - 4
 61-60، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج -5
  4 ، مرجع سابق، ص1ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج -6
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أن القول بخلق الفعل يشير إلى عجز القدرة اإللهية النتفاء القدرة كصفة وبقائها كفعل، والفعل في الغالب 
 .1لموديةدون وصف ال يكون إال بوسيط، وهي من المعتقدات الت

أما في العالم العربي المعاصر فقد تعددت مذاهب المعتزلة بتعدد أحزابها ومذاهبها وطوائفها العقالنية، 
كل قضية تعرض ابتداء  حيث كانتويرجع هذا االختالف إلى تقديمهم العقل على النص في االستدالل 

والتمييز بين الحسن  ،عقليوهو معيار صحة النص القائم على التحسين ال ،على العقل كمدخل للنص
" أن المعارف كلها معقولة بالعقل، واجبة به، وشكر النعم واجب قبل والقبح والخير والشر وقد ذكروا 

 .2ورود السمع، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح "
السلف حيث  فانكروا صفات هللا التي اجتمع عليها ي،تأويل الدينالأول من أسس لفلسفة  يعد المعتزلة

فاهلل عالم بدون صفة العلم، وقادر دون صفة القدرة، وعالم بالذات بال علم، وقادر بال قدرة، قالوا: "
وسميع بالذات دون سمع، وقالوا: أن القديم ذات واحدة وال يجوز أثباتها، وقد أصل لذلك ابن عطاء حيث 

وكان ، 3وصفة قديمة، فقد أثبت إلهين" قال:" على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين ومن أثبت معنى
من الالزم عندهم أن يكون الوحي تابع للعقليات التي وضعت كتصورات منهجية عقلية أصلت لمناهج 

 ،، وتأطروا بالمبادئ العامة للفلسفة التي تكتفي بذاتها كقيم مطلقة متجردة4قراءة الدين من مدخل الفلسفة
 .5ي واإليمانفوق لغة األصول ومعاني الوح كانت أو
" قياس أفعال الرب على أفعال العباد ينقد ابن القيم قياساتهم العقلية ويصفها بالفساد العقلي حيث قال:  

ولذلك بالغوا في استعمال  ،6من أفسد القياس، وكذلك قياس حكمته على حكمتهم، وصفاته على صفاتهم"
دامى بنية فوقية منظمة لمعطيات الواقع، وانكروا أنكروا العلم المسبق الذي اعتبرها الفالسفة القف الفلسفة

 .7تبعا لذلك الكتابة المدونة ألفعال العباد قبل فعلها

                                                           
( 1415)دار ابن القيم  1حافظ بن أحمد الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، ج -1

  337ص
 71، ص 1الشهرستناني، الملل والنحل، ج - 2
 41نفسه، ص  -3
  227، مرجع سابق، ص 13ابن تيمية، مجموع فتاو ، ج  -4
 338، سابق، ص 3ابن تيمية، مجموع فتاو ، ج   - 5
ابن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليلا تحرير الحساني حسن عبد هللا )القاهرة: دار  -6

  248التراث، دت( ص
 817، مرجع سابق، ص4ابن تيمية، مجموع فتاو ، ج - 7 
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 ،أول من أدخل العقل المحض في المعرفة الدينية وفقا لما ذهب إليه فالسفة الغرب المعتزلة لهذا كان
تبعوا ثالث طرق في رد وعليه، ومن ثم ا وقدموه على الوحي وحاكموا هذا به ،وقاسوا النص عليه

يتعارض التي ردوا األحاديث الثانية أنهم أولوا المتشابه من النص القرآني، و  النصوص األولى: أنهم
أن معرفة هللا كان بالعقل ولم يرد وأكدوا  اآلحاد،يقولوا بخبر أحاديث  والثالثة أنهم لم ،ظاهرها مع العقل

 .1رع على األصل، لكون العقل موجب وآمر وناهوال يتقدم الف ،بها شرع، وأن العقل أصل النص
أخذت ما يزال موروث المعتزلة هو األكثر انتشارا في عالمي اإلسالم الحديث والمعاصر، وعنهم  

اإلباضية  هي الغالبة في المعتقداتالخوارج وما تزال معتقداتهم األصولية وأخذت عنهم طوائف الشيعة 
ن اختلطت به  ، أو بالتأويالت،ذوا بالتفسير الباطن للنصوصوالزيدية والفرق الصوفية وجميعهم أخ وا 

 فتحوا الباب للعقل في انتقاء ما يستحسنه من فلسفات ومعتقدات أتت من خارج الوحي، و معتقدات أخر  
 .ولهذا قال ابن حزم من استحسن فقد شرع لما رأ  أن التأويل كان مدخال من مداخل العقل في رد النص

فلسفة الدين في اإلسالم فإن استمرار وجودها كما أشرنا سابقاا باعتبار المد القومي  أما من حيث ظهور 
الكتب المتخصصة  وأجمعتإنما هي من المعتقدات العقلية الموروثة عن المعتزلة، ؛ واألحزاب المعاصرة

سألتي أن الشيعة أخذوا عن المعتزلة األصول العقائدية في م والعقائد ألصولي أهل السنةالفرق  في
أكثر الشيعة توافق وأن الصفات اإللهية والقضاء والقدر؛ كونه أقرب للمعقول وأبعد عن التشبيه والحلول، 

المعتزلة في أكثر أصولها وال تخالفها إال فيما يتعلق باإلمامة، وير  الشي  جمال الدين القاسمي أن 
 .2مذهب المعتزلة في األصولجميع شيعة العراق والهند والشام وفارس والزيدية في اليمن على 

ويضيف  3آدم متاز؛ حيث قال: " إن الشيعاة مان حياث العقيادة والمذهب هم ورثاة المعتزلاة "يؤكد ذلك 
المستشرق إيجناس" أن االعتزال استقر في مؤلفات الشيعة حت اليوم، ومن الخطأ الجسيم سواء من 

يمكن القول كأن  محسوس بلبأنه لم يبق لالعتزال أثر ناحية التاري  الديني، أو التاري  األدبي أن نزعم 
 .4كتب العقائد الشيعية كلها مؤلفات المعتزلة "

 
 الخاتمة:

                                                           
  37( ص )سميركو للطباعة والنشر، دت 2، ط2ابراهيم مدكور، في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق، ج -1
  118-117عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد، مرجع سابق، ص -2
  118عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد، مرجع سابق، ص -3
إيجناس جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم: تاري  التطور العقدي والتشريعي في الدين اإلسالمي،  -4

   223( ص2013موسى و"آخرون" )القاهرة: المركز القومي للترجمة ترجمة، محمد يوسف 
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توصلت الدراسة إلى أن فلسفة الدين أو الفلسفة الالهوتية نشأت في البداية إلثبات مصداقية الوحي 
حث عن أسرار الكون الخفية، ومع وقدسيته اإللهية بعد أن كانت الفلسفة مجردة في فضائيات تسعى للب

تحوالت التاري  صادف ضعف التدين وتعدد العقائد والطوائف والديانات، واختالط القيم العقدية بالقيم 
 الدنيوية المندمجة باألناسة واألنا المنفصلة عن فضيلة الذات والدين.

العقلي كردة فعل للتدين وقد أسهمت كل تلك التحوالت أن تبتعث في العقل الفلسفي أصولية النقد  
السلوكي المنفصم عن منصوصات القيم الدينية، ثم بدأ للعقالنية الفلسفية أن النصوص ال تستطيع أن 

 تجسد لغتها التصورية في الواقع فاتجهوا للبحث عن بديل آخر؛ حيث وجدوا القانون.
لها كقيم مؤقتة مخلوقة وليست كان المعتزلة أول من استخدم العقل الفلسفي لنقد النصوص الدينية وتناو 

مطلقة أو ما يسمى الكالم اإللهي األزلي األبدي، المجرد عن القدسية اإللهية أو الصفة المقدسة، 
 وتشابهوا مع فلسفة اليونان بأن الكالم أو اللوغوس هو ملفوظ ومنطوق وقانون وقيمته متعلقة بفلسفته.

اتهم القائمة على مبدأ العدل والتنزيه اإللهي وتعلية كان هذا المدخل هو الوسيلة األولى لنشر أصولي 
قدرة اإلنسان ونفي القدرة اإللهية، وقد أسهمت هذه الرؤية من تجريد الذات اإللهية عن كل صفاتها 
المنصوصة بالقرآن والسنة، وهدفوا من ذلك تجاوز المعتقدات النصية أو تجسيد اإلله كما في اليهودية 

 ددت معهم نظرية المثل األفالطونية.أو المسيحية، وبذلك تج
وقد انتقلت أفكار المعتزلة عبر النقول والترجمة إلى الغرب ومن ثم تأسست فلسفة الدين الغربية  

الرافضة للدين اإلسالمي من داخل الكنيسة ثم تحول إلى فلسفة عامة لنقد جميع األديان بما فيها 
ات اللغوية للفكر الغنوصي داخل اإلسالم أو المعتقدات المعتقدات النصرانية، كما وضع المعتزلة اللبن

الباطنية، وما يزال تراث المعتزلة هو األكثر وجودا في المؤسسات التعليمية؛ المدرسية والجامعية 
وكذلك في معتقدات األحزاب القومية واإلسالمية ولد  الكثير من الطوائف التنظيمية اإلسالمية 

 شيعية.السياسية، وفي كل الطوائف ال
حيث توصلت الدراسة إلى أن الفجوة بين مناهج فلسفة الدين ومناهج التفسير متسعة وتتسع باستمرار 
مع بروز مخرجات الجامعات بما فيها الكثير من الجامعات اإلسالمية. بينما تشهد الساحة العالمية 

مناهج التفسير؛ إال فيما يرد حضورا متعاليا لفلسفة الدين، وفي الوقت ذاته يشهد العالم غيابا ممنهجا ل
لد  بعض الطوائف البروتستانتية المؤسسة للحضارة الغربية التي طالبت بالحرفية اإلنجيلية وأقامتها 
في أمريكا كما أقامتها من قبل الطائفة البيوريتانيين وخصوصا المبادئ العامة للوصايا العشر الموسوية 

مما ورد في مناهج التفسير التلمودية واألسفار القديمة، ومن  التي أقيمت بها دولة أنجالند الجديدة، أو
 ثم مناهج التفسير اإلسالمي في الصدر األول. وما عدا ذلك إما نقال عن قديم شرحا أو اختزاال.
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كما برزت تيارات أخر  تدعوا لعقلنة النصوص ومحاكمتها بالعقل من منظور إسالمي جديد دون 
للغوية، مع أن الفلسفة كفلسفة تكتسب قيمتها من قيمة لغتها وفنون االرتباط بأصولها ومعانيها ا

ألفاظها، وما المنطق إال منطوق وكل منطوق معقول، كما برزت العقالنية العلمية التي تربط 
النصوص المقدسة في الكتب السابقة أو القرآن الكريم بالتفسيرات العلمية، ومن ثم تحول الدين في 

مة علمية مقيدة بالحواس، حيث يتشابه علم اإلعجاز العلمي للقرآن بالقراءات القرآن والسنة إلى قي
اليسوعية التي حركت بواعث التغيير ودمجت النصوص الدينية المسيحية بالعلمية أو التفسيرات العلمية 

سس أو ما يمسى اإلعجاز العلمي ومع التطور السجالي للفلسفة وتقدم العلم بدأ نبوءة العلم التجريبي تؤ 
أللوهية علمية كونية ترفض الدين تماما، وخصوصا الدين الذي يوظف مخترعاتها إلثبات أسبقيته 
العلمية في الوقت الذي يعجز عن اكتشافها أو ابتكارها، حيث تسعى إلقصائه عن الساحة الفكرية 

ترتبط بفلسفة  واالجتماعية، كما تسعى إلقصاء الفلسفة العقالنية وغيرها من الفلسفات األخر  التي ال
 التجريب وعلومه الحضارية.
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، 1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى تحقيق، محمد عبد السالم عبد الشافي، ج .8

 ( 1413)بيروت: دار الكتب العلمية  1ط
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أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق،  .9
 ( 1975روت: دار صادر احسان عباس )بي

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، اعتقادات  .10
 ( 1402فرق المسلمين والمشركين، تحقيق، علي سامي النشار )بيروت: دار الكتب العلمية 

لفرقة الناجية منهم، تحقيق، محمد أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان ا .11
 الخشت )القاهرة: مكتبة ابن سينا، دات(

 ( 2013)الرافدين للطباعة والنشر  1إحسان علي الحيدري، فلسفة الدين في الفكر الغربي، ط .12
)زارة الشؤون  9أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع فتاو  شي  اإلسالم أحمد بن تيمية، ج  .13

 ( 1425اإلرشاد السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اإلسالمية والدعوة و 
أحمد بن يحي المرتضى، كتاب المنية واألمل في شرح كتاب الملل والنحل، تحقيق، توما أرنلد )حيدر  .14

 ( 1316أباد 
)بيروت:  1أحمد قراملكي، الهندسة المعرفية لعلم الكالم الجديد، ترجمة حيدر نجف، حسن العمري، ط .15

 ( 2002الهادي اا  دار
 4إدوارد بروي، تاري  حضارات العالم؛ القرون الوسطى، تعريب، يوسف اسعد داغر، وفريد داغر، مج .16

 ( 2003)بيروت: عويدات للنشر والطباعة 
 ( 1995)بيروت: دار النهار للنشر  2أديب صعب، المقدمة في فلسفة الدين، ط .17
)بيروت: األهلية للنشر  2ألول، ترجمة، ماجد فخري، طأرسطو، المقالة الثانية عشرة، أرسطو المعالم ا .18

 ( 1997والتوزيع 
 ( 1949أرسطو، كتاب النفس، ترجمة، أحمد فؤاد األهواني )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية  .19
اسحاق بن حنين، مقالة اإلسكندر االفروديسي في العقل على رأي أرسطو طاليس، تحقيق، عبد  .20

 المشرق، دت( الرحمن بدوي )بيروت، دار
)دار النشر فرانز شتايز  3األشعري، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، تحقيق، هلموت ريتر، ط .21

 فيسبادون(  
إيجناس جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم: تاري  التطور العقدي والتشريعي في الدين  .22

 (2013ز القومي للترجمة اإلسالمي، ترجمة، محمد يوسف موسى و"آخرون" )القاهرة: المرك
برنيت تشارلز، حركة الترجمة الالتينية في العصور الوسطى؛ من كتاب، الحضارة العربية في  .23

 ( 1998)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  1،  ط 2االندلس، ج



31 
 

 ( 2002بهاء درويش، فلسفة العقل عند دونالد دافدسن )اإلسكندرية: منشأة المعارف  .24
)القاهرة: الهيئة العامة  1لفلسفة والعلم في الفلسفة المعاصرة، ترجمة، أحمد األهواني، طبوترو، إميل، ا .25

 ( 1973للكتاب 
  (2007)ألمانيا: منشورات الجمل  1تيلايتش، بواعث اإليمان، ترجمة سعيد الغانمي، طبول  .26
 (2007)دار الكلمة  1بول تيلايش، الموقف الديني، ترجمة، مجاهد عبد المنعم مجاهد، ط .27
)القاهرة:  1الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة، محمد برادة، حسان بروقية، ط بول ريكور، من النص إلى .28

 ( 2001والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  عين للدراسات
 ( 2005بيار دوهيم، مصادر الفلسفة الغربية، ترجمة، أبو يعرب المرزوقي )دمشق: دار الفكر  .29
قاد الديني مقدمة في فلسفة الدين، ترجمة، صالح الجابري، قضايا بيترسون وآخرون، العقل واالعت .30

 )بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين، دت(  48ااا  47إسالمية معاصرة، ع 
 ( 1964)القاهرة: دار النهضة العربية  4توفيق الطويل أسس الفلسفة، ط .31
 توفيق الطويل، أسس الفلسفة )القاهرة: دار النهضة العربية، دت(  .32
 ( 1964)القاهرة: دار النهضة العربية  4ق الطويل، أسس الفلسفة، طتوفي .33
 ( 2013)المغرب المركز الثقافي العربي 1توفيق بن عامر، التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع، ط .34
توماس هوبز، اللفياثان، األصول الطبيعية والسياسة لسلطة الدولة، ترجمة، ديانا حرب، بشر  صعب،  .35

 ( 2011يناير  1432-كلمة–ثقافة والتراث )أبو ظبي لل 1ط
 جان جاك روسو، في العقد االجتماعي، ترجمة، ذوقان قرقوط )بيروت: دار العلم، د.ت( .36
مركز -)دار الفجر 1ستراتيجية العالقات الدولية، طجمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية إل .37

  (2018ستراتيجية اإلصباح للدراسات الحضارية والسياسية واإل
)القاهرة: دار الفجر  1جمال محمد الهاشمي، المحددات السياسية واستراتيجية العالقات الدولية، ط .38

2018 ) 
)دار الوفاء  1جمال محمد الهنيدي، تربية علماء الطبيعيات والكونيات المسلمين، المنصورة، ط .39

  (2000للطباعة والنشر 
الفكر والممارسة، رؤية مقاصدية )مصر: جمال محمد أنعم، مفهوم الوعي السياسي اإلسالمي بين  .40

 ( 2009جامعة أسيوط، رسالة ماجستير غير منشورة، 
جمال محمد، الوعي السياسي اإلسالمي بين الفكر والممارسة: رؤية مقاصدية )مصر: جامعة أسيوط،  .41

 ( 2009رسالة ماجستير غير منشورة
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)الكويت: المجلس الوطني للفنون  345جون سيرل، العقل، ترجمة، ميشيل متياس، عالم المعرفة، ع  .42
 ( 2007واآلداب 

 ( 1978ودار الفكر -)دار الكندي 2الحارث المحاسبي العقل وفهم القرآن، تحقيق، حسين القوتلي، ط .43
)دار ابن القيم  1حافظ بن أحمد الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، ج .44

1415 ) 
 ( 1950)بيروت،  2جبرائيل حيدر، جحتي فليب، تاري  العرب، ترجمة،  .45
)دار السافي للطباعة  1السياسة والحكم؛ النظم السلطانية بين األصول وسنن الواقع، طحسن الترابي،  .46

  (2003والنشر 
 ( 2006)مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  3حسن حنفي، مقدمة في علم االستغراب، ط .47
 ( 2000)القاهرة: دار الكلمة  1ف، طحسن يوسف، فلسفة الدين عند بيرديائ .48
 ديفيد هيوم التاري  الطبيعي للدين، تعريب، حسام الدين خضور، دار الفرقد، دمشق، دت(  .49
)بيروت: العارف للمطبوعات  1روبرت س سولمون، الدين من منظور فلسفي؛ دراسة ونصوص، ط .50

2009 ) 
 21( ص1986تبة الخانجي )القاهرة: مك 1زينب الخضري، ابن سينا وتالمذته الالتين، ط .51
 (1980)بيروت، دار اآلفاق الجديدة  2زينة، حسني، العقل عند المعتزلة، ط .52
)مكة  1سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي، واألدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، ط .53

 ( 1419المكرمة: دار عالم الفوائد 
ايات التاري  إلى األديان المعاصرة، ترجمة محمد سهيل بشروئي، مرداد مسعودي، تراثنا الروحي من بد .54

 ( 2012)بيروت: دار الساقي  1غنيم، ط
 (1995سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم )القاهرة: دار الشروق  .55
 ( 2004)لبنان: معهد المعارف الحكمية  1شفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، ط .56
 ي علم الكالم، تحرير، الفرد جيوم )دش( الشهرستاني، نهاية اإلقدام ف .57
)بيروت: دار إحياء  2صالح الدين خليل بن آيبك الصفدي، تحقيق، أحمد األرناؤوط وآخرون، ج .58

 2000التراث 
 ( 1973)بيروت: دار الكتاب اللبناني 1، ط2صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ج .59
)بيروت،  2بية، معن زيادة "محررا"، مجعادل ضاهر، مادة فلسفة الدين في الموسوعة الفلسفية العر  .60

 ( 1988معهد االنماء العربي 



33 
 

 1عبد الجبار الرفاعي، فلسفة الدين؛ في تمهيد لدراسة فلسفة الدين، عبد الجبار الرفاعي "محررا"، ط .61
 ( 2014)بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر 

متحدة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي عبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم )الواليات ال .62
1980 ) 

 ( 1992)الزرقاء: مكتبة المنار 2عبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ط .63
 ( 1980)بيروت،  2عبد الرحمن بدوي، كتاب أرسطو طاليس في النفس، ط .64
مكتبة -الكتباإليجي، المواقف في علم الكالم )بيروت، القاهرة، عالم عبد الرحمن بن أحمد  .65

 ( 1980المتنبي
)دار  2عبد الرحمن بن صالح المحمود، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ط .66

 ( 1997-1418الوطن 
(، )بيروت: مؤسسة الريان 1عبد هللا بن يوسف الجديع، تيسير علم أصول الفقه، للجديع، منشورات) .67

 ( 1997للطباعة والنشر والتوزيع 
)المؤسسة الجامعية للدراسات  1هللا محمد الغالمي نقد العقل بين الغزالي وكانط، طعبد  .68

 ( 12003والنشر
عبد هللا محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا، العقل وفضله، تحقيق، لطفي محمد الصغير  .69
 الراية للنشر والتوزيع، دت(  دار)
والعقل "بحث في جدلية النص والعقل والواقع، اإلنسان، عبد المجيد النجار، خالفة اإلنسان بين الوحي  .70

 ( 1990)باريس: دار أمان للصحافة والنشر، مارس  1ع
 ( 1967عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية )بغداد: مطبعة االرشاد  .71
( ص 2003 –1423)بيروت،  1على شريعتي، دين ضد الدين، ترجمة، حيدر مجيد، دار األمير، ط .72

152 
)مجلة النور 1على عزت بيجوفيتش: اإلسالم بين الشرق والغرب، ترجمة، محمد يوسف عدس، ط .73

 ( 1994مؤسسة بارفاريا -الكويتية
 ( 1969الجرجاني، كتاب التعريفات )بيروت: مكتبة لبنانعلي بن محمد  .74
( اإليمان 6لحداثة)علي شيرواني، التجربة الدينية، مجلة قضايا إسالمية معاصرة، رهانات الدين وا .75

 ( 2012 خريف-)بغداد: مركز فلسفة الدين، صيف52اااا51والتجربة الدينية ع 
 ( 1983)بيروت: مؤسسة الرسالة  1خليل،  مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم، طعماد الدين  .76
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ة الدراسات عيسى سلمان درويش المعموري، أثر األدب األندلسي في اآلداب األوربية )جامعة بابل: كلي .77
 ( 2011القرآنية 

 ( 1938الفارابي، رسالة في العقل، تحقيق، موريس بويج )بيروت: .78
 3فاروق السامرائي، تعزيز فقه الواقع في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، مجلة أبحاث اليرموك، ع .79

 ( 1997 )سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 د.ط(  ) د.ن،4الفيروز أبادي، القاموس المحيطا، ط .80
-1416) 3القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، تحقيق، عبد الكريم عثمان، ط .81

1996 ) 
)بيروت: دار  8كارل بروكلمان، تاري  الشعوب االسالمية، ترجمة، أمين الفارس، منير البعلبكي، ط .82

 ( 1979العلم للماليين 
)دمشق: الهيئة العامة  1يلى الطويل، طكريس هورنر، امريس ويستاكوت، التفكير فلسفيا، ترجمة ل .83

 ( 2011السورية للكتاب 
 ( 1997)بيروت: دار العلم للماليين  9كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ط .84
 4، ط1مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، ج .85

 ( 1420ة للطباعة والنشر والتوزيع )الرياض: دار الندوة العالمي
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد هللا، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،  .86

 ( 1408)دار العاصمة  1، تحقيق، علي بن محمد الدخيل هللا، ط2ج 
د على أهل األهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الَمَلطي العسقالني، التنبيه والر  .87
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محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق،  .88

 ( 1413)وزارة األوقاف السعودية  1محمد الزحيلي، نزيه حماد، ج
 6حمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، التقرير والتحبير، تحقيق، عبد هللا محمود محمد عمر، جم .89

 ( 1999)بيروت: دار الكتب 
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 ( 1980)بيروت: مؤسسة الرسالة  7علوم القرآن، طمناع القطان، مباحث في  .97
)دمشق: دار 1، ط1ميرسيا إلياد، تاري  المعتقدات واألفكار الدينية، ترجمة، عبد الهادي عباس، ج .98

 ( 1986دمشق 
 3مجلة الباحث، عنبيل على صالح، مدخل إلى معرفة اإلدراك العقلي وعملياته الفكرية والسلوكية،  .99

 (1994 ية للصحافة والنشر)الشركة الشرقية العلم
)القاهرة: الهيئة  2ها.ج.ويلز: موجز تاري  العالم، ترجمة، عبد العزيز توفيق جاويد، ط .100

 ( 1958المصرية العامة للكتاب 
هيجل فريدريك، محاضرات فلسفة الدين؛ مدخل الى فلسفة الدين، ترجمة مجاهد عبد المنعم  .101

 ( 2001مجاهد )القاهرة: دار الكلمة 
 ( 2010المعارف الحكمية  بيروت: دار) 1ط عسيلي،، فلسفة الدين، ترجمة طارق جون  هيك، .102
 4، مج 6ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة؛ عصر اإليمان، ترجمة، محمد بدران، ج .103

 ( 1988-ها  1408تونس: دار الجيل -)بيروت
سسة الرسالة )بيروت: مؤ  1القرضاوي، في الطريق إلى هللا؛ الحياة  الربانية والعلم، طيوسف  .104

2001 ) 
 ( 2012يوسف كرم، العقل والوجود )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  .105
 القلم، د.ت( بيروت: داريوسف كرم، تاري  الفلسفة االوروبية في العصر الوسيط ) .106
 

 المراجع باللغة االنجليزية
 :Rashdall, Hasting, Philosophy and Religion, Connecticut(USAـ .107

green wood press, Publishers West port, 1970)  



36 
 

108. Taylor, Jayne, An Analogue Study of attributional Complexity 
theory of mind deficit, Vol. 93 (British Journal of Psychology 2002)  

109. Wiebe  D,  Religion and Truth,  The  Hague  (P. N. Y. 1981)  
 

 مراجع شبكة األنترنت
يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ترجمة هيثم صعب )دمشق: الهيئة  .110

  https://www.jamaa.net/books.library  العامة السورية للكتاب سلسلة الكتاب االلكتروني للنشر



37 
 

 محاورة في أصول األديان 
  -قراءة نقدية في فكر الدكتور يوسف شلحت -

 الزهرة الجنابيأ.د. سيروان عبد 
 الكوفة جامعة-التربيةكلية                                                                      

 المقدمة: 
إذا كانت سمة االلتجاء الى ما هو أقو  من منظاار الماهياة اإلنساانية تعاد الزماةا مان لاوزام وجاود  

أْن يسااعى ذلااك الكااائُن المفكااُر الااى -والحااال هااذه –ب اإلنسااان نفسااه علااى سااطح المعمااورة؛ فإنَّااه ماان الواجاا
اعتناق ديانة معينة يركُن اليها لتطمئن نفسه ويتولد لديه الشعور بأنَّ ثمة من يحميه ويقف الى جانبه ليدرأ 

 عنه ما َغُمَض وُأبِهَم من سياقات المستقبل الخفية.
فس ماان خفايااا الحياااة واسااتحداث ذلااك بااأنَّ ممارسااة هااذا اللجااوء يااؤوُل بالمحصاالة الااى تحصااين الاان

الهدوء النفسي والسكون الداخلي لها؛ وذلك بناءا على مقولة مبادأ الجاري نحاو الكامال لمالء الفاراغ الحاادث 
في تلك النفس الساعية؛ لهذا قيَل بأنَّ أصَل كلِّ ديانٍة هاي الرغباة الكامناة عناد المعتناق لالنتقاال مان حياز 

 الدناسة الى نطاق القداسة. 
غااض النظاار عاان طبيعااة الديانااة أو حيثيااات ممارسااتها فإنَّااه ال خااالف علااى ضاارورة وجااود تلااك وب 

الديانااة فااي حياااة اإلنسااان ُمطلقاااا؛ ماان هنااا يمكااُن أْن نقااوَل باطمئنااان إنَّ مجموعااة المعتقاادات والممارسااات 
لحظاة وجاوده فاي  العبادية والمحظاورات السالوكية التاي يتمساُك بهاا المارُء فاي حياتاه إنماا هاي موجاودة مناذ

هذا العالم الفسيح، فإذا ما سلَم لنا ذلك فإنَّ هذا التسليم يدعونا الى التفكر وطول النظر المارة تلاو اأُلخار  
عن طبيعة تلاك الاديانات وأنواعهاا وطريقاة نشاوئها وماهياة ممارساتها العبادياة ولكان األهام مان هاذا وذلاك؛ 

َلْت بفعله ال  ديانة وارتبَطْت بعالقة جدلية معه.هو البحث عن الداعي الذي تشكَّ
من هنا ظهَرْت التنظيرات الفكرية في هذا المنحى واعتنى علماء المعرفاة باه بغاياة الوقاوف علاى  

حقيقة مقنعة، فكان من بين هذه االهتمامات وتلك المناحي االعتنائية هو ما جاَد به فكاُر الادكتور يوساف 
يدة في االجتماع الديني(؛ وتأسيساا عليه كان ثماة داع شاديد شلحت مجسداا ذلك في كتابه )نحو نظرية جد

ورغبة علمية ملحة لدراسة هذا المنطلاق الفكاري الاذي يبحاث فاي العالقاة الجدلياة القائماة باين الدياناة وعلام 
االجتماااع؛  باعتبااار أنَّ هااذا الكتاااب يمثااُل المنطلااق األول مااان نوعااه فااي توظيااف علاام االجتماااع لدراساااة 

لدينيااة للجاانس البشااري عموماااا ابتااداءا ماان الدراسااات البدائيااة المتمثلااة بااا )الطوطميااة( كمااا ياار  المنطلقااات ا
الاادكتور شاالحت وانتهاااء بالديانااة )النبويااة او الرسااولية(؛ لااذا كااان ماان الحااري أْن ُنلااِزَم أنفساانا تكليفاااا علمياااا 

َرُه ابتاداءا بشاأن تعليلياة  يدعو للتأمل والتدبر في المنطلقات الفكرية اأُلسسية التي اعتقنها د. شلحت فيما قارَّ
 ألصول الديانات جميعها في العالم ومن ثم مقاربة ما وصل اليه تباعاا بالمحصلة النهائية.

وفي هذا الموضع البدَّ لنا من التصريح بالقول إنَّاه لام يساتحثنا الاى هاذا الجهاد العلماي خايالء  فاي 
د، ولاام يكاان فااي غايتنااا محاكمااة فكاار د. يوسااف شاالحت فااي حااأالاانفس أو تعااالي همااة فااي الااذات للنياال ماان 
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اة أو محاورتاه بلغاة المؤاخاذة  منطقه للنظر الى أصل األديان  او كان في النية إجالسه على مقعد المقاصَّ
قط؛ ذلك إيماناا منا بأنَّ د. يوسف شلحت رجل مفكر، له مقداره من المعرفة وشاأنه فاي االجتهااد والطارح، 

والحال هاذه  –إنَّ المعرفة التي هي نتاج التفكير  لما كانت صنعةا بشاريةا كاان مان المحتماي  بيد أنَّنا نقولُ 
أْن تعتوَرها هفوة  هنا أو تتخلَلها مسكة  هناك؛ فلعلنا في عرضنا لمضامين أفكاره نحاول مقاربةا أْن ُنعياَد  –

موضاوٍع ماا أو مالء فاراٍغ قاد تُاِرَك  بعض الحق لمسحقيه؛ إذ يسعى هاذا الجهاد الاى َردِم ُهاوٍة قاد ُفِتَحاْت فاي
دون قصاٍد فااي موضاٍع آخاار، وقاد يتعاادِّ  األمار علااى وفااق الوساع الااى تعاديل انحااراف فاي مسااار او إعااادة 

 اقصاء لمن يستحق له المكان.
إذ ساايجتاز قلمااي بعااض الحاادود المعرفيااة لمنطلقااات د. شاالحت بإحالتهااا علااى نطاااق النقااد ومباادأ 

الحقيقااة واسااتنطاق الجااوهر المضااموني احتكاماااا الااى المنطااق والعقاال والاادليل؛ القااراءة األخاار ؛ السااتظهار 
ذلك بأنَّ النظر بمنظار تصحيح المساار المعرفاي لبياان أصاول الاديانات يعاد تنظياراا فاي )أصال الاديانات( 
مااان وجهاااة نظااار بياااان األصاااح واساااتظهار األباااين مسااااراا واألجلاااى مصاااادقاا واساااتدالالا؛ وعلياااه فاااإنَّ قاااراءة 

نطلقات د. شلحت مان وجهاة ُأخار  ماا هاي إال محاولاة إلعاادة األمار الاى نصاابه األصال؛ وعلياه يمكان م
أْن تمثال هااذه المحاولااة الرؤياة األوفااق ألسااس الااديانات عمومااا؛ ذلااك بااأنَّ تحدياد مااوطن االنحياااز المعرفااي 

 عن األوفق ُيَعدُّ تحديداا لألوفق نفسه بالمحصلة النهائية.
 

 ظرية الدكتور يوسف شلحت في بيان أصول األديان:المبحث األول: ن
ماان  –يقااوم فكاار الاادكتور يوسااف شاالحت فااي كتابااه )علاام االجتماااع الااديني(؛ علااى نظريااة علميااة  

تاانصُّ علااى أنَّ الاادين ال يمكاان أْن ُينَظااَر إليااه ماان جانااب القداسااة وعاادم المساااس فحسااب؛  -وجهااة نظااره
َر من قياد هاذه الفكارة المالزماة بوصفه لغة المطَّهر القدسي األعلى على وج ه اإلطالق؛ بل علينا اْن نتحرَّ

لهااذا المنطلااق؛ ونعيااد نظرتنااا الااى المنظومااة الدينيااة لنقرأهااا علااى أنَّهااا ظاااهرة اجتماعيااة يمكاان أْن تخضااَع 
للاادرس والتمحاايص، وهااذا ضااروري جااداا ماان وجهااة نظااره خصوصاااا ))فااي المجتمعااات والمجتمعااات التااي 

الدنيوي وتمنع درس المقدَّس؛ ليبقى غامضاا مبهماا حكاراا علاى مان يمارساونه ويحترفاون  تجعُل الديني فوق 
تااااااااااااااااااااااااااأطير الجمهااااااااااااااااااااااااااور المتاااااااااااااااااااااااااادين وغياااااااااااااااااااااااااار المتاااااااااااااااااااااااااادين فااااااااااااااااااااااااااي إطاااااااااااااااااااااااااااره المرجعااااااااااااااااااااااااااي((

من هنا نلحُظ أنَّ د. يوسف شلحت ال يرياد البتاة أْن تتحاوَل الدياناة الاى سالطة مرجعياة مطلقاة لرجاال  ؛(1)
ديَن ال يفهُمُه إال العالم؛ بل نجُدُه يحاوُل كسار النطاق وفساح المجاال لكالِّ شاخٍص الدين تأسيساا على أنَّ ال

في المجتماع مان أجال أْن يفهاَم ديانتاه باعتباار أنَّهاا ظااهرة اجتماعياة؛ وماادام يعتنقهاا الفارد الاذي هاو جازء 
عيها العالُم  من  –تحظر على معتنق الدين من المجتمع لذا عليه أْن يفهَمها أوالا؛ ذلك بأنَّ القداسة التي يدَّ

ال بالضارورة الاى حياز التساليم األعماى   -منظاره أْن يفهَم ديَنُه؛ لاذا علياه أْن يبقاى فاي حياز التَّلقِِّاي الموصِِّ

                                                           
 .13نحونظريةجديدةفيعلماالجتماعالديني:خليلاحمد:مقدمةكتاب:(1)
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فااي نطاااق الماابهم الااذي اليدرُكااُه إال العااالم نفسااه؛  -والحااال هااذه –بكاالِّ مااا يأخااُذُه ماان العااالم؛ ليبقااى األمااُر 
)االتباااع( وعليااه تظهاار تباعااا ساامات )الساالطة الدينيااة( المبنياة علااى أساااس هااذه بهاذا ساايظهُر لاادينا مفهاوم 

الجدلية جدلية )الخفاء واالتباع(؛ على حين أنَّ د. شلحت ير  وجوب معرفة كلِّ فرٍد لدينه ألنَّ هذا األمر 
 ُيَعدُّ جزءاا من حقِِّه الطبيعي بوصفه إنساناا. 

المجتمااع  ماااعي، ألنَّ مادارها علااى مساألة دينياة وافااق عليهااذلاك بأنَّاه ياار  أنَّ ))العقيادة حادث اجت
وبهااذا تكااون  (1)انتزعاات ماان صااميم المجتمااع(( وليساات العقياادة ماان اسااتنتاجات رجااال الاادين؛ باال هااي قيااد

لنظرياة جديادة فاي علام  العقيدة ظاهرة اجتماعياة تابعاة للبحاث االجتمااعي الحاض؛ مان هناا فهاو ))يؤساس
وال  *ن فاي اطااره المرجعاي االجتمااعي بوصافه معرفاة انتجهاا النااس، ال وحيااا االجتماع، قوامها وضع الادي
؛ وعليه فإنَّ شلحت يراهن على صحة قراءة ظواهر الادين بالمنطقياات العقلياة (2)سراا ُيعصى على الدرس((

 والعلمية دون التسليم لكلِّ ما ُيقاُل بال تفكير أو إعادة نظر وتأمل.
ي الااذي يسااعى د. شاالحت الااى قااراءة الاادين علااى أساسااه كامناااا فااي ماان هنااا يكااون المبتغااى العلماا

))درس مااا يحااادث فاااي لمجتماااع وتحديااد نسااابة الحااادث الاااديني وقوتاااه وتبيااان أثاااره وتاااأثيره وخصوصااااا تاااأثره 
، ويبدو أنَّ محقق كتااب الادكتور شالحت والاذي هاو د. احماد خليال كاان متوافقااا (3)بالمجتمع الذي يعتنقه((

ت تمامااا؛ إذ يقاوُل: ))إنَّ الاادكتور شالحت أراد أْن ينقااَل الظااهرة الدينياة ماان حياز الظاال ماع منظاار د. شاالح
أي الظلمة الى حيز النور أي التسمية، وأنَّه لم يدرس الدين كظاهرة ظلِِّيَّة لو ظالمية؛ بل كظاهرة ساطعة 

دي وهويتاااااه كاااااالنور فاااااي السااااالوك االجتمااااااعي وفاااااي نظاااااام المجتماااااع وحتاااااى فاااااي سياساااااته وأداؤه االقتصاااااا
؛ وبهاذا نجااُد أنَّ المحقاق يصااُل الاى نتيجااة قاد انتزعهااا إيمانااا ماان طياات فكاار د. شالحت تتمثااُل (4)الثقافياة((

فيها إشكالية فكر د. شلحت بحيثية تفصيلية؛ إذ يقوُل: ))إنَّ العقائد هي مان نتااج مجتمعاتهاا عبار تغيُّرهاا 
بياء، رسل، سحره، كهناه، عرِّافاون الا ( فهاؤالء االفاراد وتطورها؛ وليست من إنتاج أفراد أي رجال الدين، ان

الااذين يحترفااون المهنااة الدينيااة المقدسااة، هاام ماان المجتمااع، وهاام يعباارون عاان الجانااب المقاادس فااي الحياااة 
االجتماعيااة؛ ولكاان البااد أْن نالحااظ التباااين الساالوكي بااين مجتمعااات دينيااة )طوطميااة( ومجتمعااات دينيااة 

هااا جميعاااا الااى مرجعيااة اجتماعيااة مشااتركة هااي )نبويااة أو رسااولية( ونحاان ناا درس الظااواهر الدينيااة التااي َنَردُّ
حاجااة الماادنس الااى المقاادس، وحاجااة اإلنسااان العااادي إلااى الكااائن الالمتناااهي، وفااي كاال حااال نالحااظ أنَّ 

                                                           
 .71:م.ن(1)

الكاتبلميبتغِمنمقالههذاأنَّهاليريداإليمانبالوحيالسماويومنثمةيُست  ُل*البدههنامنالتنويهالىأنَّ ْحص 
بليريد علىأمنهعدماإليمانبالمبعوثتباعاً؛ الـُمرسلةمنالسماءهيليستعصيةً الديانةبمافيها ْنيقولإنَّ

ا علىسيل-ببساطة-لدرسالعلميألنَّها أ تُقر  يمكنأْن وانما كيفيشاؤون؛ علىرجالالدينيفسرونها تحكراً
يزيداإل وبالمنحىالذيبُِعث ْت؛أساسمنطقيعلميرصين؛وهذا يمانبمنطقها إلىذلكبأنَّ المتلقي  يوصُل العلم 

 اإليمانعلىأساسالقناعةالرضاالنفسيالتامالاإليمانعلىأساسالروحانياتفحسب.
 .14-13نحونظريةجديدةفيعلماالجتماعالديني:خليلاحمد:مقدمةكتاب:(2)
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الوظيفااة األساسااية لألديااان هااي وصاال الماادنس بالمقاادس؛ أي تااأمين تواصاال الكااائن المتناااهي مااع الكااائن 
 ، وهنا تكمُن اإلشكالية التي عرَضها د. شلحت وتبناها د. خليل احمد بال تردد . (1)تناهي((الالم
 

 المبحث الثاني: أهداف نظرية د. يوسف شلحت:
إذا كااان لكاال جهااد معرفااي ماان دوافااع ودواعااي يقااوم عليهااا مقاربااة لتحقيقااه فإنَّااه يمكاان القااول بااأنًّ  

عليهااا كتابااه )نحااو نظريااة جدياادة فااي علاام االجتماااع الااديني( النظريااة الفكريااة للاادكتور شاالحت التااي نهااَض 
كانااات مؤسساااةا علاااى مجموعاااة مااان الغاياااات التاااي يساااعى جاهاااداا فاااي ساااياقات موضاااوعاته أْن يبلغهاااا إلاااى 

 القاريء والمهتم بهذا الشأن في وقت معاا، وقد كان من أهمها: 
نَّ المجتماع لاه سامات عديادة تغلاب علاى دراسة مد  تأثير المجتمع على الديانة التي يعتنقها؛ ذلاك باأ -1

منطق أفرادها؛ فالمجتمع الذي يتمتع بدرجة عالياة مان الثقافاة وبمساتو  رفياع مان الاذكاء والتطلُّاع تقالُّ فياه 
الظواهر الدينية غير المقبولة وُتْقَصاى مناه الشاعوذة الموصاولة بالادين والتفاهاات الموهوماة التاي خادع بهاا 

ذلك بأنَّ اللحية والعباءة  ال تصنع الفيلسوف أو رجال الادين البتاة؛ مان هناا َوَجاَب  رجاُل الديِن  مجتمَعهم،
على المجتمع أْن ال ينظر الى رجال الادين بوصافه األعلام علاى وجاه اإلطاالق؛ بال علايهم أْن يرتقاوا أكثار 

أباواب الحقيقاة حتِّى يفهموا الحقيقة الدينية وكلما كاان المجتماع متقادماا مان المنحاى العقلاي كاان اقارب إلاى 
 وألصق بمعرفة أصل الدين وطرائق ممارسته على وجه األحقية والصحة. 

والنظر إليهاا بمنظاار علماي منطقاي موافاق لحاجاات المجتماع ال موافقااا  تاأليدولوجياإبعاد الدين عن  -2
قااي فاانحُن لرغبااة رجااال الاادين أنفسااهم؛ ))إذ لاايس لعلاام االجتماااع الااديني أْن يتبنااى أيَّ شااطط أياادلوجي إطال

 .(2)ندرُس النسبي بتقنيات ومنهجيات علمية وال ندَّعي درس المطلق كما يدعي اآلخرون((
يقاف تالعبهم بالمنطق السياساي  مأيدولوجياتهالحد من ممارسات رجال الدين لتمرير  -3 على المجتمع وا 

ن كاااأداة صاااراع علاااى مااان خاااالل لغاااة التكفيااار والتهجيااار ونظاااائر تلاااك؛ إذ ))تعااااظم اساااتعمال السياساااة للااادي
 ومازال إلى يومنا هذا.    (3)الحكم((

استشاااراف مساااتقبل األدياااان ومعرفاااة ماااا وراء الحاااال مااان الااازمن وذلاااك تأسيسااااا علاااى دراساااة المجتماااع  -4
المعتنااق للديانااة المعنيااة والنظاار الااى توجهاتااه وحاجاتااه ومااد  تلبيااة الاادين لمتطلباتااه وقدرتااه فااي سااد الفااراغ 

 لديه. 
لشديدة في نقل الفكر االجتماعي عند العرب من عالم الخيال والتصور إلى عالم الموضاوعية الرغبة ا -5

والنتظير والتأصيل؛ إذ يقاول د.شالحت: ))قال ماا شائت مان خيار فاي األدب العرباي الحاديث، وسامِّه كياف 
ولطفاه  شائت، فهاو أدب عاالمي وهاو أدب حاي وأنَّاك لتجاد فياه شاعراا غزيار الماادة وخيااالا خصاباا فاي عنفاه
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... ولَك أْن تطلق على ثقافتنا ما يروقك من النعوت ولَك أْن تحلي جيدها بماا يعجباك مان جميال األلقااب 
... لَك ماا تشااء ولكان ناشادتك الماولى ال تنعات أدبناا باالفكر وال ثقافتناا بالعلمياة .... ارمناي باالتطرف إذا 

ثام يسااتطرد ماان  (1)َت وشااأنك فيمااا تفكار وتقااول((شائت او بالمغاااالة إذا أعجباك اللفااظ فأنَّااا أقاول كلمتااي وأنا
مجااال التلماايح الااى نطاااق التصااريح بقولااه: ))إنَّ القااارئ المااتعطش الااى الثقافااة قااد يجااد فااي االنتاااج العربااي 
الضخم من الفلسفة قليالا، ومن العلوم طرفاا ولكنه قد ال يفوز بشيء من الفلسفة االجتماعية؛ وقد ال يظفر 

 . (2)االجتماع فهما أندر من الدينار في محفظة األديب(( ببحث شاٍف في العلم
نقض النظرية التاي تانصُّ علاى أنَّ الاديانات نشاأت أصاالةا علاى أسااس )عباادة األماوات(؛ إذ يكتشاف  -6

د. شلحت أنَّ الديانات هي أقدم زمناا من نشوء فكرة عبادة الموتى في المجتمع الديني؛ وبهذا تكون ظاهرة 
 وليدة الديانات السابقة وليس العكس من وجهة نظر زمنية.عبادة الموتى 

يسااااعى د. شاااالحت إلااااى التفريااااق بااااين المجتمااااع الااااديني )الطااااوطمي( والمجتمااااع الااااديني )الرسااااولي أو  -7
 النبوي(. 

 
 المبحث الثالث: قراءة نقدية في نظرية د. يوسف شلحت :

وصااااياغتها علااااى وفااااق قااااانون الِعلَّااااة إذا كااااان العقااااُل البشااااري هااااو القناااااَة األصااااَل إلنتاااااج المعرفااااة  
من القول بأنَّ المعرفة ما هي إال نتاج بشري وذلاك بنااءا علاى مبادأ  -والحال هذه –واالستدالل؛ كان البدَّ 

التواصاال  الجاادليم المتاارابط  مااا بااين العقاال )األداة( والمعرفااة )نتاااج تلااك األداة(؛  واذا مااا وقااع لنااا ذلااك فإنَّااه 
من يعتورها هفوة  هنا أو زلة   –المعرفة لما كانت صنعة بشرية فإنَّه البدَّ بما ال يقبل الشك يمكُن القوُل إنَّ 

تلتقط هناك او وهن  يظهر في هذا الموضع أو خلة  تستظهر في ذاك؛ وتأسيسااا علاى هاذا المنطلاق يتقارُر 
حديثاة للمنطاق الاديني؛ لدينا أنَّ كتاب الدكتور يوسف شلحت على الرغم مما احتواه من فكار جدياد ونظارة 

بيد أنَّه يدخُل ضامن لغاة المعرفاة التاي تخضاع بالضارورة الاى مبادأ قراءتهاا بوصافها صانعة بشارية، وعلياه 
استطاع الباحث بعد النظر في السياقات المضمونية لفكر د. شالحت ان يقاف علاى بعاض المواضاع التاي 

 من هذه المناحي ما يأتي: يمكُن أْن ُتعاَد قراءُتها على أساس المنظار النقدي، وكان
 

ل الدين بفعل ضاغط المجتمع:   أواًل: نقد مفهوم تشكُّ
ينطلااق د. شاالحت ابتااداءا بالحااديث عاان علااة دراسااة الاادين ماان منطااق اجتماااعي؛ إذ ياار  بااأنَّ علاام 
االجتماع يظهر بأجلى صورة في تأقلم الفرد على وفق قيود المنظومة المجتمعياة التاي يعايش فيهاا فهاو ال 

طيع أْن يخرج عن ضاغط المحيط وال يسعه ألبتة أْن يندَّ عن نطاق ما أملتاه علياه مفااهيم قوماه، فهاو يست
هاذا الفعال يصانف علاى مجاال الضااغط الخاارجي، وبهاذا فاإنَّ حينما يضحي بنفسه مان أجال الاوطن فاإنَّ 
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يضااطره الااى اتباااع دون ُأخاار  أو ديانااة دون غيرهااا؛ باال هااو المجتمااع الااذي  اإلنسااان ال يختااار لنفسااه لغااة
، وكذا الحاال للكثيار مان السالوكيات التاي تناتج عناه فهاي (1)الديانة التي ُينَسب عليها واللغة التي يتكلم بها

ال تخرج عن فرضيات محله ومنطقيات محيطه مطلقاا؛ ذلك بأنَّ للمجتماع أثاراا فاي بنااء الادين وماد  تقبُّال 
ياا لماد  تقبال  عاداته المنسوجة من قبل رجالاه؛ فضاالا عان أنَّ  طبيعاة المجتماع هاي التاي تمثاُل مقياسااا َحادِِّ

ْن كان يعتنق اإلساالم فإنَّاه يتساامُح أحيانااا فاي مساألة الحجااب؛ علاى  الدين وفروضه؛ فالمجتمع المنفتح وا 
حاااين تجاااُد أنَّ المجتمعاااات المحافظاااة )المغلقاااة غيااار المختلطاااة( بنااااءا علاااى أصااال نشاااوئها فاااي بيئاااة دينياااة 

مثااااراا للنقاااد وماااوئالا  -والحاااال هاااذه -تقبااال المااارأة إذا كانااات ناقصاااة الحجااااب؛ بااال تعااادُّ المااارأة محترماااة ال ت
للتساااااؤل واالسااااتغراب؛ ماااان هنااااا كااااان المجتمااااع لااااه إسااااهامه الواضااااح فااااي حيثيااااة تناااااول الاااادين ووجهااااات 

 .(2)ممارسته
ماعياة ودراساتها وبهذا يمكن القول إنَّ وظيفة الباحث االجتماعي تكمن في التأمل باألحداث االجت

من حيث داعي ظهورها ومد  تأثيرها في المجتمع وما ماد  قناعاة المجتماع بهاا ))فماا علاى الباحاث إلاى 
أن ياادرس األمااور االجتماعيااة بعااد ان يتاارك جانباااا غاياتااه الشخصااية وأهااواء نفسااه ليجعاال هدفااه فااي إيجاااد 

 .(3)القوانين التي يسير عليها((
فااتح الباااب لدراسااة المعتقااد الااديني ماان منطااق اجتماااعي اعتماااداا ماان هنااا سااوَّغ اد. شاالحت لنفسااه 

على ))أنَّ الحدث الديني ال يخالُف في كيانه الحدث االجتماعي، فهو عام غير خاص يشمل جمياع أفاراد 
المدني أحياناا، والحرمان الديني أبداا فيرمي من المجتمع ويرغمهم على اتباع تعاليمهم تحت طائلة العقاب 

وعلياه جااَز إخضااع الفكار الاديني للبحاث االجتمااعي ألنَّاه ضااغط خاارجي  (4)ه باالكفر والزندقاة((يشذُّ عن
جبااري يخضااع المجتمااع لمااا يبتغيااه وُيساايرهم علااى مااا يطلبااه ويختطااه لهاام، فهااو حاادث اجتماااعي مشااترك 

؛ وبهااذا الفاارد مسااتقل عاان ذاتيااة االختيااار داخاال فااي حاكميااة حكاام الكاال بالضاارورة الحتميااة خااارج عاان إرادة
كااان )الاادين( ظاااهرة اجتماعيااة ماان الواجااب دراسااتها علااى وفااق طبيعتهااا وصاالتها بماان يؤديهااا، وطبقااا لهااذا 
التوصيف للدين يقرر د. شلحت بأنَّاه ))ال جارم أنَّ المجتمعاات الدينياة تخضاع للقاوانين التاي قاال بهاا علام 

 وال يندُّ عنه البتة.  (5)االجتماع((
االجتماعيااة( علااى الاادين وان األفااراد فااي داخاال اإلطااار الااديني ال حريااة  نقااوُل إنَّ تعماايم  )منطلااق

لهاام أو خيااار؛ ألنهاام يتعرضااون لضاااغط خااارجي يتمثاال برضااى مجااتمعهم )الاادين(؛ محاال نظاار ذلااك بااأنَّ 
الرجل المتدين آو من يعتنق الدين اليحتكم الى الُعرف االجتماعي او انه يكون مقيدا بماا يرياده المجتماع؛ 

أنَّ األصال اإلنشااائي للاادين غيار قااائم علاى منطلااق القبااول االجتمااعي ماان عدماه؛ فالاادين لاايس  وعلاة ذلااك
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ذا كان ثمة مسامحة في أْن األديان غير السماوية قد تكاون خاضاعة إلاى  ظاهرة مجتمعية او اجتماعية، وا 
كماا يفضال د. - هذا المنطلق فإنَّه ال مسامحة فاي  القاول باان هاذا المنطلاق ينطباَق علاى  الادين الرساولي

؛ وداعي  ذلك هو أنَّ معتنق الدين الرسولي )اإللهي( ال يخضع لمتطلبات المجتماع؛ الن -شلحت تسميته
الاادين الااذي يعتنقااه المعتنااق إنمااا هااو عبااارة عاان منظومااة عقائديااة إلهيااة يااؤمن بهااا ذلااك الفاارد )المعتنااق(  

لقاي والماؤدي( إلاى األنماوذج األسامى فيؤدي على وفقهاا مضاامين الساماء ومبتغاهاا حتاى يصال ذلاك )المت
الااذي تبتغيااه لااه السااماء تحدياادا دون غيااره بوصاافه أعلااى جنساااا خلقااه هللا تعااالى قاباال الن يتطااور الااى هااذا 
المساتو  الراقاي مان خصوصاية التعامال والمعتقاد الاذهني فيكاون بحاق خليفاة هللا تعاالى علاى األرض بناااءا 

بااأنَّ الفاارد ال يناادُّ عاان المجتمااع الن الاادين عبااارة عاان منظومااة علااى الغايااة ماان خلقااه أصااالةا، أمااا القااول 
اجتماعية فإنَّ هذا الكالم ال يمت الاى المنطاق بصالٍة البتاة، وعلاة ذلاك أْن مان تلقَّاوا الادين الساماوي كانات 
لديهم ديانات أرضية سابقة فالعرب مثال، كانوا يعبدون االصانام وحينماا جااء الادين اإلساالمي أحااَلهم مان 

هج سلوكي الى منهج سلوكي آخار، ومان منظوماة ضاالة الاى منظوماة صاائبة، وتأسيسااا علياه فاإنَّ مان من
دخال فااي الاادين اإلساالمي ال يااؤدي مطالااب الاادين؛ ألنَّ المسالمين يرتضااون هااذا بال يااؤدي مطاليااب الاادين 

من كان قبل اإلسالم  ألنَّه معتقد بها ومعتنق لها على وجه القناعة الراسخة؛ ولو كان الدين مجتمعياا لبقي
على ديناه الجااهلي ولفعال ماا يطلباه المجتماع مناه؛ ألنَّ الادين الساماوي والادين الجااهلي منطلقهماا أرضاية 
المجتمااع علااى حااد سااواء وعليااه فااال فااارق بااين الااديانتيِن؛ وبهااذا فااال ضاارورة للعاادول، نقااوُل إذا كااان الاادين 

الفارد إرضااءا لمجتمعاه فاإنَّ الادين اإلساالمي لايس  الجاهلي وهي عباارة عان مجموعاة عاادات بالياة يطبقهاا
كذلك،  ذلك بأنَّ الدين اإلسالمي دين قناعة واعتقاد وليس ُعرفاا اجتماعيااا يؤدياه الفارد ألنَّ مجتمعاه يؤذياه 
إذا ما لم يؤِد هذا العرف أو ألنَّ المجتمع يضغُط عليه في ذلك، ولنأخذ مصداقاا على هذا المنطلاق فنقاول 

ين اإلسالمي نص دينيا على أنَّ لأُلنثاى نصايباا فاي إرث والادها وأنَّهاا تأخاذ نصاف ماا يأخاذ الرجال، إنَّ الد
على حين نجد أنَّ من المناطق المسلمة في الوقت الحاالي مان يخارج عان هاذا التقيياد الاديني الشارعي فاال 

نماااا يأخاااذ األ  كااال نصااايب أخواتاااه، وال ي لوماااه أحاااد مااان أفاااراد تلاااك يعتااارف باااأنَّ للمااارأة نصااايباا مااان أبيهاااا وا 
المنطقااة علااى الاارغم ماان أنَّ كاالَّ األفااراد مساالمين بيااد أنَّ الساانة الجاريااة لااديهم هااو حرمااان الماارأة ماان إرثهااا 
باادعو  أن هااذا اإلرث الااذي ستحصاال عليااه الماارأة ساايذهب الااى زوجهااا الغريااب وماان ثاامَّ فااإنَّ مااال أباايهم 

ا البتة، نقوُل إنَّ هذا الفعل اإلجرائي في حرمان األخت سيذهب الى الغرباء وعليه فال مندوحة من حرمانه
من حقها مان إرث أبيهاا إجاراء عرفاي تعسافي وهاو خاارج عان الادين، بياد أناه ُمتََّفاق  علياه ُعرفااا فاي بعاض 
المناطق؛ من هنا يكون هذا اإلجراء جزءاا من الدين باعتبار أنَّ الدين منظومة اجتماعية ياؤدي الفارد فيهاا 

تحت ضاغط مجتمعه، وعليه فإنَّ الشاخص الاذي يحارم أخواتاه ال يعاد فعلاه حرامااا؛ بال يعاد فعلاه ما يؤيده 
من أصل الدين باعتبار أنَّ الدين مجتمعي ومسألة حرمان المرأة في هذا المجتماع ساائغة؛ ألنِّاه إْن أعطاى 

ف والجابن وعلياه فهاو األ  أخته حصتها يعد خروجاا عن منظومة مجتمعه ومن ثمَّ ُياتَّهُم بالخاذالن والضاع
يحرم أخته إرضاءا للمجتمع حتاى ُيمتَاَدَح بالرجولاة ويثبات قوتاه وصاالبته وذكوريتاه، فبنااءا علاى منطلاق د. 
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شلحت يعدُّ فلعه هذا ديناا محضاا؛ علاى حاين أنَّاه فاي الحقيقاة خاارج عان الادين تمامااا؛ الن الادين منظوماة 
حاق حقاه، ومناه أيضااا أنَّ المجتمعاات الدينياة منهاا ماا  اعتقادية قائمة على أساس الحكمة واعطاء كل ذي

علاى الارغم –تتمسك بالحجاب للمرأة على أصوله ومنها ما جر  التسامح فيها على عدم التشدد بالحجااب 
ويعلال د. شالحت هاذه الظااهرة بأنَّهاا ظااهرة اجتماعياة تطورياة حضاارية أي أنَّ  -من أنَّ المجتمع إسالمي
بداعي رقيها العقلي وتطروهاا الحضااري تتساامح بالحجااب علاى حاين أنَّ المجتمعاات المجتمعات المتدينة 

التي هي غير متحضرة وراقية عقليَا تتمسك بالتشدد في الحجاب، نقوُل إنَّ المسألة غير عائدة الاى تطاور 
المجتمااع ماان عاادم تطااوره ألنَّ األصاال فااي الاادين اإلسااالمي هااو الحجاااب المصااون المحااافظ علااى المااارأة 
عموماا، أما مسألة التخفيف والمسامحة في الحجاب فاال يمات هاذا الفعال إلاى الادين اإلساالمي بصالة؛ أماا 
القول بأنَّ المجتمع بداعي رقيه تقبل ذلك وأصبح هذا مان الادين فإنَّاه هاذا القاول محال نظار ألنَّ  التساامح 

يعاد التَّاَرخُّص بمساألة الحجااب وعادم بهذا الشأن ال يعد من الادين؛ بال يعاد مان االتفااق الُعرفاي؛ وعلياه ال 
انضباطه وجهاا من وجوه الادين البتاة؛ بال هاو وجاه مان وجاوه االتفااق المجتمعاي تساامحاا؛ وعلياه فاإنَّ هاذا 
، فلايس المتفاق علياه  االتفاق يعدُّ خارجاا عان األصال الاديني وال يمكان أْن َنْنَظاَر الياه علاى اناه أصال  دينايم

الحال ففي المقابل التشادد فاي الحجااب الاى الحاد الاذي ال يظهار مان المارأة شايئاا  يعد ديناا بالضرورة، وكذا
أبااداا، يعاادُّ ماان باااب التطاارف فااي الاادين وحتااى إْن جاار  االتفاااق عليااه فااي مجتمااع إسااالمي فهااو خااارج عاان 
نما الحجاب الصحيح هاو ماا فرضاته الشاريعة؛ مان هناا نقاوُل ال إفاراط وال تفاريط فاي  أصل الدين أيضاا، وا 
نما األصل هو األصل وأنَّ مسألة المسامحة أو التشديد الفائض كالهما غير مقبول البتاة،  أصول الدين وا 
ل صااورته؛ باال األصاال اإللهااي الصااحيح هااو  فااال رقااي العقلااي يحاادد صااورة الاادين وال االنغااالق العقلااي ُيشااكِِّ

لماارأة باسااتثناء الوجااه الااذي يوضااح كيفيااة الحجاااب، فالحجاااب يتحاادد فااي الاادين اإلسااالمي بإخفاااء جسااد ا
والكفين والقدمين، وهذا جلي من إجابة اإلمام الصادق )عليه الساالم(  لمان ساأله، إذ ساأله أحاد أصاحابه؛ 

؛ نفهاُم (1)فقال له: ))ما للرجل أْن ير  من المارأة إذا لام يكان لهاا بمحارم ،قاال: الوجاه، والكفاين، والقادمين((
ماا ذكاره وتساتُره، ولهاا أْن تكشاَف ماا ذكاره تحدياداا؛ وبنااءا علاى هاذا من مقولة اإلمام أنَّ المرأة تحجُب دون 

التحديد الشرعي فال إفراط وال تفريط في مسألة الحجااب ولايس للمجتماع دخال أو مدخلياة فاي تحدياد درجاة 
الحجاااب الااذي يريااد علااى وفااق هااواه وانفتاحااه أو ُركوناااا إلااى تشاادده وانغالقااه؛ الن األصاال فااي الاادين هااو 

ذكره اإلمام حجاباا ال غير؛ ذلك بأنَّ العلة من الحجاب هي ستر المرأة مان أن تادنو اليهاا نفاوس  تحديد ما
الرجااال، أماااا إذا مااا تساااامح المجتمااع فاااي الحجاااب فاااإنَّ هااذا التساااامَح ُيااْذِهُب الحكماااة ماان وجاااود الحجااااب 

م الرضاا )علياه الساالم(: أصالةا، فهو ليس تطبيقاا صورياا إجرائياا فحسب؛ بل هاو حكماة وغاياة يقاول اإلماا
َم النظر إلاى شاعور النسااء المحجوباات بااألزواج وغيارهن مان النسااء لماا فياه مان تهيايج الرجاال وماا  ))ُحرِِّ

ُر الحجاااب؛ وكااذا (2)ياادعو التهياايج إلااى الفساااد والاادخول فيمااا ال يحاال(( ، فماان أجاال درأ هااذه المفساادة تقاارُّ
                                                           

.302الصدوق:الخصال:(1)
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هااو قهاار للماارأة وتحميلهااا بااأكثر ممااا فرضااه الاادين؛ وبهااذا الحااال فيمااا يخااصُّ التشاادد العااالي فااي الحجاااب ف
 فالحجاُب أمر  دينيم له حكمته وليس مسألةا اجتماعيةا ترتبُط برضى المجتمع أو عدمه مطلقاا.

أما قولاه باأنَّ الفارد إنماا يجاهاد بنفساه تحات ضااغط المجتماع فاإنَّ هاذا غيار وراد تمامااا؛ ذلاك باأنَّ 
أركااان الاادين وال يجاهااد الماارء إال عاان قناعااة فلاايس ثمااة مااا ياادعوه الااى ذلااك  الجهاااد يعااد ركنااا أساساااا ماان

مجتمعياا؛ ألنَّ الجهاد له ضروراته المنطقية ال المجتمعية؛ فإنَّ كانت الحال كما ذهب د. شلحت فما قولاه 
ضااه بمنطااق )الجهاااد الكفااائي( أي أنَّ َمااْن يسااتطيع أْن يحمااَل الجهاااد فيقاتاال فااي ساابيل وطنااه وأرضااه وعر 

فعليااه أْن يفعاال، وَمااْن فعااَل ذلااك فهااو يكفااي عاان غيااره ماان الناااس؛ فااإذا مااا انتاادب جمااع  ماان الناااس انفسااهم 
للجهاد أيعدُّ هاذا إرضااءا للمجتماع، فاإذا كانات الحاال هاذه أي أنَّهام جاهادوا ألنَّ الجهااد ضااغط اجتمااعي؛ 

ضاءا للمجتمع أم ماذا؟، على الارغم مان أنَّ فإنَّ الذين لم يذهبوا الى الجهاد ما حكمهم أيعدُّ عدم ذهابهم إر 
ُل خرقااا للادين ماا دام هنااك َماْن نااَب عانهم كفائيااا،  الدين ال يجبرهم على الاذهاب وأنَّ عادم ذهاابهم ال ُيشاكِِّ
فكياف ننظار الاى َماْن لام ياذهْب الاى الجهااد أ يعادُّ عادم ذهاباه اتفاقااا لماا يرياده المجتماع، فاإذا كانات الحاال 

ن ذهاااب للجهااااد أيعااادُّ خارجااااا عااان رضاااى المجتماااع، نقاااوُل إنَّ األماااور ال ينظااار اليهاااا بهاااذه هاااذه فاااذهاب مااا
الحيثية؛ بل القناعة واإليماان هماا األصال فاي الادين وأداء ماا يبتيغاه الادين مان اإلنسااني؛ ولايس للمجتماع 

لاذهن وأداء ناابع من مدخلية في مسألة أداء الفرض الديني من اإلنسان؛ ذلك بأنَّ الادين معتقاد راسا  فاي ا
 من ذلك المعتقد في العمل؛ وليس موافقة مجتمعية أو رفض جمعي مطلقا.

 
 ثانيًا: نقد مفهوم )الديانة(:

ير  د. شالحت ان مفهاوم الدياناة أنماا يقاوم علاى معرفاة الحارام مان الحاالل والحاالل مان الحارام؛  
و ))مااا كااان ممنوعاااا، والمااانع لااه قااد حيااث يسااتعرض الاادالالت المعجميااة للحاارام فينتهااي إلااى أنَّ الحاارام هاا

، أمااا الحااالل فقااد عاارض (1)تكااون طهارتااه وقااد تكااون نجاسااته وقااد تكااون عفتااه وقااد تكااون كثاارة جرائمااه((
لمعانيه اللغوية أيضاا وانتهى الى أنَّه ))ما يستطيع المرء أْن يأتي به دون أدنى استعداد يؤهلاه لاذلك ودون 

ل حالاااة كااال صااالة معهاااا باألشاااياء المقدساااة أو النجساااة تعاااد خرقاااااا وأخياااراا الحاااالأْن يخشاااى عاقباااة عملاااه 
وبهااذا ياار   أنَّ ))العقائااد الدينيااة رمااوزاا وتصااورات تعباار عاان طبيعااة األشااياء المحرمااة وعاان  (2)لحرمتهااا((

؛ وبهذا تكون الديانة هاي معرفاة نسابة الفعال اإلنسااني أهاو عائاد إلاى الحلياة (3)عالقتها باألشياء المحللة((
 باحة  أم إلى الحرمة والمنع. واإل

نقول إنَّ النظرة الى الديانة مفهوماا بهذا التصور محل نظر وا عادة تأمل؛ ذلك باأنَّ الدياناة التعناي 
معرفاة الحااالل ماان الحارام فحسااب؛ فهااذا حصار للمفهااوم فااي مصاداق ماان مصاااديقه أو منحاى ماان مناحيااه 
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 .54:م.ن(2)
.55-54م.ن:(3)



46 
 

األصال األول واألسااس الاذي يادخل فاي مفهاوم  فحسب؛ إذ الديانة اشمل سعة وأعمق ماهية مان ذلاك الن
الديانااة هااو االعتقاااد وماان ثاام ياارد التطبيااق؛ فالديانااة هااي عبااارة عاان منظومااة ماان المعتقاادات التااي يعتنقهااا 
اإلنسان )المتلقي( والتي ينصهر بها ذاتاا ونفسااا وتتمثال فياه عقاالا وروحااا وهاذه المعتقادات هاي التاي تؤهُِّلاُه 

والتاي تعيناه علاى معرفاة الحاالل مان  -الاُمعَتَقد بهاا ابتاداءا -القوانين َتسنُّها تلك الديانة الى اتباع جملة من 
الحاارم، وياادخل مباادأ الحااالل والحاارام فااي نطاااق العبااادات والمعااامالت علااى حااد سااواء؛ فضااالا عاان أنَّ أيااة 

منطاق الدياناة عباديااا؛  ديانة ال تكتمل ما لم تكون هناك نصوص نطقية يؤديها اإلنسان تلفُّظااا لتكتمال بهاا
: ))اإليماان: قاول وبهذا يتمثُل مفهوم الديانة فاي قاول الرساول األكارم )صالى هللا علياه وآلاه وسالم( إذ يقاول

باللسااان، ومعرفااة بالقلااب، وعماال باألركااان((؛ فكااأنَّ الرسااول األكاارم قااد عبَّااَر عاان مفهااوم )الديانااة( بلفظااة 
الوصاااول إلاااى )اإليماااان(؛ وبهاااذا فقاااد عبَّاااَر الرساااول عااان الدياناااة  )اإليماااان( ألنَّ الغاياااة مااان )الدياناااة( هاااي

 بمحصلتها أو باعتبار المراد منها أو باعتبار ما ستكون مراداا.
الديانة ال تكون قائمة على أساس الصحة ما لم يساتند المتلقاي الاى جملاة مان يزاُد على هذا فإنَّ  

ة، أمااا الااديانات التااي تخلااو ماان منطااق االسااتدالل االسااتدالالت المنطقيااة والعقليااة علااى صااحة تلااك الدياناا
وتتجاارد ماان االسااتدالل المنطقااي، فااال يصااح أْن نطلااَق عليااه تساامية )ديانااة(؛ باال هااي عبااارة عاان مجموعااة 
اااَك بهاااا أداءا  تصااورات ومعتقااادات وهميااة نساااجها اإلنسااان بنفساااه علااى منطلاااق الااوهم ومبااادأ الخااوف، وتمسَّ

يماناااا بااال دلياال أو سااند؛ ماان هنااا  يمكااُن القااوُل بااأنَّ ماان  يسااميها )ديانااة(  إنمااا تساامية هااذه مؤسسااة علااى وا 
قائماة علاى أسااس تصاوري واهام والعباادات فيهاا  -مجازاا  –أساس )المجاز( ال الحقيقة؛ ألنَّ هذه )الديانة( 

اة على أساس َتَخيُّلي موهون، أماا علاى سابيل المنطاق والحقيقاة واالساتدالل فهاي ليسات )دياناة( البتا ة؛ مؤدَّ
 –وأنَّهاا تنظاوي علاى المعتقاد  -وان كانت زائفة –بل هي صورة ظلِِّية لا )الديانة( من حيث إنَّ فيها عبادة 

أماااا مااان حيااث صااادق الماهياااة وصاااحة  -وان كاااان ماارتجالا  –وأنَّهاااا تشااتمل علاااى قاااانون  -وان كااان واهمااااا 
ة الحقااااااة بصاااااالة أباااااااداا.المعتقااااااد اسااااااتدالالا وأحقيااااااة تطبياااااااق القااااااانون حكمااااااةا فهاااااااي ال تماااااات إلااااااى الديانااااااا
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 ثالثًا: نقد الحد المائز بين السحر والدين:
ير  د. شلحت أنَّ الفاصل باين الساحر والادين هاو أنَّ المحرماات فاي الساحر تعتماد علاى األشاياء  

النجسة، أما المحرمات في الدين فمنها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس؛ إذ يقوُل: ))رأينا في البحث عن 
ذا درساانا السااحر الحااالل والحاار  ام أنَّ األشااياَء المحرمااَة علااى فئتااين: فقااد تكااون طاااهرة وقااد تكااون نجسااة، وا 

وجاادنا أنَّ معظاام محرماتااه تسااتمد ماان األشااياء النجسااة ماان أمثااال القاااذورات واألوسااا  والشااعر والحيضااة 
ذا تنااااول السااااحر األشاااياء المحرماااة َعَماااَد الاااى تنجيساااها، أماااا الااادين فهااا و علاااى نقااايض والباااول العظاااام، وا 

السحر؛ إذ المحرمات فيه أبداا طاهرة فالكتب المقدسة طاهرة والمعبد طااهر؛ وهكاذا نساتطيُع أْن نفارِِّق باين 
 . (1)الدين والسحر بقولنا: إنَّ األوَل يستمُد قوته من المحرم وأنَّ الطاهر والثاني من المحرم النجس((

مال التفرياق باين الساحر والادين نجاد أْن ثماة عند التأمل في الفاصل الذي أقام علياه د. شالحت عا 
خلطاااا قااد وقااع فيااه د. شاالحت؛ ذلااك بأنَّااه عاادَّ المحاارم ابتااداءا هااو مااا يقاباال الحااالل أي المحاارم هااو الشاايء 
الممناااوع فعلااااه، وقساااام المحاااارم علااااى قساااامين )طاااااهر ونجاااس(؛ وهااااذا مااااألوف فااااي الااااديانات ومنااااه الديانااااة 

بهااا ماان االباان وهااي طاااهرة علااى حااين أنَّ الخماار نجسااة وهااي تاادخُل فااي اإلسااالمية؛ إذ اأُلم ُمحاارَّم  الاازواج 
نطاق المحرمات؛ وفي الوقت نفسه تعدُّ سرقة اللحم المذبوح على الشريعة اإلسالمية حرامااا غيار أنَّ اللحام 

 المسروق نفسه ليس بنجس ألنَّه مطابق لضوابط الديانة وهكذا.
عظام والبول ونظائرها مما ذكره د. شلحت، غير أنَّ أما المحرمات في السحر فهي نجسة كلها كال 

َرُه أول  الدكتور نفسه يخاف كالمه فيما بعد وينظر الى مفهوم المحرم ال بمنظور النجاسة والطهر الذي قرَّ
وهلة؛ بل ينطلُق بمنظار جديد للمحرم؛ إذ ير  أنَّ المحارم بمعناى المقادس؛ فيقاول: ))أماا الادين فهاو علاى 

، وهاو بهاذا القاول نااقض (2)ذ المحرمات فيه اباداا طااهرة فالكتاب المقدساة والمعباد طااهر((نقيض السحر؛ إ
نفسه مرتين األولى أنَّه أثبت ابتداءا انَّ المحرم في الدين منه ما هو نجس ومنه ما هو طااهر، علاى حاين 

الثانياة فإنَّاه أحادَث هنا أحال كل المحرمات على الطهارة في الدين باستعماله لفظاة )أباداا( فاي الانص، أماا 
نقلااه فااي معنااى المحاارم ماان المحاارم الااذي يقاباال المحلاال الااى المحاارم الااذي هااو بمعنااى القداسااة؛ ذلااك بااأنَّ 
الُكتُااب السااماوية المعابااد ُتَعاادُّ ماان المقدسااات وباااب التحااريم فيهااا يمكااُن فااي الحظاار علااى المتاادين ماان أْن 

ها بساوء، ثام بعاد ذلاك يوثاق داللاة القدساية فاي لفظاة )التحاريم( بقولاه: ))وهكاذا نساتطيُع أْن نفارِِّق باين  يمسَّ
الدين والسحر بقولناا: إنَّ األوَل يساتمُد قوتاه مان المحارم وأنَّ الطااهر والثااني مان المحارم الانجس((، ويرياُد 
بااااااااااااااااااااالمحرم المقاااااااااااااااااااادس، وفااااااااااااااااااااي هااااااااااااااااااااذا كبياااااااااااااااااااار تناااااااااااااااااااااقُض وسااااااااااااااااااااعة اخااااااااااااااااااااتالف ال محالااااااااااااااااااااة. 

                                                           
 .56:م.ن(1)
 56:م.ن(2)
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 ي وفقه األديان:رابعًا: نقد االختالف بين االجتماع الدين
يدعي د. شلحت أنَّ علم اجتماع الديني يختلف عن فقه األديان؛ ألنَّه يدرس الظاهرة الدينية على  

وفق منظور علمي ))باعتبارها ظاهرة حيَّة، ُمتواصلة من خاالل الجمهاور، كسااللة اعتقاادي موصاولة مان 
الجدياد فاي النظار الاى الظااهرة الدينياة  ، وتأسيساا علاى هاذا المنطلاق(1)خالل المجتمع وعلومه احضارية((

َب ))أْن يفترَق علم اجتماع الاديني افتراقااا منهجيااا عان فقاه األدياان(( ََ في وسط المجتمع َوَج
، ولكان مان (2)

َسُه مان تفرياق؛ إذ يار  أنَّ هنااك تنوعااا فاي األداء الاديني الواحاد  الغريب أنَّ د. شلحت نفسه يناقُض ما أسَّ
لمبدأ وهذا يعوُد الاى تناوع المجتماع، ثام يقاوُل: ))فمبادأ الصاالة أو الصاوم أو الحاج واحاد داخل العقيدة أو ا

عند كلِّ المسلميَن )ماع تلويناات فقهياه معروفاة( ولكان األداء لايس واحاداا )يمكان رصاد الظااهرة الرمضاانية 
 . (3)مثالا( ((

نقاُف علاى مبايناة  تشلح د.عند معاودة النظر في هذا النص والتأمُّل في المصداق الذي عرضه  
َسه من قبال؛ إذ يار  أنَّ علام االجتمااع الاديني يرصاُد هاذا االخاتالف فاي األداء بنااءا علاى اخاتالف  لما أسَّ
المجتمع، وأنَّ االجتماع الديني يفتارق عان )فقاه األدياان(، وبعادها يعارض الظااهرة الرمضاانية ماثالا، نقاوُل 

د. شاالحت التنصاايص علااى االخااتالف فااي )اليااوم( الااذي يباادأ فيااه  إنَّ الظاااهرة الرمضااانية التااي يريااُد منهااا
الصيام من شهر رمضان، واليوم الذي يعلُن فياه عياد للمسالمين، وهاذه الظااهرة إنماا هاي ظااهرة تعاوُد الاى 
االختالف الفقهي ال الى االختالف المجتمعي كما ير  د. شلحت، ذلك بأنَّ مان الفقهااء مان اشاترط رؤياة 

المجااردة بناااءا علااى قااول الرسااول )صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم(: ))صااوموا لرؤيتااه وافطااروا الهااالل بااالعين 
، والمقتضى الداللي للفظة )الرؤياة( فاي هاذا الانص هاو األبصاار العيناي التشخيصاي؛ مان هناا (4)لرؤيته((

هاااء ماان لاام يااَر َوَجااَب لااد  بعااض العلماااء الرؤيااة المباشاارة تحديااداا بااالعين المجااردة، علااى حااين أنَّ ِمااَن الفق
 – (5)إلزامااا بحمال لفظااة )الرؤياة( علااى النظار المجاارد؛ بال جاااَز لدياه النظاار بالوسايلة فتتحقااق باذلك الرؤيااة

فحمل بذلك داللة المصادر )لرؤيتاه( فاي الانص علاى معناى اإلطاالق فارأ  أنَّ أياة رؤياة  -من وجهة نظره
الرؤية على العهد االدائي الذي كان هي مجدية بغض النظر عن الوسيلة؛ على حين حمل الطرف األول 

 في زمن الرسول األعظم، من هنا وقع الخالف فقهياا.

                                                           
 .19م.ن:(1)
 .18م.ن:(2)
 .20-19:م.ن(3)
 .2/674البخاري:صحيحالبخاري:(4)
 .10/95ء:الدائمةللبحوثالعلميةواإلفتافتاوىاللجنة:أحمدبنعبدالرزاقالدويشينظر:(5)
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ومن العلماء من رأ  أنَّ الصوم واإلفطار يصح على أساس اتحاد األفق علاى حاين أنَّ مانهم مان  
مرد ؛ فتوسع بذلك االختالف، وبغض النظر عن وجهات االختالف وقوة الدليل او ضعفه فإنَّ (1)منع ذلك

األمر منوط بجملته باالختالف الفقهي وليس له مرجعية الاى تناوع المجتماع كماا يار  ذلاك د. شالحت هاذا 
 من جانب.

ماان جانااب آخاار نجااد ثمااة مفارقااة فااي فهاام د. شاالحت لمااا عرضااه؛ فهااو ياازعم أنَّ تغيُّاار المجتمااع  
يقادم الظااهرة الرمضاانية  وتلونه يدعو الى االختالف في أداء الغرض الديني كالصالة والحج والصاوم؛ ثام

نقوُل إنَّ الظاهرة الرمضانية منحصرة فاي اإلذن فاي الصاوم أو اإلفطاار؛ مان هناا  -على حد زعمه -مثاالا 
فإنَّ المسألة وقتية ال أدائية؛ ذلك بأنَّ المسلمين ال يختلفون في أداء فريضة الصوم فالكل يمتنع من األكل 

تباااين أو تغاااير وال حتااى جزئياااا  فجاار حتااى صااالة المغاارب؛ والوالشاارب ويعتماادون حفااظ الاانفس ماان أذان ال
بين صوم أيِّ مسلم وآخر؛ من هنا تأسس أنَّ أداَء الصوم واحد  من الجميع، أما بداية زمن األداء وانتهائه 

صالة لاه بطريقاة األداء مان حياث  ال -من حيث تحديد بداياة الشاهر وانتهائاه –فهو المختلف فيه، والزمن 
ا نحسب أنَّ د. شلحت قد اختلط عليه األمر في هذا الجانب فأحال ما هو من جنس الخالف هي هي؛ لذ

الفقهاي علاى نطااق المجتمااع الاديني فاي الوقات الااذي يفارض فياه حاداا فاصااالا وتفريقااا حادياا باين االخااتالف 
نياه فاي الماراد؛ يدا يماتُّ لاه بصالة وال الفقهي وظاهرة المجتمع الديني؛ ثم يساوق مصاداقاا علاى ماا يقاول ال

 ألنَّ ذلك المصداق المعروض منشأه التباين الفقهي ال التلون المجتمعي كما خال د. شلحت. 
 

 خامسًا: نقد قانون تطور العقيدة واالنتقال من المنفي الى المثبت:
لقد اعتمَد د. شلحت على منطق )باستيد( حينما عارض لموضاوع قاوانين تطاور العقيادة وكاان مان  

ذه الضوابط والقاوانين التاي قررهاا )باساتيد( ُمْعَتَماداا لتطاور العقدياة الدينياة هاو )قاانون االنتقاال بين أجلى ه
مان المنفااي الااى المثباات( ويعاارُض مصاداقاا علااى هااذا المنحااى التطااوري فاي العقياادة اإلسااالمية وهااي عقياادة 

علااى شاايء ماان اإليمااان باااهلل التوحيااد فااي مقولااة )ال إلااه إال هللا(؛ إذ يقااوُل: ))كاناات العاارب فااي الجاهليااة 
لتااأثرهم باليهوديااة والنصاارانية، إال أنَّهاام كااانوا يضااعون الااى جنااب هللا لفيفاااا ماان األصاانام يعباادونها وأعظمهااا 
الهبل األكبر؛ فجاء اإلسالم نافياا هذه المزاعم مثبتاا وحدانية هللا؛ وعليه فالعقيدة في األصل نفاي أكثار مماا 

 .(2)هي اثبات((
هذا التقريار المبناي علاى أصال القاانون ال أسااس لاه مان الصاحة فاي العقيادة االساالمية  نقوُل إنَّ  

)ال إله إال هللا(؛ ذلك بأنَّ د. شلحت الذي ساير )باستيد( لم يادرك باأنِّ التحليال الاداللي لانص هاذه العقدياة 
ا هاي إثباات(؛ يوصل الى نتيجة تخالف هذا القانون؛ بل تعكس مقولة )فالعقيدة فاي االصال نفاي أكثار مما

ذلك بأنَّ الحكم المبتغى في هذه العقيادة ُمسالط ههناا علاى المثبات ال علاى المنفاي ولاو كاان الحكام مسالطاا 
                                                           

.2/111ينظر:الخوئي:كتابالصوم:(1)
 .72:يوسفشلحت:نحونظريةجديدةفياالجتماعالديني(2)
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علااى المنفااي لجاااَز لنااا القااوُل بااأنَّ العقياادة نفااي أكثاار ممااا هااي إثبااات؛ علااى حااين أنَّ ماادار الحكاام هنااا هااو 
 اإلثبات.

وجااود التَّحقُّقااي لعالقااة المسااتثنى مااع المسااتثنى منااه إنمااا وإليضاااح هااذه القاعاادة اللغويااة نقااوُل إنَّ ال 
ُترصد واقعاا على أساس التعاكس والتناقض بينهما؛ إذ ))إن االستثناء من النفي إثبات على األصح، ومن 

، والظاااهر أنَّ هااذا المقاارر اللغااوي  قااد بنااي علااى أساااس الااداعي أو الغايااة المرجااوة ماان (1)اإلثبااات نفااي((
ال لم يكن ُمستثنى أصاالةا، فاا النطق بالمستث نى؛ ذلك بأنَّ المستثنى يخالف حكم المستثنى منه بالضرورة وا 

)المستثنى والمستثنى منه( مبنيان على أساس )التناقض( على وفق طبيعة العالقة االنفصالية باين طرفاي 
ر  ُتبناى العالقاة علاى اإلسناد، فتارة تكون العالقة مؤسسة على وفق العالقة بين المطلق والمقياد وتاارة أخا

أساس الصلة بين العموم والتخصيص، ولما كانت طبيعة العالقة بين المطلق والمقيد ُتناِقض العالقة باين 
بااأنَّ المسااتثنى يناااقض المسااتثنى منااه وأنَّ االسااتثناء إذا  -والحااال هااذه -العااام والتخصاايص؛ َوَجااَب القااول 

 .كان مثبتاا كان المستثنى منفياا والعكس للعكس
يضاح الماراد نقاوُل إنَّ الحكام فاي العاام يركاز علاى الكال سارياناا ويرفاع عان   ولزيادة بسط الكالم وا 

ص الجزئي، على حين في اإلطالق الحكم فيه ُيرفع عن الكل سرياناا ويركاز علاى الااُمقيَّد الجزئاي،  المخصَّ
الثابات، إذن يتباايُن التخصايُص فالتخصيص إخراج الجزء من الكل الثابت، والتقييد إخراج الكل من الجزء 

 .(2)والتقييُد من جهة تركيز )الحكم( ورفعه، فوظيفتهما متعاكسة
وتأسيسااااا علاااى هاااذا الفاااارق األدائاااي باااين )التخصااايص( و)التقيياااد( نقاااوُل بقاعااادة النتااااقض باااين 

لناااس( ياادل علااى المسااتثنى والمسااتثنى منااه، فااإذا قلاات مااثالا: )جاااَء الناااُس إال زيااداا( فااإنَّ المسااتثنى منااه )ا
العمااوم ألنَّ المجاايء قااد وقااع ماان كاال الناااس ماان هنااا كااان المسااتثنى منااه )مثباات(، علااى حااين أنَّ عمليااة 
اااص مااان نطااااق  االساااتثناء قاااد قلبااات الموازناااة وذلاااك فاااي قولاااك )إال زياااداا( الناااك قاااد اخرجااات )زياااداا( المخصَّ

نَّاااه لااام يشااامله حكااام المجااايء كساااائر منفيااااا مااان المجااايء أل -والحاااال هاااذه -اإلثبااات )مجااايء النااااس( فُعااادَّ 
الناس؛ لهذا كان المثبت )مان وقاع علياه حكام المجايء( هاو العاام المساتثنى مناه، والمنفاي )مان أخارج مان 

ص المستثنى.  حكم المجيء( وهو المخصَّ
( فإنَّاَك بهاذا قاد  والوضع معكوس مع اإلطالق والتقييد ذلك بأنَّك لو قلت: )ما جاَء الناُس إال زياد 

مااان حكااام المجااايء نفيااااا؛ علاااى حاااين أنَّاااك أثبااات حكااام  -المساااتثنى مناااه-َت جمياااع النااااس )المطلاااق( أخرْجااا
المجاايء علااى الاااُمقيَّد )زيااداا( فحسااب وهااو المسااتثنى، فالمسااتثنى منااه منااٍف وهااو )المطلااق(، علااى حااين أنَّ 

 المستثنى ُمْثَبت  وهو )الاُمقيَّد(.
واقااع علااى اإلثبااات ال علااى النفااي؛ إذ المااراد إثبااات  وكااذا الحااال للعقياادة )ال إلااه إال هللا( فااالحكم

-وحدانية هللا؛ لذا رفَع الحكَم عان كال اآللهاة وأثبتاه هلل تعاالى وحاده فلايس القادر المبتغاى مان هاذه العباارة 
                                                           

.2/61:عيونالحقائقالناظرةحسينآلعصفور: (1)
.ومابعدها211صولية:للمقوالتاالاألسساللغويةمباحثاتفيينظر:سيروانعبدالزهرةالجنابي:(2)
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هلل وحاده، فاالمراد لايس  األلوهياةعن كلِّ اآللهة بقدر ما تريُد هذه العقيدة إثباات  األلوهيةنفي  -هذه والحال
نما اإلثبات ألنَّ مناط المعنى والحكم المراد هو إثبات إلوهية هللا بَتفرُّد. النفي  وا 

من هنا نقوُل إنَّ الغاية من العبارة هو القيد )اثبات الوحدانية( وليس الغاية هي نفي عدم وجود  
 اية إله مطلقاا؛ بهذا نقول إنَّ العقيدة اإلسالمية في األصل هي إثبات أكثر مما هي نفي. 

 
 نقد منظور الطوطمية:سادسًا: 

فاي معارض حديثاه عان مفهاوم الطوطمياة فاي الاديانات إنَّ الطاوطم هاو الاروح أو  تد. شلحيقول ُ  
اإلله الذي يحترمه ويقدسه ويعباده أبنااُء القبيلاة؛ وهاو أماا حياوان وأماا نباات، وهاؤالء القبلياون الياؤذون هاذا 

 .(1)حرمون لمسه أحياناا أو النظر إليهالطوطم فال يتعرضون له بالذبح أو بالقتل؛ بل ي
ساوف يحال بهام العاذاب والعقوباة فيجعال  -أي الطاوطم –ومن يؤذي الطوطم فإنَّهم يعتقدون بأنَّه  

 .(2)نساءهم عاقرات وينشر عليهم األمراض ويشيع بينهم األوبئة ويحل بهم النكبات وقد يقتلهم أحياناا 
المعلومة ويتبناها يعود تارةا أخر  ليخبرنا بقوله: ))ومما غير أنَّ د. شلحت نفسه الذي يعتنق هذه  

يتقرَّبون به إلى الطوطم ابتغاء رضاه او حمايته أْن يتشبهوا باه فيقلدوناه بشاكله ومظهاره ويلبساون جلاده أو 
قسماا من جلده او يتخذون جزءاا منه يعلقونه في أعنااقهم أو أذرعهام علاى نحاو التعوياذة فاي األمام األخار  

 .(3)خلو فرد من تعويذة تدل على عالقته بالطوطم((فال ي
نقوُل إذا كان الطوطم يمثل الرمز اإللهي الذي يعتقد به القبليون ويدينون اليه بالقداسة والعبودية 
واالحترام والوالء ويدركون أنَّ من يتعرض له باألذ  سوف يعاقبه الطوطم، فكيف ينقل د. شالحت إنَّ مان 

رب الااى الطااوطم بااأْن يلاابَس جلااده أو جاازءاا ماان جلااده أو يعلااق علااى جسااده جاازءاا منااه أفااراد القبيلااة ماان يتقاا
وقتلاه  -ابتاداءا  –ليوثقوا صلتهم بالطوطم، أليس أخذ جلد الطوطم او جزٍء من جسده يقتضي قتال الطاوطم 

بتغااون محاارم لااديهم؛ باال إنَّ التعاارض إليااه بااأذ  ال يجااوز البتااة فااي معتقاادهم،؛ ألاايس هااذا تناقضاااا، فكيااَف ي
رضااه ويطلباون الياه حماايتهم وهام يسالخون جلاده أو يقطعاون أوصااله ويأخاذون بعضااا مناه لجعلاه تعوياذة 
تحماايهم منااه ألنَّهاام ال يخااافون إال ماان الطااوطم فهااو إلههاام وجاادهم األعلااى الااذي ياادينون اليااه بااالوالء فهاام 

ذا مااا قتلااوه او تعرضااوا لااه باااألذ   يقتربااون منااه ابتغاااء رضاااه وكسااب مودتااه ليحماايهم وال يغضااب علاايهم وا 
 فكيف إذن يلبسون جلده طلباا لحمايته والحال هذه.  -على حد تعبير د. شلحت –يؤذيهم بالعقاب 

علماا أنَّ د. شلحت نفسه ذكر أنَّ الطوطم إذا ماَت حزَنْت عليه القبيلُة ودفنته بُأبهة واحتارام كماا 
ع الذي وقع فيه بتنااقض ماا باين احتارام الطاوطم وقتلاه ، وفي هذا دليل يعزز الموض(4)لو كان أحد أفرادها

                                                           
.112-111:يوسفشلحت:نحونظريةجديدةفياالجتماعالدينيينظر:(1)
.115ينظر:م.ن:(2)
.115م.ن:(3)
.119:م.نينظر:(4)
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ولاابس جلااده تقرباااا؛ فااإذا كااان يمكاان فااي التصااور أْن ُيقاااَل بااانَّ أفااراد القبيلااة إنمااا يأخااذون جلااد الطااوطم بعااد 
 موته فإنَّ هذا مردود  ألنَّ الطوطم يدفن باحترام دون تمثيل به بعد موته. 

 رافي في تحريم الخمر في الديانات:نقد منظور تأثير العامل الجغسابعًا: 
ير  د. شلحت أنَّ هناك عالقة جدلية واضحة تربط بين العامل الجغرافاي الاذي يعاصاره المجتماع  

وصااياغة الديانااة لااد  ذلااك المجتمااع؛ وبناااءا علااى هااذا المنطلااق العالئقااي يوجااه داعااي تحااريم الخماار فااي 
))وهناا نلماس لماس الياد تناازع العوامال فاي حيااة اإلنساان؛ الديانة  اإلسالمية والديانة المسايحية؛ إذ يقاوُل: 

َمااْت ألنَّ تعاطيهااا مضاار فااي الاابالد الحااارة، فااأثَِّر العاماال الجغرافااي فااي الديانااة، ثاام أُهِمَلااْت  فااالخمر قااد ُحرِِّ
فاي صناعة النبيذ على انتشارها القديم في األقطار العربية وأُهِمَلْت معها الكروم فأثر بادوره العامال الاديني 

 .(1)العامل الجغرافي((
إنَّ هذا اإلقرار التوجيهي لداعي تحريم الخمر لد  العرب وحلِِّيته لد  غير العرب لهو محل نظار  

وتأمل طويل؛ ذلك بأنَّ تحريم الخمر في الدين االسالمي ال صلة له بالوضاع الجغرافاي أو بعوامال المناا  
نفسااه سااواء أكااان فااي بيئااة قارصااة الباارودة أم شااديدة بقاادر مااا يتعلااق األماار بالضاارر الااذي يحدثااه لإلنسااان 

السالوك  -والحاال هاذه –الحرارة؛ ألنَّ تحاريم الخمار يكمان فاي أنَّاه ياذهب بالعقال ويضاعف اإلدراك فيخارج 
اإلنساني عن نطاق العقل و قيد المنطق وحيز حسن التصرف األمثل الذي يدعو له الدين؛ وهاذا الضارر 

، فالضارر موحاد واإلنساان المتضارر ساٍر على كل إنسان أينما كا ن وحيثما وجد وباأي ظارف منااخي حالَّ
 هو نفسه في كل لحظة زمن وكل جزئية حال.

مااان هناااا نقاااوُل إنَّ علاااة تحاااريم الخمااارة التاااي أدلاااى بهاااا د. شااالحت تنطاااوي علاااى مفارقاااة بيناااة؛ ألنَّ 
ذا ماا سااكن فااي الغارب فااي ظاال التحاريم منااوط بعلاة الزمااة دائمااة ال علاة وقتيااة زائلااة؛ إذ ال يجاوز للمساالم إ

ْن  منا  بارد أْن ُيحلَِِّل لنفسه الخمر باعتبار انتفاء الضرر لبرودة المنا ؛ ألنَّ العلة قائمة والضرر ماثل وا 
ك يفقاااد اإلدراك ويتبااادد لدياااه الاااوعي التاااام للتصااارف واألداء السااالوكي  ََ ل المكاااان؛ ألنَّ تغيَّااار المناااا  وتبااادَّ

ي القادرة علاى التعامال ماع اآلخار علاى وفاق المنطاق والرجاحاة فاي اتخااذ الصائب، وهذا ُيفضي إلى تالشا
ذا   القااارار الصاااحيح  باعتباااار أنَّ كاااالم العاقااال علاااى نفساااه حجاااة؛ فاااإذا ماااا غااااب العقااال انتفااات الحجاااة، وا 
أقصيت الحجة يعدُّ كل ما يصدر عن المخمور غير حجة؛  ومن هنا ستسري اإلشكاالت على كل تعامل 

))َياا َأيَُّهاا الَّاِذيَن آَمُناوْا قد يبرمه مع آخر أو اتفاق يعقده مع إنسان، وسند ذلك قوله تعالى يقوم به أو كل ع
اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَر  َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن(( إذ نهى سبحانه عن شرب الخمارة لعلاة كشافها ؛  (2)اَل َتْقَرُبوْا الصَّ

الغاية من الصالة أال هي معرفة ما يقوله المرء ووصوله الى لحظة في بنية النص الكريم بتوظيفه تحقيق 
ااَلَة َوَأناُتْم ُساَكاَر  َحتَّاَى َتْعَلُماوْا َماا َتُقوُلاوَن(  فاا  الخشوع الى هللا تعالى وحده؛ إذ قال سابحانه )اَل َتْقَرُباوْا الصَّ

استحصال الاوعي ومعرفاة ماا ستعماله لا )حتى( في هذا الموضع يدل على ان الغاية من ترك الخمرة هي 
                                                           

 .180م.ن:(1)
 .43سورةالنساء:(2)
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يقولااه اإلنسااان تشخيصاااا ومااا يريااده ماان كالمااه تحديااداا؛ وهااذا يوصاال الااى القااول بااأنَّ اإلحجااام عاان شاارب 
َ الانص يبناي مضامونه علاى  الخمرة يفضي الى تحقاق التاوازن فاي السالوك واالتازان فاي التفكيار ؛ ذلاك باأنِّ

ياار العقلااي؛ ألنَّ الكااالم ماارتبط ارتباااط مباشاارة بقاادرة اساااس وثاقااة العالقااة بااين البنيااة الكالميااة وحساان التفك
العقل على إنتاجه؛ لذا نجد أنَّ علِّة المنع جلية بقوله )َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلاوَن( والظااهر لادينا أنَّ هاذه هاي 

ولاه العلِّة التي دعت إلى منح عملياة تحاريم الخمار داللاة اإلطاالق دون التقيياد بازمن معاين، حياث ورد ))ق
تعااالى }َحتَّااَى َتْعَلُمااوْا َمااا َتُقوُلااوَن{ فااي مقااام التعلياال للنهااي عاان شاارب الخماار بحيااث يبقااى سااكرها إلااى حااال 

 .(1)الصالة أي نهيناكم عنه لغاية أن تعلموا ما تقولون((
ذا كاان الحكام يادور ماع العلاة أينماا دارت   فإذا لم تتحقق الغاية يبقى التحريم سارياا لوجود العلِّاة، وا 

فااإنَّ هااذا يقتضااي أن تكااون الخماار محرمااة فااي جميااع األوقااات؛ ذلااك بااأنَّ الطااب الحااديث ياانصُّ علااى أنَّ 
يساتفيق حتِّاى يعاي ماا  أي إنَّاه ال (2)شارب الخمر يبقى في حال السكر مدة ال تقل عن اثنتي عشرة سااعة

ذا ماا حسابنا الوقات الفاصال باين أيِّ صاال تين فإناا سانجده اقال يقول إال بعد مضاي هاذا الوقات الطويال، وا 
من )اثنتي عشرة ساعة(؛ وبهذا تعدُّ الخمر ُمحرَّمة في كل األوقات مطلقاا لعادم تحقاق الغاياة المنوطاة مان 

، بهااذا نصاال الااى أنَّ التحااريم واقااع علااى الخماار (3)أداء الصااالة أال وهااي حضااور الااوعي فااي وقاات أدائهااا
ر مسلم؛ ذلك بأنَّ معاقرة الخمرة تؤول بصاحبها الى بسبب ضرره المالزم لإلنسان سواء أكان مسلماا أم غي

فقاادان عقلااه وتشااتت اداركااه وتااواري قدرتااه فااي الساايطرة علااى نفسااه مااا يفضااي بااه الحااال إلااى ضاارر نفسااه 
ضارار اآلخارين معااه وهاذا مناااف لمباادئ الااديانات التاي استشااهد بهاا د. شاالحت عان شاارب الخمارة ؛ ماان  وا 

 مطلقاا.    -والحال هذه-بتحريم الخمرة  هنا ال مناط لربط العامل الجغرافي
 

 الخـــاتـمــة
بعد التأمل وا عادة النظر في فكرد. شلحت لبيانه أصل الديانات كلها، وصل الباحث إلى 

 جملة من الثمرات التي يمكُن تلخيصها على النحور اآلتي: 
ره ألصل األديان وجد الباحث ان األسس النظرية التي انطلق منها د. يوسف شلحت في استظها -1

ن بفعل المجتمع فهو ظاهرة مجتمعية بحتة؛ فما  هو المنطلق االجتماعي؛ إذ رأ  أنَّ الدين إنما يتكوَّ
يتقبَّله المجتمع يعدُّ جزءاا من الدين وأحكامه، وما يقف المجتمع عائقة تجاهه يعد خارجا عن نطاق 

ألصل الدين وتشكُّل صوره ال يمت إلى  الدين وال يمت اليه بصلة، والظاهر أنَّ منطلقه التعليلي

                                                           
(1)

 4/382الطباطبائي:الميزان: 
(2)

محادثة  من مستقاة الطبية المعلومة النجفهذه الحكيم/ مستشفى الجنابي، الزهرة عبد أشوان الدكتور مع

 . م.2015شرف،األ
(3) الجنابي: الزهرة عبد سيروان ينظر: اللالستزادة التعبير في في–يقرآننصوصالخمر أصولقراءة بحثالتحريم،

م.2010دسية،جامعةالقا–ية،تصدرعنكليةاآلدابنسانمجلةالقادسيةللعلوماإلمنشورفي



54 
 

المنطق الِحكمي بوثاق؛ ذلك بأنَّه إذا كان ثمة سمة للتسامح بقبول بعض من نظريته في الديانات 
غير السماوية؛ فان الديانات السماوية ال يمكن أْن نقرَّ معها بوجود عامل المجتمع في تشكُّل 

لمنطق السماوية؛ وعليه فال يمكن إخضاعها لرغبة منطلقاتها؛ ألنَّها قائمة على أساس الحكمة وا
المجتمع؛ ألنَّ المجتمع يمتلك عقالا بشرياا والعقل البشري قابل للخطأ والصواب، بل كثيراا ما يؤسس 
الدين غير السماوية على أساس المصلحة وتحقيق رغبات الذات؛ فإذا كانت الحال كذلك فإنَّه من 

سماوية تتشكل تحت سطوة المجتمع ألنَّها المعتقدات التي فيها واألحكام المحال القول بأنَّ الديانات ال
التي تنطوي عليها قائمة على أساس الحكمة ال الرغبات الشخصية أو المصالح الذاتية؛ وعليه ال 
يمكن أْن ُتصاَغ عقيدة  أو ُيَسنُّ قانون  أو ُتشرََّع عبادة  بهذه الدرجة من الحكمة وبهذه المكانة من 

نفعة في حال كانت تلك الصياغة بشرية؛ ألنَّ البشر يخطيء ويصيب والسماء ال تفعل ذلك البتة، الم
من هنا نجد أنَّ منطلق د. شلحت الفكري في بيانه أصل األديان يحتاج الى إعادة صياغة، فليس 
ان الدين ظاهرة اجتماعية؛ بل الدين ُمنظِّم اجتماعي على أساس الحكمة والمنفعة الحقة لإلنس

 والمجتمع على حد سواء.
وجد الباحث أنَّ د. شلحت يحصر مفهوم الديانة في نطاق معرفة الحالل من الحرام على حين  -2

أنَّ هذا الحصر يمثل ُجزئية من جزئيات المفهوم ال كليته؛ وبهذا فإنَّ حده للديانة يعد خارجا عن 
م جامعاا مانعاا، ذلك بأنَّ الديانة اكبر سعة نطاق التحديد السائد عند أهل المنطق من أْن يكوَن المفهو 

من حيث المفهوم من هذا الذي حددها به د. سلحت، ويبدو أنَّ تحديده للمفهوم بهذا التصور منطلق  
من أنَّ الدين ظاهرة اجتماعية وعلى الذي يعيش في المجتمع أْن َيعِرَف الحالل من الحرام؛ فما قبَلَه 

، وما رفَضهُ   وال منطقه مطلقاا. -الصحيح  -فهو حرام ، وهذا ليس منطلَق الدين  المجتمُع حالل 
اتضح لد  الباحث بأنَّ د. شلحت ير  أنَّ كثيراا من األشياء التي يفعلها اإلنسان والتي تعد من  -3

 الدين إنما يفعلها بضاغط اجتماعي كالجهاد مثالا إذ يضحي اإلنسان بنفسه بداعي ضغط المجتمع.
نَّ د. شلحت لم يطَّلْع على أصل الحكمة من الجهاد في الديانات السماوية؛ نقوُل يظهر أ 

، (1) ولنفترض أنَّ الحال كما يقول كيف يوجه أداء الناس في حال إصدار فتو  )الجهاد الكفائي(

                                                           
(1)

الجهادالكفائيهوالفرضالذييكون))  وقوعهمنأيهمكانمخاطبةالكلبهابتداءعلىوجهيقتضيذلكبأنَّ
ًمنيمكنهالقيامبهسقطعوسقوطهبقياممنفيهالكفاية،فمتىتلبسبه ((،الشهيدمراعىبإكمالهنغيرهسقوطا

.444–1/443:ةالدمشقيةالروضةالبهيةفيشرحاللمعالثاني:


 
 
 
 
 

 اشر:دارالعاصمةء،النفتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتا:أحمدبنعبدالرزاقالدويش
 ،د,ت.المملكةالعربيةالسعودية-الرياض
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فالمتصدي للجهاد يعد ملبياا للدعوة والدين، والذي ال يتصد  للجهاد لوجود من ينوُب عنه ال يعدُّ 
 عن الدين، فأين موضع المجتمع ههنا ليعد أحد الفعلين حالالا واآلخر حراماا دينياا. خارجاا 

وقف الباحث على جملة من التصورات الفكرية غير السديدة والتداخالت المفهومية غير الموفَّقة   -4
ك لد  د. شلحت؛ منها أنَّه وقَع في مغالطة في حديثه عن فقه األديان واالختالف المجتمعي وذل

تحديداا في كالمه على موضوع اإلفطار ورؤية الهالل في نهاية شهر رمضان؛ فضالا عن أنَّه قد 
دخل عالم التوهم في حديثه عن قانون تطور العقيدة من المنفي إلى المثبت، يزاد على هذا فإنَّ 

 التناقض يظهر لديه جلياا في طيات حديثه عن الطوطم وكيفية معاملة عابديه اليه.
ح لد  الباحث بأنَّ د. شلحت يوجه أصل ظهور اإلحكام الدينية أحياناا الى العامل الجغرافي؛ اتض-5

َم عليهم الخمُر؛ ألنَّ الجو السائد لديهم حار  إذ ير  بأنَّ بالمسلمين في البالد العربية عموما ُحرِِّ
 والخمر ترفع من درجة حرارتهم.

يوافق المنطق العقلي مطلقاا؛ وعلة ذلك هي أنَّ  نقوُل إنَّ هذا التعليل لهذا الحكم الشرعي ال 
َمْت لما فيها من مضرة على اإلنسان عموماا؛ ذلك بأنَّ الديانات السماوية الُيَحلُّ فيها  الخمر إنما ُحرِِّ
ذا كانت العلة تدور مع الحكم إينما دار ثبت من  شيء  إال لمنفعة وال ُيحرَُّم فيها شيء  إال لمضرة، وا 

 م د. شلحت غير موافق للمطلب الحقيقي من تشريع حرمة الخمر تماماا. هذا بأنَّ كال

                                                                                                                                                                             

 مصطفىديبال د. المختصر:تحـ: الصحيح الجعفي:الجامع بنإسماعيل عبدهللامحمد أبو الحديثالبخاري: أستاذ بغا
.1987–3،1407بيروت،ط–جامعةدمشق،مطدارابنكثير،اليمامة-وعلومهفيكليةالشريعة

 باقرالمجلسي محمد تقي: الباقر1111)تبنمحمد محمد الميانجي، إبراهيم السيد تحقيق: بحاراألنوار، هـ(:
م1983-1403لبنان،الطبعة:الثالثةالمصححة،–تبيرو-البهبودي،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي

 هـ(:عيونالحقائقالناظرةفيتتمةالحدائقالناضرة،مؤسسةالنشراإلسالميالتابعة1216حسينآلعصفور)ت
هـ.1410لجماعةالمدرسينبقمالمشرفة،مطبعةمؤسسةالنشراإلسالمي،

 (محا1413الخوئي مجموعة: كتابالصوم، القاسمهـ(: أبو السيد هللاالعظمى آية العلمية الحوزة ضراتزعيم
الخوئي،د.مط،د.ت.

 اإلسالميالتابعة381الصدوق)ت النشر مؤسسة الغفاري، عليأكبر تصحيحوتعليق: تحقيق: الخصال، هـ(:
ش.1362-1403ذيالقعدةالحرام18لجماعةالمدرسينبقمالمشرفة،سنةالطبع:

 عبدالزهرةالجنابي:سيروان 
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وبالمحصلة نقوُل إنَّ د. شلحت إذا كان مصراا على دراسة )أثر المجتمع في بناء الدين( فإنَّ 
دراسته هذه لكانت تكون أجد  نفعاا وأقرب منطقاا في حال لو اقتصر فيها على دراسة الديانات غير 

فعل ذلك لكان يمكن أْن تكون تلك الديانات ميداناا خصباا لمنطلقاته الفكرية واالتجاهات السماوية؛ فلو 
المعرفية؛ إذ التالئم يمكن أن تلمسه بينهما جلياا؛ فلو تخلى د. شلحت عن إصراره وكرس جهوده 
 لدراسة )أثر الدين على بناء المجتمع( لكانت دراسته هذه أجد  وأكثر ثراء من دراسته لا )أثر

ِلِه( مطلقاا. ن الدين وتشكُّ  المجتمع في تكوُّ
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Representations of religious identity between Islam and Christianity 
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 الملخص:
إلااااااااى التعاااااااارف علااااااااى عواماااااااال تشااااااااكيل صااااااااورة األنااااااااا واآلخاااااااار فااااااااي المخيااااااااال الغربااااااااي  تهاااااااادف الدراسااااااااة هااااااااذه

إلااااااااااى أي حااااااااااد تعماااااااااال النظرتااااااااااان المساااااااااايحية واإلسااااااااااالمية،  واإلسااااااااااالمي، منطلقااااااااااة ماااااااااان التساااااااااااؤل التااااااااااالي
المنتجتاااااااااان فاااااااااي ظاااااااااروف المواجهاااااااااة إباااااااااان المرحلاااااااااة الوساااااااااطية علاااااااااى التاااااااااأثير فاااااااااي طريقاااااااااة إدراك اآلخااااااااار 

اثاااااااااااة علاااااااااااى تشاااااااااااكيل صاااااااااااورها الخاصاااااااااااة بخصاااااااااااوص النظااااااااااارة فاااااااااااي الااااااااااازمن الاااااااااااراهن؟ وهااااااااااال عملااااااااااات الحد
المتبادلااااااااااة بااااااااااين الشاااااااااارق والغاااااااااارب؟ هاااااااااال يمكاااااااااان القااااااااااول أن العصاااااااااار الوساااااااااايط وضااااااااااع األسااااااااااس الدينيااااااااااة 
العميقااااااااة للنظااااااااارتين المتباااااااااادلتين بااااااااين أوروباااااااااا واإلساااااااااالم، لدرجااااااااة أنهاااااااااا ماااااااااا زالاااااااات تاااااااااؤثر وبشاااااااااكل عمياااااااااق 

 في التمثالت التي مازال يحملها كل طرف عن اآلخر؟
بة األساااااااااطورة والواقاااااااااع التاااااااااي يحوزهاااااااااا الغااااااااارب فاااااااااي الاااااااااوعي والالوعاااااااااي اإلساااااااااالمي؟ وكياااااااااف ماااااااااا هاااااااااي نسااااااااا

 تمت عملية إدماج اآلخر اإلسالمي في فكر ومتخيل النخب؟
وفاااااااااااي األخيااااااااااار تبقاااااااااااى الحاجاااااااااااة ملحاااااااااااة إلاااااااااااى تصاااااااااااحيح الرؤياااااااااااة المتبادلاااااااااااة باااااااااااين الشااااااااااارق اإلساااااااااااالمي  و

 والغرب المسيحي.
 الكلمات المفتاحية:

 .الحداثة,الحضارات ،التمثالت االجتماعية،لهوياتصراع ا، الهوية الدينية
Summary: 
This study aims at identifying the factors of shaping the image of the ego and the 
other in the Western and Islamic imagination. This is based on the following 
question: To what extent do the Christian and Islamic views produced in the 
conditions of confrontation during the intermediate stage influence the way one 
perceives the other at present? 
   Has modernity shaped its own images of the East-West view? Is it possible to 
say that the Middle Ages laid the deep religious foundations of the mutual views 
between Europe and Islam, to the extent that they still profoundly affect the 
representations still held by each other? 
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  What is the percentage of myth and reality that the West has in the Islamic 
consciousness and unconsciousness? How was the process of integrating the 
Islamic Party into the thinking and imagination of elites? 
Finally, there is an urgent need to correct the mutual vision between the Islamic 
East and the Christian West. 
Key words: Religious Identity, Conflict of identities, Social Representations,  
civilizations, Modernity.  

 مدخل تمهيدي:
الحاااااديث عااااان الهوياااااة فاااااي الوقااااات الاااااراهن أصااااابح مااااان األساسااااايات التاااااي ينبغاااااي أن يتاااااوفر علياااااه ُجهاااااد النِّخباااااة 
الواعياااااة المثقِّفاااااة مااااان أبنااااااء األماااااة. وذلاااااك ألن األمااااام ال تحياااااا بااااادون هوياااااة, إذ هاااااذه األخيااااارة بمثاباااااة البصااااامة 

ها البقااااء والتمياااز أن تتخلاااى عااان هويتهااااا, التاااي تمياااز األماااة عااان غيرهاااا ماااان األمااام, وال يمكااان ألماااة ترياااد لنفساااا
فاااااإذا حاااااادث ذلااااااك فمعنااااااه: أن األمااااااة فقاااااادت اساااااتقاللها وتميزهااااااا, وأصاااااابحت بااااادون محتااااااو  فكااااااري, أو رصاااااايد 
حضاااااري, وماااان ثَاااام تتفكااااك أواصاااار الااااوالء بااااين أفرادهااااا, وتتالشااااى شاااابكة العالقااااات االجتماعيااااة فيهااااا. وهويااااة 

ماااام لتعباااار عاااان شخصاااايتها الحضااااارية. والهويااااة دائماااااا جماااااع أيااااة أمااااة هااااي صاااافاتها التااااي تميزهااااا ماااان باااااقي األ
 ثالثة عناصر:

. اللغااااة 1العقياااادة التااااي تااااوفر رؤيااااة للوجااااود، واللسااااان الااااذي يجااااري التعبياااار بااااه، والتااااراث الثقااااافي الطوياااال المااااد 
هااااي التااااي تلاااااي الاااادين كعامااااال مميااااز لشاااااعب عاااان شااااعب آخااااار، ثاااام ياااااأتي التاااااري  وعناصااااار الثقافااااة المختلفاااااة 

لهويااااة. وأهاااام عناصاااار الهويااااة هااااو الاااادين, وتصاااابح الهويااااة الدينيااااة أكثاااار أهميااااة فااااي حالااااة الحااااروب فااااي صاااانع ا
دون فاااااي عقيااااادتهم يبااااادو أن االنتمااااااء الاااااديني هاااااو الاااااذي يختااااازل  والصاااااراعات, فحاااااين يشاااااعر النااااااس أنهااااام مهااااادِّ

 .2هويتهم كلها, إنها حرب هويات
 . الهوية واالنتماء: 1

لااااى األبااااد، ف هااااي تتشااااكل وتتحااااول علااااى طااااول الوجااااود. كاااام هااااو حقيقااااي أن مااااا يحاااادد ال ُتعطااااى الهويااااة ماااارة وا 
انتمااااااء شاااااخص إلاااااى مجموعاااااة ماااااا هاااااو تاااااأثير اآلخااااارين بشاااااكل أساساااااي، أي القاااااريبين مناااااه كأهلاااااه ومواطنياااااه 
وأخوتاااااه فاااااي الااااادين الاااااذين يساااااعون إلاااااى تملكاااااه، وتاااااأثير الاااااذين فاااااي المواجهاااااة والاااااذين يعملاااااون علاااااى إقصاااااائه. 

انتااااااه وعناااااادما يتعاااااارِّض لإلهانااااااة أو السااااااخرية بساااااابب بشاااااارته أو لهجتااااااه أو عناااااادما ُيضااااااطهد الماااااارء بساااااابب دي
ثياباااااه فهاااااو لااااان ينساااااى ذلاااااك. فالهوياااااة تتشاااااكل مااااان انتمااااااءات متعاااااددة, ويكفاااااي المسااااااس بانتمااااااء واحاااااد لكاااااي 

 ينتفض الشخص بكليته.

                                                           
 .181, ص2004, المركز الثقافي العربي, المغرب02أزق الهوية, طعلي حرب, حديث النهايات فتوحات العولمة وم 1
 .10, ص2012, الكويت01الهوية اإلسالمية, شركة السماحة للطباعة والنشر, طجاسم بن محمد المهلهل الياسين,  2



59 
 

ين عنااااااادما يجتااااااااح االنتمااااااااء الماااااااتهم، أي اللاااااااون أو الااااااادين أو اللغاااااااة أو الطبقاااااااة، الهوياااااااة كاملاااااااة يشاااااااعر الاااااااذ
يتشااااااطرونه بالتعاضاااااد فيتجمعاااااون ويتجنااااادون ويتباااااادلون التشاااااجيع ويهااااااجمون الاااااذين فاااااي المواجهاااااة. بالنسااااابة 

 .1لهم يصبح تأكيد هويتهم اضطراراا عمالا شجاعاا وعمالا محرراا 
يتحاااااذ  ويتواجااااد حااااول المتوسااااط, منااااذ قاااارون فضاااااءان حضاااااريان أحاااادهما فااااي الشاااامال واآلخاااار فااااي الجنااااوب 

الروماااااني كاااال تلااااك األصااااقاع التااااي أصاااابحت ماااان بعااااد مساااايحية أو مساااالمة أو يهوديااااة,  والشاااارق. فااااي العصاااار
كانااااات تنتماااااي إلاااااى االمبراطورياااااة ذاتهاااااا, لااااام تكااااان ساااااوريا أقااااال رومانياااااة مااااان الغاااااال وكاااااان شااااامال أفريقياااااا مااااان 

 وجهة النظر الثقافية إغريقياا رومانياا أكثر من أوروبا الشمالية.
المتتاااااالي لاااااديانتين موحااااادتين. أصااااابحت المسااااايحية فاااااي القااااارن الراباااااع  لقاااااد تغيااااارت األماااااور جاااااذرياا ماااااع الظهاااااور

الديانااااااااة الرساااااااامية لإلمبراطوريااااااااة الرومانيااااااااة. وبعااااااااد أن نشاااااااار المساااااااايحيون عقياااااااادتهم الجدياااااااادة بشااااااااكل يثياااااااار 
اإلعجااااااب بواساااااطة التبشاااااير والصاااااالة ومثاااااال القديساااااين، اساااااتخدموا ساااااالح السااااالطة لتوطياااااد حكمهااااام واضاااااعين 

ديماااااااة خاااااااارج القاااااااانون ومطااااااااردين أتبااااااااعهم اآلخااااااارين. ال شاااااااك أن اإلساااااااالم قاااااااد اساااااااتفاد الدياناااااااة الرومانياااااااة الق
تقليااااادياا مااااان وجاااااود أتبااااااع الاااااديانات األخااااار  الموحااااادة علاااااى األراضاااااي التاااااي يسااااايطر عليهاااااا. قاااااد يقاااااول الاااااذين 
يعارضااااون هااااذا الاااارأي لماااااذا التاااابجح بتسااااامح الماضااااي، والحاضاااار علااااى مااااا هااااو عليااااه؟ إنااااه لعاااازاء رديء أن 

ن اإلسااااالم كااااان متسااااامحاا فااااي القاااارن الثااااامن، فااااي حااااين ُيااااذبح الكهنااااة اليااااوم وُيطعاااان المثقفااااون وتطلااااق نعاااارف أ
النااااار علااااى السااااياح. ال أهاااادف ماااان خااااالل التااااذكير بالماضااااي إلااااى إخفاااااء الفظاعااااات التااااي تلقيهااااا األخبااااار فااااي 

لااااااايمن وفلساااااااطين وجهناااااااا يوميااااااااا, والتاااااااي تتضااااااامن أخبااااااااراا وصاااااااوراا مااااااان الجزائااااااار وكاااااااابول والعاااااااراق وساااااااوريا وا
 وطهران وصعيد مصر أو غيرها.

إن هناااااااك ديااااااانتين متقااااااابلتين, ديانااااااة مساااااايحية معنيااااااة دائماااااااا بنقاااااال الحداثااااااة والحريااااااة والتسااااااامح والديمقراطيااااااة, 
وديانااااااة مساااااالمة مكرِّسااااااة منااااااذ الباااااادء للتساااااالط والظالميااااااة. حاااااادث انقااااااالب فااااااي مااااااوازين القااااااو  األخالقااااااي بااااااين 

 الشمال وجنوب المتوسط.
م اإلسااااالمي لاااام يعااااد بروتوكااااول التسااااامح الااااذي كااااان سااااائداا فااااي الاااادول المساااالمة يتوافااااق مااااع المعااااايير إن العااااال 

الجدياااااادة, لدرجااااااة أن العااااااالم اإلسااااااالمي بعااااااد أن كااااااان علااااااى رأس التسااااااامح أصاااااابح فااااااي المااااااؤخرة, كااااااذلك فااااااي 
تحساااااان النصااااااف الثاااااااني ماااااان القاااااارن العشاااااارين, باااااادأ موقااااااع األقليااااااات الدينيااااااة فااااااي كنااااااف أوروبااااااا المساااااايحية بال

 بصورة ملحوظة. 
يوجاااااد هناااااا رأياااااان يساااااتحقان التفنياااااد. الااااارأي الاااااذي يعتبااااار الحصااااايل التااااااريخي إيجاااااابي للعاااااالم اإلساااااالمي فاااااي 
موضاااااوع التساااااامح, أن موجاااااات العناااااف الحالياااااة مجااااارد منعطفاااااات عاااااابرة. أماااااا الااااارأي الشاااااائع الواساااااع االنتشاااااار 

اني منهاااااا المجتمعاااااات التاااااي ينتماااااون فاااااي الغااااارب يااااار  فاااااي الدياناااااة المسااااالمة مصااااادر كااااال الشااااارور التاااااي تعااااا
إليهاااا. وال أعتقاااد أناااه يمكااان فصااال معتقاااد ماااا عااان مصاااير أتباعاااه، ولكااان يبااادو أنناااا نباااال  غالبااااا بتاااأثير األدياااان 
علااااى الشااااعوب، فااااي حااااين نهماااال علااااى العكااااس تااااأثير الشااااعوب علااااى األديااااان. إضااااافة إلااااى ذلااااك يصااااح هااااذا 
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عمااااااا فعلتااااااه الشاااااايوعية بروساااااايا, ماااااان المفيااااااد أيضاااااااا  األماااااار علااااااى كاااااال العقائااااااد. إذا كااااااان ماااااان حقنااااااا التساااااااؤل
التساااااؤل عمااااا فعلتااااه روساااايا بالشاااايوعية, وكيااااف كااااان يمكاااان لتطااااور هااااذه العقياااادة ومكانتهااااا فااااي التاااااري , وأثرهااااا 
فااااي مختلااااف مناااااطق العااااالم, أن يكااااون مختلفاااااا لااااو أنهااااا انتصاااارت فااااي ألمانيااااا أو انكلتاااارا أو فرنسااااا, باااادالا ماااان 

نسااااتطيع أن نتخياااال أنااااه كااااان ساااايولد سااااتالين آخاااار فااااي هياااادلبرغ أو لياااادز أو بااااوردو.  روساااايا والصااااين. بالتأكيااااد
وبالطريقاااااة ذاتهاااااا نساااااتطيع أن نتسااااااءل عماااااا كانااااات ساااااتكونه المسااااايحية لاااااو أنهاااااا لااااام تنتصااااار فاااااي روماااااا, ولااااام 
تساااااااتوطن فاااااااي أرض مجبولاااااااة بالقاااااااانون الرومااااااااني والفلسااااااافة اليونانياااااااة اللاااااااذين يبااااااادوان الياااااااوم عتباااااااات الثقافاااااااة 

 .1ية المسيحةالغرب
 . الهوية واالختالف:2

كااااال الماااااذابح التاااااي حااااادثت خاااااالل السااااانوات الساااااابقة, وكاااااذلك معظااااام الصاااااراعات الدامياااااة تااااارتبط بملفاااااات عااااان 
الهوياااااة. يوجاااااد فاااااي تااااااري  اإلساااااالم ومناااااذ بداياتاااااه قااااادرة مميااااازة علاااااى التعاااااايش ماااااع اآلخااااار. ففاااااي نهاياااااة القااااارن 

ة اإلسااااااالمية أغلبيااااااة غياااااار مساااااالمة تتااااااألف ماااااان الماضااااااي كااااااان يوجااااااد بااااااين سااااااكان اسااااااطنبول عاصاااااامة القااااااو 
اليونااااااانيين واألرماااااان واليهااااااود. هاااااال يمكاااااان أن نتخياااااال فااااااي العصاااااار ذاتااااااه أن يكااااااون نصااااااف سااااااكان باااااااريس أو 
لنااااادن أو فييناااااا أو بااااارلين مااااان غيااااار المسااااايحيين, مسااااالمين أو يهاااااود؟ وحتاااااى الياااااوم أيضااااااا يتفاجاااااأ العدياااااد مااااان 

 .2األوروبيين لسماع نداء المؤذن في مدنهم
أن المسااااايحية بجوهرهاااااا متساااااامحة ومحترماااااة للحرياااااات ومفطاااااورة علاااااى الديمقراطياااااة؟ إذا صاااااغنا التسااااااؤل  هااااال

بهااااذا الشااااكل نكااااون مضااااطرين إلااااى اإلجابااااة بااااا ال. إذ يكفااااي العااااودة إلااااى بعااااض كتااااب التاااااري  لنتبااااين كاااام ماااان 
ى السااااالطات التعاااااذيب واالضاااااطهاد والقتااااال ُمااااارس علاااااى ماااااد  العشااااارين قرنااااااا الماضاااااية باسااااام الااااادين, وأن أعلااااا

الكهنوتياااااااااة وكاااااااااذلك الغالبياااااااااة العظماااااااااى مااااااااان الماااااااااؤمنين اساااااااااتفادت مااااااااان تجاااااااااارة العبياااااااااد وخضاااااااااوع النسااااااااااء, 
والااااااديكتاتوريات الجااااااائرة وكااااااذلك ماااااان محاااااااكم التفتاااااايش. فهاااااال هااااااذا يعنااااااي أن المساااااايحية فااااااي جوهرهااااااا مسااااااتبدة 

م عالقااااة جياااادة مااااع وعنصاااارية ورجعيااااة وغياااار متسااااامحة؟ أبااااداا, يكفااااي أن ننظاااار حولنااااا لنتبااااين أنااااه يوجااااد اليااااو 
حرياااااة التعبيااااار وحقاااااوق اإلنساااااان والديمقراطياااااة. هااااال يجاااااب أن نساااااتنتج أن جاااااوهر المسااااايحية قاااااد تغيااااار  أو أن 
الااااااروح الديمقراطيااااااة التااااااي يحركهااااااا بقياااااات مختبئااااااة خااااااالل تسااااااعة عشاااااار قرناااااااا لتنكشااااااف فااااااي منتصااااااف القاااااارن 

 العشرين قط.
ديمقراطياااااة فاااااي تااااااري  العاااااالم اإلساااااالمي لكاااااي نفهااااام ال باااااد مااااان طااااارح األسااااائلة بصاااااورة مختلفاااااة: هااااال كانااااات ال

مطلبااااااا دائمااااااا؟ إذا قارناااااا تااااااري  العاااااالم المسااااايحي ماااااع العاااااالم المسااااالم نكتشاااااف مااااان جهاااااة دياناااااة متعصااااابة لفتااااارة 
طويلاااااة وتحمااااال إغاااااراء توتاليتاريااااااا واضاااااحاا, ولكنهاااااا تحولااااات شااااايئاا فشااااايئاا إلاااااى دياناااااة انفتااااااح. ومااااان جهاااااة ثانياااااة 

 ها انحرفت شيئاا فشيئاا إلى سلوكيات تعصبية وتوتاليتارية.ديانة تحمل رسالة انفتاح, ولكن
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عنااااادما أشاااااير إلاااااى تاااااأثير المجتمعاااااات علاااااى األدياااااان أفكااااار ماااااثالا بواقاااااع تهجااااام مسااااالمي العاااااالم الثالاااااث بعناااااف 
علاااااااى الغااااااارب, لااااااايس فقاااااااط ألنهااااااام مسااااااالمون وأن الغااااااارب مسااااااايحي, ولكااااااان أيضااااااااا ألنهااااااام فقاااااااراء ومحكوماااااااون 

. إن الحركاااااااات األصااااااولية اإلسااااااالمية ليسااااااات نتاجاااااااا خالصاااااااا للتااااااااري  ومنتهكااااااون بينمااااااا الغااااااارب غنااااااي وقااااااوي 
 اإلسالمي, إنها نتاج عصرنا وتوتراته ونحرافاته وممارساته وخيباته.

ماااااا يتعاااااارض ماااااع الواقاااااع تلاااااك الرؤياااااة الخاطئاااااة عناااااد الماااااراقبين واألتبااااااع المتحمساااااين, باااااأن نضاااااع كااااال حااااادث 
هناااااك عواماااال أخاااار  تااااؤثر أيضاااااا وتفساااار بشااااكل  يجااااري فااااي بلااااد مساااالم تحاااات عنااااوان اإلسااااالم, فااااي حااااين أن

 أفضل ما يحدث.
أنهااااي هااااذا االسااااتطراد القصااااير للعااااودة إلااااى الطاااارح األساسااااي، وهااااو أننااااا غالباااااا مااااا نماااانح مكانااااة هامااااة لتااااأثير 
األديااااااان علااااااى الشااااااعوب وتاريخهااااااا، وأقاااااال ماااااان ذلااااااك لتااااااأثير الشااااااعوب وتاريخهااااااا علااااااى األديااااااان. إن التااااااأثير 

ل المجتمااااااع باااااادوره، ومااااااع ذلاااااك فإننااااااا نالحااااااظ أن هناااااااك طريقااااااة متباااااادل: فااااااالمجتمع يشااااااكِّ  ل الاااااادين الاااااذي يشااااااكِّ
واحاااادة فااااي التفكياااار تقودنااااا إلااااى أال ناااار  إال مظهااااراا واحااااداا لهااااذه الجدليااااة ممااااا يشااااوِِّه رؤيتنااااا لألمااااور. وال يتااااردد 

مية. الاااابعض فااااي تحمياااال اإلسااااالم مسااااؤولية كاااال المآسااااي التااااي عِرفتهااااا ومااااا تاااازال تعرفهااااا المجتمعااااات اإلسااااال
. إن المشااااهد 1وال أنتقااااد هااااذه النظاااارة كونهااااا ظالمااااة, باااال ألنهااااا جعلاااات أحااااداث العااااالم غياااار ممكنااااة الفهاااام تماماااااا 

ن مااااان العناااااف واألصاااااولية والتسااااالط  الاااااذي يتباااااد  لناااااا فاااااي ساااااوريا والعاااااراق والااااايمن وفاااااي كااااال مكاااااان، والمكاااااوَّ
اااااف أن جااااازاري محااااااكم التفتااااايش  أو الملاااااوك المساااااتندين إلاااااى الحاااااق والقماااااع، لااااايس مالزمااااااا لإلساااااالم، مثلماااااا تكشَّ

 اإللهي ال عالقة لهم بالمسيحية.
 . صراع الهويات:3

ترتكاااااااز أطروحاااااااة صااااااادام الحضاااااااارات لاااااااا صاااااااموئيل هاااااااانتنغتون علاااااااى فرضاااااااية أساساااااااية, وهاااااااي أن الثقافاااااااة أو 
ل نمااااااذج التماسااااك والتفكاااااك والصاااااراع فااااي عاااااالم ماااااا بعااااد الحااااارب البااااااردة, لااااان  الهويااااة الثقافياااااة هاااااي التااااي تشاااااكِِّ

 ون بين طبقات اجتماعية غنية وفقيرة, ولكن بين شعوب تنتمي إلى هويات ثقافية مختلفة.تك
ينطلاااااق هاااااانتنغتون مااااان مقولاااااة يعتبااااار فيهاااااا الحضاااااارات هاااااي القبائااااال اإلنساااااانية الكبااااار . وصااااادام الحضاااااارات 
ي هااااو صااااراع قبلاااااي علااااى المسااااتو  العاااااالمي, حيااااث يشااااير إلاااااى أن الهويااااة الثقافيااااة هاااااي العاماااال الرئيسااااي الاااااذ
ااااااادتها الثقافاااااااة )األلمانيتاااااااان -يشاااااااكل تقارباااااااات الدولاااااااة وعاااااااداوتها. فالشاااااااعوب التاااااااي فصااااااالتها االياااااااديولوجيا وحَّ

 الصين...(؟-الكوريتان
فالااااااادول ال تساااااااتطيع ان تفتقااااااار إلاااااااى هوياااااااة، هويتهاااااااا الثقافياااااااة تحااااااادد مكانهاااااااا فاااااااي السياساااااااة الدولياااااااة، وتحااااااادد 

باااااين الشاااااعوب لااااام تعاااااد أيديولوجياااااة وال سياساااااية أو  أصااااادقاءها وأعاااااداءها. وبالتاااااالي فاااااأكثر االختالفاااااات أهمياااااة
اقتصاااااادية، إنماااااا ثقافياااااة أو تراثياااااة. إن الشاااااعوب والااااادول تحااااااول أن تجاااااد اإلجاباااااة عااااان أكثااااار األسااااائلة أهمياااااة، 

                                                           
1 .27ص ،2001لبنان-بيروت الفارابي،دار  ،03ط العصر،ة؟ َجَدل روجيه غارودي, نحو حرب ديني   



62 
 

إن الشااااااعوب ال تسااااااتعمل السياسااااااة لمجاااااارد أن تاااااادفع بمصااااااالحها قاااااادماا، ولكاااااان أيضاااااااا ماااااان أجاااااال »ماااااان نحاااااان؟ 
 .1«ط.. عندما نعرف أولئك الذين ضدناتحديد هويتها. إننا نعرف من نحن فق

إن القضااااااية الجوهريااااااة فااااااي العالقااااااات بااااااين الغاااااارب وباااااااقي العااااااالم هااااااي التنااااااافر بااااااين جهااااااود الغاااااارب لتكااااااريس 
والالفاااااات أنااااااه يسااااااتخدم متغياااااار العااااااداء للغاااااارب فااااااي تصاااااانيفه  -وبخاصااااااة األمريكيااااااة-عالميااااااة الثقافااااااة الغربيااااااة

 لتالي:لطبيعة العالقات بين الغرب والباقي على الشكل ا
 الحضارات المتحدية: وهي الحضارة اإلسالمية والحضارة الصينية. -
 الحضارات الضعيفة: وهي المتمثلة في امريكا الالتينية وأفريقيا. -
الحضااااااارات المتأرجحااااااة: وهااااااي الروسااااااية واليابانيااااااة والهندوسااااااية, حيااااااث يسااااااود عناصاااااار التعاااااااون والصااااااراع,  -

 ا بالغرب.وهي تتأرجح من جانب إلى آخر في عالقته
يحاااااااول فوكويامااااااا تفسااااااير نزعااااااة المساااااالمين للعنااااااف فااااااي مااااااا بياااااانهم ومااااااع غياااااارهم متوسااااااالا باااااابعض التبرياااااارات 

 ومنها:
. إن اإلسااااالم كااااان مناااااذ البدايااااة دياااان السااااايف, فهااااو يااااثمِّن القااااايم والفضااااائل العسااااكرية, ويطااااارح الحاااارب ضاااااد 1

 الكفرة, ومفهوم الالعنف غائب عن العقيدة والممارسة عند المسلمين.
. إن انتشااااااار اإلسااااااالم فااااااي معظاااااام العلاااااام جعاااااال المساااااالمين علااااااى اتصااااااال مباشاااااار مااااااع شااااااعوب متعااااااددة تاااااام 2

 غزوها وتحويلها إلى اإلسالم. ومواريث هذه العملية هذه العملية مازالت باقية.
. طبيعاااااة المجتمعااااااات المسااااالمة, فغالبيتهااااااا لااااااديها مشااااااكل مااااااع األقلياااااات مقارنااااااة بتلااااااك التاااااي ليساااااات مساااااالمة 3

 ات المسيحية.مع األقلي
.عااااادم وجاااااود دولاااااة أساساااااية أو أكثااااار، وبالتاااااالي فاااااإن أكثااااار مااااان دولاااااة تتطلاااااع إلاااااى قياااااادة العاااااالم اإلساااااالمي 4

)الساااااعودية، إياااااران، تركياااااا، باكساااااتان، أندونسااااايا، مصااااار...( ولااااايس هنااااااك واحااااادة مااااانهم قاااااادرة علاااااى أن تقاااااوم 
 بتسوية الصراعات أو أن تتصرف سلطوياا نيابة عن المسلمين.

ــــين الحضــــارات:صــــد 1. 3 . فإننااااا نالحااااظ فااااي كتابااااه 1993أثااااار هااااذا السااااؤال صاااامويل هنتنجتااااون عااااام ام ب
التاااااااالي أن صااااااادام الحضاااااااارات أصااااااابح عاااااااين التعرياااااااف المحااااااادد لطبيعاااااااة سياساااااااة النظاااااااام العاااااااالمي الجدياااااااد. 

الغاااااارب وذلااااااك وفااااااق إطااااااار  -واسااااااتهدفت الفكاااااارة األصاااااالية فهاااااام السياسااااااة العالميااااااة بعااااااد نهايااااااة صااااااراع الشاااااارق 
جدياااااد, أو إطاااااار ال يعطاااااي األولوياااااة لصاااااراعات القاااااوة السياساااااية أو لساااااباق التسااااالُّح أو الحااااارب مااااان تصااااانيفي 

أجااااال الماااااوارد االقتصاااااادية الناااااادرة, أو فاااااي صاااااورة تطااااااحن باااااين منظاااااومتين اياااااديولوجيتين. وشااااااء لهنتنجتاااااون 
اماا باااااااين أن يااااااادرج فاااااااي تحليااااااال السياساااااااة الدولياااااااة أسااااااالوباا جدياااااااداا فاااااااي النظااااااار إلاااااااى السياساااااااة باعتبارهاااااااا صاااااااد

 .2الثقافات
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إن هنتنجتاااااون ال يعتبااااار اإلساااااالميين أو األصاااااولية اإلساااااالمية المشاااااكلة الرئيساااااية, بااااال اإلساااااالم ذاتاااااه مفترضااااااا 
أنااااااه حضااااااارة مختلفااااااة تماماااااااا وبالكاماااااال عاااااان جميااااااع الحضااااااارات األخاااااار . ويؤكااااااد هنتنجتااااااون أن المجتمعااااااات 

م ولهااااااذا باااااادت عنيفااااااة بشااااااكل مفاااااارط. إذ نااااااراه والااااادول اإلسااااااالمية تقااااااع عنااااااد خطااااااوط المنازعااااااات الثقافيااااااة للعااااااال
يااااااادفع باااااااأن المسااااااايحيين وغيااااااار المسااااااالمين علاااااااى الساااااااواء ال ينكااااااارون الحماساااااااة لحااااااارب إساااااااالمية واالساااااااتعداد 

 .1لستخدام العنف, ولهذا يخلص إلى نتيجة واضحة هي أن اإلسالم في ذاته يتصف بطابع العنف
 . الدين والدولة. أية عالقة؟4

نعاااااارف لماااااااذا لاااااام تاااااانجح حضااااااارة اإلسااااااالم أو الصااااااين فااااااي أن تصاااااابح حضااااااارة  السااااااؤال المطااااااروح لاااااايس أن
مساااااايطرة، فقااااااد كااااااان لكاااااال منهااااااا مكااااااامن جاذبيتهااااااا. السااااااؤال هااااااو فااااااي أننعاااااارف لماااااااذا باااااادأت كاااااال الحضااااااارات 
األخاااااار  بااااااالتراجع عناااااادما تقاااااادمت الحضااااااارة األوروبيااااااة المساااااايحية, ولماااااااذا تاااااام تهميشااااااها كلهااااااا بصااااااورة تباااااادو 

 اليوم نهائية؟
ية امتلكااااات مناااااذ ذلاااااك الحاااااين الوساااااائل التقنياااااة التاااااي تمكنهاااااا مااااان السااااايطرة علاااااى الكوكاااااب. أو لنقاااااول إن البشااااار 

أن البشااااارية كانااااات قاااااد بلغااااات مااااان النضاااااج ماااااا يمكنهاااااا مااااان إنجااااااب حضاااااارة كوكبياااااة كانااااات البويضاااااة جااااااهزة 
ساااااعادة  . لدرجاااااة أنناااااا كيفماااااا نظرناااااا الياااااوم نجاااااد الغااااارب حولناااااا بماااااا فياااااه2للتلقااااايح وقاااااد لقحتهاااااا أوروباااااا الغربياااااة

العاااااالم وتعاساااااته. حيثماااااا نحياااااا علاااااى هاااااذا الكوكاااااب نجاااااد أن كااااال حداثاااااة هاااااي عملياااااة تغرياااااب, وهاااااو ميااااال تزياااااد 
التطااااورات التقنيااااة ماااان حدتااااه وتسااااارعه, فااااي كاااال مكاااااان تقريباااااا نجااااد بالتأكيااااد صااااروحاا وأعماااااالا تحماااال بصااااامة 

سااااااات أو أدوات حضااااااارات خاصااااااة, ولكاااااان كاااااال مااااااا يولااااااد ماااااان جديااااااد سااااااواء تعلااااااق األماااااار باألبنيااااااة أو المؤس
 المعرفة أو طريق العيش هو على صورة الغرب.

أمااااا بالنساااابة لبقيااااة العااااالم وكاااال الااااذين ولاااادوا فااااي كنااااف ثقافااااات مهزومااااة فقااااد ُطاااارح االسااااتعداد للتغياااار والحداثااااة 
بصااااااي  مختلفااااااة. فبالنساااااابة للصااااااينيين أو األفارقااااااة أو الهنااااااود أو اليهااااااود أو األتااااااراك، تضاااااامنت الحداثااااااة علااااااى 

ي عااااان جااااازء مااااان الاااااذات، وحتاااااى عنااااادما تستشاااااير الحداثاااااة مشااااااعر الحماساااااة أحيانااااااا فقاااااد كاااااان الااااادوام التخلااااا
 يتخللها دائماا بعض المرارة، وشعور بالمهانة والتنكر للذات، وأزمة هوية عميقة.

عنااااااادما تحمااااااال الحداثاااااااة عالماااااااة اآلخااااااار، ال يكاااااااون مفاجئااااااااا أن تااااااار  بعاااااااض األشاااااااخاص يرفعاااااااون شاااااااعارات 
الفهم. فاااااي كااااال خطاااااوة فاااااي الحيااااااة نصاااااادف إحباطااااااا وخيباااااة وا هاناااااة، فكياااااف ال السااااالفية مااااان أجااااال تأكياااااد اخااااات

تصااااابح شخصااااايتنا ممزقاااااة؟ وكياااااف ال نشاااااعر بهويتناااااا مهاااااددة؟ كياااااف ال نشاااااعر بأنناااااا نعااااايش فاااااي عاااااالم يمتلكاااااه 
 اآلخرون ويخضع لقواعد يمليها اآلخرون، عالم يشعر فيه المرء أنه يتيم أو غريب أو دخيل.

ب إيجابياااااا إلااااى هااااذا الحااااد ومخيباااااا لآلمااااال فااااي العااااالم المساااالم؟ لماااااذا عاااارف الغاااارب ِلااااَم كااااان التطااااور فااااي الغاااار 
الااااااذي يمتلااااااك تاريخاااااااا طااااااويالا ماااااان التعصااااااب وكااااااان يصااااااعب عليااااااه دائماااااااا التعااااااايش مااااااع اآلخاااااار, كيااااااف ينااااااتج 
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مجتمعااااات تحتاااارم حريااااة التعبياااار, فااااي حااااين أن العااااالم المساااالم الااااذي مااااارس التعااااايش لاااازمن طوياااال يظهاااار هااااذه 
 عقل للتعصب؟األيام كم

لت أوروباااااا، فأوروباااااا أيضااااااا قاااااد شاااااكلت المسااااايحية. إن المسااااايحية الياااااوم هاااااي ماااااا  إذا كانااااات المسااااايحية قاااااد شاااااكِّ
لاااااات مادياااااااا وفكرياااااااا وغيِّاااااارت مساااااايحيتها معهااااااا. كاااااام ماااااان ماااااارة  صاااااانعته بهااااااا المجتمعااااااات األوروبيااااااة. لقااااااد تحوِّ

دة ومخدوعااااة  كاااام ماااان ماااارة هباااات تسااااعى جاهاااادة لتااااأخير تغياااارات تباااادو  شااااعرت الكنيسااااة الكاثوليكيااااة أنهااااا مهاااادِّ
لهاااااا مخالفاااااة للعقيااااادة ولألخاااااالق الحميااااادة واإلرادة اإللهياااااة  فقاااااد كانااااات مجبااااارة علاااااى مراجعاااااة نفساااااها يوميااااااا فاااااي 
سااااااااااة، وفااااااااااي مواجهااااااااااة األفكااااااااااار الجمهوريااااااااااة والعلمانيااااااااااة  مواجهااااااااااة علاااااااااام منتصاااااااااار يتحااااااااااد  الكتابااااااااااات المقدِّ

اعي للعالقاااااات الجنساااااية قبااااال الااااازواج، والاااااوالدات والديمقراطياااااة، وفاااااي مواجهاااااة تحااااارر المااااارأة والتشاااااريع االجتمااااا
 خارج الزواج، ومنع الحمل...لقد بدأت الكنيسة دائماا بالتصلب قبل أن ُتعمل المنطق وقبل أن تتكيف.

لقاااااد اختااااارع المجتماااااع الغرباااااي الكنيساااااة والدياناااااة التاااااي كاااااان يحتااااااج إليهاااااا. لقاااااد سااااااهم المجتماااااع بكاملاااااه, وكااااال 
ات سااااااهموا أيضااااااا فاااااي تطاااااور المسااااايحية, وهااااام ماااااا زالاااااوا يسااااااهمون بماااااا أن الاااااذين سااااااهموا فاااااي تطاااااور الاااااذهني

التاااااري  مسااااتمر. وكااااذلك فااااي العااااالم المساااالم، أنااااتج المجتمااااع دوماااااا ديانااااة علااااى صااااورته. إضااااافة إلااااى أن هااااذه 
الصاااااورة لااااام تكااااان أباااااداا ذاتهاااااا مااااان عصااااار إلاااااى آخااااار ومااااان بلاااااد إلاااااى آخااااار. عنااااادما كاااااان العااااارب ينتصااااارون 

م, كاااااانوا يؤولاااااون عقيااااادتهم باااااروح مااااان التساااااامح واالنفتااااااح. لقاااااد انطلقاااااوا فاااااي مباااااادرة ويشاااااعرون أن العاااااالم لهااااا
واساااااعة وهاااااي ترجماااااة الماااااوروث اليونااااااني وكاااااذلك اإليراناااااي والهنااااادي مماااااا سااااامح بازدهاااااار العلااااام والفلسااااافة. فاااااي 
 بدايااااااة األمااااااار اكتفاااااااوا بالتقلياااااااد والنسااااااا  ثااااااام تجااااااارؤوا علاااااااى اإلباااااااداع فاااااااي التنجااااااايم والزراعاااااااة والكيميااااااااء والطاااااااب
والرياضاااايات، وكاااااذلك فااااي الحيااااااة اليومياااااة فااااي فااااان المأكاااال والملااااابس وتااااازيين الشااااعر والغنااااااء. حتااااى أناااااه كاااااان 
يوجاااااد معلماااااون للموضاااااة يبقاااااى زريااااااب أشاااااهرهم. فقاااااد عرفااااات بغاااااداد ودمشاااااق والقااااااهرة وقرطباااااة وتاااااونس مااااان 

أعماااااال القااااارن الساااااابع وحتاااااى القااااارن الخاااااامس عشااااار, علمااااااء عظمااااااء ومفكااااارين كباااااار وفناااااانين, إضاااااافة إلاااااى 
كبياااارة فااااي اصاااافهان وساااامرقند واسااااطنبول حتااااى القاااارن السااااابع عشاااار. لقااااد انفااااتح اإلسااااالم منااااذ خطواتااااه األولااااى 

 .1دون حدود على اإليرانيين واألتراك والهنود والبربر, إنها ضريبة العالمية التي ينادي بها اإلسالم
 . الموقف من الحداثة: 5

الهاااااوة التاااااي تفصاااااله عااااان الغااااارب نحاااااو نهاياااااة القااااارن الثاااااامن بااااادأ العاااااالم اإلساااااالمي المتوساااااطي يعاااااي تهميشاااااه و 
م باااادأت شخصاااايات عدياااادة ماااان المتعلمااااين 1799عشاااار. بعااااد حملااااة نااااابيليون بونااااابرت علااااى مصاااار فااااي عااااام 

تطاااارح أساااائلة مثاااال: لماااااذا تأخرنااااا إلااااى هااااذا الحااااد؟ لماااااذا تجاوزنااااا الغاااارب؟ ماااااذا فعاااال؟ وماااااذا علينااااا أن نفعاااال 
 كل اتجاه فكري.للحاق به؟ فاختلفت اإلجابة حسب 

فالسااااالفي يااااار  أنناااااا تأخرناااااا نحااااان المسااااالمين، ألنناااااا أضاااااعنا دينناااااا ولااااام نتمساااااك بإساااااالمنا الصاااااحيح الاااااذي هاااااو 
عاااااودة إلااااااى األصااااااول. واللبرالااااااي ياااااار  أنااااااه يجااااااب أن ناااااادع تراثنااااااا, وناااااايمِّم شااااااطر أوروبااااااا فنعماااااال كمااااااا عملاااااات 

أال نقاااااف علاااااى أرض التااااااراث  الااااادول المتقدماااااة لنلحاااااق بركاااااب الحضااااااارة الحديثاااااة. والتاااااوفيقي يااااار  أنااااااه يجاااااب
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وحاااااده, وال أن نتِّجاااااه كليااااااا نحاااااو أوروباااااا, بااااال نأخاااااذ مااااان كاااااال التاااااراث والحداثاااااة أحسااااان ماااااا فيهماااااا: ماااااا يالئمناااااا 
. ويمكااااان القاااااول أن مااااادار الفكااااار العرباااااي الحاااااديث مناااااذ بداياااااة النهضاااااة العربياااااة إلاااااى يومناااااا هاااااذا هاااااو 1ويوافقناااااا

اإلسااااااالمي، والثقافااااااة الغربيااااااة المعاصاااااارة، فااااااي مختلااااااف  التوفيااااااق بااااااين القااااااديم والحااااااديث: بااااااين التااااااراث العربااااااي
الميااااادين الفكريااااة واألدبيااااة والسياسااااية واالجتماعيااااة. لقااااد وجااااد العاااارب أنفسااااهم عنااااد باااادء يقظااااتهم أمااااام نااااوعين 
ماااان الواقااااع: واقااااع الحضااااارة الغربيااااة التااااي داهمااااتهم فااااي عقاااار دارهاااام وهاااام شاااابه نيااااام. حضااااارة ساااامتها األولااااى 

رهم بااااذلك الماضااااي المجيااااد الاااااذي العقالنيااااة فااااي التفكياااار و  التنظاااايم والعماااال. وواقااااع تراثاااااي عربااااي إسااااالمي يااااذكِِّ
يغااااريهم بااااالرجوع إليااااه، والتماااااس الحلااااول منااااه. وأمااااام التحاااادي الحضاااااري الغربااااي، وا غااااراء الماضااااي وتمجيااااده، 

 وجد العربي نفسه يعيش مأساة مزدوجة، تبدأ بازدواجية الفكر وال تنتهي.
جيااااد الزاهاااار وبااااين ثقافاااااة العصاااار وعلومااااه؟ هااااذا هاااااو السااااؤال الكبياااار الااااذي طرحاااااه كيااااف نوفااااق بااااين تراثناااااا الم

روِّاد الفكاااااااار العربااااااااي, واتِّجهااااااااوا فااااااااي حلااااااااه مااااااااذاهب شااااااااتى: فالساااااااالفيون تخطااااااااوا الواقااااااااع, وتجاااااااااهلوا التطااااااااور, 
مسااااااتنجدين فااااااي رؤاهاااااام الفكريااااااة بصااااااورة مثاليااااااة للماضااااااي, ونااااااادوا بعاااااادم الحاجااااااة إلااااااى الغاااااارب وثقافتااااااه, ألن 

مااااات الذاتيااااة األصاااالية مااااا يكفاااال للعاااارب التااااراث اإلسااااال مي يكفااااي ذاتااااه بذاتااااه, وألن فااااي هااااذا التااااراث ماااان المقوِِّ
نهضااااااة حقيقيااااااة إذا هاااااام عرفااااااوا كيااااااف يعااااااودون إلااااااى الماضااااااي وثقافتااااااه,  وهناااااااك بالمقاباااااال اآلخااااااذون بثقافااااااة 

ين التااااااراث م جاااااارد ركااااااام الغاااااارب, واقتفاااااااء ُخطاااااااه العلمانيااااااة فااااااي الفكاااااار والسياسااااااة واالجتماااااااع واالقتصاااااااد, عااااااادِّ
تاااااريخي تجاااااوزه التطااااور, يعرقاااال االنطالقااااة المنشااااودة, فااااإذا أردنااااا حياااااة فااااي هااااذا العصاااار الحضاااااري الجدياااااد, 

 فإما التقدم أو االنقراض وال طريق وسط بينهما.
وبااااين هااااذين االتجاااااهين المتعارضااااين قااااام اتجاااااه ثالااااث, ساااارعان مااااا أصاااابح أكثاااار انتشاااااراا ياااادعو إلااااى التوفيقيااااة 

رب, واألصاااااااالة والمعاصااااااارة. لقاااااااد كاااااااان النماااااااوذج الحضااااااااري الغرباااااااي يتحاااااااداهم, والنماااااااوذج باااااااين التاااااااراث والغااااااا
العرباااااي اإلساااااالمي يشاااااكل الساااااند الاااااذي يؤكاااااد ذاتهااااام فاااااي وجاااااه التحااااادي الغرباااااي. وقاااااد حمااااال إلااااايهم النماااااوذج 
األوروبااااااااي أماااااااارين متناقضااااااااين فااااااااي آن: االسااااااااتعمار والحريااااااااة اللبراليااااااااة. ومثلمااااااااا ازدوجاااااااات المشاااااااااعر تجاااااااااه 

د ازدوجااااات أيضااااااا تجااااااه التاااااراث, فاااااإذا كانااااات االياااااديولوجيا الغربياااااة قاااااد أوجااااادت كراهياااااة المساااااتعمر, الغااااارب, فقااااا
والرغباااااة فااااااي اساااااتيراد علومااااااه ومنجزاتااااااه, فاااااإن التااااااراث قاااااد أوجااااااد أيضاااااااا ازدواجااااااا فااااااي المشااااااعر تجاهااااااه, بااااااين 

فسااااااه مضااااااطراا الحااااااب والكراهيااااااة, الحااااااب ألصااااااالته, والكراهيااااااة لركااااااوده, والرغبااااااة فااااااي تجاااااااوزه. ووجااااااد العربااااااي ن
 .2عندما يختار أحد النموذجين, ألن يخوض حرباا ضد النموذج اآلخر

ل فاااااي موقفاااااه الفكاااااري مااااان بعاااااد: فالسااااالفيون لااااام يعاااااد  غيااااار أن كااااال اتجااااااه مااااان هاااااذه االتجاهاااااات الثالثاااااة عااااادَّ
بإمكااااانهم االنصااااراف عاااان الواقااااع المعاااااش, ألنهاااام وجاااادوا أنفسااااهم فااااي ظاااال حضااااارة غربيااااة تفاااارض علاااايهم فااااي 

قااااائق علميااااة ال يمكاااان رفضااااها أو نكرانهااااا, ألن تطبيقاتهااااا العلميااااة هااااي أساااااس الحضااااارة الوافاااادة كاااال مجااااال ح
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الاااااات تغاااااازوهم وتتحااااااداهم. ولااااااذلك أخااااااذوا يقبلااااااون بااااااالكثير منهااااااا مسااااااوِِّغين ذلااااااك بااااااأن التااااااراث قااااااد ساااااابق إلااااااى 
 التبشير بها.

فلقاااااااد وجاااااادوا أنفساااااااهم ودعاااااااة االتجاااااااه التغريباااااااي لاااااام يعاااااااد بإمكااااااانهم أن يساااااااتمروا فااااااي الهااااااروب إلاااااااى األمااااااام, 
يعيشااااون تناقضاااااا يتجلااااى فااااي اضااااطرارهم إلااااى الوقااااوف بجانااااب مااااواطنيهم لمقاومااااة الغاااارب الااااذي يعجبااااون بااااه 

 ويدعون إلى األخذ منه, ألنه هو نفسه الغرب االستعماري الذي يحتل أوطانهم ويسرق خيرات بالدهم.
لبي والتااااااراث اإليجااااااابي, وبااااااين الغاااااارب وأمااااااا دعاااااااة االتجاااااااه التااااااوفيقي فقااااااد حاااااااولوا التمييااااااز بااااااين التااااااراث الساااااا

العقالنااااااي اللبرالااااااي, والغاااااارب االسااااااتعماري االمبريااااااالي. وفااااااي إقامااااااة الجسااااااور بااااااين الماضااااااي العربااااااي المجيااااااد 
 والمستقبل المنشود، على غرار التقدم األوروبي، فوقعوا في ازدواجية فكرية. 

 . نهاية التاريخ:6
مها األمري كاااااااااااااي ذو األصااااااااااااال اليابااااااااااااااني فرانسااااااااااااايس فوكوياماااااااااااااا إن أطروحاااااااااااااة نهاياااااااااااااة التااااااااااااااري  التاااااااااااااي قااااااااااااادِّ

, تنطلااااااااااق ماااااااااان أن المعالجااااااااااة فااااااااااي مجااااااااااال االيااااااااااديولوجيا والااااااااااوعي ال تكماااااااااان فااااااااااي األفكااااااااااار 1989صاااااااااايف
 .1التي يحملها الناس في أي مكان, بل تكمن في ما يمكن اعتباره إرثاا أيديولوجياا للبشرية

الشاااااااااااااايوعية فهزمتهااااااااااااااا، وهااااااااااااااذه  لقااااااااااااااد واجهاااااااااااااات الليبراليااااااااااااااة الفاشااااااااااااااية والنازيااااااااااااااة وأسااااااااااااااقطتهما، وواجهاااااااااااااات 
المنافسااااااااااات أصاااااااااابحت فااااااااااي حكاااااااااام المااااااااااوتى. وهااااااااااو يتساااااااااااءل: بعااااااااااد ذلااااااااااك هاااااااااال بقااااااااااي هناااااااااااك منافسااااااااااون 

 أيديولوجيون؟
يقااااااااااااااارر جوابااااااااااااااااا عااااااااااااااان هاااااااااااااااذا الساااااااااااااااؤال إن الديمقراطياااااااااااااااة الليبرالياااااااااااااااة تشاااااااااااااااكل فعاااااااااااااااالا منتهاااااااااااااااى التطاااااااااااااااور 

السااااااااااوفياتي. مااااااااااا األيااااااااااديولوجي لإلنسااااااااااانية, والشااااااااااكل النهااااااااااائي ألي حكاااااااااام إنساااااااااااني بعااااااااااد انهيااااااااااار االتحاااااااااااد 
يعنااااااااااااي نهايااااااااااااة التاااااااااااااري  وتحقااااااااااااق االنتصااااااااااااار الشااااااااااااامل للنمااااااااااااوذج الحضاااااااااااااري الغربااااااااااااي كخيااااااااااااار وحيااااااااااااد 
لمسااااااااااااتقبل اإلنسااااااااااااانية. ففااااااااااااي نهايااااااااااااة التاااااااااااااري  ال يبقااااااااااااى منااااااااااااافس حقيقااااااااااااي للديمقراطيااااااااااااة الليبراليااااااااااااة فااااااااااااي 
أجااااااااازاء متعاااااااااددة مااااااااان العاااااااااالم اإلساااااااااالمي. إن الساااااااااياق المنطقاااااااااي ألطروحاااااااااة نهاياااااااااة التااااااااااري  ياااااااااؤول إلاااااااااى 

تفاااااااااااء أسااااااااااباب الصاااااااااادام بااااااااااين الاااااااااادول والشااااااااااعوب كمحصاااااااااالة طبيعيااااااااااة لساااااااااايادة شااااااااااكل الحكاااااااااام األكثاااااااااار ان
عقالنياااااااااة باااااااااال مناااااااااافس أياااااااااديولوجي حقيقاااااااااي. يقااااااااارر فوكوياماااااااااا أن العاااااااااالم سينقسااااااااام إلاااااااااى جااااااااازء ماااااااااا بعاااااااااد 
تاااااااااريخي يضاااااااام الاااااااادول الديمقراطيااااااااة, وجاااااااازء آخاااااااار يظاااااااال دائماااااااااا فااااااااي التاااااااااري  ودورتااااااااه المفتوحااااااااة ويشاااااااامل 

 طية.الدول غير الديمقرا
فااااااااااااي العااااااااااااالم األول سااااااااااااينتهي الصااااااااااااراع لمصاااااااااااالحة التفاعاااااااااااال االقتصااااااااااااادي بااااااااااااين دولااااااااااااه, وبالتااااااااااااالي فااااااااااااإن 
الحااااااااااااروب واألخطااااااااااااار العسااااااااااااكرية سااااااااااااتنتهي, بينمااااااااااااا يبقااااااااااااى العااااااااااااالم المنخاااااااااااارط فااااااااااااي التاااااااااااااري  مواصااااااااااااالا 
النقسااااااااااااااماته ونزاعاتاااااااااااااه وصاااااااااااااراعاته االيديولوجياااااااااااااة والقومياااااااااااااة والدينياااااااااااااة. وبالتاااااااااااااالي فاااااااااااااالخالص والنجااااااااااااااة 

شااااااااااااعوب هااااااااااااو بااللتحاااااااااااااق بركااااااااااااب الديمقراطيااااااااااااة الليبراليااااااااااااة، أمااااااااااااا العالقااااااااااااات بااااااااااااين العااااااااااااالمين لألماااااااااااام وال
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فساااااااااااااوف تتاااااااااااااوفر لهاااااااااااااا محااااااااااااااور عديااااااااااااادة يتصاااااااااااااادمان فيهاااااااااااااا وساااااااااااااتظل مشاااااااااااااحونة بالحاااااااااااااذر والخاااااااااااااوف 
 المتبادلين.

يعياااااااااااااد فوكوياماااااااااااااا مااااااااااااارة أخااااااااااااار  بنااااااااااااااء حاااااااااااااائط بااااااااااااارلين جدياااااااااااااد يفصااااااااااااال باااااااااااااه, ال باااااااااااااين اياااااااااااااديولوجيتين 
شااااااااااار: أولئاااااااااااك الجاااااااااااديرون بالحيااااااااااااة وأولئاااااااااااك المساااااااااااموح لهااااااااااام متناقضاااااااااااتين, بااااااااااال باااااااااااين ناااااااااااوعين مااااااااااان الب

 . 1بالموت
أماااااااااا عااااااااان تااااااااااري  الديمقراطياااااااااة وأصاااااااااالتها حساااااااااب فوكوياماااااااااا مقطوعاااااااااة الجاااااااااذور, لااااااااام توجاااااااااد فاااااااااي العاااااااااالم 

تااااااااااري  إعاااااااااالن اساااااااااتقالل الوالياااااااااات المتحااااااااادة. فديمقراطياااااااااة أثيناااااااااا فاااااااااي عهاااااااااد باااااااااريكليس  1776قبااااااااال عاااااااااام 
كاااااااااان تحمااااااااااي بانتظااااااااااام األفااااااااااراد, باااااااااال إن هااااااااااذه الديمقراطيااااااااااة ال يمكاااااااااان اعتبارهااااااااااا ديمقراطيااااااااااة ألنهااااااااااا لاااااااااام ت

األثينياااااااااة تمكنااااااااات مااااااااان إعااااااااادام أشاااااااااهر مواطنيهاااااااااا, ساااااااااقراط ألناااااااااه ماااااااااارس بحرياااااااااة حقاااااااااه, وأفساااااااااد الشااااااااابيبة 
 بحسب تقارير االتهام.

الديمقراطيااااااااااااة الليبراليااااااااااااة عنااااااااااااده نشااااااااااااأت مااااااااااااع الواليااااااااااااات المتحاااااااااااادة األمريكيااااااااااااة، وهااااااااااااو يفاجئنااااااااااااا بإنكاااااااااااااره 
( الوثيقاااااااااااااااة Magna Cartaاطياااااااااااااااة الغربياااااااااااااااة، فيتنكااااااااااااااار للماغناااااااااااااااا كارتاااااااااااااااا )للجاااااااااااااااذور األوروبياااااااااااااااة للديمقر 
الملاااااااااك جاااااااااون بضاااااااااغط مااااااااان طبقاااااااااة النااااااااابالء، والتاااااااااي شاااااااااكلت نقطاااااااااة  1215الكبااااااااار  التاااااااااي وقعهاااااااااا عاااااااااام 

إلااااااااااى تشااااااااااكيل أقاااااااااادم برلمااااااااااان فااااااااااي  1265االنطااااااااااالق نحااااااااااو قيااااااااااام النظااااااااااام الدسااااااااااتوري, والااااااااااذي أد  عااااااااااام
اسااااااااتقالل الواليااااااااات المتحاااااااادة األمريكيااااااااة, باااااااال  العااااااااالم فااااااااي بريطانيااااااااا, وهااااااااذا كااااااااان طبعاااااااااا لاااااااايس فقااااااااط قباااااااال

قباااااااال اكتشاااااااااف أمريكيااااااااا بااااااااأكثر ماااااااان مااااااااائتي ساااااااانة. وهااااااااو بهااااااااذا االدعاااااااااء يريااااااااد أن يعلاااااااان أن الديمقراطيااااااااة 
 األمريكية هي أول ديمقراطية حقيقية عرفها التاري ، وهو ادعاء يفتقد إلى الموضوعية.

اطياااااااااة الليبرالياااااااااة طالماااااااااا هاااااااااي شاااااااااكل الحكااااااااام ويتسااااااااااءل فوكوياماااااااااا لمااااااااااذا ال تتبناااااااااى أغلاااااااااب البلااااااااادان الديمقر 
األكثااااااااااااار عقالنياااااااااااااة؟ يجياااااااااااااب عااااااااااااان هاااااااااااااذا الساااااااااااااؤال معتباااااااااااااراا الثقافاااااااااااااة يمكااااااااااااان أن تشاااااااااااااكل عائقااااااااااااااا أماااااااااااااام 

 والعوامل الثقافية المعوقة يراها تتمثل في: 2الديمقراطية االنتقال إلى الديمقراطية
ر فاااااااااااي الااااااااااابالد التاااااااااااي درجاااااااااااة قاااااااااااوة االنتمااااااااااااء اإلثناااااااااااي. يعتقاااااااااااد فوكوياماااااااااااا أن الديمقراطياااااااااااة لااااااااااان تظهااااااااااا .1

تكاااااااااااون فيهااااااااااااا القومياااااااااااة أو االنتماااااااااااااء اإلثنااااااااااااي, ألن هاااااااااااذه المجموعااااااااااااات ال تساااااااااااتطيع ان تقتساااااااااااام مفهوماااااااااااااا 
 موحداا لألمة أو أن تتبادل االعتراف بحقوق بعضها البعض.

الاااااااااادين يعتبااااااااااره أيضاااااااااااا عائقاااااااااااا أمااااااااااام الديمقراطيااااااااااة, موضااااااااااحاا أنااااااااااه ال يوجااااااااااد صااااااااااراع دسااااااااااتوري بااااااااااين  .2
لليبرالياااااااااااة إال عنااااااااااادما يكاااااااااااف الااااااااااادين عااااااااااان كوناااااااااااه متساااااااااااامحاا وعاااااااااااادالا. ويستشاااااااااااهد الااااااااااادين والديمقراطياااااااااااة ا

ااااااااادت الطرياااااااااق اماااااااااام الثاااااااااورة الفرنساااااااااية برفعهاااااااااا شاااااااااعار المسااااااااااواة,  بهيغااااااااال الاااااااااذي يعتقاااااااااد ان المسااااااااايحية مهِّ
وبمااااااااااااااكس فيبااااااااااااار معتباااااااااااااراا البروتساااااااااااااتانتية وحركاااااااااااااة اإلصاااااااااااااالح الاااااااااااااديني كانتاااااااااااااا وراء نشاااااااااااااأة الرأسااااااااااااامالية 

لاااااااااديمقراطيات الحالياااااااااة هاااااااااي كاثوليكياااااااااة. أماااااااااا اإلساااااااااالم فهاااااااااو ديااااااااان كلاااااااااي وحركاااااااااة العلمناااااااااة, وأن معظااااااااام ا
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شااااااااامولي كاليهودياااااااااة، يرياااااااااد تقعياااااااااد )فااااااااارض قواعاااااااااد( كااااااااال مظااااااااااهر الحيااااااااااة اإلنساااااااااانية العاماااااااااة والخاصاااااااااة، 
 بما في ذلك مجال السياسة.

البنياااااااااة االجتماعياااااااااة: حياااااااااث يشاااااااااكل الوجاااااااااود المسااااااااابق لبنياااااااااة اجتماعياااااااااة غيااااااااار عادلاااااااااة أصاااااااااالا عقباااااااااة  .3
ديمقراطيااااااااااة مسااااااااااتقرة. فقااااااااااوة واسااااااااااتقرار الديمقراطيااااااااااة فااااااااااي أمريكااااااااااا يرجعااااااااااان إلااااااااااى العااااااااااادات أمااااااااااام ظهااااااااااور 

الثقافياااااااااااة المهيمناااااااااااة التاااااااااااي انتقلااااااااااات إلاااااااااااى أمريكاااااااااااا الشااااااااااامالية مااااااااااان إنكلتااااااااااارا وهولنااااااااااادا الليباااااااااااراليتين, بينماااااااااااا 
 حظيت دول أمريكا الالتنية بموروث إسباني أو برتغالي استبدادي.

ساااااااااليم. وهناااااااااا تظهااااااااار قااااااااادرات الشاااااااااعوب علاااااااااى تطبياااااااااق  قااااااااادرة الجماعاااااااااة علاااااااااى خلاااااااااق مجتماااااااااع مااااااااادني .4
بعيااااااااداا عاااااااان كاااااااال تاااااااادخل للدولااااااااة, حيااااااااث يعتباااااااار أن أفضاااااااال شااااااااكل « فاااااااان التجمااااااااع»مااااااااا يسااااااااميه توكفياااااااال 

للديمقراطياااااااااة يتباااااااااد  إذا ماااااااااا بااااااااادأت مااااااااان األسااااااااافل إلاااااااااى األعلاااااااااى, ولااااااااايس العكاااااااااس. فالحكوماااااااااة المركزياااااااااة 
تعااااااااااااددة, وللجمعيااااااااااااات تظهاااااااااااار فااااااااااااي هااااااااااااذه الحالااااااااااااة كنتاااااااااااااج طبيعااااااااااااي للساااااااااااالطات الحاكمااااااااااااة المحليااااااااااااة الم

 الخاصة التي تستعمل كمختبرات ومدارس للتعلم وممارسة الحرية والتحكم بالذات.
تشاااااااااااكل هاااااااااااذه العوامااااااااااال مجتمعاااااااااااة ثقافاااااااااااة شاااااااااااعب, واخاااااااااااتالف الشاااااااااااعوب يفسااااااااااار اخاااااااااااتالف موقفهاااااااااااا مااااااااااان 
الديمقراطيااااااااااة, ويفسااااااااااار ماااااااااااد  قابليااااااااااة هاااااااااااذه الشاااااااااااعوب للدمقراطياااااااااااة. وبالتااااااااااالي تصااااااااااابح بعاااااااااااض الشاااااااااااعوب 

 عاجزة على أن تتحول نحو الديمقراطية ألسباب ثقافية عميقة.وفق هذا التحليل 
 . خاتمة:7

اااااة تاااااالزم باااااين مفهاااااوم صاااااورة الاااااذات ومفهاااااوم صاااااورة اآلخااااار فاساااااتخدام أي منهماااااا يساااااتدعي تلقائيااااااا حضاااااور  ثمَّ
اآلخاااااار. فصااااااورتنا عاااااان ذاتنااااااا ال تتكااااااون بمعاااااازل عاااااان صااااااورة اآلخاااااار لاااااادينا. لقااااااد خضااااااع األنااااااا الشاااااارقي ماااااان 

ات غزياااااارة, وماااااان منطلقااااااات منهجيااااااة مختلفااااااة, غياااااار أن جاااااال الباااااااحثين يتفقااااااون علااااااى منظااااااور غربااااااي لدراساااااا
اعتباااااار االدراك الغرباااااي للشااااارق العرباااااي اإلساااااالمي ماااااازال مساااااكوناا بالتصاااااورات واألحكاااااام القبلياااااة التاااااي أنتجهاااااا 
م التااااراث الوساااايطي وال ساااايما المساااايحي منااااه. باااال إن فكاااار األنااااوار بااااالرغم ماااان بعااااض الكتابااااات النقديااااة فيااااه, لاااا

يااااتمكن ماااان تكااااوين نظاااارة مغااااايرة وجدياااادة عاااان اإلسااااالم. وبااااات راسااااخاا فااااي األذهااااان أن اإلسااااالم هااااو مصاااادر 
اإلساااااالماوية وهاااااذه األخيااااارة هاااااي مصااااادر اإلرهااااااب. والماااااؤلم أن أطروحاااااات مغلوطاااااة كثيااااارة قاااااد انتشااااارت فاااااي 
اااااااة  أساساااااااية هاااااااي أن يقااااااا ود الغااااااارب ومنهاااااااا أن المهااااااااجر المسااااااالم يضاااااااع نصاااااااب عينياااااااه كرساااااااالة حيااااااااة مهمَّ

المجتمااااااع الغربااااااي كااااااالقطيع باتجاااااااه حظياااااارة اإلسااااااالم, ومنهااااااا أيضاااااااا أن اإلسااااااالم األصااااااولي قااااااد تغلغاااااال فااااااي 
االقتصاااااااد األوروبااااااي ممااااااا يسااااااهل تااااااوفير الاااااادعم لجنااااااود اإلسااااااالم. فااااااأي شااااااخص ياااااادين بهااااااذا الاااااادين ساااااايكون 

رهابيااااااا ومااااان ثااااام يتعاااااين الحاااااذر مناااااه واالبتعااااااد عناااااه، وهكاااااذا بااااادا العاااااالم  خصوصااااااا فاااااي بالضااااارورة مجرمااااااا وا 
أوروبااااا وأمريكيااااا وكأنااااه مصاااااب بلوثااااة عقليااااة جعلتااااه يكااااره فعااااالا ال قااااوالا العاااارب والمساااالمين ويااااراهم أقواماااااا ماااان 

 األشرار والرعاع والفوضويين. 
 تتدخل في عملية تشكيل الصورة عدة عوامل منها:

لهااااااااااااا فعمليااااااااااااة التنشاااااااااااائة االجتماعيااااااااااااة هااااااااااااي عمليااااااااااااة تفاعاااااااااااال يااااااااااااتم خالمؤسسااااااااااااات التنشاااااااااااائة االجتماعيااااااااااااة 
تمثااااااااال الفااااااااارد لمعاااااااااايير وقااااااااايم وثقافاااااااااة مجتمعاااااااااه، ليصااااااااابح متكيفااااااااااا ماااااااااع بيئتاااااااااه االجتماعياااااااااة. وِقاااااااااوام هاااااااااذه 
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العمليااااااااااة هااااااااااو نقاااااااااال التااااااااااراث الثقااااااااااافي واالجتماااااااااااعي لإلنسااااااااااان ماااااااااان جياااااااااال إلااااااااااى جياااااااااال، ويااااااااااتم اكتساااااااااااب 
 األفراد ذلك منذ والدتهم وحتى تتكامل شخصياتهم مع مظاهر بيئاتهم االجتماعية.

سواءا كان مادة مكتوباة, مذاعاة, أو مرئياة, التاي تقايم عالقاة جدلياة ماع المجتماع تعكاس الواقاع الخطاب اإلعالمي 
 وعالقات القوة المهيمنة فيه, وتسهم في بنائها عبر عمليات ادارك الواقع, وتحديد الهويات االجتماعية.

ودع تؤدي وظيفااااااااااة ضاااااااااارورية للعقاااااااااال اعتقاااااااااااد لااااااااااوك أن الااااااااااذاكرة تنطااااااااااوي علااااااااااى "مساااااااااااتالااااااااااذاكرة الجماعيااااااااااة
ألفكارنااااااااا" وماااااااان خااااااااالل أعمااااااااال الااااااااذاكرة تتحقااااااااق الفكاااااااارة فعااااااااالا ماااااااارة أخاااااااار . وفااااااااي األخياااااااار تبقااااااااى الحاجااااااااة 
ملحااااااااة إلااااااااى تصااااااااحيح الرؤيااااااااة الذهنيااااااااة المتبادلااااااااة بااااااااين الشاااااااارق والغاااااااارب ماااااااان أجاااااااال تفعياااااااال الحااااااااوار مااااااااا 

 .لتفادي حرب الهويات القاتلةبين الثقافات 
 قائمة المراجع:
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 االيرلنديةيمس الثاني والقضية الملك ج
 أ.م. د: ميثاق بيات الضيفي
 م.م: أحمد عبود عبد هللا

 
 الملخص 

بشاااكل خااااص, لاااه أهمياااة كبيااارة لااايس علاااى  االيرلناااديإن دراساااة التااااري  األورباااي عمومااااا والتااااري  
ث المجتمع األوربي فحسب، بل تعاداه إلاى المجتمعاات األخار ، ويعاود ذلاك إلاى ماا أفرزتاه األحادا

االيرلنديااة  ماان نتااائج انعكساات بشااكل مباشاار وغياار مباشاار علااى المساايرة التاريخيااة لشااعوب العااالم 
صاابح التحااول األوربااي السياسااي واالقتصااادي والثقااافي أبأسااره، ويباادو األماار أكثاار وضااوحاا عناادما 

يق واالجتماعي مقدمة الزمة للتحوالت في العالم، كما كان للعديد من األحداث األوربية صد  عم
ومباشااار علاااى المجتمعاااات الشااارقية ولااايس أدل علاااى ذلاااك مااان موقاااف الملاااك جااايمس الثااااني مااان 
القضية االيرلندية وما تبعها من تداعيات داخل أوربا وخارجها، والتاي شاكلت كماا صاورها الابعض 

مااان  1690انعطافااااا تاريخيااااا كبياااراا اذ تعاااد معركاااة باااوين التاااي حااادثت فاااي األول مااان تموز/يولياااو 
المصاايرية فااي تااري  إيرلناادا بشااكل خاااص وتااري  الملااك جاايمس الثااني بشااكل عااام حيااث المعاارك 

أهمهااا الجانااب الااديني  عدياادة عتباااراتالعنااد الملااك جاايمس الثاااني وذلااك  ةكاناات المعركااة مصاايري
زماات التاي مارت بإيرلنادا نتيجاة الصاراع الاديني لذلك تم اختيار هذه الدراسة لتوضيح المشاكل واأل

 وربي.األ
 

The Irish Question and King James II   
Abstract 

The study of European history in General and Irish history in particular, 
is of great importance not only to the European Community, but also to 
other communities, provoking Irish events results Reflected directly and 
indirectly on the historic March to the people of the whole world, it 
seems more apparent when European transition became political, 
economic, cultural and social introduction required for transitions in  The 
world, as it was for many European events echo deep and East 
communities directly and not that of King James II position of the Irish 
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question and the ensuing fallout inside and outside Europe, which   
Some forms also formed a turn battle is historically significant Bowen 
that occurred in the summer of 1690 fateful battles in Ireland's history 
and the history of King James II in General where the fateful battle when 
King James II for several most important considerations the religious 
aspect of this study have been chosen to illustrate the problems and 
crises that Ireland has experienced as a result of European religious 
conflict. 
 

 (.1689 -1685تجاه الملك جيمس الثاني ) االيرلنديموقف الشعب والبرلمان  -1
كانت كل القرارات الهامة التي تخص شؤون األيرلنديين تصدر  (1)أثناء عهد الملك جيمس الثاني

,وكانت هناك نتيجة واحدة عن سياسة  حصر صنع القرارات الخاصة (2)ط اإلنكليزي من قبل البال
بااليرلنديين في لندن هي أن سياسات الملك جيمس الثاني كانت مستندة على معلومات غالبا ما 

ان القو  المؤثرة على الشؤون االيرلندية  خر فكانا االمر اآلأم, (3)كانت غير مكتملة أو محرفة 
قل  كانت محتكرة من قبل ثالث سياسيين والذي تمتعوا بتأثير شخصي على أو أثر كأو بشكل 

الملك كانوا جميعهم كاثوليك  فهؤالء كانوا يقومون بإدارة تنفيذ أمر الملك وتحديد الحدود التي 

                                                           

وهو ملك   1633تشرين االول / أكتوبر  14ولد جيمس في لندن في  (,1701-1633ني ) جيمس الثا (1)

في قصر ولد ، ماريا بنت هنري الرابع ملك فرنساوهنريتا وهو ابن  الَملك شارل األول وإيرلنداانجلترا واسكتلندا 

فخريًا في البداية ولكنه  سانت جيمس, تم تعيينه أميرال سام نبيل )األميرال اللورد السام( وكان هذا المنصب

 1642أصبح مجرد مكتبًا فنيًا، عندما أصبح جيمس راشدًا وقد حصل جيمس الثاني على وسام الرباط في عام 

, وبعد وفاة اخية شارل الثاني تولي العرش  1644كانون الثاني / يناير عام  22وتم تعيينه دوق يورك في 

م إلى 1688لعرش وهرب في العاشر من كانون االول / ديسمبر وترك ا 1685شباط / فبراير  6االنكليزي في 

 ؛1701فرنسا بعد احداث الثورة الجليلة ، وبقي هناك حتى توفي في الخامس من أيلول / سبتمبر 

 Everyman's Encyclopedia, London 1958, Vol-7, p 272 

(2) R.F Foster , Modern Ireland , Penguin 1988 , p 137. 

(3) D.Dickson , New Foundations  Ireland 1660-1800 , Dublin  1987, p 86. 
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وامر قد تم اتباعها من قبل الحكام المحليين في ن هذه األأمن  للتأكديبغوها فيه ومن ثم يذهبون 
 . (1)ندا ثم يعودون الى البالط الملكي لغرض التخطيط لخطوتهم القادمة في إيرلنداإيرل
وبعد نجاح تحويل إيرلندا للكاثوليكية بشكل سريع فان البروتستانت االسكتلنديين  استعادوا بهذا   

, وبينما كانت إيرلندا (2)اذ ان المتعصبين قد نجحوا حينها  في تولي السلطة 1641كوابيس عام 
لمدة سنتين تحت حكم جيمس الثاني حين كان الكاثوليك ينعمون بثمرة  1685مستقرة في عام 

ليهم وقتها  كان إفضل كانت في طريقها أن أشياء أوضاعهم رافعين سقف توقعاتهم بأتحسن 
 . (3)البروتستانت يعيشون في حالة من الخوف من المجهول وبدأوا بالهجرة الى إنكلترا

 وبهذا يعدالملك المعظم  وأ Ard Riالملك جيمس الثاني لقب  األيرلنديةادة لقد منحت القي   
نكليزي بينما نظموا قصائد في مدح عائلة الستيوارت إولى لمنحه لملك منح هذا اللقب السابقة األ
 أيرلندية،صول ألى إنهم نسبوا عائلة الستيوارت أفرادها لدرجة أمن  االتي يعد جيمس واحد

قد علقوا جميع أمالهم على  األيرلنديينقطاعية فان نخبة من يب هرمي للطبقة اإلوبتمثيل ذو ترك
غلبية ضمن جميع عائلة الستيوارت وبذلك على سياساتهم التي تخدم مصالحهم كونهم ليسوا األ

 .(4)الممالك الثالثة 

                                                           

(1) Edward Wetenhall , A Sermon Setting Forth the Duties of the Irish 

Protestants , Dublin 1962 , p 21.  

(2) Maurice Ashley , Great Britain to 1688 , Michigan 1961, p 193.  

(3) E.A.D Alton , History of Ireland,  London 1912 , p 157. 

(4) W.F.H.Lecky, A History of Ireland , London  1902 , p 139 
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من السجناء الكويكرز  400جرب الملك سياسته الدينية الجديدة من خالل اطالق سراح   
في  Tyrconnell(1)وشجعته النتائج على اعطاء وتقديم التسامح الديني من خالل تايركونيل

 1687وفي اسكتلندا في شهر شباط فبراير 1687إيرلندا في كانون الثاني / يناير من عام 
قام تايركونيل الذي حكم بواسطة ذلك المرسوم  1687ابريل / وكذلك في إنكلترا في شهر نيسان 

كان الحاكم االعلى هو تايركونيل , (3)في الستر (2)ليمات على التسامح تجاه المشيخينتوجيه التع
والذي كان خادم مرافق سابق للملك جيمس الثاني وهو ذو شخصية قوية و بشكل استثنائي خالل 

ولى أنجح بالحفاظ على النظام والذي كان  ١٦٨٧ذهابه الى إيرلندا كانائب للملك في عام 
ات الملك جيمس الثاني االيرلندية وكان حساساا دائماا وربما كان حساساا زيادة عن اهتمامات سياس

قناعه بأن معظم إ, حيث قام تايركونيل وبدون جهد كبير ب(4)اللزوم لخطر التمرد المحتمل
نصار الجمهورية وبأن الكاثوليك فقط هم من كانوا مخلصين االمحتجين كانوا مائلين للثورة و من 

فقد كان  معظم الجيش عبارة عن  1688لكي بحق وكنتيجة لهذا  و بحلول عام للنظام الم
 .(5)كاثوليكيين 

                                                           

 (1) (ولدفيمقاطعةليمريكبإيرلندا،حاربتايركونيلوهومحامي1691–1630ايرلاوفتايركونيل)

 في الملكية القوات كاثوليكي روماني الحروبإيرلنداوسياسي الملكيينخالل بين  اإلنكليزية األهلية

لكنه1655والبرلمانيينفيتشرينالثاني/نوفمبر اعتقلفيلندنللتآمرلإلطاحةبمحميةأوليفركرومويل،

(أصبحتايركونيلزميالمقربامنشقيق1685-1660سرعانماهربإلىفالندرز,فيعهدشارلالثاني)

العرشفيالملكالكاثوليكيجيمسدوقيورك، الملكجيمسالثانيالى ،عينالملك1685وعندماصعد

عيننائبرئيس1687جيمسالثانيايرلاوفتايركونيلجنرالفيالجيشااليرلنديوفيشباط/فبراير

للكاثوليكيةعلىالرغممنأنجيمسالثانيقدأطيحبهمنقبل وليامايرلندا،اذكانيتبعسياسةقويةمؤيدة

؛1691باسمالملكجيمسالثانيحتىوفاتهفيإيرلندا،واصلتايركونيلحكم1688رانجفيأو  

Encyclopaedia Britannica, New York, 1910, Vol-27, p.184.     

(2) وهي طائفة بروتستانتية مخالفة لكنيسة انكلترا البروتستانتية يدير شؤونها شيوخ منتخبون يتمتعون جميعهم  

 – 1649)  كرومويلساوية ولهم معتقدات خاصة ؛ احمد صالح عبوش , انكلترا في عهد اوليفر بمنزلة مت

.123, ص  2015القاهرة( دراسة تاريخية , المكتب العربي للمعارف,  1658  

(3) Edward Wetenhall, op , cit , p 32. 

(10) J. P. Kenyon, The Stuart Constitution 1603–1688 Documents and 

Commentary, Cambridge University Press, Cambridge 1986, p47. 

(5) D.Dickson, op, cit ,p 89. 
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فواجه االيرلندية بحيث أنه أحضر البعض منهم كي يعزز الجيش أكان الملك متأكداا من والء 
را اإلنكليزي ولترسي   الكاثوليكية وكان هذا األسلوب في إيرلندا مشابهاا لذلك الذي حدث في إنكلت

ومرة اخر  كان هدف الملك السماح للكاثوليكيين بحرية العبادة وكبح استبداد المكاتب العامة 
ما في إيرلندا فقد  كانت هنالك قيود قانونية أقل على أالمليئة بأنصار الكنيسة البروتستانتية 

رأ  بأنه من و ,(1)الكاثوليكية لذا فقد باشر الملك بالسلطة التنفيذية في جميع  الممالك الثالثة 
الضروري تأكيد الحرية الدينية والمساواة بين المدنيين وجعلها ثابتة ودائمية عن طريق البرلمان 

عد لهذا البرلمان بتعزيز التداخل والتشابك في المصالح وفي العالقات أ في الممالك الثالث وقد 
ير  دارية للبرلمانيين وبتوفير دعم في إنكلتراالداخلية لألقسام اإل لندا بواسطة حملة موجهة ضد وا 

 ون ن يستطيع البرلمانيأدارية  لذلك فان الثورة في الممالك أتت قبل قسام اإلشخصيات األ
االجتماع ببعض ورؤية فيما اذا كانت هذه التحضيرات فعالة بالرغم من هذه التشابهات ومع ذلك 

يرلندا خالل عهد الملك وا   فقد كان هنالك اختالف حاسم في تجربة  الحكم بين كل من إنكلترا
 . (2)سباب عدة هي: جيمس الثاني أل

كان هنالك اختالفات كبيرة متعلقة بالمؤسسات والقوانين فالبرلمان على نحو أكثر كان اقو   .1
 وأكثر استقالالا في إنكلترا عنه في إيرلندا بينما السلطة الملكية كانت وبفرق كبير أقل تأثيرا.

من أكبر  األنغليكانيين إنكلترا كانزنة القوة الدينية ففي كان هناك تفاوت كبير في موا .2
يرلندا كان  المسيطرين في حين كان المنشقين أقل عددا والكاثوليك كانوا أقلية صغيرة وفي وا 

 .(3)حكم النخبة األسقفية  قليالا جداا 
السياسي وهو لى هدفه إن السلطة نفسها لم تكن الهدف ، لكنها كانت وسيلة إلتايركونيل ف بالنسبة

ن يحطم كل أمر  أضطر الى األهذا  نكليز القدامى في سبيل تحقيقاستعادة سلطة الكاثوليك اإل
ن يسحب السالح منهم واستعادة األسلحة أ البروتستانتيين وأضطرشكال هيمنة ونفوذ أشكل من 

جنود الجيش بالضباط وال التي تم مصادرتها من الكاثوليك اذ كان يؤمنه انه يجب ان يمأل
ن يعطي الكاثوليك حق احتكار المراكز في النظام والحكم التشريعيين و أكان عليه ,(4)الكاثوليك

ن يستعيد الممتلكات التي تم مصادرتها من الكاثوليك منذ عام ألذلك أضطر قبل كل شيء 
                                                           

(1) Guy Rowland, An Army in Exile, London  2001, p 18. 

(2) John Miller ,James II , London 1978, p 202. 

(3) R.F Foster , op , cit , p 143. 

(4) M.A.lnwesArthurd, History of England for use in sehools ,London 

1912,p328. 



 

76 
 

عالوة على ذلك اضطر ان يفعل كل هذه األشياء بسرعة اذ كان الملك جيمس الثاني في  1641
تفوقا عليه  فسوف تذهب فرصة الكاثوليك (2)وماري ( 1)ن وليامأن مات وحدث إه الخامس عقد
 .(3)لألبد

ساليب , فقد تعاطف الملك جيمس الثاني مع هذه الغايات  كان يظن تحت تأثير نوع ما من األ
ن يتم عزل الكاثوليك من مناصبهم على أسس دينية وكان أبأنه فعل غير عادل وغير طبيعي ب

 لتقبل حجج تايركونيل بأن الكاثوليك فقط من كانوا التابعين المخلصين في إيرلندا وكان مياال
يضا أيستطيع الثقة به كلياا تحت سيطرته وللحد  كاثوليكياا  ن يملك جيشاا أنه من الضروري أيعتقد ب
 .(4)عمال الشغب حين تنشأأ من 
يملك  أوالا كاننكليزية صالح اإلجيمس الثاني كان رجال إنكليزيا وقد وضع الم أن الملكومع 

نكليزية فكار اإلصليين لكنه استطاع ايضا تقبل انطباع األاأل لإليرلنديينالقليل من االزدراء 
 .(5)نكليزية المعاصرة له فكار األاو أقل من األ أكثر القديمة كنظير

                                                           

وليام الثالث )1650- 1702( اول ملوك اسرة أورانج في الجزر االنكليزية , ساعدة على اعتالء العرش (1)

زواجه من ابنة الملك جيمس الثاني ماري في مصاهرة سياسية ادت فيها الدور الكبير هولندا , وصل الى الجزر 

في ثورة مهمة في التاريخ االنكليزي واالوربي اطلق عليه الثورة  1688تشرين الثاني / نوفمبر  5في االنكليزية 

 الجليلة وفيها اتحد العرشان االنكليزي والهولندي ؛

John Miller, After Civil Wars, London 2000, p 251. 

1662هي ملكة انكلترا، إيرلندا واسكتلندا  30 نيسان /أبريل  الملكة ماري) 1662-1694 ( ولدة في لندن(2)

تزوجت عام 1677 من امير هولندا وليام ، ثم نصبت على جيمس الثاني )1689-1694( كان والدها الملك

العرش خلفا ألبيها المخلوع عام 1689 وحكمة حتى وفاته عام 1694 وبعد وفاته تولى العرش زوجهاالملك 

 ؛  وليام الثالث

 Funk & Wagnall's New Encyclopedia, USA 1971, Vol-14, p176                      

Andrew Browning, England History Documents 1660-1714, London 1966, p 

645.                                                                                                                   

(3) James Clarke, The Life of James II, London 1816,172. 

(4) J.P.Kenyon, The Stuart Constitution 1603–1688 Documents and 

Commentary, Cambridge University Press, Cambridge 1986, p 392. 

(5) Edwin and Marlon Sharpe Grew, The English Court in Exile, London 1911, 

p 86. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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كونيل لوضع وبالتالي فقد كانت هنالك اعتراضات قاطعة بسبب سماح الملك جيمس الثاني لتاير 
، وكانت االعتراضات قد تم ابرازها مرارا بواسطة مستشارين الملك (1)حكم إيرلندا بيد الكاثوليك 

ن يحقق معظم أجيمس الثاني البروتستانت والكاثوليك استطاع تايركونيل بالرغم من كل هذا 
ملك جيمس الثاني قناع الإونهج أيضا ب (،2) صرارها  غاياته وقد قيل الكثير عن براعته السياسية و 

خيه بتطهير الجيش من الجنود والضباط أن يطبق القرار التي تم اتخاذه في نهاية حكم أ
 .(3)مناصبهم ومراكزهمالساخطين والمعارضين و وضع الكاثوليك في 

عادة إ  1686صيف اعتقد الملك جيمس الثاني بأن الجيش يحتاج تطهيراا أبعد من ذلك وقرر في 
وأتهم الضباط البروتستانتيين بأنهم ,(4) الجيشى إيرلندا وبدأ من جديد بتطهير رسال تايركونيل الإ

 .(5)أو بانهم يضطهدون الكاثوليك متحججين بأعذار واهية  ون متعصب
سس أو تعيينه على أي شخص أنتيجة الحتجاجات الملك جيمس الثاني ومطالبه بأن ال يتم طرد 

في وظائف مدنية وعسكرية مع ذلك فقد قام الملك  طائفية فقد تم تعيين العديد من الكاثوليك
وكذلك على  عمال المالحةأ ليه بسبب سماحه بخرق إاللوم  ترايكونيل وتوجيهجيمس الثاني بتوبي  
دارته حيث كانت بعيدة عن استخدام القو  إنظامية خالل فترة غير المور الشكاو  العديدة واأل

 عمال شغبأ ية أمخاوف الملك جيمس الثاني في منع من  أكبروالحزم والتي كانت على ما يبدو 

(6). 
عداء ترايكونيل كانوا قد اقنعوا الملك بان إجراءات ترايكونيل ستسبب هبوط حاد في الواردات أ ن إ

 1687اغسطس عام  /في شهر اب Chester(7)لى شيستر إااليرلندية لذا قام الملك باستدعائه 
                                                           

(1) Tim Harris, Revolution The Great Crisis of the British Monarchy( 1685–

1720), London  2006,p 128. 

(2) Stuart Prall, The Bloodless Revolution England 1688, Anchor Books, New 

York 1972,p 214. 

(3) Clarke ,op ,cit,172. 

(4)Tim Harrisop,cit,129. 

(5) Miller, op , cit, p 203. 

(6) lbid, p 203.  

كانتتشسترموقعاعسكرياهامافيعهدويلز بالقربمن راإنكلت فيغرب تشستر بلدةتقعفيمقاطعة(7)

وتعدمناشهرمدنالعصورالوسطى؛ لوليمالفاتح الرومانوهيآخرمكاناستسلم

Encyclopaedia Britannica, New York, 1910, Vol-6, p 107.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
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ال انه سرعان ما غير رأيه إلك جيمس الثاني له غير جيد وهذا ما تم بالفعل وكان استقبال الم
كد له ان اإلجراءات الموضوعة من قبله هي إجراءات صحيحة وغير أنتيجة لمزاعم عمه الذي 

كثر ألى إيرلندا بعد ذلك وبشكل إخاطئة وهي موضوعة لمصلحة الملك نفسه لذا عاد ترايكونيل 
 .(1)قوة مما مضى وذلك بفضل الدعم الملكي له

ي مراقبة فعلية اما االمر الوحيد الذي استمر الملك أوعليه فان ترايكونيل حكم إيرلندا بدون   
جيمس الثاني برفضه هو اجتماع البرلمان االيرلندي لغرض التحقق من استعادة االراضي 
المستوطنة وحتى في هذا الموضوع فأن الملك جيمس الثاني وافق على لقاء البرلمان االيرلندي 

عطى القوة أ فأن ترايكونيل  1688وال وخالل عام أصر على اجتماع البرلمان االنكليزي ألكنه و 
وكان في وضع جيد للتخلص من حكم االنكليز في حال موت الملك  الالزمة للكاثوليكالمرجحة 

 (.2)جيمس الثاني
نسيين قد صرح عن احتمالية وجود فرصة لمساندة الفر  1687مساعدي ترايكونيل في عام  أحد

ن ترايكونيل أي دليل على أ ال يوجديجابية إ الهم وتأكيدات باالستقالل وانه كان قد تلقى ردود
ربما قد يكون قد علم بهذا النهج والتقارب وكذلك ال يمكن التكهن بالتقرب من الفرنسيين لكنه 

ومساعدة تم االستعداد لمساندة أكان على  (3) عشرالرابع  الملك لويسنه افترض بأن أيبدو 
 .(4) األيرلنديين

 مدةكثر من مرة خالل أعلن أ ما موقف الملك جيمس الثاني فقد كان من الصعب فهمه فقد أ
نه يتمنى ان تتحقق هيمنة إنكلترا على إيرلندا وبعد اجتماع شيستر ظهرت تلميحات على أحكمه 

ثوليك ان تبقى إيرلندا ن يقنعه بأن من  مصلحة الكاأنه قد غير رأيه بعد ان استطاع ترايكونيل أ
ن هذه االعتقادات أال إذا لزم االمر انفصالها عن إنكلترا ا  تحت سيطرتهم وبصورة تامة حتى و 

                                                           

(1) Edwin, op , cit , p 89. 

(2) Rowland, op , cit , p 19 

سا البارزين اعتلى العرش ( وهو ملك من ملوك فرن 1638 – 1715)  Louis XIVلويس الرابع عشر (3)

عاما عدت اطول فترة حكم في اوروبا ,  72وهو في سن الخمس سنوات وحكم لمدة  1643الفرنسي عام 

ازدادت قوة فرنسا في فترة حكمه اذ احرز العديد من االنتصارات على هولندا واسبانيا وتمكن من خلق قوة 

 رأسمالية اثرت اثرا كبيرا على طبقة االقطاعيين ؛

Willion Beik, The Absolutism of Louis XIV, Paris 2005, p 195. 

(4) Miller, op , cit, p 204. 
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مير ويلز والتي قللت من خطر هيمنة ونجاح البروتستانت ومع أهميه نتيجة والدة ابنه أ بدت اقل 
يطرته وبشكل كامل على إيرلندا ذلك فأنه عندما غزا الملك وليامإنكلترا فأن ترايكونيل كان يحكم س

وكان يبدو قويا ومستعدا لمواجهة اي مقاومة محتمله من قبل البروتستانت والذي كانوا يمثلون 
 .(1)اقلية في وقتها

 
 1690معركة بوين اثارها ونتائجها  تموز / يوليو  -2

  15 كان الملك جيمس الثاني قد تجهز للسفر إلى إيرلندا بمساعدة القوات الفرنسية في
البرلمان االيرلندي حذو البرلمان اإلنجليزي بل أعلن أن الملك جيمس  ولم يحذُ  1689مارس /اذار

الثاني ما زال الملك الشرعي للبالد ومرر مشروع قانون الحكم بمصادرة الممتلكات الكبيرة لكل 
رية الدينية لجميع أولئك الذين تمردوا عليه كما أصدر البرلمان قانوناا بحرية العقيدة التي تكفل الح

 .(2)الروم الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا
جلب الكاثوليك في إيرلندا على أنفسهم اضطهاداا مجدداا بتنظيمهم تمرد يهدف إلى إعادة الملك 

ألف رجل ودعا الملك  36جيمس الثاني إلى العرش ذلك أن الجنرال تايركونيل جمع جيشاا قوامه 
قد جهز له أسطوالا  فرنسا ليتولى قيادته وكان الملك لويس الرابع عشرجيمس الثاني للقدوم من 

 .(3) في ميناء برست
و لم يكن الملك ألم تكن مراسيم وداع الملك جيمس الثاني مناسبة تماما مع حجم تجهيزاته للحرب 

مستعدا للمغامرة بجيش وكانت إيرلندا هي من ستقدم ذلك وأُعطي الملك  لويس الرابع عشر

                                                           

(1) Edwin, op , cit , p 90. 

(2) W.A.Speak , James II , New York 2013,p 128. 

نة برست رنسا, وتعتبر مديفبرْست مدينة وميناء بحري فرنسي يُِطل الميناء على الساحل الشمالي الغربي ل(3)

إحدى القواعد البحرية الرئيسية في فرنسا أنشأت في الخمسينيات من القرن األول الميالدي اذ اسس الجنود 

الرومان مستعمرة فوق الموقع الذي يعرف اآلن بمدينة برست, وقد أصبحت برست مركًزا لصناعة الشحن 

م 1940حتلت القوات األلمانية المدينة في عام بالسفن، عقب إنشاء مينائها في القرن السابع عشر الميالدي, وقد ا

أثناء الحرب العالمية الثانية, وقد دمرت غارات الحلفاء معظم أنحاء المدينة وأعيد بناء المناطق التي قذفتها القنابل 

 بعد انتهاء الحرب ؛

John Dynasty, the Stuarts 1560–1807, Hodder and Stoughton, London 1999, 

p 147.                                                                                                                 
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وكان أفضل ما فيه  (1)الثاني ما يمكن أن نصفه بالكادر االستشاري مع بعض التجهيزات  جيمس
 30كابتن و 20ضباط برتبة جنرال و 6جنيه كما ارسل معه  112,000هو مبل  نقدي مقداره 

مهندسين وضباط مدفعية متنوعين ومدافع وذخيرة وأسلحة 4طالب حربي و 40مالزم و
عربات 3حصان مسرج مع طقم كامل و12حملة بالقنابل اليدوية وألف رجل ومركبة م 20,000لا

غيارات وطقم فضي له عندما يتناول الطعام مع اآلخرين وطقم آخر قرمزي وخيم 4مسطحة و
للتخييم عندما يكون على رأس الجيش وفراش وبياضات ومرافق صحية وأخيرا كل العدة 

ومسدسات يحملها في مقدمة سرجه ودعا  الضرورية للملك عندما يخرج في حملة كما أعطاه درعا
 .(2)د منها يله أن يستف

كانت السياسة الفرنسية تجاه إيرلندا محددة وواضحة فكان األمر ال يتعلق لديها باستعادة الملك 
جيمس الثاني لعرشه في إنكلترا بقدر ما كان إليقاع األذ  على خصم فرنسا األكثر عنادا وهو 

االنكليز بأنه كان  (3) اليعاقبةعتقاد الملك جيمس الثاني الذي شجعه الملك وليام الثالث كان ا 
 .(4)عليه فقط أن يظهر في إنكلترا ليجد رعيته يحتشدون إلى جانبه

لكن إن كان هذا األمر بعيد المنال فإن ثاني أفضل شيء يمكن حدوثه سيكون فصل إيرلندا عن 
هناك كملك أو أمير  جيمس الثاني( 5)لكالتاج االنكليزي أي التأسيس المحتمل لحكم ابن الم

                                                           

(1) Edwin, op , cit , p 92. 

(2) Charles O'Kelly , The Destruction of Cypress Bing a Secret History of The 

War of The Revolution in Ireland , Dublin  1850,p 158. 

جيمس الثاني من أسرة  الملك هي حركة سياسية ظهرت في انكلترا و إسكتلندا وايرلندا تهدف إلى إرجاع  (3)

 1746و 1688ستيوارت وورثته إلى العرش تمرد أتباع الجماعة ضد الحكومة االنكليزية في عدة مناسبات بين 

دية واألراضي المنخفضة شمال شرق اسكتلندا، وايرلندا، كانت معاقل اليعاقبة في أجزاء من المرتفعات االسكتلن

حزيران/ يونيو من كل سنة وهو  10وأجزاء من شمال انكلتراوشعار اليعاقبة هو األربة البيضاء يحتفل به في 

 ؛ 1688ذكرى والدة الملك جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت في 

Daniel Szechi, The Jacobites Britain and Europe 1688 – 1788, Manchester 

University Press 1994, p 118. 

(4) E.A.D Alton , op , cit, p162. 

1-1688حزيران10)جيمسفرانسيسإدواردستيوارتوكذلكيسمىبجيمسالثالثاوجيمسالعجوز(5)

أبيها1766كانونالثاني كانأميرويلزأيامحكم ابنالملكجيمسالثانيملكانكلترا لملكجيمسالثاني(

بدأتالشائعاتتنتشرعلىالفوربانهطفلغيرشرعيوانتم ولداألميرالشاب، عندما وأمهماريمودينا

تهريبهاإلىغرفةالوالدةالملكيكانالطفلالحقيقيةللملكجيمسالثانيومارييزعمأنهميتا,نشاهفيفرنسا
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إليرلندا تحت حماية البوربون وسيادة فرنسا وكانت التوجيهات الفرنسية إن أفضل شيء يمكن 
للملك جيمس الثاني أن يفعله هو أن ينسى أنه كان ملكا إلنكلترا وأن يكرس نفسه فقط لوضع 

كان من سوء التقدير بالنسبة لنجاح إيرلندا في وضع سليم وأن يحقق لنفسه صلة متينة مع شعبها 
هذه التوصيات الفرنسية المثيرة لإلعجاب أن صعوبة وضعها قيد التنفيذ لم ُتفهم بالسرعة 

 .(1)الكافية

حال سماعه خبر انهيار حكم الملك جيمس الثاني في إنكلترا فان ترايكونيل بدأ بتحشيد المزيد من 
دئة مخاوف البروتستانت حتى انه رحب ببعض فانه حاول تطمين وته هقواته وفي الوقت نفس

, كما ان (2)المبادرات من الملك وليام الثالث اال انه لم يكن من السهل ابدا تهدئة البروتستانت
شاعات ان إالضرائب الجديدة لم يتم تسديدها وتم االستيالء عليها و نهبها نتيجة انتشار 

البروتستانت وقد سببت هجرتهم حالة من الذعر  مجزرة ضد إلقامة( قد خطط بابا الكاثوليكالبابا)
مكتظة ومليئة بحشود الذين تدافعوا لغرض  Dublinرصفة في دبلن والهلع فقد كانت األ

فقد كانوا يملكون القوة الكافية  Ulsterالحصول على معبر آمن الى إنكلترا اما كاثوليك الستر 
 .(3)ومستعدين للدفاع عن انفسهم

بغلق جميع البوابات في السابع من كانون االول/  Londonderryلندنديري قام مواطنوا مدينة 
زاد من قناعات  لمنع افواج الكاثوليك والذين ارسلوا لحاميات المدينة وهذا ما 1689ديسمبر

اطول ضد القو  االنكليزية وانه بحاجة الى مساعدة  مدةنه لن يتمكن من الصمود أترايكونيل ب
ال إسلحة والعتاد رسال األإالملك لويس الرابع عشر  فأنه كان يرغب في  الفرنسيين في ذلك, اما

ن يعلم ماهية الوضع أال بعد إي رجل أرسال إنه من جانب اخر وفي ضوء التزاماته فأنه مانع أ
 .(4)في إيرلندا

                                                                                                                                                                      

,1701بعدوفاةابيهجيمسالثانيسنةبععشرملكاعلىانكلتراحيثكانوالدهمنفي,نادىبهلويسالرا

؛1766حاولغزواسكتلندافيعهدالملكجورجاالولولكنهاخفقتوفيفيروماسنة

Encyclopaedia Britannica, New York, 1910, Vol-15, p 142.                                 

(1) Miler , op , cit , p 205. 

(2) Henry Horwitz ،Parliament policy and politics in the reign of William III, 

Manchester University Press 1977, p 286. 

(3) Miler , op , cit  , p 206. 

(4) Edward Wetenhall, op , cit , p 35. 
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ن الثورة في إلى هناك حيث إهنا نوضح ان الملك جيمس الثاني لم يكن فعليا حريصا للذهاب 
نها عنوان للشر البشري أكانت عبارة عن كارثة نفسية مفاجئة له وقد قام بتفسيرها على  إنكلترا

فكار رعيته أنصار الملك وليام الثالث كانوا قد خططوا لتسميم أوان مجموعة من المتآمرين  من 
ن الرب أي مد  ممكن ان يسمح الرب بحدوث ذلك وان ثقة الملك جيمس الثاني بأنه الى أال إ

يندمل وان الحلول التي كانت وليدة تفكيره و شخصيته  فعاله قد تحطمت و جرحت بشكل الأيؤيد 
 .(1)سابقا و التي كان قدمها في شبابه لن تعود 

ن كل فشل تعرض له الملك جيمس الثاني زاد من قناعته بوجود استنكار الهي ألفعاله وزاد من إ
لنقطة التي كان من ممكن له ان يتوقع الفشل ايمانه بالقضاء والقدر والالمباالة وكان قد وصل ل

ن ما يحدث كان عقاب له من هللا على الخطايا التي ارتكبها في شبابه وانه لم ا  لكنه رحب بها و 
حداث السالم في سانت جيرمان  لغرض مواجهة المشاكل التي أيحاول انتزاع نفسه وتفكيره عن 

انه قد تم تخديره وسعيدا لبقائه في فرنسا ومكتفيا قد تواجه الحرب الى إيرلندا وانه كان "هادئا وك
خالص التي لم تكن  تطالب بإصرار من  قبل نائب ملك إيرلندا او بتقديم فروض الطاعة واإل

  .(2)من قبل الفرنسيين" 
ن االيرلنديين أاذ رأ    رسال الملك جيمس الثاني الى إيرلنداإلقد قرر الملك لويس الرابع عشر 

رسال إنهم يملكون حماسا واندفاعا كبيرين وان أال إانون من ضعف العدة والتجهيز يع كانواربما 
موال وبعض الضباط المدربين فان ذلك سيمكنهم من دحر البروتستانت والتغلب سلحة واألاأل

رض المعركة الى إنكلترا لقد كان الملك لويس الرابع عشر في حالة حرب مع أعليهم ونقل 
ن يدخل الملك وليام الثالث إنكلترا في هذه الحرب لهذا ألة وقت فقط قبل الهولنديين وانها مسأ

راضي خراجها من األا  نكليزية ومصادر تمويلها إلى الداخل و كان يأمل بتحويل مسار الجيوش اإل
والتي كانت بمثابة نقطة الوصل وبؤرة الحرب لكليهما  Spanish Netherlandsاإلسبانية 

(3.) 

ني يأمل بأن يفرض سيطرته كاملة على إيرلندا وبشكل سريع وفيما بعد كان الملك جيمس الثا
كان اليزال Ulsterمن الستر االضغط على اسكتلندا او إنكلترا ولكن ذلك كان مستحيال الن جزء

                                                           

(1) JC Davis , Religion and the struggle for Freedom in the England 

Revolution, London 1992, pp507-530. 

(2) J.C.D. Clark, English Society (1688-1832), Cambridge University Press 

1933 , PP, 119-121. 

(3) E.A.D Alton , op , cit , p 166. 
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خضاع الستر  فان ذلك يتطلب المهارة والوقت الكافيين ,كان إخارج مناطق سيطرته ولغرض 
قص في المهارة والتنظيم ليس ذلك فحسب وانما يعاني نقصا في الجيش االيرلندي يعاني من الن

 (.1)دوات الحصارأسلحة المدفعية و أسلحة وخاصة المعدات و األ

فيما يخص حروب فرض الحصار على  ةي خبر أن الضباط االيرلنديين لم يكن لديهم أ فضال عن
عمال دفاعية أ لديه ن الجيش االيرلندي كان جيشا صغيرا )مشتت في حاميات( وليس المدن أل

تم تغيير سلك ضباطه بالكامل حيث كان هذا  قدو (, 2)وانما فقط كان حاضرا في مكافحة الشغب 
صبح  جيش  كاثوليكي  بحت تم زيادة أالجيش عبارة عن جيش به بعض البروتستانت لكنه  

ها حديثا فواجه قد تم تأسيسأكبر من ن القسم األإ( لذا ف 1689 - 1688عداده في شتاء عام) أ 
وان العديد من وحداته تركت لمواجهة الثورة في إنكلترا وهناك تبددت وتفرقت باإلضافة لذلك فان 

دارة الجيش االيرلندي كان إهلية و ان نظام حداث الحرب األأالجيش االيرلندي كان منغمسا في 
عديمي  اا ضباطدارته كانوا إخر اال ان معظم الضباط المسؤولين عن آي نظام أكثر تعقيدا من أ

ما االدارة أماكن كثيرة, أصحاب الخبرة الذين سبق ان خدموا في أالخبرة وقليل منهم كانوا من 
 . (3)كفؤين والعديمين الخبرة الالمدنية فكانت تتكون من قسمين من الضباط الكاثوليكيين غير 

لتنظيم مسير الجيش ي قدرة او كفاءة أاداريا فان الجيش كان يسير بصورة متثاقلة وليس للضباط 
خر وغيرها على افتراض انهم تمكنوا آو المؤن من مكان الى أسلحة او كيفية تحريك او تقديم األ

حصنة والعربات التي سلحة و المؤن فان الجزء الصعب يتمثل بعدم وجود األمن العثور على األ
خازن العتاد وال و مؤن لغرض مأي معدات أسلحة و المؤن ولم يتم توفير ستقوم بنقل تلك األ

 .(4)سلحة فكانت عرضة للصدأما األأللترسانة و ال للمستشفى 
لم يكن جيش الملك جيمس الثاني قليل المهارة القتالية فقط ولكنه ايضا كان ال يمتلك الوقت 
الكافي للتدرب حيث تم تشكيله على عجل اذ منح ترايكونيل التفويض والدعم المالي ألي شخص 

وافواج العسكرية وال احد يعلم كم عدد الرجال الذين تنطموا في هذه الوحدات ,  يريد تكوين وحدات
والبعض يقول بانهم بلغوا مئات االلوف من الجنود اال ان إيرلندا لم يكن باستطاعتها تكوين مثل 

                                                           

(1) Charles O'Kelly , The Destruction of Cypress Bing a Secret History of The 

War of The Revolution in Ireland , Dublin  1850, p165. 

(2) W.A.Speak , OP.Cit ,p 129. 

(3) J.C.D. Clark, English Society (1688-1832), Cambridge University Press 

1933, p 125. 

(4) Miler , op , cit , p 207.  
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صرح مفوضي اإليرادات بأن نصف  (,1)1688ديسمبر عام  /هكذا جيش في شهر كانون االول 
قل من أيرادات والتي  كانت لضعف اإل قاتهاواجدة حاليا ال يمكن تغطية نفعدد القوات المت

عائدات التجارة التي كانت في ذلك الوقت شبه ميتة نتيجة هرب التجار البروتستانت الى إنكلترا 
سطول البحري موالهم وان التجارة مع إنكلترا كانت متوقفة وان األأمصطحبين معهم رؤوس 
ن المزارعين خر  كانت معطلة ألالبحار بصورة كاملة اما الزراعة فهي األاالنكليزي يسيطر على 

االيرلنديين تم تجنيد العديد منهم في الجيش مما ترك العديد من المساحات الزراعية غير مزروعة 
 .(2)ومعطلة

يرلندي قد زاد من حجم المشكلة التي ن تجهيز واطعام ودفع رواتب ومستحقات الجيش اإلإ
ساليب التحفيز والتوجيه الصحيح كانت من الممكن أن إقابلة للحل فعليا مع ذلك فصبحت غير أ
ثبت عدم قدرته على فعل ذلك ففي بادئ أن الملك جيمس الثاني أال إن تغير بعض المسارات أ

نه كان خارج إيرلندا حتى لو كانت عودته لحكم إنكلترا لن تستغرق اكثر أاالمر كان يتمنى لو 
 .(3)ثة من شهرين او ثال

قرر الملك جيمس الثاني الذهاب الى الستر  1690في وقت مبكر من شهر نيسان/ ابريل سنة 
ولى سوء حالة قواته وحجم طراف المدينة الحظ للمرة األألى إلرفع معنويات جيشه وعند وصوله 
تال وال فواج كاملة ال تمتلك سو  الحراب وبنادق مكسرة للقأن أالدمار الذي خلفته الحرب اذ وجد 

 .(4)وال ماء صالح للشرب اذ كانت نوعية المياه رديئة  دقيقي علف للجياد وال أيوجد 
طلب من القائد الفرنسي صبح على مقربه من مدينة شامبرغ و أخذ الملك جيمس الثاني جيشه و أ

ينتقد كما ان كان ، (5)نه كان ينصاع بشكل شخصي له ألوزنان يقود القوات الفرنسية نتيجة 
دارة شؤونه واثنى الملك جيمس الثاني على اجتهاده ومواظبة فقد حاول وبقوة إة سلوكه في طريق
 .(6)ظهر شجاعة في المعركة ألى الجيش و إن يقيم الضبط ويعيد النظام أ

لى البالط الملكي الفرنسي فان المعلومات التي اطلعوا الملك إعندما عاد الضباط الفرنسيون 
مواله للتبذير في سبيل قضية أن يعرض رجاله و ألته يرفض أكثر لويس الرابع عشر عليها جع

                                                           

(1) Rowland , op , cit , p 25. 

(2) Edwin, op , cit , p 112. 

(3) J.C.D. Clark, op , cit , 126. 

(4) Daniel Szechi ,op, cit , p 167. 

(5) D.Dickson, op, cit ,p 92. 

(6) Charles O'Kelly , op , cit , p166. 
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عفاء الملك جيمس الثاني من المسؤولية وادلى إ الملك جيمس الثاني لكنه كان حريصاا على 
ن أ"اعتاد الملك ان تتم سرقته و كما  ُتنفذ:وامر و كيف انها غالباا ال ألبمالحظته بخصوص ا

 .(1)صالح فيهم "إيث أصبح من المستحيل احداث اي خدمه اعتادوا على سرقته كثيراا بح
فقد كانت هناك جداالت مقنعة والتي كانت التساؤالت فيها عن السبب الذي يحول الملك  عليهو  

ن يضرب الفرنسيين أجيمس الثاني عن تجنب المعركة ومحاولة المحافظة على جيشه على أمل 
يضمحل جيش الملك وليام الثالث, وجد كال من  الهولنديين واإلنكليز في البحر وبذلك س

تايركونيل ان هكذا جداالت ليس لها جواب ولكن الملك جيمس الثاني اعتقد ذلك مؤكداا انه 
انتصر, لكن تايركونيل رأ  انه ولليومين المقبلين فأنه يجب عليهم القتال عوضاا عن ترك دبلن 

  leinsterمن لينستر لتؤخذ بال  مواجهة وانهم اذا فقدوا دبلن فسوف يفقدون كل
ن أ فضال عن connaughtوسوف ُيجبرون على العودة الى كونوت  munsterومنستر

ن قام  الملك جيمس الثاني بالتخلي عن إمعنويات العساكر كانت مرتفعة  ولكنها سوف تنهار 
 .(2)نصف البلد بال قتال وان الرجال سيتخلون عنه بأعداد كبيرة 

اني الى تجنب المعركة , ولكنه كان سيقاتل لو توجب عليه ذلك وهكذا هدف الملك جيمس الث
عشرين ساعة يومياا  وأولمرة إضافية القى نفسه بحماس في شؤون القيادة و قضاء ثمانية عشر 

وامر واتخاذ القرارات المهمة, لكنه في التاسع والعشرين من على سرجه غارقا  في إعطاء األ
سس مخيماا عسكريا أو  Boyneعبور النهر المسمى بوين عاد  جيشه أ  1690حزيران / يونيو 

على ضفة النهر الجنوبية قليالا باتجاه غرب دروغيدا وبعدها وصل جيش الملك وليام الثالث في 
 .(3)اليوم التالي وعسكر على الضفة المعاكسة 

الثاني كان هناك مدافع متقطع متبادل بينهم وكان الوضع الدفاعي الذي اختاره الملك جيمس    
يجاده في بلد يفتقر للمدن محصنة إحسن ما استطاع أولكنه كان ,(4)بعيد كل البعد عن المثالية 

و األنهار فيها ضحلة وبالتأكيد لم يكن هناك مكان أفضل منه في الجنوب حيث كانت البوين 
لى جانب تل يطل على جسر قديم إهي أسوار دبلن وسحب الملك جيمس الثاني معظم جيشه 

 . (5)دنى درجات الجزرأوالذي كان من اكثر أالماكن التي يمكن فيها عبور النهر في  واحد
                                                           

(1) Ariel Durant , The Ago of Louis XIV , New York  1963 , p 294. 

(2) Edward Wetenhall, op , cit , p 36. 

(3) Edwin, op , cit , p 116. 

(4) Charles O'Kelly , op , cit , p168. 

(5) J.C.D. Clark, op , cit , 128. 
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نهار باتجاه معاكس حد األأربعة أميال أعلى أكثر من أخر  بعد حوالي آكان هنالك معبر    
وكان هنالك جسر عليه  وكان جيش  Slane خر في ساالنللتيار و بعد ميلين من الجانب اآل

ن يحث الملك وليام الثالث أني قد حطم الجسر و كان واضحاا عليه القلق من الملك جيمس الثا
لى دبلن فلهذا في إجيشه على عبوره وبالتالي فسيقوم بقطع طريق عودة الملك جيمس الثاني 

 .(1)أعطى أوامر بحزم األمتعة استعدادا للتحرك في الصباح التالي  مساء اليوم الثالثين
من الجناح  اجزء أ ن الملك جيمس الثاني ر أغير   اكان الجو ضبابي في صباح اليوم التالي   

اليمين من جيش الملك وليام الثالث يتوجه ألعلى النهر, في الحقيقة عندما علم جيش الملك وليام 
حيث كان االيرلنديين بانتظارهم Rosnareeن الجسر مهدم حاولوا العبور في روزنير أالثالث 

ن جنوده على الجسر في أانه كان قتاال بال جدو  وعند سماعه خبر ال إولقد قاتلو بشراسة 
ن أكد مخاوف الملك جيمس الثاني بأرسل الملك وليام الثالث تعزيزات وهذا ما أالضفة الجنوبية 

 .(2)بقاء العدو في إتبقى لديه هو  نه كل ماأعدائه  يريدون قطع الطريق عليه لقد علم االن أ 
عبر مخاضة مائية  الملك وليام الثالث مكره في روزنيري حيث بدأ هجوماا ثناء استخدم في هذه األ

عظم اما الملك جيمس الثاني فقد انفصل عن جيشه وترك القسم األ Oldbridgeفي  اولدبرج 
صلية ولكن اجتياز النهر دون التعرض لنيران سو  عدد قليل من المدافع في مواقعها األ فلم يتبقَ 

 .(3)صعب كبر واألال يزال يمثل المحنة األ القوات االيرلندية كان
وائل قوات المشاة من جيشه واجهوا صدا من قبل خيالة الجيش االيرلندي وكانوا في أوعند عبور 
نكليز والذين تمكنوا من اجتياز النهر على غاثتهم من قبل الخيالة اإلإ ن تمت ألى إورطة كبيرة 
فرادها من ألى هزيمة كبيرة وهرب إاليرلندية سفله ولقد تعرضت وحدة المشاة اأبعد ميل من 

ال انهم دحروا إبدت مقاومة كبيرة ورغم شجاعتهم أن وحدات الخيالة أالمعركة وذلك بالرغم من 
 .(4)عداد ضخمة من الجنودأ من قبل 

في ذلك الوقت كان جيش الملك جيمس الثاني يسير بموازاة جيش الملك وليام الثالث باتجاه 
ن ذلك كان أال إببدء الهجوم  Lauzunمر الملك جيمس الثاني الزون أيث جنوب روزنيري ح

ن وصل الخبر مع ألى إصعبا بسبب وجود المستنقعات والوديان بين الجيشين واستمر المسير 

                                                           

(1) E.A.D Alton , op , cit , p 168.  

(2) J.C.D. Clark, op , cit , 131.  

(3) David Womersley , James II The Last Catholic King , London  2015 , p 97.  

(4) lbid , p 97. 
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ضابط معاون باقتحام جيش اولدبرج حيث غير الملك جيمس الثاني فورا مسار جيشه متوجها 
 . (1)والطريق الى دبلن Duleekية دوليك باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه  قر 

ول وجبة من الهاربين من أخالل المسيرة انتشر خبر الهزيمة في اولدبرج  وفيما بعد وصلت 
عداء ألن كال نهم كانوا من األأسالح الفرسان حيث اعتقد المشاة في جيش الملك جيمس الثاني 

فراد جيش الملك وليام الثالث يضعون ألوان متعددة حيث كان أالجانبين كانوا يرتدون مالبس ب
ما جيش الملك جيمس فقد كان على قبعاتهم اوراق بيضاء, وحين أخضراء على القبعات و  اا غصانأ 

حذيتهم أخر فقد تجردوا من معاطفهم و ما البعض اآلأسلحتهم أاتعرضوا للهزيمة فقد رمى البعض 
ن تكون خيالة الملك وليام الثالث أخف وليساعدهم ذلك على الهرب بسهولة و خوفا من أ اليكونو 

ن يأخذ فرقة من الخيالة أفي اثرهم فقد طلب الجنرال لوزن من الملك جيمس الثاني بأن ينقذ نفسه 
وتايركونيل للقتال ببسالة وشجاعة لتغطية  فعله تاركا لوزان لمرافقته وليتوجه الى دبلن وهذا ما

 .(2)انسحابه 

مناوشات بين تسع افواج  بدون وجود مدافع او سواتر كانت معركة غريبه اذ استمرت ال  
محصنة وجيش من ستة وعشرون الف مقاتل يدافعون للحصول على ممر على حافات مياه 
النهر ولقد منعت التضاريس جيش الملك جيمس الثاني من السيطرة او التماس مع العدو حتى 

كبر من جيش الملك جيمس قسم األان ال فضال عنان الخسائر البشرية من الطرفين كانت قليلة 
 .(3)الثاني كان قد هرب 

ما الجيش االيرلندي لكنه كان محطم أكان نصرا غير متوقعا وكان الطريق الى دبلن مفتوحا  
راضي القفيرة والمظلمة في كونوغت لى األإالروح المعنوية ولمواصلة الحرب فعليهم الرجوع 

Connaught صبح من أجزاء الباقية من إيرلندا ة  احتالل األورأ  جيش الملك وليام ان مسأل
لى دبلن في الساعة التاسعة من إمور الشكلية وكذلك اعتقد الملك جيمس الثاني الذي وصل األ

ساسا  قد هربوا من المعركة أتلك الليلة واستدعى مجلس المملكة واشتكى اليه ان االيرلنديين  
و الحال يوجب علي االن بالرحيل من هنا وكذلك ضاف انه لن يثق بهم مرة اخر  حيث قال " أو 

 .(4)الحال بكم ايها السادة"

                                                           

(1) Peter Earle, The Life and Times of James II, London 1972, p 211. 

(2) E.A.D Alton , op , cit , p 170. 

(3) Peter Earle, op , cit , p 211. 

(4) Edward Wetenhall, op , cit , p 42. 
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خذه قسطا أمر بتسليم المدينة الى الملك وليام الثالث وعدم التعرض للبروتستانت وبعد أتم 
ن خروجه من إيرلندا كان قرارا تم أمتقطعا من الراحة غادر المدينة في الساعة الرابعة فجرا وزعم 

نه إف 1688صر على ركوب السفينة فورا بدون االنتظار وكما في عام أكير طويل و اخذه بعد تف
نه عانى من أفكاره األساسية تدور حول حفاظه على نفسه حتى أعصاب  وكانت كان منفلت األ

لى برست في اليوم إبحر من دنكانون في اليوم الثالث  ليصل أخر  و قد أنف مرة نزيف األ
ى سانت جيرمان في اليوم السادس عشر من شهر تموز/يوليو لإالعاشر وبعد ذلك وصل 

1690(1). 
وبعد ان تخلص الملك جيمس الثاني من غضبه وهلعه قام بتجميل قضية هروبه وهزيمته والباسه 

لف رجل للحفاظ على قضيته في أنه اليزال يملك عشرون ألنفسه لباس الشجاعة فقد ادعى 
وقال انهم لم يكونوا معتادين على نيران المدافع اما الملك إيرلندا وتكلم بلطف عن االيرلنديين 

لويس الرابع عشر والذي حاول ان يبدوا شهما اتجاه االيرلنديين فقد حظى للتو بنصرين كبيرين 
, الن جيوش التحالف (2)ولسخرية القدر فقد جعله ذلك قادرا على مساعدة االيرلنديين وبشكل فعال

 1690تموز / يوليو  1في Fleurus(3)هزيمة كبيرة في فليرس لى إوربي كانت قد تعرضت األ
في الثالثين من حزيران / يونيو de Toourville(4 )بينما ساهم انتصار المارشال دي تورفيل 

                                                           

(1) Kenyon, op , cit , p406. 

(2) David Womersley , op , cit , p 98. 

بين الحلفاء ) انكلترا, هولندا , اسبانيا , المانيا ( والقوات  1690تموز / يوليو  1كة حدثت في وهي معر (3)

الفرنسية وتعد هذا المعركة من المعارك المهمة في حرب السنوات التسع اذ حقق الجيش الفرنسي بقيادة الملك 

 مقاتل ؛  38,000لويس الرابع عشر االنتصار على قوات التحالف التي كانت تتألف من 

 A.C. Lynn, The Wars of Louis XIV 1667–1714, Paris 1982, p. 207. 

( مارشال فرنسي ولد في قصر دي تورفيل )إقليم المانش( من أسرة نورمندية عريقة بدأ 1701ـ  1642)(4) 

, وأظهر جرأة في الصراع مع البحرية العثمانية، وحظي بالمثول عام  البحرية دي تورفيل حياته العملية في

أمام الملك لويس الرابع عشر، فمنحه رتبة عقيد بحري في البحرية الملكية ولم يكن دي تورفيل قد تجاوز  1666

ق بوفور في حصار إثر مقتل الدو Colbert) )سنة من عمره, ولما تولى وزارة البحرية الدوق كولبير 24الـ 

، عمل على إعادة بناء البحرية، مما أتاح الفرصة أمام دي تورفيل لالرتقاء في 1669(عام (Candie كاندي

 .Edwin , op , cit , p 209المناصب؛ ينظر ,                                                   

http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=14747
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سطول البحري الفرنسي على في سيطرة األ Beachy Head(1)في بيتشي هيد  1690عام 
بع عشر يستقبل الملك جيمس الثاني بلطافة ولكنه القنال االنكليزية وهذا ما جعل الملك لويس الرا

سطول الفرنسي قر بعدم نيته في الموافقة على السماح للملك جيمس الثاني باستخدام األأفيما بعد 
نه تظاهر أساطيل الملك وليام الثالث في إيرلندا حتى أفي حملته ضد إنكلترا او للقضاء على 

 .(2)لإلهانة بسبب رفضه الصريحبالمرض لكي ال يعرض الملك جيمس الثاني 
ن مصادر أنما ايضا بدأ اكثر اليعقوبين التزاما بقضيتهم يدركون ا  مر عند هذا فقط و لم يقف األ

إيرلندا ال تساوي شيئا مقارنة بما تملكه إنكلترا بالحقيقة  لقد كان فشله فشل فشال ذريعا و شائنا 
خرين ال يصدقون كلمة الجد وجعل اآل مما جعل الفرنسيين ال يرغبون بأخذ كالمه على محمل

ن يمانه ملجأ له ألإخالصه و إصبح غير مسموع الكلمة هذا ما جعله ير  في أمما يقولها  ف
يمانه حصل كان عقوبة من الرب على خطاياه فتوجه إكدت له بان أالهزيمة النكراء في إيرلندا 

لمتبقية ولمساعدته في التصالح والذي لعب دورا مهما في سنواته ا La Trappeلى ديرالتريب إ
 .(3)مع نفسه بخصوص موضوع فشله

ومن الدالئل المهمة التي عثرنا عليها والتي توضح بذات الوقت االلتباسات المتعددة التي   
ن أتحدث بين المؤرخين وتناقضاتهم في ذكر التواري  الحقيقية لحدوث تاري  معركة بوين وجدنا 

ن المعركة حدثت في أ, في بعض المصادر يذكر 1690ليو تموز / يو  1المعركة حدثت في 
حيث  1752وهذا ليس خطأ وانما نظرا لتغيير التقويم في بريطانيا سنة  1690تموز / يوليو  12

لى التقويم الغريغوري إتم تغيير التقويم من التقويم الروماني القديم الذي وضعه يوليوس قيصر 
ومما يوضح  1752لألحداث التي وقعت قبل عام يوميا  11ضافة إ)الجريجوري( حيث تم 
في كما هو شائع ,  أا مر صحيح وليس خطأ 1690تموز / يوليو  12حدوث معركة بوين في 

الفرق بين , بالتقويم الغريغوري  بريطانيا استبدل التقويم اليولياني )الروماني القديم( لعدم دقته

                                                           

ي حدثت بين االسطولين الفرنسي واإلنكليزي من المعارك المهمة الت (Beachy Head)تعد بيتشي هيد  (1)

داخل القنال االنكليزية اثناء حرب السنوات التسع في اوروبا وكان من ابرز نتائجه هو سيطرة االسطول الفرنسي 

 على بحر المانش ؛ 

J.K. Langhton, The National Study of Noval History, Vol – 12, New York 1898, 

p 83. 

(2) Ariel Durant , The Ago of Louis XIV , New York  1963, p 296.  

(3) Miler , op , cit , 208  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
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يوماا أما التقويم الغريغوري فهو أدق ويعتبر  365,25التقويمين أن التقويم اليولياني يعتبر السنة 
 ..%0.002يوماا، وهذا الفرق يشكل مقدار  365,2425السنة 

 
 جيمس الثاني في توظيف القضية األيرلندية. فشل محاوالت الملك -3
نشاء حكومة مؤيدة له في إحالمه في ألى فرنسا زالت كل إبعد هزيمته في معركة بوين وهروبه   

إيرلندا لفشله في تحقيق النصر على الملك وليام الثالث كما كان يحلم بتحقيق النصر على 
ادة عرشة بعد قيام الثورة الجليلة في إنكلترا عام مامه في استعأالقوات االنكليزية مما يفتح المجال 

 (.1), تلك الثورة التي اجبرته الى الهروب لفرنسا 1688

كان هدفه من الحملة االيرلندية هي ضرب الخصم اللدود ولكن فشل الحملة وخسارة القوات    
ووجه  يرلنداحالمه في استعادة عرشه عن طريق إألى فشل إااليرلندية التي كانت بقيادته اد  

نفسهم فروا على نحو مخز ثباتهم ألإنصاف اللوم للجيش االيرلندي قائال "عندما حل وقت إبدون 
 . (2)من ساحة الميدان "

ن شجاعة تايركونيل في التحكم بالخيالة االيرلندية و الجنود النظاميين الفرنسيين قد منعت تحول إ
ل باتجاه فرنسا غير الملك جيمس الثاني تغير بحاره من كينساإلى هزيمة منكرة وعند إالتراجع 

رجل القلعة وعندما وصل شبه جزيرة كاسلبارك  Old Fortشعبيأ اسمه الى اولدفورت
Castlepark شعار الغير مطبوعة التي تشكك في شجاعته ناشيد و األظهرت العديد من األ

(3). 
ما جربه وعرفه االيرلنديين فانه نه وكأال إبالرغم من كونه حاكم طاغي و غير حكيم  وبارد الدم 

و ألم يكن شخصا جبانا ان هذا يبدو صحيحا ومنطبقا عليه عندما تم تجنيده في فرنسا في شبابه 
ن أكما  (,4)صبح لينا وخجوالأنه إكبحار عندما كان دوق يورك ولكن كملك كبير في السن ف
كانت كعوامل ساهمت في تقييده  هروبه من المعركة مرتين وقراره الهرب ثانيه لألراضي الفرنسية

نه لم يكن جبانا في ساحات المعارك ولكن كون أ, فمن المحتمل  قل صواباا أو أكثر أبشكل 
ثناء أذالله إكبر فمثال احتمالية أالسلطة الملكية قد شكلت انعكاسات على مخاوفه بشكل جعلتها 

                                                           

(1) W.A.Maguire , The War in Ireland (1689-1691),London  1990, p 61. 

(2) Edward Wetenhall, op , cit , p 51. 

(3) Charles O'Kelly , op , cit , p169. 

(4) Miler , op , cit , p 208. 
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عدم عندما كان جيمس مراهقا أ سره, كما حدث مع والده الذي أذا ما تم إمحاكمته كمجرم حرب ,
 .(1)قد ادت به لتغيير بعض من سلوكه الشجاع

ن ن جيمس كان قد انتصر في بوين فلربما كان تاري  إيرلندا قد اتخذ مسار مختلفا وذلك ألألو 
االنكليز كانوا قد عانوا من كارثة مماثلة في اليوم السابق عندما توقف القتال في البحر في 

فقد استمر التفوق في فرض السيادة الفرنسية واضحا بعدما قام  Beachy Headبيتشي هيد 
هم أ هولندي حيث يعتبر هذا  -سطول االنكلوباالنتصار على األ de Toourvilleدي تورفل 

 .  (2)نصرا بحريا احرزته فرنسا على إنكلترا على مر العصور
انت الشماليين وان لم يرغب ساطير للبروتستاشتهرت موقعة بوين الذي بدأت تدخل الى عالم األ

همالها كأي قضية ثانوية اخر  السيما وان أ ن بوين ال يجب أال إالبعض في عدها معركة  كبر  
هميتها تجلت بصورة ثانوية  في كونها انتصارات عسكرية للبروتستانت في الستر في حيث كان أ 

الثاني على يد قو  التحالف  كبر لها هو تعبيرها عن هزيمة فرنسا وحليفها الملك جيمسالشكل األ
 .(3)الكبر  ومن ضمنهم روما

قاتل العديد  في حينه  ئلقد كان للملك وليام الثالث االالف من الكاثوليك  يقاتلون  تحت لوا   
نه العديد من الكاثوليك والبروتستانت الذين أمن االنكليكان تحت قيادة الملك جيمس الثاني حتى 

 ن البابا اينوست الحادي عشرأا يتقاتلون في كال الصفين المتقابلين كما ينتمون لنفس العائلة كانو 
دعاءات الكنيسة واتهاماتها له بمحاولة خلع الحكام إتعاد  مع الملك لويس الرابع عشر لرفضه 

د  بالكنيسة ان تكون داعمة لالئتالف أخر  مما والتدخل في القضايا و الشؤون المدنية لدول األ
ان يربط خسارة الملك جيمس الثاني بالملك لويس الرابع عشر حيث  ةراد ببساطأضد فرنسا اذا 
هانة روما لكون الملك لويس الرابع عشر قد عارض السيادة البابوية إ قدما على أان كالهما قد 

صراره على التحكم بتعيينات ا  خذ النصيحة وعدم اكتراثه للمشورة و أوالملك جيمس الثاني رفض 
ثوليك اسبانيا والنمسا ابتهجوا لهزيمة الملك جيمس الثاني  في  معركة  بوين  ,ان كا(4)الكنيسة

وهي ترنيمة مسيحية قديمة للثناء  Te Deumمر بعمل ترانيم الشكرأوكذلك  البابا  والذي  لم ي

                                                           

(1) Kenyon, op , cit , p411. 

(2) David Womersley , op , cit , p 103. 

(3) W.A.Maguire , The War in Ireland (1689-1691), London 1990, p 62.  

(4) A.C. Lynn, op , cit , p213. 
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والذي معناها  Te Deum laudamusو الشكر أخذ العنوان من كلماتها االفتتاحية بالالتينية 
 .(1)الن الملك جيمس الثاني لم يأخذ بكالم البابا بعدم الذهاب الى إيرلندا  نحمد(اليك يا هللا(هو 

كان االنتصار في بوين كبيرا بسبب هروب الملك جيمس وبعد خمسة عشر يوما عانى اليعاقبة 
قد وجها  Cannan's Irishوكانان االيرلندي  Dundeeمن كارثة ثانية فبالرغم من ان دوندي 

في  Killiecrankieفي كيلليكرانكي   Mackayالتابع للمك وليام ماكي ضربة للجنرال 
 . (2)اسكتلندا فان القائد الموهوب قد سقط وسقطت معه قضية عائلة الستيوارت في تلك المملكة 

عاد كاثوليك إيرلندا دعم ملك غير جدير بالدعم من عائلة ستيوارت والذي انتهى أ للمرة الثانية 
ردة فعل فرنسا لسوء تدبير وقيادة الحرب في إيرلندا ولهزيمة الملك جيمس قد  كانتبهزيمة كارثية 

بحقارة العقوبيين وبتفاهة  1691يوليو / بعد تموز( 3)كشفت عن ازدراء كبير فقد اقتنع الوزير لوفوا
 .(4)لى اليعاقبة الذين اعتقدوا انهم يستحقونهاإهمية الملك نفسه ولم تعطي الحكومة الفرنسية األ

لى تذكر مصالح سان إبان فرنسا بحاجة فقد اكد  Middleton(5)ما وزير الدولة ميدلتون ا
ن شعورا ا  ن تكون عرضة للنسيان (, و أنها ) في بعض الوقت ممكن أجيرمان  ومتطلباتها بسبب 

باليأس كان قد طغى على الملك لويس الرابع عشر نفسه تجاه العجز الواضح للملك جيمس 
 . (6)من هذا فقد ظل المؤيد القو  له الثاني و بالرغم 

على منح الملك جيمس الثاني الدعم المالي الذي يحتاجه  كان تصميم الملك لويس الرابع عشر
ي حل عادل للشعور باالستياء الذي طغى على حاشية أعلى حساب رعيته  قد فشل في تقديم 

                                                           

(1) Edward Wetenhall, op , cit , p 56. 

(2) lbid , p 56. 

( وهو ماركيز دو لوفوا وزير الدولة للحرب, يعتبر من اكثر رجال الدولة 1691 - 1639الوزير لوفوا ) (3)

الفرنسية  شهر تحت حكم الملك لويس الرابع عشر و األكثر نفوذا وساهم مساهمة كبيرة في  إعادة تنظيم الجيش 

سكتة قلبية  ، لكنه مات فجأة اثر أوغسبورغالفرنسي  وقد شارك لوفوا  في االنتصارات االولى  من حرب عصبة 

 www.britannica.com؛   1691تموز / يوليو   16في 

(4) W.A.Maguire , op , cit , p 64. 

( كان سياسي اسكتلندي وإنكليزي شغل عدة مناصب خالل حكم شارل 1719 - 1650هارلز ميدلتون )  (5)

اإلدارة الجنوبية، قبل أن يتولى الثاني وجيمس الثاني وشغل منصب وزير الدولة إلسكتلندا، واإلدارة الشمالية، و

 منصب المستشار األول لجيمس الثاني ثم ابنه جيمس الثالث خالل منفاه في فرنسا؛

Rowland,op,cit, p 6. 

(6) E.A.D Alton , op , cit , p 175.  
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نها يائسة و بدون إدت مسبقا بصال على قضية بأالملك في البالط تجاه تبذير الموارد الشحيحة 
 .(1)مل لكي تنجحأاي 
وقد تضاعف شعور النفور الذي شعر به الفرنسيين تجاه العسكريين المنفيين  بالشعور     

وربية وبالرغم نفسهم تجاه الملك الذين تبعوه باتجاه القارة األأالذي تولد لد  العديد من المنفيين 
فكار السياسية والطبيعة يرلنديين كانوا دائما يكبحون األج اإلفواأمن صدق الحقائق التي تفيد بان 

ضافة لطبيعة نفوسهم القابلة للبيع مقابل المال والتي هي من صفات خدمة أالدينية لدوافعهم 
 .(2)و تهويل  ةشاعإمر قد تضمن المرتزقة ولكن يبدو هذا األ

يأسوا من الملك جيمس الثاني و توجهوا ن اليعقوبين الذين كانوا اليزالون موجودين في إنكلترا قد إ
ن شعبيته أنه ادرك وبشكل واضح أالى فرساي في فرنسا لتلقي النصح والمساعدة , و بالرغم من 

صبحت في الحضيض فقد واساه الشعور السائد باالشمئزاز والذي بدا يسري بين االنكليز أهو قد 
ضافة لخدمات الملك جيمس إة اليعاقبة تجاه الملك وليام الثالث وكان جزء من المشكلة هو وحد

 . (3)الثاني التي قد استنزفت بتوتر الخالفات االثنية و الطائفية الداخلية بين االنكليز
% 35كانت بالحقيقة ايرلندية و حوالي 1691% من القوات المنفية بعد عام 60كانت حوالي 

من مجموع القوات المنفية في % 5قل نسبة وهي أما االسكتلنديون فقد شكلوا أنكليزية إكانت 
وقد قام المتطوعون االنكليز باالنضمام الى تشكيالت النخبة من  الخيالة الفرنسية في (, 4)فرنسا 

مقابل عدم انضمام أيا منهم لقوات الملك جيمس الثاني , كما فضل الجنود الفارون االنكليز 
لى االنضمام لألفواج االيرلندية و فواج الفرنسية عنفسهم و االنضمام ضمن تشكيالت األأتسجيل 

ي  فرد من الجماعات األثنية االخر  و أبالمقابل فقد كان االيرلنديون متشككين تجاه نوايا 
ممتعضين بالوقت نفسه من تنكر جيمس لهم وعدم ابدائه اي شعور سو  ترفعه االنكليزي عنهم 

ول تجربة عسكرية فعلية للملك أ وازدرائهم و لم تكن عواطفهم وال حالتهم النفسية لتتحسن لوال
 يقولون عنه :  انهم كانو أجيمس الثاني في إيرلندا و 

امه في الصالة في أيمضاء باقي إفضل له " اذا ما نحينا جانبا االحترام الذي نكنه له فمن األ
 5.دير ألن ذلك خيرا له من التفكير في قيادة الجيوش او حكم الدولة "

                                                           

(1) A.C. Lynn, op , cit , p218. 

(2) David Womersley , op , cit , p 104. 

(3) J.C.D. Clark, op , cit , 133. 

(4) Kenyon, op , cit , p413. 
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 الخاتمة 
 اواقتصادي اوسياسيا ك جيمس الثاني كانت االوضاع في إيرلندا مستقرة دينيخالل والية المل

وضاع كانت األ وعليهنتيجة للسياسات التي انتهجها الملك خالل حمكه إليرلندا  اواجتماعي
لى فرنسا قرر القيام بحملة الى إيرلندا من إمتناسقة في البالد , بعد نفي الملك جيمس الثاني 

د مساعدة الملك لويس الرابع عشر ذهب الى إيرلندا لكنه فشل في الحملة اجل استرجاعها وبع
لعدم قدرته على قيادته على الرغم من كل التجهيزات التي كانت معه وخسر معركة بوين في 

بعد هزيمة مام جيش الملك وليام الثالث وبالتالي رجع الى فرنسا , أ 1690تموز/ يوليو سنة 
 ة بوين وهروبه الى فرنسا زالت كل احالمه في انشاء حكومة مؤيدة الملك جيمس الثاني في معرك

له في إيرلندا لفشله في تحقيق النصر مما كان سيفتح المجال امامه في استعادة عرشه الذي 
 .1688انحرم منه نتيجة الثورة الجليلة سنة 

                                                                                                                                                                      

 (5) Ariel Durant, op , cit , p 298.35 
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 الفكر االستراتيجي واألمني في الجزائر:

 الواقع والمأمول 
 

Strategic and Security Thought in Algeria: 
Reality and hope  

 د. بهلول نسيم 
 

      ملخص: 
تتعرض هذه الدراسة إلى واقع الفكر األمني في الجزائر واتجاهات تطور االهتمام بهذا         

الميدان العلمي، وهذا في إطار التحوالت االجتماعية والتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر 
ستقاللها. ونظرا لحساسية مسائل األمن القومي ستحاول الدراسة إظهار واقع االهتمام منذ ا

فكرية التي عدت باألمس القريب من اختصاص المؤسسة العسكرية  بهذه الحقولالجزائري الجاد 
وبعض الدوائر األمنية القومية الجزائرية. وكذا، دور ومكانة النخب من قضايا الدولة المرتبطة 

األمن والدفاع الوطني. مع إبراز قيمة وأهمية المجهود الفكري العلمي المدني خاصة ما بمسائل 
يتعلق منه وبناء منصة فكرية أمنية واستراتيجية وطنية تعزز من مقاربات وتحصينات األمن 
القومي الجزائري، وهذا عند كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الجزائرية الحديثة )جزائر ما بعد 

 الل(.االستق
-وجدت إن-الجزائرية تلك المبادرات الفكرية  ذلك، مضامينستتناول الدراسة، إلى جانب        
من الباحثين في بقية الدول والذين  مع غيرهمتحدد من خاللها موقع الباحثين بالمقارنة  والتي

معاتها وكذا يبدون انخراطا مباشرا مع كل ما يتعلق منه والجوانب الفكرية والسلوكية من أمن مجت
المساهمة في إعداد السياسة األمنية القومية وهذا لمصلحة صناع القرار األمني بما فيها األجهزة 
األمنية الوطنية. مع التطرق إلى موقف صناع القرار في كل مرحلة من مراحل تطور النظام 

عله مع تلك االجتهادات الفكرية واالستراتيجية واألمنية وطبيعة تفا الجزائري منالسياسية 
من شأنها أن ترتقي بالسلوك األمني القومي إلى مستو   والتي-وجدتإن  –المخرجات العلمية 

يليق بالقيمة والخبرة القومية االستراتيجية واألمنية التي حظيت بها الجزائر وهذا في إطار حل 
     وتفكيك العديد من األزمات المحلية واإلقليمية. 

 الجزائر؛ العسكرية؛ األمن؛ االستراتيجية. ؛رالفكالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

   This study explores the reality of the security thought in Algeria and 
the trends of the development of interest in this field of science, in the 
context of the social transformations and political developments that 
Algeria has known since its independence. Given the sensitivity of 
national security issues, the study will attempt to highlight the reality of 
serious Algerian interest in such fields of thought that have recently 
come close to the competence of the military establishment and some 
Algerian national security services. As well as the role and status of 
elites from state issues related to national security and defense issues. 
With a view to highlighting the value and importance of civil scientific 
intellectual efforts, especially those related to it, building a national 
security platform and a national strategy that enhances the approaches 
and fortifications of Algerian national security, at every stage of the 
development of the modern Algerian state. 
   In addition, the study will examine the contents of these Algerian 
intellectual initiatives, if any, through which the researchers' position is 
determined in comparison to other researchers in other countries who 
appear to be directly involved with all aspects of intellectual and 
behavioral aspects of the security of their communities, National security 
and this is in the interest of security decision makers, including the 
national security services. With regard to the position of decision-
makers at each stage of the development of the Algerian political system 
of intellectual and strategic and security jurisprudence and the nature of 
the interaction with those scientific outputs - if any - and that would 
raise the national security behavior to a level worthy of the value and 
experience national strategic and security that have received Algeria and 



 

97 
 

this in the framework of the solution and the dismantling of many local 
and regional crises. 
key words: Thought; algeria; military; security; strategy. 
 

 
 مقّدمة: 

أظهرت أزمات األمم في الكثير من األحيان أهمية توحيد المجهود الفكري والسلوكي    
االستراتيجي  النخبوي منه والقيادي، فضال عن كشفها المساحات الفارغة من زمن استمرار 
وتطور الدولة عن ضرورة تجميع كل االجتهادات والمبادرات الفكرية من أجل التطلع إلى تكوين 

ة علمية استراتيجية تتحرك من خاللها قيادات الدولة األمنية منها وكذلك السياسية أثناء منص
األزمات األمنية وتصاعد أزمة التحديات التي تنخر من توازن التركيز االستراتيجي  القومي ألية 
دولة بصرف النظر عن مستو  قوتها، لترتقي من خاللها إلى مستو  يعزز من مناعة الدولة، 

ا في إطار جاهزية قومية  فاعلة ومستدامة، تزيل من خاللها تلك العقبات التي من شأنها أن وهذ
تعترض مهمات وسياسات القيادات األمنية. ، وعليه فإن من الواجب بمكان أن توضع كامل 
الثقة في كل مجهود فكري استراتيجي أمني وطني وتيسير كل اإلمكانات والسبل التي من شأنها 

ي بناء مدرسة فكرية أمنية قومية أصيلة: فالدولة التي ال تنفتح سياساتها الوطنية لمثل أن تسهم ف
والتي  -هكذا مجهود وال توفر لتلك النخبة الفكرية األمنية الظروف المعززة لمثل هذا التوجه 

تكون من خاللها ملمة بجميع المعطيات والمعارف االستراتيجية واألمنية، والتي تساعدهم على 
داد مخرجات علمية تعزز وتقوي التحصينات السيادية القومية، من شأن سلوكها الدفاعي إع

ن كان فاعال ومستقرا -وأمنها القومي  أن تنقضي آثاره، وهذا مآل أي سلوك أو سياسة  -حتى وا 
فالتطلع إلى  (1)أمنية وطنية تنطلق من نظرة قاصرة أو محتقرة للمجهود الفكري العلمي األمني.

هيئات قومية أمنية سيادية، على غرار كل من: مجلس األمن القومي، مجلس الدفاع إنشاء 
الوطني، مجلس أعلى لألمن، ومجلس أعلى للقوات المسلحة وهذا في إطار تغييب كامل 
لمنطلقات استراتيجية أمنية علمية، تعكس هوية أمنية فكرية ذاتية تستعين بها البوصلة القومية 

السلوك األمني الوطني وهذا من منطلق أصالة واستقاللية المجهود  األمنية من أجل توجيه
الفكري االستراتيجي  وذاتية )وطنية( السلوك القومي لن يؤسس في كل األحول لفكر استراتيجي 
وأمني قومي، تنطلق من أسسه االستراتيجية القومية قصد تعيين تلك األدوات والمقدرات الوطنية 

 يط السياسي األمني أو العسكري.المساهمة في عملية التخط
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في الحقيقة، عادة ما تشبه األزمات األمنية الحالة الجنينية وهذا في رحم العقل العلمي األمني    
التوجه: فإذا كانت المعضالت األمنية وليدة سوء تقدير استراتيجي وقصور في المجهود الفكري 

مراحل صعبة وسيئة من زمن عمر العلمي، فمن المنتظر أن مثل هكذا وضع سيحمل ويورث ل
الدولة وكذا المؤسسات األمنية القومية. أما في حالة ما إذا توفرت هنالك عقول مفكرة ومتطلعة 
لوضع أمني أفضل، وكانت المجهودات العلمية االستراتيجية واألمنية متوافرة وبشكل جلل وقوي، 

ية القومية بناء على ذلك في صفاء ويرجع إليها صانع القرار في كل وقت، تأتي الوضعيات األمن
واستقرار تحاكي من خالله الكمال المثالي. فسمو ونبل الهدف الفكري العلمي األمني يعد ركيزة 

، كون (2)هامة من ركائز الثبات واالنتصار عند أية عقبات أو تحديات أمنية تواجهها الدولة
سسات األمنية القومية مهمة ووثيقة جدا، العالقة القائمة بين االجتهاد الفكري األمني وسلوك المؤ 

 فهي معادلة مهمة وثمينة من أجل المحافظة على االستقرار والمناعة القومية. 
فتطوير الفكر األمني لدولة ما تعد من المسائل البالغة األهمية، ولن يكون األمر كذلك إال من    

كل الوسائل والظروف المناسبة من خالل إطالق عنان لعملية بحثية ودراسية مستمرة، مع تجنيد ل
أجل ذلك، وهي شروط تعد جد ضرورية وحيوية من أجل االرتقاء بالفعل األمني القومي. فالعقل 
البشري يستطيع أن يعدد بصورة منطقية تلك الوسائل التي تمكن من نجاح السلوك األمني 

البحث العلمي األمني القومي. على غرار كل من االبتكار وهذا عن طريق التجديد في أسلوب 
يعتمد على قوة  بد أنوفي شتى ميادينه المختلفة. فاألسلوب البحثي في المجال األمني ال 

االبتكار وهذا من خالل التجارب والخبرات األمنية المتنوعة والتي تدفع بالفكر األمني نحو 
روف، وهذا تطلعات مستقبلية يقظة وتجعل من عقلية رجل األمن متقدمة وحاضرة في كل الظ

يعد استجابة لتلك التطورات الفكرية األمنية في بيئة الحراك األمني القومي. فالفكر األمني 
المتشعب بأبعاده االجتماعية المختلفة، النفسية االستراتيجية والسلوكية... إل ، له من النفع العام 

مجزأ إلى تحقيق أمن على السلوك األمني القومي ما من شأنه أن ينقل الدولة من ضيق أمنها ال
 شامل ال يقبل التجزئة.  

أضحى تطوير األداء األمني للمؤسسات العسكرية واألمنية، في عصرنا الحالي،     
مرتبطا أيما ارتباط مع تطوير الفكر العلمي األمني، وهذا من أجل الخروج من العزلة والتبعية 

زي المقدرات الوطنية األصيلة، الفكرية، من جهة. وكذا، قصد النهوض بمقاربات علمية توا
 تساعد وتساهم في تحقيق األمن القومي، من جهة أخر .

من الواضح أنه في ظل تعاظم التهديدات األمنية التي تعمل على تقويض مساحة وهامش    
استقرار الدوائر الجيوسياسية المحيطة بالدولة، أصبحت العلوم االستراتيجية واألمنية مهمة، في 
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روف، بكل جوانبها االجتماعية والفلسفية، التي من خاللها يكتسب صانع القرار ظل هذه الظ
العسكري أو األمني خيارات عديدة وبدائل كثيرة، إلى جانب أنها تزوده بمعرفة شاملة ودقيقة، 
متضمنة لكل المقاربات اإلستجابية، اإلدراكية والتكيفية التي من شأنها أن تساعد على صياغة 

منية قومية تصون وتحفظ األمن القومي من مطبات االنفالت األمني أو الهزات استراتيجية أ
. لهذا تسعى أغلب دول (3)األمنية االرتدادية التي قد تظهر بين اللحظة واألخر  في محيط الدولة

العالم وتسهر، في الوقت الراهن، من أجل إعداد قادة مؤهلين وهذا في شتى الميادين: عسكرية 
أو حتى مدنية، وهذا في إطار دورات تكوينية متخصصة تنظم في العلوم كانت، أمنية 

االستراتيجية واألمنية، والتي من شأنها أن تساهم في ترقية وتأهيل األفراد قياديا وفكريا من حيث 
 (4)إلمامهم بتلك المفاهيم والوسائط المرتبطة باألمن القومي في العصر الحديث.

واقع المجهود الفكري العلمي االستراتيجي عن  البحث في إطار ةالدراس مشكلة تأتي وعليه،   
واألمني في الجزائر، في إطار تنامي أهمية الخبرة السلوكية األمنية القومية الجزائرية في المحافل 
اإلقليمية والدولية: فإلى أي مد  يمكن اعتبار الخبرة والرصيد السلوكي األمني الجزائري انعكاسا 

جملة من  اإلشكالية هذه وتتفرع عنهود علمي استراتيجي وأمني وطني؟. لتواجد فكر ومج
  التساؤالت، يمكن حصرها فيما يأتي:

 ما هو موقع وقيمة المجهود الفكري األمني في جزائر ما بعد االستقالل؟. - 
ما هو موقف السلطات السياسية واألمنية الجزائرية من النخب والمجهود الفكري األمني  - 
 ؟.-إن وجد  -ري الجزائ

هل تعود فعالية االستراتيجية األمنية الجزائرية في مواجهة التهديدات األمنية إلى االهتمام  - 
 واألمنية؟القومي بالمبادرات والبحوث الفكرية االستراتيجية 

هل أمنت الجزائر لنفسها في إطار بناء دولة حديثة تشكيل نواة فكر أمني وطني مستقل  - 
 مستقبال؟ها يوافق تطلعات

 :أبرزها أوجه، عدة من الدراسة هذه أهمية تأتي   
فضال عن انعكاساته على  واالستراتيجي الجزائري الواقع الفكري األمني  الضوء على تسليط -   

 .مردود المؤسسات األمنية
معرفة المعوقات التي يمكن أن تتعرض إليها أية دولة حيال مشاريع بناء مقومات وطنية  -   
قلة وبموارد ومقدرات ذاتية، خاصة ما يتعلق منه وتلك المشاريع الوطنية: فكرية كانت أو مست

اقتصادية، والتي تضطلع من خاللها الدول الحديثة إلى استكمال ثورة استقاللها الفكري 
 واالقتصادي، وهذا بعد أن حققت استقاللها السياسي. 
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طقة العربية، إلى أهمية الشروع بجدية نحو بناء تلفت انتباه صناع القرار والنخب معا بالمن -   
وعاء فكري أمني يعكس الهوية االستراتيجية القومية العربية وتطلعات دولهم مستقبال، في بيئة 

 أمنية إقليمية ودولية مضطربة تقتضي حضورا أمنيا ويقظة استراتيجية مستدامة.
 

 
 المبحث األول

 اللبعد االستق االستراتيجي الجزائري الفكر 
 

عادة ما يكون هبوط الدولة بمستو  األمن القومي إلى مستو  األمن العسكري تقليال لمد     
وغرض الدولة في تحقيق أمنها الشامل. فاألمن القومي ال يعنى فقط قدرات الدولة العسكرية أو 
لك تفوقها في مجاالت سياسات التصنيع الحربي وقطاعات التكنولوجيا العسكرية، وال يرتبط كذ

بمسافة تفوقها عند التحديات الميدانية االستراتيجية. فعلى الرغم من أن كل ذلك يعد هاما بالنسبة 
إلى معادلة بناء هيبة الوضع االستراتيجي ألية دولة من أي مستو  قوة كانت إال أن ذلك وحده 

ألمر يعود إلى أن ال يحقق قيم االستمرارية واستقرار معادلة األمن القومي بالنسبة إلى الدولة. وا
مثل هذه النظرة كثيرا ما تأخذ في عين االعتبار تلك الحقائق االستراتيجية المرتبطة بالدولة، 
مهمشة في ذلك لكل ما من شأنه أن يكون له عميق األثر على مآالتها واستمراريتها، واألمر 

عما حيويا في جسد يرتبط في هذا المقام بالمكون الفكري األمني، الذي يمكن أن يشكل عمقا نا
الدولة. إذ ال يمكن لصناع القرار األمني التفاعل إيجابيا والتصدي لتلك التحديات األمنية آنية 
كانت أو مستقبلية دون أن تتوفر لديهم قاعدة فكرية قوية متكيفة مع التحوالت األمنية التي يمكن 

ور فكر أمني قومي ذاتي يعكس أن تعرفها الدوائر المهمة والمحيطة باألمن القومي للدولة، فحض
حقائق األدوات الوطنية والهوية األمنية للدولة، من شأنه أن يجنب الدولة وضعيات كارثة وهذا 

 عند أول امتحان أمني يستدعي هكذا حضور ذهني وتركيز مادي قوميين.
تقالل في هذا اإلطار، ُتعد العسكرة الصيغة الحمائية لمكاسب ثورة الجزائر بعد مرحلة االس  

بوصفة ضرورة الستمرارية الثورة والبناء والتشييد كأحد مسارات بناء الدولة الحديثة، والتي شكلت 
أحد أهم المعوقات الرئيسة التي حالت دون تحرير الفكر العلمي واالجتهادات النظرية التي من 

أمنية قومية شأنها أن تسهم وتعزز تلك المناعة الثورية، كل ذلك في إطار بناء مدرسة فكرية 
جزائرية تعكس تحديات البقاء واالستمرارية من جهة. واالنطالق نحو وضع استراتيجي أفضل 

 يعكس مقدرات وتطلعات الدولة من جهة أخر . 
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عادة ما تعيش تلك المجتمعات الواقعة تحت أنظمة عسكرية قوية مغلقة )كاستمرار     
ذ لنفسها اتجاها أحاديا يصب في مصلحة نفوذ لصي  الشرعية الثورية( في إطار عالقة ثابتة تأخ

. وهذه حقيقة موجودة في الديكتاتوريات (5)وتغلغل العسكريين في كل القطاعات الحياتية للمجتمع
العسكرية: فعادة ما تشكل التنظيمات العسكرية تهديدا محتمال للفكرة الناشئة ومشروع العقل 

ريين في تلك األنظمة تتمتع بمزايا السلطة المدني األمني منه، وهذا لكون أن طبقة العسك
العسكرية، أي تحكم تحت قبضتها زمام حدي سيف السلطة في الدولة: االستبداد واألمن القومي. 
ن كانت مجرد طفرة فكرية ناشئة، من شأنها   –فأي فكرة متحررة أمنية كانت أو استراتيجية وا 

ار الدولة. وفي هذا األمر، قام ألفريد تخل بأمن النظام واستقر  أن-حسب خطاب تلك األنظمة 
" بالتفرقة بين History Of Militarism -في كتابه "تاري  العسكرة   Alfred Vogtsفوخس 

، فبينما تعني األخيرة السعي إلى أقصى درجات Military Wayالعسكرة والطريقة العسكرية 
ات والمصالح والكرامة واإلجراءات الكفاءة واالقتدار، فإن األولى تمثل نظاما متكامال من العاد

والفكر المتعلقة بالجيوش والحروب، وهذا من أجل تحقيق أغراض تتجاوز األغراض العسكرية. 
في الحقيقة إن "العسكرة" منظمة ومرتبة إلى درجة تعوق وتنقلب من خاللها على األغراض التي 

والمؤسسات العسكرية من عقائد . لكن عادة ما تنطلق الجيوش (6)تهدف إليها الطريقة العسكرية
استراتيجية تستلهم منها خطيها األرواحي والسلوكي، وهو حال تلك المؤسسات التي أمنت من 

 ورائها بطارية فكرية نخبوية مستدامة ومقدرات وطنية مستغلة عقالنيا وبإحكام.
 

 المطلب األول
 الجزائر االستراتيجي فيالمؤسسة العسكرية ومشاريع جزأرة الفكر 

لقد كانت قضية بناء عقيدة قومية عسكرية جزائرية من القضايا الرئيسية التي من خاللها تم    
واالبتكار والقدرة على تهيئة منصة  االستراتيجي والمبادرةتقويض مشروع إقرار حرية التفكير 

لجيش التحرير  وتحول هادئفكرية قومية استراتيجية. إذ من خاللها يمكن تأمين تغيير سلس 
الوطني إلى جيش وطني شعبي، يأخذ شكل مؤسسة نظامية كغيره من المؤسسات العسكرية لدول 
العالم، يملك من المقومات الفكرية االستراتيجية ما يؤهله لتأمين مسار الدفاع الوطني، وهذا بعد 
أن حقق كال من الشعب الجزائري وجيشه االستقالل والتحرر من مخالب االستعمار الفرنسي 

 أعتى القو  االستعمارية في القرن العشرين.كأحد 
تعد العقيدة العسكرية أحد أبرز وأسمى المرجعيات االستراتيجية ألية دولة مهما كان حجمها    

فهي األساس األرواحي الذي يقوم عليه بنيان الجيوش  اإلقليمية، الدوليين وسمعتهاووزنها 
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دة. إن العقيدة العسكرية ثمرة تجربة طويلة ودراسة النظامية: تدريبا وتسليحا وتجهيزا وتنظيما وقيا
هي تعني كل األفكار والمفاهيم واآلراء  (7).عميقة للمقومات المادية والبشرية والمعنوية لكل جيش

والتعاليم التي تسترشد بها القوات المسلحة في حاالت السلم أو الحرب على حد سواء. إنها ظل 
ختلف معانيها عن معاني االستراتيجية العسكرية التي تعرف على العقيدة السياسية في الميدان. وت

. فاالستراتيجية العسكرية تبدأ من (8)أنها علم وفن استعمال القوات المسلحة لبلوغ أهداف السياسة
 حيث تنتهي العقيدة العسكرية.
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 الفرع األول:

 ري مؤسسة الجيش الجزائ جدل العقيدة العسكرية والهوية االستراتيجية في
في ظل  -م( 1962جويلية  05اعتمد الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بعد االستقالل )   

الظروف الدولية التي كانت تعرف صراعا بين المعسكرين الغربي والشرقي وهذا في إطار 
سياسات االستقطاب وأدوات التجاذب واالحتواء التي عرفتها تلك المرحلة المهمة من تاري  

على عقيدة عسكرية قائمة في األصل على مقومات ال تعكس حقيقة الموارد  -يةالعالقات الدول
الوطنية للدولة الجزائرية: فإذا كانت العقيدة العسكرية السوفياتية المتبناة من طرف مؤسسة الجيش 
الوطني الشعبي الجزائري سليل جيش التحرير الوطني تقوم على اقتصاد األسلحة والعتاد 

ة الحرب عن طريق البشر، وهو ما ينسجم أساسا مع مقومات دولة كاالتحاد واإلسراف في تغذي
نتيجة الحتاللها لتلك -السوفياتي سابقا، نظرا لما تعرفه من كثافة سكانية ضاغطة ومرتفعة 

. وهو ما يتطابق في نفس الوقت مع نهجها الشيوعي -الجمهوريات اإلسالمية المحيطة بها
م )أي بعد انهيار القيصرية الروسية( 1924يادة السوفياتية منذ سنة بوصفه خطا أرواحيا تبنته الق

. فإنه من الجهة األخر ، تقوم العقيدة (9)تقدس من خاللها المادة وهذا على حساب النفس البشرية
العسكرية الغربية على مبدأ شبه موحد، هو االقتصاد في الخسائر البشرية )الذاتية والصديقة( مع 

الك األسلحة والعتاد )تغذية مادية للمعارك(، وهذا يعود إلى العجز البشري اإلسراف في استه
عن ، فضال اقتصاداتهاالذي تعاني منه تلك الدول، الذي يعد رأس مال تنموي مهم بالنسبة إلى 

تقدم الوعي المدني الذي يعد راقيا جدا في تلك الدول، من حيث تقدير الرأس مال البشري  مستو  
. على أية حال، (10)م المواطنة التي تكرس مستويات مهمة من األمن اإلنسانيهذا في إطار قي

أن تحققا طموحات الدول االستراتيجية:  يمكنهما-سابقا  المذكورتين-كلتا العقيدتين العسكريتين 
من توسع وفرض للنفوذ وقدرة مهمة على العدوان. غير أن القيادة العسكرية الجزائرية، مثلها مثل 

يادات العسكرية العربية في تلك المدة، وتحت مزاعم مفادها أن جيوشها تملك عقيدة بقية الق
عسكرية، إال أن التاري  العسكري للمنطقة كشف واقع تلك المؤسسات العسكرية، وأنها كانت 

. في المقابل، (11)مجرد تنظيمات سياسية مسلحة فشلت مجتمعة في قهر جيش الكيان الصهيوني
دة سالح الشرق والغرب، واستعراضها سواء في مهرجاناتها الوطنية أو من نجحت في تكديس خر 

أجل تعميق الخالفات بين دول المنطقة، والتي أخذت أغلبية الدول فيها شكل الدولة المعسكر 
The Garrison State. 
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 The Garrisonيعد مفهوم الدولة العسكرية الذي صاغه هارولد السويل في مقالته الشهيرة    
State(12)،  ،هو أقرب لتوصيف واقع الدولة العربية عامة والجزائر خاصة وذلك بعد االستقالل

إذ يعكس هذا النموذج بناء تصوري تطوري يكشف من خالله للمتخصصين توقعات المستقبل 
الذي سيسود فيه متخصصو العنف )العسكريون(. إذ تكتسب الصفوة الحاكمة من خالل هذا 

ات التي عرفت على أنها من صميم المهارات المدنية وأبرزها على النموذج معظم المهار 
. في إطار (13)الخصوص مهارات التعامل مع رموز الروح المعنوية وبناءات قيم األمن المجتمعي

هذا النموذج تظهر الصفوة العسكرية على أنها األقرب إلى التجند حسيا ومعنويا لحل وعقد 
أوقات األزمات. ويكون ذلك على أساس القدرة والسلطة قضايا من صميم األمن القومي في 

بوصفه اتجاها صارما للدولة يلغي بل يقصي أي حراك فكري من شأنه أن يخل بتوازن النظام. 
ولكنه من جهة أخر  قد يعطل مشاريع وطنية كالتي أطلقتها نخب عسكرية جزائرية وأخر  مدنية 

جزائرية تؤمن للجزائر استكمال استقالليها  سعت من أجل التأسيس وبناء مدرسة استراتيجية
الفكري واالقتصادي كمسارين متممين الستقاللها السياسي: كما هو الشأن بالنسبة إلى تلك 
نهاؤها )مع إتالف  المبادرة التي أسس لها العقيد شعباني قائد الوالية السادسة والتي تم توقيفها وا 

تحت أوامر وزير الدفاع آنذاك العقيد هواري لكل منجزاتها( من طرف العقيد زرقيني وهذا 
. حيث حاول العقيد محمد شعباني من خالل مبادرته أن يضع اللبنة األولى لتكوين (14)بومدين

جيش جزائري متميز ومختلف تماما عن جيش االستعمار الفرنسي: حيث عكف مشروعه على 
مد الجيش الجزائري عقيدته جزأرة الجيش الوطني الشعبي من خالل حرصه الشديد على أن يست

العسكرية من مكونات ومقومات الشعب الجزائري الثابتة ومن طبيعته الجهادية وتاريخه العسكري 
العريق. معتمدا من أجل تحقيق ذلك على االستثمار العقالني واستغالل المقدرات الوطنية 

أيما مساهمة في مسيرة المتاحة: المادية منها والبشرية. التي، على الرغم من قلتها، ساهمت 
إال  .(15)المقاومة والصمود الثوري الجزائري أمام أحد أعتى الجيوش النظامية في القرن العشرين

أن رؤية الرئيس الراحل هواري بومدين كانت مختلفة تماما عن مشروع العقيد شعباني، حيث 
، وعلى كفاءة الضباط -سابقا –اعتبر أن االعتماد على العقيدة العسكرية لالتحاد السوفياتي 

الجزائريين في الجيش الفرنسي من الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير، إلى جانب قيادة ثورية 
 –وحتى عالميا  –ووطنية في مثل جرأته، كفيلة بإنشاء قوة عسكرية تقلب موازين القو  إقليميا 

ب صرامته وحزمه . لكن حرصه الوطني الشديد، إلى جان(16)رأسا على عقب وفي مدة قصيرة 
يقاف كل ما أنجزه غيره من مبادرات مثلما  -دفعتا به إلى زحزحة كل من يقف أمام طموحاته وا 
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 -(17)م 1964آلت إليه األمور بالنسبة إلى مبادرة العقيد محمد شعباني، وكان ذلك أواخر سنة 
 حرصا منه على حماية مكاسب الثورة واستقرار الدولة ومؤسساتها الفتية.

، باإلضافة إلى حرب 1976والثانية سنة  1975ن الرجل، وبعد أحداث المقالة األولى سنة لك   
أحس بخطورة رؤيته وخطته حيال بناء جيش وطني  -ضد الكيان الصهيوني 1973أكتوبر 

أثبتت  1973شعبي جزائري محض، وألن األحداث السابقة خاصة المرتبطة منها بحرب أكتوبر 
أن الجيوش العربية ليست بتلك القو  العسكرية النظامية التي  -إليه  على األقل بالنسبة –له 

يمكن أن يعتمد عليها من أجل تحقيق طموحات استراتيجية، انما هي مجرد مجموعات مسلحة 
ضخمة يمكن أن تستغل كوقود في إطار تعميق جراح نزاعات المنطقة الداخلية منها  المسلحة 

 .(18)واألكثر دموية 
ك المخاوف عمد الرئيس الراحل هواري بومدين إلى إطالق عملية جزأرة الجيش الوطني أمام تل   

الشعبي الجزائري وهذا من خالل: إعادة النظر في أنظمة الخدمة بالجيش وكان ذلك سنة 
م، محاولة منه لتدارك األمر. ويعتقد أن مجاهيل محيطه المغلق استعجلوا رحيله وكان 1977

لى جانب تلك المبادرة المتأخرة للرئيس الراحل الهواري بومدين، تأتي إ .(19)م1979ذلك سنة 
محاولة العقيد حشيشي زين العابدين والذي يعد من أحد الرجال الذين عكفوا من أجل نفس الهدف 

، والتي تعد (20)الوطني، حيث عمل على جزأرة األكاديمية العسكرية لمختلف األسلحة بشرشال
لعسكرية في الجزائر بل وحتى بالنسبة إلى أفريقيا، إذ تعد الشريان من أعرق وأهم المدارس ا

األساسي الذي يزود من خالله الجيش الوطني الشعبي بضباط وكوادر عسكرية ميدانية. إال أن 
األمر استقر في األخير إلى ما أراده أنصار المدرسة الفرنسية من الضباط الجزائريين في الجيش 

شية االستقالل في صفوف جيش التحرير الوطني كعيون فرنسية تأبى الفرنسي الذين اندسوا ع
 إنها الجزائر.  االستعماري.التنازل عن إحد  حدائقها الخلفية المهمة في تاريخها 

ونظرا للظروف واألسباب التي تم عرضها سابقا، لم تتمكن الجزائر من بناء منصة فكرية    
ة وطنية تكون بمثابة دليل إرشادي وتوجيهي للجنود، استراتيجية خاصة بها أو حتى عقيدة عسكري

كان ذلك في إطار إجهاض مستمر لكل محاوالت جزأرة المقومات األرواحية )العقائدية( العسكرية 
أو التنظيمية )اللوجيستيكية( الخاصة بالجيش الوطني الشعبي الجزائري. في إطار اضطراب 

نحو الغرب. في مرحلة تاريخية من عمر الدولة التوجه القومي فتارة نحو الشرق وتارة أخر  
فقدت خاللها البوصلة الوطنية التي تساعدها على توجيه المقدرات القومية نحو األهداف السامية 
والرسالية لثورة التشييد والبناء الوطني. وما يعزز من حقيقة بعد المرجعيات العقائدية العسكرية 

 ستراتيجي، السياسي والتاريخي الجزائري، ما يأتي:الشرقية منها والغربية عن الواقع اال
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أ. الجزائر وعلى عكس النماذج العسكرية الشرقية والغربية المعروضة سابقا، ال تسعى من    
أجل التوسع أو العدوان، أو حتى فرض أيديولوجية أو نظام عالمي جديد عن طريق ممارسة 

بيتها الداخلي، فكيف لها أن تطمح إلى أخذ سلطة اإلكراه. التي لم تنته بعد من معركة ترتيب 
 المبادرة العسكرية خارج حدودها؟.

ب. الجزائر ال تملك فائضا سكانيا يضيق بها ترابها الوطني أو يتجاوز طموحاتها ومشاريعها    
. وعليه هي في (21)التنموية، بل تحتاج إلى ضعف نسبة عدد سكانها من أجل استثمار مواردها

االقتصاد في الرأس مال البشري، فكيف لها إذن أن تعتمد على المنصة الفكرية  أمس الحاجة إلى
 االستراتيجية السوفياتية وعقيدتها المادية؟ .

د. إن المقومات الدينية اإلسالمية والتاريخية اإلنسانية لدولة مثل الجزائر ال تسمح بتبديد    
السلم، إذ ال يمكن للجزائر أن تعتمد وتدنيس النفس البشرية سواء كان ذلك في زمن الحرب أو 

تحت أية حجة كانت العقيدة العسكرية الغربية المسرفة في أسلحة الدمار واإلبادة من أجل 
 االقتصاد في خسائرها البشرية.

ك. إن كال من المدرستين الشرقية والغربية على معرفة تامة بعدوها، وتحرص على تحديده    
تماالت تحركاته وكذا طبيعته، وهو ما نجد أثاره في المراجعات بصفة واضحة وفعلية، وتدرس اح

االستراتيجية الخاصة بكل من االتحاد السوفياتي سابقا في إطار التعديالت االستراتيجية السلوكية 
، من جهة. أو تلك المراجعات األمريكية بخصوص (22)السوفياتية تجاه الواليات المتحدة األمريكية

م، وذلك على وفق مقوماتها الوطنية ومدركاتها 2001سبتمبر  11د أحداث عقيدتها األمنية بع
 .(23)االستراتيجية الجديدة

مختلفا لمواجهة عدو وهمي، ال يمكن تحديد  –وليس عقيدة  –أما الجزائر فقد اعتمدت تصورا    
استثنيت صورة له في الذهن: أحيانا المغرب الشقيق، وأحيانا أمريكا وتارة الكيان الصهيوني. و 

فرنسا التي لم يرد ذكرها أبدا في تصنيف أعداء الجزائر المفترضين. وهكذا دائما ما يتجسد العدو 
المحتمل في الجزائر في ظل خشبي يحظى بلون جديد من الطالء بحسب مزاج القيادة 
رية المضطرب في والء أمني هجين وغير متوازن، وهو ما يفقد للرؤية االستراتيجية القومية الجزائ

 وضوحها ووحدتها.  
وبعيدا عن شبح الضبابية وعدم الوضوح االستراتيجي القومي الجزائري ظهرت في 
ثمانينيات القرن الماضي مبادرة رئاسية حاولت من خاللها أن تضع المقدرات القومية والنخب 

النطالقة الوطنية على قاطرة تأخذ بالجزائر إلى محطة استكمال مسار استقاللها الكامل وتحقيق ا
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المتطلع إليها على أسس تعكس الهوية االستراتيجية القومية الجزائرية وبسواعد وطنية تؤمن ذاتية 
 واستقاللية المجهود القومي. 

 
 الفرع الثاني:

 المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة:
 خطوات أولى نحو بناء فكر أمني قومي جزائري  

مهدت لمبادرة الرئاسة الجزائرية المتمثلة في إنشاء مؤسسة  هناك مجموعة من الظروف    
فكرية استراتيجية تعزز من أطر األمن القومي الجزائري، من أجل قطع دابر تسلل العيون 
الفرنسية داخل البيت القومي الجزائري. منذ استقالل الدولة الجزائرية لم تنقطع محاوالت التحكم 

ي من طرف قصر الرئاسة الفرنسية "اإليليزيه" وذلك في إطار واختراق الجدار السيادي الجزائر 
حروب إرجاع خفية تحرك خيوطها "خلية فرنسا أفريقيا" الساعية من أجل إبقاء مستعمرات فرنسا 

. وهنالك من الشواهد التاريخية ما يدعم هذه (24)السابقة في أفريقيا تحت دائرة النفوذ الفرنسي 
التاريخية إلى أهمية إنجازات مهندس المخابرات الجزائرية المجاهد  الوقائع: حيث تشير الكتابات

المرحوم عبد الحفيظ بوصوف والذي يعد من األوائل الذين قاموا بالكشف عن مجموعة من 
الخطط واالستراتيجي ات الصهيونية التي كانت تحاك ضد الجزائر ونفذت بسواعد فرنسية، وكان 

،حيث تمكن بوصوف من زرع جواسيس تابعين إلى (25)ذلك إبان سبعينيات القرن الماضي
المخابرات الجزائرية داخل وخارج الوطن، الذي أكسب للدولة الجزائرية سمعة قوية وهيبة محترمة 

ُتعد مثال عملية  -لوضعها االستراتيجي  وسط التوازنات االستراتيجية اإلقليمية وحتى العالمية 
ابرات الجزائرية بالتعاون مع المخابرات السوفياتية أحد "اليد المبسوطة" التي هندست لها المخ

أشهر العمليات التي وسعت من دائرة تحكم األمن القومي الجزائري في شفرة التوازنات اإلقليمية 
: يكفي أن نشير إلى أن ترتيب المخابرات الجزائرية آنذاك كان السادس عالميا، - (26)والدولية 

كسب للجناح الديبلوماسي الجزائري وللشأن الداخلي القومي وضعا ، وهو ما أ(27)واألولى عربيا
مريحا ولكن ليس في منأ  عن سياسات التربص الفرنسية. وهو ما دفع بجهاز المخابرات 
الجزائرية كمرحلة أولى إلى تبني استراتيجية "التغلغل المضاد" كاستراتيجية أمنية وهذا من أجل 

ضي الجزائرية )الطابور الخامس(، حيث كان صيد العمالء إطفاء عيون اإليليزيه داخل األرا
مرهقا ألنه يمتد منذ مرحلة تسبق االستقالل الوطني: حيث كانت الجزائر المستعمرة آنذاك من 
طرف فرنسا وفي خمسينيات القرن الماضي محل اهتمام وتوغل صهيوني مهم، وجاء ذلك في 

ود، من أهمها: استفادة الكيان الصهيوني من تلك إطار االتفاق الفرنسي الصهيوني القائم على بن
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قامة  المعلومات الفرنسية المتعلقة بالجزائر، نظير دعمه للسلطات الفرنسية في تطوير األبحاث وا 
 .(28) المنشآت النووية

حاول  -أي بعد وفاة الرئيس الراحل الهواري بومدين –بيد أنه في ثمانينيات القرن الماضي    
بن جديد ض  دماء جديدة في الجيش الوطني الشعبي بعد تسلمه لمقاليد الحكم  العقيد الشاذلي
 –، غير أن التاري  االستراتيجي  القومي الجزائري سجل ما مفاده أن الرجل األول (29)في الجزائر

والذي  -إبان المرحلة البومدينية –في المخابرات الحربية الجزائرية السيد قاصدي مرباح  -سابقا
 9 – 1988نوفمبر  5ما بعد رئيسا للوزراء إبان مدة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد )أصبح في
يعد مهندس وصاحب فكرة استحداث معهد للدراسات االستراتيجية تنحصر  –( 1989سبتمبر 

مهامه في إعداد تقارير ودراسات حول التحركات الفرنسية ضد الجزائر. وكذا إعداد تقارير 
. تأتي تلك المبادرة لتتزامن مع تحوالت (30)يجيات إطفاء عيون فرنساوأبحاث تعزز من استرات

سياسية مهمة في الداخل الفرنسي، األمر يتعلق هنا بصعود الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا 
ميتران إلى سدة الحكم في الجمهورية الفرنسية الخامسة، علما أن هذا األخير كان من أشد 

زائر ولبنود اتفاقيات إيفيان أساسا، وهو ما تجلى من خالل تلك المعارضين لفكرة استقالل الج
اإلجراءات التي باشر بها  بعد دخوله لقصر اإليليزيه: إذ قام بتأسيس "لجنة العالقات الفرنسية 
الجزائرية"، أحد أهم اللجان داخل بين الرئاسة الفرنسية والمكلفة بدراسة واستطالع ورصد 

تفاصيل الشأن الداخلي الجزائري. إلى جانب مراقبة نشاطات المعلومات التي تتعلق بكل 
وتحركات بالجناح الوطني والذي كان يضم خيرة أبناء هذا الوطن، من: خبراء، ومفكرين، 
وجامعيين، وسياسيين، فضال عن العسكريين ورجال أمن، خالصة األمر هم كل من أبدوا 

 .(31)معارضة صريحة تجاه المصالح الفرنسية في الجزائر
عكف اإليليزيه من أجل ذلك وعبر عمالءه داخل التراب الوطني الجزائري من أجل إعداد 
طارات المعهد الوطني للدراسات  سيناريو من خالله يتم تصفية قائمة من الوطنيين الجزائريين، وا 
يم االستراتيجية الشاملة التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية على وجه التخصيص، والذي كلف بتقد

وهو ما أحرج المصالح والسياسات الفرنسية تجاه الجزائر في  (32)دراسة تقييمية لمستقبل الجزائر
العديد من المرات. ولقد كان األستاذ الدكتور جياللي ليابس أحد أهم وأبرز إطارات تلك المؤسسة 
زة. البحثية المهمة، إلى جانب إطارات أخر  تمتعت بحس وطني عميق على غرار محمد بوخب

والتي أربكت الرئيس الشاذلي بن جديد وهذا في إطار  1988أكتوبر  5أحداث لتأتي بعدها 
استعصاء تام للحلول. كل ذلك يحصل في الجزائر وذلك تحت مراقبة مستمرة للوضع من طرف 

)قدامى ضباط الجيش الفرنسي من الجزائريين الذين التحقوا بمؤسسة  عيون فرنسا في الجزائر
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. ونظرا لقوة (33) ني الشعبي وتسللوا بعدها إلى بقية أجهزة صناعة القرار في الدولة(الجيش الوط
الشخصية التي كان يتمتع بها قاصدي مرباح إلى جانب نزاهته وحكمته المعروفة في أوساط 

 الشاذلي بن جديدعمالء فرنسا داخل النظام بدفع الرئيس  أحدالنخبة والمجتمع الجزائري، قام 
قناعه من أجل المباشرة وضرورة تعيين قاصدي مرباح على رأس الحكومة قصد إدارة هذه  وا 
المرحلة العصيبة على الدولة الجزائرية، نظرا وكونه يملك تلك المؤهالت التي من شأنها أن تعمل 
على فك الشفرة المعقدة لذلك الظرف الذي يمر به النظام. وهو ما تم بالفعل، حيث عين على 

الستعجالية األمر، من جهة. وحتى تخمد  ؛ نظرا(34)1988نوفمبر  5لحكومة بتاري  رأس ا
باعثا من خالل اإلصالحات التي باشر بها األمل من جديد  .نفوس المواطنين، من جهة أخر  

في أوساط الشعب الجزائري والذي تعززت ثقة الشعب به خاصة بعد أن أصبح ير  فيه ذلك 
والتي هزت قدرة 1986وطن من األزمة االقتصادية العالمية لعام الرجل المنقذ القتصاد ال

الجزائريين المعيشية. إذ عكف الرجل على تطبيق إصالحات صارمة، من خالل إطار جوالت 
مارطونية حاول من خاللها أن يقنع الرئيس بضرورة إجراء تغييرات وتعديالت على مستو  

خير الرئيس الشاذلي بن جديد: حيث تمكن منظومة الحكم، وهو األمر الذي رض  له في األ
لتعددية حزبية يخلط من خاللها أوراق  قاصدي مرباح من تغيير الدستور، فاتحا بذلك المجال

اإليليزيه في الجزائر، ليكون بذلك أول رجل في الدولة الجزائرية نجح في عملية إخراج المؤسسة 
استقالل الدولة الجزائري. ليذهب أبعد من العسكرية من السياسة وهذا يحدث للمرة األولى منذ 

ذلك، حيث هندس لحملة تطهير كبيرة في البالد استهدف من ورائها ما أسماه مطاردة "جرذان 
حماية منه لالقتصاد  –وهي تسمية أطلقها على اللصوص ورؤوس الفساد في النظام  -النظام" 

ر، لتبل  خالفاتهم مع الرجل إلى الوطني. وهو ما أثار غضب واستياء عمالء فرنسا في الجزائ
حيث ضغط ودفع رأس هؤالء العمالء في الجزائر بالرئيس الشاذلي بن جديد من  نقطة الال عودة.

على أمر رئاسي ينهي من خالله مهام العديد من الضباط السامين في الجيش  اإلمضاءأجل 
الت والتغييرات على مستو  الوطني الشعبي المحسوبين على التيار الوطني. لتستمر سلسلة اإلقا

 (35).وزارة الدفاع الوطني تحت مباركة عيون فرنسا في الجزائر
حاول قاصدي مرباح جزأرة الجيش الوطني الشعبي الجزائري وهذا عن طريق إلى جانب ذلك    

ض  روح فكرية استراتيجية وطنية بعيدة كل البعد عن أجنحة التغلغل الفرنسي، يحاكي في ذلك 
لعقيد شعباني السابقة الذكر: إذ قام مرباح من خالل قائمة تضم ما يقارب أربعمائة إطار مبادرة ا

جزائري من وزارة الدفاع الوطني من قدامى ضباط الجيش الفرنسي بإبعادهم من الجيش الوطني 
الشعبي، نظرا وتخرج ضباط جزائريين جدد من المدارس العسكرية الجزائرية الذين ليست لديهم 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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فرصة مناسبة  -بالنسبة إليه-قة مع اللوبي الفرنسي في الجزائر. وهي بالتالي تعتبر أدنى عال
. إال أن تحالف (36)من أجل التخلص من هذا الطابور الذي بات ينخر جسد النظام والدولة معا

عمالء فرنسا في الجزائر سرعان ما تجند محاوال في ذلك قطع الطريق أمام إصالحات قاصدي 
ل تكثيف وجوده في البيئة المحيطة بالرئيس الجزائري وقطع أي أمر من شأنه أن مرباح، من خال

يبقي التواصل بين قاصدي مرباح ورئيس الجمهورية، األمر الذي مكنهم في األخير من إحكام 
تقارير معهد كردة فعل انتقامية من سلسلة   القبضة على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

تيجية الشاملة، والتي كثيرا ما أحرجت واستفزت المصالح الفرنسية. بل الوطني للدراسات االسترا
يستشعرون الخطر وهو ما دفعهم إلى ضرورة  أكثر من ذلك، لقد جعلت عمالء فرنسا في الجزائر

إجهاض حملة التطهير التي شرع فيها قاصدي مرباح في إطار مكافحة الفساد وجزأرة المؤسسات 
بعد  –ار مؤسسة الجيش. والتي قدمت على شكل ملفات حساسة السيادية الجزائرية على غر 

استقالة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد عقب الضغوطات التي مورست عليه من طرف اللوبي 
إلى رجل الدولة الجديد  -م 1991الفرنسي في الجزائر من اجل توقيف المسار االنتخابي سنة 

 الراحل محمد بوضياف.
للجنة التي أسسها األستاذ هد خالصة عمل محترف ووطني قامت به اتقارير المعكانت    

، حاول من خاللها دراسة مشاكل المجتمع والدولة بمساعدة مجموعة جياللي اليابسالدكتور 
مهمة تضم خيرة أبناء هذا الوطن من النخبة الجزائرية، التي تضم: علماء اجتماع واقتصاد 
وتربية.. إل . حيث وقفت أبحاثهم ودراساتهم على حقيقة المعضلة الجزائرية والتي مست كل 

 ، صحة، فالحة، مالية... إل .القطاعات: من تعليم
خلصت تقارير تلك اللجنة إلى أن مصادر الفساد في الجزائر تعود أساسا إلى الثراء الفاحش    

والسريع إلطارات الدولة وخصوصا كوادر الجيش الوطني الشعبي، والتي أدت إلى مشاكل 
وعلى الرغم . (37)ئريةوعواقب وخيمة على اقتصاد الوطن، وتشويه سمعة المؤسسة العسكرية الجزا

من المحاوالت العديدة التي سعى من خاللها اللوبي الفرنسي داخل النظام الجزائري للضغط على 
من أجل أن يقوم بسحب كل التقارير التي مدير المعهد آنذاك األستاذ الدكتور جياللي ليابس. 

األمر يعود إلى  تطرق من خاللها فريق عمله قضايا الفساد وملفات أخر  حساسة. بحجة أن
الظرف الحساس الذي تمر به البالد وأن إخراج مثل هذه الملفات إلى العلن سيهدد بطريقة 

نظرا وتحسسه من الخطر  –. وهو مالم يعره الرجل أية أهمية (38)مباشرة أمن الدولة واستقرارها. 
الحساسة مع  الذي قد تشكله تلك الضغوطات على حياته، قام بمقاسمة تلك القضايا والملفات

بقية أعضاء فريق عمله ممن يحظون بثقته وثقة قاصدي مرباح، على غرار الرجل الثاني في 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
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المعهد: محمد بوخبزة.  بيد أن ظروف العشرية السوداء في الجزائر عجلت رحيل المدير السابق 
ما يزعم  -على أيدي   1993مارس  16للمعهد األستاذ الدكتور جياللي اليابس وكان ذلك يوم 

ليحل محمد بوخبزة محل صديقه المصفى. ليحاول تكمله ما  .(39)الجماعة اإلسالمية المسلحة -
بدأه األول. حيث صعد من وتيرة وحدة لهجة المعهد تجاه اللوبي الفرنسي بالجزائر وهو الذي 

الذي خلف صديقه  -ضد مصالحها. إذ طالب محمد بوخبزة  اعتبرته فرنسا بمثابة إعالن حرب
بضرورة تكوين لجنة وطنية للتحقيق في قضايا الفساد ومحاكمة كل  -المصفى على رأس المعهد

من تسبب في مشكلة المديونية في الجزائر، مع ضرورة استرجاع كل الممتلكات واألموال 
الجزائر إلى تعقب الخيوط الخلفية المتحكمة في . هذه الجرأة دفعت بعمالء فرنسا في (40)المنهوبة

نسيج شبكة تطهير الجزائر من ظاهرة الفساد، ليكتشفوا بعدها أن قاصدي مرباح هو رأس هذه 
. ونظرا لخطورة الوضع وتنامي (41)تحت المراقبةالشبكة. ليوضع إثر هذا بوخبزة هو اآلخر 

في األخير تصفية بوخبزة مستغلين أجواء التهديدات على المصالح الفرنسية في الجزائر، تقرر 
العشرية السوداء الدامية. وبعد أشهر قليلة، من عملية االغتيال، قرر عمالء فرنسا ضرورة 
القضاء على قاصدي مرباح مستغلين في ذلك نفس األوضاع التي آلت إليها الجزائر، ليعرف 

ة وتراجعا قويا نظرا لتصفية أهم بعدها المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة انتكاس
رجاله، من جهة. ورحيل إطارات مهمة عن الجزائر مخافة على حياتها وحياة ذويها. التي كانت 

 تبوصل للجزائر مخارج نحو مستقبل أفضل. 
 

 المطلب الثاني:
 األزمة اإلرهابية وتطور القدرة األمنية السلوكية الجزائرية

ة في عشرية سوداء عطلت فيها مصالح البالد والعباد، كما فوضى التي كانت السيدخالل ال   
تصفية الحسابات كالمشار إليها سابقا، والتي عرقلت استمرار أعمال ودراسات تتخللها أجواء 

المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة، شهدت الجزائر، في ظل ذلك، نشاطات وأعمال 
صلت حدتها بل وتنوعت أساليبها اإلجرامية التي طالت إرهابية متناثرة غير منتظمة، والتي و 

. وأمام هذا الوضع األمني الخطير مع انتشار غير متوقع للظاهرة (42)مختلف الشرائح االجتماعية
اإلرهابية واستشرائها في أوصال المجتمع الجزائري بمختلف صورها وأشكالها. مع ظهور آثارها 

اما وطنيا من طرف السلطات الجزائرية )جناح الوطنيين المدمرة على البالد، أصبح هناك التز 
داخل النظام الجزائري، الذين يؤدون أدوارا وظيفية مهمة داخل دواليب السلطة ال يمكن أن يجري 

https://www.marefa.org/1993
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التفكير في ظل تلك الظروف االستغناء عنهم أو التخلص منهم( بضرورة التصدي العاجل لهذه 
 نية أمنية شاملة.الظاهرة وذلك عن طريق انتهاج سياسة وط

 
 الفرع األول:

 السياسة األمنية الجزائرية إبان العشرية السوداء
أمام هذا الوضع المأساوي والخطير الذي آلت إليه الجزائر، وجدت األجهزة األمنية الجزائرية    

نفسها في بداية األزمة عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تعد جديدة بالنسبة لألجندة األمنية 
الجزائرية. حيث لم تكن قوات األمن مهيأة للتعامل مع هذا النوع من التهديدات التي أتت على 
األخضر واليابس. على العموم، كان هدف التنظيمات اإلرهابية من وراء تلك األعمال تقويض 
مصالح الجزائر عن طريق تنفيذ مخططات خطيرة تلقت من خاللها البنية التحتية للبالد ضربات 

ة. كل هذا في إطار استراتيجية تشبه في أساليبها مناهج االستعمار الفرنسي كتبنيه لسياسة موجع
 .(43) األرض المحروقة تحقيقا ألهدافه ومقاصده الكولونيالية

بالتالي، لم يكن أمام أجهزة األمن الجزائري سو  االستعداد من أجل مواجهة هذه الظاهرة    
هذا في إطار شلل وعجز رهيبين عرفهما المعهد الوطني الغريبة عن المجتمع الجزائري. و 

. تاركا الساحة (44)للدراسات االستراتيجية الشاملة على غرار بقية المؤسسات الوطنية األخر  
الفكرية الجزائرية فارغة في حقبة من الخوف واالنسحاب عن أية مبادرة فكرية من شأنها أن 

تساعدها في عملية  خاللها الجزائر من أجل أمنها أوتؤسس لوعاء أو مقاربة نظرية تستبصر من 
الوعي وبناء مدرك وطني ملم بتلك الحقائق المرتبطة بالواقع الذي تمر به البالد، إلى جانب 

 الوقوف على طبيعة هذا التهديد الذي يضرب الجزائر في أعماقها.
زاء هذا الوضع رسمت األجهزة األمنية في الجزائر خططا قصد التصدي  للظاهرة اإلرهابية. وا 

ومن ثم بات القضاء على تلك الجماعات المسلحة وتحجيم نشاطاتها التخريبية محور االهتمام 
والتركيز األمني ألجهزة مكافحة اإلرهاب خاصة، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية المواجهة 

. اعتمدت (45)ي بحكم أنها تمثل خط الدفاع األول والمسؤول عن استقرار وأمن المجتمع الجزائر 
السياسة األمنية الجزائرية من أجل ذلك استراتيجية فعالة، قائمة على األسلوب العلمي السليم: 
تخطيطا وتنفيذا. لتحقيق الحسم األمني مع إحراز النجاح المأمول من وراء تبني صانع القرار 

الجزائرية أدت من خالل  . الجدير بالذكر أن  األجهزة األمنية(46)األمني الجزائري لخيار المواجهة
تلك االستراتيجية دورا متميزا ومهما في مكافحة ظاهرة اإلرهاب إبان تسعينيات القرن الماضي.  

خاصة بعد استثماره في  -ومع تعاظم خطورة العمليات اإلرهابية وتطور العمل اإلجرامي 
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ر عملها األمني من ، لجأت األجهزة األمنية، نتيجة لذلك، إلى تطوي-التكنولوجيات المتقدمة
خالل تبنيها ألسلوب المبادرة والمبادأة، وهذا من خالل عمليات المواجهة األمنية المباشرة التي 
تحتكم إلى التكوين العلمي المستمر، كبديل لمناهج األداء التقليدية والتي كانت تعتمد على 

عجزت خاللها قوات األمن  أسلوب رد الفعل األمني كوسيلة للتعامل مع التهديدات األمنية والتي
عن توفير أدنى شروط األمن واالستقرار المنشودين من طرف المجتمع الجزائري. إلى جانب 
ذلك، ركزت عمليات التكوين تلك على ضرورة تكييف أساليب العمل األمني مع التطورات 

ألمن الجزائرية و ما أهل قوات ا (47)الحاصلة على مستو  االستراتيجيات والتكنولوجية المتقدمة. 
ودفع بها إلى نقل المعركة إلى معاقل اإلرهاب وهذا قصد هزيمتها وتصفيتها، مؤسسة في إطار 
ذلك مساحة مهمة من السيطرة والتحكم في اتجاهات األوضاع األمنية. لم يكن ذلك ليتحقق لوال 

كلة إليها بكفاءة التخطيط العلمي السليم الذي مكن أجهزة األمن الجزائرية من أداء مهامها المو 
وفاعلية. تحت عنوان المواجهة األمنية العلمية العملية، التي وفرت شروط نجاح األداء القومي 

 األمني الجزائري في حربه على اإلرهاب.
 

 الفرع الثاني:
 اليقظة األمنية الجزائرية واالتجاهات العلمية السلوكية األمنية الجزائرية 

ألمنية الجزائرية في مواجهة الجماعات اإلرهابية وكذا تحقيق األمن تعود نجاعة االستراتيجية ا   
واالستقرار في المجتمع إلى عوامل عديدة، من بينها: االعتماد على التكوين المستمر وجهد 
علمي انخرطت فيه المؤسسات األمنية في إطار تعديل الخطط األمنية ومراجعتها باستمرار، مع 

ى مستو  ميادين المواجهة.  وتكييفها مع تطور األساليب ربطها بالتطورات الحاصلة عل
اإلجرامية المعتمدة من طرف الجماعات اإلرهابية والتي أفادت كثيرا من تلك الطفرة العلمية 
التكنولوجية في تنفيذ أجنداتها الدموية، ما جعلها تباغت وتحدث شلال سلوكيا على مستو  األداء 

اليقظة األمنية عن طريق ثالثة عوامل ساهمت في نجاعة األمني القومي. إلى جانب تعزيز 
 سياسات المناعة القومية. وهذا من خالل:

 الحفاظ على جاهزية مستدامة لمختلف األجهزة األمنية في عملية المواجهة. -
 اإلعداد المادي والبشري لكل العناصر األمنية، تحت أسس وقواعد علمية متقدمة. -
 .(48)يرها وفقا لمقتضيات العصرإصالح المؤسسات األمنية وتطو  -
على كل، تبقى قوات األمن صاحبة الدور األساس في التصدي لتلك الظاهرة، األمر الذي    

دفع بالسلطات الجزائرية إلى الحرص على إنجاح عملية إصالح وتجديد العمل األمني. وذلك 
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يعة التي عرفها وال عن طريق عصرنة المؤسسات األمنية من أجل أن تواكب تلك التطورات السر 
. مع ترقية الحس األمني الذي ال غنى عنه في عملية (49)زال يعرفها ميدان العمل األمني

مواجهة تصاعد الظاهرة اإلرهابية في البالد، وهذا ال يتأتى إال من خالل تطبيق استراتيجية 
د وتأهيل محكمة ومتكاملة تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في إعدا

. األمر الذي تحرص عليه جميع (50)كفاءات أمنية تكون في مستو  التحدي والتطلعات الوطنية 
حداث المفاجأة عند مواجهة كل  المؤسسات األمنية في العالم، حتى تحافظ على عنصر المبادأة وا 

لتي تنحصر أشكال التهديدات األمنية، عن طريق التنويع والتكثيف في مناهج التدريب األمني، وا
 (51)مجمل أهدافه فيما يأتي:

 * الرفع من كفاءة ومستو  أداء األجهزة األمنية مع تطوير مردود العاملين فيها.   
* تطوير قدرات رجال األمن الفكرية منها والعلمية، مع تكييف أدائهم األمني بالمستجدات    

 العلمية النظرية األمنية.
 قيادية منها والعملياتية.* تنمية مهارات رجال األمن ال   
 * االرتقاء بمستو  لياقة األفراد البدنية ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردودهم العملي.   
االستراتيجي * مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مجاله األمني، مع االستثمار    
ي تفرضها الجرائم العصرية والتي أدواته من أجل مواجهة حازمة وحاسمة لكل التحديات الت في

أصبحت تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات متقدمة، تفوق أحيانا توقعات صناع القرار األمني.  
 التي غالبا ما تصنع الفارق في ميادين المواجهة. 

توحيد أساليب العمل األمني في إطار صي  متجانسة ألطر التكوين والتدريب المستمر، مع  *   
 يد وتكامل مدخالتها وأهدافها.مراعاة تجد

* تنمية وتعميق الوعي األمني والحس الوطني عند األفراد، وهذا قصد حشد حضورهم الذهني    
 لمواجهة كل ما يمكنه أن يهدد أمن البالد.

* رفع الروح المعنوية لألفراد من خالل دعم القيادات األمنية لهم، وذلك عن طريق ربط    
، الذي سيكون له عميق األثر 1954طنية الثورية ومبادئ جيل أول نوفمبر مهماتهم بالرسالة الو 

 في نفوسهم ويغرس فيهم قيم التضحية واالستماتة عند أداء واجبهم الوطني.
* تعزيز وتشجيع روح التعاون والعمل الجماعي بين األفراد عند مواجهة التهديد اإلرهابي أو    

 غيره من التهديدات.
هديدات األمنية في زمن قصير وبأقل تكلفة، وهذا حسب اإلمكانيات المتاحة من * مواجهة الت   

 أجل ذلك.
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* سد الفجوات والثغرات الحالية التي تعتري األداء األمني، مع ضرورة معالجتها، وهذا من    
 (52)أجل االرتقاء به إلى مستو  من االحترافية تعكس تطلعات القيادة السياسية والمجتمع معا.

وهي إجراءات ارتقت بالتجربة األمنية الجزائرية في مكافحة اإلرهاب إلى مستو  مرجعي    
عالمي تعود إليه الدول عند بناء أية مقاربة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الذي أنهك موارد 

. يمكن القول أنه على الرغم من احترافية وفاعلية األداء األمني (53)السلطات ودمر المجتمعات
في حدود و إطار اإلجراءات والتعديالت المذكورة  –لجزائري في مواجهته للظاهرة اإلرهابية ا

إال أن انعدام رؤية استراتيجية بعيدة المد  ومدرسة فكرية أمنية وطنية تديم آثار ذلك  -سابقا 
يدانية األداء األمني وتوجه توجيها قبليا وبعديا، أوقع الجيش الوطني الشعبي في مأساة ودراما م

وهذا على الرغم من إجراءات العصرنة التي مست القوات المسلحة الجزائرية دعما لمجهودها  -
الدفاعي عند أداء مهامها الدستورية. التي تحظى بإمكانيات بشرية ومادية تفوق موارد األجهزة 

التهريب ، لتصبح أدواره بوليسية )من مطاردة لعصابات -والمؤسسات األمنية األخر  في الجزائر
وتجارة المخدرات إلى تعقب الجماعات اإلرهابية(. وهي مهمات لم يضطلع بها عبر التاري  
العسكري أي جيش نظامي. فعادة من يقوم بتلك المهمات: التشكيالت الغازية داخل أراضي 
مستعمراتها والتي ال يحكم سلوكها أية عقيدة عسكرية وال أي قانون، حيث تقوم بذلك في إطار 

ني ومكاني محدود. كما ويسند هذا النوع من المهمات إلى قوات مكافحة اإلرهاب، أو قوات زما
 الدرك الوطني أو نخبة القوات الخاصة المؤهلة لمحاربة الجريمة المنظمة.

 
 المبحث الثاني:

 مؤسسات التفكير األمني القومي الجزائري: المبادرات والرهانات
ركيزة مهمة في منظومة العمل األمني، والتي يرتبط نجاحها تمثل الدعامة الفكرية األمنية    

بمد  توفر تلك الدوائر الفكرية األمنية القومية. والتي تضمن للجسد األمني للدولة ض  دماء 
. كون مجموعة التهديدات التي تحدق بالمجتمع أضحت كثيرة ومتشعبة، (54)جديدة في شرايينه 

من خالل امتالك معرفة أمنية واقعية وعلمية، تنطلق من  إذ ال يمكن محاصرة تلك المخاطر إال
قراءة سليمة للمقدرات الوطنية ووعي مستمر بتلك التطورات الحاصلة على مستو  دوائر 

 التهديدات المحيطة بالدولة. 
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 المطلب األول:
 قراءة في مبادرة المؤسسة العسكرية الجزائرية: األهداف والوسائل 

العديد من المبادرات التي عملت من أجل إرساء منهج فكري علمي  في هذا السياق، جاءت   
مواجهة التهديدات بأسلوب علمي عملي:  لغرضأمني يدعم مهمات األجهزة األمنية الجزائرية 

دراسة وتحليال وتحركا بفعالية واقتدار كبيرين. ومن بين أهم تلك المبادرات ما انطلق من رحم 
بيد أنه ونظرا العتبارات التكتم والتحفظ الذي يفرضه النظام على المؤسسة العسكرية الجزائرية. 

العسكري على بيئته ودوائره التابعة له، اكتفت الدراسة بالتطرق إلى ما هو مسرب من معلومات 
حول تلك المشاريع: من طبيعة قانونية، أهداف و جدو  مأسسة مثل هكذا فكر واهتمام بمسائل 

الدفاع الوطني، على غرار كل من تلك المؤسسات العسكرية ذات  األمن االستراتيجية في قطاع
الطابع العلمي والتكنولوجي، أو تلك التي أسست بالتعاون مع رئاسة الجمهورية الجزائرية )معهد 

 الدراسات العليا في األمن الوطني(.
 الفرع األول:

 المؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الجزائر
المؤر   21 – 12واحدة من تلك المبادرات التي أسست بناء على المرسوم الرئاسي رقم  هي   
، المتضمن القانون األساس 2012جانفي سنة  16الموافق ل:  1433صفر عام  22في 

النموذجي للمؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والتي تعمل من أجل تحقيق 
ي في مجاالت البحث العلمي. وتعكف، حسب المادة السادسة من أهداف الجيش الوطني الشعب

مكانيات التحكم في  المرسوم، على تطوير المعارف العلمية التي من شأنها تعزيز القدرات وا 
تقنيات وتكنولوجيا الدفاع واألمن الوطني. وهذا من خالل تكوين وحدات بحث، مخابر، ومراكز 

لمي في المؤسسة العسكرية، من خالل إعداد أبحاث بحثية، تسخر من أجل ترقية البحث الع
من  12ودراسات كفيلة بترقية وتطوير أداء الجيش الوطني الشعبي، وهو ما نصت عليه المادة 

. على أن تضمن هذه المؤسسات العسكرية البحثية يقظة علمية مستدامة ترتبط (55)نفس المرسوم
من خاللها المسائل األمنية واالستراتيجية ذات األولوية في القطاع مع جميع الظروف والشروط 
التي من شأنها إنجاح تلك المشاريع والبرامج الجديدة الخاصة بالبحث العلمي والتطوير 

. مع ضرورة إشراك كل الكفاءات العلمية الجامعية 13ارت إليه المادة التكنولوجي، وهو ما أش
والخبرات المتخصصة المدنية في العملية. الذي حرص من أجله المعهد العسكري للوثائق 
والتقويم واالستقبالية، ويعد أهم المؤسسات العلمية العسكرية في الجزائر، من خالل بعث نقاش 

ة حول قضايا األمن ومسائل الدفاع الوطني والتحوالت علمي عسكري مدني داخل المؤسس
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 وحلقات فكرية، ورشات وملتقيات ينشطها خبراء عسكريون ومدنيون. إطار ندواتالجيوأمنية، في 
إلى جانب إشراف كوادر المعهد على العديد من الدراسات واألبحاث االستراتيجية المهتمة بقضايا 

االستراتيجي وشؤون الدفاع الوطني وهذا تنمية لحقل التفكير األمن الوطني، التوازنات العسكرية، 
كما وتجدر اإلشارة أن هذه المبادرة تتزامن مع استفاقة النخب  .المؤسسة العسكرية الجزائرية في

الجامعية من خالل استقطاب تلك المبادرات لكفاءات علمية جامعية، والتي حاولت نقل تلك 
امعة الجزائرية. وهو ما سعت إليه هذه األخيرة من خالل فتح التجربة العلمية داخل منابر الج

مشاريع بحثية متخصصة، فرق بحث، وفروع علمية في الدراسات األمنية بأقسام العلوم السياسية 
والعالقات الدولية، إال أنها، كمجهود أكاديمي، لم ترَق إلى مستو  تطلعات الجامعة والمؤسسات 

ها اكتفت بتكرار وتقليد مقاربات المدارس األمنية النقدية على اختالفها األمنية السيادية، نظرا لكون
في الدول الغربية، على غرار كل من: مدرسة كوبنهاغن، مدرسة باريس، ومدرسة أبرستويث. في 
تبعية وانقياد علمي لتلك المرجعيات العلمية، وهو ما عطل المجهود الجامعي الجزائري وحرمه 

 فكرية علمية وطنية تتوحد من ورائها الرؤية االستراتيجية القومية . من مساعي تأسيس منصة 
 

 الفرع الثاني:
 معهد الدراسات العليا في األمن الوطني: تحرير للفكر األمني أم تقييد له؟

 -استحدثت رئاسة الجمهورية الجزائرية معهدا خاصا بالدراسات العليا في األمن الوطني 
رئيس الجمهورية المعني بالتنسيق بين مصالح األمن الملحقة لد   مكلفة في ذلك المستشار

وتعد هذه  -لرئاسة الجمهورية الجنرال بشير طرطاق بمهمة توجيه المعهد والسهر على تسييره 
الخطوة مهمة في مسيرة بناء مدرسة معرفية أمنية جزائرية جادة، توفر من خاللها لصانعي القرار 

ومقاربات أمنية ودفاعية، مصدرها مجهود علمي نخبو هجين:  األمني في الجزائر استراتيجيات
مزيج من التجربة العسكرية والخبرة العلمية وضعت تحت تصرف هذه المؤسسة األولى من نوعها 
في البالد، بعد أن كانت القطاعات األمنية والعسكرية في الجزائر تلجأ إلى خبرة مجموعة من 

ل إعداد السياسات أو المخرجات أمنية، كوسيلة تقليدية المستشارين يوزعون في دوائرها من أج
اعتمدت سابقا من طرف السلطات المتعاقبة في الجزائر، قبل تولي عبد العزيز بوتفليقة )الرئيس 

 – 17الحالي للجمهورية الجزائرية( زمام الحكم في البالد. حيث أصدر المرسوم الرئاسي رقم 
من الجريدة الرسمية الجزائرية، جاء  26ور في العدد ، المنش2017أفريل  19المؤر  في  145

فيه ما مفاده استحداث مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية أطلق عليها 
أفاد المرسوم أن المعهد يلحق برئاسة الجمهورية، إذ . (56)معهد الدراسات العليا في األمن الوطني
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الذي يدعى المنسق بتوجيه كوادر المعهد والسهر على رئيس الجمهورية   ويكلف المستشار لد 
سيره الحسن. في حين يمارس الوصاية البيداغوجية على هذا المعهد في مجال التكوين العالي 

 . (57)كل من وزبر التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني
عيا لفائدة إطارات األمن في يضمن المعهد من خالل إطاراته العسكرية والمدنية تكوينا جام   

علوم األمن الوطني، الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية. فضال عن أنها تسهر على تقديم 
 وبقية أعوانتكوين متواصل لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي 

ثيلياتها في الجزائر االستفادة من الدولة إلى جانب فتحها المجال إلطارات الدول األجنبية وتم
فرص التكوين المتاحة في المعهد، وهذا في إطار دورات تكوين دولية في الدراسات العليا في 

تخصيص دورات تكوينية لفائدة  أنه يتماألمن الوطني، كل حسب مجال اختصاصه. فضال عن 
ة المدنية منها والعسكرية، إلى متربصين أحرار يتم انتقاؤهم من مجموع اإلطارات السامية الجزائري

 جانب كوادر أجنبية.
كما ويعكف المعهد على تطوير البحث العلمي في مجال األمن الوطني وهذا من خالل    

األشغال والدراسات والندوات والملتقيات وكذا المحاضرات التي تنظم في إطار برامج سنوية تدعم 
لمدنية التي تتقاطع نشاطاتها مع مجاالت من خاللها مردود إطارات الهيئات العسكرية وا

 االستراتيجية والعالقات الدولية.
علما أن هذه المبادرة جاءت في ظل ظروف أمنية متوترة سادت المنطقة المتاخمة للشريط    

الحدودي الجزائري، والتي دفعت برئاسة الجمهورية الجزائرية إلى تفعيل دور مراكز ومعاهد 
ستراتيجية قصد استشراف الوضع، خاصة وأن القو  الفاعلة دوليا أصبحت الدراسات األمنية واال

تعتمد على الدوائر البحثية العلمية كمنصات تنطلق منها كل سياساتها األمنية واستراتيجياتها 
في وأكثر ما يعزز من القيمة األكاديمية للمعهد هي تلك االستقاللية التي يتمتع بها العسكرية. 

، تفاديا لوقوع (58)داري والذمة المالية، وهو ما أكد عليه المرسوم الرئاسيمجال التسيير اإل
 .المؤسسة تحت الوصاية السياسية أو تحويل دراساتها لمصلحة جهات ومصالح معينة

 
 المطلب الثاني:

 األبعاد االستراتيجية لمبادرة الرئاسة: الطموحات والمعوقات
المحيطة بالجزائر، أدركت مؤسسة الرئاسة الجزائرية أن نظرا للتحديات الجيوسياسية واألمنية    

مواجهة تلك المستويات المتباينة الخطورة من التهديدات لن تكون إال عن طريق األسلوب 
العلمي: تفكيرا وتخطيطا واستشرافا، بقصد إنجاح واستمرار فوقية الخط األمني السيادي للدولة 
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لعلمي للكوادر والعناصر األمنية، من خالل ما يقدمه الجزائرية، من خالل التحضير األكاديمي ا
المعهد من دراسات ودورات تكوينية في مجاالت أمنية مختلفة، إلى جانب استشراف أشكال 

 التهديدات المستقبلية واستراتيجيات التصدي لها. 
 الفرع األول:

 السلوك األمني القومي الجزائري:  األخطاء وسبل اإلصالح
طوة المهمة من أجل تفادي وقوع األجهزة األمنية الجزائرية في أمراض أمنية تأتي هذه الخ   

اعترت السلوك األمني الجزائري وهذا عند المراحل األولى من المواجهة األمنية القومية الجزائرية 
: ففي هذا اإلطار، ظهرت مجموعة من -في تسعينيات القرن الماضي –للتهديدات اإلرهابية 
تزايدت نسبتها نتيجة لعوامل عديدة ساعدت على استشرائها وضاعفت من  األمراض األمنية

خطورتها، بل وأضحت من العوامل السلبية التي بإمكانها أن ترهن تضحيات ومجهود األداء 
والتي  –األمني القومي الجزائري، وانخراط المواطن الجزائري فيه. ومن بين أهم تلك األمراض 

 :(59)، ما يلي -ب ردمهاتعتبر أخطاء وصدوع أمنية وج
حيث تتعمد من خاللها بعض المستويات القيادية في األجهزة األمنية التهوين األمني:  -

 التقليل من حجم الحدث األمني وتقديمه في شكل مطمئن، مقللة في ذلك قيمته الحقيقية.
تضخيم الحدث األمني وتقديمه في شكل مقلق ومبال  فيه، ال  هوالتهويل األمني:  -

 س قيمة الحدث الحقيقية.يعك
تفرض الظروف األمنية على كل المستويات األمنية المسؤولة  حيثاالستنزاف األمني:  -

مضاعفة مجهودها األمني، من أجل تحقيق الغرض المنشود )حفظ األمن واستقرار 
المجتمع(. ويعد االستنزاف األمني ظاهرة سلبية تؤثر على التركيز واالنتشار األمني 

 فاإلفراط في التواجد األمني يحول دون ممارسة العمل األمني. المتوازن:
هو مبالغة القيادات األمنية في تقدير إمكانياتها وقدراتها بشكل نرجسي الغرور األمني:  -

. فهذا -كل البعد عن الحقائق التي ترتبط بتلك اإلمكانيات والقدرات بعيدا-فيهومبال  
تقاد الزائف بوصوله إلى حد كمال األداء النوع من الغرور يؤدي بصاحبه إلى االع

 األمني.
هو اكتفاء الفكر األمني برد الفعل، عند تفاعله مع األحداث اليومية،  الجمود األمني: -

عوض التحمس من أجل تطوير التصدي للمشكالت األمنية تصديا علميا. على العموم، 
 مني اليومي. الجمود األمني من شأنه أن ينعكس سلبيا على مردود األداء األ
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هو تلك الثغرات التي من شأنها أن تشكل أوجه النقص والقصور في  االسترخاء األمني: -
اليقظة والحضور األمنيين، ما يسهل بالنسبة لمصادر التهديد من إمكانية توجيه أعمالها 
االنتقامية ضد مصالح األمن. وهذا من أجل إجهاض عملها األمني وخطط المواجهة 

 ذلك. المعدة من أجل
إضافة إلى كل ذلك، هنالك أمراض أخر  من شأنها أن تؤثر سلبا على عمليات التصدي    

من خالل  -رأت رئاسة الجمهورية الجزائرية ، نظرا لالعتبارات المذكورة أعاله والمواجهة األمنية. 
داد أن إع -السابقة الذكر -تفاديا لتلك األمراض  -معهد الدراسات العليا في األمن الوطني

العنصر البشري وفق أسس علمية وفكرية ممنهجة من شأنه أن يرتقي بمستو  األداء األمني 
. من أجل ذلك، اعتبرا مؤسسة الرئاسة أنه ال يجب أن ينظر إلى تكاليف تحسين (60)الوطني

األداء البشري األمني على أنها نفقات مالية ال جدو  منها أو تصب في خانة المجهول، بل هي 
ر للرأس المال البشري: فاالختيار العلمي السليم لمناهج التكوين المناسبة القائمة على استثما

مقاربات علمية أمنية حديثة من شأنها أن تساهم في تطوير مهارات رجال األمن عند مواجهة 
 التهديدات واألزمات األمنية.

فة ألجهزة األمن، عمل معهد تنفيذا للسياسة األمنية للدولة الجزائرية ونهوضا بالرسالة الشري   
 الدراسات العليا في األمن الوطني من أجل تحقيق األهداف اآلتية: 

 -من برامج التكوين المستفيدين-*إعداد مقاربات أمنية ينطلق من خاللها رجال األمن    
بمخرجات علمية )مفاهيم، نظريات واستراتيجيات( تؤهلهم للتعامل والتكيف مع كافة الوضعيات 

 متغيرات األمنية. وال
*تأهيل اإلطارات األمنية تأهيال علميا، وهذا من خالل التعود على التفكير العلمي وتحليل    

المواقف، المعلومات والظواهر األمنية، تحليال علميا. وهو ما ييسر لهم سبل المبادرة والتحرك 
 األمني بفاعلية واقتدار كبيرين. 

الحديثة قصد تطوير وتنمية التفكير األمني االستباقي *االستعانة بالمناهج العلمية    
التفوق األمني على مسارح العمليات ال يأتي نتيجة )االستشراف األمني( عند رجل األمن. ف

ارتجالية في الفكر والسلوك، بل تتويجا لتكوين علمي طويل، تنتقى من خالله تلك الكفاءات التي 
 في تنفيذ السياسة األمنية القومية. من شأنها أن ترفع التحدي ويعتمد عليها

يمكن أن نستخلص، من خالل هذه الدراسة، أن المقومات العلمية والفكرية األمنية هي خط    
الدفاع األول والمناعة القومية األكثر أهمية عند رسم أية سياسة أمنية أو إعداد خطة استراتيجية. 

الدول المتقدمة وكانت سببا في رشادتها فهي من تقف وراء نجاح أغلب السياسات األمنية في 
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ونجاعتها. على أن يفهم من وراء تلك المقومات: كل ما من شأنه أن يساعد على بناء مدرسة 
فكرية أمنية واستراتيجية وطنية تعكس حقائق التاري  وموارد الدولة، تنخرط من خاللها النخب 

فكرية تجنبها الوقوع في محطات أمنية العلمية في مسارات واتجاهات علمية تؤمن للدولة مناعة 
تعصف بكيان الدولة والمجتمع. وهو ما لم تتيسر للجزائر تحقيقه، على الرغم من تلك المبادرات 
السابقة الذكر، نظرا وكونها اعتمدت وبقسط كبير على ما تقدمه الشراكات األمنية لها من برامج 

لقومي الجزائري هويته وحضوره الفكري دعم علمية وتقنية، وهو ما أفقد المجهود األمني ا
الوطني. ولهذا بات مشروع بناء مدرسة جزائرية في الفكر األمني واالستراتيجي  من المسائل 
األكثر أهمية في الوقت الحاضر، نظرا والحاجة التي يبديها السلوك األمني الجزائري إلى مثل 

ر الدولة عند كل عاصفة أمنية أو أزمة هذه المرجعيات التي من شأنها أن تعزز استمرار واستقرا
تهدد كيانها ووجودها، في بيئة جيوسياسية مضطربة. شأنها في ذلك شأن الدول التي تسعى ألن 
يكون لها وزن وسمعة محترمة وسط الدول، وهذا لن يتأتى لها إال من خالل مجهود فكري أمني 

يع المستو  منقح بتلك التكنولوجيات ذاتي يعزز من قيم المناعة األمنية الوطنية، وحس أمني رف
الحديثة التي من شأنها أن تساهم في كسر األطر التقليدية للمفاهيم والممارسات األمنية التي 
باتت ال تستجيب لحاجيات األمن االجتماعية واإلقليمية. ولهذا حاول المعهد العالي لدراسات 

مية تعبئة كل الطاقات الفكرية والخبرات األمن الوطني من خالل برامجه العلمية التأكيد على أه
الميدانية الوطنية الكفي من أجل بناء مرجعية فكرية أمنية جزائرية تستمد قيمها من مبادئ ثورة 
نوفمبر المجيدة. مرجعية تساهم من خاللها في تنمية اإلدراك والوعي األمنيين وهذا بين مختلف 

 (61)خر ، وذلك من خالل:إطارات األمن إلى جانب القطاعات السيادية األ
وهذا عبر استراتيجية واضحة المعالم، تبرز من تنمية اليقظة األمنية عند كوادر األمن:  -

خاللها لرجال األمن خطورة التهديدات األمنية واآلثار الناجمة عن استشرائها في الفضاء 
 المجتمعي وجسد الدولة معا. 

التي بذلت في سبيل مواجهة ية الجزائرية: نشر كل االجتهادات الفكرية والميدانية األمن -
األزمات والتهديدات األمنية. مع ضرورة تبصير اإلطارات األمنية بتلك المقاربات 
العلمية التي من شأنها أن ترفع من مستو  جاهزيتهم األمنية، وهذا قصد تأمين استقرار 

 وسالم اجتماعي دائم. 
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 الفرع الثاني:
 الجزائر: المعوقات واآلفاق اتيجي فيواالستر مستقبل الفكر األمني 

يمكن القول أن الخبرة السلوكية األمنية الجزائرية لم يتم تجميعها إلى حد اآلن في شكل دليل    
منهجي عملي أو منصة فكرية ميدانية ينطلق منها األداء األمني القومي عند أي حدث أو تهديد 

جزائر اكتسبت خبرة ومرونة كبيرتين عند أمني. وعلى الرغم من كون المؤسسات األمنية في ال
التعامل مع كل أشكال التهديدات التقليدية منها وغير التقليدية، إشارة في ذلك إلى أهمية الدور 

الجزائرية في إجهاض العديد من المؤامرات والتهديدات الداخلية  االستخباراتالذي لعبته مصالح 
داخل النظام السياسي الجزائري، من خالل البعض من والخارجية، إال أن اليد الفرنسية المبسوطة 

عمالئها، حالت دون تحرر الفكر األمني واالستراتيجي  الجزائري أو تشكيل مدرسة أمنية وطنية 
خاصة بها، وهذا في إطار سلسلة من التصفيات الجسدية راح ضحيتها العديد من الكفاءات 

ات القرن الماضي. لهذا، كان لزاما على صناع الوطنية الجزائرية وهذا منذ ثمانينيات وتسعيني
القرار في الجزائر إعادة النظر في خيارات الدولة االستراتيجية منها واألمنية. في حالة ما إذا أبدوا 
رغبة في تأسيس مدرسة استراتيجية جزائرية وعقيدة أمنية تعكس مرآتها التاريخية ومقدراتها 

جيدة، تضبط من خاللها مهام قوات األمن الوطني والجيش الوطنية ومبادئ ثورة أول نوفمبر الم
 من بينها: الوطني الشعبي حاضرا ومستقبال. هذا في إطار توفر مجموعة من الشروط،

 * االعتماد على المقومات المادية والمعنوية الوطنية  في إنجاز أي مشروع وطني.   
)من مراكز دراسات وجامعات( على  * ضمان قدرة المؤسسات األمنية ودوائر البحث العلمية   

أداء دورها بشرف، مع تأمين جميع موارد اإلبداع الحقيقية التي من شأنها أن ترتقي بتلك 
اإلمكانات إلى مستو  يعكس تطلعات تلك السواعد الوطنية المنخرطة في معركة بناء وتعزيز 

 ال تنهزم أمام التهديدات.التحصينات األمنية القومية، ال تستنزف من أجلها مقدرات البالد و 
على أن تراعى من أجل ذلك جملة من اإلصالحات، تعمل من خاللها على احترافية    

 المؤسسات األمنية بالجزائر: 
ربط المؤسسات األمنية مع الدوائر البحثية األكاديمية الجامعية ربطا يقلص من مساحة . أ

ى الدراسة والبحث فضال عن الغرور األمني. وهذا في إطار إخضاع األداء األمني إل
 التقويم العلمي المستمر.

تعد المؤسسات األمنية خط الدولة األمامي عند مواجهتها للتهديدات. أما دوائر البحث . ب
 العلمي والجامعي فهي عمق تلك المؤسسات الفكري في حاالت االستقرار أو األزمات.

 فئات المجتمع أو تكون طرفا فيه. ج. تفادي انخراط المؤسسات األمنية في أي نزاع سياسي بين
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د. العمل على دعم السياسات األمنية وربطها بمجهود فكري تنخرط من خالله النخب العلمية 
انخراطا صادقا، تكون فيه سلطة العلوم أولى من سلطة الذخيرة، حتى يستتب للمؤسسات األمنية 

ير وجاهزية عند حدوث أي أزمة أمرها بحكمة ورشادة. وتمنح للدولة من خاللها مسافة أمن وتفك
 أو موقف أمني مفاجئ. 

 
 خاتمة: 

ال يعد خالصة ظروف  واالستراتيجي،بناء على ما سبق، يمكن القول إن الفكر األمني    
نما يعكس مكانة المعرفة والعلوم في أجندة الدولة. ويظهر في  ارتجالية أو عاطفة قومية عمياء، وا 

عرفية أمنية وطنية من شأنها أن تعزز دعائم السيادة واستقاللية إطار رغبة قومية في بناء قوة م
قدرة وقوة الدول في التحكم في  االستراتيجي واألمنياألداء الوطني. فبقدر ما يعكس الفكر 

 شؤونها األمنية، بقدر ما ينعكس هذا التحكم على سمعة قوتها في العالقات الدولية.
الجزائر عرف مبادرات وطنية مهمة، إال أن  على الرغم من كون الفكر األمني في   

االهتمام بهذا الحقل الدراسي المهم جاء متأخرا، في إطار مجهود علمي ال يعكس مقومات 
ومقدرات الدولة، نظرا للقيود التي تفرضها اإلرادة الفرنسية، محاولة منها إبقاء هذا البلد داخل 

المجهود الفكري الوطني، في إطار الصراعات  دائرة نفوذها التقليدية، وهو ما انعكس سلبا على
التي عرفها النظام السياسي وتغول المؤسسة العسكرية وجعل الخوض في قضايا الدفاع واألمن 

 Oleالوطني اختصاصا حصريا وخاصا بالمؤسسات األمنية. وهو ما أشار إليه أولي ويفر 
Waever ذا األخير، هو سطوة وهيمنة عند حديثه عن مفهوم األمننة، عادا أن المقصود من ه

صفوة األمن )رجال األمن وخبراء العنف( كطبقة اجتماعية متنفذة على مقاليد تسيير شؤون 
الدولة، وهذا من خالل تحويلهم لكل القضايا المجتمعية إلى مسائل مرتبطة بالقيم المركزية ألمن 

مساحة سلطتهم الممارسة على  ما يفتح لهم ولمؤسساتهم رواقا مهما تتوسع من خاللها (62)الدولة
حساب مساحة الديمقراطية والفكرة المتحررة. وفي هذا األمر، وقفت الدراسة على مجموعة من 

 االستنتاجات يمكن حصرها فيما يأتي: 
تعد الحدود المفروضة من طرف الجماعة الحاكمة في الجزائر من خالل نواتها الصلبة  -1

ستعماري المتواجدين داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية( على )الضباط الجزائرييين في الجيش اال
المعرفة االستراتيجية الوطنية أحد المعوقات األكثر أهمية التي حالت دون تحرر الفكر األمني 
واالستراتيجي  في الجزائر.  في إطار حرص تلك النواة على إبقاء رابطة الوالء لفرنسا بعيدا عن 

 كسر أو تعكر صفو تلك العالقة. أية مبادرة من شأنها أن ت
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إذا كانت قيمة المجهود الفكري االستراتيجي  واألمني الوطني الجزائري منحسرة جدا في  -2
وهذا على  -أوقات السلم، فأمر كهذا من شأنه أن يرهن هيبة وضع الجزائر أمنيا في المستقبل 

المجهود العلمي األمني الوطني إال أن تغييب هذا  -الرغم من توفر خبرة سلوكية أمنية محترمة 
من شأنه أن يحرم المؤسسات األمنية الجزائرية من الفعالية مرة أخر  عند االصطدام بأول حدث 

 أمني لم يسبق وأن تعرضت له األدوات األمنية الجزائرية.  
العتبارات داخلية وخارجية أشارت إليها -وحدها المؤسسة العسكرية في الجزائر من تملك -3
مفاتيح تحرير الفكر األمني واالستراتيجي الوطني، فهي تشكل مركز ثقل مهم في -اسة سابقاالدر 

المجتمع والدولة، فمن شأن أي تغيير إيجابي في عقلية وأجيال المؤسسة أن يكون له األثر كل 
مجهود فكري وطني من شأنه أن يساهم في إكمال مسيرة االستقالل الوطني، استقالال فكريا 

ولة هيبة وشخصية استراتيجية تعيد للجزائر مكانتها الحقيقية تضطلع من خاللها األمة يكسب للد
  اإلسالمية نحو مستقبل يكفل لها األمن واالستقرار المنشودين.
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 "المكان الحاوي: عندما ُيكسب قيمة مضافة للّتشكيل المعماري  
 )قراءة سميولوجية للعمارة التقليدية نموذجا(." 

 د. زينب قندوز غربال
 ؛ دكتوراه في علوم التراثمساعد تعليم عالي

 
إنِّ الذكريات تظلِّ ساكنة، وكلما كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكيداا أصبحت أوضح، إنِّ كل "

أماكن عزلتنا الماضية، واألماكن التي عانينا فيها من الوحدة، والتي رغبنا فيها وتآلفنا مع الوحدة 
نرغب أْن تظلِّ تلك األمكنة مستقرِّة فيها تظل راسخة في داخلنا، ألننا نرغب أن تظلِّ كذلك، 

بوعينا مشبعة باألحداث والرِّموز ومشحونة بالدِّالالت والذِّكريات
1" 

 
 التقديـــــــــــم:

إن العمل على محمل العمارة التقليدية يجعلنا في عالقة مباشرة معها ومع مختلف 
فبالتعمِّق في دراسة  عناصرها، فيكون تعاملنا مع التفاصيل بصورة أدق وربما أكثر حساسيِّة.

عمائرنا التقليدية نكون قد تجاوزنا مادية المواد ومد  تأثير الموقع الطبيعي والمنا  على الهيكل 
العام للبناء، إلى معنوية هذا التشكِّل من كيفيات تعامل مع أجزاءه وما تحمله من مخزون 

 ذاكراتي حيِّ ومتداول.      
انع المجال المعماري )الساكن كحضور اجتماعي( لتفعيل دور الحضور المعنوي لصلعلِّه و 

سوسيولوجية تعدِّ الفضاء  2سيتجه اهتمامنا بالعمارة السكنية التقليدية أساسا من زاوية أنثربولجية

                                                           
 .  75، ترجمة غالب هلسا، وزارة الثِّقافة واإلعالم، بغداد، الصفحة جماليِّات المكانباشالر،  غاستون   1
ن من مقطعين: ، هي كلمة إنكليزية مشتقِّة من األصل اليو Anthropologyإنِّ لفظة أنثروبولوجيا  2 ناني المكوِّ

، ومعناه " علم ". وبذلك يصبح معنى Locos، ومعناه " اإلنسان " ولوجوس Anthroposأنثروبوس
 Nicholson، Anthropologyمن حيث اللفظ " علم اإلنسان " أي العلم الذي يدرس اإلنسان. ) األنثروبولوجيا

and Education، London.1968، P.1) .ثروبولوجيا، بأنِّها العلم الذي يدرس اإلنسان من ولذلك، تعرِّف األن
حيث هو كائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظلِّ ثقافة معيِّنة، ويقوم بأعمال 
داا؛ وهو أيضاا العلم الذي يدرس الحياة البدائية، والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول  دة، ويسلك سلوكاا محدِّ متعدِّ

ره عبر التاري  اإلنساني الطويل. التنبِّؤ   بمستقبل اإلنسان معتمداا على تطوِّ
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صانع لعالقات وتفاعالت وسند من سندات ذاكرة الفرد وذاكرة القرية/المدينة، فالمسكن التقليدي 
واب ونوافذ وأثاث هو فضاء عيش تتمحور حوله تصورات قبل أن يكون أعمدة وجدران وسقف وأب

 وتمثِّالت تقام تناصفا بين مادية الفضاء السكني ومعنويته.
كن التقليدي دون االرتباط المسبق باعتبارات تشكيلية أو معمارية موضوعة    ل السِّ يتشكِّ

ل" تحتكم قبل كلِّ شيء إلى الموقع  كن-سلفا، فعملية "التِّشكِّ المحمل "الموقع" ليكون -موضع السِّ
مكاناته لُتعمِّره، وتمأل  عبيِّة التقليديِّة المكان وا  ُأولى منظِّري عمليِّة التِّشييد. فتكتشف العمارة الشِّ

اكنين.  ده، تحتوي الزِّمان والمكان لتبقى سكينة للسِّ  الفراغ لتجسِّ
نات المورفولوجية لعمائرنا التقليدية وعالقاتها اإلنسانية، مركبة بطريقة يواجه بها  إنِّ المكوِّ

، وفضال عن هذا فإن 1متساكني الفضاء الداخلي العالم الخارجي الذي يحيط بعالم الدار الضيق
س للهويِّة الفرديِّة  2"الدار" تحتضن تراثا ماديا ومخزونا "ال ماديا" حسب ليفي ستروس وتؤسِّ

ال فالمسكن مسكون "بمخزون روحي ومعنوي وأحاسيس ومشاعر فردية وجماعية  .والجماعيِّة
 . 3للفضاء المادي للدار" نايمكن تجاهلها في مسار إدراك

                                                                                                                                                                      

سليم، شاكر، كما تعرِّف األنثروبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأنِّها "علم دراسة اإلنسان طبيعياا واجتماعياا وحضارياا " )
ان ككائن وحيد بذاته، أو منعزل عن أي أنِّ األنثروبولوجيا ال تدرس اإلنس (.1981قاموس األنثروبولوجيا، جامعة الكويت،

 بطبعه، يحيا في مجتمع معيِّن لاه ميزاته الخاصة في مكان وزمان معينين. أبناء جنسه، إنِّما تدرسه بوصفه كائناا اجتماعياا 
مع بين فاألنثروبولوجيا بوصفها دراسة لإلنسان في أبعاده المختلفة، البيوفيزيائية واالجتماعية والثقافية، فهي علم شامل يج

ر الجنس البشري والجماعات  ميادين ومجاالت متباينة ومختلفة بعضها عن بعض، اختالف علم التشريح عن تاري  تطوِّ
العرقية، وعن دراسة النظم االجتماعية من سياسيِّة واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، وما إليها. وكذلك عن اإلبداع 

التي تشمل: التراث الفكري وأنماط القيم وأنساق الفكر واإلبداع األدبي والفني، بل اإلنساني في مجاالت الثقافة المتنِّوعة 
ن كانت ال تزال تعطي عناية خاصة للمجتمعات  والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك في المجتمعات اإلنسانية المختلفة، وا 

 التقليدية.  
الدراسة البيوثقافية المقارنة لإلنسان " إذ تحاول الكشف  يا: "هيوهذا يتوافق مع تعريف / تايلور/ الذي ير  أنِّ األنثروبولوج

عن العالقة بين المظاهر البيولوجية الموروثة لإلنسان، وما يتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعية. وبهذا المعنى، تتناول 
صات التي تتعلِّق باإلنسان.  األنثروبولوجيا موضوعات مختلفة من العلوم والتخصِّ

1 Bourdieu, P., La maison Kabyle ou le monde renversé, dans, Le sens pratique, Paris, 
Minuit, 1980. 
2 Levi-Strauss, C., La notion de maison, dans, Terrain, pp 34-39. 
3 Simmel, G., La tragédie de la culture, Paris, Petite Bibliothèque Rivages, 1988. Cf aussi, 
Milliti, I., Seuils, passages et transition la liminarite dans la culture maghrébine, dans, Public 
et privé en Islam, Paris, Maisonneuve et Larose, IRMC, 2002, pp 177-196. 
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I. :تمّلك المكان 

 مفهوم المكان:  .1
لعلِّ المكان الُمتشكِّل حيوزات ومواقع ومساكن هو الذي فيه ينبسط "الفعل". فالتِّفكير 
ه أنِّه حامل لمفهومي "الحاوي" و"المحتو ". في سياق تحصيل المقاربة ما استوجب  بالمكان مردِّ

 يد مفهوم المكان لغويِّا واصطالحا.تحد
 اللغوي للمكان:  المفهوم-أ

لننطلق من القرآن الكريم للوقوف على مفهوم هذا اللِّفظ لغويِّا، بحيث وردت الكلمة في ثمانية 
 ومنها؛  1وعشرين موضعا

(، كقوله تعالى  - ما يدور حول معنى )الموضع( أو )المحلِّ
أي  2ِمن أْهِلها َمَكاًنا شرقيُّا" "واذُكْر في الِكتاِب مْريَم إذ انتبذتْ 

 .3موضعا أو محالِّ شرقيا عن أهلها أو عن بيت المقدس
"َقالوا يا أيَُّها ومنها ما جاء بمعنى )َبَدَل(، مثل قوله تعالى  -

الَعزيُز إّن لُه أًبا َشْيًخا كبيًرا فُخْذ أَحَدَنا َمَكانُه إنَّا َنَراَك ِمَن 
 .5تعني بدال منه ، و)مكانه( هنا4الُمْحِسِنين"

كما وردت الكلمة في مواضع أخر  بمعنى )المنزلة(، كما في  -
ْحَمُن َمّدا قوله تعالى  "ُقْل مْن َكاَن ِفي الّضاَللِة َفّلَيْمُدْد َلُه الرَّ

مَّا الّساَعُة َفَسَيْعَلُموَن  حّتى إَذا َرأْوا َما ُيوعُدوَن إمَّا الَعَذاَب َوا 
. 7، وشرُّ مكانا أي َمنزلة6ْضَعُف ُجْنًدا"َمْن ُهَو شرٌّ َمَكاًنا وأ

                                                           
 .478، جمعه ودقِّقه محمد فارس بركات، الصفحة المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته  1
 .16، اآلية ريمسورة م  2
لإلمامين جالل  تفسير الجاللين؛ 3/31لإلمام أبي البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النِّفسي، الجزء تفسير النِّفسي   3

 .397الدين المحلِّي وجالل الدين السيوطي، 
 .78سورة يوسف، اآلية   4
 . 315الصفحة  تفسير الجاللين،  5
 .75، اآلية سورة مريم  6
 .3/44، الجزء النِّفسيتفسير   7
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 ، : )الموضع أو المحلِّ نسبة لما ورد في القرآن الكريم فإنِّ
 والمنزلة( من أبرز المعاني المذكورة تعريفا للمكان. 

ها( أنِّ المكان "في أصل  175)ت  الخليلأمِّا في المعاجم اللِّغويِّة العربيِّة فقد ذكر 
، فركِّز على معنى )الموضع( دون باقي المعاني. معنى 1ضع للكينونة"تقدير الفعل مْفَعل  ألنِّه مو 

ع  ها( في عرض مفهوم 321)ت  ابن دريدوجد له تفاسير أعمق في كتابات أخر ، فقد توسِّ
ة )َكَمَن( وليس )َمَكَن( بقوله: "َكَمَن الشيء في الشيء"، وَكَمَن َيْكُمُن  )المكان( وذلك تحت مادِّ

، ومنه سمِّي الكميُن في الحرب، وكلِّ شيء استتر بشيء فقد ُكُمونا إذا توار  فيه ، والشيء َكاِمن 
لطان أي منزلة،  َكَمَن فيه... والمكان مكان اإلنسان وغيره، والجمع أمكنة، ولفالن مكانة عند السِّ

لطان" ورجل مكين من قوم ُمكناء عند السِّ
. وبهذا يكون ابن دريد عدِّ لفظة )المكان( محتوات في 2

ة  الة على اإلحاطة واالستتار فأشار إلى المفهوم الواقعي لها، ليشير فيما بعد إلى مادِّ )َكَمَن( الدِّ
)ت  الجوهري المفهوم المجازي بداللتها على المنزلة العالية ضمن لفظة )مكانة(. كذلك ذكر 

 .   3لَجْمِع"ها( أنِّ )المكان(: "الَمْوِضُع، والجمُع أمكنة، كقذاٍل وأْقِذَلٍة، وأماكُن جْمُع ا 393
ابن وقد سار اللِّغويِّون الالِّحقون في سياق المفهوم اللِّغوي المعتمد للفظة المكان، على شاكلة 

ة )َمَكَن(، و 395)ت  فارس ها( بلسان  711)ت ابن منظور ها( في معجم مقاييس اللِّغة مادِّ
ة )َمَكَن(، و ة )َمَكَن(.ها( في القاموس المحي 817)ت الفيروز آبادي العرب المحيط مادِّ  ط، مادِّ

ها( جاء بمفهوم أوسع للِّفظة ُمعتمدا على آراء المتكلِّمين مفاده أنِّ 1205)ت  الزِّبيدي إال أنِّ 
"المكان الموضع الحاوي للشيء، وهو اجتماع جسمين حاٍو وَمْحِوي، وذلك ككون الجسم الحاوي 

 المفهوم االصطالحي له. المفهوم اللِّغوي للمكان منالزِّبيدي . وبهذا قرِّب 4ُمحيطا بالمْحوي"
فهو موطن الستر والوقاية، ألن الكنان  6الخاص "بكينونة الشيء" 5فالمكان يعني "الموضع"

"وقاية كلِّ شيء وستره"
، ألنه 7 . والمكان موضع ذلك المكنون، فهو "في أصل التقدير َمْفَعل 

نًّا له، وقد موضع للكينونة، غير أنه لمِّا كثر أجروه في التصريف مجر  الفعال، فقال وا؛ مكِّ

                                                           
براهيم السامرائي، مادة )َمَكَن(، سلسلة المعاجم العينكتاب  الخليل بن أحمد الفراهيدي، 1 : تحقيق مهدي المخزومي وا 

 .386والفهارس، الصفحة 
ة )َكَمَن(.كتاب جمهرة اللِّغة  2  ، مادِّ
حِّاح في اللِّغة   3 ة )َمَكَن(.الصِّ  ، مادِّ
ة )َمَكَن(.قاموستاج العروس من جواهر ال   4  ، مادِّ
 ، مادة مكن.  1954ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر بيروت،   5
 ، مادة مكن. 1974األزهري ابو منصور محمد بن أحمد الهروي، ثهذيب اللغة، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة،   6
 ، مادة كنن.  1954، لسان العرب، دار الفكر بيروت، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم  7
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ن" وهذا ما يوافق ما ذكره أبو البقاء في تعريفه بأنه:  2وجمعه أمكنة جمع جمعه أماكن 1تمكِّ
" "الحاوي للشيء المستقرِّ

3      
طحي للكلمة ونقل  في حين أنه وفي أغلب المعاجم اللِّغويِّة الحديثة قد اكتفت بالتِّعريف السِّ

ابقون  ما ذكره اللِّغويِّون السِّ
لة اللغوية في المعاجم العربية، تشير إلى أن المكان هو: فالدال. 4

ع المكاني، وتطلق على وكنات الطير والمنازل ونحوها. وأيضا تعني  الموضع، وتعني التوسِّ
االستقرار والوجود والثبات في مكان ما وجمعها أمكنة وأماكن، وبالتالي، فإن المعنى هنا يتفق مع 

 الداللة.
 للمكان: المفهوم االصطالحي -ب

أما المكان اصطالحا فإنِّ له عديد الدِّالالت تبنِّتها ميادين معرفيِّة مختلفة من الفلسفة والعلوم 
 البحتة والجغرافيا وعلم االجتماع وغيرها.

: اتخذ المفهوم االصطالحي للمكان 5المفهوم الفلسفي للمكان -
ل من صرِّ  أفالطون بعدا فلسفيِّا مع الفلسفة اليونانيِّة، ويُعدِّ  ح أوِّ

ه حاويا وقابال للشيء . ويشير 6به استعماال اصطالحيا؛ إذ عدِّ
هذا أن إلى أن المكان عند أفالطون ليس منفصال عن األشياء 
د ويتشكِّل من خاللها ويتفق أرسطو مع أفالطون في  بل يتجدِّ
ر العام للمكان من حيث الوجود والكينونة، فالمكان عنده  التصوِّ

فيه، وكذلك يمكن إدراكه عن "موجود ما دمنا نشغله ونتحيز 

                                                           
 ، مادة مكن. 2001الفراهيدي، الخليل ابن أحمد، كتاب العين، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   1
 ، مادة مكن.  1954جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر بيروت،  ،ابن منظور  2
ب ابن موسى الحسيني، كتاب الكليات ألبي البقاء الكفوي، معجم في المصطلحات والفروق الكفوي، أبو البقاء أبو أيو   3

 ، فصل الميم.   1998اللغوية، تح، عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروت، 
 ينظر على سبيل المثال:  4
ة )َمَكَن(.قطر المحيط: بطرس البستاني،   -  مادِّ
ة )َمَكَن(.، علوم: لويس معلوفالمنجد في اللِّغة واألدب وال  -  مادِّ
ة )َمَكَن(.  -  البستان: عبد هللا البستاني، مادِّ
ة )كون( و)َمَكَن(.   -  المعجم الوسيط، قام بإخراجه ابراهيم مصطفى وآخرون، مادِّ
تأليف لمزيد التعمِّق في تحديد مفهوم المكان )فلسفيا( وجب التعريج على كتاب "نظرية المكان في فلسفة ابن سينا"،   5

، آفاق 1987حسن مجيد العبيدي، مراجعة وتقديم الدكتور عبد األمير األعسم، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة األولى 
 عربية. 

 . 19، الصفحة نظرية المكان في فلسفة ابن سينا   6
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طريق الحركة والتي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى آخر، 
وهو مفارق لألجسام المتمكنة فيه وسابق عليها وال يفسد 

واعتبر  2فهو "السطح الباطن المماس للجسم المحوي" 1بفسادها"
أرسطو المكان قسمين؛ عامًّا وهو الحاوي لألجسام كلِّها، 

ا وهو الح  .      3اوي للجسم الواحد"وخاصِّ
ه  أفالطون وبعد  ثالث خمس أشياء مشتملة على الطِّبائع  أرسطوأخذ االهتمام به يتزايد حتى عدِّ

كلِّها، وهي: العنصر والصورة والمكان والحركة والزِّمان، وعدِّ المكان ُعرضا ال جوهرا. ويمكن أن 
اخليِّة غير  المتحرِّكة للشيء المحتو "ُيستنتج مفهومه للمكان على أنِّه "الحدود الدِّ

. فافترض 4
ه غير متحرِّك. أمِّا المكان عند  يئيِّة لتحديد المكان الذي يحويها وعدِّ فهو  اقليدسبذلك وجود الشِّ

 . 5ثالثة أبعاد هي: الطول والعرض والعمق
كما شغل )المكان( فالسفة اليونان، فقد كان محطِّ انشغال الفالسفة العرب أيضا، لُتصنِّف آراءهم 

 إلى اتجاهات ثالثة هي:-ابن سيناقبل  – فيه
ل: يذهب إلى أنِّ المكان )سطح الجسم الحاوي(، وبه قال  -  الفرابيوالكندي األوِّ

 .6وفالسفة بغداداخوان الصفا و
ل، وهو ما صرِّح به  - ، إذ يعتبر أنِّ أبو بكر الرِّازي الثِّاني: وهو ُمعارض لألوِّ

لهما الكلِّي أو المطلق، المكان ُبعد ال ُمتناٍه، وقد ميِّز نوعين من األ ماكن؛ أوِّ
ن. وثانيهما: المكان الجزئي، وهذا ما ال  وهذا ُيساوي الخالء، وال يوجد فيه متمكِّ
ع في  ره بدون متمكِّن لكنِّه ال ينتهي بنهاية الجسم، بل هو موسِّ ُيمكن تصوِّ

رة للمكان تخرج عما كان عند عرب الجاهليِّة 7الجهات . وفي هذا داللة ُمتطوِّ
                                                           

، الطبعة الثانية، الجزء 1984ينظر أرسطو طاليس، الطبيعة، ترجمة إسحاق بن حنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
 .271، الصفحة 1
، 1984، 2محمد علي عبد المعطي، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، الطبعة   2

 . 125الصفحة 
نية، الجزء ، الطبعة الثا1984ينظر أرسطو طاليس، الطبيعة، ترجمة إسحاق بن حنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  3
 .284، الصفحة 1
4  s Physic   ألرسطو، عنthe Works of Aristotleلة بين العلم  -، ترجمة: ودروس نقال عن العلم فلسفة الصِّ

 .   161والفلسفة: فيليب فرانك، ترجمة: علي ناصف، 
 .197-196، د. عبد الرحمان بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة   5
 .179، الصفحة ابن سينا نظريِّة المكان في فلسفة   6
 . 39-38مصدر سابق، الصفحة   7



 

137 
 

سالم، إذ كان "المكان عندهم دوما هو مكان الشيء، ال ينفكِّ عن وصدر اإل
ن فيه حتى على صعيد التِّصوِّر" المتمكِّ

1. 
الذي عارض فيه سابقيه، في حين أيِّد  ابن الهيثمأمِّا االتجاه الثالث: فهو اتجاه  -

؛ أذ برهن على ما مفاده أنِّ المكان: "هو النهايات ابن رشدبه الفيلسوف 
ه "ُبعدا ُمتخيِّال ُيحيط بالجسم، تكون أبعاده 2الطِّبيعي"المحيطة بالجسم  ، كما عدِّ
 .3وأبعاد الجسم واحدة"

فيعني: "السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر  ابن سيناأمِّا المكان عند  
"ليس بجسم وال مطابق لجسم، بل محيط به، بمعنى أنه منطبق على . وهو 4للجسم المحوي"

ا بالحكماء، أمِّا  الشِّريف الجرجاني. وقد عدِّ 5طباقا أوليا"نهايته ان عند هذا التعريف للمكان مختصِّ
 ابن رشد: "هو النهاية المحيطة لكونها استكماال لألجسام المتحركة 

ير  الكندي أن المكان " )...( والمكان لمِّا كان محيطا ومطبقا بالشيء، والشيء المنسوب إلى 
فالمكان بهذا المعنى -فالمحيط محيط بالمحاط والمحاط محيط بالمحيط –المكان محاط بالمكان 

 6من المضاف".
ويجد إخوان الصفا المكان بالحدِّ األرسطي فهو عندهم "كلِّ موضع تمكن فيه المتمكن، وهو 
النهايات الجسم" ويقف أبو حامد الغزالي مع هذا االجماع )المكان هو السطح الحاوي للجسم 

 7لمكان عبارة عن سطح الجسم الحاوي، أعني سطح الباطن المماس للمحوي".المحوي( فيقول:" ا
الفالسفة المكان " ما يحل فيه الشيء، أو ما  المفهوم العلمي للمكان: يعتبر -

، ليراه علماء الرياضيات 8"يحوي ذلك الشيء ويحده ويفصله عن باقي األشياء
خالل خصائصه  من وجهة نظر هندسية بحتة، ويميِّزه علماء الفيزياء من

 .وصفاته

                                                           
 .181؛ دراسة تحليليِّة نقديِّة لنظم المعرفة في الثِّقافة العربيِّة، بنية العقل العربي   1
 ، موقع فكر ونقد الجابري. 13، مجلِّة فكر ونقد، العدد مشكلة المكان في فلسفة ابن رشدعبد العزيز لعمول،   2
 .179، الصفحة في فلسفة ابن سينانظريِّة المكان   3
)نقال عن المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسيِّة واإلنجليزية والالِّتينية: د. جميل صليبا،  94، الصفحة رسالة الحدود  4
 (.2/412ج
 .60، ص13، العدد ، مجلِّة فكر ونقدمشكلة المكان في فلسفة ابن رشد عبد العزيز لعمول،  5
 . 387، 1957، تح محسن مهدي، بيروت، روفالحالفرابي،  6
 .317، الطبعة الثانية، الصفحة 1961، تح سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، مقاصد الفلسفةأبو حامد الغزالي،   7
 .9، الصفحة 1987، بغداد، : نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، الفنون والشؤون الثقافيةحسين مجيد العابدين  8
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اعتبر علماء الفيزياء أنِّ المكان متحرِّك، وذلك خالف نظريِّة أرسطو فيه، ليثبت هذا الرِّأي كلِّ 
ه أيضا غير ثابت إلمكان تأثره أينشتان  . كما أكِّدأينشتاينو نيوتنمن  على نسبيِّته، وعدِّ

مِّا المكان هندسيا فهو: "وسط غير بالجاذبية، وبهذا يكون المكان عند الفيزيائي ذاتيِّا ال واقعيِّا. أ
محدود يشتمل على األشياء، وهو ُمتصل ومتجانس ال تميِّز بين أجزائه، وذو أبعاد ثالثة هي 
ذا ُجمع بين الزمان والمكان في تصوِّر واحد نشأ عنهما مفهوم  الطول والعرض واالرتفاع )...( وا 

  1عرض واالرتفاع والزِّمان".جديد هو المكان الزِّماني، وله أربعة أبعاد هي الطول وال
عموما، عندما يذكر المكان فهو: موضع العيش واإلقامة، وموضع السفر والهجرة، وهو الحيز  

مجرد وسيلة لغوية "فالمكان  .الذي يحوي اإلنسان وأنشطته، ويتسع ليشمل األرض بما عليها
المكانية بين األجسام ال تستعمل للتعبير عن هذه العالقات وهم )الفالسفة( يرون أن العالقات 

تحتاج إلى وجود شيء ملموس قائم بذاته اسمه المكان إال بقدر ما تحتاج العالقة بين متساكني 
وهذا يعني أن المكان مجرد اصطالح دال على وجود، وهذا الوجود: بشر،  .2"بلد ما شيئا ملموسا

ا فإن مفهوم المكان ال يفهم بيوت، مصالح، عالقات، ومن وراء ذلك هناك أفكار ورؤ  تتوالد. لذ
نما في العالقة الجدلية التي بين اإلنسان والمكان  .من خالل الوصف المادي فحسب، وا 

 
  :3المكان الحاوي . 2

أوجدت الطبيعة أشكال أفضيتها في نسيج ُمتآلف من التِّمثِّالت والتِّقاطعات تبعا 
اءها تلك األفضية، تبنِّاها بالعمل عليها لنواميسها وقوانينها المرافقة للزمن، وجد اإلنسان نفسه إز 

                                                           
 .191، الصفحة الفلسفيالمعجم   1
 .12، ص1998، ترجمة د. السيد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، "المفهوم الحديث للزمان والمكان"ديفيز،  2
المكان عند أهل اللغة: الموضع الحاوي للشيء، وعند بعض المتكلمين أنه عرض، وهو اجتماع جسمين حاو  -مكن  3

الجسم الحاوي محيطا بالمحوي، فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين. قال:  ومحوي، وذلك أن يكون سطح
ذا ألقوا منها مكانا ضيقا ]الفرقان/58طه/]مكانا سو   [ ويقال: مكنته ومكنت له فتمكن، قال: ولقد مكناكم في 13[، وا 

[، ونمكن لهم في 57م نمكن لهم ]القصص/[، أو ل26[، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ]األحقاف/10األرض ]األعراف/ 
[. وأمكنت 13[، وقال: في قرار مكين ]المؤمنون/55[، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ]النور/6القصص/]األرض 

[ وقرئ: على مكاناتكم )وبها قرأ شعبة عن 93اعملوا على مكانتكم ]هود/ :فالنا من فالن، ويقال: مكان ومكانة. قال تعالى
متمكن ذي قدر ومنزلة.  :[ أي20(، وقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين ]التكوير/ 260انظر: اإلتحاف ص  .عاصم

(: 5/387[. قال الخليل )العين 49ومكنات الطير ومكناتها: مقاره، والمكن: بيض الضب، وبيض مكنون ]الصافات/
 .10/294قل عن التهذيب المكان مفعل من الكون، ولكثرته في الكالم أجري مجر  فعال )وهذا الن

وقال ثعلب: يبطل أن يكون مكان فعاال؛ ألن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك. فقد دل هذا على أنه 
 .مصدر من )كان( أو موضع منه. انظر: اللسان )مكن(، فقيل: تمكن وتمسكن، نحو: تمنزل
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فأنتج فضاءاته تبعا للحاجة وامالءات الطبيعة، وتبعا لما يبنيه معهما من عالقات تبادليِّة، 
لت مالمح إبداعاته. بناءات احترمت تفاصيل الحياة، راعت تقلِّب الفصول  استنتج أفضية شكِّ

لين. مساكن أدركت بفطرتها وطيد واستوعبت دورات التاري ، مازلنا نصغي فيها إلى نبض  األوِّ
 عالقتها باألرض والبيئة. 

إنِّ المجال الحاوي هو الذي ُيكسب التِّشكيل المعماري نظاما من المعاني والدِّالالت، 
ل إلى ظاهرة سيميولوجيِّة ترسم  إنِّه مجال تواصلي نظرا لما يعكسه من نظم ثقافيِّة وفكريِّة تتحوِّ

امها الفكر مع محيطه. على هذا النِّحو لم يعد المجال الحاوي مجرِّد العالقات والتِّصوِّرات التي أق
ُل ال  إطار وحاو باهت بل استحال فاعال في عمليِّة التِّشكيل ليحقق العالقة التشاركيِّة، فالُمتشكَّ

 ُيدرك إالِّ في تواجده في الفضاء.
بين ان الشكل في عمائرنا التقليدية عامة والسكنية خاصة هو حصيلة تفاعل جدلي 

رين هما المطلب االجتماعي والتقنية االجتماعية، وان الفرد هو من يقوم بهذا التفاعل اذ ال  مقرِّ
يتحقق اال عن طريقه ومن خالله، وما الشكل إالِّ ظاهرة للكيان الذي تحقق كحصيلة لهذا 

ل أبنيتنا، وبالتالي فإنها تشكلنا" 1التعامل. ويه المسكن محكوم بحا. ف2ونحن "كما يقال نشكِّ
)الفضاء(، لعلِّ توافقهما ُيحقِّق الخطاب اإلبداعي ضمن ما يبنيانه من عالقات تبادليِّة، "بحيث 
توجد عالقة ترابط وتفاعل بين أفكارنا وتصرفاتنا والمحيط الذي نعيش فيه. إذ يؤثر الفكر في 

  3التصرف ثم يؤثر التصرف في المحيط ثم يؤثر المحيط في الفكر وهكذا تختم الذاكرة".
الذي يحتوي الوجود المادِّي لألشياء التي تتوزِّع على -يتجاوز الفضاء السكني التقليدي  

د الصورة الذهنيِّة لمجموع العالقات -خريطة أبعاده  دور الحاضن والُمحتضن إلى التِّدخِّل في تجسِّ
كل التي يقع إقرارها بمجرِّد التواجد المادي للشِّ

المعنوي قد . ولعلِّ هذا التداخل للوجودين المادي و 4
 أنبنى عالنية في تشكِّل سكننا. 

                                                           
 .209، الصفحة 1995رياض الريس للكتب والنشر، لندن ، "حوار في بنيوية الفن والعمارة"رفعة الجادرجي،    1
، 1997، ديسمبر 181مجلة القاهرة، العدد مقدمة في العالقة بين العمارة العربية والفنون، محمد عبد السالم العمري،   2

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.
3Gustave-Nicolas Fisher in, psychologie de l’environnement social, Ed. Dunod, Paris 1997, 

page 57.      
ده الجوانب الروحانية، والفنية، والمناخية، واالجتماعية، بجانب الجوانب   4 د حسن فتحي أن الشكل المعماري تحدِّ "يؤكِّ

انية، ، مركز الدراسات التخطيطية والعمر المعماريون العرب: حسن فتحيالوظيفية واالنشائية والمادية". عبد الباقي إبراهيم، 
 .134، الصفحة 1987
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II.  :الّسكن كمخزن داللي متجّدد 
 

 . سكن وقراءات:1
لعلِّه في قراءتنا للمكان نتجاوز ماديته إلى عالمات المكان؛ فهو "ليس فضاءا فارغا، ولكنه مليء 
ن بالكائنات وباألشياء، واألشياء جزء ال يتجزأ من المكان، وتضفي عليه أبعادا خاصة م

 . 1الدالالت"
إن المكان الذي نحيا فيه ليس سلبيا وال صامتا، ولكنه يحمل داللة تتخلل جميع األبعاد  

"المكان هو الحيز الحاوي على صي  من واإلحداثيات واألركان والظواهر الطبيعية واألشياء. و
ني نظامه األشكال ُتملي أعرافاا وتوجهات فكرية ومشاعر حسية فُيملي على الالوعي اإلنسا

ن ثالثي التركيب؛  وسيرورته، واالنتماء للمكان يأتي لفعل الذات المتوارثة، وبذلك فالمستقرِّ ُمكوِّ
أضالعه اإلنسان والمكان والزمان، وصاغ اإلنسان زمانه في المكان، وشكل مكانه في الزمان، 

ان بالزمان ُيشكل . لعل اقتران المك2وبالتالي فإن الزمان والمكان يؤثثان لخصوصيته الثقافية"
 البعد الرابع المكمِّل ألبعاد المكان الثالثة، وهما المؤسسان لمفاهيم فكرية مجردة. 

والعمارة جزء من العمران المنتمي إلى المكان، وهو المسرح الطبيعي للبيئة، فعالقة المعمار  
ومنحى وطرز ولون  بالبيئة التي ولد ونشأ فيها تؤثر على اتجاهه المعماري، وعلى تفضيله التجاه

دون آخر، فالمعمار الذي ال ينطلق من شروط المكان والبيئة والحضارية التي ينتمي إليها يسيء 
 .للمكان أو يعبث به، أو يزعزع أساساته الثقافية والمعرفية، وينزع عنه هويته

هو مد  فالتجربة المكانية تعتمد على التقبل العقلي، ما يؤثر علينا كبشر في منهج التقبل  
اتساع أعماق العقل في الرؤية والقدرة على بناء أبعاد تجربة مكانية جديدة، تقوم على اتصال 
الحواس بكينونة المكان. فاإلنسان يحمل ترسبات انطباعات مكانية سابقة فتكون منحوتة في 

ؤكد مساحات عقلية مرتبة يستطيع اإلنسان البناء عليها أو تفاعل اإلنسان في المكان هو ما ي
 شعور وجود اإلنسان.

                                                           
 .48، ص2002، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، العالمة والداللةسيزا قاسم،   1
السويد(، ورقة بحثية؛ "مسرح المكان في الفضاء العمراني  –علي عبد الظاهر ثويني )مهندس معماري من ستوكهولم  2

 بدولة قطر تحت عنوان” كتارا“المؤسسة العامة للحي الثقافي  ( بتنظيم من2014والمعماري"، ملتقى كتارا للفنون أفريل )
 ".العمارة والفنون: طاقة المكان كمثير إبداعي للفنان"
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المعمارية بقراءة الفضاء الداخلي/النفسي، والفضاء  تكون متابعة الممارسة  
الخارجي/االجتماعي وذلك بتحديد دورهما في صياغة الوجود االنساني الذي لم يكن مقتصرا على 

كن، لنعلِّق تاري  المكان ونتبنِّاه بوصفه نسيجا من تج نما على فعل السِّ ارب حيِّة الساكنين وا 
د أزمنته، فالزمان بهذا المعنى أثر فاعل من آثار المكان ال محض متداخلة ُتغني المكان وتعدِّ 
.  إنِّ ما يفكر فيه منظرو الفضاء السكني معماريا هو ما يفكرون فيه وعاء الستيعاب األحداث

عمارة منظومة حياتيا، فالعمارة ليست بناء كتليا صلباا، بقدر ما هي خلوة للنفس كي تستقر. فال
 .  1مكانية يتكلم عبرها الفضاء كما يقول يوري لوتمان

اللة بشكل   التنقل في الفضاء واألمكنة تشكِّل في مجملها شفرات مكانية، تسهم في إنتاج الدِّ
ريا، تصبح العالمات فيه  إضافي، إذا قرئت بعناية. فالشفرات السيموطيقية "توفر إطارا تصوِّ

. ليس المكان 2تفسيرية تستخدمها الجماعات أو التجمعات التأويلية"مفهومة، أي أنها أدوات 
مجرد عالم مادي يحيط بنا، إنه يؤطرنا، ويستوعب ذواتنا وأفكارنا، ويحتضن عالمات ثقافتنا، 
وتظل معالمه مغروسة في ال وعينا، وعندما تذكر أمامنا، أو تطفو على سطح ذاكرتنا، تأتي 

    3.ها، وأيضا قيمهاومعها كل إيحاءاتها، ونتوءات
ولعلِّ في مآثرنا العربية ما يدعم قولنا، إذ أنِّ أعرابيِّا رأ  ابنا له يختطِّ منزال بطرف عصاه،  

ن شئت ضيِّقت"، وفي حركة  عت، وا  فدنا منه، وقال:" أي بنيِّ إنه قميصك، فإن شئت وسِّ
سو   –ألول وهلة  –األعرابي تلك جملة من الحقائق المرتبطة بفلسفة المكان قد ال نجد فيها 

حت أرجاؤه، أو ضاقت  عة والضيق الماديين، ويقف نظرنا عند البيت، وقد تفسِّ إشارة إلى السِّ
 أقطاره، وغدت حرجة تعوق الحركة واالنبساط. 

ي قليال، وتجاوز المنزل إلى القميص، يكشف شيئا جديدا في معضلة المكان، بيد أنِّ التروِّ  
-وهو يكتسب خصوصية القميص-د اإلنسان. وكأن المنزل مادام القميص ألصق األثواب بجس

                                                           
1 Youri Mikhailovich Lotman est un sémioticien, philologue, spécialiste de la littérature et 
historien de la culture estonienne et spécialiste en slavistique. 

، ترجمة: د. شاكر عبد الحميد، منشورات "معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات "السيموطيقادانيال تشاندلر،  2
 .30، ص2002أكاديمية الفنون، القاهرة، 

ن أقطاب مدرسة شيكاغو التي ركزت على دراسة ) هم م"وروبرت بارك"، "كل من "إرنست بيرجيس"، "لويس ويرثلعلِّ  3
التنظيم الفيزيقي للمجال المديني لشيكاغو األمريكية وأشكال البناء والعموان الذي يعكس في نظرهم ثقافة الجماعة التي 

ني، في دراساتهم وأبحاثهم المستفيضة حول المجال المدي تستوطنه، ويركزون في أبحاثهم على المظاهر الثقافية للمجال(
قطب رحاها، وهذه الفكرة تعتبر من أهم القواعد التي  المجال المادي ليس مجرد مادة بال روح وضمير والتي تشكل عبارة

تأسس عليها الدرس االنثروبولوجي والتاريخي حول العمران وفنونه وكذا أشكاله، والتي تعكس ثقافة وروح مجتمع من 
 .المجتمعات خالل حقب تاريخية من حياتها

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mioticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slavistique
http://ta9afia.blogspot.com/2013/08/blog-post_5.html
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الف داللة جديدة، تجعل راحة الجسد ال  يصير امتدادا للجسد ذاته، يجد فيه نعت االنبساط السِّ
نما تمتدِّ لتشمل المكان كلِّه، بل وأكثر من ذلك، قد يكتسب المكان  تقف عند حدود أعضائه، وا 

فتسري فيه أحاسيس صاحبه جيئة وذهابا، في في أثر رجعي، من الجسد انبساطه الخاص، 
 تبادل يعطي للمكان حياة، يتعذر على النظرة العجلى استكناه أسرارها. 

الفضاء السكني هو مكان الساكن. مكان يفقهه صاحبه جيِّدا على اعتبار أنه   
ب منظِّره، هو من أقامه وفق حاجياته وحسب اعتبارات هو عالمها. ينشأ الفضاء السكني بتراك

وحدات مختلفة الوظائف تتزايد تباعا وبنسق تطوِّري. إن اجتماع الوحدات على اختالفها ترتسم 
اكن بالمكان يكون من الموقع إلى الواجهة وصوال إلى  تراتبا وفق حكمة مقصودة. فوعي السِّ
ن بنائه  "طقوس" التعامل مع األفضية الداخلية للسكن. أن تعي المكان بمعنى أن تتمثل تكوِّ

تكون المساكن فق مفرداته وتراكم معانيه. فالتعامل مع المكان يجعلنا في عالقة مباشرة معه. وتوا
منتشرة في عشوائية منظمة تجاري طوبوغرافيا األرض، نموِّها رهين نتوءات ُمستقرِّها، في تبعيِّة 

 انتقائيِّة إلمالءات الطبيعة.
 . سكن ودالالت:2

نِّ في ا   لفضاء المتاح وما يتوزِّع إليه بين البيوت إنِّ في األحجار آليات تقرأ، وا 
لعالمات خطاب. علِّها تلك العالمات تتداول، تتناقل لتكون ذاكرة مجتمع. جدران صمِّاء تنبت 
من البالط الذي نسير عليه، تحوطك الجدران بأبوابها المتباعدة والنوافذ الصغيرة. نسيج ليس 

ة حيث تقوم. إنها رموز ُمدنها وانتماء الناس أطالال مهجورة، أو خرابا، مباني "هي رموز لألمكن
إلى مدنهم هو عبر ديمومة الرموز فيها، فالرمز هو داللة االنتماء إلى األمكنة، وحامل الهويِّة. 
وهو قبل ذلك، مكان الذاكرة الجماعية بامتياز: والذاكرة الجماعية هي أحد روابط الناس 

  1األساسية."
هو ما يجب معرفته وفعله ضمن جماعة تتعرف إلى ذاتها بذلك  من المتعارف أنِّ ما يتم تناقله

أو تتخيِّل عبره هوية جماعية دائمة. لعلِّ المتداول بين أفراد التجمع السكني الواحد من عادات 
 وتقاليد تستحيل أعرافا وربِّما قوانين تسيِّر تحرِّكه وتحكم عالقاته. 

ه، لترتسم مالمحه تناصفا عموما، تشكِّل سكننا التقليدي وفق حاجيات متساكني  
بين االنسان والطبيعة. فالمسكن ال يقتصر على فعله الوظيفي، بل يتجاوزه ليشمل نطاق السكن 
 وتنظيم المكان وأنماط الحياة وأشكال التنظيم االقتصادي واالجتماعي واألنظمة الرمزية والدينية. 

                                                           
 .203، الصفحة 2010، دار الفارابي، بيروت لبنان، الطبعة األولى العمارة الى المدينة رهيف فياض، من  1
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ي شكل تعبير إن العمارة السكنية هي مبدعة للمد  ولعالقات مكانية؛ فه  
كلية مفهوما )متغير المحتو ( للمكان وتنمِّ عن إدراك معيِّن لهذا  اجتماعي أساسا تستخدم لغته الشِّ

منظمة بما يكفل استمراريتها وبحيث تعمل للحفاظ  –بوعي او بغير وعي  –المجتمعات المكان، ف
، 1باستمراريته" على جوانب من ماضيها "فإن الوعي بالماضي في حقيقته إنما هو وعي المجتمع

كذلك أن تركيب المجتمع نفسه أحد أهم العناصر التي تضمن استمراريته من  بوكوكوير  
الماضي إلى الحاضر. لذا فإن المجتمعات تتصور ماضيها عادة بطريقة تكفل استمرارية تركيبها. 
 ويدلِّل على ذلك بأن المجتمع قد تكون له صور عديدة للماضي وأشكال من التعلق بصور
الماضي مثلما له عالقات ماضية. وقد يكون له أيضا صور عديدة من الماضي، وعالقات بتلك 

ور كما له عناصر من االستمرارية. الصِّ
2   

د    ولكن هندسة البناء التقليدي ليست مجرِّد تجسيد مادي لتصوِّر ما، فعندما تحدِّ
اة تقنية للبناء، فإنها محمل من أماكن فإنها تجعل منها مستوعبا رمزيا. وقبل أن تكون الهندسة أد

الرموز التي يمكن تشفيرها في تعابير كونية أو غيبية. "إن كلِّ بناء وانشاء وتعمير ينطوي على 
شيء من عصره أي يخفي مرتكزات أيديولوجية. لعلِّه وبتحليل األمكنة والبناءات الرمزية بخاصة 

 . 3اإلدالل"وما ت من حفر في المخيال االجتماعي وعالقاته بسيرورة 
بناءات تأتي أشكالها من مجالها، ترثها فُتورثها، تتعلِّم منها، تعيد تشكيلها في   

واصل وديمومة تدعو إليهما نيِّة الظاهرة في البقاء فتلجأ إلى البحث في الذاكرة صورتها 
م مع مجالها المتوارثة. فتعتمد العمارة التقليدية على المهارات المحلِّية للتعبير عن ذاتها في التأقل

 لتحقيق حاجياتها حسب عادات وتقاليد المجموعات البشرية التي تفرزها. 
وتعتبر الرغبة في البقاء واالستمرار من أهمِّ هذه الحاجيات في محاولة تأقلم   

أصحابها مع التغيرات المناخية والطبيعية. لذلك فهي تعتمد مبدأ االكتفاء الذاتي ثم تتحرك وتنمو 
عملية انشاء جديدة، "إذ تولد في مجالها وتنمو فيه حسب الضرورة ومع ذلك هي  تدريجيا في كلِّ 

قابلة للتقليد والتناقل والتغيير ألنها إنتاج طبيعي عضوي ينطلق من الذاكرة الجماعية والتراث ال 
ويهدف هذا التقليد إلى توثيق المعارف للحفاظ على  4يخطط له مسبقا بل يعتمد التقليد المتوارث."

                                                           
1  J. G. A. Pocock, Les origines de l'étude du passé : une approche comparative dans les 
études comparatives dans la société et l'histoire, 1961, page 62. 

 .71ا 65، ص1986، 9، مجتمع عمران عدد ، العمارة بين التِّراث والمعاصرةح الهذلولصال  2
، الهندسة المعمارية المعاصرة من أنطولوجيا المُقام إلى إيثيقا البيت أو "هل حُسن لنا العالم مُستقرِّا ومُقاما؟"خالد البحري،  3

 .2015/ ماي 261، العدد 29الصفحة مقال من مجلة الثقافة الشعبية 
بداع، الصفحة شنني المعلم والذاكرة" –"رقود السبعة ليلى الدعمي،   4  .4، العدد 13، مجلة تراث وا 



 

144 
 

اتها وعلى تواتر سلوك التناقل عندها في حذق مهارتها وتطوير أساليبها حسب تفاعالت أفرادها ذ
 التي تطوِّع مهاراتها لتسديد حاجياتها واثبات كيانها. 

نستنتج الذاكرة/الرمز من التعبيرات المادية والسلوكية لالمتدادات الرمزية   
تتماها فيها  مارسال موسهرة كلية بتعبير المرتبطة بالممارسة السكنية، بما يجعل السكن ظا

األبعاد وتتقاطع الدالالت في نوع من التوافق الديناميكي تكشف عنه سيرورة الرمز. لعلِّ الوجه 
المعماري للسكن ال يمثل سو  الجزء الظاهر من ممارسة السكن في أبعاده المادية والوظيفية 

عناصرها بساطة، إلى نظام رمزي يعطي لها  والرمزية منظورا إليها كوحدة تخضع، حتى في أشدِّ 
امت. والسكن في ما دام  1معنى، لذا "فالسلوك نفسه رمز" ينطوي على حدِّ أدنى من التمثل الصِّ

سياق المجتمع التقليدي هو حقل من السلوكيات الرمزية التي تنشأ وتتوالد في بناء متنام متواز 
لمعماري يجب ان يدعم المعاني الموجودة في مع بناء السكن منذ لحظة التأسيس. "وان الشكل ا

 .2الذاكرة الجماعية"
إنِّ الفضاء ليس حضورا خارجيا قائما بذاته بل هو موضوعي غير منفصل عن تصوِّرات الفرد 
وتمثالته الداخلية ممِّا يقيم الدليل على أنِّ الفرد هو الذي يشكِّل فضاءه بما استقرِّ في ذاته من 

والبيئة حيث  االنسان بين التفاعل ضمن الفضائي للسلوك الساسيةا العمليات تدخلتصوِّرات. ل
ي عمليات خالل من المكان وعن البيئة عن المعلومات على االنسان يحصل  االدراك الحسِّ
 فيه وشكله ودرجة االحتواء حجمه المكان في االنسان يتحسس حيث ولمكوناته المكان لعناصر
سه ما االنسان ويدرك  وتنظيمها المعلومات نتيجة الكتساب تتم التي الدراكا عملية بفعل يتحسِّ
 الخبرة معينة، وتؤدي مفاهيم لغرض تكوين استرجاعها عند الضرورة على تساعد بطريقة وخزنها
  في ذلك. مهما دورا والتعلم السابقة

                                                           
1  Sapir, Edward, anthropologie, traduit par chr, baudelot et p. clinquart, paris, editions de 
minuit, 1971, page 72. 

مجلة المستقبل العربي، ثنائية الثقافة والتأري  في العمارة الخليجية المعاصرة"، "تحوالت الهوية العمرانية: النعيم مشاري،  2
 .110، الصفحة 2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،263العدد: 
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 في مصر خالل عصور وزعيمها َعرَّاف القرية
 ما قبل التاريخ وبداية األسرات 

 
 زينب عبد التواب رياض خميس                                                     

 أسوان جامعة-كلية اآلثار  –مدرس أثار مصرية 
 الملخص
عرفت مصر االستقرار بشكل واضح منذ العصر الحجري الحديث، وصاحب هذا       

االستقرار نشأة القر  والمدن، وال شك أن هذا االستقرار كان قد تطلب وجود حاكم أو زعيم في 
رية يضمن أمن وسالمة القرية وانتظام الحياة فيها، ولقد أوضحت األدلة األثرية أهمية كل ق

الحاكم سواء من خالل النقوش الصخرية، أو من خالل عادات الدفن ومد  ثراء المقابر بما 
 حوته من متاع جنائزي أشار الى أهمية المقبرة ومكانة صاحبها.

التاري  مجرد حاكم للقرية له الكلمة العليا على أهلها لم يكن الزعيم في عصور ما قبل         
نما كان أيضَا َعرَّاف القرية وطبيبها، وكان حلقة الوصل بين أهل القرية وبين اإلله أو  فقط، وا 
القوة الغيبية العظمى التي يأملوا أن يتصلوا بها من خالل هذا الزعيم، ولقد تميز الزعيم بهيئته 

طاء الرأس الريشي الذي ظهر على رأسه في العديد من النقوش المميزة ولباسه السيما غ
الصخرية بالعديد من مواقع الصحراوات المصرية الشرقية والغربية خالل عصور ما قبل التاري ، 

 والزال زعيم القرية له نفس الدور واألهمية في العديد من القبائل البدائية في أفريقيا حتى اآلن.
لى جانب كل ذلك كان هو كبير الرعاة في رحلة الصيد، بل كان هو الذي َعرَّاف القرية او       

يضمن نجاح وازدياد حصيلة الصيد برقصاته الطقسية وتقمصه لهيئات العديد من األشكال 
الحيوانية التي كان أهل القرية يرغبوا في اصطيادها، كأن يقلد هيئة وعل أو غزال أو أسد أو 

غية إخافة الحيوانات واإليقاع بها وصيدها. إذاا فزعيم القرية كان يرتدي قناع أو قرون حيوانية بُ 
 بمثابة المحرك للقرية والمدعم لها والمسيطر على أهلها في إيقاع منتظم ليس به أي شذوذ.

وبالتدريج أصبحت سمات الزعيم جزء من صفات الحاكم في عصر بداية األسرات، فكان      
ن الزعيم كقائد والزعيم كحاكم، فأصبحت الزعامة أحد أهم من الصعب حينئذ أن يتم الفصل بي

 صفات الملك الحاكم.
 الكلمات الدالة

 َعرَّاف، المجتمع، الرعي، الصيد، االستقرار(ال)القائد، الزعيم، الحاكم، 
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The village Diviner and leader in Egypt during 
 Prehistory and early dynasty 
Key words 

(The ruler, the leader, the diviner, society, the hunt, the tribe, the 
Stability) 
Abstract 
Stability was known in Egypt since the Neolithic period, Where the 
emergence of The first villages and towns were established, there is no 
doubt that this stability necessitate the presence of the ruler in each 
village to ensure the security and safety of it, Archaeological evidence 
also has shown the importance of the ruler whether through rock 
inscriptions, or through Funeral goods which pointed to the status of the 
ruler through the richness of his tomb. 
The ruler status can be conceived during prehistoric times by referring to 
The current primitive tribes; where the ruler was not just a leader of the 
village but he was also as spiritual mediator So to speak, he was 
mediated between the people and the god who they hoped to 
communicate with him, So the leader had an important social role in the 
prehistoric village 
The ruler in prehistoric times was distinguished by its distinctive form 
and clothing, especially the feather headdress that appeared on its head 
in many rock inscriptions in many sites in the eastern and western 
Egyptian desert. 
A lot of rock inscriptions were showed the ruler accompanied by flags or 
symbols bearing signs relevant to specific territories or places, which 
sometimes showed the leader's form, were  
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  This indicates the knowledge of organized tribalism at the time. 
The village leader still has the same role and importance in many 
primitive tribes in Africa so far. 

The leader of the village was the commander of the hunt expedition, and 
he ensured the success and increase of hunting by his ritual practices in 
order to Intimidating animals and hunting them. 
So, the ruler was the organizer of the village who supported and 
controlled the people in A regular situation without any aversion. 

 
 مقدمة

ان الزعامة من األمور الهامة التي كان لها مكانتها في عصور ما قبل التاري ، إذ كان الزعيم 
بمثابة المنظم للمجتمع والموجه له، ومن ثم يحاول البحث القاء الضوء على دور الزعيم في 

 ي عصر ما قبل وبداية األسرات.عصور ما قبل التاري  في مصر وما آل اليه هذا الدور ف
 مشكلة البحث:

من هو القائد، ومن هو المقصود بالزعيم، وهل الزعامة المقصودة بالبحث هي زعامة الحكم      
أم زعامة القيادة الُعرفية؟ وهل الزعيم كان هو نفسه الحاكم أو الملك أم ان الزعامة كانت صفة 

لوك األوائل؟ تساؤالت عدة سيتناولها البحث بالشرح تحولت فيما بعد الى الحاكم واتصف بها الم
والتفسير في حقبة زمنية لم تعرف الكتابة صراحة اال في نهايتها )بمشارف األلف الثالث ق.م(، 
ومن ثم فالفيصل في اإلجابة على هذه التساؤالت إنما يتأتى من خالل دراسة األدلة األثرية 

 ذات أهمية وداللة اجتماعية واضحة.المتنوعة من نقوش ورسوم صخرية، ومقابر 
 ومراحل تطورهالتنظيم االجتماعي 

ان الحديث عن التنظيم االجتماعي أو شكل المجتمع في مصر خالل عصور ما قبل        
التاري  يعد من األمور الصعبة والشاقة في ظل غياب الوثائق الكتابية التي تتحدث عن طبيعة 

لمصري القديم آنذاك، وربما كانت األنماط المعيشية التي اعتمدها الحياة االجتماعية التي عاشها ا
إنسان ما قبل التاري  في حياته االقتصادية كان لها الدور األساسي والواضح في شكل 

( وال يمكن الجذم يقيناا بوجود هيكل 138، ص 2010التشكيالت االجتماعية. )أبو غنيمة، 
ل عصور ما قبل التاري ، اال أنه يمكن القول إن إداري بالمعنى المتعارف عليه في مصر خال
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الوظائف واألدوار الرئيسة للقيادة في المجتمع البدائي كانت جماعية تقليدية، وليست سياسية أو 
 ( 138، ص 1982دنيوية. )مونتاغيو، 

فلقد عاش االنسان في العصر الحجري القديم بمراحله الثالث )األسفل واألوسط واألعلى(       
ى شكل جماعات متنقلة، اعتمد على الصيد وااللتقاط والجمع كإسلوب اقتصادي لتأمين عل

مستلزمات المعيشة، وبناء على ذلك فإنه كان دائم التنقل بحثاا عن الطعام ولم يعرف االستقرار 
الدائم بل سكن الكهوف والمالجئ الصخرية وأماكن العراء، مما يعني صعوبة وضع تصور 

ن كانت بطبيعة الحال حياة بسيطة تعتمد على اقتصاد اليوم لطبيعة الحياة ا الجتماعية آنذاك، وا 
الواحد. ولقد اتسم هذا النمط المعيشي باالعتماد الكامل على الطبيعية في توفير طعام اإلنسان؛ 
دون تدخل فعلي من االنسان في عملية إنتاج الطعام، كما امتازت هذه المرحلة بالملكية العامة 

وما عليها ملك للجميع، لم يكن لفرد بعينه شيئاا فيها، فلم يكن هناك ما يعرف بالملكية فاألرض 
لها التي ُتشكل بنية اجتماعية أو  نما كانت الملكية جماعية ألفراد الجماعة البشرية كِّ الخاصة، وا 

 (140، ص 2010)أبو غنيمة،  نسقاا اجتماعياا قائماا بذاته.
المكان الى اعتماد المصري القديم في البداية على حرفة الصيد وهكذا أدت طبيعة البيئة و     

والجمع وااللتقاط في العصر الحجري القديم، وقضت تلك الحرفة بضرورة أن يكون هناك تنظيم 
اجتماعي من نوع ما يمنع إغارة أي قبيلة على األخر ، وذلك كأي مجتمع بدائي بسيط، وكانت 

ئ لها أسباب الدفاع عن تلك الحقوق بما في ذلك التماسك كل قبيلة تتخذ نظاما اجتماعيا يهي
 (227، ص 2017والترابط ووجود رئيس يقبض على زمام األمور. )جراية، 

وبعد تحول االنسان من حياة التنقل والترحال الى حياة االستقرار في مكان واحد سواء في        
لمجتمع، وُتسير أمور القرية وتحل قرية أو قبيلة، كان البد من وجود سلطة أو قيادة تنظم ا

النزاعات بين أفرادها، ال سيما وأنه كان قد ترتب على ممارسة اإلنسان للزراعة توفر فائض في 
بعض المناطق وحرمان مناطق أخر ، مما أوجد صراعات تطلبت وجود قوة سياسية معنية 

لتركيب االجتماعي. بحماية المحصول، وقد أد  ذلك إلى ظهور طبقات متباينة فيما عرف با
 (136، ص 2018)خليفة، 
وال شك أن تجمع المساكن أد  الى ظهور القر  ونشأة المجتمع القروي أو القبلي على أقل       

تقدير خالل العصر الحجري الحديث، مما أد  الى ظهور العديد من العادات والتقاليد 
ى مجريات األمور السيما بعد ازدياد االجتماعية التي تطلب تطبيقها وجود زعيم وقائد يسيطر عل

، ووقع هذا الدور على شيو  أو (Raffaele, 2003, P.102)عدد السكان ومعرفة الزراعة 
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زعماء القبيلة مما أد  الى خلق النواة األولى لظهور الكيانات السياسية إبان فترة فجر التاري . 
 (229، ص 2017)جراية، 
نما أيضاا في وكانت األدلة األثرية خير ش       اهد على ذلك ليس فقط في وادي النيل ودلتاه، وا 

صحراوات مصر الشرقية والغربية، فقد ُعثر في منطقة النبتة بالصحراء الغربية خالل العصر 
الحجري الحديث على مجموعات من صخور الميجاليث ودوائر لحساب فصول السنة وقبور 

ون مثل هذه التكوينات الصخرية المتعمدة قد ( ، والبد وأن تك140، ص 2018ركامية )خليفة، 
تطلب تشييدها تنظيما اجتماعياا ال يكتمل إال بوجود زعيم أو قائد للمجموعة، وألن الشيء بالشيء 
يذكر فال شك أن صناعة كٍل من الفخار واألدوات الحجرية كان أيضاا قد تطلب وجود تنظيم 

، 2018)خليفة،  .لفخار بتقنياته المعقدةاجتماعي من نوع ما أثمر عن تطور معرفة صناعة ا
 ( 140ص 
ويمكن تأري  بداية ظهور التنظيم االجتماعي في مصر القديمة الى النصف األول من       

وذلك بناء على الدراسات اإلحصائية  (Fattovich, 2012, P.259)األلف الرابع ق.م 
عليها في مواقع ُأرخت بعصور ما قبل  والقياسات التأريخية للعديد من البقايا األثرية التي عثر

فمنذ نهاية  (Hassan, and Serrano, 2006, P.687)التاري  وبداية عصر األسرات. 
األلف الرابع ق.م أصبح تركيب المجتمع المصري أكثر وضوحاا وُعرفت فيه سمات القوة والتنظيم 

كانوا  (Fattovich, 2012, P.266)السياسي، وظهر عدد من األفراد ملكوا زمام األمور آنذاك 
 ,Tassie, 2008)هم زعماء أو حكام األقاليم وكانت لهم مقابر خاصة في جبانات منفصلة. 

P.25)  ولقد تبين وجود وضع اجتماعي منظم في العديد من مواقع عصور ما قبل وبداية
لك األسرات في مصر، وكان لكل منطقة أو مجتمع زعيم قائم على تنظيمه داخلياا، وتطلب ذ

وجود قوة اقتصادية وسياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات، وكان على رأس هذه المواقع ذات 
 (Hoffman, 1974, P.35, 40)التركيب االجتماعي المنظم منطقة "نخن" أو "هيراكونبوليس" 

وتعد هذه المنطقة من أهم المناطق األثرية التي حوت بين جنباتها العديد من األدلة األثرية 
دارة حاكمة لوالها ما ظهرت تلك الد نيوية والجنائزية والدينية التي تؤكد وجود تنظيم اجتماعي وا 

 (Hoffman, 1974, P.35, 38)السمات الحضارية على أرض الواقع.
ق.م، وكان الظهور األول 3200ولقد ظهرت في مصر بوضوح السلطة الملكية تقريباا منذ      

د، وسرعان ما تأسست عواصم مصر األولى "هيراكونبوليس/ للسلطة الملكية قد بزغ في الصعي
( وفي عصر قبيل وبداية األسرات )األسرة 93، ص 2012نخن، نقادة، وأبيدوس" )عبد العظيم، 

ق.م( رسخت السلطة الملكية 2649 -2900ق.م، واألسرة الثانية 3100صفر واألسرة األولى
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ت البعثات الخارجية والغزوات لمواجهة القو  وزادت العالقات التجارية بين مصر وجيرانها وزاد
، وال شك أن ذلك يؤكد على وجود تنظيم اجتماعي وزعيم  (Wing, 2015, P.13)األجنبية 

ينظم مثل تلك العالقات التجارية والبعثات الخارجية، ولعل العثور على العديد من القطع األثرية 
قع شمال مصر السيما المعادي وحلوان التي تحمل سمات الفن الفلسطيني في العديد من موا

بمصر، ليعد أكبر دليل على تأكيد وجود مجتمع منظم، وزعيم قائم على تنظيم أعمال الرحالت 
. وفي عصر  (Harrison, 1933, PP.81-85)التجارية المتبادلة بين مصر وجيرانها آنذاك 

إقليم، وكانت جميع تلك بداية األسرات كانت مصر تتكون من أكثر من مركز سياسي وأكثر من 
، وخضعت جميع األقاليم (Wing, 2015, P.13)المراكز تخضع لحكم قوة منظمة واحدة 

  .(Tassie, 2008, P.25) لسيطرة ملك واحد.
مرحلة إلى وهكذا تطور المجتمع المصري القديم بدءا من مرحلة ما قبل االستقالل       

وضح تمام حتى تدريجياا من عصر ما قبل األسرات  االستقالل الكامل، وكان هذا التطور قد بدأ
 الوضوح في عصر بداية األسرات. 

 
 الدور االجتماعي للزعيم أو القائد في عصور ما قبل التاريخ

يصعب وصف طبيعة دور الزعيم وطبيعة العالقات االجتماعية في مجتمع عصور ما قبل       
صعوبة إظهار الوصف الدقيق للعالقات التاري ، إذ كلما توغلنا في القدم كلما ازادت 

االجتماعية، ففي العصور الحجرية كان األمر أقرب إلى االفتراض وذلك النعدام المادة المكتوبة 
وقلة البقايا األثرية المتخلفة، مما يجعل األمر أقرب إلى التخمين منه الى اليقين، ولكن األمر 

ارف عليه، إذ ان األمر ال يعدو أكثر من مجرد المؤكد أنه لم يكن هناك "مجتمع" بالمعنى المتع
تجمعات بشرية دلت عليها كثرة وجود أطالل سكنية أو مواقد أو عادات الدفن الجماعية في 

واعتماداا على االفتراض والتخمين، وتطبيقاا  بعض األحيان، والرسوم الصخرية في أحيان أخر .
بدائية يمكن وضع تصور لمكانة ووضع الزعيم لما هو عليه الحال اآلن في العديد من القبائل ال

خالل عصور ما قبل التاري ، فالزعيم كان هو كاهن القرية أو العراف، وهو حلقة الوصل بين 
كما كان يمارس سلطته في فض المنازعات األحفاد واألسالف، وهو القائم على تنظيم العمل، 

رساء السلم في منطقته  طبيعة سياسية قضائية إن صح التعبير. ، ومن ثم فهو يقوم بواجبات لهاوا 
 (144، ص 1982)مونتاغيو، 

ومن ثم فقد كان منصب الزعيم في القر  والقبائل البدائية يفوز به من يتصف بالحكمة        
والشجاعة واإلقدام والقوة والدراية بالطقوس الدينية وممارساتها ليكون لديه إمكانية قيادة المحاربين 
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)جراية،  يدبر مهام منطقته، وربما كانت الزعامة تورث في عائالت معينة. عن الضرورة، وأن
 (231، ص 2017

وينال زعيم العشيرة أو أب العائلة االحترام باعتباره يمثل رأس العائلة أو القبيلة، ويكون زعيم 
تمعات هو بكل بساطة أكبر أعضائها سناا، واحترام هذه الشخصيات لمجالعشيرة في الكثير من ا

أمر رمزي يدل على احترام التقاليد أي على احترام الذات، وهو ليس نتاج اإلجبار وال هو فعل 
 (138، ص 1982اجتماعي مفروض فرضا. )مونتاغيو، 

وال يزال دور الزعيم قائم وملموس في العديد من القبائل البدائية في قارة أفريقيا، إذ ُينظر إليه كما 
له، فهو عراف القرية وزعيمها، وهو المعالج الروحي، وهو لو كان حلقة وصل بينهم وبين اإل

 المتحكم في عملية الصيد والسيطرة على الحيوانات بما يؤدي من رقصات طقسية.
 الزعيم كما أظهرته النقوش الصخرية

عثر على العديد من النقوش والرسوم الصخرية في الصحراوات المصرية التي تبين بدراستها      
المواضيع الفنية وثراء بما كانت تحتويه من مفردات بيئية أشارت إلى إمكانية  وجود تنوع في

العيش بها خالل عصور ما قبل التاري ، فمن المعروف أن الصحراوات المصرية الشرقية 
والغربية كانت منذ عشرة آالف عام مضت وفيرة األمطار والمياه والنباتات، وكانت تعيش فيها 

يوانية والطيور، فكانت الجماعات البشرية آنذاك ال تبذل مجهود في العديد من األنواع الح
حصولها على الطعام بالجمع وااللتقاط، إلى أن حل الجفاف فانتقلت تلك الجماعات من 
الصحراوات إلى وادي النيل ودلتاه، وتطورت المرحلة الحضارية من الجمع والصيد وااللتقاط إلى 

 ( 59ص ، 2001انتاج الطعام. )السويفي، 
وال شك أن أي جماعة بشرية ال بد لها من قائد أو زعيم يدبر أمورها، ولقد عبر الفنان      

المصري القديم عن الزعيم أو كبير القوم بسمات معينة سواء من خالل إظهاره بهيئة أكبر من 
 المحيطين به، أو من خالل تمييزه بسمات معينة كجعله يرتدي غطاء للرأس من الريش أو أن

، وهي أمور استمرت وتطورت منذ عصور ما (Darnell, 2009, P.86)يمسك عصا في يده 
قبل التاري ، وظهرت بوضوح خالل عصر ما قبل وقبيل األسرات ورسخت خالل عصر الدولة 

فلقد تميزت الشخصيات ذات المكانة االجتماعية في  (Svoboda, 2009, P.160) القديمة.
ية للرأس من الريش، فبدت هيئاتهم بظهور الريش وكأنه يخرج من الرسوم الصخرية بارتداء أغط

رؤوسهم، وكذلك ذيول الحيوانات التي كانت تتدلى من مؤخراتهم، وقد تشير هذه الهيئات إما الى 
طبقة النخبة، أو الى مشاي  أو زعماء القبيلة، حيث كانت مكانتهم االجتماعية مهمة، ومن ثم 

الهيئات تماماا كما لو كانوا في وقت الصيد، فقد كانت النخبة  كان الحرص على إظهارهم بتلك
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في الماضي تجمع هيئاتهم بين الريش والذيل أثناء عمليات الصيد الناجحة، وكان ارتدائها فيه 
 ,Wing) دليل على خبرة الصياد الذي بهيئته تلك يعمل على وجود ألفة بينه وبين الحيوانات.

2015, P.166) 
أس بالريش من السمات الواضحة السيما في النقوش الصخرية التي عثر عليها وكان تزيين الر 

في العديد من مواقع الصحراء الشرقية والغربية، وقد اقترنت تلك الهيئات اآلدمية ذوات غطاء 
( 164، ص 2005الرأس الريشي بمناظر القوارب المختلفة وبرفع األيدي ألعلى. )عطا هللا، 

يش في أغطية الرأس بتلك المناظر، فبعض الرجال صور بريشة واحدة فقط ولقد اختلفت أعداد الر 
أو بريشتين، ونادرا ما يزيد العدد عن ذلك. ففي وادي البرامية بالصحراء الشرقية عثر على نقوش 
صخرية تجمع بين هيئات آدمية وأشكال لقوارب، كان منها منظر لقارب يعلوه طاقم من حوالي 

تهم بين الهيئات اآلدمية، والهيئات اآلدمية ذات القرون الحيوانية )آدمية ثالثين رجل تنوعت هيئا
وحيوانية معاا( هذا بخالف تركيز الفنان على إظهار العديد من األشكال الحيوانية ويتصدر 
المنظر اثنين من الرجال يقفا بجوار الحيوان األكبر حجماا في المنظر، وعلى رأس كل واحد منهم 

ربما كإشارة الى دورهما القيادي وتصدرهما لهذا  (Fuchs, 1989, P.139) اثنين من الريش.
 المشهد.
وفي نقش أخر ُعثر على منظر ظهر فيه رجل يعلو مركب، وكان ماداا ذراعيه إلى الخارج     

 Mo-1/أ(، وفى الموقع 1واضعاا على رأسه ريشة واحدة ربما كان هو قبطان المركب )شكل:
بالصحراء الشرقية أيضاا عثر على مناظر تحوي هيئات عده لرجال بوادي منيح جنوب مصر 

/ب( ومنهم من كان يضع فوق 1تنوعت أوضاعهم منهم رجل كانت تعلو رأسه ريشتين )شكل:
بوادي العطواني، والموقع رقم  AB-2رأسه أكثر من ذلك، وتكرر األمر نفسه في الموقع رقم 

DTF-2  من "وادي أبو مركب النس" وموقع رقمDR-1  ،من منطقة وادي البرامية. )عطا هللا
( ويفسر عطا هللا معنى وأهمية تزيين الرأس بالريش قائالا إن هذه المناظر قد 164، ص 2005

ارتبطت بالمراكب وبقادتها أو اولئك الذين يشرفون عليها، كما ارتبطت في جزء آخر منها 
صا وغيرهما، وأشار عطا هللا الى أن باستعراض القوة، والذي عبر عنه اإلمساك بالمقمعة والع

األشكال التي ترفع أيديها إلى أعلى البد وأنها تشير إلى نوع من الرقص الطقسي. )عطا هللا، 
 (165، ص 2005
أما الراشدي فقد ربط بين الهيئات ذوات غطاء الرأس الريشي وبين الليبيين مستنداا في ذلك      

ما قبل األسرات، وكانوا يمثلون ملتحيين ويزين شعورهم الى ظهورهم على العديد من آثار عصر 
 (6، ص 2015الريش ويرتدون جراب العورة ولهم ذيول تتدلى من أرديتهم. )الراشدي، 
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اال أن هذا الرأي ضعيف، إذ ظهرت ملوك عصر بداية األسرات بالنقبة التي يتدلى منها ذيل،  -
أن الريش الزال لد  العديد من القبائل وكانوا من أصول مصرية غير ليبية، هذا الى جانب 

البدائية في جنوب أفريقيا يرتديه رجال الدين والسحرة لديهم، أي أنه سمة ترتبط بالتمييز الديني 
 واالجتماعي وليس بشعب دون سواه. 

وكثيراا ما صورت هيئات تلك الرجال ذوات غطاء الرأس الريشي وقد أمسكت أيديهم باألقواس     
كأن يمسك الرجل في يده قوس أو عصى إشارة الى قدرته على الصيد، واشارة الى  أو بالعصي،

كونه القائد أو الزعيم في عملية الصيد المصورة بتلك المناظر. بل وأحياناا صور ممسكاا بمقمعة 
إشارة الى استعراض القوة والنصر والتغلب على األعداء، وهو مشهد استمر طوال الحضارة 

( وير  165، ص 2005كتقليد متبع يدل على النصر والغلبة. )عطا هللا،  المصرية القديمة
Raffaele  أن المقمعة كأحد رموز النصر والحكم كان ظهورها قد وضح منذ نهاية عصر األسرة

 صفر، واقترن ظهور المقمعة في أغلب األحيان بمناظر تأديب األعداء وقطع رؤوسهم.
(Raffaele, 2003, P.101) 

ضفة الغربية بأسوان عثر على العديد من النقوش الصخرية التي عبرت في بعض وعلى ال   
األحيان عن الوضع االجتماعي في عصور ما قبل التاري ، ووضع الزعيم أو القائد وهيأته التي 
كان عليها، والرموز التي كانت مصاحبة له، والتي اعتبرت بداللتها البداية األولى للرموز الملكية 

ففي خور أبي  (Storemyr, 2007, P.164) في عصر ما قبل وبداية األسرات.التي عرفت 
 Storemyr)كم شمال أسوان بالصحراء الشرقية  12سبيرة على الجانب الشرقي للنيل على بعد 

and Kelany, 2008, P.155)  منظر عثر على العديد من النقوش الصخرية كان من بينها
بيضاوية يحتوي على العديد من المجاديف، يتوسط القارب لقارب منجلي الشكل ذو نهايات شبه 

كابينة، بجانب الكابينة شعار ربما كان رمز ما أو نوع من أنواع الزخارف التي ظهرت كثيرا في 
العديد من مواقع الصحراء الشرقية والغربية، وعلى ظهر القارب يوجد ستة أشخاص أغلبهم 

م من الصفوة أو يمثلون زعماء، هذا القارب ممسك بعصا والبعض يزين رأسه ريشة ربما ه
( ويشير المنظر بما ال يدعو مجال للشك الى 2شخص. )شكل: 26مسحوب بحبل يجره حوالي 

وجود تركيب اجتماعي من نوع ما تطلب معه األمر وجود زعيم أو قائد يتولى أمر تنظيم العمل 
دداا حركة السير وحركة على هذا القارب محدداا دور كل رجل على متن هذا القارب ومح

 (18، شكل 36، ص 2016المجاديف في تلك الرحلة المائية. )أبو بكر، 
 ,Storemyr)وفى غرب أسوان في المنطقة الممتدة من غرب سهيل الى وادي الكوبانية       

2008,P.61)  كم غرب  3,5كم شمال اسوان، و5وبالتحديد على جزيرة صخرية تبعد حوالي
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عثر على العديد من النقوش الصخرية البسيطة التي  Winkler 53موقع  النيل بالقرب من
اشتملت على العديد من االشكال الحيوانية والهندسية وعلى العديد من األشكال اآلدمية البسيطة 

 ,Storemyr)( 3ومناظر لقوارب عده، ولقد تميز الزعيم في هذه المنظر بإمساكه العصا. )شكل:
2009, P.123) 

قد عثر على رسوم صخرية متشابهة مع مواضيع رسوم فخار الحضارة النقادية سواء في ول      
طبيعة شكل الهيئات اآلدمية أو أشكال المراكب المصاحبة لها بأنواعها المختلفة )الحديدي، 

( ففي أحد مناظر الرسوم الصخرية التي عثر عليها في المنطقة الواقعة 151، 86، ص 2000
دي الفراس والتي تؤر  ببداية األلف الثالث ق.م عثر على منظر لقارب من بين جبل تنجار ووا

القوارب ذات المجاديف، يعلوه هيأة آدمية لرجل يرتد  على رأسه غطاء للرأس يشبه تاج الوجه 
القبلي األبيض، وبجانبه ما يشبه ساري علم يعلوه رمز حيواني، وربما كانت تلك القارب قارب 

 (Storemyr, 2007, P.169, fig.10)ملكية 
وعثر في منطقة الحمد الب شمال غرب أسوان على العديد من المناظر التي تعد تأري  ألول 

( يتبين وجود مركب ذات مجاديف يتوسطها كابينة يعلوها 4ظهور للقوارب الملكية، ففي )شكل: 
وه رمز الويب رجل واقفاا وممسكاا بعصا ويعلو رأسه ما يشبه التاج األبيض، وأمامه ساري يعل

واووت "فاتح الطرق". وفي منطقة الحمد الب أيضاا تم الكشف عن أقدم منظر لملك يرتد  تاج 
( وذلك ضمن مجموعة من المناظر الملكية التي ترجع لعصر األسرة 5الوجه القبلي )شكل: 

  (Gatto, 2012, PP.2-3) ق.م( 3200وبدء معرفة الكتابة المصرية القديمة حوالي )« صفر»

وفي وادي أبي واصل بالصحراء الشرقية عثر على منظر يؤر  تقريباا بعصر نقادة الثالثة،      
( وهو مرسوم بشكل 6يتبين بالمنظر وجود شكل آدمي ذو غطاء للرأس به ثالث ريشات )شكل:

أفقي بالنسبة لألشكال األخر ، ذو أذرع ممتدة من الكوع بشكل واضح، كما أن األيدي كبيرة 
( ولعل هذا المنظر 108، ص 2016ذو أرجل ممتدة حول حافة الصخرة. )أبو بكر، أيضاا، و 

لتك الهيأة اآلدمية غريبة المالمح يذكرنا بوظيفة الزعيم أو كبير القوم بأنه كاهن أو عراف القرية 
أو القبيلة، فإظهار الفنان له بصفات تجمع بين اآلدمية والحيوانية السيما في منطقة العجز التي 

رها الفنان قريبة من شكل جسم األبقار أو الفصيلة البقرية، يؤكد وجهة النظر هذه، وتصويره أظه
لتلك الهيأة اآلدمية بطريقة أفقية دون سواها يؤكد أيضاا حرص الفنان على تمييزه دون سائر 

 (82، ص 2016مفردات المنظر. )أبو بكر، 
الطقسي المرتبط بعمليات الصيد  ومن ثم تتأكد من خالل تلك المناظر سمات الرقص      

السحري، ودور الزعيم في ذلك بأدائه لرقصات معينة مرتدياا إما غطاء ريشي للرأس أو قرون 
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 حيوانية أو أقنعه حيوانية تجعله قريب من الحيوان فيسهل السيطرة عليه ويتمكن من صيده.
Frobenius, and Fox, 1937, PP.49-50)ه لم يقتصر ( هذا ومن الجدير بالذكر أن

ظهور غطاء الرأس الريشي على الرجال فقط دون النساء، فقد عثر على طبق فخاري في المقبرة 
بجبانة أم الجعاب "بأبيدوس" وهي تؤر  بأواخر عصر نقادة األولى )عطا هللا،  U-239/1رقم 

(، ميز الفنان منها 7( وقد ظهر بالمنظر هيئات آدميه عده لسيدات )شكل:165، ص 2005
بعة هيئات بغطاء ريشي للرأس وقد أمسكن أغلبهن بما يشبه المقامع الى حد كبير، وقد تنوعت أر 

أعداد الريش بين اثنين الى ثالثة ريشات والمنظر في ربما كان يشير الى احتفال بالنصر على 
  (Dreyer, 1998, P.111, Taf.6 d-fAbb.1 & 13) األعداء.
ذا كانت النقوش الصخرية عبرت      برسومها ومواضيعها الفنية عن الزعيم في فترة لم يكن  وا 

فيها االستقرار والزراعة قد رسخت جوانبها، فإن الزخارف الفخارية واألعمال الفنية عبرت 
بمواضيعها عن الزعيم في مرحلة االستقرار، حيث نشأت القر  والمقاطعات التي كان يقوم 

الحها، ثم تجمعت هذه المقاطعات بعد ذلك في بالحكم فيها زعيم أو حاكم يعمل على تنظيم مص
إقليم  22مملكة تحكمها حكومة واحدة وكانت كل مملكة تتكون من عدد من األقاليم بل  حوالي 

( ومن عصر قبيل األسرات 60، ص 2001إقليم في الشمال. )السويفي،  20في الجنوب، و
بارتدائه تاج أقرب في الشكل من تاج  نر  الزعيم أو الحاكم قد ميزه الفنان في العديد من األشكال

الوجه القبلي األبيض، ممسكا في يده اليمنى عصا طويلة "صولجان" وفى اليد اليسر  يمسك 
وخلفه نر  حامل المروحة،  –ربما كان مذبة أو منديل مطوي  –بشيء آخر غير واضح المعالم 

ذا المشهد كان هو األشهر في والى جواره نر  كلب، بينما يتقدمه اثنان من حملة األلوية، وه
 ,Hendrickx, and Swelim, 2009) تمثيل الحاكم في عصر ُقبيل وبداية األسرات.

P.171) 
 الزعيم والطوطمية الحيوانية

تداخلت أسماء الزعماء األوائل في مصر مع أسماء العديد من األنواع الحيوانية كالفيل      
أكد ذلك على أهمية الحيوان وارتباط أولئك الحكام والكلب واألسد والثور والعقرب والصقر، و 

بالطوطمية الروحية لهذه الحيوانات، والدور السياسي الذي لعبته تلك الصالت الطوطمية 
(Wing, 2015, P.123)  اال أنه من الجدير بالذكر أن ارتباط الزعماء برموز حيوانية كان أمر

فقد ُينظر إلى الزعيم  (Leprohon, 2013, P.12)شائع وانتشر خالل عصر ما قبل األسرات 
على أنه يملك القدرة بسبب استطاعته على السيطرة والتحكم في الحيوان، أو قدرته على االتصال 
الروحي مع الحيوان، ومن ثم كان من المحبب أن ُيصور الملك في هيئة حيوانية، وخاصة هيئة 
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ؤيته في العديد من األعمال الفنية أو الثور الذي كثر ر  (Wilkinson, 2000, P.27) األسد 
 (Wing, 2015, P.160) الملكية المبكرة.

وانطالقاا من دور الزعيم كصائد فقد حرص الفنان المصري القديم على إظهار دوره في هذا      
المضمار، ووضح ذلك في نقوش العديد من الصاليات والتي كان منها صالية صيد النعام، إذ 

لثالث نعامات، وقد تقنع بقناع يشبه يشبه رأس النعام ليضللها أو يطمئنها، ظهر الصائد متعقباا 
وأمسك عصا بيسراه وسارت النعامات أمامه في خوف وكأنه يرعاها. )صالح، عبد العزيز. 

 (172، ص 1962
وهذا ما ُيفسر ظهور الزعيم أو القائد في نقوش بعض الصاليات وقد صور بهيئة آدمية ذات 

ماماا كهيئة الصياد الذي كان يرتدي قناع بهيئة النعام وكأنه يقوم بترويض باقي قناع حيواني، ت
النعام بهذه الطريقة الرمزية، وهذا المشهد كان قد تكرر في العديد من األعمال الفنية، وهي 
ممارسات طقسية تكسب الصائد أو الزعيم صفات معينة من تلك الحيوانات التي كان يرتد  قناع 

ها وهي مشاهد توحي بسيطرة الحاكم على قومه وهيمنته عليهم بشتى الطرق والحيل مماثل لهيئت
ولقد امتد التعبير الرمزي الذي يربط بين الحيوان أو  (Wilkinson, 2000, P.27)الممكنة 

رمزه وبين الزعيم أو القائد، بل وبين بعض الصور اإللهية ففي الواحة الخارجة ُعثر على العديد 
صخرية وذلك أثناء االكتشافات األثرية التي تمت بالجزء الشمالي من الواحة، من النقوش ال

السيما بالقطاع الغربي في درب عين أمور حيث الطريق الرابط بين الواحة الخارجة والواحة 
الداخلة، ُأرخت هذه النقوش بفترات امتدت منذ عصور ما قبل التاري  فصاعدا، ولقد اشتملت هذه 

للعديد من اآللهة المصرية مثل ست وأمون ورموز أخر  لبعض األسماء  النقوش على رموز
ونقوش أخر  تنوعت بين أسماك وثعابين وعناكب وقد  (Ikram, 2009, PP.67-69)الملكية 

ُنعتت المناطق األثرية هناك بمناظر تلك النقوش، مثل صخرة األسماك؛ وادي الثعبان كتمييز 
وال شك أن في ذلك إرهاصة أولية (Ikram, 2009, PP.73-78) ألهم ما تتضمنه من نقوش.

 للداللة الرمزية لتك الهيئات الحيوانية التي ارتبطت برموز إلهية فيما بعد.
ولقد ساد في عصر ما قبل وبداية األسرات المواضيع المعبرة عن الصيد وتصوير الهيمنة 

دث بعينة، تماما كما في والسيطرة في كثير من األحيان لحيوان بعينه على مشهد كامل أو ح
حالة رسم السمكة كرمز يعبر عن الهيمنة، وجاء ذلك على مقابض العديد من السكاكين، وفي 
كتابة اسم الملك "نعرمر" والذي ُكتب بالسمكة واإلزميل كما جاء على صالية الملك نعرمر، وهي 

 ,Wilkinson, 2000) صفة أراد الفنان الصاقها بالملك تأكيداا لسيطرته على من حوله.
PP.24-25)  وتكرر األمر نفسه في اسم الملك العقرب الذي جاء على العديد من األعمال
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الفنية مثل مقمعة الملك العقرب وفي بعض النقوش الصخرية في جبل الشي  سليمان بمنطقة 
الشالل الثاني بالنوبة السفلى، حيث عثر هناك على نقش لعقرب كبير يرأس مشهد من الفتح 

كري، ويمثل العقرب بوضوح القوة المنتصرة للحاكم المصري، فالعقرب في تلك الفترة كان العس
 (Wilkinson, 2000, P.25) يعبر عن السلطة الملكية بدالا من االسم.

 الزعامة من خالل داللة األسماء
رة عند اإلشارة الى هذه الجزئية فالبد من التوغل لتلك المرحلة األولى من تاري  الحضا     

المصرية القديمة، حيث بداية معرفة الكتابة وبداية ظهور األسماء الملكية، والمقصود هنا ليس 
نما تناول رمزيتها التي توحيها والتي البد وقد اقترنت  مجرد اإلشارة الى تلك األسماء الملكية، وا 

من الهيبة طبقاا في بدايتها بعلية وصفوة القوم ثم انتقلت الى الملوك كصفات تضفي عليهم مزيداا 
 لالعتقاد السائد آنذاك. 

ولقد ظهرت في تلك الفترة بعض رموز الملكية والتي كان أهمها عالمة الا "سر " وهيئة الصقر، 
ومن الجدير بالذكر أن عالمة السر  الملكي كانت قد ظهرت في طرخان في الفترة السابقة 

على  H3.160اذ عثر في المقبرة رقم ( وكذلك في حلوان IIIb-cIلعصر بداية األسرات )نقادة 
طبعة ختم ظهر بها عالمة السر  والى جانبها ظهرت هيأه آدمية لرجل يرفع احد  ذراعيه 

 (Raffaele, 2003, P.110) ألعلى، بينما بدت الذراع األخر  كأنها جزء من عالمة السر .
، اذ ارتبط الصقر باألسماء ولقد كان للصقر دور هام في تلك الرمزية الدالة على الحكم والزعامة

ولقد اقترن الصقر  (Leprohon, 2013, P.12) والشخصيات الملكية على وجه الخصوص.
في عصر بداية األسرات ببعض المخصصات الدالة على األسماء الملكية والتي كان أهمها 

ال الفنية عالمة "السر " إذ ظهرت مقترنة بالصقر حورس على العديد من األواني الفخارية واألعم
المتنوعة آنذاك، وظهر أيضاا ضمن مواضيع النقوش الصخرية في الصحراء الغربية بحبل تجوتي 

ويمثل عهد الملك "عحا"  (Darnell, 1996, PP.66-67) وفي وادي الرياينة جنوب مصر.
بداية جديدة لألسماء الملكية، حيث ظهر الصقر حورس على قمة السر  كإشارة للمعنى الكلي 

الملكي، ومعنى اسم "حور عحا" هو حورس المقاتل أو الصقر المقاتل، وعبر الفنان  لالسم
المصري هنا عن الملك وهيمنته بالصقر كرمز للغلبة والسيطرة، وربط بين هيئة الصقر وشكل 

 (Wilkinson, 2000, P.26) السر  تأكيدا لغلبة وسيطرة الملك كإله سماوي على األرض.
ن كونه تعبير عن حالة عقائدية تربط بين الحاكم واإلله، فاالسم هو فاالسم ال يعدو أكثر م

  (Wilkinson, 2000, P.25)المرجع الرئيسي لمصداقية الحاكم كإله على األرض 
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ولقد ُعثر بالقرب من الشالل الثاني عند جبل الشي  سليمان على كتلة ضخمة من الحجر      
وش تؤر  بعصر الملك جر من عصر األسرة م( عليها نق0.08× م 2.75الرملي أبعادها )

األولى، وكان هذا النقش عند اكتشافه يعد أقدم منظر يعبر عن انتصار ملك مصري على 
( وذلك بناء على ما تم تفسيره 8الجماعات النوبية، إذ اقترن اسمه بعالمة السر  الملكية )شكل: 
 Somagliineo and). 1963م آنذاك ولقد نقلت تلك الكتلة الحجرية الى متحف الخرطوم عا

Tallet, 2015, PP.123-124)  ولكن بدراسة تلك الكتلة الحجرية بنقوشها المميزة، ثبت أنها
تعد من أهم الوثائق األثرية التي تعبر عن العالقة بين مصر والنوبة في تلك الفترة الزمنية المبكرة 

تفسيرها برمز "السر " ما هي اال  من تاري  الحضارة المصرية القديمة، وأن العالمة التي سبق

 ويعلوها شكل الصقر حورس كتعبير عن كونه اسم ملكي. عالمة تعبر عن اسم الملك جر 
(Somagliineo and Tallet, 2015, PP.123-124) 

ذا كان الفنان قد عبر عن الزعيم في عصور ما قبل التاري  وقبيل عصر األسرات       بنوع  وا 
من التصريح، كأن ُيظهره بحجم أكبر من المحيطين به أو يرسم الريش أعلى رأسه، فإنه قد عبر 
عن الزعيم في عصر بداية األسرات بنوع من الرمزية واإليحاء، وذلك ألن الزعيم في أول األمر 

عصر بداية كان هو كبير القبيلة أو أحد علية القوم المنوط به الحكم بين أفراد قبيلته، أما في 
األسرات فقد تحولت الزعامة لتصبح أحد خواص الملك الحاكم، فكان التعبير بالرمز يكفي كإشارة 
للملك وذلك كما نر  على سبيل المثال في العديد من البطاقات العاجية واألختام التي أظهرت 

 ,Somagliineo and Tallet) (9اسم الملك نعرمر بشكل سمكة ممسكة بمقمعة قتال. )شكل: 
2015, P.128) 

وبمرور الوقت عبر الفنان عن الملك الحاكم تعبير صريحاا مقترناا باألدلة الرمزية واالسم       
كم 25الملكي، وذلك كما جاء في النقوش الصخرية بوادي الحمر جنوب سيناء على بعد حوالي

امس ملوك من وادي المغارة، حيث عثر على ثالثة مناظر عبرت نقوشها عن الملك "دن" خ
األسرة األولى وقد ظهر بهيئته الملكية وقامته الفارعة ممسكاا أحد األعداء من ناصيته وأمامه نجد 
رمز "وب واووت" فاتح الطريق، وأمام وجهة االسم الحوري له تكرر ذلك في منظرين من 

أحد المناظر الثالثة، أما المنظر الثالث فكان غير كامل وظهر فيه الملك ممسكاا بناصية 
األعداء وأمامه اسمه الحوري ولم يظهر رمز وب واووت هذه المرة، ويختلف هذا النقش في 
أسلوبه عن النقشين األول والثاني، واختلفت فيه بعض التفاصيل التي كان منها شكل السر  
وشكل حامل الصندل الملكي مما دع بالبعض الى ارجاعه للملك سمرخت قائلين بأنه ربما كانت 
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 ,.Ibrahim, M. R)التي تعلو شكل السر  هي رمز االسم الحوري للملك سمرخت.  العالمة
and Tallet, 2009, P.180) 

 الزعيم كما أظهرته عادات الدفن والمتاع الجنائزي 
وضحت أهمية الوضع االجتماعي للزعيم أو كبير القبيلة خالل عصور ما قبل التاري  من       

االهتمام بصاحب المقبرة، وكذلك من خالل الوضعيات غير  خالل عادات الدفن المتبعة ومد 
أظهرت عادات الدفن في منطقة حلوان ففي العصر الحجري الحديث: معتادة الظهور آنذاك، 

أ بجبانة حلوان 35"العمري" وجود اهتمام بدفن علية القوم أو زعماء القرية، ففي المقبرة رقم 
القرفصاء، كان راقداا على جانبه األيسر، رأسه  "العمري" عثر على هيكل عظمي آدمي في وضع

نحو الجنوب ووجهة يتجه نحو الغرب، وأمام الرأس عثر على إناء بينما كان المتوفى نفسه 
سم، تحيط بها مادة بنية الشكل، بقايا من تلك المادة كانت على 35يحتضن عصا خشبية بطول 

ربما كانتا مسنداا للرأس، وأحيطت المقبرة اليد اليمنى للمتوفى، وخلف الرأس قطعتان من الحجر 
( تعد هذه المقبرة من األهمية بمكان بحيث انها 25، ص 1998وغطيت بالحصير. )الشتلة، 

تشير من ناحية الى كون منطقة حلوان العمري كانت من أهم المراكز الحضارية في العصر 
نت رمزاا للسلطة أو الزعامة، الحجري الحديث، ومن ناحية أخر  تشير الى أهمية العصا التي كا

فربما كان المتوفى سيداا للقبيلة أو قائدها، وربما كانت هذه العصا رمزاا للسلطة حيث حرص 
صاحبها على االحتفاظ بها في الحياة األخر  بعد الموت، حيث يتمكن من خاللها بالسيطرة 

 (25، ص 1998على قومه في الحياة األخر . )الشتلة، 
في أحد مقابر العمري أيضاا على عصى منقوش عليها زخارف متنوعة، وكانت  ولقد عثر      

العصا تشبه العصى الملكية )الصولجان( التي كانت معروفة في العصور التاريخية القديمة، 
وربما يوحي هذا األمر بأن بعض القر  في العصر الحجري الحديث قد حكمهم بالفعل رؤساء أو 

ب على 66( وبنفس جبانة حلوان العمري عثر في المقبرة رقم 231، ص 2017)جراية،  زعماء.
هيكل عظمي آدمي كان راقداا على جانبه األيسر في وضع القرفصاء، كانت الرأس تتجه نحو 
الجنوب والوجه يتجه نحو الغرب، والملفت للنظر أنه قد وضع على صدر المتوفى باقة من 

وجهة اناء فخاري، وتدل هذه المقبرة على أهمية الزهور، وُكفن المتوفى بالحصير وكان بجوار 
صاحبها، إذ كان االعتناء بالتكفين ووضع الزهور من العالمات الدالة على ذلك، وهي عادة 
كتب لها االستمرار وتأكدت في عصر الدولة الحديثة في مقبرة الملك توت عن  أمون، حيث 

 (25، ص 1998وضع معه في مقبرته أيضاا باقة من الزهور. )الشتلة، 
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ق.م تقريباا نشأت العديد من المراكز الحضارية  3700-4000وفي العصر الحجري النحاسي: 
 ,Savage)وكان لكل منطقة حاكم ينظم شؤنها ويحمي حدودها، ووضح ذلك بشدة في البداري 

2001,P.106)  التي كانت تعد أهم المراكز الحضارية آنذاك(Bard, 1987, P.86)  إذ
ري بوجود العديد من السمات الحضارية بها، وكان على رأس هذه السمات الحضارية تميزت البدا

"المقابر"، فقد تميزت البداري بكثرة مقابرها وتنوعها وفرط االعتناء بعادات الدفن فيها، وال شك أن 
في ذلك إشارة الى وجود تنظيم اجتماعي وكذلك حاكم أو زعيم قائم على خدمة هذا المجتمع 

اجاته، فكثرة المقابر تشير الى كثرة السكان، وتواجدها في جبانة منفصلة بعيداا عن مكان وتلبية ح
السكن يؤكد أيضاا ضرورة وجود تنظيم مكاني يحتاج بال شك الى وجود زعيم أو قائد ُيشرف على 

 (Raffaele, 2003, PP.101-102)ذلك.
 ,Hassan, 1988)ق.م تقريباا  3600وقد زاد االهتمام والتمييز في عادات الدفن بشدة حوالي 

P.135)  ففي جبانة العمرة ثُبت معرفة الزعامة والنظام االجتماعي من خالل التمييز الذي وضح
في بعض المقابر والتي كان أهمها مقبرة لرجل ربما كان كبير القوم أو الزعيم هناك، وقد وضح 

جيدة الصنع كان المتوفى ذلك من خالل االهتمام بدفن صاحب المقبرة والعثور على عصا 
 (Hassan, 1988, PP.159-160)ممسكاا بها في يده. 

تميزت مقابر األفراد من الصفوة دون غيرهم بتزويدها في وفي عصر ما قبل وقبيل األسرات:  
كثير من األحيان بالعديد من أنواع المتاع الجنائزي، والذي كان من بينه نماذج مصغرة لمساكن 

جبانة المحاسنة اذ مقابر معينة دون سواها، وذلك على غرار ما جاء في  من الطين زودت بها
مقابر هذه الجبانة على نموذج لمسكن مصنوع من الطمي او الصلصال ُيرجح أنه  عثر في أحد

( 118، ص 2006بيت لزعيم الوجه البحري يؤر  بنهاية عصر ما قبل األسرات )محمود، 
ايا مربعة والجدران تميل نحو الداخل، وكان لهذا ( المنزل مستطيل الشكل ذو زو 10)شكل:

المسكن باب محاط بإطار خشبي وله عتب علوي بارز وكذا نافذة صغيرة للتهوية وقد فتحت 
نافذتان صغيرتان بإطار خشبي في الجدار المقابل لجدار الباب أما السقف فربما كان مغطى 

ل لألبعاد المحتملة للمساكن األصلي من بالحصير كما كان متبعَا آنذاك وقد وضع العلماء تخيُ 
، 2001عرضا )رينيس،  ٥,٥م طوال و ٧,٥خالل هذا النماوذج وافترضوا أن تكون أبعاده هي 

( أي أن الفنان كان قد حرص على إظهار المسكن مماثالا تماماا للمسكن الفعلي 266ص 
أهله على توفير سبل  لصاحب المقبرة، وفي هذا دليل على مكانة وأهمية صاحب المقبرة وحرص

 ووسائل الراحة له في عالمه اآلخر.
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ولقد ظهرت في عصر ما قبل وقبيل األسرات العديد من المراكز الحضارية التي دلت عليها      
كثرة وتنوع مظاهرها الحضارية وفرط االهتمام بعادات الدفن فيها، وكانت منطقة "نخن" أو 

رية، وتقع "نخن" على الضفة الغربية للنيل بين مدينتي "هيراكونبوليس" أهم تلك المراكز الحضا
دفو بصعيد مصر، وألن "نخن" كانت مركز حضاري هام آنذاك فالبد وأنه كان لها زعيم  إسنا وا 
أو حاكم يتولى تدبير شؤونها، ولقد وضح دور الزعيم أو القائد في "نخن" سواء من خالل عادات 

االهتمام بشكل وتصميم وزخارف مقبرته وذلك  أو من خالل(Bard, 1987, P.83)  الدفن 
أو "مقبرة الزعيم"  100والتي تعرف بالمقبرة الملونة أو المقبرة رقم  100كما يتبين في المقبرة رقم 

، ص 1998)الشتلة،  والتي كانت من أهم مقابر جبانة "نخن" وهي تؤر  بعصر ما قبل األسرات
لطوب اللبن، غطيت الجدران بالمالط األبيض وُرسم والمقبرة عبارة عن بناء مشيد من ا (65-66

عليها العديد من المناظر والمشاهد الحية، اشتق الفنان رسوم المقبرة من زخارف األواني الفخارية 
الملونة من عصره، حيث اشتملت تلك المشاهد على مناظر لرجال مرتدية مالبس غريبة بعضهم 

لقوارب وسفن عالية المقدمات ذات كبائن، ومناظر  يتحارب وأحدهم يفصل بين حيوانين، ومناظر
 (67-66، ص 1998)الشتلة،  تشير الى أفخا  لإليقاع بالحيوانات ومشاهد تعبر عن الصيد.

( أي أم مشاهد ذلك الجدار اشتملت على مواضيع ذات مغز  سياسي واجتماعي 11)شكل: 
 ألعمال الفنية الملكية.واسطوري ُعرفت في عصر بداية األسرات وظهرت في العديد من ا

ومما يؤكد اعتبار أن تلك المقبرة ألحد الزعماء أو علية القوم وليست ألحد الملوك، أن        
، بينما (Wing, 2015, P.13)بأبيدوس  Bأغلب مقابر زعماء األسرة صفر كانت في الجبانة 

على العديد من األدلة كانت "نخن" مجمع متشابك يجمع بين الحصن والمعبد والجبانة، وعثر فيه 
 األثرية الملكية ولكن المقابر الملكية كان لها تجمع في مكان أخر. 

كان التحول واالنتقال في مفهوم السلطة الملكية والزعامة، إذ زاد وفي عصر بداية األسرات:      
ممن كان ووضح االهتمام بمقابر النخبة الحاكمة من حكام األقاليم، وبعض أفراد العائلة الملكية 

 ,Raffaele) بسقارة خير شاهد على ذلك S3357لهم مكانة لد  الملك، وكانت المصطبة رقم 
2003, P.106)  ترجع المصطبة الى عصر الملك عحا، وهي تخص أحد كبار المسؤولين

وربما كان أحد أفراد عائلة الملك، ووضح ذلك في تصميم بناء المصطبة حيث الواجهة التي 
القصر الملكي، وربما كان صاحب المقبرة هو األ  األصغر لحور عحا أو  اتخذت شكل واجهة

ابنه وكان حاكماا لمقاطعة ممفيس، وشيدت مقبرته بسقارة التي شهدت أول مراحل تأسيس جبانة 
لكبار الموظفين وحكام األقاليم تحديداا في شمال سقارة منذ نهاية عصر ما قبل األسرات. 

(Wilkinson, 2000, P.30) 
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نما فقط و  لسنا بصدد الحديث عن وصف مقبرته أو مقابر كبار موظفي وحكام األقاليم آنذاك، وا 
توضيح الفارق الذي تعنيه الدراسة بين مقابر الزعيم أو حاكم اإلقليم وبين المقبرة الملكية، 
فالدراسة إنما تقصد في طياتها هنا توضيح هذا المبدأ ففي عصر ما قبل وبداية األسرات استمر 
دور الزعيم جنباا الى جنب مع دور الملك، فالزعيم حاكم في اقليمه، والملك حاكم مسيطر على 

 مصر بكل أقاليمها.
ولقد انعكست أهمية ومكانة الزعيم أو حكام األقاليم في عصر بداية األسرات من خالل ثراء 

ساء وزعماء مقابرهم، فرغم توحد مصر في كيان سياسي واحد وسلطة ملكية واحدة، اال أن رؤ 
 ,Wing, 2015)األقاليم كانت لهم سلطتهم ومكانتهم المستمدة من سلطة ومكانة الملك نفسه. 

P.13) 
دفن الحكام األوائل السيما من ملوك عصر األسرة صفرين واألسرة صفر )عصر قبيل األسرات( 

في جبانة "أم  (Hassan and Serrano, 2006, PP.688-689) وعصر بداية األسرات
، ولقد دل المتاع الجنائزي الذي عثر عليه (Wenke, 1991, P.303)عاب" أبيدوس الج

بمقابرهم على مد  القوة والمكانة االجتماعية التي تمتعوا بها، وتبين ذلك من ثراء تلك المقابر 
بمحتواياتها التي اشتملت على صاليات جنائزية أو طقسية، مقامع حجرية، بطاقات عاجية، 

 ,Wing)خر  ذات صبغة دينية ربما كانت ذات صلة بمعابد العصر المبكر أختام وأشياء أ
2015, P.13) 

ولقد كانت الهراوات من األدوات التي وصفت بأنها من أدوات النفوذ والسلطة بين أفراد صفوة 
المجتمع، وقد عثر في أحد مقابر العضايمة على ثالثة هراوات، مما يشير الى الوضعية 

تلك المقبرة، ويشير كذلك الى وضع العضايمة واهميتها كأساس للعاصمة االجتماعية لصاحب 
الملكية "هيراكونبوليس" في عصر ما قبل األسرات، والبد أن هؤالء الصفوة الذين عاشوا في 

، ص 2012)عبد العظيم،  العضايمة كان لهم دور كبير في نشأة الحضارة المصرية القديمة.
92) 

ذا كانت المقامع أو الهر  اوات تعد أحد رموز ودالئل الزعامة في عصر ما قبل وبداية األسرات، وا 
فإن المراكب في داللتها ال تقل أهمية عن ذلك، وال أدل على ذلك من حفر المراكب العشرة التي 
عثر عليها بجبانة أم الجعاب، والتي أكدت على أهمية القوارب وضرورة أن يصحبها الحاكم معه 

السرعة في تنفيذ تلك الحفر وعدم احتوائها على أخشاب إال أنها تعد من  في العالم اآلخر، ورغم
 (Mark, 2012, P.125)  أهم وأول أنواع حفر القوارب الملكية المكتشفة. 

 النتائج 
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عرفت مصر منذ عصور ما قبل التاري  التنظيم االجتماعي بطريقة أو بأخر ، وأكدت األدلة 
شك أن التنظيم االجتماعي كان يتطلب في تبعاته وجود زعيم  األثرية والنقوش الصخرية ذلك. وال

أو قائد يعمل على تيسير سبل الحياة وتنظيمها، فأثمر ذلك عن بقاء ورسو  حضارة لوال وجود 
أساس متين لها ما بدأت وما استمرت الى اآلن، انها الحضارة المصرية القديمة التي كتب هللا 

كانت هي أم الحضارة اإلنسانية جمعاء، ومنها تعرفنا على لها البقاء لتحدثنا عن ماضي أمة 
 تطور الحضارة اإلنسانية منذ عصور ما قبل التاري .

وضحت سمات الزعيم ودوره في مجتمع عصور ما قبل التاري  من خالل العديد من األعمال 
أو  الفنية والنقوش الصخرية التي أظهرته في الغالب األعم ممسكا بعصى أو ممسكا بمقمعة

مرتديا غطاء للرأس يعلوه ريشة أو أكثر، أو تصويره بحجم أكبر من حجم المحيطين به، وفي 
 ذلك اشاره الى تمييزه وتوضيح أهميته بين أفراد قبيلته أو عشيرته آنذاك.

أظهرت عادات الدفن أيضاا في كثير من األحيان أهمية الزعيم أو حاكم القرية، وذلك من خالل 
مقابرهم دون سواها، أو إحاطة صاحب المقبرة ببعض المتاع الشخصي الذي زيادة االهتمام ب

اشتمل في بعض الحاالت على وجود عصا الحكم أو عصاه الشخصية التي كان يمسك به أثناء 
 حياته، وفي ذلك إشارة الى رغبته في السيطرة على زمام األمور سواء في حياته أو بعد مماته.

انتها خير شاهد على وجود زعيم لها، ولقد تبين ذلك من المقبرة رقم ولقد كانت هيراكونبوليس بجب
والتي حوت العديد من المناظر الفنية التي ارتبطت في اغلبها بمواضيع الصيد بأنواعه،  100

والزعيم الذي يفصل بين اسدين كإشارة الى دوره في الفصل بين المنازعات أو بين األفراد 
دوره الذي أوضحته األعمال الفنية بشدة في عصور ما قبل وبداية المتنازعة، فهذا هو الزعيم و 

 األسرات.
كان هناك رموز للزعامة عرفت منذ عصور ما قبل التاري ، انتقلت بالتطور الحضاري والزمني 
وأصبحت في عصر بداية األسرات أحد أهم رموز الملكية، وكانت العصى والهراوات والمراكب 

القيادة والزعامة ُعرفت أوالا وكان يتصف بها  إنمن ثم يمكن القول من بين أهم هذه الرموز. و 
كبير القوم أو كبير القبيلة، ثم أصبحت فيما بعد أحد أهم صفات حاكم اإلقليم في إقليمه، ثم زاد 

 التطور الحضاري فأصبحت الزعامة أحد أهم صفات الملك الحاكم على مصر بقطريها.
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Le management public des RH  

sous l’éclairage de la justice organisationnelle 
Le cas de la fonction publique algérienne 

تحت ضوء العدالة التنظيمية التسيير العمومي للموارد البشرية،  

 حالة الوظيفة العمومية الجزائرية

Ouahabi Benramdane, doctorant en sciences de gestion, 
Université de Tlemcen, Algérie.                                                                                                                          

Résumé : 

      Le management public des ressources humaines appliqué est 
étroitement lié à l’efficience  du service public. Il s’agit d’une dialectique 
incontournable. L’échelle des valeurs, les procédures et les 
comportements produisent des résultats qui leur sont proportionnels. La 
justice, valeur universelle, est une condition essentielle pour 
l’épanouissement éthique de toutes les organisations, notamment  
étatiques. La vérification de l’état de la valeur de justice est difficilement 
mesurable lorsque l’aspect étudié est immatériel ; la justice 
interpersonnelle, psychologiquement perceptible,  en est l’exemple type.  

      Cependant, les aspects pécuniaire et procédural, permettent, plus 
aisément, la formulation de représentation, en se basant sur les règles 
juridiques codifiées et leur application. Dans ce contexte, les 
comportements professionnels, le statut général de la fonction publique, 
les statuts particuliers des fonctionnaires et la grille des salaires sont 
des pistes, non exhaustives, susceptibles de permettre  la formulation 
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d’exemples de représentation du management public des RH en 
Algérie, sous l’éclairage de  la justice organisationnelle.  

Mots-clés : management public des RH - fonction publique algérienne 
-  justice organisationnelle - statuts - Grille des salaires- contrôle des 
engagements. 

 الملخص:

من البديهيِّ ان يكون   التسييُر العموميُّ التطبيقيُّ للموارد البشرية شديَد االرتباط بفاعلية المرفق 
ُمْخرجات  جُ واإلجراءات والسلوكيات ُتنتِ الِقَيم  أن ُسلَّمَ العمومي. إنها جدلية ال يمكن تجاوزها. ذلك 

المنظمات، ال  األخالقي لكلضروريا للرقي  عالمية، شرطا، كقيمٍة وتعتبر العدالةُ متناسبة معها. 
نه َلِمنَ سيما الحكومية.  الصعب القيام بالتحقق من حالة قيمة العدالة حينما يكون محل الدراسة  وا 

؛ فالعدالة التنظيمية، القابلة لإلدراك نفسيا، تقدم لذ  .لك مثاال نموذجياغير ماديِّ

في ُيْسٍر نسبي، صياغَة َتصوٍر لجانب من العدالة،  يسمحان،، المالي واالجرائيغير ان البعدْين، 
السلوكياُت المهنية  السياق، تشكل.  في هذا وتطبيقاتها القانونية المكتوبةبناء على القواعد 
وشبكة الخاصة بأسالك الموظفين  والقوانين االساسيةالعام للوظيفة العمومية  والقانون االساسي

العمومي، تحت  َتَمثِّالٍت للتسييرمساراٍت، وان كانت غير شاملة، مالئمة للتعبير عن  االجور
 .ضوء العدالة التنظيمية في الجزائر

Introduction 

Cet article se propose de rechercher  et analyser quelques exemples 
d’incohérences et d’insuffisances dans le management public des 
ressources humaines (MPRH) au sein des institutions et administrations 
publiques algériennes, sous l’éclairage de la justice organisationnelle. 
Aborder ce thème, s’insère dans le cadre de l’enrichissement des 
études en quête d’une reforme de GPRH adéquate aux exigences du 
service public relevant de la fonction publique  ainsi qu’aux aspirations 
de la sphère des fonctionnaires. L’étude portera, non seulement sur les 
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institutions et administrations concernées et  textes, mais aussi, et à 
fortiori, sur le comportement de certains agents publics façonnant, 
directement ou indirectement, la fonction MPRH dans les organisations 
assujetties aux règles du  management public. Il est important, en guise 
d’introduction, de résumer  le périple, peu aisé, du MPRH dans la 
fonction publique algérienne durant quatre principales phases, dans des 
conjonctures, politiquement différentes.  

En effet, au lendemain de l’indépendance, la loi 62-157 du 31 
décembre 1962, tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la 
législation en vigueur au 31 décembre 1962,  dispose dans son  Article 
1er que « La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite 
jusqu’à nouvel ordre, sauf dans ses dispositions contraires à la 
souveraineté nationale », en attendant l’élaboration de textes nationaux. 
Les règles régissant les personnels de l’administration publique  en 
faisaient partie. Il s’agissait donc, dans cette première phase, d’une 
législation Française, conçue pour un pays colonisé, appliquée après la 
proclamation de l’indépendance. 

 Le 8 juin 1966, l’ordonnance 66-133 du 02 juin 1966, portant 
statut général de  la fonction publique, est publiée, puis appliquée à 
compter du 1er Janvier 1967. Ainsi, débuta une deuxième  phase du 
statut général  de la fonction publique algérianisé, consacrant le 
système de la carrière, issu d’une conception française,  basé sur la 
notion de statut.  

Ensuite, La législation algérienne du travail, verra une remarquable 
métamorphose, avec l’adoption  de la loi 78-12 du 05 Aout 1978, 
relative au  statut général du travailleur(SGT), texte imposant le choix 
socialiste de gestion des personnels dans l’ensemble des secteurs 
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d’activité, publics ou privés. Ainsi, L’expression «  contrat de travail » 
s’installa dans la législation de travail. Cependant, les personnels de la 
fonction publique  demeuraient régis par l’ordonnance 66 -133 du 
02juin 1966, jusqu’à la publication d’un texte spécifique, en 
l’occurrence le décret  85- 59 du 23 Mars 1985 portant  statut type  
des personnels des institutions  et administrations publiques, appliqué 
durant cette troisième phase. L’élaboration de ce statut type constitua 
une issue de secours pour la sphère de la fonction publique, lui 
permettant d’échapper aux idées forces du SGT de 1978, et préserva 
au fonctionnaire la relation de travail statutaire non contractuelle.  

La quatrième et dernière phase fut inaugurée par l’ordonnance 06 
-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique. 
Les échos de la constitution de 1989, et les textes subséquents, 
instituant le pluralisme politique et syndical, retentirent dans la dernière 
mouture du statut général. Au fur et à mesure de la mise en œuvre de 
ce statut, surgissaient une multitude  de contraintes  et paradoxes. En 
fait, cette législation nécessite une exploration sous l’éclairage  de la 
justice organisationnelle, que nous proposons, ci-après,  dans le 
développement. 

1. Le management public des ressources humaines et justice 

      Il n’est pas sans intérêt, pour explorer le management des RH 
dans la fonction publique algérienne, de revoir, très brièvement,  la 
notion du management en général. Cette discipline, selon Taylor(1911), 
« est une vraie science qui s’appuie sur des lois, des règles et des 
principes clairement définis ». Pour Fayol(1916), Gérer, consiste à 
« conduire l’entreprise vers son but en cherchant à tirer le meilleur parti 
possible de toutes les ressources dont elle dispose. ». De leur part, 
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Alécian & Foucher»(2005) considèrent  Le management comme étant   
« le métier qui consiste à conduire, dans un contexte donné, un groupe 
d’hommes et de femmes ayant à atteindre en commun des objectifs 
conformes aux finalités de l’organisation d’appartenance ». La notion de 
management, depuis l’avènement des travaux proposés par ses 
premiers précurseurs, était étroitement liée à l’activité entrepreneuriale. 
Les recherches et études suivantes se focalisaient, quasiment, sur 
l’entreprise industrielle capitaliste. Toutefois, faut-il préciser que les 
administrations publiques n’étaient pas exclues de la pensée 
managériale depuis l’aube du 20éme siècle. En effet, Taylor(1911), à 
titre  d’exemple, dans son exposé intitulé  La direction scientifique des 
entreprises a précisé que son travail : 

 « avait été initialement préparé pour la Société américaine 
des ingénieurs mécaniciens. En conséquence, on a choisi 
des exemples s’adressant particulièrement à des ingénieurs 
et aux directeurs des établissements industriels et également] 
à  [ tous les membres du personnel de ces entreprises. On 
espère, néanmoins que les lecteurs n’appartenant pas à de 
telles industries se rendront aisément compte que les mêmes 
principes peuvent être appliqués avec des résultats identiques 
à toutes les activités humaines : à la conduite de nos foyers, 
à la direction de nos exploitations agricoles, à la gestion de 
nos affaires commerciales, qu’elles soient grandes ou petites, 
à nos institutions religieuses philanthropiques, à nos 
universités et aussi à nos services gouvernementaux ». 
 

      Les théories classiques du management et leurs applications 
ont fait l’objet de virulentes  critiques visant parfois, mais 
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vainement, la destruction des idées forces de ces théories. En fait, 
ces théories ont été enrichies, dans le sens de la pensée 
occidentale, et modifiées, et non pas remise en cause, par la 
critique. Elles sont  toujours présentes, en théorie et en pratique, 
directement ou indirectement.  
 
      Les nouvelles théories tendent, souvent, vers la philosophie 
managériale. L’éthique et la déontologie, actuellement en vogue, 
tentent d’acquérir davantage d’espace dans le champ des 
recherches managériales modernes. Le flux de la pensée  
managériale moderne se dirige, aussi, vers des approches 
multidimensionnelles, afin  d’assouvir sa quête pour expliquer les 
phénomènes intra et extra-organisations. Phénomènes qui ne 
cessent d’ouvrir de nouveaux horizons de recherche au cœur des 
organisations et des sociétés en perpétuelles mutations dues à 
une globalisation vertigineuse. 
 
       La justice organisationnelle (Adams, 1963,1965), La justice en tant  
qu’équité (Rawls, 1971, 2001), et L’idée de la justice (Sen, 2009) sont 
autant d’approches proposées, développant la valeur de justice, selon 
différents cadres de référence. Ce qui importe le plus, dans cette 
contribution, c’est la justice organisationnelle dont l’éclairage est focalisé 
sur le management des ressources humaines. Faut-il, souligner, aussi, 
que les recherches relatives à l’entreprise l’emportent largement sur 
celles de l’administration publique. Evidence qui n’est pas à démontrer, 
puisque la genèse même du management explique cette réalité. Le 
management public, notamment son aspect théorique, naquit très 
tardivement, enjambant, difficilement, les pas géants et  rapides du 
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management de l’organisation économique. Les résultats, selon le 
volume et la pertinence, réalisés en recherches et publications, dans le 
domaine du management public en Algérie, sont inquiétants, puisque 
disproportionnés aux nombres de facultés et écoles institués 
spécialement pour la production du savoir économique et managérial. Il 
parait que cette situation en Algérie est due entre autres, à l’orientation 
des recherches vers l’entreprise au détriment du management public, au 
manque de valorisation des travaux académiques, et à l’absence quasi-
totale du marketing du savoir dans ce domaine.    Il convient, dans cet 
ordre d’idées, de signaler la récente transformation d’écoles 
préparatoires en écoles supérieures de management à Tlemcen, et des 
sciences de gestion à Annaba, par décrets publiés au journal officiel 
numéro 12, du 22/02/2017. Ces deux écoles supérieures sont chargées 
d’assurer, particulièrement et respectivement, les missions de formation, 
de recherche et développement technologique dans le domaine du 
management de la santé, et dans les différentes spécialités du 
management public. 
 
 
     2. La contractualisation, un choix de sous équité distributive ? 

Le nouveau management public, selon Chappoz et Pupion(2012) 
est « une nouvelle forme de gestion publique basée, entre autres, sur 
une culture du résultat et l’emprunt de pratiques et d’outils issus du 
privé ». En management public des ressources humaines(MPRH), la 
contractualisation, plaidée par la globalisation des systèmes de gestion, 
incarne une forme du nouveau management public (NMP). En effet, 
l’exposé des motifs, présenté devant l’assemblée populaire nationale 
(journal officiel des délibérations de l’assemblée populaire nationale, 
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2006) précise que même si le système de la carrière demeure dominant 
au sein de la fonction publique algérienne, il est soutenu par de 
nouvelles formes de relation de travail, et ce par l’adoption du système 
contractuel, afin de doter l’activité de l’administration de la souplesse 
nécessaire permettant son adaptation environnementale. 

 D’après les plus récentes statistiques publiées par la direction 
générale de la fonction publique, les agents contractuels représentent 
20,36 %  des effectifs globaux du secteur de la fonction publique. Ce 
pourcentage est très signifiant, dans un système de la carrière, d’où  
l’importance de l’exploration de la nature de ce type d’effectif. En fait, 
l’article 19 de l’ordonnance 06-03 du 15/07/2006, portant statut 
général de la fonction publique dispose que «  Les emplois 
correspondant à des activités d'entretien, de maintenance ou de service, 
dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime 
de la contractualisation».  En outre, et à titre exceptionnel,  les 
administrations et établissements de la  fonction publique  peuvent 
recruter des agents contractuels  pour exercer des activités temporaires 
ou conjoncturelles, conformément aux articles  20 et 21 du même 
statut. 

 Désormais, il demeure clair que l’administration publique algérienne 
s’oriente juridiquement vers l’efficience en matière de RH, objectif 
principal du nouveau management public. Pour ce faire, les agents 
contractuels, selon l’article 22 du statut général de la fonction publique 
« sont recrutés, (…) par voie de contrat à durée déterminée ou 
indéterminée,  à temps plein ou à temps partiel ».     
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  Il nous semble que ce choix du régime de la contractualisation, tel 
que précisé par le statut général, était déconnecté de la conjoncture 
socio-économique du pays.  

Ainsi, il est logique de s’interroger sur la finalité de ne plus  permettre 
aux agents des catégories professionnelles les plus défavorisées 
d’acquérir  la qualité de fonctionnaire, et les recruter uniquement en 
qualité de contractuels, à compter du 01/01/2008, date d’effet du 
nouveau statut général de 2006. 

 Pratiquement, on constate que les contrats à durée déterminée sont 
transformés en contrats à durée indéterminée, compte  tenu de la  
nécessité de service, ou pour des raisons de paix sociale. La distinction 
des contrats, sur la base de la durée déterminée ou indéterminée, n’est 
pas suffisamment justifiée.  

En outre,  il s’avère  que le recrutement,  dans le cadre des contrats 
de travail à temps partiel de 05 heures/jour, est loin d’être en harmonie 
avec les données du tissu économique, et ne répond pas à un choix 
organisationnel clair et logique. Contrairement au travail à temps plein 
payé à la journée, Le travail à temps partiel est fragilisé davantage par 
le payement à l’heure. Certes, les textes juridiques permettent à l’agent 
contractuel à durée partielle d’exercer auprès de plus d’un seul 
employeur. Toutefois,  le marché de travail ne répond pas 
favorablement à cette possibilité. La réalisation d’économies par 
l’efficience recherchée au niveau des revenus des couches sociales les 
plus fragiles ne semble pas être une mesure satisfaisante. Au contraire, 
ce choix favorise l’ancrage d’une crise multidimensionnelle. 
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 Sur le plan de la justice distributive, et du fait que l’effectif de la 
fonction publique comprend les fonctionnaires et les contractuels, et que 
les premiers sont favorisés par rapport aux seconds, « les sentiments de 
sous-équité ou de sur-équité deviennent extrêmement difficile à 
gérer(…) » (Maâzouz, 2008). 

L’analyse de ces textes juridiques y compris la grille des salaires des 
contractuels et leurs applications  constituent  des pistes de recherches 
permettant la formulation de certains aspects de sous-équité distributive 
et interpersonnelle  à laquelle sont soumis  les agents contractuels. 
Dans ce sens, La multiplication et la diversification des études de cas 
relatifs au management  des RH contractuelles dans le secteur de la 
fonction publique sont devenues  une responsabilité que doivent 
assumer les scientifiques et  les pouvoirs publics. 

 

3. le contrôle financier, fonction d’efficience ou producteur de 
sous-équité interpersonnelle ? 

       À l’instar de très nombreuses notions de droit en Algérie, le 
« contrôle financier » est importé de la législation française. En France, 
d’après KOTT (2004) « Les dispositions relatives au contrôle sont 
réunies au sein d’un texte unique : la loi du 10 août 1922(…). Le 
service du contrôle des dépenses engagées devient progressivement 
l’œil, puis le bras armé de la direction du Budget ». 
 
       En Algérie, immédiatement après l’indépendance, le contrôle 
financier est institué au sein du ministère des finances, et les textes y 
afférents sont amendés plusieurs fois. Actuellement, le contrôle des 
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finances publiques, conformément à la loi relative à la comptabilité 
publique, est exercé sous trois formes : Le contrôle des dépenses 
engagées, le contrôle d’exécution, et le contrôle de gestion. La première 
forme concerne le contrôle financier qui intervient  à la phase 
d’engagement de la dépense  publique, y compris celle relative au 
MPRH.  
 
      En effet,  « l’exercice de la fonction de contrôle  des 
dépenses engagées a pour  objet : 

-  de veiller à la régularité de l’engagement des dépenses 
par rapport à la législation en vigueur, 

- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits, 
-  de confirmer la régularité par un visa sur les documents 

relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver  son 
refus(…), 

- De conseiller l’ordonnateur au plan financier, 
- D’informer mensuellement le ministre chargé des 

finances sur la régularité des engagements et sur la 
situation d’ensemble des crédits(…) ».(Article 58 de la 
loi 90-21 du 15/08/1990, relative à la comptabilité 
publique). 
 
En matière de MPRH, «  sont soumis préalablement à 
leur signature, au visa du contrôleur financier, les actes 
comportant un engagement de dépenses, ci-après 
énumérées : 
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- Les actes de nomination, de confirmation et ceux 
concernant la carrière et la rémunération des 
fonctionnaires, à l’exception de l’avancement d’échelon, 

- Les états nominatifs établis à la clôture de chaque 
exercice budgétaire, 

      -   Les états matrices initiaux, établis dès le début de  
 
 
l’année ainsi que les états  matrices modificatifs(…)». (Article 5 
du décret 92-414 du 14/11/1992,  relatif au  contrôle préalable 
des dépenses engagées). 
 

      En Plus, Les engagements doivent être « accompagnés de toutes 
les pièces justificatives nécessaires à leur  identification. ».(Article 30, 
alinéa 2 du décret 92-414 du 14/11/1992). 
 
       Le contrôle  financier est présenté comme étant   le gardien  fidèle 
des finances publiques. Or, il est logique, à l’ère où les Etats sont à la 
recherche de l’optimisation, de revoir la faisabilité du contrôle financier 
en Algérie. Dans ce cadre, force est de rappeler que le contrôle à 
postériori de la régularité des arrêtés, décisions ou contrats concernant 
les ressources humaines, relève de la compétence des services 
centraux et locaux de la fonction publique.  Ce même contrôle de 
« régularité », mais à priori, est une mission confiée aux services du 
contrôle financier, conformément à l’article 58 de  la loi relative à la 
comptabilité publique. Deux organes exercent le contrôle de la régularité 
des engagements. 
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      Cette situation généra des interprétations contradictoires de 
certaines dispositions statutaires ou à caractère pécuniaire. On peut 
même constater la substitution de la direction générale du 
budget(D.G.B) à la direction générale de la fonction publique (D.G.F.P), 
quant à l’interprétation de certaines dispositions réglementaires. 
 
      En fait, le contrôleur financier s’assure de la conformité, de forme 
et de fond, des documents, aux textes juridiques. Or, son principal rôle, 
en sa qualité de financier, lorsqu’il s’agit des ressources humaines, est 
de contrôler l’existence des postes budgétaires vacants lors des 
recrutements, des crédits y afférents, et s’assurer de l’exactitude  de  la 
classification de l’agent dans l’arrêté ou décision portant un 
engagement. Il doit s’intéresser à l’aspect pécuniaire et non pas au 
procédural assuré, à postériori, par les services de la fonction publique. 
 
      Il en résulte que la décision du contrôle financier  l’emporte sur 
celle des services de la  fonction publique, puisque le visa préalable du  
premier  représente « la clé du trésor public ».  Parfois le contrôle 
financier s’intéresse au respect des conditions statutaires pour la 
nomination d’un agent, et néglige l’application de la règle du service fait 
dans d’autre type d’engagement qu’il est censé faire respecter. Un tel 
constat, permet de s’interroger sur les inputs et outputs de l’organe du 
contrôle financier. 
 
      Par ailleurs, une autre mission est confiée, simultanément, au  
contrôleur financier et au trésorier, comptable de l’administration ou de 
l’établissement. En effet, le  contrôleur financier doit vérifier, 
conformément à la réglementation en vigueur, les éléments suivants : 
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- «  La qualité de l’ordonnateur(…), 
- La stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur, 
- Les disponibilités des crédits ou des postes budgétaires, 
- L’imputation régulière  de la dépense,  
- les concordances du montant de l’engagement avec les 

éléments contenus dans les documents y annexés. (…). » 
(Article 9 du décret 92-414 du 14/11/1992). 
 

      Ensuite, le trésorier intervient pour effectuer  les payements des 
dépenses des engagements. Pour ce faire, il doit s’assurer : 

- «  de  la conformité de l’opération avec les lois et les 
règlements en vigueur, 

- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, 
- de  la régularité des opérations de liquidation de la dépense, 
- de la disponibilité  des crédits, 
- (….). ». ( Article 36 de la loi 90-21 du 15/08/1990, relative à 

la comptabilité publique). 
 

      On remarque que les principaux  éléments vérifiés par le contrôleur  
financier sont vérifiés par le trésorier, comptable public. Les décisions 
ou arrêtés établis par les chefs des administrations et établissements 
publics, en leur qualité d’ordonnateurs, sont contrôlés, trois fois, 
respectivement,  par  les services du  contrôle financier, de la fonction 
publique, et du comptable. Or, ce triple contrôle, n’a pas abouti à un 
management public des ressources humaines(M.P.R.H) satisfaisant. En 
quoi donc réside actuellement l’utilité du contrôle financier, et à quel 
cout humain, matériel, et financier est-il réalisé ? Le management 
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taylorien, focalisé  sur l’économie  des gestes et du temps d’exécution 
des taches, est loin d’être sagement exploité. 
   
      Par ailleurs, la pratique de ce contrôle sur l’activité de  
l’ordonnateur est déontologiquement critiquable,  notamment lorsque ce 
dernier fait preuve de qualifications et compétences supérieures à celles 
des fonctionnaires chargés de son contrôle. Il s’agit donc d’une sous-
équité interpersonnelle qui produit un effet néfaste et continu sur 
l’ordonnateur qui devient une cible potentielle du burnout, et sur  les 
responsables des services de la fonction publique destitués de facto de 
certaines de leurs attributions. 

 
4. La fonction publique, produit-elle une injustice procédurale ? 

 
       L’activité des organes de la fonction publique devrait incarner 
l’instauration et la protection du choix du système  de la carrière au sein 
des établissements et administrations publics. Chargés de cette lourde 
mission générale, et  fragilisés par les fluctuations politiques, 
économique et sociales, ces organes manifestent actuellement une 
faiblesse, face aux flux des actions croissantes du M.P.R.H. « Les 
institutions et administrations publiques sont tenues d’établir un plan 
annuel  de gestion des ressources humaines(…). Le plan de gestion 
(…) a pour objet, d’arrêter les opérations devant être réalisées au cours 
de l’année budgétaire   et notamment celle relatives : 

- aux recrutements, 
- aux promotions, 
- à la formation,  
- aux mises à la retraite. » 
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 « Le plan de gestion est arrêté conjointement par l’institution ou 
l’administration concernée et les services de l’autorité chargée de la 
fonction publique, dès la détermination des effectifs budgétaires(…) » 
(Article 6 bis du décret 95-126 du 29/04/ 1995). 
 
      Les services de la fonction publique « exercent un contrôle, à 
postériori, sur l’exécution du plan de gestion et sur la légalité des actes 
individuels pris dans ce cadre. A ce titre, ils sont habilités à procéder à 
toute vérification sur pièces et/ ou sur place. Le contrôle à postériori  
donne lieu à l’établissement, par les services de l’autorité  chargée de 
la fonction publique, d’un rapport(…) adressé  à l’autorité de tutelle et 
les services  compétents du ministre chargé  du budget.» (Article 
6.ter.du décret 95-126 du 29/04/ 1995). 
 
      Le plan annuel de gestion des ressources humaines est un outil 
méthodologique prévisionnel soumis à la règle de l’annualité, facilitant 
l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations de GRH. Sur le terrain, 
on enregistre un écart croissant et inquiétant entre le texte  et son 
application. Souvent, ce plan perd ses caractères prévisionnel, annuel et 
de suivi, et se métamorphose, graduellement, en simple document, 
impérativement élaboré, loin des opérations envisagées par les 
gestionnaires peu soucieux de la planification RH, sans véritable finalité 
managériale. Seule, le  contrôle d’exécution du plan, opéré par  les 
services de la fonction publique, en fin d’année budgétaire, qui 
demeure, plus ou moins, rigoureux. L’efficience, attendue du plan 
annuel des ressources humaines est, à ce jour, laisse à désirer  dans la 
quasi-totalité des établissements dans lesquels nous avons eu 
l’occasion d’observer la mise en œuvre de ce document. La procédure  
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est dissociée de sa finalité. Il s’agit d’un manque de dynamisme 
managériale et non pas du plan en tant qu’outil indispensable. 

      Les fonctionnaires exerçant le MPRH, voyant la finalité du plan 
annuel de gestion irréalisable, en dépit des efforts fournis, approuvent 
un fort sentiment d’injustice procédurale, affaiblissant profondément le 
degré  de leur implication dans la réalisation des objectifs théoriquement 
déterminés. En d’autres termes, les directions des ressources humaines 
peuvent, comme par la passé, mener leur mission, sans plan de gestion 
tel qu’il est conçu et appliqué actuellement.   

      Mais, il est plus important de souligner le refus pratique de 
l’ancrage de la valeur de justice, en faveur des RH, lors de l’institution 
et du fonctionnement des commissions qui participent à la gestion des 
recrutements, avancements d’échelons et de promotion, à titre 
d’exemple. L’informel, le clientélisme et les sanctions déguisées 
représentent les principaux moyens hostiles à la justice 
organisationnelle. Ce type de comportement professionnel ancre 
davantage le gaspillage des outils bureautiques, du temps et de l’effort 
humain.  

 

         5.  Des statuts particuliers incohérents : 

      Etant à caractère général, les dispositions du statut général de la 
fonction publique sont précisées par une soixantaine  de statuts  
particuliers. Ces textes réglementaires sont pris sous formes de décrets 
exécutifs. Ils énumèrent les corps, les grades et postes supérieurs  et 
classifications, ainsi que les conditions de recrutement. Ils précisent, 
aussi, les droits et devoirs spécifiques à chaque corps de fonctionnaires. 
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Quelques statuts précisent des fautes professionnelles et des sanctions 
disciplinaires, en plus de celles citées par le statut général, compte tenu 
de la spécificité de certains corps de fonctionnaires. En principe, ces 
dispositions doivent être élaborées, avec un maximum de prudence, sur 
la base de critères prédéfinis, pour éviter d’éventuelles injustices entre 
différents grades. Or, l’application de ces statuts particuliers a révélé 
des insuffisances, voire des injustices.  

 À titre d’exemple, Les titulaires du diplôme de Master en biologie sont 
nommés au grade de biologistes de 2ème degré, catégorie 13. Cette 
catégorisation a pris effet à compter du 01/01/2008. Par contre, le 
Master en droit et en autres spécialités n’avait aucune valeur, depuis le 
01/01/2008 jusqu’au 09/11/2016, date d’effet de sa valorisation par 
l’octroi à son titulaire le grade d’administrateur analyste, catégorie 13, 
conformément au décret exécutif n° 16-280 du 02/11/2016, modifiant 
et complétant le statut particulier des corps communs.  

      On enregistre, donc, une injustice pécuniaire et morale durant plus 
de huit (08) ans vis-à-vis des titulaires du Master en plusieurs 
spécialités. Le cas du Master, que nous avons cité, incarne l’exemple 
type de l’injustice à deux dimensions : distributive, du fait de la sous 
catégorisation pécuniaire, et interpersonnelle à cause de la sous-
estimation. 

       Les titulaires du diplôme des études universitaires appliquées ont 
souffert de  la même situation d’injustice, et ont été rétablis dans leurs 
droits, conformément au décret de 2016, précité. On remarque aussi 
que les praticiens médicaux spécialistes, toutes spécialités confondues, 
sont égalitairement catégorisés, en dépit des différences du nombre 
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d’années du cursus universitaire.  L’incohérence entre statuts a 
engendré de fortes protestations syndicales et estudiantines. 

      L’hétérogénéité de certaines règles, opaques, régissant les 
carrières des fonctionnaires, ne peuvent   qu’approfondir les sentiments 
d’injustice distributive influençant directement la performance des 
services publics, et ancrant la culture de l’indifférence professionnelle. 

        6. hésitation de classification dans la grille des 
rémunérations  

      La transition du système de l’enseignement classique au nouveau 
système LMD généra des  difficultés de catégorisation des niveaux de 
qualification. Le master, à titre d’exemple, était  classé à la catégorie 
13, conformément au  décret présidentiel n° 07-304 du 29/09/2007, 
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires. En 2010, le décret précité est modifié et complété par un 
autre décret, par lequel le master est valorisé  et classé, avec le 
magistère, à la catégorie 14. 

       Cette nouvelle classification en faveur du master ne sera pas 
appliquée, du fait que  le nouveau décret sera  abrogé après moins de 
trois mois, et  le master sera déclassé à la catégorie 13, conformément 
la grille initiale des niveaux de qualification de 2007. Il convient, de 
souligner  que le moins qu’on puisse dire sur cette d’abrogation, d’une 
part,  qu’elle est discutable au regard du principe des droits acquis 
prôné par la législation en vigueur. D’autre part, il était et demeure clair 
que le magistère est un titre de post-graduation,  alors que le master 
est un titre de formation graduée. 



 

196 
 

      L’exemple  de catégorisation du master illustre parfaitement le 
besoin d’une profonde réflexion, à même de guider toute opération de 
réforme du système des niveaux de qualification et de la catégorisation 
des grades, sous l’éclairage  permanent des principes de justice. La  
catégorisation  des grades et niveaux doit être, aussi,  élaboré avec un 
haut degré de certitude conjoncturelle. 

        7. Le détachement « clandestin », position sous silence 

     Statutairement, le fonctionnaire est mis dans l’une  des cinq 
positions suivantes : L’activité, le détachement, hors cadre, la mise en 
disponibilité et le service national. Le détachement est une position 
pratiquée, le plus souvent, par les administrations publiques, en 
transgression du statut général de la  fonction publique. Ce dernier 
définit le détachement comme étant «la position  du fonctionnaire qui, 
placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue 
à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration 
publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à 
la retraite » (statut général, article 133). 

      « Le fonctionnaire détaché est rémunéré  par l’institution ou 
l’administration publique, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il 
est détaché » (statut général, article 137, alinéa2). Il est clair que la 
rémunération du détaché doit être prise en charge par l’administration 
d’accueil, ce qui suppose l’existence d’un poste budgétaire vacant 
auprès de cette dernière, avant la prise de décision de détachement. 

      En pratique, rares sont les cas de détachement qui répondent aux 
conditions statutaires et financières. Les  détachements sont, le plus 
souvent, pour des raisons de regroupement familiale, en faveur  de la 
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femme fonctionnaire, désirant rejoindre la résidence  de son époux, 
suite à une mutation, prononcés par des décisions obsolètes, à l’insu du 
contrôle financier à priori, et du contrôle à postériori de la fonction 
publique, et sans l’existence de poste budgétaire vacant au  niveau de 
l’administration d’accueil. A l’intérieur de cette opacité procédural, Les 
responsables des ressources humaines souffrent, en silence, d’une 
dangereuse injustice organisationnelle.  

      En fait, les gestionnaires ne résistent que peu ou pas aux  diverses 
et multiples interventions informelles pour l’acceptation des 
détachements, certes fondés moralement, mais irréguliers juridiquement. 
Les interventions sont souvent exprimées verbalement par des 
responsables officiels. Les interventions sont souvent exprimées 
verbalement, sans traçabilité, par des officiels ayant un pouvoir de fait 
ou de droit sur le gestionnaire. L’injustice interpersonnelle, 
difficilement perceptible est là, supportée par les gestionnaires, qui 
tentent de gérer le formel par l’informel. Le burnout les ronge en 
silence. Les signataires des décisions de détachement juridiquement 
irrégulières, attendent avec angoisse d’éventuelles sanctions civile et 
pénale, en cas  de responsabilités  avérées. 

      Les trois contrôles relatés plus haut sont, en général, indifférents, 
devant ces pratiques pour diverses raisons. L’informel l’emporte 
largement sur le formel. Il s’agit d’un flagrant paradoxe dans un 
management public, qualifié de procédural  par excellence.  

      Cependant, Il ne faut pas comprendre, à partir de 
ce  raisonnement, que nous nous opposons au détachement pour 
regroupement familial. Au contraire, nous l'avons qualifié de légitime. Et 
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ce qualificatif implique, en principe, que la position de détachement en 
question passerait officiellement de la clandestinité et ses angoisses, à 
la régularité et le bien-être. 

Conclusion  

      De ce qui précède, il apparait que l’actuel contrôle financier  
préalable des dépenses en matière de de MPRH   est  quasi-inutile, du 
fait que sa mission de contrôle  de la finance et de régularité des RH 
est exercée, respectivement,  par le trésorier, comptable public, et les 
services de la fonction publique,  et que l’ordonnateur est responsable 
civilement, administrativement, et pénalement, de tout engagement de 
dépenses. Déontologiquement, Au lieu de « conseiller l’ordonnateur au 
plan financier » (Article 58 de la loi 90-21 du 15/08/1990), le contrôleur 
financier est doté d’un large pouvoir discrétionnaire sur l’ordonnateur 
qui transforme ce dernier en conformiste incompétent. 
 
      Les gestionnaires, exerçant dans un climat professionnel 
caractérisé par l’attribution d’un pouvoir discrétionnaire aux tenants du 
contrôle qui manque d’efficience, sont les premières victimes d’un 
sévère burnout causé par un management public trop procédural. Un 
burnout causé par une injustice interpersonnelle et constituant un frein 
injustifié au développement des services publics. L’instauration des 
réseaux neuronaux informatiques n’est – elle pas un impératif urgent à 
réaliser, dans le but  de réduire les procédures financières en faveur de 
la justice interpersonnelle, pour aboutir à l’efficience si recherchée?   
                                                  
       En matière de contractualisation, on peut conclure que le  
recrutement à durée déterminée et à temps partiel est  inopportun. 
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Faut-il, aussi,  que la  catégorisation des grades et des niveaux de 
qualification soit élaborée avec transparence et équité, avec la 
participation de tous les partenaires, sur la base  de critères approuvés. 
 
      S’agissant du détachement, il serait plus logique de faire procéder 
au transfert, administratif et pécuniaire des postes budgétaires de 
l’administration d’origine à l’administration d’accueil, après avis de 
commissions ad-hoc et contrôle des services de la fonction publique. 
Les décisions seraient éclairées par les statistiques, la nature de 
l’activité, la possession  de logement, les distances,  et les impératifs du 
service public. 
 
      En définitive. Il est important de souligner l’inefficacité de la 
réforme  du management public des ressources humaines par des 
amendements partiels, notamment celle des statuts particuliers, qui 
multiplient les incohérences.  Il nous semble qu’il est nécessaire, 
préalablement  à une véritable réforme, d’élaborer les règles basiques 
du management public des RH permettant la conception d’une nouvelle 
mouture  du droit de la fonction publique.  

      Les règles préétablies sur la base de la transparence et de l’équité, 
sont un guide sine qua non pour la formulation de toute disposition 
relative au ressources humaines, afin d’éviter  les incohérences 
statutaires. La contribution, effective et valorisée des praticiens 
experts, des chercheurs universitaires, des représentants des ministères, 
notamment de l’enseignement supérieur, des affaires religieuses, de 
l’éducation et de la formation professionnelle, des syndicats, des 
organisations de la société civile, sous l’égide du conseil supérieur de la 
fonction publique, est nécessaire à la production d’un livre blanc, 
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susceptible d’aider à  déterminer les choix publics stratégiques du 
management public des RH, spécifique à la fonction publique 
algérienne.  
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 في تالقي ياجي وفيفيان: التجربة والثمار
 قراءة في كتاب، فيفيان أمينة ياجي: من باريس الى أم درمان؛ 

 حياتها وأعمالها. للدكتور مكي البدري 
 

      أ.د قاسم المحبشي 
جامعة عدن –أكاديميأستاذ   

 دتمهي
م أهداني البروفيسور حسن الحاج علي، رئيس المكتبة 2018نوفمبر  3يوم األحد الموافق 

المركزية لجامعة الخرطوم، أهداني مشكورا، دعوة كريمة لحضور حلقة نقاش في منتد  الكتاب 
بمكتبة جامعة الخرطوم بالتعاون مع دار مدارك؛ ندوة مكرسة لعرض كتاب، عن حياة الكاتبة 

الراحلة، فيفيان أمينة ياجي: )من باريس الى أم درمان؛ حياتها وأعمالها( للدكتور مكي السودانية 
بشير مصطفى البدري. جاءت الدعوة مرفقة بنسخة من الكتاب الصادر لتوه، عن دار مدارك 
للطباعة والنشر. بغالف كالسيكي أنيق يحمل صورة الباحثة الفرنسية المولد السودانية الجنسية 

 ي بالزي السوداني األبيض بجانب بوابة خشبية شرقية أثرية مغلقة مفتوحة بالمناصفة  فيفان ياج
وتلك صورة رمزية بالغة المعنى والداللة في سياق العالقة التاريخية بين الشرق والغرب الشديدة 

 التداخل واالضطراب. وهذا ما سوف نشير اليه الحقا. 
موزع على جزئيين؛ األول عن مسيرة حياة ( صفحة 170الكتاب من الحجم المتوسط في ) 

( مبحثا. والجزء الثاني: عن أعمالها بعنوان: 41فيفيان أمينة ياجي، مقتطفات معروضة في )
( مبحثا. فضال عن التمهيد والمقدمة والخاتمة 12كتب ومقاالت ومحاضرات وبرامج إذاعية. في )

 والمالحق.    
تاب بسعادة غامرة، السيما وقد صادف هو  في على مد  ثالثة أيام عكفت على قراءة الك

نفسي، إذ وجدته في صميم انشغالي بموضوع االستشراق واالستغراب في أعادة تأمل مشكلة 
العالقة بين الشرق والغرب من منظور الدراسات الثقافية ما بعد الكولونيالية. فضال عن كونه 

فرويد. فكيف وجدت الكتاب؟ وماذا  كتابا جديدا بالنسبة لي، وكل جديد للبال  متعة  بحسب
 وجدت فيه؟ وماهي خالصة قراءتي له؟ 
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الكتاب جهد رائع بذله المؤلف مكي البدري وهو بالمناسبة تلميذ وفي لألستاذة فيفيان ياجي، إذ  
ينطوي العمل الذي قام به والمتمثل في ))جمع وا عداد ودراسة(( سيرة حياة األستاذة الرحالة 

 م على أهمية مركبة. 2011 -1930السودانية فيفيان أمينة ياجي؛  المثقفة الفرنسية
شهار  أوال: فهو من جهة قد أسد  خدمة جليلة للثقافة السودانية والعربية واإلنسانية في حفظ وا 
تحفة ثقافية رائعة كاد يطويها اإلهمال والنسيان بسبب ضياع بعض نصوصها وتشتتها في 

وقد جمع سيرتها الزاخرة بالعطاء واإلبداع في هذا الكتاب فقد  إضبارات وقصاصات متفرقة. إذ إنه
 حفظها من الضياع. 

ثانيا: يقدم هذا الكتاب فرصه ثمينة للباحثين والدارسين السودانيين وغير السودانيين للوقوف عند 
حقبة تاريخية حاسمة ومفصلية في مسار تاري  العالقة بين الشرق والغرب، بين المحلي 

بين الذات واآلخر، بين الجنوب والشمال؛ حقبة المواجهة والدهشة واالصطدام مع والعالمي، 
الحداثة الغربية في أوج انتصارها، إذ إن واقعة الحداثة تعد بال شك أعظم وأخطر حدث تاريخي 

 في حياة الشعوب العربية اإلسالمية والشرقية الحديثة والمعاصرة.
يثا قد جاء في لحظته وفي سياق تبلور مخاض ما بات ثالثا: نعتقد أن هذا الكتاب المولد حد

يعرف بالحركة االستغرابية الجديدة التي أخذت تتبلور منذ بضعة سنوات في الدوائر األكاديمية 
والثقافة العربية اإلسالمية. فاذا كان االستشراق هو األسلوب الغربي لتعرف الشرق وبحثه ودراسته 

حكام السيطرة عليه وامتالكه، فإن وفهمه وتصوره وتشكيله واختالقه و  تمثيله وترويضه وا 
االستغراب بوصفه مشروعاا ثقافياا علمياا لمعرفة الغرب وتخي له وفهمه وتمُثله وتمثيله "من خالل 
بنيته المعرفية والثقافية، بوسائل علمية موضوعية " يختلف عن االستشراق التقليدي ويتفق معه 

 لقابلة للرصد والمقارنة.في جمله من النواحي واالبعاد ا
مما ال شك فيه أن االستغراب سوف يفتح أفاقا واعدة في إعادة صياغة العالقة بين الشرق 
والغرب على أسس عقالنية وأكاديمية إنسانية جديدة بما يعزز من قيم التسامح والتعايش والتفاهم 

الحواجز والحدود التي والحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات واألديان، بعد أن تحطمت 
كانت في الماضي القريب تفصل بينها؛ بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت، في عالم بات شديد 
االنكماش والترابط والتداخل. إذ مع العولمة بأفقها التواصلي الفضائي اإلنساني، لم تعد عبارة 

ساد االعتقاد ذات يوم  بل )الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا( جديرة بالمعنى واالعتبار، كما 
أضحى التالقي والترابط والتمازج والتأثير والتأثر بين جميع الجهات من ضرورات تدبير العيش 

 والتعايش للحياة المشتركة في هذا الكوكب الدوار.
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رابعا: تعد أعمال، السيدة فيفيان ياجي، مناسبة متميزة لالطالع على الصيغة النوعية الفريدة التي 
ها العالقة بين السودانيين والغربيين، منذ موسم الهجرة الى الشمال للروائي العظيم الطيب اكتسبت

صالح، الذي كان له الفضل في إعادة صياغة شكل العالقة بين الشرق والغرب الى صيغة 
جديدة غير نمطية البتة. وهو بذلك يدعونا الى إعادة النظر في االستشراق من حيث هو 

تعرف الشرق وبحثه ودراسته وفهمه وتصوره وتشكيله واختالقه وتمثيله األسلوب الغربي ل
حكام السيطرة عليه وامتالكه . إذ هو حصيلة خبرة تاريخية متراكمة لشبكة واسعة من 1وترويضه وا 

الممارسات والعالقات الثقافية والحضارية والمدنية، بين الشرق والغرب، بين األنا واآلخر، بين 
قة التي نمت وتطورت عبر التاري  في مسارات متقاطعة من الفهم وسوء نحن وهم. هذه العال

الفهم، والشدة واللين، والحوار والصدام، والسلم والحرب، والندية والتبعية، والتكافؤ والهيمنة، والقوة 
والضعف، والتحدي واالستجابة، وغير ذلك من تجليات التوتر واالضطراب في جدل التماس 

ق والغرب، بين القوة والضعف منذ االستشراق األول المحمول على رؤوس والصراع بين الشر 
الحروف اإلغريقية األكاديمية حتى االستشراق األخير المحمول على رؤوس الصواري  البالستية 

. وسوف نالحظ أنه من رحم االستشراق الفرنسي واالستغراب السوداني اإلنساني 2األوروأمريكية"
 ونمى وازدهر مشروعها المعرفي الفكري الشرقي العربي اإلسالمي.  جاءت فيفان أمينة ياجي

 في موسم الهجرة الى الشمال  االستغراب.ميالد 
من المالحظ ونحن نقرأ سيرة حياة فيفيان ياجي، أن طالئع النخب السودانية الموفودة للدراسة في 

، بين نحن وهم، فبدال من الدول الغربية قد اجترحت نمطا جديدا من العالقة بين الشرق والغرب
نمط االستشراق الروبنسوكروزي السكسوني الفرنكفوني النابليوني  الذي المح اليه فيلسوف التاري  
العراقي مدني صالح بقوله:" أن طامة العقدة الروبنسكروزية الفاتكة لم تصبح وباءا طاغياا ساحقاا 

من أقطار عربية مختلفة إلى جامعة ماحقاا ال يبقى وال يذر إال يوم شد الرحال سبعة رجال 
روبنسكروزية أوروأمريكية سايكسبيكوية مؤمركة فاجتمعوا هناك اجتماع المساكين تحت إشراف 
المسكين روبنسون كروزو المستشرق المالئي المنغلق المخدوع وتعارفوا فوجدوا أن أحدهم قد جاء 

ن الثاني قد جاء ليكتب أطروحة في ليكتب أطروحة في مسألة الخالف بين المعتزلة واألشاعرة وأ
مسألة الخالف بين األمين والمأمون، وأن الثالث قد جاء ليكتب أطروحة في مسألة الخالف بين 
الغزالي وابن رشد، وأن الرابع قد جاء ليكتب أطروحة في مسألة الخالف بين المرابطين 

ن األمويين والعباسيين، والموحدين، وأن الخامس قد جاء ليكتب أطروحة في مسألة الخالف بي
                                                           

 31إدوارد سعيد، االستشراق: المعرفة السلطة اإلنشاء ص  1
 311أرنولد توينبي موضوعا، ص  قاسم المحبشي، فلسفة التاري  في الفكر الغربي المعاصر: 2



 

205 
 

وأن السادس قد جاء ليكتب أطروحة في مسألة الخالف بين الكوفيين والبصريين، أما السابع فقد 
مل قضايا المخالفة والتخالف والخالف وبدل موضوعه من األدب إلى الفقه، وتحول من مسائل 

اق اآلراء في مسائل الخالف بين الملل والنحل والمذاهب والفرق فكانت األطروحة بعنوان اتف
االستنجاء، بدالا من مسائل الخالف بين جرير والفرزدق تحت إشراف المسكين بروفسور 

 . 1روبنسون كروزو نفسه"
تلك الصورة النمطية للعالقة بين الغرب والشرق  كانت عالقة بين ذات فاعلة وموضوع منفعل،  

للرؤية والتصنيف والتقييد والحكم بين من ير  ويتأمل ويكتب ويفسر وبين من يُبسط موضوعاا 
بين المستشرق اآلتي من بالد الغرب المزدهر، والشرق المتخلف الضعيف العاجز الذي ينتظر 
من يؤخذ بيده ويحييه، وهذا ما عبر عنه المستشرق األلماني )لودفيج هيرمان فون( بعد زيارته 

هرهم وسلوكهم بهيبة اإلنسان بقوله: "إنهم يتحلون أكثر َمنا بمظ 1835للجزائر وتونس عام 
الفطري ويفوقوننا من حيث السجايا البدائية، لكنهم لظروف معينة ظلوا جاثمين عند أول درجة 
من سلم الحضارة، بالنسبة لغرائزهم الطبيعية التي ال يتورعون عن إشباعها بفظاظة بل قل 

أي نوع من النهضة أو عن بوحشية رغم رقة شمائلهم.. أصبحوا جنساا منتكساا قاصراا عن تحقيق 
بعث أي ضرب من ضروب الحضارة، وال سبيل لحضارة إليهم إال إذا أخضعوا لهيمنة 
المسيحيين". ويتساءل بكامل الدهشة، كيف يمكن لمملكة تونس أن تصبح لو آلت إلى األوربيين 

تة أضعاف من ذوي الخبرة واالجتهاد، إن في وسع هذه البالد الخصبة أن توفر العيش والنعمة لس
عدد سكانها، وينتهي إلى التصريح برغبته في حكم البالد والعباد معلناا: "إنه ليس هناك مهمة 
أنبل وأجمل من تنصيبه من قبل القو  األوربية إثر انهيار اإلمبراطورية العثمانية ملكاا على شمال 

 . 2ذا الربع المهمل"إفريقيا من حدود المغرب األقصى إلى حدود برقة، وذلك إشفاقاا منها على ه
على العكس من تلك الصورة النمطية للعالقة بين الشرق والغرب جاء كتابنا الجميل هذا )من 
باريس الى أم درمان( بعكس اتجاه االستشراق التقليدي؛ إنه استشراقا معكوسا. هنا يتم تبادل 

السودان طالب لألدوار، بين الشرق والغرب، فها هو ابن أم درمان القادم من قلب الشرق 
الدراسات العليا وتلميذ عميد األدب العربي، طه حسين، المبعوث الى فرنسا لغرض الدراسات 
العليا، محمد أحمد ياجي، يغدو منذ وصوله باريس ذاتا فاعلة وجاذبة ومحور اهتمام ثقافي 

ليكية فيفيان وعلمي واجتماعي لفتاة ال روشيل األطلسية وطالبة الفلسفة الفرنسية المسيحية الكاثو 
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م وهي فترة 1930غوغيه المولودة في لحظة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية عام 
 حرجة في تاري  أوروبا المعاصرة لم تشهد مثيال لها في مجمل تاريخها.

من المؤكد أن طبيعة العالقة بين السودانيين والقو  الكولونيالية واهمها االنجليز قد تميزت 
إنسانية على الضد من عالقة معظم الشعوب العربية بمستعمريها، إذ قلما نجد كتابات ما بمالمح 

بعد كولونيالية كذلك الكتاب الذي إلفه الكاتب السوداني حسن عابدين بعنوان: )سودانيون 
وانجليز: الوجه اإلنساني للعالقة التاريخية، دراسة توثيقية في التاري  االجتماعي( تناول فيه 

ن أوجه وذكريات العالقات اإلنسانية بين االنجليز والسودانيين، فيما يشبه الحنين، من بعض م
الطرفين طبعا. يمكن اإلشارة الى نماذج من النصوص المعبرة عن المعنى. إذ أكد الكاتب أن 
لالستعمار اإلنجليزي في السودان وجهين؛ وجه قاسي وظالم وقاهر وعبوس " أما الوجه اآلخر 

البريطاني فقد أسفر عن قسمات ومالمح الحنو والتعاطف والروح الرسالية ومنهج  لالستعمار
الوصاية على شعب يستحق ويحتاج ان ينتشل من وهده التخلف الحضاري الى اعتاب المجتمع 
الحديث وعتبات الدولة الحديثة عتبة تلو اخر  وتدرجاا وئيداا نحو التقدم والرفاهية...تلك كانت 

حملها للسودان جيل جديد من االداريين البريطانيين عند منتصف العشرينات وفي نوايا وسياسات 
 .1اعقاب"

وكما هو معروف أن األثر دليل على المؤثر  وأن تسأل مواطن جزائري عن الفرنسيين ال يمكن 
والجواب: "سأل سائل  السؤالأن تجد جوابا مثل هذا الذي قاله شي  سوداني في اإلنجليز هاكم 

بأبو نمر ناظر عموم قبائل المسيرية عن رأيه في االنجليز فقال: " نعم االنجليز كانوا الناظر 
حكاماا اكابر ولكن لم يكونوا متكبرين ينظروا للناس ويعاملوهم بكبرياء.. ولكننا كنا نراهم كبارا..." 

كما لنا في سياق آخر يصف بابو نمر االنجليز وقد ُعرف عنه محبتهم واحترامه لهم: " لإلنجليز 
نحن المسلمين باقيات صالحات ثالث ال تغفل السنتهم عن ترديدها صباح مساء وهي: 

Please,Thank you,Sorry  أي: من فضلك، شكراا، آسف.." وهكذا أوجز بابو بحكمته وفي
كلمات قصار ابعاد المثلث الذهبي للثقافة االنجليزية: ثقافة االستئذان، والشكر واالعتذار عن 

.  وفي السياق ذاته تزخر مذكرات اإلنجليز عن السودان وأهله بمواقف إنسانية بالغة 2الخطأ.. "
السمو والرفعة كتلك التي كتبتها لممرضة ماري رولي والتي عملت في مستشفى االبيض عام 

فكتبت في مذكراتها تقول: " ان السودانيين كشعب محبوبون وأفراحهم ومسراتهم  1947
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حساسهم بالمرح ُمْعد ٍ  لآلخرين...انهم يغمرونك في كل مكان بحسن االستقبال والكرم االصيل وا 
 وال يهمني اين كنُت في السودان فلم اشعر اطالقاا بقلق تجاه سالمتي الشخصية..."

ومثل هذا جاء في مذكرات إنجليزي أخر، هو روبن كاتفورد وقد عمل في كل من تالودي 
: " ...ال شيء ابداا يْغِسل ما علق في قلوبنا يقول في مذكراته 1955 -1946ومريدي خالل 

 .1من حب للسودان وألهل السودان..."
غرضنا من إيراد هذه الشذرات من مدونة عالقة السودان وأهله باالستعمار اإلنجليزي، هو البحث 
عن تفسير معقول لما تميزت به عالقات التزاوج بين الطلبة السودانيين الموافدين للدراسة في 

األوروبية وزميالتهم االجنبيات من مختلف الديانات والتخصصات، كما تطالعنا حكاية  الدول
زواج الطالب السوداني محمد ياجي من الطالبة الفرنسية فيفيان غوغيه وما كان لها من نتائج 

 رائعة على عدد من األصعدة الواسعة كما سوف نالحظ ادناه.
 العامالزوجان ياجي وفيفيان في سياقها الحضاري 

م انسانا سعيداا، فحياته المادية سهلة، 1900لقد كان االنسان البرجوازي االوروبي في عام   
وثروته مستقرة، وضميره طيب، وال يتسع وقته للملل والقلق. بيد إنه ما أن تصرمت بضع سنوات 

التاري  من القرن الجديد، حتى قلب التاري  لألوروبيين ظهر المجن، وانقضت المرحلة التي كان 
يبدو فيها نهرا جميال يغري بالرجوع الى أصله، ويبهج من يرمق جريانه وهو واقف على الشاطئ 

م منذرة ببداية أول 1914قرير العين  إذ ما أن تقرع األجراس وتدو  أصوات المدافع في آب 
ان حرب عالمية كبر ، حتى يبدأ عهد جديد في حياة االنسان األوروبي، الذي كان يسبح في زم

مشرق متجانس، يمضي فيه التاري  بهدوء وتقدم صوب المستقبل الجميل دون اهتزاز أو توقف. 
لكن ما ان تبدأ القنابل والمدافع تدك "المدن األوروبية المفتوحة واحدة تلو األخر ، حتى تميد 
األرض والتاري ، تحت اقدام االنسان األوروبي، ليهب مذعورا غير مصدق ما يراه. وهذا ما 
توحي به المقالة المفزوعة في جريدة التايمز اللندنية، إذا جاء بعد ساعات من بدء الحرب 

م في افتتاحيتها "ليس هناك أمة متحضرة على وجه الكرة األرضية ترضي بان تقصف 1914عام
 . 2المدن األمنة المفتوحة بالقنابل من الجو"

تز أوروبا من أعماقها على إثر م، حتى ته1918وما إن لبثت تخرس أصوات المدافع في عام
التي اعلنت نفسها )ثورة اشتراكية ضد االمبريالية العالمية(  –م في روسيا 1917قيام ثورة عام

 الرأسمالي واالشتراكي.  –ومنذ تلك اللحظة تنفلق وحدة العالم الرأسمالي الى شطرين متخاصمين 
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ذا أعتقد قادة الثورة االشتراكية الوليدة لينين وستا لين واقرانهم من أحفاد ماركس أن ثورتهم جاءت وا 
تعبيرا عن ضرورة حتمية لقانون جدل التاري  وهي الحل االمثل والضروري للقضاء على 
تناقضات المجتمع الرأسمالي المتفاقمة والتي بلغت ذروتها في المرحلة االمبريالية، وهذا هو ما 

ورية الى الممارسة الثورية، وعليه أصبح تنبأ به ماركس، ولم يفعلوا سو  ترجمة النظرية الث
 ماركس مجسداا، بل اجبروه على التجسد ليغدو روح عالمهم الحتمي الدوجمائي الجديد. 

قادة الحزب  –وعلى الضفة األخر  من الدون الهادئ، في المانيا الطموحة كان ذرية نتشه 
ره بعد انقضاء ثالثة وثالثين االشتراكي القومي االلماني )النازي( قد استحضروه )نتشه( من قب

عاماا على وفاته لينصبوه معلماا للكذب والعنف وليجعلوا منه ناف  الروح العصبية في العرق 
األلماني األعلى الذي ال يحتاج اال الى ارادة القوة كي يسود العالم، وليتحقق حينذاك حلم نتشه 

 بعصر االنسان األعلى السوبرمان. 
لحضارة الصناعية الحديثة عندما جر  تجسيد وتجميد القيم الروحية هكذا بدأ عصر انهيار ا

اإلنسانية الشفافة لماركس ونيتشه وهيجل في وقائع مادية ومشاريع تنفيذية في عالم الممارسة 
السياسية التي امتهنت االنسان والتاري  ممعنة فيهما قتالا وتمزيقاا. ويتساءل دلسول: كيف قيض 

وروحية سامية " أن تخرج من ذاتها وتخونها وتتمكن من خلق الوحش  لقيم أخالقية وجمالية
روسيا  –األكثر قذارة في التاري  يقصد النازية". إذ ما لبثت تتشكل مالمح الدول الشمولية الثالث 

جنبا الى جنب مع األزمات االقتصادية  –الستالينية والمانيا الهتلرية وايطاليا الموسولينية 
م( تلك األزمة التي بدلت موازين 1931 – 1929ة في أوروبا العجوز أعوام )والسياسية الخانق

القو  االجتماعية بحيث سنحت الفرصة للطبقات الوسطى أن تستعيد ضربتها في الحياة 
السياسية األوروبية محمولة على حصان الديمقراطية الليبرالية التي تحولت في لحظة مباغتة إلى 

 ة قادت الشعوب األوروبية الى الجحيم وأذاقتها سوء العذاب   دكتاتوريات مستبدة ومتوحش
في خضم هذه االحداث الصاخبة كانت أوروبا تغلي على نار هادئة ولم يمض كثيرا من الوقت 
حتى كانت العواصم التاريخية الكبر  باريس ولندن وبرلين وموسكو تترنح تحت القصف العنيف 

الجديد )أمريكا( ليدهش العالم الجريح بمفاجئة مروعة عندما للقنابل الفتاكة، ويهب مارد العالم 
م لتكن ضربة السيف الحاسمة 1945يلقي قنابله الذرية على هورشيما وناجازاكي في اليابان عام

م( وراح ضحيتها أكثر 1945الى  1939والخاتمة للحرب التي استمرت ستة سنوات من )عام 
التي كتبها في غرة القرن الثامن  –نبوة )موتسيكو(  من خمسين مليون انسان. وبد  األمر وكأن

قد تحققت إذ كتب في "الرسائل الفارسية" يقول: " إنني ارتعد فرقا من أن األمر سيؤد   –عشر 
اخيرا الى الكشف عن سر تقني تنجم عنه طريقة أسرع إلبادة الناس ومحو الشعوب واألمم 
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العلمية الصناعية، وعلى إفالس األخالق العقالنية، جميعاا" لقد برهنت الحرب على ادانة المدنية 
 وانتكاس حضاري لقيم التقدم والعقل والعلم والمال والنظام والليبرالية والدول العلمانية.. ال .

بيد إن عمق هذه الكارثة يتجلى في تلك الجروح الغائرة والعذابات الدامية التي استقرت في  
الثقة في المسيح والكنيسة والتعميد واالنسان والعالم المستقبل  النفوس اليائسة الممزقة التي فقدت

وكل شيء. كتب المفكر االنساني "رومان روالن" بلغة حزينة: "انتهى عام وبدأ آخر، والقلب دام 
والعيون تمور بالدموع.. ويضيف: إنني لم اشعر بعزلة معنوية وجو خانق أثقل من هذا. أن 

 ا الزال قويا، ولكنني فقدت كل إيمان بالبشر والدول"ايماني باألفكار التي أناصره
هكذا مما تقدم يمكن أن نخلص ألغراض موضوعنا الى القول: أن عصر فيفيان أمينة تاجي هو 
عصر استبد به الذهول الناجم عن تلك الكوارث المتالحقة. وهذا هو الراي الذي كتبه مؤلف 

انجالء الحرب، كانت الحياة غير الحياة، فقد  كتاب سيرة حياتها، مكي البدري، إذ قال: " بعد
انهارت كثير من القيم التي تربِّت تلك الطفلة عليها، وفقدت كثيرا من المبادئ التي كانت 
ُمسلِِّمات وحقائق بديهية، ومضت في رحلة من البحث، لم تكن في حداثة سنِّها تدرك كنهها، 

تجده. وواصلت في باريس دراستها التي ولكنها كانت تحس أنها تفتقد شيئا ما وال بد من أن 
 .1بدأتها في ال روشيل، وكان شغفها بالقراءة واالطالع هو زادها في تلك الرحلة"

في هذا السياق الحضاري العام يجب النظر الى الطالبة الفرنسية فيقيان غوغيه التي أكملت 
لفالسفة المسلمين في كتاب م والتي لفت نظرها اإلشارة "المقتضبة الى ا1947دراسة الفلسفة عام 

 .2الطريق الى الفلسفة الذي افرد صفحة ونصف فقط لعرض الفالسفة والعلماء المسلمين"
في الواقع لقد استطاع الكاتب القبض على أهم الدوافع التي حفزت تلك الشابة الفرنسية النابهة 

توحشة. السيما بعد أن لالتجاه شرقا والبحث عن الخالص من جحيم الحضارة الغربية المادية الم
أعلن نتشه اكتشاف العدم في قلبه وقلوب أهل زمانه  هاهي فيفيان، تمر بذات التجربة الوجودية 
الروحية التي مر بها نتشه األلماني قبلها، تجربة فقدان األيمان بالمسيح والخالص المسيحي كما 

لحرب وسجن والدها كانت قد سوف نالحظ لتونا. إذ نعتقد أن ثمة عوامل كثيرة أخر  فضال عن ا
أثرت في شخصية فيقيان وجعلتها تبحث عن الخالص في الشرق الروحي. من ذلك، تجربة 
تعميدها في السنة الحادية عشرة، التي خيبت أملها وفقدان االيمان كما كتب بنفسها " لعل خيبة 

ه دربها في الطريق الذي  اختطته لها العناية األمل تلك كانت هي األساس الذي وسم حياتها ووجِّ
اإللهية. وتفاقمت خيبة األمل تلك بنشوب الحرب العالمية، وسفر الوالد ضمن سالح البحرية، 
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وشظف العيش الذي عانت منه األسرة، التي اضطرت لالنتقال من ال روشيل إلى باريس، حيث 
ت الفلسفية فضال عن االهتماما 1كانت األخت الكبر  تدرس الموسيقى، واضطرت الوالدة للعمل"

. فهي انسان 2لوالدتها وحكايات والدها الساحرة عن الشرق بعد رحالته المتكررة من شمال افريقيا
ينتمي الى جيل ثورة الشباب والنزعة الوجودية والتمرد والضياع واالغتراب وما بعد الكولونيالية 

كما كان الهتمامها  وحضارة الموجة الثالثة وما بعد الحداثة وسقوط الحكايات الكبر .. ال .
بالدراسات االستشراقية وقراءتها لكتاب " سيرة الرسول محمد بعنوان: محمد: نابليون السماء" 
للمستشرق الفرنسي جان باروا أثر عميق في تحولها الروحي إذ اعترفت انها شعرت كأنما خرجت 

 .   3)من الظالم الى النور( بعد قراءته
ر ونحن نتتبع سيرة حياة فيفيان الجدير باالهتمام بان الدافع األهم على كل حال البد لنا من اإلقرا

والعامل الحاسم في تحديد مصيرها في أحر المطاف كان وجود وحضور وظهور الشاب األسمر 
الخلوق محمد أحمد ياجي في حياتها. وقد سرد المؤلف العالقة بينهما من أول نظرة الى أخر 

ف واالحداث واإلنجازات اإلبداعية: عالقة حب واحترام مسيجة لحظة من حياتهم الحافلة بالمواق
 4بالمودة والوفاء النادر.

أنني من واقع تخصصي في الفكر الغربي المعاصر بشقية السكسوني والفرنكفوني اعتقد بان هذا 
الكتاب الصغير الجرم العظيم المحتو  إنما يؤسس لنمط جديد من الرؤية والتأويل والفهم للعالقة 

ن الشرق والغرب، نمط يبحث في الممكنات المشتركة للتالقي بينهما على الضد من الرؤية بي
الصدامية التي سادت الفكر الحديث بصيغة )الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا( التي كتبها 

 الشاعر اإلنجليزي روديارد كبلين  نهاية القرن التاسع عشر. 
م وفيفيان 1994 -1918في أم درمان السودان من  الزوجان ياجي؛ محمد أحمد ياجي المولود
م، اثبتا بالتجربة والبرهان العملي الحي 2011-1930غوغيه المولودة في ال روشيل الفرنسية 

بطالن هذا عبارة اإلنجليزي كبلين ، وأكد تأكيدا حاسما امكان اللقاء بين الشرق والغرب، بل 
ا بأنبل المعاني والدالت اإلنسانية الجديرة بالنماء وجعله ذلك اللقاء خصيبا ومفيدا وخالقا وزاخر 

والتنمية.

                                                           
 29مكي المرجع ذاته ص  1
 23نفسه،  2
 34مكي، المرجع ذاته، ص 3
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 ياجي وفيفيان: الشرق والغرب اللقاء والثمار 

المثير لالهتمام أن ظاهرة زواج المبعوثين السودانيين للدراسة في الجامعات الغربية من زميالتهم 
حمله من دالالت بالغة األهمية المتميزات علميا تعد ظاهرة ملفته وجديرة بالبحث والدراسة بما ت

علي صعيد الدراسات الثقافية ما بعد الكولونيالية، إذ وجدتها ليست مقتصرة على ياجي وفيفيان 
كما كنت أعتقد واهما، بل تبين لي أن عدد واسع من المثقفين والعلماء واألدباء واألكاديميين 

اجنبيات وعاشوا معهن حتى أخر العمر،  والفنانين السودانيين واألطباء والمهندسين قد تزوجوا من
ومنهم  الروائي الطيب صالح الذي تزوج من االسكتلندية جولي وانجب منها ثالث فتيات هن 
)سارة وسميرة وزينب(  والعالمة عبدهللا الطيب، الذي تشرفت بمعرفة زوجته اإلنجليزية السيدة 

هللا الطيب المصاحبة للمعرض الدولي جريزلدا ويليم قبل أيام في الندوة المكرسة للعالمة عبد
السابع عشر للكتاب. والدكتور راشد دياب الذي تزوج من اسبانبة. والدكتور عبد الرحمن محمد 
سعيد األكاديمي السوداني والذي عمل سفيراا للسودان في إيران متزوج من المانية كانت تسمى 

من االوالد والبنات. وكذا الدكتور كريستينا ثم اسلمت على يده وسميت حميدة وانجبت له عدد 
بابكر عبد هللا السيد وهو طبيب قلب مشهور متزوج من المانية اسمها إنيقا. والباش مهندس 
طيران سر الختم كمبال متزوج من طبيبة بولندية اسمها زجسالفا كونكوفسكا كمبال. وهناك 

هنا. وير  الكاتب خالد موسى  حاالت كثيرة مشابهة من الزيجات الناجحة ال يتسع المجال لذكرها
دفع هللا أن )ألفنانة التشكيلية جريزالدا الطيب زوجة العالمة الراحل البروفيسور عبد هللا الطيب 
في مقال لها بصحيفة الشرق األوسط، قد زعمت من خالل معايشتها لتلك الفترة في بريطانيا، أن 

اشت بالقرب من الكاتب في شخصية مصطفي سعيد هي مزيج بين ثالثة شخصيات حقيقية ع
لندن. وتقول جيرزالدا أن هذه الشخصيات هي: " د. سعد الدين فوزي وهو أول سوداني 
يتخصص في االقتصاد بجامعة أكسفورد، حيث تزوج فتاة هولندية محترمة ومخلصة وليست 

ان، ، وعاد إلى السود1953شبيهة بالفتيات في الرواية، وحصل على درجة الدكتوراه في العام 
. ولكن قبل ذلك التاري  في 1959حيث شغل منصبا أكاديميا رفيعا الى أن توفي بالسرطان عام 

الخمسينات حصل عبد هللا الطيب على درجة الدكتوراه من جامعة لندن في اللغة العربية وعيِّن 
من فتاة  بعدها محاضرا في كلية الدراسات األفريقية والشرقية بالجامعة نفسها، وقبلها بعامين تزوج

إنجليزية )هي الكاتبة نفسها(، ومرة أخر  ليست شبيهة بصور فتيات الرواية. إذا هنا مزج الطيب 
صالح الشخصيات الثالثة: سعد الدين وحصوله على شهادة دكتوراه في االقتصاد من أكسفورد 
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داني والدكتور عبد هللا الطيب وتعيينه محاضرا في جامعة لندن. أما الشخص األكاديمي السو 
-الثالث الذي اقتبس الطيب صالح جزءاا من شخصيته لتمثل الصفة الثالثة عند مصطفى سعيد 

فهو الدكتور أحمد الطيب صديق الثالثة ورفيقهم في الدراسة  -وهي الدون جوان، إلى حد ما
بالسودان وبريطانيا"(. وبغض النظر عن حقيقة هذا الزعم والدحض فما يهمنا هنا هو االشارة الى 
أن الطيب صالح وروايته موسم الهجرة الى الشمال قد افتتحا أفق جديدة للعالقة بين الشرق 
نسانية وقيمة وفائدة وفي سياق ذلك األفق الجديد يمكن رؤية وتعيين  والغرب، أفق أكثر رحابة وا 
 فيفيان أمينة ياجي بوصفة ثمرة يانعة للتالقي قلبين وعقلين من الشرق والغرب، هما السوداني
محمد أحمد ياجي والفرنسية فيفيان غوغيه، فكان أن أثمر هذا اللقاء الخصيب الجميل تلك الثمار 
اليانعة الرائعة التي نحتفي بها اليوم. والتي سيكون لها شأن عظيم على صعيد تخصيب وتنمية 

 المعرفة اإلنسانية ودفع حركة االستغراب الجديدة. 
ياجي وفيفيان في سياقه العام، فمن المهم استخالص  وطالما وقد حاولنا أعاله تأطير زواج

النتائج الملموسة المحسوسة من ذلك اللقاء كما تمخضت في الواقع العملي المباشر. إذ كان لهذا 
اللقاء الحميم بين رجل شرقي وسيدة غربية نتائج رائعة لم تكن بحساب أحد حتى هما ذاتهما، 

 يمكن اإلشارة الى أهمها: 
ة في الغربة وطن  إذ كانت وستظل المرأة في كل زمان ومكان، هي الوجود األكثر أوال: المرأ 

إنسية في الحضارة الشرية، أذ هي حواء من اسمها حاملة سر الحياة ونبضها، فحيثما توجد المرأة 
توجد الحياة الحانية، وبهذا المعنى نفهم رمزية وجود المرأة ودورها في أسطورة جلجامش، أول 

في التاري  البشري. وللمرأة لغة إنسانية عابرة للحضارات واألديان واللغات نص مكتوب 
والثقافات، أنها لغة الحب والحنان والرفقة والعشرة واآلنسة، اإلنسانية الحميم. وربما اشتقت الصفة 
إنسانية من أسم )نساء( هن موطن وسكن األنس والسلو  للكائن الذكر في كل زمان ومكان. ها 

لنا البحث عن المفتاح السري في عالقة الشاب السوداني محمد ياجي القادم الى  هنا يمكن
باريس لغرض الدراسات العليا مع اآلنسة فيفيان غوغيه الفرنسية المهتمة في الدراسات الشرقية. 
فلوال انجذابهما لبعض لما أنجبا تلك التجربة الحياتية الفريدة الزاخرة بالثمار اليانعة. فكما وجد 

لشاب العربي الغريب في باريس قلب امرأة يحبه وروح نسوية تأنسه وحضن انثى ناضجة ا
يضمه، وجدت فتاة فرنسا الباحثة عن الحقيقة والحب واألمان في هذا الشاب الشرقي األسمر 

 الفارع الطول الدمث األخالق، فارس أحالمها وحامل مشروعها الروحي والثقافي الكبير.
إنجاب طفلتين هما الدكتورة سكينة والمهندسة سلمى وتكوين اسرة سعيدة  ثانيا: أثمر لقاءهما

يضرب بها المثل في أم درمان." منذ أن وطئت قدما السيدة فيفيان أمينة، وقد اتخذت اسم أمينة 
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اسما ثانيا لها بعد اعتناقها اإلسالم، أرض السودان ودخلت في بيت أسرة زوجها بأمدرمان، وقعت 
وتلك المدينة. وتقول عن تجربتها أنها خائفة من استقبال أهل زوجها لها لكونها  في حب هذا البلد

غريبة أجنبية من بلد بعيد وثقافة مختلفة، ولكنها فوجئت، على العكس تماما، باستقبال فائق 
وحفاوة بالغة، ولم تبذل مجهودا في أن تصبح جزءا من األسرة، بل األسرة هي التي احتضتنها 

 .1أنها جزء ال يتجزأ منها"وجعلتها تحس 
ثالثا: نجاح عملي للزوج محمد أحمد ياجي الذي تدرج في عدد من المناصب الرفيعة في المجال 
الدبلوماسي، والسياسية حتى تقلد منصب وزير السالم، ولعل كل هذا النجاح لم يكون بمعزل عن 

حياته. وبهذا المعنى نفهم األثر اإليجابي للسيدة فيفيان أمينة التي كانت له خير شريكة في 
فحو  المثل )وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، والعكس صحيح، إذ مثل وجود محمد أحمد 
ياجي في حياة فبفيان حدث تاريخيا بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ بفضل زوجها اعتنفت اإلسالم، 

من الكتب  واكتسبت الجنسية السودانية وتعلمت اللغة العربية، وكتبت وترجمة عدد واسع
والمقاالت، فضال عن التحاقها في الهيئة التدريسية في الجامعات السودانية" من خالل عمل 
زوجها في وزارة الخارجية، تنقِّلت السيدة فيفيان أمينة ياجي في مختلف أرجاء العالم التي عمل 

ا كانت دوما فيها زوجها سفيرا للسودان، في جدة وبغداد وفي الكونغو ونيويورك وواشنطن، ولكنه
تحن للعودة إلى السودان، وال تحس بانها في وطنها إال عندما ترجع إلى ترابه وتعيش في وسط 
أهله. وقد كتبت مقاالت عن بعض رحالتها، ووصفت تجربة الحج وزياراتها لألماكن المقدِّسة في 

با وثِّقت فيه الجزيرة العربية التي تركت في نفسها أثرا عميقا مس شغاف روحها وكتبت عنها كتا
 .2تجربتها"

رابعا: ما حققته السيدة فيفيان من نجاح اجتماعي وثقافي وعملي في السودان. إذ " عرفها طالب 
اللغة الفرنسية في جامعات السودان المختلفة، فقد درس على يديها الكثيرون في جامعة الخرطوم 

الناطقون بالفرنسية في السودان  وجامعة أمدرمان اإلسالمية وجامعة النيلين، وغيرها، كما عرفها
وخارجه بكتاباتها وترجماتها في مجاالت اإلسالم والتاري  والسودان والمسرح، وبمشاركاتها في 
المؤتمرات وبرامجها في القسم الفرنسي باإلذاعة السودانية في هذه المجاالت. ويتجاوز نشاطها 

من عرفتهم أو درِّستهم أو زاملتهم  الجم وحبها للسودان وأهله جميع هذه المجاالت ليشمل كل
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تها وعلمها وعطائها بال من وال حدود ومن خالل مشاركتها في الحياة  لتغدق عليهم مودِّ
 . 1االجتماعية، هذا فضال عن فيضها العلمي واألكاديمي"

خامسا: ما إنجزته الراحلة فيفيان من أعمال فكرية في األدب واألنثروبولوجيا الثقافية والدراسات 
 الستشراقية والترجمة والفقه واللغة والسيرة والتراث ومنها االعمال اآلتية: ا

كتاب، الدين المقدس: ذكريات من الحج. الخليفة عبد هللا حياته وسياسته، رسالة دكتوراه. 
واألحاجي السودانية، وقصتان لتوفيق الحكيم. واألربعون حديث النوويية. وجوه من اإلسالم. 

الخليفة عبد هللا واألنصار األوائل، وسالطين الظل، وأصحاب الرسول،  رجال من المهدية،
الفارس األسود. والفقه اإلسالمي. وغير ذلك من الكتب والترجمات التي منها كتاب "التوحيد" 
لمحمد بن عبد الوهاب، وكتاب "الطراز النقوش ببشري قتل يوحنا ملك الحبوش" إلسماعيل عبد 

يزيس، لتوفيق  القادر الكردفاني، وكتاب تاري  السودان القديم والحديث وجغرافيته. لنعوم شقير وا 
الحكيم، والشلو ، ليوسف فضل، المقاومة الداخلية للحركة المهدية، محمد محجوب مالك، ونبتا 
حبيبتي لهاشم الصديق، وريش النعام لخالد المبارك، والمك نمر إلبراهيم العبادي. وغير ذلك 

 لتي أنجزتها الرحلة الحاجة نيفيان يرحمها الرحمن الرحيم.الكثير من األعمال ا
سادسا: نجاح للدين اإلسالمي الحنيف، تمثل في أقدام المسيحية الكاثوليكية فيفيان غوغيه الى 
التخلي عن ديانتها المسيحية األصلية ودخولها اإلسالم برغبة وحماسة ذاتية مثيرة لألعجاب 

ضافة نوعية جديرة بالقيمة واألهمية، فضال عن أن ذلك واالحترام، وبذلك كسب اإلسالم إ
االختبار وعملية التحول الروحي للسيدة فيفيان من المسيحية الى اإلسالم، قد تمت بسالسة 
ورحابة وسماحة وتفاهم ووعي تام. وقد لفت نظري موقف الراهبة المسيحية في الكنيسة األنطونية 

أليام وروت لها أصابها من مشاعر الحيرة والقلق الوجداني التي قصدتها المحتارة فيفيان في أحد ا
في بداية اضطرام رغبتها في اعتناق دين اإلسالم وما كان ينتابها من شكوك وخوف من اتخاذ 
هذا القرار البال  الخطورة والحساسية في حياتها، إذ يعد قرارا مثل هذا من أخطر القرارات التي 

زمان ومكان كما نعلم. ذهبت فيفيان لتستشير الراهبة األنطونية يمكن أن يتخذها االنسان في كل 
في هذا القرار واالختيار المتمثل بترك دينها التي ولدت عليه واعتناق دين آخر، ال تعرف عنه 
الكثير  فماذا قالت لها الراهبة الطيبة اليكم ما قالته بالحرف الواحد، قالت الراهبة: )ما أهمية 

 .2لى قمة يوجد فيها الرب( ينظرالدرب مادام يقود ا
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اال تالحظون معي أن تلك العبارة انما تمثل قمة التسامح الديني وتنطوي على معاني ودالالت  
إنسانية بالغة العمق واألهمية فيما تفتحه من أفاق ممكنة للحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات 

ي صيغته المعولمة شديد الضيق والثقافات والحضارات في عالمنا المعاصر الذي بات ف
الستيعاب الصراعات الدينية المقدسة كما كانت عبر التاري  الماضي. وما أرق الدين وسماحته 
في قلب فيفيان وراهبتها  ورغم أن فيفيان أعلنت إسالمه على السنة المحمدة الشريفة، اال إنها 

ذاهب األخر ، إذ تحول سنيتها حافظت على سماحتها الروحية تجاه المخالفين من الشيعة والم
وزوجها من زيارتهما لألضرحة و))المقدسات(( الشيعية في العراق )الكاظمية، وكربالء، والنجف، 

 والكوفة، وسامراء وغيرها( إذ كتبت عن تلك الزيارات بلغة محايدة وبعين أنثروبولوجية مثقفة.
ها شعرت أن "مأساة كربالء باقية في وفي تعليقها على عاشوراء ومأساة كربالء اعترفت فيفيان أن

  1".ميالدية بل باألمس680ذهن كل فرد من أولئك الناس.. وكأنما اإلمام الحسين لم ُيقتل عام 
    

سابعا: لعل الخالصة الجديرة بالقيمة واالعتبار من كتاب مكي البدري، عن سيرة حياة الزوجين 
وأعمالها وحدها، وكان حضور زوجها المرحوم  أو هو باألحر  سيرة حياة فيفيان-ياجي وفيفيان، 

أقول ربما كانت خالصة الخالصة  -محمد أحمد ياجي، في النص بحكم الضرورة الزوجية فقط
لهذا التجربة المدونة تكمن في طبيعتها النوعية المتفردة، في ظاهرة شبكة العالقة االستشراقية 

تين مختلفتين،  فيفيان فرنسية صارت االستغرابية المنتجة، إذ وقفنا عند زوجين من حضار 
سودانية الجنسية تعلمت اللغة العربية لغة القرآن واعتنقت الدين اإلسالمي، وفكرت وكتبت معتزة 
 -ومفتخرة بهويتها االفريقية العربية السودانية بحماسة وحب وحمية، واثرت بما كتبته وانجزته

معرفة اإلنسانية عامة والعربية والوطنية ال -طوال حياتها في مختلف مجاالت الفكر والثقافة
السودانية خاصة، ومحمد ياجي، سوداني عربي مسلم تعلم اللغة الفرنسية وتمكن من التفاهم مع 
زوجته الذي كون معها أسرة سعيدة بمالمح عالمية. وكما هو معلوم أن امتلك لغة ثقافة من 

في جسد واحد. وهكذا كانت ثمار تالقين الثقافة يعني بالنسبة للفرد اإلنساني امتالك عقليين 
الزوجان ياجي وفيفيان، نتائج عظيمة الشأن، وغير قابلة للنسيان، وستظل تنمو وتزدهر مع 
السنين واإليام. ويحق للراحلة فيفيان أن تفتخر بذاتها اليوم في حضرة الغياب ولسان حالها يقول: 

، وقد صرت رمزا ثقافيا كبيرا من رموز ها أنا معكم وفيكم وبينكم، ومن غير الممكن نسياني
وطني السودان والرموز خالدة ال تموت  فإذا كان جسدي وضمير غائبان، فقد تكفلت ضمائر 
أخر ، فأنا في جميع األفواه لغة عالمية، وأنا في مئات القلوب واألذهان أنتصب فضوالا قابالا 
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موجود أخيرا في كل مكان. ودمتم  للنماء واالتساع، فأنا لست موجودة بعد في إي مكان، أني
 بخير وسالم

 مالحظات شكلية في الكتاب 
  

وجودة دار النشر التي أصدرته،   -أقصد الكتاب موضوع القراءة -أوال: على أهميته واناقته
مدارك، وصاحبها األديب المثقف الصديق العزيز، الياس فتح الرحمن، الذي تشرفت بمعرفته منذ 

أن اخبركم بأنني رصدت عدد من األخطاء الطباعية المتكررة في مختلف  ستة أشهر، اسمحوا لي
)كاونت( وهي )كانت(  8صفحات الكتاب يمكنني اإلشارة الى نماذج منها هنا، مثال في صفحة 

)ُعنمدت( والمقصود  29كتبت كلمة )تز وجت( متباعدة األحرف  وفي صفحة  22وفي صفحة 
)تارخيهية(  131قصود )الجذور( وفي صفحة )الجزور( والم 90)ُعمدت( وفي صفحة 

)مؤلنِّف( والمقصود 137والمقصود )تاريخية( أو )مهتهم( والمقصود )مهمتهم( وفي صفحة 
حالة في الكتاب، أتمنى تداركها مع  58)مؤلف(.  مثل تلك األخطاء الطباعية رصدت قرابة 

 خالص التقدير واالحترام.  
ت الواردة في الكتاب تحتاج الى إعادة تدقيق وتعديل في ثانيا: الحظت أن بعض الجمل والفقرا

الصياغة من قبيل الجملة التي كتبت هكذا )ويقال إن للبحر قوة جذب هائلة ال يستطيع من 
. أعتقد أن هناك كلمة ناقصة هي )مقاومتها( 1استنشق عبيره واعتاد لسانه على تذوقه.. ال (
جاكلين كان لها اهتمام كبير باألدب والموسيقى وكذلك الجملة التي بدأت السطر )وشقيقتها 

ال اعتقد  39. كما أن عبارة )نزق الشباب( وردت الصفحة 27والسفر حول العالم( وسط صفحة 
إنها تفسر حقيقة دوافع فيفيان ورغبتها االنضمام الى أحزاب اليسار حينذاك، والمسالة أعميق 

م 1968لم أن ثورة الشباب األوروبي عام وأكبر من كونها مجرد نزق شباب  السيما ونحن نع
كان لها نتائج حاسم على صعيد تطور أوروبا الالحق، إذ يعدها البعض عالمة فارقة في مسار 

 الحضارة المعاصرة.   
ثالثا: اثناء قرأتي للكتاب لفت نظري، فقرة تقول: أن الباحثة الراحلة فيفيان ياجي، في تحضير 

فة عبد هللا المهدي قد "استندت في عملها بصفه أساسية الى وثائق اطروحتها للدكتوراه عن الخلي
المحفوظات )األرشيف( المتعلقة بالمهدي. وتقدر هذه الوثائق بنحو خمسمائة ألف وثيقة، 

 .2خصص ثالثون الفا منها للخليفة عبد هللا"
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دكتورة، إذ كما هو واضح أن ثمة مبالغة في تقدير عدد المصادر الُمطلع عليها في التحضير لل
أن الرقم نصف مليون وثيقة عدد كبير جدا بالنسبة للمدة الزمنية المخصصة لمدة إنجاز أطروحة 
الدكتوراه، ومن واقع الخبرة العملية والتغذية الراجعة قلما يتمكن طالب الدراسات العليا الباحث 

المراجع المتصلة األكاديمي المجتهد من المرور واالطالع على عشرة ألف وثيقة من المصادر و 
بموضوع بحثه بشكل مباشر أو غير مباشر  فكيف باألمر حينما يفوق العدد عن مئة ألف 
وثيقة؟   هذا ال يعني باي حال من األحوال أنني هنا اشكك بقدرات الباحثة الراحلة السيدة فيفيان 

في ظل اإلعالم ياجي، التي ال غبار عليها ونزاهتها ابدا  فربما كانت تعني ما تقوله السيما 
الجديد واالنترنت الساحر، بقدر كوني أود التأكد من صحة هذه المعلومة وقد ظننتها خطأ في 

 كتابة الرقم، إذ ربما يقصد خمسين ألف وثيقة؟  
        
 ختاما: 

في ختام هذه الرحلة الشائقة في فيفيان ياجي وعوالمها الثقافية والفكرية الرائعة ماذا بوسعي قوله؟ 
ر شكري وامتناني العميق لألستاذ الدكتور حسن الحاج رئيس المكتبة، كما أحيي واشكر أكر 

مؤلف الكتاب الدكتور مكي البدري، اشكرهما على منحي هذه الفرصة الطيبة التي جعلتني أطل 
على واحة ثقافية ومعرفية جديدة في حياتي، فلوالهما لكنت بقيت على جهلي بحكاية السيدة 

أرثها الفكري الزاخر باإلبداع والعطاء، فضال عما فتحته لي قراءة هذا الكتاب من فيفيان ياجي و 
نوافذ موازية لألطالل على المدونة الثقافية الفكرية السودانية الجديرة باألهمية والقيمة واالعتبار، 

العولمة  بما تمتلكه من كنوز حضارية وثقافية معرفية بالغة القيمة والحيوية في علمنا الراهن. عالم
الشديد التداخل والتواصل، الذي نشعر اليوم وأكثر ما أي وقت مضى باننا كنا نجهله، وال خير 

 لنا من بذل المزيد من الجهد لكي نتعرف على عالمنا وأهله وثقافاته. 
وكما هو معلوم أن اآلخر مرآة الذات  وقبل إطالق أي حكم نافذ على مجتمع آخر ال بد أن 

قفا واضحا قدر اإلمكان تجاه مجتمعه نفسه. وسرعان ما سيكتشف أن الطريق يبلور الباحث مو 
الوحيد لتحقيق كشف المحجوب عن الذات إنما يتم بالدراسة )المقارنة( لذاته في أثناء انهماكها 
برصد اآلخرين، وبأن يعي أنماط التشوهات التي ينطوي عليها هذا الموقف بالضرورة، فرصد 

 الوسيلة الناجعة إلى رصد الذات. اآلخرين وتأويلهم هو 
وهذا هو بالضبط الشعور الذي شعرته به أنا اآلن وهنا في لحظة انهماكي بقراءة كتاب  

الدكتور مكي؛ إنه موقف وعي الذات في لحظة اصطدامها بذات أخر ، ونقصد بالذات هنا 
المية لتاريخية والحضارية المستويات المتعددة من الهوية الشرقية اآلسيوية االفريقية العربية اإلس
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الجهوية واإلنسانية، إذ اشعر اآلن بعد قراتي لكتاب حياة الراحلة فيفيان ياجي بأنني لست كما 
 كنت قبل قراءتها، صرت انساناا أكثر مما كنته. وكل ما أتمناه اآلن هو أنني قد تمكنت من قراءة 

 الكتاب وفهمت ما تيسر من فحواها.
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