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افتتاحية العدد

تختلف القيم باختالف املجال االجتامعي والتاريخي،   

فهناك قيم مدينية يف مقابل القيم القروية أو البدوية، وقيم 

متيز الطبقات االجتامعية العليا يف مقابل قيم الطبقة الدنيا. 

الرتبية  أو  التعليمي  املستوى  باختالف  القيم  تختلف  كام 

هذا  لكن  والعصور،  الحقب  بتغري  تتغري  فهي  وأخريا  األرسة، 

التغيري قد يختلف، بدوره، من حيث رسعة هذه التحوالت أو 

بطؤها، وميل هذه القيم نحو االرتقاء أو االنحطاط باملعايري 

اإلنسانية.

تحوالت القيم ليست قدرا مسلطا عىل اإلنسان، وليست 

من  لعدد  بدورها  تخضع  فهي  الحريف،  باملعنى  إرادوي��ة، 

التغريات؛ لقد أدى انتقال املجتمع املغريب من هيمنة الطابع 

القروي إىل غلبة النمط املديني إىل َمركزة األرسة النووية، وإىل 

االستهالكية، من جهة،  الروح  وتنامي  الفردية،  النزعة  صعود 

وإىل تهلهل الروابط العائلية، وإعطاء تقدير متزايد للمكاسب 

االجتامعي،  التضامن  منسوب  انخفاض  مقابل  يف  املادية، 

إىل  املرأة  ودخول  التعليم،  انتشار  أدى  كام  ثانية.  جهة  من 

دائرة العمل املأجور إىل تغيري الطبيعة األبوية للقيم األرسية، 

وتؤدي  القرار،  يف  الرشاكة  الزوجية صوب  العالقة  تنحو  ليك 

سنوات التعليم الطويلة، واملقتضيات املهنية إىل خفض نسبة 

الجزء  تستنزف  أصبحت  جديدة،  التزامات  وبروز  الخصوبة، 

األكرب من دخل األرسة، السيام منها قروض العقار، والقروض 

االستهالكية، إىل جانب تكاليف تعليم األبناء، وهو ما يؤدي، 

املادية،  القيم  وتعزيز  صعود  إىل  آلية،  تكون  تكاد  بصورة 

وتفاقم الفوارق الطبقية، والحد من فعالية الديناميات التي 

تعزز التامسك االجتامعي.

الثورة الرقمية، وما أدت إليه من تيسري التواصل االفرتايض، 

وتخفيف كُلَِفه دفعت باتجاه مزيد من عزلة الفرد، وعزله عن 

أرسته وفصله عن مجتمعه، وانغامره الكيل يف عوامل افرتاضية 

ال عالقة لها بواقعه، وقد تدفعه، يف حاالت كثرية إىل اإلدمان.. 

ويف الوقت الذي أدت يف هذه الثورة إىل رفع اإلنتاجية وتحسني 

الخدمات بفضل اإلدارة الذكية يف املجتمعات املتقدمة، فقد 

العمل  مواقيت  تصبح  أن  إىل  املتخلفة  املجتمعات  يف  أدت 

مجرد امتداد للعامل االفرتايض الشخيص، كام انترشت السطحية 

بسبب االعتامد املتزايد عىل ثقافة الصورة، وهيمنة النامذج 

القامئة واملُكتِملة عىل التفكري النقدي.

مبا  املدينة،  يف  العيش  إكراهات  كذلك  أصبحت   

أحيانا،  اليوم  طيلة  صارم  زمني  لجدول  من خضوع  تقتضيه 

وللرتاتب اإلداري، ومشاكل األمن، والتنقل، إضافة إىل رُهاب 

فقدان مورد العيش )سواء ملن هم داخل دائرة سوق الشغل 

تفاقم  يف  تتسبب  االستهاليك،  املجتمع  وضغوط  خارجها(  أو 

ظاهرة الحرص Angoisse عىل املستويني الفردي والجامعي، 

أصنافه،  مبختلف  اإلدم��ان  ظواهر  وراء  من  يقف  ما  وهو 

والتفكك األرسي يف عدد من مظاهره، السيام إىل جانب مشاعر 

الثقة يف اآلخرين  أو فقدان  باألمان، وضعف  عدم اإلحساس 

ويف املستقبل.

إن كثريا من االنفعاالت والسلوكات الشاذة التي يلحظ   

الجميع تصاعدها اليوم، مثل تزايد منسوب األنانية الفردية، 

إىل  بحاجة  نكن  )مل  االجتامعي  أو  األرسي  التضامن  وضعف 

دور عجزة قبل سنوات(، وعمليات السلب باستعامل القوة، 

ي ي المجتمع المغر�رب
تحولت القيم �ف

د. المختار بنعبدلوي
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واالبتزاز  التقليدية،  املغربية  املدينة  تشهدها  تكون  مل  التي 

اإلداري  والفساد  االجتامعي،  التواصل  أو عرب وسائط  املبارش 

هي تعبري عن عدم الشعور باألمن والثقة يف املستقبل، ولذلك 

أن  إما  اثنني؛  أحد  التحديات  تجاههذه  األفراد  سلوك  يكون 

يعيش اللحظة، ألن الفرصة رمبا قد ال تتأىت مرة أخرى، دون أن 

يفكر يف العواقب أو أن تردعه ضوابط أخالقية.. أو السقوط 

يف رضب من الرشه املادي غري املحدود، لتأمني مستقبل يبدو 

له باستمرار غري مضمون.. وبالطبع ال تكون ردود الفعل هي 

بحساسية  يتسمون  الذين  فاألشخاص  الجميع..  عند  نفسها 

عاطفية أو انفعالية زائدة ال يستطيعون دخول هذا املنطق، 

إىل  ينتهون  وقد  ارتداداته،  من  الهشة  نفسياتهم  تحصني  وال 

يبدو  ما  ألن  االنتحار،  إىل  حتى  أو  االكتئاب  إىل  أو  اإلدمان 

لبعض الناس منافذ وحلوال قد ال يبدو لهم– هم كذلك.

نحو  اليوم  نشهدها  التي  الكثيفة  الهجرة  ظاهرة  لعل 

الذين  فاألشخاص  الحالة؛  هذه  يفرس  ما  بعض  الخارج، هي 

بني  من  فقط  ليسوا  النهائية،  الهجرة  باتجاه  أمرهم  حسموا 

املهندسني واألطباء والكفاءات العالية، من بني الخريجني الجدد 

الذين تستقطبهم عدد من الدول واملؤسسات والرشكات ذات 

املصلحة أو من الذين يبحثون عن فرص أفضل، بل انضم إىل 

طوابريهم، يف السنوات األخرية، عدد من الكهول يف العقدين 

الرابع والخامس، من بني الذين راكموا خربات ملدد متوسطة 

بلدهم،  يف  والعمومي  الخاص  القطاعني  يف  أحيانا  وطويلة 

والذين ميثلون قاعدة الطبقة الوسطى، ويعيشون ضمن قدر 

معقول من الرخاء؛ ومع ذلك، فقد حسموا قرار الهجرة... ليس 

بسبب احتياجات مادية باألساس، ولكن ألنهم يريدون حياة 

بصورة  والصحة  )التعليم  وألبنائهم  لهم  واستقرارا  أمنا  أكرث 

خاصة(.

فلسنا يف املغرب بحاجة إىل أن ننجز دراسات ميدانية   

micro�  تتأكيد هذه التحوالت، يكفي أن ندرس مناذج مصغرة

cosms مثل منط سياقة املغاربة أو تدبريهم للملك العمومي 

أو أسلوب عمل عدد من اإلدارات والجامعات املحلية أو أن 

نقترص عىل دراسة ملفات الجنح التي ترتاكم يف أقبية ودهاليز 

ليست  القيم  مسألة  أن  إليه  االنتباه  يجب  ما  إن  املحاكم. 

مسألة أخالقيات Ethics فقط ولكنها مسألة نزيف اقتصادي 

كلفة  نحتسب  أن  يكفي  التنمية...  مسار  يف  هائلة  وحافة 

الشيكات بدون رصيد، واملوظفني األشباح، والتهرب الرضيبي، 

واإلدم��ان  األرسي،  والتفكك  العموم،  التعليم  يف  والترسب 

مبختلف أشكاله ليك نُقدر حجم الخسارة املرتتبة عىل القفز 

القيم ليست فقط جزء  القيم... إن إشكالية  من فوق سؤال 

فيه«  »المفكر  ولكنها  مجتمعنا  يف  عنه  املسكوت  من  أصيال 

impensé وطني ومجتمعي يحملنا تجاهله كلفة عالية جدا 

تتفاقم مع الزمن إىل الدرجة التي قد تصبح معها غري قابلة 

للرتميم. 



4
مجلـة رهانـات
العـدد 49/48 - 2019

د. عادل مطرب
سالمي ي الفكر الإ

باحث �ف

بية عىل القيم: تجليات الأزمة ومنطلقات  ال�رت
البناء

ملف العدد

توطئة: 

إن املنظومة القيمة القادرة عىل امتالك 

الفعالية القصوى يف اإلقناع والتوجيه السلويك 

داخل املجتمع، هي التي يجب أن تتعبأ 

لرتسيخها قطاعات الرتبية واإلعالم والثقافة 

وغريها من القطاعات.

إذ كثريا ما تسند مهمة املحافظة عىل 

الرتبية  قطاع  إىل  املجتمع،  وأخ��الق  قيم 

والتعليم وحده، يف حني ال يؤازره يف هذه 

والثقافة،  اإلع��الم  قطاعا  العسرية  املهمة 

غري  قيم  برتويج  يضطلعان  قد  اللذين 

تكون  املدرسية، وقد  القيم  منسجمة مع 

مناقضة لها متاما، فيبادر مسؤولون يف هذه 

وعي  عن  قيمي  نسق  الختيار  املجاالت 

وإرصار، يهدفون من ورائه الحد من تأثري 

النسق القيمي، الذي تتوجه به سياسة قطاع 

مجتمعي آخر.

 فهذا القطاع ينخرط يف دعم قيم الهوية، 

وآخر ينخرط يف إشاعة القيم الغريبة عن 

املقومات الحضارية واملصادمة لها، وهو ما 

يكاد يكون سمة مالزمة ملعظم دول العامل 

الثالث، التي تعيش عىل وقع فصام نكد بني 

قيم األصالة وقيم الحداثة، وتعجز عن الجمع 

بني االثنني ضمن نسق قيمي وسطي واحد 

يأخذ من كل نوع أحسن ما فيه.

مينع  ال  القيمي،  النسق  توحيد  لكن 

واآلراء  املواقف  وتنوع  الرؤى،  تعدد  أبدا 

ذلك،  تحقيقه  بجانب  إنه  بل  والسلوك، 

اتجاه  يف  دافعة  وطاقة  عام  إطار  ضمن 

الفكري  التامسك  قوة  أيضا  يحقق  واحد، 

واألخالقي، وتواصل التالحم واالنسجام يف 

حركية املجتمع.

بية عىل  أول: مظاهر أزمة ال�رت
القيم

ال يخفى عىل أحد ما تواجهه البرشية 

يف زمننا املعارص من أزمة حضارية عميقة 

متعددة األبعاد واألوجه، ولعل من أخطر 

الجوانب التي تفرس هذه األزمة الحضارية 

عىل  األخالقية  للقيم  املهول  االنهيار  هو 

والجامعي  ال��ف��ردي  ال��رتب��وي  املستوى 

والعاملي.

 فام مظاهر هذه األزمة؟ وكيف ميكن 

القيم  عىل  فعالة  تربية  بناء  يف  اإلسهام 

األخالقية الفاضلة؟

إن أهم مظاهر أزمة الرتبية عىل األخالق 

يف املجتمعات املعارصة مبا فيها املجتمعات 

اإلسالمية، يتمثل يف ضعف تجسيدها ومتثلها 

عىل مستوى األفعال والسلوكات واملعامالت، 

عن  الكالم  إنسان  كل  عىل  يسهل  حيث 

جميع الفضائل والشامئل واألخالق خاصة 

عندما يتحدث عن اتصاف اآلخرين بها يف 

معاملته، لكنه يخفق كثريا يف متثلها خاصة 

عندما يكون مطالبا بحقوق اآلخرين، بل قد 

يداهن كثريا من األخالق القبيحة إذا أوردته 

مصالحه الشخصية الستحبابها.

هؤالء  حال  الكريم  القرآن  بني  ولقد   

وأمثالهم حالة االنقالب والتربم عىل القيم 

األصيلة يف النفس البرشية عندما قال الله 

تعاىل: )َوإِذَ  دُُعوا إىَِل اللَِّه َورَُسولِِه لِيَْحُكَم 

بَيَْنُهْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم ُمْعرُِضوَن َوإِْن يَُكْن 

لَُهُم الَْحقُّ يَأْتُوا إِلَيِْه ُمْذِعِننَي( )النور: 45،46(، 

دََعْوا  رُضٌّ  النَّاَس  َمسَّ  )َوإِذَا  تعاىل:  وقوله 

َربَُّهْم ُمِنيِبنَي إِلَيِْه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنُه رَْحَمًة 

إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم ِبَربِِّهْم يرُْشِكُوَن( )الروم: 33(، 

وقوله: )فَإِذَا َجاَءتُْهُم الَْحَسَنُة قَالُوا لََنا َهِذِه 
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سالمي ي الفكر الإ
باحث �ف

ُوا مِبُوَس َوَمْن َمَعُه  َوإِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّريَّ

َا طَائِرُُهْم ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْرَثَُهْم اَل  أاََل إمِنَّ

يَْعلَُموَن( )األعراف: 130(.

ويظهر من خالل نصوص القرآن الكريم 

أن معظم اإلخفاقات الواقعة يف مجال القيم 

األخالقية مردها إىل طغيان النفس وتجربها 

واستكبارها عن الحق وجنوحها املفرط نحو 

املستعلية عن كل يشء يف سبيل  األنانية 

املصالح الشخصية الضيقة ولو عىل حساب 

اآلخرين ومكارم األخالق. 

وقد ذهب جون ستيوارت مل »إىل كون 

طاملا  تعترب خرية  السلوك  وأمناط  القوانني 

أنها ترجع كفة السعادة عىل الشقاء، وكل 

عادة أو قيمة تسهم يف الشقاء فهي قيم 
خاطئة«.1

نظرية  تأسست  السياق  ه��ذا  ويف 

االنفعال وجوهرها أن اإلنسان حني يصف 

شيئا بالخري أو الصواب يقول: أنا أشتهيه، 

لذلك فالقيم )حسب الفكر الوضعي( هي 

ما يشتهيه اإلنسان، وهكذا فال سبيل إلنتاج 

قيم أخالقية وإثبات صحتها ما دامت الرغبة 

الصالحة  القيم  يحدد  من  عدمها هي  أو 

أو السيئة، فالرسقة تصبح صالحة وحسنة 

تتحول  ولكنها  فيها،  اإلنسان  يرغب  حني 

يكرهها.2وهذا  حني  وقبيحة  رشي��رة  إىل 

ثالثة  عىل  للصواب  مجانب  فهم  شك  ال 

مستويات: 

أفظع  من  الشخيص:  املستوى  عىل 

عىل  األخ��الق  عىل  الرتبية  أزم��ة  مظاهر 

املستوى الفردي هو القطيعة املهيمنة بني 

والتزام األخالق وبني تطبيقها  تبني  ادعاء 

فعال ومامرسة، حاال ال مقاال، وهذا يبدأ مع 

الطفل يف سنواته األوىل؛ حيث يرتىب نظريا 

اآلخرون  يتبناها  التي  القيم  مراعاة  عىل 

تقديرها،  ويظهر  بها  ويتغنى  ذاته  خارج 

وباملقابل ال يرتىب عىل القيم التي يبنيها من 

داخله فيحبها ويحرص عليها بتلقائية مهام 

تغريت الظروف واألحوال. فالرتبية الفعالة 

عىل القيم تحتاج إىل تطوير ضمري ناضج، 

وبدون تطوير مقياس الضمري يصعب منو 

القيم. وتعاين الرتبية الحديثة من فشل ذريع 

يف تطوير هذا الضمري عند الطفل بسبب 

غياب الشعور باملسؤولية أمام قوة حقيقية 
يحسب الفرد لها حسابا حقيقيا.3

عىل املستوى املجتمعي:  يسود املجتمع 

ي ي المجتمع المغر�رب
تحولت القيم �ف

1 - ماجد عرسان الكيالين، اتجاهات معارصة يف الرتبية األخالقية، دار البشري، الطبعة األوىل، 1992م، ص 88.

2 - ماجد عرسان الكيالين، اتجاهات معارصة يف الرتبية، ص 89.

3 - ماجد عرسان الكيالين، اتجاهات معارصة يف الرتبية، ص 66.

الهوامش
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اإلسالمي الحايل متجيد واسع للقيم الفاضلة، 

مثل قيم التعاون، التكافل، الصدق، التناصح، 

العدل، املساواة، األخوة، التضحية...، وتتعدد 

املنابر الداعية لتفعيلها يف الحياة العامة يف 

مجاالت السياسة واالقتصاد واإلعالم والرتبية 

وانتهاء  الجمعة،  منابر  بدءا من  والثقافة، 

املدنية،  واملنضامت  السياسية  باألحزاب 

فتصبح الصورة املرسومة يف الواقع هي كون 

القيم،  بهذه  االلتزام  إىل  الكل  يدعو  الكل 

واإلصالح،  النهضة  أساس  أنها  عىل  ويرص 

ومفتاح الرقي واالزدهار، لكن يكاد الجميع 

منطلق  م��ن  أصبحوا  كونهم  يغفلون 

انخراطهم يف هذه التعبئة، معنيني يف املقام 

األول بالتطبيق العميل لتلك القيم، وبقدر 

زائد من املسؤولية التي حملتهم عىل دعوة 

وحتام  بداهة  يوجدون  والذين  اآلخرين، 

التعامل  يف مقدمتهم. ويتحصل من هذا 

املختل مع القيم يف أي مجتمع تطور وإبداع 

كبري يف إنتاج الخطاب األخالقي الذي قد ال 

يراوح مستوى القول إىل التمثل والسلوك، 

إال لدى فئة جد محدودة، ال تضمن للقيم 

فاعليتها املنشودة يف املجتمع، وذلك حني 

تتأسس عىل هذا االختالل املناهج السياسية 

إنه خطر كبري يتهدد  والثقافية والرتبوية. 

األجيال الناشئة يف حضن مجتمع تستحيل 

فيه القيم الفاضلة إىل مجرد مشاعر قلبية 

وأماين وجدانية وصور خيالية، يتعذر متثلها 

يف السلوكات واملعامالت اليومية التي تعترب 

مقياسا ومؤرشا ملدى اإلميان بالقيم وجدواها 

يف بناء اإلنسان واملجتمع.

إن أزمة القيم يف املجتمعات املعارصة 

أزمة عميقة خطرية تتفاقم يوما بعد يوم، 

وترتبط أساسا باملجهود املبذول لنرش القيم 

أن  ينبغي  ما  يستحرض  وال��ذي  الفاضلة، 

يكون ويستبعد بطريقة أو بأخرى املناهج 

الفعالة لتحقيق تلكم القيم يف واقع وسلوك 

الناس.

عىل مستوى الحضارة املعارصة: تتميز 

نحو  املفرط  بجنوحها  املعارصة  الحضارة 

املعلومة  مهامه  من  الذي  املادي،  املنهج 

العمل عىل بلورة قيم يف حدود النظر العقيل 

وإشباعاته.  الجسد  وحاجات  وإمكانياته، 

وهذا ما جعل» الرتبية الحديثة تبدو قارصة 

يف ميادين االعتقاد والتصور للوجود، فهي 

أدت إىل ضياع اإلميان، ومل متد اإلنسان مبعنى 

بهويته  اإلنسان  متد  ومل  ومسارها،  للحياة 

االغرتاب  مضاعفات  أفرز  مام  الحقيقية، 
والقلق والتفكك.«4

ولعل أبرز نتائج هذا املنهج وأخطرها 

عىل اإلطالق هي االنتقاص من قيمة اإلنسان، 

عىل اعتباره كسائر األحياء مجاال قابال للنظر 

والدراسة املخربية، بناء عىل مقاييس ومعايري 

مادية، تهوي به من منزلته العظيمة وخلقه 

ونفخة  طينية  مادة  من  املتكون  البديع 

روحية قدسية. وبذلك أهانت هذه املادية 

اإلنسان باختزاله وجوده جسدا ماديا ترابيا، 

ال معنى للروح وال للمثل واألخالق يف دراسة 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

كنهه وجوهر وجوده، فضاعت حقيقة كربى 

ومصريية يف احتياجاته املعنوية األزلية وهي 

البعد الروحي واألخالقي باألساس.

وهذا يظهر بعضا من أصول أزمة القيم 

األقوياء  دوسها  يف  يتامدى  التي  العاملية 

تحكيام  إرسار،  دون  ب��إرصار  األمناء  غري 

ملصالحهم املادية دون اكرتاث مبرشوعيتها، 

الوحيدة  الحاكمة  القيمة  أضحت  والتي 

عىل جميع القيم األخرى، والتعامي عن أي 

شجب أو استنكار، وإن ترددت أصداؤه يف 

أرجاء املعمور، »وهكذا تعرضت مجتمعات 

والنزاهة  والطهارة  العفة  تجل  محافظة 

وحتى  والتبذل  اإلباحية  مظاهر  لترسب 

فيها،  الحياة  منط  إىل  املرشوع  غري  االثراء 

أما شيوع ثقافة العنف بني أهل القرار يف 

الدول األغنى واألقوى، فقد آل إىل استباحة 

قيم وطنية وقومية تتمسك بها دول أضعف 

وأقل يرسا، فأضحت السياسة الغالبة عىل 

الساحة الدولية أشبه برشيعة الغاب، حيت 
الحق للقوة وال قوة للحق.«5

أمام هذه اإلكراهات طبيعي أن تتعرض 

هذه  عىل  شائكة  أزمة  إىل  الكونية  القيم 

بني  مرير  انفصام  أمام  املهولة،  الشاكلة 

خطاب متسلط يسوق لقيم العدل والكرامة 

يكرس  وفعل  اإلنسان  وحقوق  والحرية 

االستبداد  نحو  والجنوح  والرصاع  الدونية 

واإلقصاء. 

القيم  نجد  ذلك  من  النقيض  وعىل   

الروحية التي تحدد قيمتها بثباتها يف وجه 

وكل  واألشخاص،  واملكان  الزمان  متغريات 

الخسارة  كانت  مهام  املفرتضة  االعتبارات 

االستمساك  كلفة  تعيل  قد  التي  املادية، 

بها.

إقامة  عن  للعدول  مسوغ  يوجد  فال 

ذريعة  أية  تحت  للظالم  والركون  العدل، 

املسموح  الوحيد  واالتجاه  الذرائع،  من 

عندما  اإلحسان،  إىل  منه  االنتقال  هو  به 

يعفو صاحب الحق املظلوم، ويتنازل عن 

فاعتدى  حقه  سلبه  الذي  من  االقتصاص 

وبغى.

يتبني مام تقدم، أن ضامن فعالية الرتبية 

استثارة  عىل  رضورة  يتأسس  القيم،  عىل 

حس املسؤولية اإلنسانية، والعمل باستمرار 

عىل تنميته وتعهده، باعتباره املحرك األقوى 

وتسديد  اإلرادة  وتثبيت  األفعال،  لنشأة 

وإعالء  والوهن،  الهوى  ومقاومة  السلوك، 

الهمة وتصويب االختيار.

أغلب  أن  إليه  اإلش���ارة  تجدر  وم��ام 

القيمي  الفعل  تربط  األخالقية  النظريات 

التقبل  يف  الذات  وحرية  الواجب  مبفهوم 

املشتغلني  عىل  يفرض  ما  وهو  والتقدير، 

بالحقل الرتبوي تعليم القيم عىل أساس أنها 

مسؤولية مشرتكة بني الفرد والجامعة لبناء 

هوية مشرتكة ملجتمع فاضل.

وبالتايل فاملامرس لألخالق الفاضلة يكون 

مطالبا مبجاهدة نفسه وتحمل مشقة ذلك 

وعطاء...فيستشعر  وبذال  ومصابرة  صربا 

اآلخرون املتعاملون مع هذا الخلق بهجة 

وحبورا وتقديرا متزايدا، كام ينتفع املتخلق 

بأدائه  بال  بها أكرث من غريه، فيجد راحة 

للواجب، واستبشارا بالرىض والقبول، وتوقعا 

للخري ورد الخلق الجميل مبثله أو أحسن منه 

من اآلخرين.

للسلوك  املحفزة  املنافع  هذه  وكل 

واملعنوي  امل��ادي  نفعها  يكون  األخالقي 

به،  معهم  املتعامل  لآلخرين  متحققا 

وباملقابل يكون انتفاع املترصف به معنويا 

يستوجب  مام  مبارش،  وغري  الغالب  يف 

الله  اتجاه  باملسؤولية  العميق  اإلحساس 

واآلخر والنفس وطاقة روحية هائلة لضامن 

األخالقي  الترصف  دامئة مبثل هذا  مبادرة 

الرفيع، ولهذا قال رسول الله صىل الله عليه 

بأموالِكم،  الناَس  تََسعوا  لن  )إنكم  وسلم: 

ولكن يََسعهم منكم بَْسُط الوجِه، وُحْسُن 
الُخلُِق(. 6

ففي منظور األخالق اإلسالمية ال ميكن 

أن تحسن أخالق املرء إال إذا تزكت نفسه، 

وتطهرت من العيوب، واستقر فيها خوف 

الله وحسابه عقابه، والزمت مراقبته يف الرس 

عن  للمسؤولية  استشعاره  وبلغ  والعلن، 

سلوكه أعىل الدرجات.

4 - ماجد عرسان الكيالين، اتجاهات معارصة يف الرتبية، ص 81.

5 - سليم الحص، القيم الحضارية وثقافة العنف،  ضمن: »القيم الحضارية واإلنسانية املشرتكة بني الواقع واملتغري، إرشاف: عبد الحق عزوزي، منشورات املركز املغريب متعدد 

التخصصات للدراسات االسرتاتيجية والدولية، 2008م، ص 32.

6 - صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، محمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل،  1421هـ،  حديث رقم 2661.

الهوامش
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تحسن  الوضعي  الفكر  يف  وباملقابل 

األخالق مرتبط بتمكن االعتقاد يف النفس 

بأن اإلخالل بها والتهاون يف شأنها ينعكس 

عىل حياة الناس بالرضر املحقق حني تسوء 

بينهم املعامالت، ويشيع فيها الغش والكذب 

واالستهتار بالواجبات، فيلقى الجميع جراء 

كل ذلك التعاسة والشقاء، وتتعرث املصالح 

وتتعرقل التنمية، وتتفىش الجرائم وانتهاكات 

األعراف واألنظمة القانونية.

سيخ  ثانيا: رؤية منهجية ل�رت
ي المجال 

البعد القيمي �ف
بوي ال�رت

البرشية  أن  أح��د  عىل  خ��اف  فليس 

حضارية  أزمة  الحالية  الظرفية  يف  تواجه 

عميقة متعددة األوجه واألبعاد، فهذا أمر ال 

خالف فيه، إمنا الخالف يف تفسريه، ومن بني 

التفسريات الشائعة ذلك التفسري الذي يربط 

بني هذه األزمة وبني ما يعرف بانهيار القيم، 

ومن املعلوم أن العديد من التيارات الفكرية 

ظلت متانع يف قبول هذا الربط...

إننا منيل إىل االعتقاد بأن تلك الدعوات 

تعبري جامعي عن الشعور باألزمة الناجمة 

القيم األخالقية،  عام أصبح يعرف بانهيار 

التصدي  يف  جامعية  رغبة  عن  وتعبري 

األفراد  حياة  عىل  وملخلفاتها  األزمة  لهذه 

واملجتمعات.

ويف هذا اإلطار يندرج ما نشهده من 

وتخليق  األف��راد  تخليق  ت��روم  محاوالت 

املكونة  واملؤسسات  والنظم  املجتمعات 

بالتنشئة  املكلفة  املؤسسات  وتجنيد  لها، 

االجتامعية وضمنها وسائط وقنوات اإلعالم 

ومؤسسات الرتبية والتعليم للنهوض بتلك 

املهمة.

ويف هذا االتجاه تندرج العناية الخاصة 

التي تحظى بها املدرسة، والجهود الرامية إىل 

جعل املناهج الدراسية ترقى من مستوى 

تلقني املعارف واملعلومات والتدريب عىل 

املهارات إىل مستوى العناية ببناء املواقف 

واالتجاهات والسلوكيات يف مجاالت الحياة 

من  منظومة  إىل  استنادا  وذلك  املختلفة 

املعايري والقيم واألخالق.

خصائص  م��راع��اة  األول:  املعيار 

الشاملة  اإلسالمية  الفكرية  املنظومة 

وأخالقا  ورشيعة  عقيدة  واملتكاملة 

يستجيب  أخ��الق��ي  من��وذج  لتأسيس 

التي  القيمية  األزمة  معالجة  ملتطلبات 

لها  أمة  فنحن  اليوم؛  العامل  يعيشها 

عظيمة  حضارية  منظومة  ولها  تاريخ، 

أنتجت تراثا غنيا، ومن غري املعقول أال 

فالشجرة  أسالفنا،  أنتجه  مام  نستفيد 

جذورها  عرب  برتبتها  باتصالها  تحيى 

استنساخ  أما  عنها.  بانفصالها  ومتوت 

متحيص  دون  األخرى  البرشية  التجارب 

وهوية  خصوصية  عن  بعيدا  ونقد 

وهو  العبث،  من  رضي  شك  فال  األمة 

الربامج  من  العديد  فشل  يؤكده  ما 

التي  املستوردة  التعليمية  واملناهج 

طبقت يف كثري من بلدان العامل.

مميزات  م��راع��اة  الــثــاين:  املعيار 

املنظومة األخالقية اإلسالمية، ولعل اهم 

هذه املميزات أنها منظومة:

ع��ق��ي��دة  ع����ىل  م���ؤس���س���ة   �

التوحيد.

الرشيعة  وأحكام  بقواعد  مؤطرة   �

اإلسالمية.

الخاصية  وهذه  وواقعية،  إجرائية   �

عامل  م��ن  خرجت  فقد  األه���م،  ه��ي 

عرب  معيشا  واقعا  وتجسدت  املثالية 

التاريخ  عرب  واملكان  الزمان  امتداد 

اإلسالمي.

منظومة  فتفعيل  ذل��ك  عىل  بناء 

القيم اإلسالمية وتوظيفها يف بناء منوذج 

تربوي أخالقي حي يقتيض الحفاظ عىل 

الرتبية وبني  الوثيق بني مقاصد  الرتابط 

آلياتها، والذي يقتيض بدوره التعامل مع 

من  وذلك  الشمويل،  املنظور  يف  الدين 

خالل مراعاة األبعاد املتعددة واملتكاملة 

لألخالق اإلسالمية، وهي:

� البعد التعبدي: فاألخالق باب من 

تعاىل،  الله  إىل  والتقرب  العبادة  أبواب 

ما  وهو  كلها،  العبادات  مثرة  متثل  بل 

الله  صىل  الله  رسول  قول  من  نفهمه 

صالَح  ألمُتَم  بُِعثُْت  ا  »إمنَّ وسلم:  عليه 
األخالِق«.7

فالعبادة  امل��ع��ريف:  ال��ب��ع��د   �

باملعرفة  وثيقة  صلة  لها  األخالق  ومنها 

الرشعية ابتداء ومعرفة الحقيقة والحق 

تعاىل انتهاء، ومن هنا كان لألخالق بعد 

تربوي تزكية للنفس وتأهيال لها لالرتقاء 

ما  وهو  واإلحسان،  اإلميان  معارج  يف 

اللََّه  )َواتَُّقوا  تعاىل:  قوله  من  نستشفه 

َعلِيٌم(.  ٍء  يَشْ ِبُكلِّ  َواللَُّه  اللَُّه  َويَُعلُِّمُكُم 

)البقرة: 282(

األخ��الق  تعترب  ال��دع��وي:  البعد   �

اآلخر  مع  تعاملهم  يف  املسلمني  واجهة 

يسبق  الحال  ألن  اإلسالم،  إىل  ودعوته 

املسلمني  أخ��الق  زكت  وكلام  املقال، 

كانت دعوة غري مبارشة لغريهم.
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العامة  فالحياة  االجتامعي:  البعد   �

مع  احتكاكا  تفرض  اليومية  واملعامالت 

أخالقية  تعبئة  يتطلب  ما  وهو  اآلخر، 

الغرية  بني  التوفيق  مستحرضة  متجددة 

والرفق  والرحمة  تعاىل  الله  رشع  عىل 

األع��ذار  وال��ت��امس  وج��ل  ع��ز  بخلقه 

لهم.

خصائص  مراعاة  الثالث:  املعيار 

املنهج الرتبوي اإلسالمي

مام  نستفيد  أال  املعقول  غري  من 

تنظريا  األخالق  مجال  يف  أسالفنا  أنتجه 

وتراث  تاريخ  لها  أمة  فنحن  ومامرسة، 

مبا  والتنزيل  والبحث  باالفتخار  جدير 

فقد  املعارص،  الواقع  خصوصية  يراعي 

أثل علامء األمة ممن تصدوا لهذا الفن 

وكيفا  كام  نوعيا  تربويا  نتاجا  العلمي 

والتفعيل،  واإلب��راز  االهتامم  يستحق 

فقد راكموا تجارب عملية مهمة تتعلق 

التالية: بالجوانب 

تعريفا  األخالقية  القيم  تحليل   �

ملاهيتها.... وتدقيقا 

� ترتيبها وتحديد مقتضيات التحقق 

بها، ومستويات ذلك التحقق..

ال��ع��وام��ل ال��ذات��ي��ة )أح���وال   �

الحسية،  واستعداداتهم  املكلفني، 

والباطنية(  الظاهرية  واملعنوية 

أو  تساعد  التي  املوضوعية  والعوامل 

تعوق التحقق بها...

� مقاصد الدين يف شموليته وتكامل 

أركانه ومقاماته...

املسلمني  تخلف  أسباب  أهم  إن 

لهذه  تعطيلهم  هو  األخالقي  املجال  يف 

أو آلخر،  لسبب  األصيل  الرتبوي  املنهج 

حتى  وتقنينه  تفعيله  وج��ب  لهذا 

مهددة  أجيال  بها  تقتدي  بوصلة  يصري 

اليوم. بالضياع 

إذا سلمنا بذلك فكيف ميكننا بناء تصور 

دقيق لفلسفة األخالق يف التصور اإلسالمي؟ 

وكيف ميكننا أن ننتقل بالشباب من التعرف 

عىل األخالق يف املراحل األوىل من التعليم، 

إىل مرحلة الوعي بقيمة األخالق ودورها يف 

توجيه املعرفة والسلوك يف مسار التكوين 

العايل؟ وكيف ميكننا  التعليم  والبحث يف 

أن نرصد آثار ذلك يف مسار التنمية وتأهيل 

املوارد البرشية للمستقبل؟

التصور وضع ميزان  ويتفرغ عن هذا 

من  انطالقا  والطالحة  الصالحة  لألعامل 

7 - أخرجه أحمد بن حنبل يف مسنده، من مسند بني هاشم، مسند أيب هريرة ريض الله عنه، حديث رقم  8749 ، تحقيق: األرناؤوط شعيب ومرشد عادل، مؤسسة الرسالة، 

1420هـ.

الهوامش
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فلسفة األخالق، ذلك أن العربة يف هذا امليزان 

العمل  فلنوعية  بكرثته؛  ال  العمل  بنوعية 

األخالق  نضج  الداللة عىل  دور حاسم يف 

يف نفس اإلنسان، ولذلك كان الفعل الصغري 

من األوامر قوة هائلة دافعة نحو األخالق 

وعالمة بارزة عىل نضجها يف النفس، وكان 

الفعل الحقري من النواهي عالمة كربى عىل 

ضمور األخالق يف النفس، وسببا يف السقوط 

يف الهاوية والعودة إىل نقطة االنطالق مام 

يعني ضياع كل الجهود السابقة.

إذا كنا قد عرفنا أن نوعية العمل هي 

فكيف  األخالق  ميزان  يف  الوازنة  العملة 

يتوصل اإلنسان إىل اختيار العمل النوعي؟ 

ضوء  يف  عمله  أول��وي��ات  يرتب  وكيف 

ذلك؟

نتصور أن هذا املنهج ينبني عىل أربع 

قضايا كربى هي: البحث عن املعرفة، طرق 

تطبيقا  أثرها  انعكاس  ونرشها،  اكتسابها 

هذا  عىل  والثبات  االستمرار  السلوك،  يف 

السلوك.

وكل قضية لها وجهان فقد تكون دافعة 

يف اتجاه الرتقي نحو األخالق، كام قد تكون 

يف الوجه اآلخر معيقا ومثبطا.

أما يف طرق اكتساب ونرش املعرفة فهي 

بدورها دافع أو معيق، ونقصد بالطرق: تلك 

املسلكيات اللفظية واملادية التي يعتمدها 

املعرفة؛  نقل واكتساب  العامل واملتعلم يف 

فالحكمة واملوعظة الحسنة واملجادلة بالتي 

هي أحسن هي أنجح الوسائل التي ترغب 

الناس يف تقبل املعرفة والتوجه نحو الطريق 

تدفعهم  مطمئنون،  راضون  وهم  السوي 

الرغبة يف السلوك، وذلك هو منهج القرآن 

الكريم يف حفز الهمم نحو األخالق. وهذا 

عىل  والثبات  االستمرار  إىل  دافع  املنهج 

الطريق ولو كان السالكون قله، ألن األهم 

هو قوة إميان السالكني وليس كرثة عددهم، 

ومناذج  عرب  الصالح  السلف  سرية  يف  ولنا 

كثرية.

قوة  بدوره  فهو  والتطبيق  العمل  أما 

دافعة للرتقي يف سلم األخالق إن كان صالحا، 

أو معيق إن كان طالحا؛ فأما الصالح فميزانه 

االعتدال والوسطية اقتداء بسنة رسول الله 

صىل الله عليه وسلم، وتكليف النفس مبا 

تطيق، واملداومة عىل العمل الصالح والرتقي 

فيه بتدرج، كل ذلك يجعل من العمل قوة 

باألحكام  العمل  ألن  األخالق  نحو  دافعة 

وسيلة وليس غاية.

عىل  والثبات  االستمرار  مقومات  أما 

املتفاعل  الوجدان  فهو  والسلوك  العمل 

املعرفة  عن  نتحدث  فحني  وامل��ت��وازن، 

الحكيمة  والوسيلة  والطريقة  الصحيحة 

والعمل الوسطي املعتدل، فإننا بذلك نضع 

اإلنسان  الذي يضع  السليم  املنهاج  أسس 

عىل سكة الرتقي نحو القيم، غري أنه يحتاج 

باإلضافة إىل كل ذلك إىل مقومات الثبات 

الجانب  يحرض  بالضبط  وهنا  واالستمرار، 

الوجداين والنفيس والعاطفي مبا يوفره من 

شحنات قوية تغذي الدافعية نحو القيم، 

والعاطفة  الفياض  الحامس  كان  ما  فكثريا 

الجياشة والغرية الحية دافعا نحو التضحية 

مبنية  تكون  أن  رشيطة  املبدأ،  أجل  من 

السالف  املنهج  وفق  متدرجا  سليام  بناء 
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الذكر.

األخ��الق  عىل  الرتبية  تكون  وبهذا 

اإلنسان  طاقات  توجيه  هي  اإلسالمية 

تعاىل،  لله  العبودية  تحقيق  إىل  اإلبداعية 

املادية  املكونات  عبوديات  من  والتخلص 

التي تعترب يف فلسفة الرتبية اإلسالمية وسيلة 

ال هدفا، ويف هذا الصدد يقول الشيخ محمد 

أحكاما  الدين  »ليس  الله:  رحمه  الغزايل 

جافة وأوامر ميتة، إنه قلب يتحرك بالشوق 

إىل  املسارعة  يحمل صاحبه عىل  والرغبة 

طاعة الله وهو يقول: ) َوَعِجلُْت إِلَيَْك رَبِّ 
لرَِتىَْض( )سورة طه: اآلية 84(«.8

وملا  القرضاوي:  يوسف  الدكتور  يقول 

ختم الله كتبه بالقرآن، وختم رسالته باإلسالم، 

وختم النبيني مبحمد صىل الله عليه وسلم، 

أكد هذه الحقيقة، وأعلن يف كتابه الخلود: 

إن الغاية من خلق املكلفني أن يعرفوا الله 

الجنس  خلق  رس  فهذا  ويعبدوه،  ربهم 
الناطق املفكر املريد يف هذا العامل.9

عود عىل بدء
والفعل  التواجد  برفضها  القيم  تتميز 

بالصفة الفردية، بل توجد وتعمل جامعيا، 

داخل  مختلفة  مستويات  قي  وترتتب 

أولويتها  حسب  الجمعي  القيمي  النسق 

وأهميتها بالنسبة للبيئة املحتضنة، بحيث 

رأس  ويكون  سلم،  مرتبة يف  وكأنها  تجىل 

تبجيال  األخ��الق  أكرث  القيمي  السلم  هذا 

وقداسة، وأكرثها إلحاحا وأهمية، بالنسبة 

لألفراد والجامعات. وتكون يف مركز الصدارة 

يف حياتهم، ألنها األخالق املثىل من وجهة 

نظرهم الخاصة.

واألخالق املثىل عند الفرد، تكون عامال 

من عوامل تكامل سلوكه بسبب سيطرتها 

القوية عليه، مبعنى أنها توجه باقي القيمة 

األخالقية األخرى، التي ال تعمل إال مرؤوسة 

فلو  بأوامرها،  بها ومؤمترة  لها ومسرتشدة 

فرضنا جدال أن القيم األخالقية العليا عند 

مثال،  الدينية  القيمة  األفراد هي  من  فرد 

فإن هذه القيمة الرائدة تكون بؤرة السلوك 

والترصفات عند الشخص، بصدر منها اإلشعاع 

بلونها  جميعا  األخ��الق  باقي  يلون  الذي 

الخاص، ويصبغها بصبغتها املميزة.

وبالتايل تظهر أهمية ربط الرتبية عىل أي 

منظومة أخالقية قيمية، بالرتبية عىل األمانة 

واإلحساس باملسؤلية، فبدون ترسيخ هذه 

القيمة يف النفس تصبح عاجزة عن تحقيق 

االلتزام السلويك باملقتضيات العملية للقيم 

األخالقية امللقنة، ويكون اإلخفاق نصيب 

كل الطرق الرتبوية املعتمدة لتثبيت األخالق 

لدى الفرد والجامعة، لهذا وجب االجتهاد 

أكرث الستنباط املنهج اإلسالمي يف الرتبية عىل 

النموذج األخالقي املتميز، والذي نستطيع 

إلية  بواسطته تجاوز الرتدي الذي وصلت 

البرشية اليوم عىل جميع املستويات.

 8 - الجانب العاطفي من االسالم، محمد الغزايل، دار نهضة مرص، 2004م، ص 6.

 9 - العبادة يف االسالم، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، مرص، الطبعة الرابعة والعرشون، 1995م، ص 8.

الهوامش
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دة. حياة الدرعي

 .. ي التحولت القيمية داخل المجتمع المغر�رب
إشكاليات الهوية والنفتاح

ملف العدد

األحكام  من  مجموعة  القيم  تعترب 

وسلوكاتنا  خياراتنا  توجه  التي  والثوابت 

مع  وترصفاتنا  وعواطفنا  ورغباتنا 

يف  ويسهم  واملجتمع،  اآلخر  ومع  ذواتنا 

واملجتمع  كاألرسة  روافد  عدة  تنميتها 

من  تختلف  أنها  كام  والرتبية،  واإلعالم 

وتعد  ألُخرى.  حضارة  ومن  ألخر  إنسان 

متجانسة،  غري  متحركة،  متغريات  القيم 

كونها  إىل  إضافة  مكتسبة  ونسبية، 

مع  سريورتها  طبعت  إنسانية،  خاصية 

تارة  وتحوالت  وتغريات  تطورات  الزمن 

تكون مدا وتارة أخرى تكون جزرا. وقد 

اشتغل علامء االجتامع عىل تيامت قيمية 

مختلفة وأفردوا لها أبحاثا عميقة، وفرت 

داخل  تحوالتها  ملناقشة  خصبة  أرضية 

الحاضنة  والبيئات  املختلفة  املجتمعات 

لها.

عالقتها  يف  القيم  عن  الحديث  إن 

باملجتمع ال ميكن أن يتم بدون استحضار 

العالقة  لكون  االجتامعية،  التحوالت 

تبادلية وانعكاسية يف اآلن  بينهام عالقة 

محكومة  إنسانية  تعبريات  فالقيم  ذاته، 

شهدت،  األخرية  وهذه  اجتامعية.  ببيئة 

تغريات  اإلن��س��اين،  ال��ت��اري��خ  م��ر  ع��ىل 

وتطورات مهمة، لذلك ففي كل مرحلة 

قيام  تربز  الحضاري  التطور  مراحل  من 

املجتمع.  تطور  مستوى  تعكس  جديدة 

فعىل سبيل املثال، أفرز املجتمع الزراعي 

قيام انبثقت من خصائص بنيته وبيئته، 

والتضامن  والتآلف  التآزر  قيم  مثل 

عىل  تحيل  قيم  وكلها  املشرتك،  والعيش 

االجتامعية  املجموعات  عيش  من��ط 

املجتمع  أن  كام  التقليدية.  الزراعية 

الصناعي أفرز قيام استمدت من طبيعته 

كتقسيم  وآلياته،  وخصائصه  ومبادئه 

العمل وتقسيم األدوار والتعاقد واألجرة 

واملنافسة، هذه التطورات أدت إىل ميالد 

قيم، مثل الفردانية واألنانية...

لفهم  واض��ح��ة  ال��ص��ورة  ولتكون   

العالقة بني القيم وطبيعة املجتمع، البد 

البدائية  املجتمعات  عند  الوقوف  من 

والقنص  الصيد  عىل  تعيش  كانت  التي 

والتي سادت بها قيم املشاركة والخضوع 

لهذه  ميكن  ال  أن��ه  ذل��ك  والقناعة... 

بنية  إىل  الرجوع  بدون  تسود  أن  القيم 

املجتمعات البدائية املبنية عىل الخصاص 

وتقلص فرص العيش وقلة املوارد. هذه 

الجامعة  قائد  بروز  إىل  أدت  الظروف 

القوي القادر عىل حامية املجموعة وإىل 

جانبه أو تحت سلطته أفرادا متضامنون 

يترصفون مبنطق جامعي وعقل جامعي 

لتدبري الخصاص وتوفري الحامية وهو ما 

ساعد عىل ظهور قيم املشاركة والتضامن 

وغريها.

املجتمعات  انتقال  ومع  باملقابل، 

الفرتة  وقبلها  الصناعية  الفرتة  ملرحلة 

معاكسة  أخرى  قيم  ظهرت  الزراعية، 

)التضامن–   ) الفرد  )الجامعة�  قبلها  ملا 

التنافس(...

انطالقا مام سبق، يتضح أن لكل بنية 

مجتمعية قيام خاصة قد تطغى أو تسود 

تشكل  لكنها  تندثر،  وقد  ترتاجع  وقد 

عنوانا لخصائص مرحلة، وتحيل عىل منط 

االقتصادي  والنشاط  ما  مجتمع  عيش 

األسايس به.

األساسية  التوطئة  هذه  خالل  من 

عالقتها  يف  القيم  تطور  سياق  لفهم 

الذي  املغريب  املجتمع  ومنها  باملجتمع، 

يشهد تحوالت مهمة؛ البد، للخوض فيها، 

من الوقوف عند ثالث محطات أساسية 

التي  املهمة  التحوالت  مالمح  لتبني 

املجتمع  عىل  انعكست  والتي  أفرزتها، 

املغريب يف فرتاته األخرية:
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أوىل هذه التحوالت هي الهجرة التي 

عرفها املجتمع املغريب من البوادي باتجاه 

القرن العرشين، والتي  املدن منذ بداية 

العرشين  القرن  مثانينيات  يف  تزايدت 

بفعل االستعامر ثم بفعل الجفاف. فقد 

تغيري  القروية يف  الهجرة  ساهمت هذه 

القيمية  الزعزعة  بفعل  املغاربة  قيم 

التي ترتبت عنها، حيث تم االنتقال من 

ومن  النووية،  األرسة  إىل  النواة  األرسة 

منط عيش جامعي تقليدي إىل منط عيش 

مسار  بتطور  به  الفردانية  تزداد  فردي، 

داخل  املعييش  النمط  يف  الفرد  غوص 

املدن الذي تسود فيه أنشطة اقتصادية 

بعيدة عن النشاط الفالحي الذي اعتاده 

اإلنسان داخل املجتمع القروي؛ لن نشري 

وذلك  ووظائفها  امل��دن  تطور  إىل  هنا 

املغرب  عرفه  الذي  املسار  إىل  بالنظر 

يخالف  وال��ذي  مدنه،  سكان  وتطور 

املتقدمة  املجتمعات  يف  التمدين  تطور 

التي تطورت بفعل تطور وظائف املدن، 

لذلك فالقيم املدينية امتزجت يف أوساط 

الشعبية  واألحياء  الشعبية  التجمعات 

يف  تظهر  التي  والتكافل  التضامن  بقيم 

تزايد  إىل  اإلشارة  مع  املرض،  ويف  العزاء 

بروز قيم فردانية. بينام تنترش الفردانية 

امليسورة  الطبقات  داخ��ل  املطلقة 

بالخصوص وما يرتتب عنها من قيم؛ لقد 

جديدة  قيم  ميالد  يف  الهجرة  ساهمت 

والفئات  التجمعات  باختالف  تختلف 

معظمها  لكن  والطبقات،  االجتامعية 

مخالف للقيم التي اعتاد املغاربة عليها، 

طبعت باالنكامش عىل الذات واالحتامء 

بأي  تؤمن  ال  بيئة  يف  البقاء  لضامن  بها 

رابط اجتامعي أو سند ميكن اللجوء إليه 

الجديد  للوافد  والحاجة  الضعف  فرتات 

لفضاء املدن.

 التحول الثاين، هو التصنيع وال أقصد 

به التصنيع باملفهوم الفعيل، إمنا اعتامد 

يكون  قد  الزراعة  عن  بعيدا  عيش  منط 

مهيكلة  غري  أو  مهيكلة  تجارة  أو  حرفة 

موجة  إن  للعيش،  كمورد  عاملة  يد  أو 

التصنيع التي دخلها املغرب كرها وليس 

طوعا ولدت عالقات إنتاجية تعتمد عىل 

العمل الفردي واألجرة الشهرية و أنظمة 

يف  والرغبة  والتقاعد  االجتامعي  التأمني 

مصادر  وتنويع  العيش  مستوى  تحسني 

باجتهاد  الكريم�  العيش  لتأمني  الدخل 

فردي. 

ظهرت  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  وأم���ام 

مجموعة من التحوالت أثرت يف املجتمع 

أهمية  فتزايدت  قيمه،  عىل  وانعكست 

مفهوم  وتغري  الجامعة،  مقابل  يف  الفرد 

الزمن الذي مل يعد ذلك املفهوم املطلق 

الذي كان يف السابق، بل اتخذ شكل ساعة 

عمل أو يوم عمل أو شهر عمل. وبالتايل 

أن  يجب  زمني  وقت  منا  لكل  أصبح 

يسارع التعامل معه ليؤمن مورد عيشه 

أثر  هذا  كل  ومستقبله،  نفسه  ولتطوير 

عىل قيم املغاربة بشكل متسارع.
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وسائط  دخول  هو  الثالث،  التحول 

من  عنها  ترتب  وما  املختلفة  التواصل 

املجتمع  داخل  عميقة  قيمية  تحوالت 

والنفس  األرسة  روح  فتفككت  املغريب، 

العائلة  كبري  دور  وتراجع  بها،  الجامعي 

أحجياتهم  فاختفت  الجدة(  )الجد– 

واللمة العائلية الليلية، بل حتى االجتامع 

العائيل عىل صحن واحد أو مائدة واحدة 

يتزايد تراجعه. فكل واحد داخل األرسة 

بات ينكمش عىل كينونته بحثا عن تفرد 

يكون  قد  الذي  األخر  عن  بعيدا  خاص 

أو األخ، وبالتايل  أو األخت  أو األم  األب 

فام  الصغرى  جامعته  عن  غريبا  يصبح 

بالك بجامعته الكربى.

به  أقصد  الكوين، والذي  التثاقف  إن 

تبادل الثقافات، أثر عىل املجتمع املغريب، 

عن  بعيدة  قيم جديدة  ميالد  إىل  وأدى 

كاالنخراط  السابق  يف  سائدا  كان  ما 

القروض،  يف  واالنخراط  االستهالك  يف 

ثقافة  م��ع  التامهي  نحو  واالن��ج��رار 

الغرب دون غربلة لتصل حد االستالب. 

التنشئة  بنيات  لتأثري  واضح  تراجع  أمام 

االجتامعية )األرسة– املدرسة...(

 بفعل هذه التغريات القيمية الكربى، 

يلزمنا طرح سؤال: كيف ميكن تصويب 

ومراجعة قيمنا والحفاظ عليها، وضامن 

وحضارية  تاريخية  سريورة  وفق  تغريها 

تتامىش مع تطور مجتمعنا املغريب دون 

التطور  مع  القطع  أو  التام  االنغالق 

لقيم  االستمرارية  ولضامن  العاملي، 

تطور مسار مجتمعي  مغربية هي مثرة 

املتفرد  التاريخ  عبق  يف  ممتد  حضاري 

واملنفتح يف نفس اآلن؟

يجب  ال��س��ؤال،  ه��ذا  عىل  لإلجابة 

بناء  يف  ركيزة  أهم  باعتبارها  األرس  عىل 

اإلنسان واملجتمع أن تحمل عىل عاتقها 

مسؤولية الحفاظ عىل العادات والتقاليد 

عىل  الحفاظ  وكذا  األرسي،  والتضامن 

القيم الجامعية التي بدأت تتوارى بفعل 

عىل  الحرص  مع  الفردانية،  قيم  غزو 

انتقاء األنسب من القيم الجديدة لضامن 

وليس  االستمرارية  ظل  يف  األرسة  تطور 

تتجدد  أن  الطبيعي  من  ألنه  القطيعة، 

القيم وتتطور� كام قلت سابقا–، وسالمة 

تطورها يستلزم التطور الداخيل الرتاكمي 

وليس منطق االجتثاث مقابل االستنبات، 

وإحداث القطيعة مع املايض.

املدرسة،  يلزم عىل  إىل جانب األرسة 

لها  اجتامعية  تنشئة  مؤسسة  باعتبارها 

أثر مهم يساهم يف بناء الفرد واملجتمع، 

تقترص وظيفتها  ال  للقيم،  ومبثابة خزان 

إىل  تتعداها  بل  فقط،  التعليم  عىل 

تربية النشء وبناء قيمهم، وهو ما ميز 

قوتها  ف��رتات  خالل  املغربية  املدرسة 

ذات  الكربى  باملشاريع  اإلميان  وفرتات 

األفكار القوية، حيث استطاعت نقل قيم 

خلق  ما  وهو  والطالب  للتالميذ  عميقة 

الحر  بالنقض وبالفكر  جيل قوي، يؤمن 

ومرتبط بتقاليده وقيمه.

واقترص  املدرسة  دور  تراجع  لقد 

تراجع  تسجيل  مع  التعلم  عىل  دورها 

دورها  وتاليش  نفسه،  التعليم  أداء  يف 

سلبية  سلوكات  بظهور  النشء  تربية  يف 

التلميذ مرشوعا"،  يعتربه  "الذي  كالغش 

هذا  قراءة  وميكن  العنف...،  الفردانية، 

سياسية  عوامل  عىل  اعتامدا  التحول 

هذا  تكلفة  أن  األكيد  لكن  وثقافية، 

للفرد  مهددة  ومخاطرها  كبرية  الرتاجع 

النظر يف دور  واملجتمع. لذا يلزم إعادة 

املتعلمني  لرتبية  املجال  وإتاحة  املدرسة 

وفق قيم مغربية أصيلة وبأفكار جديدة 

كاستثامر  العامل،  وتطور  رغباتهم  تساير 

امل��ت��وازن  الجامعي  للحوار  حصص 

مغربية  قضايا  ملناقشة  ورشات  وإعداد 

اإلبداع  مجال  خلق  حر،  بنفس  شبابية 

املغربية  القيم  أهمية  مناقشة  والخلق، 

هوية  عىل  الحفاظ  يف  ودورها  األصيلة 

الفرد واملجتمع، فتح نقاش حول كيفية 

تجسري الروابط وفتح النوافذ باتجاه قيم 

جديدة وكيفية تبني بعضا منها لتطوير 

املجتمع...

تربوية  أداة  باعتبارها  للمدرسة  إن 

مسار  تصحيح  يف  مهم  دور  تعليمية 

املجتمع وعجلة تنميته، بالنظر للمؤهالت 

لذا  عليها،  وتتوفر  تضمها  التي  الكبرية 

فهي بوصلة مهمة يف مسار تصويب قيم 

املغاربة والحفاظ عىل خصائصها الكربى 

املستلهمة من الحضارة املغربية املمتدة 

الجذور.

اإلجابة  واألرسة  للمدرسة  ميكن  ال 

دون  السابق  سؤالنا  عن  لوحدهام 

أهميتها  ازدادت  مهمة  بأداة  االستعانة 

بفعل تسارع التطورات التقنية وما أفرزته 

اإلعالمي  التواصل  أدوات  يف  تنوع  من 

نتيجة  واملدارس  األرس  غزو  يف  ونجاحه 

تجعله  وتشويق  ألدوات جذب  توظيفه 

مسارات  كل  داخ��ل  بنعومة  يتغلغل 

بشكل  فيها  ويؤثر  اإلنسانية  الحياة 

عميق. يجب عىل اإلعالم ليك يساهم يف 
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تعزيز وتطوير قيم املغاربة االبتعاد عن 

منطق   – اآلن  به  يشتغل  الذي  املنطق 

مشاهدة  نسب  عن  والبحث  الطلب 

وبأساليب  هامشية  قضايا  عىل  اعتامدا 

مبتذلة تشجع عىل الرداءة وتنرشها بني 

القضايا  عن  وتبعدهم  الشباب،  صفوف 

الجوهرية لبناء مجتمع صحي ومتطور، 

مسايرين  سلبيني  مستهلكني  وتجعلهم 

قيمهم  يف  يؤثر  مام  جديد  واف��د  لكل 

ويجعلها قيام تابعة.

تلزمنا  امل��غ��ريب  اإلع���الم  ليساهم 

مساءلة أدواره وتغليب مصلحة املجتمع 

التي  الكربى  القضايا  مع  والتعاطي 

رأي  وخلق  املجتمع  تطوير  يف  تساهم 

وإيالء  املجتمع  إصالح  يف  يساهم  عام 

التي  الحوارية  للربامج  ك��ربى  أهمية 

بدأت  التي  الغريبة  املامرسات  تسائل 

الرشوة،  كالعنف،  املجتمع  يف  تنترش 

أوراش  وفتح  التعليم  ضعف  الفساد، 

إعالمية مرتابطة بأدوار متكاملة ملحاولة 

للمجتمع وتقوية قدراته  الصحيح  البناء 

يف عدة مجاالت لينفتح عقله وفكره عىل 

وتجعله  املجتمعي  مساره  تحايث  قيم 

منخرطا يف قضايا املجتمع، فكلام ابتعدنا 

بيومنا  املرتبطة  املواضيع  عن  بربامجنا 

وآليات  محطات  أم��ام  املجال  فسحنا 

لتتغلغل  مجتمعنا  عن  بعيدة  تواصلية 

وتؤثر، وهو ما يفرس هجرة شبابنا نحو 

تصبح  عنا  غريبة  ومسلسالت  قنوات 

أدوات تغلغل وتغيري يف قيمهم.

باعتباره  املدين  للمجتمع  أخريا،  ثم 

وسيط يعرف باملشاكل ويناقشها ويجب 

دور  هو  ليس  دوره  أن  إىل  اإلش���ارة 

الدولة فهذه األخرية هي من تتوىل أمور 

االجتامعي  التعاقد  إطار  يف  مجتمعها 

يف  تكمن  املجتمع  فأهمية  لذا  بينهام. 

ومحاولة  املجتمعية  بالقضايا  التعريف 

املساهمة يف حلها ومناقشتها.

مساءلة  هو  املدين  املجتمع  دور  إن 

يف  التأثري  ومحاولة  القيمية  ال���ردة 

الهوية  يخدم  مبا  االجتامعية  السريورة 

املغربية، باإلضافة إىل التعريف باملشاكل 

عىل  واإلجابة  ومناقشتها  االجتامعية 

بناء  يف  للمساهمة  التساؤالت  بعض 

من  يفهم  أن  ميكن  ال  واملجتمع.  الفرد 

إذ  للدولة  بديل  املدين  املجتمع  أن  هذا 

أن هذه األخرية هي من يجب أن تحل 

ودور  أدواره��ا،  باعتبار  املشاكل  هذه 

املجتمع املدين يتأسس عىل ماهيته كقوة 

اإلجابات  من  مجموعة  تضع  اقرتاحية 

املجتمع وقريب من  باعتبارها جزء من 

نبضه.

أن  نؤكد  سبق،  ما  كل  عىل  تأسيسا 

قيمية  تحوالت  يعيش  املغريب  املجتمع 

بشكل  يبتعد  مخيف  تحول  مبسار 

بناء ذاته  مسرتسل عن محيطه وطبيعة 

تعهدها  مل  عنه  غريبة  قيام  يفرز  مام 

املستقبل  يجعل  مام  السابقة؛  األجيال 

واد  يف  لقيم  مرصاعيه  عىل  مفتوحا 

آخر،  واد  يف  وثقافة  واقتصاد  ومجتمع 

مام يعزز نزعة الغاب القامئة عىل أنا أو 

اآلخر.
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ي 
مراد المعا�رش

ي التصدي لبعض المستحدثات 
دور مؤسسة الفقيه �ف

خالل العهد السعدي "التبغ نموذجا"

ملف العدد

ملخص:

شكل الفقهاء عىل مر تاريخ املسلمني 

لكل  األس���ايس  امل��رج��ع  ع��ام��ة،  بصفة 

والدخيلة  املألوفة  غري  املستحدثات 

عىل املسلمني، بحيث يستشارون يف كل 

كبرية وصغرية، وتدون هذه االستشارات 

كتب  اس��م  تحمل  أضحت  كتب  يف 

السعدي  العهد  الفقهية، وخالل  النوازل 

املواد  باملغرب، تم إدخال مجموعة من 

كالنب  زمنئذ،  املتداولة  غري  االستهالكية 

ضجة  أثار  األخري  هذا  والتبغ،  والسكر 

محلل  بني  وامل��رشق،  املغرب  يف  كربى 

السجال  هذا  وكان  ومتوقف،  ومحرم 

الفكرية  النهضة  الفقهي معيارا ملالمسة 

باملغرب السعدي.

كلامت مفتاحية: املغرب، السعديني، 
الدولة السعدية، التبغ، الفقهاء، مؤسسة 

الفقيه.

املغرب  ت��اري��خ  البحث:  مــجــال 
الحديث.

تقديم:

عنان  "أيب  وفاة  بعد  املغرب  عرف 

من  حرجة  فرتة  1358م،  سنة  املريني" 

بعرص  تسميتها  عىل  يصطلح  تاريخه، 

البالد  كل  مست  التي  الكربى،  األزم��ة 

املغرب  شهد  حيث  املجاالت،  وشتى 

سلطة  فيه  تعد  ومل  سياسيا  ترشذما 

الفرتة  هذه  خالل  عرف  كام  موحدة، 

الغزوات اإليبريية عىل السواحل املغربية 

الساحلية،  ثغوره  واحتالل مجموعة من 

القحط  س��ن��وات  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا 

األمور  من  وغريها  املتوالية،  والجفاف 

أن  الناس  ظن  حتى  بذلك،  املرتبطة 

الساعة قامئة ال محالة.

نشاط  عىل  أث��رت  األم��ور  هذه  كل 

الفكر املغريب الذي ظل جامدا ال يتحرك 

منذ أمد طويل، إىل أن شهد املغرب عودة 

الدولة  مع  واألمني  السيايس  االستقرار 

حركة  بزوغ  عىل  ساعد  مام  السعدية، 

فكرية وأدبية كبرية1،نتجت هذه الحركة 

عن انتقال املغرب من عرص وسيطي إىل 

عرص حديث، وقد همت �الحركة الفكرية 

امليادين، متثلت دينيا  واألدبية� مختلف 

يف صعود التصوف عىل سطح األحداث، 

السعديني  األرشاف  وصول  يف  وسياسيا 

بتحول  واقتصاديا  الحكم،  دف��ة  إىل 

االكتشافات  بعد  العاملية  التجارة  مسار 

الجغرافية الكربى. 

دور  الفقيه  ملؤسسة  ك��ان  وق��د 

ألن  والخاصة،  العامة  توجيه  يف  كبري 

دور  دامئا  تلعب  كانت  املؤسسة  هذه 

املستجدات  لكل  اإليديولوجي  الفاحص 

تناولها  جاء  هنا  واملستحدثات2،ومن 

كربى  ضجة  أث��ارت  التي  التبغ  ملسألة 

بني  ومن  وبعده.  السعدي  العهد  خالل 

هذا  حول  طرحها  ميكن  التي  األسئلة 

املوضوع:

ب��الد  إىل  ال��ت��ب��غ   دخ���ل  ك��ي��ف   •
املغرب؟

• كيف استقبل املغاربة التبغ؟

اتجاه  الفقهاء  فعل  ردود  ماهي   •
استهالك التبغ؟

• ماهي دوافع السجال الفقهي الذي 
دار حول مسألة التبغ؟

إل  ودخــولــه  التبغ  أول: 
المغرب:

1 – ظهور التبغ: 

يف  وتدخينه  التبغ  ظهور  يرتبط 

الجغرافية  باالكتشافات  ككل  العامل 

أستاذ باحث
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كلومب"  "كريستوف  ويعترب  الكربى، 

التي  رحلته  يف  عنه  تحدث  من  أول 

اكتشف بها أمريكا أواخر القرن الخامس 

الربتغاليون  حملها  لذلك  ونتيجة  عرش3، 

واإلسبانيون معهم إىل بلدانهم4، والغالب 

رشبوا  من  أول  اإلنجليز  أن  الظن  عىل 

خالل  واس��ع  نطاق  عىل  التبغ  دخ��ان 

عرش  السادس  القرن  من  الثاين  النصف 

دخلت  ثم  صنعه5،  يف  تفننوا  أن  بعد 

األوربيني،  بواسطة  السوداء  إفريقيا  إىل 

السادس  القرن  خالل  بتمبكتو  وظهرت 

عرش6.

نبات  "فهو  التبغ؛  تعريف  عن  أما 

والفرس  الهنود  قدماء  عند  معروف 

مداواة  يف  واستعملوه  أخرى  بأسامء 

وعنهم  متعددة،  طبية  وأغراض  الجراح 

باسم  كتبهم  يف  وذكروه  العرب  أخذه 

)شجر القمر("7.

فيام يخص االسم، فإن كلمة "التبغ" 

بني  ومن  وت��داوال،  انتشارا  األك��رث  هي 

وطاب،  الطبغ،  نجد؛  األخ��رى  األس��امء 

والطابغة،  وطباقو،  والطابق،  وطابة، 

والتوبغة، والدخان...8. 

كام تجذر اإلشارة إىل أن التبغ  ليس 

هو  فالكيف  الحشيشة،  وال  الكيف  هو 

إضافة  الهندي  القنب  نبتة  من  خليط 

طريق  عن  أيضا  ويستعمل  التبغ،  إىل 

مسحوق  فهي  الحشيشة  أما  التدخني9، 

من رؤوس القنب املزهرة، يستهلك عن 

طريق االبتالع10.

إىل  ــغ  ــب ــت ال ــــول  دخ  –  2

املغرب:

يرتبط ظهور التبغ يف املغرب، بانتشار 

النفوذ املغريب فيام وراء الصحراء من بالد 

السودان، وذلك يف القرن السادس عرش 

أستاذ باحث

1 - محمد حجي، الحركة الفكرية باملغرب يف عهد السعديني، ج1، 1976، ص 5.

 2 -محمد سبيال، املغرب يف مواجهة الحداثة، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء-املغرب، ط3، دت، ص 62

3 - حجي، الحركة الفكرية...، مرجع سابق، ص 246.

 4 - نفسه.

 5 - نفسه.

6 - Jacques Cagnet et SaidNejjar, Le Maroc Saadite à Travers une étude récent.)Mohammed  Hajji : "L'activité Intellectuelle Au Maroc Sous Les 

Saadites"(. In HéspéresTamuda, vol xx-xxi, 1982-1983, p 366.

7 -  حجي ، مرجع سابق، ص 246.

 8 - عبد األحد السبتي وعبد الرحامن لخصايص، من الشاي إىل األتاي العادة والتاريخ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 50، دار 

أيب رقراق للطباعة والنرش-حسان-الرباط، ط 2، 2012، هامش 14 ص 77.

9 -  عبد األحد  السبتي وعبد الرحامن لخصايص، مرجح سابق، ص 297.

10 -  نفسه.

الهوامش
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السودانيون  إليه  حمله  حيث  امليالدي، 

إىل  بها  املبعوث  الفيلة  رافقوا  الذين 

إىل  ثم   ،1597�1598 سنتي  بني  مراكش 
فاس سنة 1599.  11

اإلتيان  تم  فقد  "الوفراين"،  وحسب 

حيث   ،1592�1593 سنتي  بني  بالفيلة 

93-[ ــف  وأل واحــد  عــام  "ويف  يقول: 

السودان  بالد  من  بالفيلة  أيت   ،]1592-

ملراكش  دخولها  يوم  وكان  للمنصور. 

يوما مشهودا، برز فيه كل من يف املدينة 

لرؤيتها من رجال ونساء وصبية وشيوخ. 

ثم يف رمضان عام سبعة وألف ]1599[، 

حملت لفاس أيضا. قال بعضهم: وبسبب 

ظهرت  للمغرب،  الفيلة  هذه  دخــول 

هذه العشبة الخبيثة املسامة تبغة، ألن 

الفيلة،  يسوقون  قدموا  الذين  السودان 

أن فيها  بها يرشبونها، ويزعمون  قدموا 

منافع. فشاعت عنهم يف درعة ومراكش 

وتعارضت  املغرب.  بقاع  من  وغريهام 

الله عليهم،  العلامء رضوان  فيها فتاوى 

من لدن ظهورها. فمن قائل بالتحريم، 

والعلم  ومتوقف،  بالتحليل،  قائل  ومن 
فيها عند الله تعاىل." 12

"أحمد  به  الذي أىت  النص هو  وهذا 

كتابه  يف  وأثبته  الــنــارصي"  خالد  بن 

الباحث"محمد  أن  13إال  االستقصا، 

حجي" كان له رأي آخر، فقد اعتمد عىل 

يف  "البوسعيدي"  أورده  الذي  التاريخ 

مؤلفه بذل املناصحة، وهو سنة �1597

1598، ألنه حسب نفس الباحث، أورده 

عن مشاهدة14.

بالد  إىل  التبغ  ل��دخ��ول  إذن  ك��ان 

الناس،  عامة  لدى  كبريا  صدى  املغرب 

كام  املستحدثة  لهذه  الفقهاء  وتصدى 

جديدة  مستحدثة  أي  مع  العادة  هي 

من  موجة  بذلك  فأثارت  مألوفة،  غري 

ما  مدشنة  املضادة،  والفتاوى  الفتاوى 

حول  فقهية  ب"حروبا  تسميته  ميكن 
التبغ".15

ومسألة  الفقهاء  ثانيا: 
التبغ:

وتفجري  محيل  أيب  ابن   –  1

مسألة التبغ:

عائلة  إىل  محيل"  أيب  "ابــن  ينتمي 

أوالد القايض التي اشتهرت ب سجلامسة، 

تعلم القرآن عىل يد أبيه ، ثم انتقل إىل 

فاس حيث درس يف الفرتة ما بني �1572

والنحو  اآلداب  علم  درس  حيث   ،1578

ليدخل  والتصوف،  والحديث  والقراءة 

ما  الفرتة  االنعزال17،يف  مرحلة  بعدها 

إىل  يعود  أن  ب��ني1594�181579،ق��ب��ل 

الساورة وبدأ العمل عىل توطيد نفوذه، 

ويدل عىل ذلك الرسائل التي يعرتف له 

شمس  وبأنه  بالقطبانية  أصحابها  فيها 
زمانه.19

التي  بالثورة  أيب محيل"  "ابن  اشتهر 

له  وكانت  "زيــدان"،  املوىل  ضد  قادها 

سجاالت فقهية متعددة اتسمت بالعنف 
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مسألة  املسائل،  هاته  بني  ومن  والقوة، 

التبغ التي كانت له فيها مساهمة كبرية 

دار  ال��ذي  الفقهي  النقاش  يف  ورائ��دة 

حولها20،ويعترب من األوائل الذين أشعلوا 

"قنبلة" التبغ21، وذلك بعد رده عىل شيخه 

"سامل السنهوري" بكتيب ضمنه تساؤالت 

والرسالة  األدبية  "الحكاية  ب  عنونه 

الطلبية مع اإلشارة الشجرية"22، ثم يف 

بلعوم  بقطع  الخرتيت  "اإلصليت  كتاب 

العفريت النفريت" حوايل 1610، حيث 

مسألة  ملعالجة  األخ��ري  نصفه  خصص 
التبغ. 23

 Grand( محيل"  أيب  "ابن  قام  وقد 

دخ��ان  رشب  بتحلية   ،24 )Fumeur

الجسامنية  مبنافعه  م��ذك��را  التبغ، 

والعقلية.25وبالتايل كان له الفضل يف إثارة 

هذا النقاش الفقهي حول التبغ.

األوىل  الفقهاء  فعل  2–ردود 

حول مسألة التبغ:

أ – فقهاء التحريم:

ظهور  عىل  سنوات  بضع  ميض  بعد 

التبغ باملغرب، انترش انتشارا واسعا، ولقي 

قبوال كبريا يف املدن والقرى26،وكدليل عىل 

الضجة التي خلقها السجال حول مس�لة 

"أحمد  مسمع  إىل  وصلت  أنها  التبغ 

باستفتاء  قام  األخري  هذا  املنصور"27، 
أكتوبر  أواس��ط  املسألة  حول  العلامء 

1602 28، فأفتى مفتي فاس "محمد بن 

قاسم القصار" بتحرميه، وكذلك  الفقيه 

بوجوب  وأق��روا  حسون"،  بن  "أحمد 

بانتزاعه  املنصور"  "أحمد  إتالفه،29فأمر 

من الباعة وحرقه30. 

وكان دليلهم عىل تحرميه أنه "مسكر 

سلمة:  أيب  حديث  من  انطالقا  ومفرت"، 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  "نهى 

عن كل مسكر ومفرت"31.

11 - حجي، مرجع سابق، ص 246.

12 - محمد الصغري الوفراين، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 162، نقال عن السبتي ولخصايص، من الشاي إىل األتاي...،مرجع سابق، ص 77.

13 -أحمد بن خالد النارصي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، ج5، تحقيق وتعليق جعفر النارصي ومحمد النارصي، دار الكتاب-البيضاء، 1997، ص 126.

14 - حجي، مرجع سابق، هامش 2 ص 246.

15 - سبيال، املغرب يف مواجهة الحداثة، مرجع سابق، ص 60.

16 - عبد املجيد القدوري، ابن أيب محيل الفقيه الثائر ورحلته اإلصليت الخريت، منشورات عكاظ، 1991، ص 39.

17 - القدوري، ابن أيب محيل الفقيه الثائر...،مرجع سابق، ص ص 41-42.

18 - نفسه، ص 43.

19 - نفسه، ص 45.

20 - سعيد واحيحي، مهدوية ابن أيب محيل الفياليل ومخطوطه "تقييد يف التعريف مبدينة سجلامسة"، الرباط نت: ط1، 2009، ص 24.

21 - واحيحي، مهدوية ابن أيب محيل...، مرجع سابق، ص ص 24-25.

22- Jacques Cagnet et SaidNejjar, Le Maroc Saadite à Travers une étude récent…,Op-Cit, p 366.

23 - سبيال، مرجع سابق، ص 62.

24 -Jacques Cagnet et SaidNejjar, Op-Cit, p 366.

25 - واحيحي، مرجع سابق، ص 25.

26 - حجي، مرجع سابق، ص 247.

27 - نفسه.

28 - نفسه.

29 - نفسه.

30 - نفسه.

31 - سبيال، مرجع سابق، ص 63.

الهوامش
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إال إنه وبسبب وفاة "أحمد املنصور" 

بعده،  املغرب  عرفها  التي  واألزم���ة 

السلطة،  حول  أبنائه  رصاع  خصوصا 

يف  وخاصة  واسعا  انتشارا  التبغ  انترش 

الصحراء32.

تحريم  يف  الفتاوى  أشهر  ولعل 

"سامل  املالكية  إمام  فتوى  التبغ،  دخان 

متبكتو"ابن  قايض  وفتوى  السنهوري"، 

عبد الرحامن السوداين"33، يف حني ألف 

أسامه  كتيبا  املرصي"  اللقاين  "ابراهيم 

الدخان"  باجتناب  ــوان  اإلخ "نصيحة 

رده  كان  وقد   ،1616 سنة  أوائل  وذلك 

قبل  م��ن  ال��دخ��ان  رشب  تحليل  ع��ىل 

..." كتب:  حيث  قويا،  محيل"  أيب  "ابن 

دخل  مبرص  شيوعه-الدخان-  أول  ففي 

املغرب  بالد  من  تفياللت  من  رجل  به 

الخارجي- الله  عبد  بن  أحمد  له  يقال 

الدماء  بسفك  املشهور  محيل-  أيب  ابن 

الرسول  بيت  أهل  وإهانة  حق،  بغري 

ملبسا  وكان  املغرب.  ملوك  أرشاف  من 

عىل العامة يزعم أنه من العارفني وأهل 

مخدوع...فسأل  مغرور  وهو  السلوك 

عنه – الدخان – شيخنا وقدوتنا العالمة 

فأرس  بالتحريم  فأفتاه  السنهوري  سامل 

ذلك يف نفسه وألقى إىل شياطني إخوانه 

جائز  وأنه  الشيخ خطأ،  به  أفتى  ما  أن 

االستعامل وهو من أحل الحالل، فعليه 
بالوبال وأليم النكال." 34

ب – فقهاءالتحليل:

الوقوف  ميكن  مالحظة  أه��م  إن 

أفتوا  الذين  الفقهاء  جرد  عند  عليها 

من  كانوا  أنهم  الدخان،  رشب  بتحليل 

بن  "أحمد  بينهم  ومن  عليه،  املدمنني 

درعة  قايض  وهو  البوسعيدي"  محمد 

باالستناد  األخري  هذا  قام  زمنئذ،35وقد 

بإيراده  التبغ  لتحليل  الكريم  القرآن  إىل 

ما  لكم  خلق  الذي  "وهو  التالية:  لآلية 

يف األرض جميعا"،ومبا أن التبغ نبتة من 

نبات األرض فهي حالل36،هذا من جهة، 

وحلل  أكله  حرم  فقد  أخرى  جهة  ومن 

الحرمل  "وكذلك  يقول  حيث  تدخينه 

أمر  ذلــك  ومــع  قتال.  مدقوقا  أكله 

بالتبخري  وسلم  عليه  الله  صلىل  النبي 

وفيه  فيه  رضر  ال  دخانه  ألن  بالحرمل 

حرام  أكلها  السبيل  بهذا  وتبغ  منفعة. 

ظاهرة  منافع  فيه  ودخانها  قتال،  ألنه 

ليبدأ بعد هذا يف عد  العيان"37،  بدليل 

الطعام  تهضم  "إنها  بقوله  التبغ  منافع 

زعمه،  حسب  املنافع"  أعظم  من  وهو 

ولسعات  السموم  م��ن  تشايف  وأن��ه��ا 

شفاء  كذلك  والحيات38،ومنها  العقارب 

نزلة  بها  ويقصد  "ال��رتوي��ح��ة"  م��رض 

الربد39.

وقد نفا "البوسعيدي" أن يكون التبغ 

بذلك،  القائل  وهاجم  أومفرتا،  مسكرا 

حيث يقول " وأما انتفاء وصف السكر 

رضوري  فأمر  عنه  والــرقــاد  والفساد 

فهو  أنكره  ومن  عاقل،  فيه  ميرتي  ال 

سفسطايئ ومكاملته ال تفيد"40.

بعض  أج��اب  السخرية  من  وبنوع 

لكونه  التبع  دخ��ان  ل��رشب  املحرمني 

معهم  تكون  وقد  رشبه  عىل  يجتمعون 

حيث  بالخمر،  األم��ر  وشبهوا  النساء، 

قال: "وهاهم يجتمعون عىل )طواجني( 

وجل.  عز  الله  نعم  من  وغريها  اللحم 

)الطواجني(  بحرمة  نقول  أن  لنا  أيصح 

من أجل ذلك؟"41. 

كام رد عىل من حور كلمة "الطباق" 

كتب  الستغالل   � للتبغ  مرادفة  وجعلها 

شهادة  تصح  "ال  بأنه  القائلة  املالكية 

من استعمل الطباق"42 – بقصة حدثت 

له مع أحد الفقهاء : "...أتاين بعد ذلك 

شخص ال أعرفه إال أنه ظهر يل بعد ذلك 

أنه فقيه، فقال يل: قيل عنك أنك ترشب 

له  فقلت  صحيح؟  هو  هل  تبغ،  دخان 

نعم نرشبها. فقال يل: ها نحن وجدنا نصا 

عند الجزويل أن من استعمل الطباق فال 

تجوز شهادته وال إمامته. فقلت له: وما 

فقلت   ! تبغ  فقال: هو  الطباق؟  معنى 

الصحف  عن  نقلت  أنت   ! هيهات  له: 

الطباق  إمنا  شيخ.  عىل  اعتامد  غري  من 

هو الحكم الذي أمر به النبي صىل الله 

بأنه  عليه وسلم يف أول اإلسالم، وذلك 

يطبق  الركوع  حالة  يف  املصيل  أن  أنر 

ويجعلهام  األخرى  عىل  إحداهام  كفيه 

بني فخذيه، ثم بعد ذلك نسخ وأمر أن 

ابن  الركب؟ ومتسك  عىل  األيدي  تجعل 

مسعود بالحكم األول ألنه مل يصح عنده 

مسعود  ابن  أخذ مبذهب  فمن  النسخ. 

بطلت  ركوعه  بطل  وإذا  ركوعه،  بطل 

صالته فيصري تارك الصالة معني، وتارك 

الصالة ال تجوز شهادته...فقال يل: ومن 

فرس بهذا؟ فقلت له: القايض عياض يف 

عني،  فذهب  طبق.  مادة  يف  مشارقه 

بخري  يل  ودعــا  فسلم  جــاءين  الغد  ويف 

وانرصف..."43.



21
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

بتصحيح  "البوسعيدي"  ق��ام  كام 

اعترب  حيث  السنهوري"،  "سامل  فتوى 

السؤال  عىل  حكمه  بنى  األخري  هذا  أن 

إليه، حيث أن السائل أخربه  الذي وجه 

بأنه يغيب العقل44.وختم "البوسعيدي" 

تعلقه  مدى  يبني  ساخر،  بأسلوب  فتواه 

شتى  نهج  فحاول  التبغ،  بتدخني  الكبري 

شتى  من  أمثلة  وساق  لتحليله،  السبل 

"...وهــل  قوله:  منها  لذلك،  املجاالت 

تبغ  أن شارب  أو سمعتم  رأيتم سيدي 

أو  الناس،  عىل  ويعربد  سيفه  يتقلد 

أو  كالمه  واختل  عقله  واختلط  رشبها 

مشيه؟ وقد حيك عن أيب بكر ابن اإلمام 

داوود الظاهري أنه ملا تويف والده وتوىل 

الجلوس بحلقته استصغروه فدسوا إليه 

رجال يسأله عن حد السكر ومتى يكون 

: إذا عزبت عنه  اإلنسان سكران. فقال 

واختل  املكتوم،  برسه  وبــاح  الهموم، 

فأقروا  املعلوم.  ومشيه  املنظوم،  كالمه 

له بالعلم ! وهذه العالمات كلها منتفية 

من تبغ..."45.

التبغ  عىل  أيضا  املدمنني  بني  ومن 

وقاموا بتحليل رشب دخانه، نجد "أحمد 

يف  فتواه  صاغ  الذي  السوداين"46،  بابا 

إىل  اإلش��ارة  يف  ب"اللمغ  عنونه  كتيب 

471607،وم��ن  سنة  وذلك  طبغ"  حكم 

بني أدلته عىل ذلك قول "ابن عسكر" يف 

كتاب "العمدة": "والنباتات كلها مباحة 

إال ما فيه رضر أو يغطي العقل كالبنج 

ال  املذكورة  طابة  أن  ونحوه...ومعلوم 

كام  معلومة  ومنفعتها  العقل،  تغطي 

سيأيت"48.

وقد قام "أحمد بابا" بالرد عىل املفتي 

التبغ  تدخني  بتحريم  القائل  السوداين 

وهي  أال  "البوسعيدي"  طريقة  بنفس 

واالنتقاص  والسخرية،  العنف  طريقة 

من قيمته العلمية، حيث اعترب أن هذا 

املفتي تعاطى ملا ليس له به علم وبالتايل 

ووصف  إليه،  االلتفات  ع��دم  وج��ب 

غري  والالغط49واعتربه  بالساقط  كالمه 

فالحديث  "وأيضا  بقوله:  للفتوى  أهل 

لذلك  أهل  هو  من  إال  به  يستدل  ال 

وإمنا حظ  غريه.  دون  مجتهد  ممن هو 

مذهبه  شيوخ  بكالم  الفتوى  املقلد 

تأهل  إن  عليه  واإلجـــراء  ومشهوره، 

تعدى  فقد  ذلك  عن  خرج  فإن  لذلك. 

وظلم، وباء بإثم عظيم...ألن االستدالل 

غري  أنه  معرفة  إىل  يحتاج  بالحديث 

32 -  حجي، مرجع سابق، ص 247.

33 - نفسه، ص61.

34 - حجي، مرجع سابق، ص 255.

35 - نفسه، ص 248.

36 -نفسه.

37 -نفسه، ص 249.

38 -نفسه.

39 -نفسه.

40 -نفسه.

41 -نفسه.

42 -نفسه.

43 -حجي،مرجع سابق، ص ص 249-250.

44 -نفسه، ص 250.

45 -نفسه.

46 -نفسه، ص 251.

47 -نفسه.

48 -نفسه، ص 252.

49 -نفسه، ص 252.

الهوامش
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وغري  بــآخــر،  مخصص  وغــري  منسوخ 

معارض بدليل آخر يقدم عليه، ومعرفة 

وجوه الرتجيح عند التعارض...وأىن ذلك 

للمقلد الرصف، من هو يف معرفة ما ذكر 

كالجلف..."50.

ج – فقهاء الحل الوسط:

الفقهاء  م��ن  ــوري"  ــه "األج يعترب 

الحرب  يف  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  امل��رصي��ني 

الفقهية حول التبغ، وألف يف ذلك كتابه 

يغيب  ال  ما  رشب  لحل  التبيان  "غاية 

أيضا  هو  وكان  الدخان"51،  من  العقل 

التبغ،  دخ��ان  رشب  عىل  املدمنني  من 

إال أن رأيه اتصف بالليونة وأخذ موقعا 

وسطا بني املحرمني واملحللني، ويستشف 

ذلك من خالل ما كتبه يف خامتة مؤلفه 

"...رشب  كتب:  حيث  الذكر،  السالف 

العقل  الدخان املذكور ليس مام يغيب 

ال  كذلك  كان  وما  بنجس،  وليس  أصال 

له  لذاته، بل ملا يعرض  يحرم استعامله 

من رضر ونحوه. فمن مل يرضه مل يحرم 

عليه، ومن رضه بأخبار عارف يوثق به 

أو بتجربة يف نفسه حرم عليه. وقد جرى 

الخالف يف األشياء التي مل يرد يف الرشع 

املضار  تحريم  منه  واملرجح  حكمها، 

دون غريها. وأنت خبري مبا يحصل منه 

كام  الفتور،  من  رشبها  مبتديئ  لبعض 

يحصل ملن ينزل يف املاء الحار، أو كمن 

يف  العقل  يغيب  ال  مام  مسهال  يرشب 

وإن  له.  معرفة  ال  من  يظنه  كام  يشء 

سلم أنه يغيب العقل فليس من املسكر 

تقرر.  كام  وفرح  نشوة  مع  ألنه  قطعا، 

يغيب  ال  ملن  استعامله  فيجوز  وحينئذ 

يغيب  ال  ملن  األفيون  كاستعامل  عقله 

األمزجة  باختالف  يختلف  وهذا  عقله. 

أن  عاقال  يسع  والــكــرة...فــال  والقلة 

يقول إنه حرام لذاته مطلقا إال إذا كان 

مكابرا  أو  املذهب  أهل  بكالم  جاهال 
معاندا."52

نرى أن "األجهوري" من خالل ما كتب 

إىل  يعود  والتحريم  التحليل  أمر  جعل 

صاحب التجربة، إال أنه استبعد تحرميها 

كام  األمر،  يف  رصيح  نص رشعي  لغياب 

ساق هو اآلخر مناذج من الحياة اليومية 

لالستدالل بها عىل رأيه.

الفقهاء  مــواقــف  ثالثا: 
ي 

�ف التبغ  ب  �رش ي 
تف�رش بعد 
المجتمع:

1 – فتاوى فقهاء فاس:

مبدينة  التدخني  عادة  النتشار  نظرا 

استريادها  عىل  التجار  وإقبال  ف��اس، 

س��ن��وات1617�531618،  خالل  خصوصا 

املستقر  غري  الوضع  بذلك  مستغلني 

لهذه  الفقهاء  فتصدى  السعدية،  للدولة 

داخل  الدين  حامة  بوصفهم  الظاهرة 

املجتمع، وذلك عرب أديب الفقهاء "عيل 

سؤاال  وجه  بحيث  الشامي"،  أحمد  بن 

أيب  ابــن  القاسم  "أيب  ف��اس  ق��ايض  إىل 

"أحمد  فاس  ومفتي  الغساين"  النعيم 

الظاهرة  تفيش  فيه  يسنكر  املقري"، 
داخل املدينة.54

الشامي"  أحمد  ابــن  "عــيل  حصل 

عىل مراده، حيث أجابه القايض واملفتي 

عرش  سبعة  إىل  إض��اف��ة  بالتحريم، 

كتاب  الفتاوى يف  فقيها، وجمعت هذه 

يف  فاس  علامء  فتاوى   " عنوان  حمل 

جديد  أي  تحمل  مل  أنها  الدخان"،55إال 

عىل ما سبقها من فتاوى املحرمني لرشب 

إعطاء  هؤالء  حاول  وقد  التبغ،  وتجارة 

هذه الفتاوى صبغة رسمية عرب تحريرها 

العدليني56،ويبدو  من  شهود  بوجود 

من  الرتحيب  تلق  مل  الحركة  هذه  أن 

تنجح،  مل  وبالتايل  التدخني،  مدمني 

أيب  "ابن  القايض  باغتيال  األمر  وانتهى 

النعيم"57.

العريب  "محمد  فتوى   -  2

الفايس":

ألف هذا األخري كتابا عنونه ب"سهم 

اإلصابة يف حكم طابة"، وكان ذلك سنة 

عليه  بأن  الفقيه  وعى  وقد   ،58  1625

إيجاد وسيلة جديدة للتصدي للظاهرة، 

بني  الحاصل  االنقسام  أن  خصوصا 

التعاطي  عىل  العامة  شجعت  الفقهاء 

أكرث للتبغ،59حيث أورد مواقف املحرمني 

ونفس  الرشيعة،  ض��وء  عىل  وحللها 

حيث  املحللني،  لفتاوى  بالنسبة  األمر 

عىل  اعتامدهم  املحرمني  عىل  انتقد 

أحاديث ضعيفة، كام عاب عىل املحرمني 

يوردونها  التي  واستعاراتهم  تشبيهاتهم 

يف غري محلها، ووسم هؤالء بالكذب عىل 

الله ورسوله60.

الفايس"  العريب  "محمد  يخرج  ومل 

األمر  ترك  حيث  األمر،  يف  مبارش  بحكم 

حيث  واملناقشة61،  للسجال  مفتوحا 

الفقهاء،  من  مجموعة  من  أجوبة  تلقى 

فهناك من عاب عليه تحيزه لصالح فقهاء 

التحريم، ومن بينهم عمه "عبد الرحامن 
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بن محمد الفايس"، أما القايض "ابراهيم 

عاب  فقد  الكاليل"  الرحامن  عبد  بن 

اتخاذ موقف حاسم يف األمر  عليه عدم 

ووصفه باملقلد ال املجتهد، ليختم جوابه 

بقوله: "ولو كان يباح يل أن أقول بالرأي 

به"،  وقطعت  محرمة  أنها  فيها  لقلت 

ومنهم من وقف أمام ما جاء به دون أن 

يزيد أو ينقص يف ذلك62.

"محمد  إن  القول  ميكننا  وعليه؛ 

السجال  إحياء  أعاد  قد  الفايس"  العريب 

لكن  التبغ،  مسألة  حول  الدائر  الفقهي 

الترسع  إىل عدم  يهدف  بأسلوب جديد 

عىل  يدل  األمر  هذا  األحكام،  إعطاء  يف 

التبغ  موضوع  بها  حظي  التي  األهمية 

عىل  يدل  أخ��رى  جهة  ومن  جهة،  من 

الخطورة التي وصلت إليها مسألة التبغ، 

قد  الفايس"  العريب  "محمد  تريث  ألن 

يعزى إىل خوفه من االغتيال كام حدث 

لقايض فاس.

عيل  بن  "أحمد  فتوى   –  3

البوسعيدي":

ألف هو اآلخر كتابا خصص فصال منه 

عنونه   ،1673 سنة  حوايل  التبغ  ملسألة 

ب"بذل املناصحة يف فعل املصافحة"63، 

واملالحظ أن "أحمد بن عيل البوسعيدي" 

البداية، وراح  التحريم منذ  نحى منحى 

القمينة  الرشعية  األدل��ة  عن  يبحث 

مبجموعة  واالستدالل  موقفه،  بتعزيز 

من شيوخه يف األمر كاملجاهد "عبد الله 

ابن سعيد الحاحي"الذي قال حسب ما 

الويل حرام  "ذلك  "البوسعيدي":  يروي 

ال يتناوله إال الجاهلون..." 64، واملالحظ 

أيضا أنه ورغم موقفه املحرم للتبغ، فإنه 

هو اآلخر كان معتدال، ومل يكن كموقف 

ردهم  اتسم  الذين  األوائ��ل،  املحللني 

أحيانا  والشتم  والسب  أحيانا،  بالعنف 

خامتة  من  نستشفه  األمر  وهذا  أخرى، 

كتابه التي نورد منها النص اآليت: "فيجب 

أهل  يجمع  اإلمــــام...أن  عىل  حينئذ 

املنافع  مامرسة  حكمه  ومن  التجارب 

واملضار مبارشة وامتحان خواص األشياء 

مناولة ومسايرة من النبات واملعدن، من 

العلامء واألطباء األذكياء من أهل القرآن 

يصدقون،  كانوا  إذا  الكتابني  أهل  ومن 

اتفق  فإن  الدخان،  هذا  عن  فيسألهم 

عامة  مهمة  فائدة  فيه  أن  نظرهم عىل 

األوقات... جميع  يف  األشخاص  لجميع 

وإذا تواطأ رأي املخربين يف الدخان بعدم 

املنفعة فحينئذ، يحكم الفقيه بالتحريم 

فذلك  اإلباحة  إىل  ذلك  بعد  يشري  فمن 

رأي  اجتمع  اإلنــصــاف...وإذا  عدم  من 

فيه  الفائدة  وجــود  عىل  املذكور  املأل 

الحاكم  بالحلية...فيجتهد  الفقيه  حكم 

إلزالته-  يرى  مبا  األول  الحكم  ثبت  إذا 

الدخان- بالرضب والسجن"65.

50 - نفسه.

51 - نفسه، 256.

52 - حجي، مرجع ستبق، ص 256.

53 - نفسه، ص 259.

54 - نفسه.

55 - نفسه، ص 260.

56 - نفسه.

57 - نفسه، ص 261.

58 - نفسه.

59 - نفسه.

60 - حجي،مرجع سابق، ص 262.

61 - نفسه، ص 263.

62 - نفسه.

63 - نفسه، ص 264.

64 - نفسه.

65 - نفسه، ص 265.

الهوامش
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الرحامن  "عبد  فتوى   –  4

التمناريت":

تعرض "التمناريت" يف مؤلفه "الفوائد 

وأورد  التبغ،  ملسألة  اآلخر  هو  الجمة" 

سوس  لفقهاء  الفتاوي  من  مجموعة 

متصلبا  واضحا  وكان  والسودان،  ودرعة 

حيث  التبغ،  تحريم  وهو  أال  ملوقفه 

اعتربها  وأيضا  طاهر،  غري  خبيثا  اعتربه 

من املسكرات66، إال أن األدلة التي اسند 

يلتفت  مل  وبالتايل  ضعيفة،  كانت  إليها 

إليها أحد67.

رابعا: أبعاد ال�اع الفقهي 
حول مسألة التبغ:

1 –الرصاع الفكري بني املرشق 

واملغرب:

ظل املغرب منذ الفتوحات اإلسالمية 

ما  كل  أن  بل  دينيا،  بالرشق  مرتبطا 

انعكاس  له  يجد  امل��رشق  يف  يحدث 

الرصاعات  ذلك  ومن  باملغرب،  وصدى 

املذهبية والفقهية، وحتى علامء املغرب 

كانوا يرحلون إىل املرشق الكتساب العلم، 

والدراسة عىل يد شيوخه.

أيب  "ابن  فتحه  الذي  الحوار  أن  إال 

قاعدة  كرس  الرشق،  علامء  مع  محيل" 

فقهاء  أن  ونجد  للمرشق،  التبعية 

املغرب مل يكتفوا بالتقليد والتطبيق كام 

االجتهاد،  باب  فتحوا  بل  العادة،  جرت 

واملتمعن يف هذا الحوار الذي وصل حد 

الجدل، يقتنع بأن األمر تجاوز االستفسار 

االج��ت��ه��اد68   درج���ة  إىل  واالس���رتش���اد 

درعة  قايض  مع  رأينا  كام  والتصحيح 

"أحمد بن محمد البوسعيدي"69.

عىل  ع��دي��دة  س��ن��وات  م��يض  وبعد 

محيل"  أيب  "ابن  فتحه  الذي  السجال 

أعالم  فقهاء املرشق، كتب عدد من  مع 

كتبا  األوسط  واملغرب  مرص  يف  املالكية 

مل  مجملها  يف  لكن  التبغ،  مسألة  حول 

األمر،  يف  املغاربة  كتبه  ما  تتجاوز  تكن 

إن مل نقل أنها نقلت عنهم سواء بالنسبة 

للمحللني أو للمحرمني70.

2 – الرصاع بني فقهاء الشامل 

وفقهاء الجنوب:

الرصاع  تتبعنا ألطوار هذا  من خالل 

إليه من  الوصول  استطعنا  ما  من خالل 

مراجع، نسجل املالحظات اآلتية:

غري  عىل  أنه  هي  األوىل،  املالحظة 

العامة،  من  يكون  النازلة  سؤال  العادة، 

واملفتي جوابه ال يرد، ولكن مسألة التبغ 

بني  الرصاع  وأصبح  آخر،  بعدا  اتخذت 

االختالف  ووص��ل  أش��ده،  عىل  الفقهاء 

بينهم حد السب والشتم كام جاء سالفا، 

فقهية  حرب  عىل  يؤرش  كان  أنه  مبعنى 

استمرارا  نعتربها  قد  املغرب،  داخ��ل 

السعدي  العهد  عرفه  ال��ذي  للتحول 

التصوف  عالقة  حول  بالخصوص  األخري 

بعني  أخذنا  ما  إذا  خصوصا  بالسلطة، 

االعتبار شخصية "ابن أيب محيل " الثائر 

بنهج  السلطة  إىل  الوصول  إىل  والهادف 

لنفسه،  الدعاية  ومنها  األساليب،  شتى 

ولعل إثارة هذا املوضوع من قبله تدخل 

يف هذا الباب.

بني  ال��رصاع  هي  الثانية،  املالحظة 

مسألة  أغلبهم  حرم  الذين  فاس  فقهاء 

درعة  خصوصا  الجنوب  وفقهاء  التبغ، 

وتافياللت والساورة، الذين حللوا مسألة 

يف  القوي  االختالف  هذا  ولعل  التبغ، 

والجنوب  الشامل  بني  النظر  وجهات 

بني  ظهر  ال��ذي  للرصاع  تكريس  هو 

بشأن  الجنوب  وفقهاء  الشامل  فقهاء 

لذلك  وأيضا  السعدية،  الدولة  قيام 

التنافر بني الحارضة والبادية خالل هذه 

الفرتة.
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خاتمة:

إن غياب نص ديني رصيح يف مسألة 

تأرجح  يف  الرئييس  السبب  هو  التبغ، 

الفقهاء بني محلل ومحرم71ومتوقف، ألن 

الدخان مل يكن معروفا يف صدر اإلسالم72، 

بني  االجتهاد  إىل  االحتكام  تم  وبالتايل 

وهذا  مضاره،  إىل  وملمع  ملنافعه  معدد 

االختالف الفكري املطبوع بثقافة عرصه 

واملتأثر بالرصاعات السياسية بني الفقهاء، 

النبتة  لهذه  املغاربة  تعاطي  عىل  أثر 

أصبحوا  الفقهاء  إن  بل  واس��ع،  بشكل 

نصبوا  وبالتايل  عليها،  املدمنني  أكرب  من 

أنفسهم للدفاع عنها.

"وهكذا شغل رجال الفكر يف املغرب 

من  عديدة  عقودا  التدخني  مبسألة 

السنني باعتبارها مشكال دينيا واجتامعيا 

كتابا  ثالثني  نحو  فيها  وألفوا  وسياسيا، 

واألجوبة  الفتاوى  ع��رشات  عن  فضال 

عيونا  وفتحوا  فنصحوا  واملناظرات، 

إيقاف  يتمكنوا من  مل  أنهم  ولو  وعقوال 
تيار التدخني الجارف."73

66 - حجي،مرجع سابق، ص 266.

67 - نفسه.

68 - عبد املجيد القدوري، "شخصية ابن أيب محيل ورحلته"، مجلة دار النيابة، ع5، 1985، ص 36.

69 - حجي، مرجع سابق، ص 250.

70 - نفسه، ص 254.

71 - سبيال، مرجع سابق، ص 63.

72 - نفسه.

73 - حجي، مرجع سابق، ص 266.
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أكضيض زكرياء 

القيم الأخالقية والتفاوتات الجتماعية

ملف العدد

تشري القيم إىل املعايري األخالقية التي 

جميع  يف  اإلنسانية  الترصفات  تحكم 

أخالقية  معيارية  وهي  الحياة،  مناحي 

تخول لإلنسان التمييز بني ما ينبغي فعله 

وما ال ينبغي فعله، وتنظم عالقته مع ذاته 

وغريه. فكل محاولة للتطرق إىل موضوع 

إىل  تقود  املجتمع  يف  األخالقية  القيم 

االجتامعي  الوجود  يف  حضورها  مساءلة 

وفعاليتها عىل مستوى توجيه سلوك الفرد 

وتحديد مرتبته االجتامعية، وكيفية تحول 

القيم الجامعية إىل أسس تعاقدية تنظم 

التباينات  وترسخ  االجتامعية  العالقات 

يف  تستوجب  مساءلة  وهي  االجتامعية، 

اآلن ذاته استدعاء السامت التي تكتنف 

تجعل  سامٍت  باعتبارها  األخالقية  القيم 

القيم يف وضعية محايثة للوجود اإلنساين 

املجتمع.  أف��راد  بني  بالتفاوتات  املتسم 

األخالقية  القيم  بني  الكامنة  العالقة  فام 

والتفاوتات االجتامعية؟ هل تُسهم القيم 

ما هي  االجتامعية؟  التباينات  ترسيخ  يف 

عىل  ق��ادرة  القيم  تجعل  التي  السامت 

وإع��ادة  االجتامعية  التفاوتات  ترسيخ 

إنتاجها؟

دللة القيم الأخالقية

خصص الباحث محمد عابد الجابري 

القيم  نظام  يف  للبحث  ُوجه  كامال  كتابا 

مبينا  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  داخل 

يف  نفسه  يقدم  "القيمة"  مصطلح  أن 

املعاجم العربية القدمية يف ارتباطه بالبعد 

االقتصادي  الثمن  قبيل  من  االقتصادي 

املحدد  مثنه  هي  اليشء  فقيمة  لليشء؛ 

اقتصاديا. فإذا كانت داللة مصطلح القيمة 

القدمية تحمل داللة  العربية  يف املعاجم 

شهدت  داللته  ف��إن  رصف��ة،  اقتصادية 

االقتصادية،  شحنته  من  خلصته  سريورة 

سريورة  وهي  أخالقية،  دالل��ة  وحملته 

التداويل  املجال  خ��ارج  حصلت  داللية 

العريب بفضل الرتجمة يف اللغات األجنبية 

االرت��ق��اء  يف  ساهمت  التي  الحديثة 

إىل  االقتصادية  الحمولة  من  بداللتها 

أصبحت   ]…[" التي  األخالقية  الحمولة 

قبل  الرتاثية،  الكتب  يف  استخداما  أكرث 

أن تحل محلها يف املجال التداويل العريب 

املعارص"1.

األخالقية  الشحنة  إن  القول  ميكن 

األوروبية  اللغات  يف  القيمة  ملصطلح 

حديثة  شحنة  تظل  واملعارصة،  الحديثة 

النصف  منذ  الفرنسية  اللغة  يف  ظهرت 

الثاين من القرن التاسع عرش؛ فقد كانت 

الداللة السابقة ملصطلح القيمة يف اللغة 

أصلها  يف  تحيل  اإلنجليزية  أو  الفرنسية 

القتال  يف  الشجاعة  داللة  عىل  الالتيني 

إىل أن بلغت داللة تشري إىل الثمن الذي 

التي  لألشياء  االستعاملية  القيمة  يحدد 

تجعله موضوع تبادل اقتصادي.

مصطلح  الداللية  ال��س��ريورة  ق��ادت 

أخالقية  داللة  ضمن  دمجه  إىل  القيمة 

تشري إىل التقدير املعنوي الذي يستحقه 

ويحظى به سلوك محدد بناء عىل قربه 

أو بعده من النموذج املثايل املرغوب فيه، 

وهي داللة أخالقية تتجاوز النظرة الضيقة 

القامئة عىل التمييز بني ما ينبغي فعله وما 

للقيم بكونها  النظر  ينبغي فعله نحو  ال 

ب"درجة أوىل معايري للسلوك االجتامعي 

العامل  لرؤية  ومحدد  السيايس  والتدبري 

واسترشاف املطلق"2.

إذا كانت سريورة داللة القيمة قادتها 

صوب تبني شحنة أخالقية، فإن القيمة يف 

الحقل  نفسها يف  تقدم  األخالقية  داللتها 

السوسيولوجي باعتبارها نتاجا مجتمعيا، 

تخول لإلنسان الحامل لها التحرك وفقها، 

ال  وما  فعله  ينبغي  ما  بني  التمييز  وكذا 

درجة  من  املجتمع  ويعيل  فعله.  ينبغي 

ي علم الجتماع
باحث �ف



29
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

ي علم الجتماع
باحث �ف

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

كقيمة  إليها  النظر  مستوى  إىل  القيمة 

لألحكام  إصدار  كمعيار  تستعمل  مثالية 

وتستخدم  األخالقي.  السلوك  وتوجيه 

القيمة يف داللتها األخالقية بصيغة الجمع 

مفردة  واحدة  قيمة  هنالك  ليست  ألنه 

من  مجموعة  هنالك  بل  اإلنسان،  عند 

يف  اإلنساين  الوعي  تحكم  التي  القيم 

من  به  يحيط  وما  وغريه  بذاته  عالقته 

ظواهر وجودية.

مادام الوعي اإلنساين حامال لقيم    

والتمييز  التصنيف  من  متكنه  مجتمعية 

مساءلة  فإن  اإلنسانية،  السلوكات  بني 

مجريات  ض��وء  عىل  املجتمعية  القيم 

بالغة  بأهمية  تحظى  االجتامعية  الحياة 

الوجود  يولدها  التي  للتناقضات  نظرا 

االجتامعي. فهل القيم نسبية أم مطلقة؟ 

مفارقة  مطلقة  طبيعة  ذات  القيم  هل 

مجريات  يف  منغمسة  أنها  أم  للدنيوي 

الحياة االجتامعية؟ هل تحمل القيم معاين 

هل  الحركية؟  دامئة  معانيها  أن  أم  ثابتة 

القيم محايثة للوجود اإلنساين أم أنها ذات 

طبيعة مثالية؟ إىل أي حد ميكن القول بأن 

للقيم بنية خاصة تجعلها متجددة بشكل 

مجريات  مع  تفاعل  كل  عن  بعيدا  ذايت 

الحياة االجتامعية؟

نسبية القيم الأخالقية

يقود االعتقاد يف نسبية القيم األخالقية 

الحياة  ملجريات  نتاجا  اعتبارها  إىل 

االجتامعية، مبعنى أن ما تحمله من معاين 

مرشوط مبا يجري من تحوالت اجتامعية، 

وهو تصور يقدم نفسه يف مقابل الوثوقية 

القيمية التي تنطلق من أن القيم مطلقة، 

وتستطيع إعادة إنتاج نفسها يف كل زمان 

ومكان، وهو تصور أنتج نوعا من "الوعي 

املجريات  فوق  يقع  الذي  االسرتجاعي" 

االستنساخ  بإمكانية  ويؤمن  التاريخية، 

ما  زمن  سادت  التي  لقيم  ملعاين  الحريف 

الذي  الصالح"  ب"السلف  عليه  يطلق 

املرجعيات  مختلف  مخيلة  يف  يحرض 

األيديولوجية. 

ينتج االستنساخ الحريف للقيم تناقضات 

األخالقية  واملعيارية  األفراد  سلوكات  بني 

املتبعة، إضافة إىل خلق ازدواجية قيمية 

يعيش  وتجعله  الفرد،  فعالية  تعيق  قد 

قد  التي  القيمية"  "الالمعيارية  من  حالة 

تولد لديه سلوكات متناقضة مع التحوالت 

االجتامعية،  وضعياته  تعرفها  التي 

القارصات،  زواج  يف  االعتقاد  كاستمرارية 

التقليدي،  اإلرث  نظام  عىل  واالعتامد 

التي  االجتامعية  الوضعيات  من  وغريها 

1 - الجابري، محمد عابد، العقل األخالقي العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001، ص -54 55.

2 - المرجع نفسه، ص 56
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تربز أن القيم حاملة لداللة تاريخية، وأن 

معانيها تظل نسبية مرشوطة مبا يجري يف 

الحياة االجتامعية.

سلوكات  القيمية"  "الوثوقيات  َولدت 

هدم  ِمعول  إىل  اإلنسان  حولت  عنيفة 

من  العنف  كاستخدام  وملجتمعه،  لذاته 

أجل اسرتجاع ما يسمى باألزمنة الذهبية 

التي  القيمية  للتحوالت  االك��رتاث  دون 

وتجربة  املعارصة،  املجتمعات  تعرفها 

محاولة  يربز  منوذج  الداعيش"  "العنف 

تأويلية  وفق  ماضوي  منوذج  استنساخ 

حرفية للنص الديني، أنتجت تناقضا بني 

الذات الواقعية والذات املتخيلة، ما أفرز 

إىل  أفضت  القيمي"  "التصلب  من  حالة 

لهؤالء  االجتامعي"  "االنسحاب  من  نوع 

عالقتهم  يف  الديني  وتطرفهم  األتباع، 

بدواتهم وبأفراد املجتمع.

الباحث  أجراها  التي  الدراسة  توضح 

حول   Patrick Haenni هايني  باتريك 

األخالقية  القيم  نسبية  السوق"  "إسالم 

التي يحملها "اإلسالم السيايس"، مربزا أن 

أتباعه يف بدايتهم األوىل تبنوا قيام تحثهم 

إىل  النفاذ  أجل  من  الدءوب  العمل  عىل 

غري  عليها،  والسيطرة  الدولة  مؤسسات 

اإلسالم  تجربة  عاشته  الذي  االنحسار  أن 

السيايس ولد تدينا فردانيا يرفع من قيمة 

الذايت كخطوة من أجل استعادة  النجاح 

دفعت  دينية  تجربة  وهي  األمة،  كربياء 

السيايس إىل مراجعة معاين  أتباع اإلسالم 

ترصفاتهم  تحكم  كانت  قيمية  مقوالت 

وطاعة  وال��رباء،  الوالء  كمقوالت  األوىل، 

واالصطفاء  اإللهي،  واالستخالف  الحاكم، 

التي  امل��ق��والت  م��ن  وغ��ريه��ا  الديني، 

اإلسالم  أتباع  لدى  الديني  الوعي  تغذي 

السيايس.

الوعي  لدى  الفردانية  التجربة  تحيل 

ما  هذا  النفعوية،  طبيعته  عىل  الديني 

 William جيمس وليام  الباحث  وضحه 

التي  الفردانية  عن  حديثه  يف   James

تطبع التجربة الدينية، مربزا أن "الفردانية 

الدينية" غري منفصلة عن الحياة العملية 

لإلنسان الديني. فالتدين يكتسب قيمته 

من خالل فعالية الفعل اإلنساين، وقدرته 

بني  لذلك  الحياتية.  املنفعة  بلوغ  عىل 

وليام جيمس أن "املسلك الوحيد للحكم 
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يكمن  الدينية  التجربة  مصداقية  عىل 

اختبار  عىل  لإلنسان  الذاتية  القدرة  يف 

الحياة  يف  للمعتقدات  العملية  النجاعة 

العملية"3.

تفكك  الدينية  الفردانية  تعني  ال 

الروابط الجامعاتية يف صفوف الجامعات 

مهيكلة  فردانية  تظل  أنها  غري  الدينية، 

الحياة  مناحي  لجل  محوري  بشكل 

الفرداين  السعي  تحفيز  عرب  االقتصادية 

ولوج  الرثوات عن طريق  مراكمة  صوب 

عامل امللكية الفردية. فهذا السعي الفرداين 

نحو امللكية االقتصادية، هو ما أطلق عليه 

السوق  بإسالم  هايني  باتريك  الباحث 

املعارص،  للعامل  بوضوح  ينتمي  ال��ذي 

ذلك اإلسالم الذي يبدو أقل نضالية عىل 

تحقيق  مبسعى  االهتامم  درجة  مستوى 

يوتوبيا "االستخالف الجامعي".

باتريك  لدى  السوق  إس��الم  تخىل   

هايني عن يوتوبيا "االستخالف الجامعي" 

يهيمن  ف��رادين"  استخالف  حساب  عىل 

عن  والبحث  الذات  تحقيق  مبدأ  عليه 

الرفاهية الفردية يف مسار منفتح عادة عىل 

تقاليد غربية، كالحركات اإلصالحية، ودمج 

إليه،  تنتمي  ال  روحانية  بتقاليد  اإلسالم 

من قبيل تثمني مظاهر االستمتاع بالحياة 

االستهالك  واق��ع  مع  والتصالح  الدنيا، 

"التفكري  من  منط  وتطوير  الجامهريي، 

اإليجايب" بديباجات إسالمية"4.

ــــة الـــقـــيـــم  عــــضــــوي
الأخالقية

مبا  مرشوطة  القيم  معاين  كانت  إذا 

الحياة االجتامعية، فإنها معاين  يجري يف 

مجتمع  كل  يف  السائدة  الثقافة  وليدة 

منظور  وفق  تشري،  فالثقافة  حدة.  عىل 

 Edward تايلور  إدوارد  األنرتوبولوجي 

من  امل��رك��ب  الكل  ذل��ك  إىل   ،Tylor

املعطيات الثقافية التي يستدمجها الفرد 

ينتمي  الذي  املجتمع  يف  عضو  باعتباره 

إليه، وتظل القيم من املعطيات الثقافية 

التي يستبطنها الفرد، وتجعله قادرا عىل 

الحكم عىل سلوكاته وضبطها وفق غاياته 

يف  ال��واردة  القيم  دام��ت  فام  الثقافية. 

النص الديني قادرة عىل استدعاء نفسها، 

فإن هذا االستدعاء يتم وفق معنى ثقايف 

فالحجاب  آخر،  إىل  مجتمع  من  يختلف 

الديني مثال يتخذ معاين ثقافية متعددة 

فوظيفته  اجتامعي،  سياق  كل  حسب 

يف  حضوره  وطريقة  الفرد  لدى  الثقافية 

الفضاء العام املغريب تختلف عن طريقة 

3 - James, William. La volonté de croire. Trad. Loys Moulin. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond. 2005, P 56.

4 - هايني باتريك، إسالم السوق، ترجمة: عومرية سلطاني، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، سنة 2015، ص 38.
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حضوره يف املجتمعات املرشقية.

العملية"  "القيم  فهم  يستوجب 

إدراك تحول  األفراد  توجه ترصفات  التي 

قامئة  بنيات  من  املعارصة  املجتمعات 

عىل القيم التجانسية التي تجعل الوعي 

بنيات  إىل  الفردي  الوعي  فوق  الجمعي 

التي  الالتجانسية  القيم  عىل  مستندة 

تجعل الوعي الفردي فوق الوعي الجمعي، 

وهو ما يشري إىل أن القيم التجانسية قادرة 

يف  منصهرة  موحدة  سلوكات  إنتاج  عىل 

الحياة الجامعية، كام يجري يف املجتمعات 

الواحد،  اقتصادي  النشاط  ذات  الفالحية 

التي ترسي  واملعيارية األخالقية املوحدة 

عىل مختلف األفراد إىل درجة تحولها إىل 

وتضبط  ترصفاتهم  توجه  قهرية  سلطة 

تحركاتهم االجتامعية. يف املقابل، يالحظ 

أن املجتمعات املعارصة أصبحت منصبطة 

لنظام اقتصادي تعددي قائم عىل تقسيم 

متسمة  عضوية  قيام  ولد  ما  الشغل، 

و"الالتجانس  االجتامعية  بالتعددية 

القيمي" الذي مينح الفرد إمكانية الترصف 

ودون  الجامعية،  اإلح��داث��ي��ات  خ��ارج 

ميارسه  الذي  القيمي  لإلكراه  االك��رتاث 

املجتمع عىل وعي األفراد.

أجرها  ال��ت��ي  ال���دراس���ة  وض��ح��ت 

 Max فيرب"  "م��اك��س  السوسيولوجي 

Weber حول التدين املسيحي أن هنالك 

أمناط  كيانات  يف  ترسي  قيمية  تباينات 

الربوتستانتي  فالتدين  املسيحي،  التدين 

املال  العمل، مراكمة  لقيم تقدس  حامل 

بينام  االقتصادي،  الرتقي  نحو  والسعي 

يحمل التدين الكاثولييك قيام زهدية ترسخ 

مبالية  غري  سلوكات  األتباع  صفوف  يف 

بالحياة الدنيوية، ومتطلعة للعامل الالمادي، 

قيام  الربوتستانتية  القيم  جعل  ما  وهو 

استطاعت االنسجام مع النظام الرأساميل، 

بل اعتربها السوسيولوجي ماكس فيرب من 

فأغلبية  الرأساميل،  النظام  ظهور  أسباب 

للتدين  انتشارا  عرفت  التي  املناطق 

يف  االندماج  استطاعت  الربوتستانتي 

النظام الرأساميل، ومتكن أتباعها من النفاذ 

ظل  بينام  عالية،  اقتصادية  مراتب  إىل 

أتباع التدين الكاثولييك يتموقعون أسفل 

السلم االقتصادي ألن أغلبهم ظلوا مجرد 

لديهم  ليست  الحياة،  يف  زاهدين  عامل 

طموحات نحو الرتقي االقتصادي.

فيرب  ماكس  السوسيولوجي  كان  إذا 

التدين  بني منط  الكامن  التفاعل  بني  قد 

يف  وض��ح  فإنه  االق��ت��ص��ادي،  والسلوك 

املناخ  يرسخها  التي  الرتبية  أن  ذاته  اآلن 

الدراسية؛  التوجهات  أثر عىل  لها  الديني 

فإمساك الربوتستانتية بالنصيب األكرب من 

الرأسامل، وبالحصة الكربى من الوظائف 

إليهم  انتقلت  ثروة  إىل  يعود  ال  اإلدارية 

نسبة  أن  أظهرت  فاإلحصائيات  بالوراثة، 

الطالب الكاثوليك يف املؤسسات الرتبوية 

السكان  نسبة  من  بكثري  أدىن  الثانوية 
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5 - Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Trad Jean –Pierre Grossein, Paris : Gallimard, 2003, P 9.

6 - Ibid., P10.
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العام  الكاثوليك قياسا عىل عدد السكان 

القدمية  اآلداب  دراسة  تعترب  بينام   ،[...]

تعليمية  بتخصصات  مقارنة  مفضلة 

الكاثوليك  مشاركة  أن  نجد  كام  أخرى، 

ضعيفة يف مجاالت الكسب املستند عىل 

الرأسامل"5. 

مطبوعة  الدينية  التنشئة  مادامت 

باختالف واضح بني أمناط التدين حسب 

السوسيولوجي ماكس فيرب، فإنه الحظ يف 

الكاثوليك يتوجه  اآلن ذاته أن: "الشباب 

املحرتف  يف  البقاء  صوب  واضح  بشكل 

ليك يتحولوا إىل رئيس شغيلة. يف املقابل 

يظل الربوتستانت مشدودين إىل املصانع 

العليا  ال��ك��ادرات  فيها  يشكلون  التي 

ويضطلعون  املصنفة،  العاملة  اليد  من 

باملهام اإلدارية. وال شك أن هذا االختيار 

بظروف  تأثرت  دينية  ذهنية  عن  يعرب 

املحيط"6. 

تظهر الذهنية الربوتستانتية كذهنية 

لديها استعدادات قيمية من أجل االنفتاح 

عىل مجريات الحياة االقتصادية واالندماج 

يف سوق الشغل املنتظم، بينام تعرب الذهنية 

منفصل  بشكل  نفسها  عن  الكاثوليكية 

وأن  االقتصادية،  الحياة  مجريات  عن 

عنارصها النسكية تنم عن مثال أعىل غري 

مبايل مبجريات الحياة االقتصادية، مبعنى 

الذهنية  من  يعيل  الكاثولييك  التدين  أن 

الزهدية يف الحقل االقتصادي.

ــم  ــي ــق ـــة ال ـــدي ـــاق ـــع ت
الأخالقية

مادامت القيم يف املجتمعات املعارصة 

متسمة بالالتجانسية، فإن تباينها القيمي 

إنتاج  يف  التفكري  اإلنسان  عىل  استوجب 

مكونات  مختلف  بني  قيمية  تعاقدات 

املجتمع من أجل ضامن رشوط "العيش 

املشرتك" الذي يبدد كل نزوع جامعي نحو 

الهويايت".  و"االنغالق  القيمي"  "التطرف 

فالتعاقد القيمي هو فعل جامعي يتفق 

حدة  من  التخفيف  عىل  األفراد  مبوجبه 

تداعيات الالتجانس القيمي الذي يعيشه 

األفراد عن طريق تقديم تنازالت تضمن 

وهو  املشرتك"،  "العيش  رشوط  إنتاج 

أن  شأنه  من  ال��ذي  القيمي"  "التعاقد 

يشكل األرضية التي تقوم عليها مؤسسات 

والتنفيذية  الترشيعية  وسلطتها  الدولة، 

والقضائية.

عملية  مجرد  القيمي  التعاقد  ليس 

تتم بشكل نظري بني مختلف املكونات 

وليدة  تظل  عملية  إنها  بل  املجتمعية، 

مختلف  بني  تحصل  اجتامعية  تناقضات 

ملرجعيات  الحاملة  املجتمعية  املكونات 

تنتهي  تناقضات  وهي  مختلفة،  ثقافية 

يف الغالب إىل هيمنة قيم جامعة فرعية 

يجعل  ما  األخ��رى،  املكونات  باقي  عىل 

إنتاج  إعادة  عىل  قادرة  التعاقدية  القيم 

رغم  االجتامعية،  والتباينات  التفاوتات 

استناد فلسفتها عىل تسويق شعارات من 

قبيل العدالة وتكافؤ الفرص واملساواة بني 

مكونات وأفراد املجتمع.

تعري نظرية إعادة اإلنتاج التي قدمها 

السوسيولوجي بيري بورديو حقيقة القيم 

الفرص  تكافؤ  تدعي  التي  املجتمعية 

األف��راد،  جميع  بني  واملساواة  والعدالة 

معتربة أن القيم املجتمعية لها دور محوري 

االجتامعية  التفاوتات  إنتاج  إع��ادة  يف 

واالقتصادية داخل كل مجتمع عىل حدة. 

وتلعب املدرسة وفق هذا املنظور دورها 

املحوري يف اإلعالء من شأن القيم التي لها 

نفوذ اجتامعي وسلطة سياسية واقتصادية. 

من  تعيل  التعاقدية  القيم  كانت  ف��إذا 

أبناء  فإن  أخرى،  عىل  فرعية  ثقافة  شأن 

األرس التي تنتمي إىل املكونات املسيطرة 

يستطيعون استدماج معايري أخالقية من 

تؤهلهم  والتعليمي  األرسي  محيطهم 

للنجاح الدرايس� املهني، ومتنحهم سهولة 

بأبناء  مقارنة  الشغل  سوق  إىل  الولوج 

باقي املكونات املجتمعية الذين تعرتضهم 

"التعرث  إىل  تقودهم  ثقافية  صعوبات 

صعوبة  يواجهون  يجعلهم  ما  الدرايس"، 

الولوج السلس إىل سوق الشغل.
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عادل ازوين

عالم الطفل والإ
ي شخصية المراهق

نت �ف ن�رت آثار الإ

ملف العدد

من  الكثري  ال��ح��ايل  العرص  شهد   

التي  العلمية  واإلن��ج��ازات  التطورات 

إىل  ال��دؤوب  اإلنسان  سعي  عىل  تدل 

مناحي  لشتى  شامل  تطور  تحقيق 

خدمة  بهدف  وذلك  اإلنسانية،  الحياة 

اإلنسان نفسه والرقي بحياته، وتيسري ما 

صعب منها، مستفيدا من األسباب التي 

التي  االنجازات  ومن  له،  الله  سخرها 

حققها وأسهمت إسهاما ملموسا يف رقي 

يتعلق مبجال صناعة  البرش هي ما  بني 

املعلومات ووسائل االتصال، إال أن هذه 

يد  يف  مسخرة  أداة  بأي  أشبه  الوسائل 

مرشطا  تستعمل  قد  فالسكني  اإلنسان، 

يف يد الطبيب إلنقاذ حياة شخص،لكنها 

ال  إذ  مجرم،  يد  يف  قتل  أداة  إىل  تحول 

هذه  تسديه  ما  اليوم  أحد  عىل  يخفى 

لإلنسان  جليلة  خدمات  من  الوسائل 

الناس  وتقريب  التواصل  كتحقيق 

وظائف  تقدميها  وكذا  ببعض،  بعضهم 

والتثقيف  كالتعليم  متنوعة  أخ��رى 

واإلخبار...

لوسائل  الواسع  مبفهومها  الوظيفة 

تعريف  حسب  الجامهريية�  االتصال 

الذي  ال��دور  »هي  بروخروف�:  ج.ب. 

أو  الفرعي  الجهاز  النظام هذا  يلعبه يف 

الوظيفة  مفهوم  ويفرتض  يتضمن  ذاك، 

النتيجة الخاصة  كدور اجتامعي، معرفة 

النشاط  وطبيعة  للنشاط،  واملميزة 

املامرس يف تحقيق نتيجة وهدف الجهاز 

الفرعي » )أديب خضور، ص 4(.

 يؤكد هذا التعريف الدور االجتامعي 

الذي تقوم به وسائل اإلعالم الجامهريية 

عىل  يقبل  فاملشاهد حني  املجتمع،  إزاء 

اجتامعيا  يشبع  فإنه  الوسائل،  هذه 

إال  وإعالن...  وإخبار  ثقافة  من  حاجاته 

عنارص  إىل  تتحول  قد  الوسائل  هذه  أن 

والفرد،  للمجتمع  وهادمة  مشوشة 

ويكون تأثريها أشد عمقا عىل كل جوانب 

الفئة  ل��دى  خاصة  اإلن��س��ان،  شخصية 

فهذه  املراهقة،  وهي  حساسية  األكرث 

الوسائل ال تشكل عنرصا سلبيا عارضا قد 

لإلعداد  منهجا  تعد  ولكنها  تجاوزه،  يتم 

هنا  األهم  الوظيفة  فتصري  االجتامعي، 

بذلك  وتصبح  االجتامعية  التنشئة  هي 

واملشبع  املؤطر  مبثابة  الوسائل  هذه 

للحاجات واملوجه للسلوك.

وباستقراء اهتامم وتعامل الطفل مع 

ارتباطا  أكرث  اليوم  وأيها  الوسائل،  هذه 

العالقة  تراجع  نالحظ  فإننا  فيه،  وتأثريا 

الساحر  لصالح  والتلفزيون  الطفل  بني 

جميع  يستهوي  ب��ات  ال��ذي  الجديد 

اإلنرتنت  املؤنس،  الرفيق  إنه  املراهقني، 

لدرجة  الناس  وشغل  الدنيا  مأل  الذي 

الولع والهوس السيكولوجي، والذي خلق 

وسائل  من  سبقه  ما  من  أكرب  جمهورا 

ما يطرح مسألة  تكنولوجيا أخرى. وهو 

التعامل من جديد مع الوسائط الحديثة، 

وما قد يرتتب عن ذلك من إيجابيات أو 

بل  ترفا،ً  تعد  مل  الخدمة  فهذه  سلبيات 

أصبحت حاجة قد ترقى إىل الرضورة يف 

واألخرية  األوىل  فالقضية  األحيان،  بعض 

املستخدم  وتنظيم  استخدام  كيفية  هي 

أوقاته، وعدم اإلكثار من هذا األمر حتى 

والجرمية،  االنحراف  شبح  عن  يبعده 

األطفال  من  املستخدم  كان  لو  وخاصة 

يتجاوز  ال  مراهق  أي  اليوم  بات  فقد 

محرتفاً  صغرياً  عمره  من  عرش  الخامسة 

يف استخدام اإلنرتنت الذي أصبح متوافراً 

يف كل مكان تقريباً، بل أصبح املراهقون 

املقاهي  أو  امل��ن��زل  يف  يستخدمونه 

أشكال  أو غريها من  الحي  املوجودة يف 

االرتباط بالشبكة.

نظرا  مرشوعة  جد  هي  فاملخاوف 

والنفسية  الجسدية  السلبية  لآلثار 

أستاذ باحث
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تحدثها،  قد  التي  والثقافية  واالجتامعية 

اإلنرتنت  شبكة  عىل  اإلقبال  تزايد  ومع 

قضاء  يف  متمثال  استخدامها  وس��وء 

ما  ظهر  فيها،  اإلبحار  يف  طويل  وقت 

ال  »كظاهرة  اإلنرتنت  إدم��ان  يسمى« 

الدارسني  قبل  من  عنها  التغايض  ميكن 

هذا  يشبهون  فاملختصون  والباحثني. 

اإلدمان بأنه مياثل اإلدمان عىل املخدرات 

وغريها مام يذهب العقل ويأرس العقول، 

وهو ما يفرسه عدد مستخدمي الشبكة 

مستمر  بشكل  يتزايد  الذي  العنكبوتية 

وطردي يف كل دول العامل مبا فيها الدول 

العربية.

من  العديد  اليوم  هناك  فإن  ولذا   

الدراسات واملؤمترات العلمية والدوريات 

املتخصصة،التي انكبت عىل دراسة اآلثار 

نتيجة  الجسمية  واالجتامعية  النفسية 

السيام  اإلنرتنت،  شبكة  استخدام  سوء 

حول إدمان األطفال عىل اإلنرتنت.

اإلنرتنت جعل  اإلدمان عىل  هذا  إن 

وال  الخطر  ناقوس  يدقون  املهتمني  من 

غدت  بل  تكنولوجيا  وسيلة  فيها  يرون 

فتنة تكنولوجيا، لذلك ال بد من التوقف 

يسببه  الذي  الدمار  يف  النظر  وإمعان 

اإلدمان عىل اإلنرتنت والذي يتمثل بعض 

منه يف: فقدان العمل، الطرد من املدرسة 

واملشاكل  املراهقني،  انهيار  الجامعة،  أو 

والعنف  باألطفال،  والتحرش  العائلية، 

عن  ناهيك  املنهارة،  والثقة  العائيل، 

تعود الكذب، وإخفاء الحقائق، والنفاق 

االجتامعي وعدم املصداقية، وغريها من 

املشاكل.

شــبــكــة  ـــف  ـــري ـــع ت  -  1
نت: ن�رت الإ

• المع�ف اللغوي:

 )Internet( اسم إنرتنت يف اإلنجليزية

التي   )inter( من  األول  شقه  يف  يتكون 

تعني  التي   )net( وكلمة  ب��ني،  تعني 

واالس��م  البينية،  الشبكة  أي  شبكة، 

شبكة  باعتبارها  إنرتنت  بنية  عىل  داللة 

شبكات،  من  شبكة  أو  الشبكات،  مابني 

باإلنجليزية a network of  networks أو 

هذا  ومع   interconnected network(

فقد شاعت خطأ تسمية الشبكة الدولية 

اللغة  يف  عليها  يطلق  التي  للمعلومات 

 :)International Net Work االنجليزية

)inter( يف االسم وتعني  املقطع  أن  ظنا 

دويل  هو   )International( اختصارا 

فيصل أبو عيشة )38�39; 2010(

• المع�ف الصطالحي: 

 )2007( الرسطاوي  سعادة  يعرف 

ضخمة  تكنولوجية  شبكة  بأنها  اإلنرتنت 

أجهزة  م��ن  امل��الي��ني  ع���رشات  ت��رب��ط 

الحاسوب املنترشة حول العامل عن طريق 

بواسطتها  ليعمل  املتعددة  الربوتوكوالت 

املتنوعة  تبادل املعلومات واملعارف  عىل 

)يعقوب  أهداف شتى  تحقيق  أجل  من 
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االسطل 2011، ص 10(.

 )2008( عطية  محسن  وي��ع��رف 

اإلنرتنت بأنها نظام يتكون من عدد هائل 

من الحواسيب التي تتصل فيام بينها عن 

طريق بروتوكول خاص ميكنها من االشرتاك 

للجميع  مفتوحة  وهي  املعلومات،  يف 

الحواسيب  وه��ذه  معينة،  آلية  ضمن 

من  نظاما  بالتكامل  بعضها  مع  تشكل 

الطرق العامة الرسيعة للتواصل )محسن 

عطية 2008، ص 2(.

 )2010( امل��ق��دادي  خالد  ويعرف   

اتصال  ووسيلة  نظام  بأنها  اإلن��رتن��ت 

بني  ما  يصل  الحاسوبية  الشبكات  من 

هو  موحد  بربوتوكول  العامل  حواسيب 

بروتوكول اإلنرتنت، وهو يحمل قدرا كبريا 

صفحات  مثل  والخدمات  البيانات  من 

الويب،  عىل  املنشورة  الفائقة  النصوص 

أخرى  وتطبيقات  خدمات  إىل  باإلضافة 

الفوري،  التخاطب  وخدمات  الربيد  مثل 

واالتصال  امللفات  نقل  وبروتوكوالت 

الصويت وغريها )خالد املقدادي 2013، ص 

.)19

السابقة  التعريفات  ومن خالل هذه 

تعمل  اإلنرتنت  أن  نستشف  أن  ميكن 

وفق نظام يضم مجموعة من الحواسيب 

ذات  شبكة  لتكّون  بعضها  مع  املرتبطة 

تسري  الحواسيب  وهذه  عديدة،  فروع 

هذه  وتوفر  دقيقة،  تقنية  آليات  وفق 

الشبكة املعلومات املختلفة ملستخدميها، 

ونالحظ من خالل هذا التعريف أنه قد 

اقترص عىل الوصف دون أن يتعدى ذلك 

إىل أخالقيات أو ضوابط املامرسة أو حتى 

طبيعة مستخدمي الشبكة، وقد يعود ذلك 

بشكل  وارتباطها  اإلنرتنت  شبكة  لحداثة 

واملتالحقة،  املستحدثة  بالتقنيات  وثيق 

مؤسس  برييز«  تيم  ذلك«  يؤكد  حيث 

اإلنرتنت )1993( بقوله:« إن وضع تعريف 

بني  الفرق  تشبه  عملية  يعد  لإلنرتنت 

الدماغ والعقل، فباكتشاف اإلنرتنت تجد 

أسالكا وحواسيب، أما باستعراض الشبكة 

نفسها فستجد شتى املعلومات »)فيصل 

تشبيه  وهذا  ص38(،   ،2010 عيشة  أبو 

نجد سوى  ال  أننا  لإلنرتنت، حيث  دقيق 

مجموعة من األسالك املتشابكة بني عدد 

من الحواسيب املنترشة حول العامل، لكنها 

املعلومات  من  مليارات  بل  ماليني  تضم 

التي توفر الكثري من الخدمات.

ــة  •الأصــــــــــول الــتــاريــخــي
نت:  ن�رت لالإ

ات��ص��االت  شبكة  ه��ي  اإلن��رتن��ت 

شبكة  بها  ترتبط  عاملية  ومعلومات 

وميكن  العامل  أنحاء  شتى  من  حواسيب 

خالل  من  اإلن��رتن��ت  لشبكة  ال��دخ��ول 

املواقع املخصصة لذلك.

لإلنرتنت  التاريخية  األصول  وتعود 

اربانيت وهو   ARPANET إىل مرشوع

مخترص 

 Advanced Research Projects(

Agencyمرشوعات شبكة وكالة األبحاث 

األبحاث  وكالة  إىل  التابعة  املتقدمة 

عام  األمريكية  العسكرية  الفضائية 

 ))Network يف  االتصال  لدعم   1969

الفضائية  األبحاث  وكالة  إىل  التابعة 

لدعم   1969 عام  األمريكية  العسكرية 

ظل  يف  العسكري  املجال  يف  االتصال 

اتخذتها  التي  اإلسرتاتيجية  التحوالت 

القيادة العسكرية األمريكية إبان الحرب 

أي  تدمري  احتامالت  ملواجهة  الباردة 

املعتمدة  الحاسويب  االتصال  مراكز  من 

يؤدي  مام  سوفيتية  صاروخية  برضبة 

بكاملها  الحاسوبية  الشبكة  شلل  إىل 

اإلسناد  من  األمريكية  القيادة  وحرمان 

املعلومايت.

وخالل الفرتة املمتدة من سنة 1969 

عديدة  محاوالت  جرت   1983 سنة  إىل 

لدعم  الشبكة  هذه  كفاءة  رفع  بهدف 

الجهد العسكري، وقد تم السامح بادئ 

العلمي  البحث  مراكز  من  لعدد  األمر 

والجامعات والرشكات الصناعية املرتبطة 

بعقود مع الجهات العسكرية األمريكية 

باستخدام هذه الشبكة.

ومع بداية الثامنينات تم تطوير نظام 

ألحقت  ثم  بالشبكة  الخاص  االتصاالت 

عام  ويعد   N.S.F باملؤسسة   1984 عام 

لإلنرتنت  الدولية  االنطالقة  سنة   1990

ببث  والسامح  العاملي،  االنفتاح  بعد 

ووسائل  الصناعية  األقامر  عرب  الشبكة 

عدد  وص��ل  بحيث  املتطورة  االتصال 

 9000 اإلنرتنت  تضمنتها  التي  الشبكات 

شبكة يف أكرث من 150 دولة يستخدمها 

يدخلون  مستفيد  مليون  مائة  من  أكرث 

مختلف  وتبادل  لإلطالع،  الشبكات  عىل 

الرزاق  عبد  أكرم  والتطبيق(  املعلومات 

ص 22(.

دمان على  •النظريات المسفرة لالإ
نترنت:  شبكة الإ

من  انطالقا  السلويك:  االتجاه   �1

النفس  علامء  بها  قام  التي  األبحاث 
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شبكة  ع��ىل  ف��اإلدم��ان  السلوكيون، 

اإلنرتنت يعترب سلوكا يتعلم عرب التعزيز 

استجابة.  مثري  ملبدأ  واإلرشاط وخضوعه 

سلوك  لتعديل  فرصة  يعطي  ما  وهو 

اإلدمان.

يفرس   : السيكودينامي  2�االتجاه 

اإلدمان هنا عىل أنه عامل بديل للمشاعر 

يكون  تحقيقها  سبيل  ويف  املكبوتة، 

لتحقيق  بديل  االفرتايض خري  العامل  هذا 

اإلشباع.

تأثري  السوسيوثقايف:  3�االت��ج��اه 

الفرد، فاملجتمع هو  تأثري  املجتمع فوق 

الذي يشجع ويغذي هذا اإلدمان.

4�االتجاه الورايث: هناك عوامل وراثية 

وعصبية تعزز هذا اإلدمان.

التي  املعلومات  املعريف:  5�االتجاه 

هذا  حول  ويشكلها  املدمن  بها  يتشبع 

منه  تجعل  التي  هي  االف��رتايض  العامل 

محور اإلقبال عليها.

عدة  تفاعل  التكاميل:  6�االت��ج��اه 

ومؤسسات  واملجتمع  كالثقافة  عوامل 

التنشئة االجتامعية، تساهم يف التعاطي 

لإلدمان عىل هذه الظاهرة.

على  دمــــــــان  الإ ــــال  ــــك •أش
نترنت:  الإ

يقبل املراهقون أكرث من غريهم عىل 

الساعات  ويقضون  العنكبوتية  الشبكة 

يف  يسبحون  ملل  وال  كلل  دون  الطوال 

سلطتها  دفع  عىل  قادرين  غري  عواملها، 

األخرى  الواجبات  كل  مهملني  عليهم 

تحديد  يف  عيل  محمد  يؤكده  ما  وهو 

أشكال اإلدمان:

الفرد  استخدام  ساعات  •زي���ادة 

متحكم  وغري  متسارع  بشكل  لإلنرتنت 

فيها.

املدمن  تربط  باتت  التي  •العالقة 

االستغناء  ع��دم  ل��درج��ة  ب��اإلن��رتن��ت 

عنها.

•ح����االت ال��ق��ل��ق وال��ع��ن��ف حني 

إىل  تصل  قد  باإلنرتنت  االتصال  يتعذر 

االكتئاب.

املصاحبة  النفسية  •امل��ش��اع��ر 

الستخدام اإلنرتنت والريض عنها.

أمام  األخرى  الواجبات  كل  •إهامل 

املعلوماتية. الشبكة  سطوة 

وبالنظر إىل الزمن الذي يستغرقه يف 

 Hardy(( املواقع فيشري هاردي  تصفح 

ملستخدمي  جذباً  املواقع  أكرث  أن  إىل 

اإلنرتنت هي مواقع الدردشة والتواصل 

االجتامعي )الشات( حيث تستحوذ عىل 

الناس  يقضيه  الذي  الوقت  من   %  35

األخبار  مجموعات  تليها  النت،  عىل 

عىل  الوقت  من   %  15 تشكل  التي 

الويب  شبكة  يف  البحث  ويليها  النت، 

ويستغرق %7 من الوقت بينام البحث 

 2% فقط  فيستغرق  املعلومات  وجمع 

)د.  اإلنرتنت  عىل  املنقيض  الوقت  من 

برشى إسامعيل، جامعة الزقازيق.(

استعامل  يف  اإلرساف  ه��ذا  إن 

حياة  عىل  كبري  بشكل  يؤثر  اإلنرتنت 

ويظهر  واالجتامعية  الشخصية  املدمن 

عليه ما يسمى بأعراض »إدمان اإلنرتنت 

» لكن هل الوقت املستعمل كاف ملعرفة 

أن هذا الشخص مدمن أم ال؟

تناولت  التي  ال��دراس��ات  أغلب 

مشكلة إدمان اإلنرتنت اعتربت االستخدام 

املشكلة،  هذه  وجود  عىل  دليل  املفرط 

واستنادا إىل نتائجها ميكن اعتبار مشكلة 

االنتشار  واسعة  اإلنرتنت  عىل  اإلدم��ان 

نظرا  خاصة،  واملراهقني  األطفال  بني 

هذه  عرب  حاجاتهم  وإشباع  الندفاعهم 

الوسيلة من جهة و كذا انتشارها وسهولة 

من  لكن  أخرى،  جهة  من  عواملها  ولوج 

الزمني  العامل  يعترب  أن  املعقول  غري 

وحده كاف للحكم عىل هذه الفئة عىل 

اإلدمان ألن هذا العامل يبقى نسبيا أمام 

حاالت العمل مثال التي قد تكون مرتبطة 

املعلوماتية  الشبكة  أمام هذه  بالجلوس 

كبريا  وقتا  والعامل  الباحث  استغراق  أو 

للولوج إىل املعلومة واستكامل البحث..

إن اإلدمان املتحدث عنه هو الذي 

يتعلق باالستخدام املفرط الذي يصاحبه 

نفسية  وح��االت  السلوك  يف  اضطراب 

معينة، يذكر أولتاز لوبيز فريناند وآخرون 

أن   Oltaz Lopez�Fernandez ,et aL

العلامء والباحثني يتفقون عىل أن أعراض 

مشكلة اإلدمان عىل اإلنرتنت تظهر عادة 

Olatz Lopez�( املراهقة  مرحلة  يف 

)Fernandez,et al ,2012, web

مجلة،اإلنرتنت،  أش���ارت  حيث 

من   )%  32( أن  إىل  »ال��ن��ي��وزوي��ك« 

مستخدمي اإلنرتنت يعانون من اإلدمان 
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 2010 العصيمي:  عليها)سلطان  الشديد 

الربيطانيون  النفس  علامء  وأشار  ص4(، 

إىل أن هناك شخص من بني )200( فرد 

عليه  تظهر  اإلنرتنت  مستخدمي  من 

أشخاص  هناك  أن  بل  اإلدم��ان،  أعراض 

اإلنرتنت  عىل  أكرث  أو  ساعة   38( يقضو 

دون عمل يدعو لذلك( نايف الطراونة، 

ملياء الفنيخ  2012، ص: 04(

وهي مدة كبرية جدا تفوق كل ما 

ميارسه الطفل مبا يف ذلك الزمن املدريس 

والجلوس مع العائلة مام يعني أن جل ما 

املراهق وثقافته سيتشكل عرب  سيسلكه 

هذه الشبكة التي صارت لها حصة األسد 

اإلنرتنت  وإدمان  االجتامعية  التنشئة  يف 

املراهق عن مجتمعه  إىل عزل  يؤدي  ال 

الحقيقي، فحسب إمنا قد يرتبط ببعض 

النفسية حسب  املشكالت واالضطرابات 

أن  حيث  ال��دراس��ات،  إليه  أش��ارت  ما 

عىل  اإلدم��ان  أن  عىل  اتفقت  غالبيتها 

واالغ��رتاب  باالكتئاب  يرتبط  اإلنرتنت 

االجتامعي النفيس إىل جانب العزلة.

عىل  ـــت  ن ـــ�رت ن الإ شبكة  ــ�ي  ــأث ت
المراهق:

مبميزات  ال��ي��وم  اإلن��رتن��ت  تحظى 

حياة  ج��وان��ب  ك��ل  همت  وخ��دم��ات 

اإلن��س��ان وق��دم��ت ل��ه ال��ع��دي��د من 

واالجتامعية  واملعرفية  العلمية  الفوائد 

أعطاها  ما  والثقافية، وهذا  واالقتصادية 

الناس  بيوت  وس��رب  االنتشار  رشعية 

لهم  والسامح  األبناء  عن  اآلباء  وتغايض 

قد  النفعية  هذه  أن  ظنا  عواملها  بولوج 

تغنيهم عن كثري من الحاجات، فاإلنرتنت 

عن  والتعويض  التسلية  ب��دور  يقوم 

وبالتايل يظن هؤالء  املنزل،  الخروج من 

اآلباء أن وجود املراهق يف البيت وحده 

كاف فال حاجة للمراقبة والتوجيه، وكأين 

محصن  حصن  وأركانه  البيت  بجدران 

من كل سلوك مشني أو انحراف، ثم إن 

هذه الشبكة قد تعفي األب من تكاليف 

هذه  أن  السيام  الخصوصية  الساعات 

تتوفر عىل مواقع جد مهمة يف  الشبكة 

تقديم املعلومة وبطرق مختلفة وسهلة، 

باإلضافة إىل وظائف أخرى ال سبيل عىل 

املميزات  هذه  من  وبالرغم  حرصها، 

تخلو  ال  أنها  إال  الخارقة  واإلمكانات 

العيوب شأنها شأن أي اخرتاع آخر،  من 

وتتدرج  تتنوع  استخدامات  فلإلنرتنت 

خطورتها، وهي ال تقف عند مستوى عمر 

معني، ويذكر إبراهيم السباطي وآخرون 

واملضايقة،  التشهري   « سلبياتها  أهم  أن 

عرض  الفكرية،  امللكية  حقوق  وانتهاك 

الهدامة  األفكار  وبث  الفاضحة،  امل��واد 

التجسس،  التزوير،  املنحرفة،  والدعوات 

األجهزة  يف  الفريوسات  ونرش  واإلرهاب، 

اإلباحية  إىل  إضافة  بالشبكة،  املتصلة 

املتطرفة،  واألفكار  والعنف  والجنس 

ونرش  الحقائق  وت��دل��ي��س  وال��ن��ص��ب 

وآخ��رون  السباطي  ابرهيم  األكاذيب« 

2010، ص105 .

عند  أسوء  هي  اليوم  النتائج  لكن 

استخداما  األكرث  باعتبارهم  املراهقني 

بهذا  وعالقة  اندفاعا،  واألكرث  لإلنرتنت 

وهو  الشبكة،  هذه  يف  عامله  ينشد  فهو 

انريك  يشري  سلبية  جد  بآثار  ينذر  ما 

إىل   )Enrique Echeburu´a( اشيبورا 

قد  كبري  بشكل  اإلنرتنت  استخدام  أن 

بينها  من  املشكالت  من  للعديد  يؤدي 

الهروب  الكذب،  النفسية،  االضطرابات 

من املنزل، والكثري من املشكالت العائلية، 

باإلضافة  الرتكيز،  نقص  املدريس،  والهدر 

 Enrique(( إىل ضعف التحصيل الدرايس

هذا  ويف   Echeburu´a: 2013, p913
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يلجون  املراهقون  بات  فقد  السياق 

باملطالعة  ذلك  معللني  الشبكة  هذه 

والتعلم عربها، وبذلك يفضلون استخدام 

دور  متناسني  الدراسة  عىل  الكمبيوتر 

النفس  عىل  االعتامد  يف  املبارش  التعليم 

املجموعة،  عنارص  كل  بني  واالرت��ب��اط 

ناهيك عن الجانب الوجداين يف املشاركة 

الفصل،  باقي زمالء  أو  األستاذ  سواء مع 

عكسية  نتائج  إىل  ي���ؤدى  م��ا  وه��و 

عنه  ينتج  قد  وما  والكسل،  كاإلهامل 

التحصيل،  يف  وضعف  درايس  تأخر  من 

 )%  58( إن  حيث  هذا  األرق��ام  وتؤكد 

الطلبة  من  اإلنرتنت  مستخدمي  من 

الدرايس،  مستواهم  انخفض  األمريكيني 

تعلق  أن  يرون  املعلمني  من   )% و)86 

دراسيا  يفيدهم  ال  باإلنرتنت  األطفال 

)web نعيمة ناصف 2007(.

أسوء  فاألمر  العربية  األقطار  يف  أما 

لغياب إسرتاتيجية ممنهجة وتوجيه، وهو 

ما أكدته العديد من األبحاث والدراسات 

عىل وجود إدمان وخطر اسمه اإلنرتنت 

كدراسة  دراسيا،  وتأخرا  ضعفا  سبب 

 ،2007 املغدوري  دراسة   ،2006 ساري 

من  وغريهم   ،2010 الخميش  دراس��ة 

الدراسات التي أكدت هذا األثر السلبي 

لإلنرتنت )أحمد القنيطة 2011 ص �40

.)49

ميكن  ال  كثرية  اإلنرتنت  وسلبيات 

بل  فحسب  املعريف  املجال  يف  حرصها 

ففي  امل��راه��ق،  جوانب  كل  متس  قد 

عىل  اإلدم��ان  يؤدي  االجتامعي  املجال 

الشبكة املعلوماتية إىل العزلة واالغرتاب 

االلتقاء  فرص  تقل  حيث  االجتامعي 

واألق��ارب  والعائلة  باألصدقاء  املبارش 

ومتتني العالقات معهم عىل حساب الوقت 

يبني  االفرتايض،  العامل  هذا  يف  املستغرق 

فيليب بروتن األخطار املحتملة لإلنرتنت 

عىل الروابط االجتامعية وتوجه املراهقني 

إىل العزلة االجتامعية عن محيطهم بفعل 

)إبراهيم  لإلنرتنت  املفرط  االستخدام 

بعزيز2012، ص96(.

يرى البعض أن املراهقني انغمسوا يف 

عوامل الشبكة، وبات يقضون جل أوقاتهم 

أثناء  حتى  بل  وبعده  النوم  قبل  فيها 

تناول الوجبات التي تحولت إىل رسيعة 

التي  العزلة  بسببه، وهو ما يفرس حالة 

يعيشها املراهق بسبب الوقت املستغرق 

والذي يؤدي بدوره إىل إشاعة حالة من 

عبد  منصور،  )عصام  االجتامعية  العزلة 

الله الدبويب 2011ص 333(.

من  شكال  االجتامعية  العزلة  وتعترب 

داخل  حتى  اغ��رتاب  االغ��رتاب،  أشكال 

الحوار  غياب  عنه  ينتج  ما  وهو  األرسة 

الوجداين  الجانب  وتآكل  والتواصل 

والعاطفي تجاه العائلة والكائن البرشي 

يدمر  أن  شأنه  من  وهذا  عامة،  بصفة 

تدمري  خالل  من  االجتامعية  العالقات 

واآلخرين،  نفسه  يف  الثقة  وفقده  الفرد 

والقلق  كالعنف  سلبية  قيم  وترسيخ 

واليأس واالنطواء.

من  فالكثري  األخالقي  الجانب  أما 

الدراسات دقت ناقوس الخطر بسبب ما 

تذيعه هذه الشبكة من أخالقيات ونرش 

بني  خاصة  األخالقي  والفساد  للرذيلة 

املراهقني، مام يؤثر سلبا عىل مستقبلهم 

أن  كام  والخلقي،  الدرايس  و  األخالقي، 

قضاء وقت طويل عىل اإلنرتنت له آثار 
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سلبية يف العالقات االجتامعية واإلنسانية 

الله  عبد  منصور،  )عصام  اآلخرين.  مع 

الدبويب 2011، ص 333( 

بعض  الشبكة  ل��ه��ذا  ك��ان  ف���إذا 

هذه  أهمية  أحد  ينكر  وال  االيجابيات 

املنافع، إال إنها يجب أال تنسني السلبيات 

براء  ذلك  يف  وهي  عنها  تنتج  قد  التي 

للعقل  تخضع  أن  يجب  فاآللة  منها، 

العقل،فالعالج  لها  نخضع  أن  ال  البرشي 

لها  استخدامنا  وكيفية  بتحسني  يبدأ 

وتظافر  ذل��ك،  ع��ىل  النشئ  وتوجيه 

والعالقات  اإلنسان  دمرنا  وإال  الجهود، 

اإلنسانية وكبحنا إبداع التفكري اإلنساين، 

العقل  سيجر  عليها  الكيل  االعتامد  ألن 

البرشي إىل الخمول والكسل.

ي
الجانب الميدا�ف

اشتملت عينة الدراسة عىل 51 طفال 

تم توزيعهم عىل الشكل التايل:
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النتائج والتوصيات 
• نتائج البحث:

الدراسة  أو  البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  أه��م 

فهي:

وكانت  وإناث(  )ذكور  الجنسني  عىل  االستامرة  توزعت   �

النسبة متقاربة 

� أن كل املبحوثني ينتمون إىل سن املراهقة الحرجة )من 

12إىل 18(

إىل أرس ذات وضع  ينتمون  املراهقني  أن 56.86 % من   �

اقتصادي متوسط

� %100 تستخدم اإلنرتنت 

� أكرث من نصف العينة تستخدم اإلنرتنت يف املقهى وخارج 

البيت.

 4 تفوق  زمنية  مدة  يف  اإلنرتنت  تستعمل   74.51 أن   �

أننا فعال أمام إدمان حقيقي  ساعات، وهو معطى خطري يثبت 

لجل املراهقني.

العينة املبحوثة تستخدم اإلنرتنت قبيل  � نسبة كبرية من 

النوم، مام يؤكد العالقة الوطيدة التي يكنها املراهق لهذا العامل 

أمام  الجو خاليا  االفرتايض فهي آخر ما تقع عليه عينه، ويكون 

السباحة يف عوامله دون رقيب وتوجيه.

املراهقني  باستخدام  يعلمون  اآلباء  من   56.86%  �

لإلنرتنت،.

استخدام  حول  املراهقني  توجه  ال  اآلباء  من   %  65.52  �

املراهقني،  مع  نقاشا  يفتحون  ال  اآلباء  أن  يعني  ما  اإلنرتنت،هو 

ألنهم يعتربونهم كبارا عكس ما كانوا يفعلونه معهم حني كانوا 

صغارا.

� 78.43 % من املراهقني يلجون املواقع اإلباحية.

� 82.5 % من املراهقني يشعرون بالحرج.

البرص  عىل  اإلن��رتن��ت  مضار  بوجود  تقر   %  68.63  �

أرضار  بوجود  تقر  أخرى  نسب  حني  والرقبة،يف  الظهر  وفقرات 

أخرى.

� نصف العينة املبحوثة تقريبا تقر باالنعزال عن األصدقاء 

الحقيقيني، والنسبة األخرى تجد ضالتها يف هذا العامل االفرتايض 

وتنشئ صداقات يف هذا العامل.

يف  أنهم  ويشعرون  يعتقدون  املراهقني  من   %  66.67  �

إدمان عىل اإلنرتنت.

إىل  اإلدمان  ترجع سبب  املبحوثة  العينة  من   % 55.88  �

املتعة واالنجذاب لهذه الشبكة العنكبوتية.

تحاول  مل  املراهقني  املبحوثة من  العينة  أكرث من نصف   �

التخلص من هذا اإلدمان ألنهم يستأنسون به، والنسب األخرى 

بنسب قليلة ومتفاوتة إما أنها جربت أو أنها فشلت، أو تعتقد 

بالحاجة إليها.

� 49.01 % تعتقد بعدم وجود تأثري عىل التحصيل الدرايس، 

يف مقابل 31.37 % تراجع أداءهم دراسيا.
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- ابراهيم السباطي وآخرون )2010(: إدمان اإلنرتنت ودوافع استخدامه يف عالقتهام بالتفاعل االجتامعي لدى طلبة الجامعة، املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل، 

املجلد الحادي عرش، العدد األول، صص.-144 91

- عصام منصور، عبد الله الدبدويب )2011(: إدمان اإلنرتنت وآثاره االجتامعية السلبية لدى طلبة الثانوية العامة يف عامن كام يدركها األخصائيون االجتامعيون، مجلة 

كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العدد: 35، الجزء الثاين، صص.-354 331
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د.بغريش ياسمينة/ مسلمي أمينة

ي توجيه تغ�ي القيم 
أي دور للجامعة الجزائرية �ف
الجتماعية داخل المجتمع؟

ملف العدد

الملخص : 

تغريات  الجزائري  املجتمع  شهد 

والثقافية  االجتامعية  البنية  شملت 

واالقتصادية، مام أثر عىل السلوك وامليول 

أنتج  ما  لألفراد،  الفكرية  واالتجاهات 

تغريات يف املكانة واألدوار وبروز ظواهر 

مل تكن موجودة يف السابق مست القيم 

املوروثة وهوية املجتمع.

املقدمة  البحث  ورقة  تناولت  وقد   

دور الجامعة يف تنمية وتوجيه تغري القيم 

العاملية  التحوالت  ظل  يف  املجتمع،  يف 

مجتمعية  تغريات  من  عنها  نجم  وما 

يف  تغيريا  أحدثت  وثقافية  وتكنولوجية 

العربية  القيم لدى املجتمعات  منظومة 

مجالني  يشمل  الجامعة  نشاط  ك��ون 

عىل  القائم  املعريف  املجال  هام  مهمني 

التدريس الذي يقوم بدوره بنقل املعرفة 

العلمي  والبحث  املستقبل  أجيال  إىل 

وتحديثه،  املعرفة  بزيادة  يقوم  الذي 

املساهمة  مبعنى  االجتامعي  واملجال 

حاجات  تلبية  يف  وإيجابيته  بفعالية 

واملستقبلية  الفورية  واملجتمع  الفرد 

من كوادر برشية متخصصة يف مجاالت 

متنوعة.

الجامعة،  المفتاحية:  الكلمات 
االجتامعية،  القيم  التغري،  التوجيه، 

املجتمع.

ال��دول  جميع  تسعى  المقدمة: 
تحقيق  إىل  و8/النامية  منها  املتقدمة 

خدمات  وتقديم  التنموية  أهدافها 

لشعوبها،  األصعدة  كافة  عىل  أفضل 

وتعترب الجامعة أحد التنظيامت الفاعلة 

من  للمجتمع  شاملة  تنمية  إحداث  يف 

االقتصادي  النمو  وتفعيل  ترسيع  خالل 

بكل  بالحياة  واالرت��ق��اء  واالجتامعي 

جوانبها الثقافية والسياسية، باإلضافة إىل 

أن  غري  أشكاله،  بكافة  التخلف  مجابهة 

األوضاع االجتامعية واالقتصادية الراهنة 

عامة  العربية  املجتمعات  تعيشها  التي 

رسيعة  بتغريات  متيزت  الجزائر  ومنها 

الحياة  جوانب  كل  مست  جوهرية 

اليومية الفردية واألرسية نتيجة االنفتاح 

القيم  تغري  ثورة يف  الذي أحدث  الثقايف 

الشعوب،  هذه  لذا  املوروثة  والعادات 

التي  القيم  بتلك  تعلق  ما  منها  خاصة 

يفتخر بها الفرد والتي ال شك أنها أصبحت 

خطرية  ورصاع���ات  تناقضات  مصدر 

والتي كثريا ما كانت سببا يف العديد من 

معا  والنفسية  الجسمية  االضطرابات 

الجامعة، وفكرة  أو  للفرد  بالنسبة  سواء 

تغري القيم ارتبطت بشكل مبارش بالتغري 

كان  فكلام  العامل،  شعوب  عند  الفكري 

الناس يكتشفون شيئا حديثا ومختلفا عن 

الذي اعتادوا عليه كلام ساهم مساهمة 

القيمي  التغري  مفهوم  تثبيت  يف  مبارشة 

لديهم، والذي أدى أيضا إىل تغيري الكثري 

من العادات والتقاليد التي عرفها الناس 

وصارت جزءا من حياتهم، وهذا ما ظهر 

املرتبطة  االجتامعية  التغريات  يف  واضحا 

من  الخروج  وأوق��ات  املالبس،  بطبيعة 

كانت  التي  األمور  بعض  وقبول  املنزل، 

مرفوضة يف السابق.

وتنوعها  القيم  تغري  إرج��اع  وميكن 

من  مستمدة  مصادر  إىل  واختالفها 

من  وكذلك  العائلة  ومن  العيش  أمناط 

إضافة  املنطقة  يف  السائد  الدين  طبيعة 

فأهمية  وبذلك  التعليمية،  البيئة  إىل 

القيم  تغري  توجيه  يف  تكمن  الجامعات 
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من  لديهم  الوعي  ونرش  األف��راد  لدى 

والسيئ  الصالح  ومتييز  متحيص  أجل 

بسبب  ميعت  التي  القيم  ه��ذه  من 

تداعيات العوملة الثقافية التي اقتحمت 

بأخالقه،  خصوصية مجتمعاتنا وعصفت 

التوازن  عىل  املحافظة  ألج��ل  كذلك 

النفيس لألفراد داخل املجتمع من خالل 

املهارات  وزيادة  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع 

إح��داث  إىل  حتام  ت��ؤدي  التي  لديهم 

ما  وهو  واالجتامعي  السيايس  االستقرار 

التنمية  رشوط  من  أساسيا  رشطا  يعترب 

الشاملة.

الدراسة  تعتمد  الدراسة:  منهج 
القائم  الوصفي  املنهج  عىل  الحالية 

من  والبيانات  املعلومات  جمع  عىل 

منها  الورقي  املختلفة  واملصادر  املراجع 

تحديد  يف  تساعد  والتي  واإلل��ك��رتوين 

وتحليل  وتساؤالتها،  الدراسة  إشكالية 

لإلجابة  املجمعة  املعلومات  واستنباط 

عىل  والتعرف  املوضوع،  إشكالية  عىل 

مختلف األدوار التي تساهم بها الجامعة 

يف توجيه تغري القيم االجتامعية والعمل 

الطلبة  توعية  خالل  من  ترسيخها  عىل 

باملجتمع،  فاعلة  كوادر برشية  بوصفهم 

تطرحه  ال��ذي  التساؤل  عىل  ولإلجابة 

املحاول  إىل  دراستنا  الورقة قسمنا  هذه 

التالية:

أوال: اإلطار املفاهيمي للدراسة

يف  وآلياته  القيمي  التغري  ثانيا: 

املجتمع

القيم  تغري  مظاهر  بعض  ثالثا: 

االجتامعية باملجتمع الجزائري

الجامعة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  رابـــعـــا: 

واملجتمع

القيم  لتغري  الجامعة  توجيه  خامسا: 

باملجتمع

بالجامعة  القيم  تعليم  سادسا: صور 

وتوجيهها

تعليم  يف  الجامعة  موجهات  سابعا: 

قيم املواطنة 

المفاهيمي  ــار  ط الإ أول: 
للدراسة:

هي  الــجــامــعــة:  مــفــهــوم   -  1
هيكل  ذات  مستقلة  علمية  مؤسسة 

وتقاليد  وأعراف  وأنظمة  معني  تنظيمي 

يف  وظائفها  وتتمثل  معينة،  أكادميية 

وخدمة  العلمي،  والبحث  التدريس، 

من  مجموعة  من  وتتألف  املجتمع، 

الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية 

اجتامعية  مؤسسة  وهي  املتخصصة، 

أغراضه  بعض  لخدمة  املجتمع  أنشأها 

فالعالقة بني التعليم الجامعي واملجتمع 

تفرض عليه أن يكون وثيق الصلة بحياة 

الناس، ومشكالتهم وآمالهم بحيث يكون 

هدفه األوىل تطوير املجتمع والنهوض به 

إىل أفضل املستويات التقنية واالقتصادية 

 ،)2010 )عواد،  واالجتامعية.  والصحية 

الجامعة  بشؤون  املهتمني  بعض  وعرفها 

بأنها: مؤسسة اجتامعية، ثقافية وعلمية 

فهي مبثابة تنظيامت معقدة تتغري بصفة 

الخارجية  البيئة  طبيعة  مع  مستمرة 

الجامعة  ومتثل   ،)1991 الرحمن،  )عبد 

مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة 

التعليم  يف  تتمثل  األساسية  ووظائفها 

الذي  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 

يحيط بها )أبو ملحم، 1990(، كام تعرف 

بأنها »مؤسسة اجتامعية طورها املجتمع 

وخدمة  خدمته،  هو  أس��ايس  لغرض 

املجتمع حسب هذا املفهوم تشمل كل 

الجامعة  نشاطات  جوانب  من  جانب 

)أحمد سعيد، مالك، 1995(، كام عرفها 

بعض الباحثني بأنها عبارة عن »مجموعة 

العلم  لطلب  أنفسهم  وهبوا  الناس  من 

دراسة وبحثا )تريك، 1993(.

فالجامعة  إج��رايئ،  وكتعريف   

تعمل  التي  التعليمية  الهياكل  أحد  هي 

مبا  قيمه  وتوجيه  املجتمع  خدمة  عىل 

يكفل التوازن النفيس ألفراده واملحافظة 

عىل هويتهم بني األمم، ومن ثم تحقيق 

الحياة  مجاالت  جميع  يف  شاملة  تنمية 

الثقافية واالقتصادية واالجتامعية وإعداد 

الكوادر البرشية املؤهلة لذلك.

يتضمن  التوجيه:  مفهوم   -  2
املسار،  صحيح  إىل  اإلرش��اد  التوجيه 

وسالمة املقصد، وسوية الوسائل، وبالتايل 

ومن  مطلوب،  وخري  منشود،  أمر  فهو 

هنا عرفت العلوم السلوكية نسقا معرفيا 

وتطبيقيا اسمه التوجيه واإلرشاد النفيس، 

عىل  إنجازاته  وله  البيضاء،  صفحاته  له 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف
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والجهد  النظرية،  املعرفة  مستوى 

التطبيقي مام يستحق التقدير واالمتنان، 

»التوجيه«  نستخدم  ما  كثريا  إننا  بل 

ونحن نخاطب املعلمني واآلباء واألمهات 

عىل  إياهم  حاثني  واإلعالميني  والدعاة 

والتعليم  التنشئة  أساليب  كذا وكذا من 

وملحني  محذرين  أو  املرجوة،  والدعوة 

يسئ  مام  وك��ذا  ك��ذا  عن  التخيل  عىل 

عيل،  )اسامعيل  والرتبية  التنشئة  إىل 

)2007

اللغة  يف   : التغ�ي مفهوم   -  3
أي  ح��ال��ه(:�  )ع��ن  ال��يشء  يقال)تغري( 

أي:�  كان:�  ما  غري  وغريه:� جعل  تحول 

التحويل والتبديل  التغري:�  حركه وبدله، 

زيك  أحمد  ويعرف«   ،)1965 )الزيدي، 

يف  يقع  تحول  »كل  أنه  التغري  ب��دوي« 

أو يف  بنائه  التنظيم االجتامعي سواء يف 

وظائفه خالل فرتة زمنية معينة، والتغري 

عىل  ينصب  النحو  هذا  عىل  االجتامعي 

للمجتمع  السكاين  الرتكيب  يف  يقع  تغري 

أو يف بنائه الطبقي أو نظمه االجتامعية، 

أو  االجتامعية  العالقات  أمن��اط  يف  أو 

سلوك  يف  تؤثر  التي  واملعايري  القيم  يف 

وأدوارهم  تحدد مكانتهم  والتي  األفراد، 

التي  االجتامعية  التنظيامت  مختلف  يف 

ينتمون إليه )العمر، 2004(.

ابن  يقول  القيم:  مفهوم   -  4
بالتقويم،  اليشء  مثن  القيمة  منظور: 

مقام  يقوم  ألنه  قيمة  الثمن  وسمي 

اليشء:  وتقوم  عدلته،  وقومته  اليشء 

وقيمة  قيمته،  وتبينت  واستوى  تعدل 

ومن  مثنه  املتاع  وقيمة  ق��دره،  ال��يشء: 

مل  إذا  قيمة  ماله  ويقال  طوله،  اإلنسان 

يعرب  ول��ذا  يثبت،  ومل  ال��يشء  عىل  يدم 

باألرقام عن الدوام )املحيا، 1994( ولعل 

القيم  إىل  اللغوية  االستعامالت  أقرب 

مبعناها السائد اآلن هو ما ذكره صاحب 

القاموس من قولهم: فالن ماله قيمة: إذا 

أساس  صاحب  وقول  يشء،  عىل  يدم  مل 

ودوام��ه،  اليشء  ثبات  القيمة  البالغة: 

ترد  القيمة  أن  إىل  بذلك  يشريان  وهام 

عليه  يحافظ  الذي  الثابت  األمر  مبعنى 

)بن حميد  مراعاته  اإلنسان ويستمر يف 

وبن ملوح، 1998(.

أما القيمة يف قاموس علم االجتامع: 

فهي تعبري عن املبادئ العامة، التوجيهات 

واملعتقدات  واألفضليات،  األساسية 

هي  فالقيمة  مجتمع،  كل  يف  الجامعية 

والعناية  باالهتامم  جدير  هو  ما  كل 

العتبارات اجتامعية واقتصادية وأخالقية 

املادية  الجوانب  تشمل  إذ  وجاملية، 

والروحية )مخلوف، 2016(.

تعرف  االجتامعي  املنظور  وم��ن 

القيمة بأنها الحكم الذي يصدره اإلنسان 

من  مبجموعة  مهتديا  م��ا،  يشء  عىل 

املجتمع  وضعها  التي  واملعايري  املبادئ 

الذي يعيش فيه، والذي يحدد املرغوب 

فيه واملرغوب عنه من السلوك، والقيمة 

من  نوع  له  مقياسا  أو  قانونا  تتضمن 

أو  املجتمع،  يف  الزمن  مر  عىل  الثبات 

نسق  ينظم  تتضمن دستورا  أعم  بعبارة 

–حسب  فالقيمة  والسلوك،  األفعال 

للمرغوب  تجريدي  مفهوم  كالكون� 

عدة  من  اختياراتنا  عىل  يؤثر  الذي  فيه 

السلوك  وأهداف  ووسائل  لطرق  بدائل 

الدكتور »سمري  )دياب، 1980(، ويعرف 

محمد« القيم بأنها: عبارة عن مجموعة 

املقومات  متثل  التي  املعتقدات،  من 

عليه  تبنى  الذي  املحور  أو  األساسية، 

األفراد  توجه  االتجاهات،  من  مجموعة 

أو  لتحقيقها،  وسائل  أو  غايات  نحو 

هؤالء  ويفضلها  يختارها  سلوكية  أمناط 

بصحتها،  يؤمنون  ألنهم  األش��خ��اص، 

اإلنسانية،  التفضيالت  تتضمن  فالقيم 

وقد تتكون من حاالت واقعية وإدراكية 

مكتسبة  تكون  قد  كام  السلوك،  توجه 

يتعلمه الفرد من خالل عمليات التطبيع 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

االجتامعي )بوشلوش، 2008(.

الجتماعية:  القيم  مفهوم   -  5
التي  املعتقدات  من  مجموعة  وهي 

تتسم بقدر من االستمرار النسبي، والتي 

غايات  نحو  لألشخاص  موجهات  متثل 

سلوكية  أمناط  أو  لتحقيقها  وسائل  أو 

األشخاص  ه��ؤالء  ويفضلها  يختارها 

وتتحدد   ،)1403 )أحمد،  لغريها  بديال 

القيم االجتامعية وفق معايري اجتامعية 

أهم  من  تعترب  والتي  املجتمع  يحددها 

أسس بناء اإلطار املرجعي للفرد، وتضم 

عدد كبري من نتائج التواصل االجتامعي 

بني األجيال السابقة والحارضة وتواصلها 

والثقافات،  الشعوب  من  غريها  مع 

واألخالقية،  الدينية  التعاليم  فتشمل 

األمور  من  وغريها  العادات،  األع��راف، 

عىل  الجامعة  أو  املجتمع  استقر  التي 

أو  مقبول  هو  ما  تحديد  يف  قبولها 

مرفوض اجتامعيًا، ويرجع إليها الفرد يف 

 ،)2007 روان،  )بن  االجتامعي  سلوكه 

مجموع  هي  االجتامعية  فالقيم  وعليه 

املعتقدات التي تساعد يف ضبط الوجود 

االجتامعي للفرد بحيث يكون أكرث فاعلية 

وكنظام بني الفرد واملجتمع.

القيم  ــ�ي  ــغ ت ــوم  ــه ــف م  -  6
القيمي  التغري  يعد مفهوم  الجتماعية: 
من  الكثري  يكتنفها  التي  املفاهيم  من 

عىل  يقترص  فقد  والتعقيد،  الغموض 

التغيريات  أو  والتقاليد،  العادات  بعض 

املتتابعة والرسيعة يف الطرائق الشعبية، 

القيم  يف  التحوالت  كل  يحتوي  وق��د 

أن  املعروف  ومن  للمجتمع،  الثقافية 

ما  رسعان  القيمي  النسق  أجزاء  بعض 

اجتامعية  ظروف  نتيجة  الفتور  يلحقها 

هذه  كانت  وكام  متجددة،  واقتصادية 

الظروف تخضع لقانون التغري فإن القيم 

حتى  التغري  هذا  من  تسلم  ال  بدورها 

والدميومة  بالثبات  تتسم  كانت  وان 

القيم  يف  التغري  إن   ،)Mckinn.J.1965(

بناء  يف  التغري  تصاحب  أساسية  عملية 

القيم  تسلسل  تغريا يف  وتعني  املجتمع، 

تغري  وكذلك  القيمي،  النسق  داخ��ل 

أن  فنجد  وتوجهاتها،  القيمة  مضمون 

املراتب  وتتبادل  وتنخفض  ترتفع  القيم 

فيام بينها، إال أنها تختلف يف رسعة التغري، 

فبعضها يتغري ببطء مثل القيم األخالقية 

كالقيم  يتغري برسعة  والروحية، وبعضها 

وامللبس...،  باملال  املرتبطة  االقتصادية 

القيمي  التغري  إىل  غيث  عاطف  ويشري 

التنظيم  يف  تحدث  التي  »التغريات  بأنه 

القيمي أي يف بناء قيم املجتمع ووظائف 

ويرى  واملختلفة«،  املتعددة  البناء  هذا 

أن التغريات االجتامعية تأيت عىل أشكال 

متعددة منها التغري يف القيم االجتامعية 

مضمون  يف  مبارشة  بطريقة  تؤثر  والتي 

النظام  يف  والتغري  والتفاعل  األدوار 

املراكز واألدوار  للمجتمع أي يف  القيمي 

االجتامعية )عبد الخالق، 1999(.

 ثانيا: التغ�ي القيمي وآلياته 
ي المجتمع:

�ف

ف الثابت والمتحول:  1 -  القيم ب�ي
خاللها  من  نحكم  وسيلة  القيم  تعد 
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مرغوب  غري  أو  مرغوب  هو  ما  عىل 

إمكانية  ومع  معني،  غرض  لتحقيق  فيه 

البدائل  وجود  بسبب  املفضل  اختيار 

يختلف وزن وتأثري هذه القيمة من فرد 

آلخر ومن مجتمع آلخر ومن وقت آلخر، 

أن  عىل  االجتامع  علامء  معظم  ويتفق 

القيمة تتسم بالثبات، أي أنها تعمل عىل 

املحافظة عىل بقائها واستمرارها، وذلك 

وشخصية  املجتمع  بثقافة  الرتباطها 

من  ووجدانيا  عاطفيا  ارتباطا  أف��راده 

جهة، وألنها تعمل عىل إشباع حاجاتهم 

من جهة أخرى، إال أن هذا الثبات ليس 

أن  أي  ثبات نسبي،  بل هو  ثباتا مطلقا 

مام  الرغم  وعىل  وتتبدل،  تتغري  القيم 

متلكه القيم من قدرة عىل مقاومة التغري 

إال أننا نالحظ أنها تتغري داخل املجتمع 

نفسه، وأن هذه القيم تتغري يف تفاصيلها 

وأشكال تواجدها داخل النسق الثقايف يف 

إذ  )جيدوري، 2009(  معينة  زمنية  فرتة 

البد من وجود عوامل اقتصادية وسياسية 

واجتامعية ودينية تؤدي إىل تفعيل هذا 

التغري القيمي، وفيام ييل توضيح البعض 

منها:

تغري  يف  االقتصادي  العامل  أثر   -

للفرد  االقتصادي  الوضع  ميارس  القيم: 

واملجتمع أثرا فاعال يف تحديد نوع القيم 

من  يتحدد  التي  وطبيعتها،  السائدة 

يحظى  ما  ومقدار  الفرد  مكانة  خاللها 

املجتمع،  داخل  واحرتام  تقدير  من  به 

فمن املعروف واملعتاد أن األفراد الذين 

أو  جيد  اقتصادي  مبستوى  يتمتعون 

وتقدير  باحرتام  يحظون  ما  عادة  عايل 

بني  متميزة  اجتامعية  ومبكانة  جيدين، 

أفراد املجتمع، عىل العكس من اآلخرين 

الذين يعانون من العوز والفقر، إذ تكون 

منها:  عديدة  ألسباب  متدنية  مكانتهم 

)أحمد، 1983(

املرتفع  االقتصادي  املستوى  إن   �

لألفراد ميكن أن يعطيهم حصانة وحامية، 

من  أنفسهم  حامية  عىل  ويساعدهم 

واملشاكل  باألمراض  لإلصابة  التعرض 

الصحية العادية.

� كام أن املستوى االقتصادي املرتفع 

اآلخرين،  س��ؤال  عن  يبعدهم  لألفراد 

والوقوع تحت ضغوطات قد ال تنسجم 

مع نسقهم القيمي.

� باإلضافة إىل أن املستوى االقتصادي 

داخل  بالسلطة  يرتبط  ما  عادة  املرتفع 

إىل  املال  أصحاب  يدفع  مام  املجتمع، 

مادي  قيم ذات مضمون  تبني  أو  وضع 

وتدعم  ووضعهم،  حالتهم  مع  تتناسب 

مكانتهم يف املجتمع.

- أثر العامل السيايس يف تغري القيم: 

تندرج العوامل السياسية يف نطاق النوع 

لتغري  املؤدية  العوامل  من  الثاين  املهم 

الحديثة،  املرحلة  يف  االجتامعية  القيم 

تعزيز  الدول من أجل  الرصاع بني  وكان 

النرص  وتحقيق  ثرواتها  وتنمية  نفوذها 

بواعث  من  منافسيها  عىل  العسكري 

ثالثة  أو  العقدين  خالل  والتغيري  التغري 

السيايس  التغري  كان  لقد  املاضية،  عقود 

يف الحضارات التقليدية يقترص يف العادة 

العائالت  إحدى  تحل  إذ  النخب،  عىل 

السلطة  االرستقراطية محل أخرى لتويل 

وتدبري شؤون الحكم، بينام تظل أوضاع 

نسبيا  مستقرة  وحياتهم  السكان  أغلبية 

النظم  تغيري، وال يصدق ذلك عىل  دون 

أنشطة  تؤثر  حيث  الحديثة  السياسية 

القادة السياسيني واملسؤولني الحكوميني 

عىل الدوام يف حياة الجامهري ومصريها، 

كام يؤدي اتخاذ القرارات السياسية عىل 

تحفيز  إىل  والخارجي  املحيل  الصعيدين 

وجهات  وتوجيهه  االجتامعي  التغري 

معينة أكرث مام كان يف املايض )بوعطيط، 

.)2011

القيم:  الديني يف تغري  العامل  أثر   -

هذا  تناولوا  الذين  العلامء  أبرز  ومن 

الفرنيس  العامل  هو  باهتامم  املوضوع 

أن  إىل  أش��ار  ال��ذي  دورك��اي��م«  »إمييل 

نظمها  تُقسم  البدائية  املجتمعات 

أي  العقائد  أولهام  أساسني  الدينية وفق 

والشعائر  الطقوس  وثانيهام  (األفكار)، 

ويشري  والسلوكيات(،  )املامرسات  أي 

أنها  كام  اآلخر،  يكمل  منها  كل  أن  إىل 

جوانب  يف  وتتغلغل  وترتبط  معا  تعمل 

االقتصادية واالجتامعية  الحياة جميعها، 

بعض  وي��رى  وال��رتب��وي��ة،  والسياسية 

العقائد  أن  امل��وض��وع  بهذا  املهتمني 

الدينية والروحية والطقوس التي ترافقها 

اتجاهات  ع��ىل  تنطوي  ميادين  أي 

إسقاطيه تعرب عام يكمن يف النفس ويف 

الالشعور من املواقف واألزمات، التي قد 

ومفهومة،  رصيحة  بصورة  عنها  يعرب  ال 

وتظهر  رمزية،  وأشكاال  صيغا  تتخذ  بل 

بني  القوية  الصلة  االجتامعية  البحوث 

النفيس  الواقع االجتامعي واملحتوى  أمر 

السائدة  الدينية  املعتقدات  من  لكري 
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مختلفة  الديانات  أن  ومبا  املجتمع،  يف 

مختلفة  األخ��رى  هي  معتقداتها  فإن 

يف  وارتباطها  أثرها  فإن  لذلك  ومتباينة، 

يرتبط  وما  املعاش،  االجتامعي  الواقع 

بها من مضامني نفسية وتأثريات حياتية 

أن  ميكن  ثمَّ  ومن  مختلفة،  األخرى  أي 

توجد وتخلق قيام اجتامعية هي األخرى 

مختلفة. )دوركهايم، 1996(

تطور  أسهم  الثقايف:  العامل  -أثــر 

النظرة  تنمية  يف  الفكر  وعلمنة  العلوم 

إذ  الحديث  عاملنا  االبتكارية يف  النقدية 

أننا مل نعد تفرتض أننا سنقبل بالعادات 

عن  إلينا  انحدرت  أنها  ملجرد  والتقاليد 

ما،  سلطة  عن  املتوارثة  التقاليد  طريق 

أساليب  فإن  ذلك،  من  العكس  وعىل 

حياتنا قد تتطلب بصورة متزايدة أسسا 

عىل  ما  مستشفى  فتصميم  عقالنية، 

سبيل املثال مل يعد يعتمد بشكل أسايس 

سيأخذ  إنه  بل  التقليدي  ال��ذوق  عىل 

املستشفى  ه��ذا  ق��درة  االعتبار  بعني 

العناية  من  املرىض  حاجات  تلبية  عىل 

النحو  إىل  باإلضافة  الفعالة،  الصحية 

األفكار  مضمون  فن  فيه،  نفكر  الذي 

قد تغري، إن تصوراتنا املثالية عن الحياة 

واملشاركة  واملساواة  والحرية  الفضىل، 

والدميقراطية هي كلها من نتاج القرنني 

أو الثالثة املاضية، ومثل هذه التصورات 

التغري  بعمليات  دفعت  التي  ه��ي 

األمام  إىل  قدما  والسيايس  االجتامعي 

ربط  وال ميكن  الثورات،  قيام  إىل  وأدت 

بالتقاليد،  واألفكار  التصورات  هذه  مثل 

وإع��ادة  مراجعة  اعتبارها  ينبغي  بل 

ومحاوالتنا  حياتنا  أساليب  يف  النظر 

أن  ورغم  األفضل،  الحياة  إىل  ومساعينا 

هذه النامذج العليا قد برزت يف الغرب، 

تطبيقا  عاملية وشاملة يف  أصبحت  فإنها 

العامل  أرجاء  أكرث  يف  التغري  عىل  وحافزا 

)بوعطيط، 2011(.

أظهرت  التكنولوجي:  العامل   -

أن  السوسيولوجية  والدراسات  األبحاث 

التكنولوجيا تلعب دورا هاما يف إحداث 

املجتمع،  داخل  االجتامعية  القيم  تغري 

تنعكس  التكنولوجية  التغريات  وأن 

بصورة واضحة عىل البناء االجتامعي وقد 

توضح  سوسيولوجية  نظريات  صيغت 

ذلك الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا 

الثقافية«  »ال��ه��وي��ة  مثل  التغري  يف 

)بوعطيط،  »أوج���ربن«.  قدمها  التي 

.)2011

يؤكِّد  القيمي:  التَّغ�ي  آليات   -  2
ماكس ڤيرب أن »التَّغري القيمي واالجتامعي 

يعتمد عىل األفكار أكرث مام يعتمد عىل 

فالعمليات  امللموسة،  املادية  العنارص 

الَّتي تدخل يف التنظيم القيمي للمجتمع 

إِىل  تستند  االجتامعية  تركيبته  وتحدد 

يبتعد  ومل  الالمادية،  الثقافية  املعلومات 

أكَّد  عندما  املعنى  هذا  عن  سوركني 

هذا  عملية  يف  الثَّقافية  األنساق  دور 

صحيحا،  يكون  قد  الكالم  وهذا  التَّغري، 

يعني  أَنَّه  عىل  حملناه  إذا  فقط  ولكن 

بذلك اآللية الَّتي يتم بها التَّغري القيمي 

الواسع  مبعناها  فاألفكار  واالجتامعي، 

هي الَّتي متثل جوهر آلية التَّغري، ولكنَّها 

بوصفه  املادي  العامل  عن  تستغني  ال 

بأن  علام  التَّغري،  لتحقق  مساعًدا  عامال 

بدرجة  تتحكَّم  الَّتي  هي  الدينية  النُّظم 

)ماكس  االقتصادية  الحياة  يف  مطلقة 

املشرتك  القاسم  هو  الدين  أن  أي  ڤيرب( 

من  عليها  يرتتب  وما  املجتمعات  بني 

حياة اجتامعية بوصف الدين عامل من 

عوامل الضبط، بل إن ڤيرب يرى أن النظم 

مطلًقا  تحكُّاًم  تتحكَّم  الَّتي  هي  الدينية 

القيم  كانت  إذا  أيًضا  التَّغري  بعملية 

السلوك  توجه  فهي  ومنفعلة،  فاعلة 

تتأثر  نفسه  الوقت  ويف  التغري،  وتقود 

بالتغري فتنمو أو تضعف، وفهم التفاعل 

التغري  م��س��ارات  وضبط  االجتامعي 

التي  القيم  مبعرفة  مرتبط  االجتامعي 

يتم التفاعل يف ضوئها، فالقيم هي التي 

مقبوال  فيكون  ما  لفعل  الرشعية  متنح 

يف املجتمع أو مرفوًضا وهي بهذا تيرس 

التغيري االجتامعي أو تعوقه وترشده أو 

تحرفه )تعوينات، 2015(.

تغ�ي  مظاهر  بعض  ثالثا: 
بالمجتمع  الجتماعية  القيم 

الجزائري:

االجتامعية  التغريات  توالت  لقد   

العقود  يف  املجتمعات  عىل  والثقافية 

القليلة املاضية وخاصة عىل املجتمعات 

التغريات  هذه  أبرز  من  ولعل  العربية 

من  رافقها  وما  العوملة  ظاهرة  ظهور 

يف  تغريا  أحدثت  حيث  معلوماتية  ثورة 

اإلنسانية  والقيم  واالتجاهات  املواقف 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف
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تغري  مظاهر  ومن  املجتمع،  أفراد  لدى 

)طبال،  باملجتمع  االجتامعية  القيم 

:)2012

أ - ضعف الروابط األرسية والتواصل 

األرسي: تشهد األرسة العربية مزيدا من 

الوالدين  سلطة  تراجع  بسبب  التفكك 

األبناء،  سلوك  ضبط  عىل  السيطرة  يف 

الرجل  وعالقة  باألبناء  اآلب��اء  فعالقة 

النظام  أساس  عىل  تحدد  كانت  باملرأة 

الرجل  هيمنة  يف  يتمثل  والذي  األبوي 

عىل املرأة وهيمنة الكبار عىل الصغار مبا 

يعني توزيعا هرميا للسلطة عىل محوري 

الرشف  قيم  ومتثل  وال��س��ن...  الجنس 

عنارص  والطاعة  والجامعية  واالحتشام 

قيمة  وتتصل  النظام  هذا  يف  أساسية 

تقترص  ال  ولكنها  الفرد  بسلوك  الرشف 

كجامعة  العائلة  لتشمل  متتد  بل  عليه 

فيها  وتتامثل  املسؤولية  فيها  تتوحد 

الذات مع الجامعة، وعىل وجه التحديد 

برشف  املرأة  سلوك  القيمة  هذه  تربط 

الرجل فهذه القيم تالشت وتغريت النظرة 

من  اإلعالم  وسائل  خالل  من  املرأة  إىل 

األرباح  وجني  املنتوجات  تسويق  أجل 

وقد وافق ذلك كله تهميش متعمد من 

قبل اإلعالم لصورة املرأة املثقفة العاملة، 

واملنتجة، املربية واملناضلة.

إليها  توصل  التي  نتائج  أهم  ومن 

االجتامعي  القيم  أّن  رضا  عديل  الباحث 

السلبية التي حملتها األم يف املسلسالت 

والنظرة  واملظاهر  التباهي  حّب  هي: 

باملصالح  الزواج  وربط  للحياة،  املادية 

العالقات  ورب��ط  والشخصية  املادية 

تراجعت  كام  باملصالح،  االجتامعية 

وتغريت القيم األصلية يف األرسة العربية 

نفعية  صبغة  ذات  قيم  محلّها  لتحل 

من  الكثري  أكدته  ما  وهذا  براغامتية، 

حيث  الشباب  لدى  العربية  الدراسات 

وقيم  النفعية  مثل  لقيم  تفضيال  أظهر 

االستهالك... وقيم  والكسب  الربح 

الخ.

عرفت  ــــزواج:  ال ســن  تــأخــر  ب- 

سن  تأخر  ظاهرة  العربية  املجتمعات 

الزواج عند األبناء إىل حني إمتام دراستهم 

البيت  وتأمني  وظيفة  عىل  والحصول 

القيمة  أن  كام  بنائه،  أو  واستئجاره 

االجتامعية اليوم للشباب ليست بالزراعة 

واملساحات األرضية من املوايش، ولكن مبا 

يحصله الواحد منهم من علم وشهادات 

وما ميلكه من رصيد بنيك فأصبح األفراد 

أساس  عىل  البعض  بعضهم  يقيسون 

حجم ثروتهم وممتلكاتهم املادية، وعليه 

املنزل  وقيمة  والسيارة  اللباس  فنوع 

لكسب  جدا  مهمة  معايري  هي  وتأثيثه 

مركز محرتم يف أعني اآلخرين.

 ج-التدين األخالقي: انترش االنحراف 

يف  الشباب  ل��دى  والسلويك  األخالقي 

واألخالقي  الديني  ال��وازع  ضعف  ظل 

وضعف سلطة األبوية، فقد ظهرت عىل 

كالرسقة  جديدة  ظواهر  العربية  األرسة 

والسطو  واالعتداء  الخلقي  واالنحالل 

ظهرت  كام  املخدرات...الخ،  وتعاطي 

السكان  مؤمتر  يف  القرن  هذا  نهاية  يف 

جديدة  مفاهيم  بكني  ومؤمتر  بالقاهرة 

القائم  األرسي  البناء  أقروا  فقد  لألرسة، 

وأقروا  بدونه  أو  الزوجية  الرابطة  عىل 

بني  أو  واملرأة  الرجل  بني  القائم  الزواج 

وامل��رأة،  امل��رأة  بني  أو  والرجل،  الرجل 

إطفاء  عىل  املؤمتران  هذان  عمل  وقد 

ملثل  والحامية  الرشعية  من  قدر  أكرب 

بها  واالع��رتاف  الشاذة  العالقات  هذه 

املصطلحات  تعزيز  عىل  عمال  كذلك 

املستخدمة يف هذا النوع من الدراسات 

ملسخ القيم التي متثل خصوصية املجتمع 

واإلتيان  اإلس��الم  من  نابعة  هي  والتي 

بأخرى بديلة لها مقاصد مختلفة، فمثال 

الزواج  فكرة  يرفضون  الذين  هؤالء  إن 

أصبحوا  الثقايف  العيش  حرية  ويفضلون 

والفتيات  املتفردين،  باألشخاص  يلقبون 

منذ  الجنس  ميارسن  ال��اليت  الصغريات 

بقدر  يتمتعن  فإنهن  ويحملن  الطفولة 

من االحرتام والرعاية ويلقنب باملراهقات 

رشعيا  زواج��ا  تتزوج  من  أما  الحوامل، 

وهي يف مثل هذا السن فإن هذا الزواج 

ومن  األنثى  الطفلة  بانتهاك  يلقب 

مظاهر التغري انتقال األفراد من املناطق 

الريفية إىل املناطق الحرضية والتي فيها 

من  وتحد  تقل  األف��راد  بني  االتصاالت 

إمكانيات كل فرد معرفة اآلخر شخصيا، 

سكان  متيز  صفة  النفس  عىل  فاالعتامد 

املناطق الحرضية.

االجــتــامعــي  الــضــبــط  ضــعــف  د- 

التقليدي: ضعف العالقات الودية يؤدي 

إىل إضعاف الضبط االجتامعي التقليدي 

كثري  تتغري  وبالتايل  الحرضية  املنطقة  يف 

من القيم لدى األفراد مبجرد انتقالهم من 

االنحرافات  تكرث  كام  الحرض  إىل  الريف 

مع  والقطيعة  والجرمية،  السلوكية 
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التقاليد والذي يؤدي إىل عدم االستقرار 

االجتامعية  املعايري  إىل  والتعرض  الثقايف 

املتناقضة، ويرى تويب بأن البلدان املصنعة 

فيها  تزداد  التصنيع  طريق  يف  والسائرة 

الهّوة بني املراهقني والكبار، فالتوجهات 

قبل  األبناء من  إىل  املوجهة  واإلرشادات 

الوالدين والجدات تكون غري مجدية وال 

الجديد  الجيل  كون  هذا  لها،  يخضعون 

معايري  تعكس  جديدة  لتأثريات  معرض 

الشاب  ويصبح  والتصنيع  التحرض  وقيم 

األصدقاء  لتأثريات  معرض  املراهق  أو 

ويقل  وتوجيهاتهم،  الرفاق  وجامعة 

العائلة  أو  املمتدة  ب��األرسة  االرت��ب��اط 

ويذهب  املسن  مكانة  وتقل  الكبرية، 

فيها  ويتعلمون  امل���دارس  إىل  األب��ن��اء 

ويحملون  الجديدة  الحرضية  املعايري 

املعارص  العامل  ومعرفة  وصفات  خواص 

والحديث.

ه- الفردانية واالغرتاب: عندما يحصل 

تشكيالت  تظهر  املجتمع  داخل  التحرض 

والزمالء  األصدقاء  من  ثانوية  جامعاتية 

واملعارف ال تقام عىل عالئق القرابة بل 

هذه  وتظهر  حضارية  قيم  أساس  عىل 

العمل  مكاتب  مجال  يف  التشكيالت 

ذلك  إزاء  املحلية  والتنظيامت  واملدارس 

اجتامعية  مبعايري  يلزم  أو  الفرد  يصرب  مل 

تنتقل عرب األجيال لتنظيم سلوكهم حتى 

لو مل تكن مسايرة مع املتغريات الجديدة، 

أو  مؤهالته  مع  يتناسب  ما  يختار  بل 

يتحرر  أي  أو هواياته،  أو مزاجه  رغباته 

من التامثل مع أمناط عيش عاشها آباؤه 

سائدة  تكن  مل  الحالة  وهذه  وأج��داده، 

الجامعة  كانت  إذ  التحرض  قبل  من 

االجتامعية األولية متنحه الدفء والحنان 

واملعنوي،  امل��ادي  والدعم  واملساعدة 

تسنده يف الرساء والرضاء فيكون محصنا 

نفسيا واجتامعيا.

ومن  للعمل:  ـــرأة  امل و-خـــروج   

مظاهر التغري أنه أتاح مجتمع الصناعي 

أمام  الفرصة  الحديثة  والتقنية  الحديث 

البيت  خارج  بالعمل  لاللتحاق  امل��رأة 

أجر  عىل  والحصول  بالرجل  واملساواة 

املرأة  كانت  بعدما  العمل  هذا  نظري 

التقليدية إما ماكثة بالبيت أو تعمل يف 

عمل  تعمل  أو  زوجها  لتساعد  الزراعة 

بيتها  يف  وهي  والخياطة  كالطرز  حريف 

فكانت القيم السائدة أن تتفرغ الزوجة 

وخروج  واألوالد،  واملنزل  الزوج  لرعاية 

املرأة إىل العمل كان له تأثري عىل الحياة 

األبناء  الزوجية والعالقات األرسية وتأثر 

بعمل املرأة يف العرص الجديد، كام فتح 

مجاالت  أمامها  بالعمل  املرأة  التحاق 

وأحدث  االجتامعي  النشاط  من  واسعة 

املجتمع،  يف  مكانتها  يف  هامة  تغريات 

يف  تغريات  ع��دة  أح��دث  امل��رأة  فعمل 

األوالد  إرس��ال  منها  االجتامعي  النسق 

إىل دور الحضانة واالستعانة بالخادمات 

الحديثة،  املنزلية  األدوات  واستخدام 

والعمل عىل تنظيم النسل، واإلقالل من 

الضيوف  واستقبال  العائلية  الزيارات 

عدم  بسبب  واألق��ارب  الزوج  أهل  من 

األوقات،  أغلب  يف  البيت  يف  تواجدها 

الظاهر  كالرصاع  جديدة  مشاكل  وطرح 

عىل  وال��زوج��ة  ال��زوج  بني  املسترت  أو 



54
مجلـة رهانـات
العـدد 49/48 - 2019

ومعاملة  واالدخ��ار  وامليزانية  السيادة 

ومتضية  القرابة  بنسق  والصلة  األطفال 

وقت الفراغ وغري ذلك من املسائل التي 

وقد  االجتامعي،  التغري  وأفرزها  طرحها 

والتعلم  العمل  إىل  امل��رأة  خروج  أدى 

وتقتني  التقليدي  اللباس  تنزع  أن  إىل 

ما  وهذا  واملوضة  العرص  تواكب  ألبسة 

كبري  النساء يرصفن جزء  كثري من  جعل 

من رواتبهن عىل أدوات الزينة واملالبس 

تتبنى  األرس  من  كثري  فأصبحت  الغالية 

قيم االستهالك بدال من قيم اإلنتاج، إالّ أن 

هذه الظاهرة ال نستطيع أن نعممها عىل 

كل النساء ألن كثريات منهم خرجن إىل 

تعملن  ألن  كّن مضطرات  ألنهن  العمل 

بعدما أصبحت العائلة الكبرية ال تتكفل 

الطالق  أو  ال��زوج  موت  حالة  يف  بهن 

االجتامعي  التكافل  قيم  ألن  الفقر،  أو 

العوملة  زمان  يف  معدومة  شبه  أصبحت 

واألنرتنت.

التغريات  هذه  انعكست  ولقد   

العربية  املجتمعات  لها  تعرضت  التي 

وجه  عىل  الجزائري  واملجتمع  عامة 

العوامل  من  مجموعة  عىل  الخصوص 

أحدثت  والتي  واملتشابكة  املتداخلة 

البنى  مبارشة يف  أو غري  مبارشة  تأثريات 

والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 

الواضحة  تأثرياتها  عن  فضال  والثقافية، 

يف بنية األرسة باعتبارها من أهم النظم 

التنشئة  مجال  يف  خاصة  االجتامعية 

القادمة ويف  األجيال  االجتامعية وإعداد 

أساليب التنشئة االجتامعية.

ف الجامعة  رابعا: العالقة ب�ي
والمجتمع:

واملجتمع  الجامعة  بني  العالقة  تعد 

تقوى  كثرية  أبعاد  لها  عضوية  عالقة 

وتضعف  األح��ي��ان  بعض  يف  وتشتد 

كلتا  يف  وهي  أخ��رى،  أحيان  يف  وتهن 

الحالتني تتأثر تأثريا مبارشا أو غري مبارش 

بالفلسفات التي تقوم عليها هذه النظم، 

املجتمع  عىل  يطرأ  تغيري  كل  أن  حيث 

كل  أن  كام  الجامعة،  عىل  ينعكس  إمنا 

تغيري  يصاحبه  الجامعة  يصيب  تطور 

ويرى  فيه،  نعيش  ال��ذي  املجتمع  يف 

البعض أن من أهم املسلامت التي تقوم 

أن  هي  مبجتمعها  الجامعة  عالقة  عليها 

وتؤثر  املجتمع،  عن  تنفصل  ال  الجامعة 

فيه بطريق مبارش وغري مبارش من خالل 

طبيعتها ونوعية األنشطة املختلفة التي 

تعليمية  أنشطة  أكانت  سواء  بها،  تقوم 

ومن  خدمية  أو  إرشادية  أو  بحثية  أو 

ومربر  الحقيقية  الجامعة  غاية  فإن  ثم 

الذي  املجتمع  خدمة  هو  وج��وده��ا 

تتواجد فيه، فارتباط الجامعة مبجتمعها 

فليس  وجودها،  ويربر  رشعيتها  يعطيها 

الجامعة  تنفصل  أن  من  أخطر  هناك 

جدرانها  داخل  وتنحرص  مجتمعها  عن 

تنقل املعرفة دون ارتباط وثيق باملجتمع 

وقضاياه الحياتية، وهنا يربز دور الجامعة 

يف  والفاعلة  املؤثرة  املؤسسات  كأهم 

عن  فالحديث  ثم  ومن  املجتمع،  تنمية 

التنمية يف غيبة دور فاعل للجامعة يصبح 

الجامعة  بني  العالقة  ألن  ناقصا،  حديثا 

روافد  من  جذورها  تستمد  والتنمية 

عدة: يتمركز أولها حول اإلنسان كجوهر 

رأس  باعتباره  التنمية،  وعملية  ملفهوم 

التنموية  للعملية  والبرشي  املعريف  املال 

وكونه وسيلة التنمية وغايتها من جانب 

آخر، والرافد الثاين يتمثل بدوره يف إنتاج 

بها  واالحتفاظ  وتطويرها  املعرفة  ونقل 

يتجاوز  مبا  الظواهر  وتفسري  واإلب��داع 

الفعال  واالتصال  البسيطة  التربيرات 

باعتباره جوهر ولب العمل الجامعي، أما 

القيمي  بااللتزام  فيتعلق  الروافد  ثالث 

والواجبة  الفعلية  ومسؤولياتها  للجامعة 

يف أداء وظيفتها ثالثية األبعاد يف التعليم 

املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 

يف  مجتمعة  تسهم  متكاملة  وبصورة 

بذلك  لتتجاوز  واملواطن،  الوطن  بناء 

عىل  املقترصة  التقليدية  وظيفتها  نطاق 

الدور  ومجاالت  معامل  وتأيت  التعليم، 

شاملة  املجتمع  خدمة  يف  الجامعي 

والبحث  التعليم،  الثالثة:  ألدواره���ا 

بها  ومرتبطة  املجتمع  وخدمة  العلمي 

ارتباطا وثيقا، فالتدريس والتعليم الخالق 

كام  العلمي،  البحث  عىل  أساسا  يعتمد 

أن التدريس والبحث يف أوسع معانيهام، 

نرش  يف  دوره��ا  من  الجامعات  ميكنان 

وتشجيع وتدعيم االتجاهات االجتامعية 

والقيم اإلنسانية املرغوبة التي متكن من 

النهوض باملجتمع )القوس(.

خامسا: صور تعليم القيم 
بالجامعة وتوجيهها:

يأخذ تعليم القيم يف الجامعات صورا 

والكليات  الجامعات  فبعض  عديدة، 

املتخصصة تحاول أن تبني مناخا جامعياً 

يسهم  الخلقية  والفضائل  بالقيم  ملتزما 



55
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

البيئة  فئات  من  األف��راد  كل  بنائه  يف 

والطلبة  األساتذة  جميعها:  الجامعية 

يقدم  ما  الجامعات  ومن  واإلداري��ني، 

اإلجبارية  املواد  من  متكامالً  برنامجاً 

النشاطات  إىل  إضافة  واالختيارية 

القيمي  لتعزيز السلوك  العملية املوجه 

مبارشة،  بطريقة  الجامعات  طلبة  لدى 

عددا  عادة  تدرس  الجامعة  أن  ومنها 

واألخالق  القيم  قضايا  املساقات يف  من 

العملية  أو  النظرية  أبعادها  يف  سواء 

عىل  التحديد  وجه  عىل  ذلك  وينطبق 

الديني  والتعليم  الفلسفة  تخصصات 

تطرح  قليلة  أحيان  ويف  االجتامع  وعلم 

بعض الجامعات مادة اختيارية عامة يف 

شاء  من  يدرسها  واألخالق  القيم  قضايا 

من الطلبة املهتمني بها. كام تطرح كثري 

من الجامعات يف العامل العريب اإلسالمي 

الثقافة اإلسالمية تحتوي أحيانا  مادة يف 

عىل قدر كبري من املفاهيم والتوجيهات 

األخالقية. 

الجامعات  بعض  نجد  أن  نعدم  وال 

القيم  قضايا  تتناول  مساقات  تقدم 

واألخالق بطرق أخرى، ويتوقف ذلك عىل 

مدرس املادة وخربته يف تدريس املوضوع 

فمثال  واإليديولوجي،  الفكري  وموقفه 

الفلسفة  أستاذ  وستون«  »أنتوين  يقدم 

كارولينا  يف   »Elon »إيلون  جامعة  يف 

مساقا  املتحدة،  بالواليات  الشاملية 

جامعيا يتميز مبدخله العميل والواقعي، 

تزيد  ملدة  التدريسية  خربته  لخص  وقد 

عن ثالثني عاما يف كتاب جامعي منهجي 

مدخال  فيه  سلك   )Anthony,2001(

بفهم  للطالب  يسمح  تطبيقيا،  عمليا 

واتخاذ  واألخ���الق  القيم  موضوعات 

قرارات بناءة يف مواقف الحياة الحقيقة 

وذلك بدال من معالجة املوضوع بطريقة 

أكادميية تاريخية نظرية كام تفعل معظم 

موضوع  يف  الجامعية  التعليم  املساقات 

مجموعة  املؤلف  اختار  وقد  األخ��الق، 

التي  املطروحة  والتحديات  القضايا  من 

تنال جدال واسعا يف املجتمع عىل الصعيد 

واإلعالمي،  والسيايس  والقانوين  الديني 

كام يتميز الكتاب بالواقعية التي تتجاوز 

يف  يستدعي  حيث  املبدئية،  املواقف 

تناوله للقضية صورا متعددة من مهارات 

التي  بالحجج  االهتامم  تتضمن  التفكري، 

يقدمها كل موقف، والبحث عن مساحة 

للطالب  ليسمح  املواقف  بني  مشرتكة 

بالوصول إىل نتائج إبداعية قد ال تنسجم 

املبدئية  املواقف  أحد  مع  بالرضورة 

املحددة سلفا.

بتدريس  قرارا  الجامعة  تتخذ  عندما 

مادة معينة )مساق درايس( يف أي برنامج 

فإنها تفعل ذلك انطالقا من قيمة معينة 

الجامعة، وتخصص  لهذا املساق تقدرها 

وامل��واد  ال��وق��ت  م��ن  متطلباتها  لها 

أن  الطبيعي  ومن  واألساتذة،  التعليمية 

القرار  اتخاذها هذا  عند  الجامعة  تأخذ 

ومحتواها  القيمة  هذه  مصدر  باالعتبار 

ومواقف األفراد والفئات ذوي التوجهات 

املختلفة منها، إضافة إىل النتائج املتوقعة 

من تعليمها.

بقيم  البرشي  الكائن  يتمتع  كام 

وأخالق إنسانية، هي جزء من إنسانيته 

وتتمتع املجموعات البرشية بقيم ثقافية 

يف  العاملون  يتمتع  كذلك  بها،  خاصة 

يتم  مهنية خاصة  بقيم  املهن  من  مهنة 

والتدريب  الدراسة  طريق  عن  اكتسابها 

الذي يتلقاه الفرد، فال يخلو برنامج درايس 

أو  القانون  أو  الهندسة  طالب  يدرسه 

الطب أو الرتبية أو املحاسبة أو التمريض.. 

أو أي مهنة أخرى.. من مادة دراسية عن 

أخالقيات تلك املهنة، أي املعايري والقيم 

ميارس  من  بها  يتحىل  أن  يجب  التي 
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الخدمات  للمجتمع  املهنة، ويقدم  هذه 

األفضل،  الوجه  عىل  املهنة  تقدمها  التي 

املهنة  ألخالقيات  الفرد  تعلّم  ويتعزز 

الضوابط  طريق  عن  بها  االلتحاق  بعد 

التي تضعها النقابات والجمعيات املهنية 

لسلوك العاملني يف هذه املهنة، كام تضع 

اإلجراءات التي تكفل التزام أعضاء املهنة 

إضافية  فرصا  وتوفر  األخالقيات،  بهذه 

من التعليم والتدريب من خالل الربامج 

للمنتسبني  النقابات  هذه  تقدمها  التي 

إليها.

لقد حصل تغري كبري يف واقع التعليم 

فالتوسع  العامل،  أنحاء  معظم  يف  العايل 

من  الجامعة  وتحول  الهائل  الكمي 

سمح  لالستثامر  حقل  إىل  للعلم  مكان 

ألعداد كبرية جدا من الطلبة أن يلتحقوا 

تغري  حصل  وبالتايل  الجامعية  بالدراسة 

الجامعات  يف  الطلبة  نوعية  يف  كبري 

وإىل مدى أقل بقليل يف نوعية األساتذة 

إىل  الجامعة  خضعت  كام  الجامعيني. 

للمساءلة،  وخارجية  داخلية  ضغوط 

وهذه التحوالت طرحت أسئلة حول ما 

إذا كانت معايري السلوك األخالقي بقيت 

مسألة مشرتكة بني جميع املدرسني، كذلك 

طرحت أسئلة حول ما إذا كانت األعراف 

موضع  السلوكية  والتوقعات  والتقاليد 

الجامعيني،  الطلبة  لدى  مشرتكة  قناعة 

يف  الجامعة  يجعل  ذلك  أن  يف  شك  وال 

حقيقية،  أخالقية  تحديات  مواجهة 

ونتيجة لهذا العوامل حصل تغري يف بؤرة 

القيم  من  فبدال  العايل  التعليم  اهتامم 

الداخلية التي ارتبطت بالدراسة والبحث 

العلمي  البحث  صورة  يف  الجامعات  يف 

والفكري تحولت اهتامم الجامعة تحت 

الخارجية  القيم  إىل  الضغوط  تأثري هذه 

التي تبحث عن نتائج اقتصادية يف املقام 

.)L. Van,2001( األول

الجامعة  توجيه  سادسا: 
تغ�ي القيم بالمجتمع:

الركائز  أح��د  العايل  التعليم  يعد 

األساسية للتنميةالشاملة يف املجتمعات، 

وهو أداة فعالة يف نقل القيم واملعارف 

املختلفة للطلبة وتجعلهم عنارص فعالة 

ويرتبط  إليه،  ينتمون  الذي  املجتمع  يف 

من  السياسية  بالتنمية  العايل  التعليم 

يف  املتمثلة  املختلفة  أدوات���ه  خ��الل 

التدريسية  والهيئة  الجامعية  املناهج 

الطالبية  والحركات  الجامعية  واإلدارة 

الرحمن،  )عبد  ذلك:  توضيح  ييل  وفيام 

 )2010

يف  ودوره���ا  الجامعية  املناهج  أ� 

املنهج  يعرف  باملجتمع:  القيم  تكريس 

الرتبوية  الخربات  جميع  بأنه  ال��درايس 

والتعليمية واالجتامعية والثقافية والفنية 

والعلمية التي تتضمنها الكتب الجامعية 

والنشاطات والفعاليات التي يتم تعليمها 

للدارسني داخل الجامعة وخارجها بشكل 

من  وأمناطًا  مهارات  وإكسابهم  مربمج 

أخرى  أمناطًا  وتعديل  الجيد  السلوك 
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شخصيات  وتطوير  فيها  مرغوب  غري 

فاملناهج  الجوانب،  جميع  من  الدارسني 

والتعليم  الرتبية  أداة  هي  التعليمية 

فلسفة  من  النابعة  األه��داف  لتحقيق 

وخططه  املستقبلية  واتجاهاته  املجتمع 

التنموية.

ومتثل املناهج التعليمية اإلطار العام 

للتعليم الذي يتم مبوجبه تأهيل الدارسني 

واملهارات  السلوكية  واألمن��اط  بالقيم 

واملعارف الالزمة لحياة اإلنسان كمواطن 

مجتمعه،  يف  فعالة  شخصية  ميتلك 

إلعداد  األساسية  الدعامة  متثل  فاملناهج 

قادرة  لتكون  وتأهيلها  القادمة  األجيال 

عىل العمل املنتج البناء من أجل إحداث 

التخلف  من  للمجتمع  املطلوبة  النقلة 

التعصب  ومن  االقتصادي  الرفاه  إىل 

اآلخر  وقبول  الدميقراطية  نحو  الحزيب 

الشخصية  املصلحة  إىل  النظر  وم��ن 

ومن  العام  الوطني  الصالح  مراعاة  إىل 

للمنهج  النهايئ  الهدف  أن  ذكره  الجدير 

الدرايس هو بناء اإلنسان ثقافيا وإنسانيا 

املناهج  تعد  إذ  واجتامعيًا،  وعلميًا 

الرتبية  بني  الوصل  حلقة  التعليمية 

تبنى  وفكرية  نظرية  وأط��ر  كفلسفة 

وثقافية  واجتامعية  قيمية  أسس  عىل 

بوصفه  التعليم  وبني  ومعرفية  ونفسية 

الجانب التطبيقي الذي من خالله ميكن 

أن يتحقق ما يسمى باألهداف الرتبوية 

التي تعرف عىل أنها توجيه الناشئة نحو 

لتحقيق  وذل��ك  به،  املرغوب  السلوك 

الفرد مع ذاته ومحيطه وتكوين  تكيف 

هنا  ومن  الصالحة،  باملواطنة  يسمى  ما 

عىل  القامئة  الجهات  تحرص  أن  ينبغي 

وضع املناهج الجامعية عىل جعل مواد 

لغرس  كافية  م��ادة  الجامعي  املنهاج 

الوالء  وتجذير  الوطنية  الهوية  مفهوم 

الوطني.

ب� الهيئة التدريسية: تطورت مكانة 

املحارض يف العرص الحديث بحيث أصبح 

دور املعلم أساسيا يف تنمية الطلبة علميا 

عقولهم،  استثارة  خالل  من  وسياسيا 

ليتوصلوا بأنفسهم للمعلومات بدال من 

الجديد  دوره  أن  أي  عليهم،  يلقيها  أن 

هو أن يفتح أبواب املعرفة فيدخل منه 

العلم، وهذه  آفاق  لينطلقوا يف  الطالب 

الطريقة مام نص عليه« جان بياجيه« يف 

إذ  التعليم،  يف  البنائية  املعرفية  نظريته 

يتمثل دور املعلم يف كونه موجًها ودليال 

ولكنه  املعرفة،  رحلة  للطالب يف  ورفيًقا 

لن يعود ملقام للمعلومات.

وإن كانت العملية التعليمية تتوقف 

واملناهج  اإلدارة  مثل:  عوامل  عدة  عىل 

فإن  التدريسية،  الهيئة  الجامعية وعضو 

التي  العوامل  تلك  عصب  يعد  املعلم 

تهدف إىل ترسيخ القيم واملثل واملفاهيم 

التدريس  هيئة  عضو  ودور  الوطنية، 

املفاهيم  الطلبة  إكساب  إىل  باإلضافة 

تحفيز  يف  يكمن  أيضا  فإنه  العلمية، 

واالنتامء  بهويتهم  االعتزاز  عىل  الطلبة 

إىل ثقافتهم ولغتهم ووطنهم، ودعوتهم 

الوطن،  الحضور واملشاركة يف قضايا  إىل 

الثقة  طريق  عن  بوطنهم  يربطهم  فهو 

وربطهم  للوطن  وانتامئهم  بأنفسهم 

بتاريخهم وحضارتهم، ويعد عضو هيئة 

التدريس عنرًصا أساسيًا يف تشكيل هوية 

هوية  يف  االنصهار  عىل  القادرة  الطلبة 

خالل  من  إليه،  ينتمون  الذي  املجتمع 

العالقة  وطبيعة  الطالب  مع  التفاعل 

هيئة  عضو  دور  يظهر  بينهم  السائدة 

التدريس يف تعميق االنتامء والوالء لدى 

هيئة  عضو  يعد  إذ  وتأصيله،  الطالب 

التدريس من العنارص الرئيسية يف تنفيذ 

األهداف الرتبوية للجامعة، وبهذا يكون 

الثقافية  الناقل األمني لقيم املجتمع  هو 

والسياسية من خالل غرس  واالجتامعية 

للشخصية  املطلوبة  الوطنية  القيم 

بني  العالقة  تشجع  كام  وتجسيدها، 

عىل  والطلبة  التدريس  هيئة  عضو 

خالل  من  الفعالة  السياسية  املشاركة 

املشاركة يف الحوار والفائدة التي يقدمها 

ومنو  سلوكهم  تنمية  أجل  من  للطلبة 

شخصياتهم.

كام ميارس عضو هيئة التدريس دوره 

وتنمية  اإليجابية  املواطنة  تحقيق  يف 

الطالب سياسيا من خالل بث املعتقدات 

والقيم واالتجاهات واملامرسات السياسية 

العضو،  وميارسها  املجتمع  يتبناها  التي 

السلوك  هذا  الطالب  يكتسب  ثم  ومن 

التي  القدوة  باعتباره  منه  السيايس 

بالجامعة،  التحاقه  منذ  الطالب  يقلدها 

عضو  بني  الدميوقراطية  العالقة  أن  كام 

هيئة التدريس والطلبة من حيث الحوار 

والنقاش يؤدي إىل إكساب الطلبة القيم 

االتجاهات  وتكوين  املرغوبة،  السياسية 

الوالء  اإليجابية لديهم والتي من أهمها 

مشاركتهم  وتفعيل  للوطن،  واالنتامء 

الوطنية،  القضايا  مختلف  يف  السياسية 

أحد  أن  إىل  الوظيفية  النظرية  وتشري 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف
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القيم  نقل  للمعلم هو  الرئيسية  األدوار 

والتقاليد

إىل  جيل  م��ن  املجتمع  وث��ق��اف��ة 

السائدة  القيم  يعزز  بحيث  آخ��ر، 

االندثار  من  عليها  ويحافظ  وينميها 

والضياع.

املرحلة  تعد  الطالبية:  الحركات  ج� 

يتم  التي  املهمة  املراحل  من  الجامعية 

فيها إعادة بلورة مفهوم الهوية الوطنية 

خالل  من  الطالب  تجربة  التساع  نظرا 

السياسية  األطياف  مبختلف  احتكاكه 

الوعي  ويزداد  الجامعة  داخل  العاملة 

لدى  املفهوم  ه��ذا  تشكيل  بأهمية 

الطالب الجامعي حيث يعود منبع هذا 

إىل نظرية مونتيسكيو التي تشري إىل أن 

فيام  تؤلف  االجتامعية  الحياة  مظاهر 

وأشار  متسقة  متامسكة  وح��دة  بينها 

واالقتصادي  السيايس  الرتكيب  أن  إىل 

والدين واملناخ وحجم السكان والعادات 

والتقاليد وغريها يشكل يف جوهره فكرة 

البناء االجتامعي.

الحركات  نشاطات  يف  االن��خ��راط 

مرحلة  يف  يأيت  كونه  وبحكم  الطالبية، 

الهوية،  ملفهوم  جًدا  حساسة  تطورية 

يشكل نقلة نوعية أكرث عمًقا ومفعولية 

للهوية  والبلورة  والصقل  االستكشاف  يف 

القومية لدى الطالب املنخرطني يف هذه 

الظرف  ففي  ذلك  كل  وفوق  األح��زاب، 

الجامعي الجديد، يتوافر رشطان مهامن 

الهوية  تطور  س��ريورة  حيث  من  ج��ًدا 

االجتامعي  التفاعل  وه��ام:  الوطنية، 

ال��واح��د يف  الجيل  أب��ن��اء  ب��ني  امل��ب��ارش 

املضمون  اختيار  يف  والحرية  الجامعة، 

الفكري والسيايس واأليديولوجي للنقاش 

جهاز  رقابة  عني  عن  بعيًدا  وال��ح��وار 

التعليم الرسمي من جهة أخرى.

مفهوم  بني  الجدلية  العالقة  وهذه 

الهوية الوطنية وبني املشاركة يف فعاليات 

تكون  أن  مبعنى  الطالبية،  الحركات 

دافًعا نحو  الوطنية نفسها عامال  الهوية 

خوض العمل الطاليب من جهة، ويف نفس 

الوقت هي عامل يتم تطوره من خالل 

تعزز  أخ��رى،  جهة  من  الطاليب  العمل 

الرتبوي  الدور  حول  الواضح  االستنتاج 

تطوير  عىل  فعالوة  الطالبية.  للحركة 

للحركات  فإن  ذاتها،  الوطنية  الهوية 

التوافق  تعزيز  يف  أساسيًا  دوًرا  الطالبية 

للحركة  املنضمني  الطالب  لدى  النفيس 

الحزيب  النشاط  بعدميي  الطالبية مقارنة 

بشكل  الطالب  عند  النفيس  وللتوافق 

التنمية السياسية  عام عالقة مبارشة مع 

واملشاركة الفعالة للطالب.

الطاليب  العمل  أن  والجديربالذكر 

من  يتم  سياسيًا  جامعيًا  عمال  بصفته 

طالبية  تنظيامت  يف  العضوية  خ��الل 

املختلفة،  الفكرية  مشاربها  لها  سياسية 

هذه  أهمية  عند  التوقف  من  بد  فال 

األطر السياسية يف إغناء الساحة الطالبية 

حجر  يشكل  والذي  السيايس  بالنقاش 

للطالب  السياسية  للمشاركة  الزاوية 

داخل الجامعة.

يومي  سلوك  الوطنية  الهوية  إن 

يف  املشاركة  فإن  بالتايل  الفرد،  ينتهجه 

الحركات  خالل  من  جامعية  نشاطات 

الطالبية من أجل القضية الوطنية ينمى 

من  باالنتامء  الشعور  الطالب  داخ��ل 

الطالب  مشاركة  أن  الباحث  يرى  هنا 

يشكل  الطالبية  الحركات  نشاطات  يف 

استكشاف  يف  مهاًم  جديًدا  منعطًفا 

مفهوم هويتهم الوطنية وترسيخه بصورة 

أكرث عمًقا وشمولية. وتشري الدراسات إىل 

أن الحركات الطالبية بأنشطتها املختلفة 

تسهم يف تنمية الطلبة سياسيًا وتزيد من 

مشاركتهم يف القضايا السياسية املختلفة، 

ويف هذا الصدد تؤدي األنشطة الطالبية 

والندوات  واملهرجانات  كاالنتخابات 

الثقافية واللقاءات السياسية دوًرا كبريا يف 

تنمية الشخصية التي تؤدي إىل مشاركة 

الطلبة سياسيًا يف داخل الجامعة.

اإلدارة  تعد  الجامعية:  اإلدارة  د� 

الجامعية التي تتوىل مهمة تسيري شؤون 

نظام  وتطوير  العايل  التعليم  مؤسسات 

املهمة  الوسائل  إح��دى  فيها  العمل 

املناسب  املناخ  توفري  عىل  تعمل  التي 

بشكل  فيها  التعليمية  العملية  لتتم 

يضمن إحداث تنمية حقيقية يف جميع 

اإلدارة  عاتق  ع��ىل  وتقع  امل��ج��االت، 

القوانني  كوضع  مهام جسيمة  الجامعية 

العالقة بني  التي تحكم طبيعة  واللوائح 

كام  فيها،  والعاملني  والطلبة  الجامعة 

املناهج  وضع  مهمة  عاتقها  عىل  تقع 

االحتياجات  مع  يتوافق  مبا  الجامعية 

إليه  تنتمي  الذي  للمجتمع  التنموية 

أن  عليها  يفرض  مام  الجامعة،  ه��ذه 

تستمد فلسفتها الرتبوية من فلسفة هذا 

من  هويتها  وتكتسب  وقيمه،  املجتمع 

هوية هذا املجتمع، وتسعى إىل تطويرها 
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ومن  الحديث  العرص  متطلبات  حسب 

ثم نقلها إىل األجيال القادمة مع الحفاظ 

تشكل  التي  األساسية  امل��ب��ادئ  ع��ىل 

اإلدارة  دور  إن  الوطنية،  املجتمع  هوية 

عنارص  أدوار  مع  متداخل  الجامعية 

عن  الحديث  ميكن  فال  العايل  التعليم 

املناهج الجامعية مبنأى عن دور اإلدارة 

وتطويرها  املناهج  تصميم  يف  الجامعية 

وتعديلها وفق احتياجات املجتمع، ومن 

اإلدارة  دور  أهمية  للباحث  يتضح  هنا 

التعليم  بعنارص  التحكم  يف  الجامعية 

تحقيق  يف  وتساعدها  األخ��رى  العايل 

األهداف  إىل  باإلضافة  التنموية  أهدافها 

العلمية واألكادميية.

الجامعة  موجهات  سابعا: 
ي تعليم قيم المواطنة:

�ف

إذا كانت املؤسسات الجامعية تؤدي 

والبحث  التدريس  يف  التقليدية  أدوارها 

تقع  فعليها  املجتمع،  وخدمة  العلمي 

مسؤولية الرتبية عىل املواطنة يك يصبح 

يف  بآرائه  يشارك  أن  عىل  قادرا  املتعلم 

وأن  املشاركة،  تتطلب  التي  املواقف 

يتحدث بجرأة وأن ميارس حكام أخالقيا 

استعامله  عىل  بناء  ذلك  وكل  نقديا،  أو 

للحوار العقيل واملنطقي، وعىل االحتكام 

تجاه  زمالئه  استجابات  تصنيف  يف  إليه 

وليك  نزاعية،  صبغة  ذات  وضعية  أية 

يكون قادرا عىل أن يقرر ويتساءل حول 

اآلخرين،  وعىل  ذاته  عىل  قراراته  أثر 

وكذا عىل البيئة، وأن ميارس انفتاحا عىل 

ويبدي  يتوافق  وأن  الجديدة،  األفكار 

اهتاممه بإنتاج غريه، وأن يقرتح مشاريع 

ومسؤولية  وحرية  وعي  بكل  وينخرط 

ما  وبقدر  غريه،  مشاريع  يف  ومساواة 

تأسيس  إىل  املواطنة  عىل  الرتبية  ترمي 

مشاعر وأحاسيس ترتبط بقيمة املواطنة، 

بقدر ما تعد هذه الرتبية غري مرتكزة عىل 

املعارف، ألنها تربية قيمية بالدرجة األوىل 

 .)2005 )املنجرة،  السلوك  نحو  تتجه 

املدارس،  يف  للمواطنة  تعليم  أول  وكان 

دول  أغلب  أقرت  الوقت،  مبرور  ولكن 

الفرتة  يف  املواطنة  تعليم  بأهمية  العامل 

اعتبار  عىل  عاما   16 تيل  التي  العمرية 

أنه السن األقرب إىل املشاركة السياسية 

بالتعليم  واألح��ق  القانونية  واملواطنة 

يف  املواطنة  اندرجت  وبذلك  والتأهيل 

الجامعات،  من  كثري  وأنشطة  مناهج 

كيفية  الجدل حول  بدأ  الشأن  هذا  ويف 

هذه  مثل  فاعلية  وضامن  بذلك  القيام 

إىل  اإلسهامات  معظم  وأشارت  الربامج، 

بشكل  الجامعات  يف  املواطنة  تعليم  أن 

فّعال يسهم يف صياغة شخصية الطالب 

أكادميية تستند  برامج  يتطلب  وأن هذا 

من  أي  تقليدية  غري  تعليمية  أمناط  إىل 

الجامعة،  االنخراط يف  عرب  التعلم  خالل 

وقد كان هذا هو األساس لسيادة اتجاه 

دويل يف تعليم املواطنة يركز عىل أهمية 

يف  واالنخراط  الجامعة  إطار  يف  العمل 

من  عديد  ويقدم  الطوعية  املنظامت 

الجامعات حول العامل اآلن برامج لتعليم 

املواطنة من خالل توفري فرص ومساحات 

يف  املجتمع،  لخدمة  والطالبات  للطلبة 

إطار إدراك أن هذا التوجه لن يؤيت مثاره 

التفكري  مهارات  تطوير  خالل  من  إال 

واالجتامعي  السيايس  والتحليل  النقدي 

األمر  استقر  هذا  وعىل  الطالب،  لدى 

هو  املواطنة  لتعليم  األساليب  أنجع  أن 

الجمع بني املهارات األكادميية والخربات 

الحياتية )عديل، 2016(.

عىل  امل��واط��ن��ة  ت��ق��وم  حيث   

ومعرفة  أنفسنا  معرفة  الحقة  املعرفة 

معطيات  مع  وتفاعلنا  حولنا  يجري  ما 

التامسك  تحقيق  يف  يساهم  مام  عرصنا 

االجتامعي داخل املجتمع والعمل وفق 

األقىص  الحد  إىل  واستعداداتنا  قدراتنا 

وتكون  إمكانياتنا،  له  تؤهلنا  ال��ذي 

الفردية  عن  باالبتعاد  الحقة  املواطنة 

من  والعمل  الوطن  مبصلحة  واالهتامم 

أجل نهضته وتقدمه للوصول إىل مرحلة 

عليها  يطلق  ما  أو  متقدمة  حرضية 

»املدنية«، ويتحقق هذا األمر من خالل 

التعليم  مؤسسات  تقدمها  التي  األدوار 

بني  والتواصل  التقارب  العايل يف تحقيق 

مبثابة  فهي  التدريس،  وهيئة  الطلبة 

االنشغاالت  أهم  وطرح  للتواصل  فضاء 

والقضايا املجتمعية التي يدرسها البحث 

املعاش  الواقع  من  واملستمدة  العلمي 

بني  اتصال  عالقة  فتتولد  للمجتمع، 

عندهم  ينمي  ما  وأساتذتهم  الطلبة 

الرشاكة  مبادئ  ويكسبهم  التعاون  روح 

شعورهم  ويعزز  بينهم  فيام  والشفافية 

باالنتامء، وبالتايل تتشكل شخصيتهم من 

اكتسبوها  التي  والقيم  املهارات  خالل 

خالل مرحلة التكوين، ومن ثم يصبحون 

قوة فعالة مسؤولة وقادرة عىل الخوض 

لها،  حلول  وإيجاد  املجتمع  مشاكل  يف 

ليست وضعية جاهزة  فاملواطنة  ولذلك 

تتحقق  آلية عندما  ميكن تجليها بصورة 

الرغبة يف ذلك، وإمنا هي سريورة تاريخية 
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يكتسب  وسلوك  مستمرة،  ودينامية 

عندما تتهيأ له الظروف املالمئة، )نارص، 

.)2003

وتعظيم  تعزيز  ف��ك��رة  أن  ك��ام   

مشاركة املواطن كأحد الحلول ملشكالت 

الدميقراطية التمثيلية كانت من العوامل 

يف  املواطنة  بتعليم  لالهتامم  الدافعة 

الجامعات، وتعترب األنشطة التي تقدمها 

الجامعة من العوامل املهمة التي تساهم 

واملواطنة  املدين  الحس  مبادئ  غرس  يف 

يف  للطالب  املجال  تفتح  وأنها  خاصة 

يدرك  وتجعله  واملشاركة،  الحر  التعبري 

تحمل  عىل  ويتدرب  االن��ت��امء،  معنى 

االجتامعية  العالقات  املسؤوليات،ألن 

يف  كبريا  دورا  ت��ؤدي  الجامعة  داخ��ل 

املحافظة عىل الضمري الجمعي للمجتمع، 

التناسق واالنسجام بني  تأمني  من خالل 

األعضاء املرشفني يف الجامعة، من خالل 

فتح املجال للطالب الجامعي يف املجالس 

الثقافية  والجمعيات  البيداغوجية، 

من  وهو  والعلمية  الرياضية  والنوادي 

باالنتامء،  اإلحساس  يحقق  أن  شأنه 

البناء،  النقد  وتعلم  املسؤولية،  وتحمل 

املبادرات  وتثمني  العالقات،  وتنمية 

والثقافية،  العلمية  القيمة  ذات  البناءة 

والبحث  التكوين  عىل  الطلبة  وتشجيع 

باحرتام حدود القانون، أما الروح التي ال 

بد أن يظهرها األستاذ الجامعي لطلبته، 

فال بد أن تقوم عىل احرتام رأي الطالب 

واعتامد  الدرس،  أثناء  له  املجال  وفتح 

العالقات  لتكون  الدميقراطية،  الرتبية 

جيدة  واألساتذة  الطلبة  بني  االجتامعية 

)خضايرية،  واملواطنة  للرتبية  ومحققة 

.)2006

الخاتمة:

بقاؤه  للمجتمع  تحفظ  القيم 

واستمراريته، والحقيقة التاريخية تشهد 

تتحدد  ال  وضعفها  املجتمعات  قوة  أن 

بقاءها  بل  وحدها،  املادية  باملعايري 

مبا  مرهون  واستمراريتها  ووج��وده��ا 

فهي  وخلقية،  قيمية  معايري  من  متثله 

يبنى  التي  السلوكية  واملوجهات  األسس 

عليها تقدم املجتمعات ورقيها، والتي يف 

الحضارية  املسارات  تحديد  يتم  إطارها 

التطور والتمدن  واإلنسانية ورسم معامل 

مؤسسة  بوصفها  والجامعة  البرشي، 

ومسؤوليات  وقيم  رسالة  لها  اجتامعية 

خاصة يف ما يتعلق بتغري القيم وتوجيهها 

بني  الجمع  عىل  والعمل  املجتمع  يف 

املنطلق  ه��ذا  من  وامل��ع��ارصة  األصالة 

تقتيض الحاجة إىل رضورة إعادة االعتبار 

ومحاولة  املعنية  الجامعية  للمؤسسات 

يف  دورها  عىل  سلبا  يؤثر  قد  ما  تجنب 

تشكيل منظومة القيم اإليجابية التي تفي 

لتطلعات  وتستجيب  الحارض  مبتطلبات 

املستقبل، والعمل عىل تنسيق جهودها 

وتفعيل  املدين  املجتمع  مؤسسات  مع 

االيجابية  القيم  استنهاض  يف  دوره��ا 

الداعمة للمستقبل، والعمل عىل غرسها 

االجتامعية بشكل  الفئات  لدى مختلف 

عام، لذلك نقدم بعض االقرتاحات ألجل 

دعم دور الجامعة يف توجيه تغري القيم 

منها:

فعاليات  وتنفيذ  إقامة  رضورة   �

مؤسسات  محيط  يف  دوري��ة  وأنشطة 

الطلبة  بإكساب  تهتم  العايل  التعليم 

املواطنة  قيم  تنمية  مثل  حضارية  قيم 

لديهم.

اإلداريني  األعضاء  تدريب  وجوب   �

واألكادمييني بالجامعة عىل كيفية التعامل 

مع قضايا القيم وتنميتها لدى الطلبة مبا 

يتوافق مع هوية املجتمع.

الدراسية  بالخطط  االه��ت��امم   �

حد  عىل  واإلنسانية  العلمية  للكليات 

سواء تتضمن مفاهيم وقيم تتكامل مع 

تخصصاتهم األكادميية.

التي  الدراسية  املقررات  تكثيف   �

لدى  مامرسة  األقل  القيم  وتعزز  تنمي 

من  واالنسانية  العلمية  الكليات  طلبة 

التثقيفية  واملحارضات  الندوات  خالل 

ترجمتها  عىل  والعمل  العمل،  وورش 

الحياة  وجوانب  العميل  السلوك  يف 

املختلفة.

يوسف ذياب عواد، دليل املسؤولية املجتمعية للجامعات، جامعة القدس املفتوحة، رام الله-فلسطني 2010 م، ص5.  .1
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عبد الحي البوكيىلي

الدين والمجتمع الديمقراطي

ملف العدد

   ملخص :

إلعادة  املقال  هذا  من خالل  نهدف 

بني  النظرية  العالقة  وتأسيس  توضيح 

ملا  نظرا  والدميقراطية،  الدين  مفهوم 

يشوب العالقة بينهام من غموض داخل 

ينتج  ما  اإلسالمية، وهو  العربية  الثقافة 

أو  بإطالق  الدميقراطية  رفض  إّما  عنه 

الغاية  أّن  العلم  مع  بإطالق،  تبّنيها 

منهام واحدة هي السلم والسالم داخل 

املجتمع، فإذا كانت املجتمعات الغربية 

قد حسمت يف العالقة بني املفهومني عىل 

اعتبار أّن الدين شعور وحرية يدخالن يف 

مجال الخاص، وعالقة بني الفرد وخالقه، 

وأّن الدميقراطيّة ال تخرج عن كونها تدبريا 

الدولة، وهو  للحريّات واالختالف داخل 

متناغمني  متكاملني  املفهومني  يجعل  ما 

فإّن  املامرسة.  يف  بل  فقط،  نظريّا  ليس 

األمر عىل خالف ذلك داخل املجتمعات 

تّم  فلقد  اإلسالمية  العربية  وال��دول 

االستبداد  لتكريس  معا  استغاللهام 

العالقة  جعل  طريق  عن  والطغيان، 

بينهام غامضة لدرجة التناقض.

تناولنا هذا املوضوع من خالل ثالثة 

محاور:

ـــن  ـــدي •أوال:مــــــفــــــارقــــــة ال
والدميقراطية

•ثانيا: اإلسالم والدميقراطية

•ثالثا: الدميقراطية

- الكلامت املفاتيح: الدين، املجتمع، 
الدميقراطية، الدولة، اإلسالم

مقّدمة:

من  الدميقراطية  النظرية  تنطلق   

افرتاض: أّن السياسية هي »فّن املمكن« 

بالحل  ترتبط  السياسية  فاملامرسات 

املصالح  رصاع��ات  لحل  ك��أداة  الوسط 

الوسط  الحل  الدولة؛ وتبَني  واملبادئ يف 

الدميقراطية نتج عن الرصاع  النظرية  يف 

إىل  انتهى  الذي  والدولة  الكنيسة  بني 

الدين عىل  بهيمنة  االعرتاف  حل وسط: 

واالقتصادية  السياسية  الحياة  شؤون 

واالجتامعية، وإنكار صالحيته. فربز حل 

وسط يتمثل يف قبول الدين كعالقة خاصة 

بني املرء وربه، وعزله عن شؤون الحياة؛ 

فقامت الدولة عىل عقيدة »فصل الدين 

عن الدولة« )الالئكية(، التي مثلت حال 

وسطا بني رفض الدين بشكل كيل، وبني 

تدّخل الدين يف شؤون الحياة.

ي الفلسفة السياسية
 أستاذ باحث �ف

ي الدين والسياسة، كلية
: دراسات �ف  بمخت�رب

الآداب بنمسيك الدار البيضاء
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لحّل  وسيلة  الوسط  الحّل  أّن  يتّضح 

فالنظام  الدميقراطية؛  ظل  يف  النزاعات 

الدين  فصل  منطلق  من  الدميقراطي 

عن الحياة السياسية، تبنى آلية سياسيّة 

لحّل إشكاالت الرصاع السيايّس املصلحّي 

الوسط،  الحّل  عىل  القائم  وامل��ب��ديّئ، 

املتنازعة عن  األطراف  إرضاء  املتمثل يف 

طريق تقديم التنازالت املتبادلة، »ونظرا 

أحد  يفرض  أالّ  تقتيض  الدميقراطية  ألّن 

منطلق  من  اآلخرين  عىل  نظره  وجهة 

حريّة إبداء الرأي املكفولة للجميع مهام 

ال  العقدي  االلتزام  فإّن  اآلراء،  كانت 

يّتفق والدميقراطّية مطلقا«.1 

يف  مركزيا  مكانا  الحريّة  تحتّل  كام 

الفكرة  فجوهر  الدميقراطية،  النظرية 

التي  الحرية  يتعلق مبفهوم  الدميقراطية 

والسيايس،  اإلنساين  الوجود  غاية  متثل 

والحرية  الدميقراطية.  أساس  فالحرية 

املعيقات  بغياب  تُعرَف  الحالة  هذه  يف 

الخارجيّة، حَرية اإلنسان مرهونة بقدرته 

يتدّخل  أن  دون  أهدافه،  اختيار  عىل 

عىل  بناء  االختيار.  يف  حريّته  يف  أحد 

تقوم  الدميقراطية  فإّن  القاعدة،  هذه 

فحريّة  العقيدة«.  »حريّة  مفهوم  عىل 

يف  الحق  فله  للشعب،  مطلقة  العقيدة 

العقائد واألفكار، وال  اختيار ما شاء من 

حّق للدولة يف منعه من اعتقاد رشيطة 

العقيدة  ألّن  وذلك  اآلخرين.  يؤذي  أالّ 

وفقا للمفهوم الغريب للدين، هي: عالقة 

خاّصة بني املرء وربّه؛ ما دام أنّها تندرج 

للدولة  يجوز  فال  ال��خ��اص،  إط��اره  يف 

التي تؤمن  التدخل فيه مطلقا. فالدولة 

يف  لألفراد  الحق  ترتك  العقيدة  بحريّة 

اعتناق ما شاؤوا، أو باألحرى ال دخل لها 

ألّن  معتقدات،  من  األفراد  يعتنقه  فيام 

املعتقدات مسألة فرديّة شخصيّة.

هذا التناقض الرصيح بني الدميقراطية 

توران«  »أالن  عنه  عرب  ما  هو  والدين 

أّن  برسعة  نستنتج  أن  »ينبغي  بقوله: 

عاملني  إىل  ينتميان  والدين  الدميقراطّية 

نظره  يف  ذلك  يعترب  كام  متناقضني«(2 

من بني أهّم الجداالت الفكريّة يف عرصنا 

فهل  التديّن.  حول  ت��دار  التي  الحايل 

األخالقيّة  املسائل  وضع  املعقول  من 

سياسيّة،  ألغراض  قوسني  بني  والدينيّة 

هويّتنا  عن  الخاّصة  هويّتنا  وفصل 

السياسية؟

الــديــن  ــة  ــارق ــف م أّول: 
والديمقراطية

أالكنيسة ليست وعي طائفي أو نقال 

للتقاليد من طرف رجال الدين املسحيني. 

الروحي  بني  فصل  باألساس  هي  إمن��ا 

والزمني سواء اتخذ الروحي شكال أخالقيا 

واحد  إله  إىل  الدعوة  أو  والنقاء  للنوايا 

ومفارق. ونحن نعرف أّن الحداثة تدعو 

أيضا سلطة  وأنّها  والعلمنة،  العقلنة  إىل 

فالعالقات  االجتامعية.  للمراقبة  وجهاز 

إذن  تقترص  ال  والتحديث  الدين  بني 

انسجامهام  دام  ما  مبارش  تعارض  عىل 

نظر  يف  بسيطة  أشكال  أربعة  يتّخذ 

»توران«:

يف  الديني  التقليد  يتحّول  أّوال: 

الحديثة إىل أخالق  املعلمنة  املجتمعات 

اجتامعية، ويصبح ذا أهميّة كبرية يف تلك 

البالد.

شكال  فرنسا  يف  اتخذ  ك��ام  ثانيا: 

جمهوريا، حيث تالقت القيم الدينية مع 

املعايري االجتامعية.

الكنائس  بفصل  االعرتاف  تّم  ثالثا: 

الواليات  يف  الحال  هو  كام  الدولة  عن 

املتحدة.

من  ينطلق  فال  التحديث،  أّما  رابعا: 

باعث ديني محض، بل يرجع إىل اإلرادة 

أن  الدين  بوسع  يعد  مل  إذ  السياسية. 

يبقى تقليديا وقوة للتعبئة السياسية يف 

ظل املفهوم الحديث للدميقراطية. وحال 

كإيران  اإلسالمية،  الدول  من  مجموعة 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

1 - محمد أحمد عيل مفتي، نقض الجذور الفكرية للدميقراطية الغربية، ط 1، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 2002، ص 49 

2 - أالن توران، ما الدميقراطية، دراسة فلسفية، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 2000، ص 291

المراجع
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بني  السجال  هذا  بوضوح  يتجىل  مثال، 

الدين والدميقراطية.

»أالن  نظر  يف  املدين«  »للدين  ميكن 

توران« أن يكون ذا نتائج دميقراطية عىل 

الدوام، وميكن أن نقلق من املجتمعات 

التي يكون رباطها كله من قيم وأخالق 

يرى  ال  ذلك  من  العكس  وعىل  دينية. 

روحي  ملبدأ  الدعوة  يف  ت��وران«  »أالن 

مع  إيجابية  عالقات  عىل  يحافظ  سام 

تحديث  عىل  تعمل  التي  الدميقراطية 

أو خطر  أّي مشكل  الداخل،  نفسها من 

والدميقراطية  الفردية  الحريّات  عىل 

هذه  يف  الدينية  الفردية  ألّن  عموما. 

الحالة حتى إذا أدت إىل تقّدم امللل، فإنّها 

االمتيازات،  دون  الذين  عن  للدفاع  تأيت 

يف  الفوضوية  ضحايا  ه��م  وال��ذي��ن 

املجتمعات ذات التغيري الرسيع.

�تحديثها  التابعة  املجتمعات  يف  أّما 

أنّه  توران«  »أالن  يرى  منها�  نابعا  ليس 

قوة  جديد  طائفي  فعل  يعطي  حني 

ضد  تكافح  لحركات  عظمى  تحريرية 

مظهر  إال  يتبني  ال  فلم  متسلط،  حكم 

مظاهر  من  سلبية،  األكرث  وهو  واحد، 

العالقات بني الدين والدميقراطية؟ ومل ال 

)بوذيا  الدين  يف  األحيان  أغلب  يف  نرى 

كان أم يهوديا أو إسالميا بشكل خاص( 
قوة للتحرر؟3

أّن  صحيح  ت��وران«  »أالن  يضيف 

أنها  وصفت  أو  دعيت  التي  الحركات 

تتخذ موقفا معارضا من  والتي  أصولية، 

السلطة  توحد  ألن  وتسعى  العلمنة، 

الروحية، والسلطة الزمنية مجددا ومزج 

ظهورا،  األكرث  كانت  بالسياسية،  الدين 

السياسية  األثار  خلقت  التي  هي  وأنها 

أّن  اإلسالمي. غري  العامل  أهمية يف  األكرث 

ال  ت��وران«  »أالن  نظر  يف  دورها  تفسري 

يتعلق  ما  بقدر  الدين،  بطبيعة  يتعلق 

الذي  القومي  الوطني  الكفاح  بأشكال 

انخرطت فيه البلدان اإلسالمية.

لكن يف هذه الحالة يجب أالّ نخلط 

بني التورط السيايس العتقاد ديني، وبني 

قبل سلطة  من  الديني  الرتاث  استخدام 

التأكيد الذي  إّما بشأن  قومية متسلطة؛ 

أو  األديان  إّن  والقائل:  باستمرار،  يرتدد 

خاص،  بشكل  واإلس��الم  منها  البعض 

عن  الزمنية  السلطة  فصل  مبدأ  ترفض 

ال  الروحية، فريتكز عىل مفهوم  السلطة 

يقبل به التاريخ، وكأن التاريخ ليس سوى 

أو  الثقافية،  املرشوعات  تطبيق  حقل 

التي جوهرها  أو االجتامعية،  السياسية، 

فيام وراء التاريخ. لهذا يرى »أالن توران« 

»من الحكمة أكر أن نبحث عن الرشوط 

بتقديس  فيها  حظي  التي  التاريخية 

النظام االجتامعي، أو بخالف ذلك حظي 

فيها االستقالل الذايت نسبيا للزمني عن 
الروحي، أهمية ال بأس بها«4

مع  الحال  هذا  عىل  األمر  كان  إذا 

برفضها  تؤمن  التي  اإلسالمية،  الديانة 

املطلق للفصل بني السلطتني، فإن بداية 

الدميقراطية  بداية  يعترب  بينهام،  الفصل 

»أالن  يقول  هذا  ويف  الحديث.  مبعناها 

توران«:»إن الرصاع بني البابا واالمرباطور، 

أي الفصل بني السلطتني، هو الذي مهد 

الطريق أمام الدميقراطية«5، لكن هذا ال 

ينفي القول بأن حال املسيحية مل يختلف 

من  األخ��رى  الديانات  حال  عن  كثريا 

بني  الجمع  برضورة  القائل  املبدأ  حيث 

السلطتني. إن الكنائس جعلت السلطتني 

تأتلفان بشكل قوي، فدافعت عن الرقابة 

لكن  التقليدية.  للمجتمعات  االجتامعية 

عن  ودفاعها  الربوتستانتية  ظهور  مع 

للدين  ودعمها  الدميقراطية،  الفردية 

التي  الكاثوليكية  االجتامعي عىل خالف 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

املطلقة،  امللكيات  طويل  لوقت  دعمت 

تكون قد فتحت املجال للتحرر.

إّن العالقات بني الدين والدميقراطية 

الدوام  يف نظر »أالن توران« كانت عىل 

معقدة، بل ومتناقضة؛ أّما املشكلة األكرث 

الواضح  االع��رتاف  فهي  اليوم  إلحاحا 

بالنزاع الكيل بني األصولية والدميقراطية. 

غري أنّه من الخطورة أال نرى يف العديد 

من الحركات املنبعثة من الدين، أشكاال 

من الدعوة الدميقراطية لتحرير الشعب، 

حتى ولو كانت تلك الدعوات مستخدمة 

يف الغالب من قبل أنظمة متسلطة ألجل 

دعم سلطتها الخاصة.

عن  تطرفا  األكرث  املدافعني  أن  كام 

»أالن  نظر  يف  يعتقدون  األنوار  فلسفة 

توران« أن الفكر العقالين والعلمي كفيل 

املجتمع  وأن  الدميقراطية،  بدعم  وحده 

شفافا  يكون  أن  ينبغي  الدميقراطي 

موجهة  دعوة  كل  أن  حني  يف  وطبيعيا، 

هي  ت��اري��خ،  أو  ثقافة  أو  شعب  إىل 

لحكومة  وتتحيز  بالقومية  مثقلة  دعوة 

متسلطة، ويجد هذا املوقف ما يعارضه 

»ت��وران«  حسب  الحديث،  التاريخ  يف 

خاص،  بشكل  الالتينية  أمريكا  ويف 

مدنية،  شعبية  حركات  ناضلت  حيث 

ضد  جدوى  أكرث  نضاال  الدين،  تستلهم 

الديكتاتوريات العسكرية، من الطبقات 

يف  مأخوذة  لكنها  املتعلمة،  الوسطى 

الغالب بإغراءات األثرياء واملعونات التي 

املتسلطة،  األنظمة  لها  تقدمها  كانت 

التي تقوم بتعزيز أنظمة السوق.

»أالن  نظر  يف  ننىس  أال  ينبغي  كام 

عندما  يحدث  نفسه،  الخطأ  أن  توران« 

نطلق اسم الدميقراطيني عىل كافة الذين 

أو  االستهالك،  مؤسسات  قيادة  يتولون 

املواصالت الجامهريية، كام يف اعتبارهم 

بالشعب  يتالعبون  دمياغوجيني  جميعا 

الذين  الزعامء  إّن  بتضليله.  ويقومون 

القدمية،  واألنظمة  األولغارشيات  قبلوا 

باسم القوى الشعبيّة، اعتقدوا يف الغالب، 

ديكتاتورية  ب���رضورة  البداية  ومنذ 

قومية  حكومة  رضورة  أو  الربوليتاريا، 

تحررية،  حرب  بقيادة  مكلفة  متسلطة 

مع  تتعارض  طريقا  حينئذ  فاختاروا 

الدميقراطية  الروح  أن  غري  الدميقراطية، 

االحتجاجية  الحركات  غائبة عن  تكن  مل 

عىل  الصعب  من  عليها.  اعتمدوا  التي 

الدميقراطية،  الروح  بني  الفصل  الدوام 

الثوري ألن كل حركة اجتامعية  والفعل 

تحمل يف داخلها حركة اجتامعية مضادة. 

إن ما يغلق الطريق عىل الدميقراطيني هو 

الفاعل  لصالح  االجتامعي  الفاعل  إنكار 

اإللهي، أو الطائفي، أو القومي.

إنّنا نعرف متام املعرفة حجم األخطار 

يقول  الطائفية،  أشكال  لكافة  القصوى 

نرفع  أن  علينا  »ل��ذا  ت���وران«:  »أالن 

الصوت عاليا مؤكدين عىل أنها تتعارض 

نستطيع  ال  أننا  غري  الدميقراطية.  مع 

وبني  طائفية  سياسات  بني  نخلط  أن 

ملقاومة  الثقافية  أو  الدينية  األسباب 

اعتربها  التي  املقاومة  وهي  االضطهاد، 

األساس.  الحقوق  من  واحدة  الليرباليون 

مظاهر  كافة  إىل  املوجهة  اإلدان��ة  أّم��ا 

مناهضة  أنّها  اعتبار  الدينية عىل  الحياة 

أن  شأنها  فمن  للدميقراطية،  ومعادية 

داخل عقالنية  االنغالق  إىل خطر  تؤدي 

الفاعلني  دور  إنكار  إىل  تؤدي  متطرفة 

الثقافية،  وتوجهاتهم  االجتامعيني 

ابتكار  يف  االجتامعية  خالفاتهم  مثل 

الدميقراطية.6 

ســـــــالم  ثــــانــــيــــا: الإ
والديمقراطية

ل��ق��د ش��ك��ل إش���ك���ال اإلس����الم 

والدميقراطية جوهر النقاش، ملدة زمنية 

نرجعها  أن  ميكن  املسلمني،  بني  طويلة 

3- االن توران، ما الدميقراطية، سبق ذكره، ص 292

4 - نفسه، ص 293

5 - نفسه، ص 293 

6 -  أالن توران، ما الدميقراطية، سبق ذكره، ص 294

المراجع
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بشكل تقريبي إىل سقوط األندلس، وما 

هذا  وجوهر  رشد«،  »ابن  مبحنة  يعرف 

الجدال، يف نظر »سيد القمني« :هو أّن 

كائن  اإلنسان  أن  يفرتضون  الدين  رجال 

أن  مبفرده  مستطاعه  يف  ليس  عاجز 

وال  بجهده،  املعارف  يكتسب  أو  يفكر 

يعرتفون أن هناك أصال معارف يصنعها 

ولذلك  والفهم،  والبحث  بالكشف 

ملصالحه،  مدرك  غري  عندهم  فاإلنسان 

فقهية  قواعد  ألنفسهم  وضعوا  ولذلك 

التفكري، ألنه رمبا  متنع هذا اإلنسان من 

صادم بذلك معلوما من الدين بالرضورة 

شأن  يف  اجتهد  ألنه  أو  املوت،  فاستحق 

يخالف نصا قطعيا قال قراره مسبقا يف 

عقال  ميلك  فاإلنسان  لذلك  الشأن،  هذا 

بصنع  االستقالل  ميكنه  ال  تابعا  قارصا 

قوانني تناسب ظروف الحياة املتغرية، وال 

إىل  الرجوع  بدون  قرارا  يتخذ  أن  ميكنه 

أهل الدين للتفسري وللفتوى، ألنه عاجز 
وفاقد لألهلية باملرة.7

النظر هذه،  انطلقنا من وجهة  وإذا 

الدميقراطية،  الحديث عن  فإنه ال ميكن 

ألن أي رفض، فهو رفض لقانون ساموي، 

وهذا كفر وخروج عن امللة، وإن الحظنا 

املتدينة  الجامعات  بعض  رفض  أحيانا 

لقانون ما، فليس بسب أن القانون ظامل، 

ولكن ألنه يخالف رشع الله. وهذه بعض 

األدلة املقتبسة من القرآن التي يدعمون 

بها وجهات نظرهم: يقول تعاىل:﴿ أََولَْم 

أَطْرَاِفَها  ِمْن  نَنُقُصَها  اأْلَرَْض  نَأيِْت  أَنَّا  يََرْوا 

يُع  َب لُِحْكِمِه َوُهَو رَسِ َواللَُّه يَْحُكُم اَل ُمَعقِّ

﴿أَْم   .41 اآلية  الرعد،  ﴾سورة  الِْحَساِب 

لَْم  َما  يِن  الدِّ َن  مِّ لَُهم  رَشَُعوا  رُشَكَاُء  لَُهْم 

يَأَْذن ِبِه اللَُّه ﴾الشورى 21.﴿ َما تَْعبُُدوَن 

أَنتُْم  يْتُُموَها  َسمَّ أَْس��اَمء  إاِلَّ  ُدونِ��ِه  ِمن 

ا أَنزََل اللُّه ِبَها ِمن ُسلْطَاٍن إِِن  َوآبَآُؤكُم مَّ

يَّاُه َذلَِك  الُْحْكُم إاِلَّ لِلِّه أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاِلَّ إِ

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس الَ يَْعلَُموَن  الدِّ

ِمن  ُدونِ��ِه  ن  مِّ لَُهم  َما   ﴿.40 ﴾يوسف 

أََحًدا﴾الكهف  ُحْكِمِه  يِف  يرُْشُِك  َواَل  َويِلٍّ 

إاِلَّ  ُهَو  إِْن  الَْهَوى  َعِن  يَْنِطُق  َوَما   ﴿.26

َوْحٌي يُوَحى َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى ﴾النجم 

3.﴿ فاََل َوَربَِّك اَل يُْؤِمُنوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك 

ِفياَم َشَجَر بَيَْنُهْم ثُمَّ اَل يَِجُدوا يِف أَنُْفِسِهْم 

تَْسلِياًم  َويَُسلُِّموا  قََضيَْت  ِمامَّ  َحرًَجا 

﴾النساء 65﴿ َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة 

يَُكوَن  أَْن  أَْم��راً  َورَُسولُُه  اللَُّه  قََض  إَِذا 

اللََّه  يَْعِص  َوَمْن  أَْمرِِهْم  ِمْن  الِْخرَيَُة  لَُهُم 

﴾األحزاب  َورَُسولَُه فََقْد َضلَّ َضاَلالً ُمِبيناً 

36.﴿ َوأَِن اْحُكْم بَيَْنُهْم مِبَا أَنْزََل اللَُّه َواَل 

يَْفِتُنوَك  أَْن  َواْحَذرُْهْم  أَْهَواَءُهْم  تَتَِّبْع 

تََولَّْوا  فَِإْن  إِلَيَْك  اللَُّه  أَنْزََل  َما  بَْعِض  َعْن 

ِببَْعِض  يُِصيبَُهْم  أَْن  اللَُّه  يُِريُد  َا  أمَنَّ فَاْعلَْم 

لََفاِسُقوَن  النَّاِس  ِمَن  كَِثريًا  َوإِنَّ  ُذنُوِبِهْم 

يَبُْغوَن  الَْجاِهلِيَِّة  أَفَُحْكَم  ﴾املائدة 49.﴿ 

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكاًم لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن 
﴾املائدة 50. 8

مبدأ  عىل  تقوم  الدميقراطية  أن  كام 

أساس يتجىل يف الحرية الفردية والحرية 

يف اختيار العقيدة، وهذا يتناقض متاما مع 

حد الردة، لقوله صىل الله عليه وسلم:« 
من بدل دينه فاقتلوه«*.9

املسلمني  بتخيل  يشهد  الواقع  لكن 

لصالح  وال��ع��ل��م،  العقل  منطق  ع��ن 

حسب  وتأويلها  لآليات،  الحريف  النقل 

العادل،  غري  املستبد  ورغبات  متطلبات 

انحطاط األمة اإلسالمية عموما  أدى إىل 

يالحظ  وما  املستويات،  جميع  وعىل 

بتطورها  تجاوزتنا  اإلنسانية  أن  هو 

مرحلة  إىل  العلمي  ومنهجها  املعريف 

عند  زلنا  ما  ونحن  ال��راق��ي،  اإلنسان 

»سيد  حسب  ألنهم  الطبيعة.  مرحلة 

بالدنا  يف  اإلنسان  منو  يوقفون  القمني« 

نحو الرشد ويحرمون عليه إدارة شؤونه 

بنفسه، ووضع ترشيعاته مبا يناسبه، ألن 

هناك من هو أدرى مبصالحه من رجال 

زالوا يف بالدنا  ما  الذين  املحرتفني  الدين 

األبدية  األزلية  نظرتهم هي  أن  يؤكدون 

التي خلقت  زمان ومكان  لكل  الصالحة 

يوم خلق اإلنسان ولن تسقط حتى قيام 
الساعة.10

املسلمني«  »اإلخ����وان  دخ��ول  إن 

هو  السيايس،  الفعل  يف  وانخراطهم 

أجل  من  القمني«  »سيد  نظر  يف  فقط 

صناديق  دميقراطية  يف  كأعضاء  قبولهم 

برشوط  تقيدهم  دون  االنتخابات، 

ترشيع  كحق  الحقوقية،  الدميقراطية 

ألنه  يرفضونه  ما  وهو  ألنفسهم،  البرش 

ال حكم إال لله، وكحق املرأة يف شخصية 

إنسانية كاملة ذات أهلية تامة، وهو ما 

الله، وكحق  يتعارض عندهم مع حدود 

االعتقاد، وهو ما ال يتفق مع حد الردة 

...الخ.

إجراءات  »ليست  الدميقراطية  لكن 

عملية شكلية تختزل يف صورة انتخابات 

وإمنا  وغريها،  للسلطة  وت��داول  دورية 

رشوط  عىل  قائم  للحياة  نظام  هي 

النظرة  عىل  قائم  جوهرها  موضوعية 

الفكر  من  املستمدة  لإلنسان  الفردية 

البناء  غاية  الفرد  يجعل  الذي  الليربايل 
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االجتامعي«.11

إّن التعّدد وإمكانية االختالف العقدي 

مجتمع  لقيام  مسبقني  رشطني  يعدان 

بحق  يقر  ال  الذي  فاملجتمع  دميقراطي، 

شاؤوا  كيفام  للجميع  العبادة  حرية  أو 

هذا  من  دميقراطيا.  يكون  أن  يصلح  ال 

املنطلق يرى »محمد أحمد عيل مفتي« 

عىل سبيل املثال، »أن الدميقراطية نظام 

ال ديني منبثق عن تصّور عن الحياة قائم 

عىل فصل الدين عن الدنيا، ويسعى إىل 

بناء النظام السيايس عىل قاعدتني: قاعدة 

وقاعدة  العقيدة،  تجاه  الدولة  حيادية 

تعني  والتي  عليها  املرتتبة  األمة  سيادة 

الحياة  نظام  تبني  يف  املطلق  األمة  حق 
الذي تراه مناسبا«.12

بالرغم من ذلك، أي رفضهم )اإلخوان 

فإن  الدميقراطية  ملفهوم  املسلمني( 

هذه األخرية تقبل رفضهم هذا ملبادئها، 

نفسها،  مبادئها  باسم  لها  وإقصائهم 

مفارقة  ك��ارل«  »بوبر  س��امه  ما  وه��و 

الدميقراطية. أو كمن يرشب السم ويعلم 

ما  السم  للوعد برشب  إخالصا  سم،  أنه 

ويعني  الدميقراطي،  الفعل  داخل  دام 

القمني«  »سيد  حسب  سلفا  القبول 

بعلمنا أنهم سينقلبون عىل الدميقراطية 

وفق رشيعة ساموية معلنة سلفا ترفض 

تستطيع  أن  دون  وأيضا  الدميقراطية، 

االحتجاج )العصيان املدين منوذج(. ومع 

كمناخنا  ومناخ  اليوم  بالدنا  كحال  حال 

الدميقراطية  املغامرة  هذه  فإن  الفكري 

غري مضمونة العواقب بإطالق ومرفوضة 
بإطالق. 13

ومن بني أهم املربرات التي يستندون 

الدميقراطية  ملبادئ  رفضهم  يف  عليها 

هو  وه��ذا  الدين،  عن  تبتعد  أنها  هو 

القول  صح  وإن  نظرهم  يف  تخلفنا  رس 

»انتقام الله« منا، يف حني تقرب الشباب 

املسيحي واليهودي من دينهم هو سبب 

تقدمهم، لكن ما يالحظ هو أن شبابهم 

وما  بأنفسهم،  شؤونهم  لتدبري  يلتجئون 

يرونه صالح لهم، وابتعادهم عن الدين 

فيام يتعلق بالشؤون الدنيوية عىل أساس 

تقدم  أن  كام  ف��ردي،  شعور  الدين  أن 

العقود  يف  اإلسالمية  الحضارة  وازده��ار 

مرتبطا  يكن  مل  للهجرة،  األوىل  األرب��ع 

مبدى إميانهم، بل مبدى استخدام عقولهم 

دعاوى  أّن  كام  ومسؤولية.  حرية  بكل 

املسلمني  تخلّف  ترى  التي  الدين  رجال 

لدليل  الدين،  عن  ابتعادهم  إىل  راجعا 

ضدهم ألنهم هم الذين فوضوا أنفسهم 

وشبابه.  الدين  لهذا  وحامة  كمدافعني 

فمن الذي جعل الشباب إذن يف نظرهم 

يستطيعوا  مل  وملاذا  الدين؟  عن  يبتعد 

ليس  املسلمني؟  إميان شباب  التحكم يف 

لهم من جواب سوى القول إن اإلميان يف 

القلب، وال ميكن معرفة املؤمن من غريه. 

أليس هذا هو جوهر الدميقراطية القامئة 

عىل حرية العقيدة والرأي. فلامذا توجد 

بهيئة  يسمى  ما  أو  التفتيش،  محاكم 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كيف 

مثال،  املصيل  أن  تعرف  أن  الهيئة  لهذه 

التزم برشوط الوضوء كامال وأن وضوءه 

وصالته وإسالمه ليس باطال، خاّصة وأن 

من أهم رشوط اإلميان »النية«؟ 

وتقدمها  ما  دول��ة  تخلف  رس  إن 

إىل  بل  الدين،  إىل  يرجع  ال  نظرنا  يف 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف
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مصالح  أجل  من  للدين،  استخدامها 

أجل  من  وسيلة  له  وجعلها  شخصية، 

مرشعا  ومتهام،  قاضيا  الحاكم،  تنصيب 

األمر  وهذا  نفسه.  الوقت  يف  ومنفذا 

يتناىف وكل رشيعة سواء كانت دينية أو 

دنيوية، ألنه ال أحد يؤمن بالحرية ميكن 

لوحظ  وإن  الوضع،  باستمرار  يقبل  أن 

أحيانا الركون واالستسالم كام هو الشأن 

يف عاملنا.

الكيفية  يف  تكمن  الخطورة  لكن 

التي ميكن من خاللها تصحيح األوضاع، 

سببا  فعال  يكون  أن  للدين  ميكن  هل 

القبول  بد من  أم ال  املشكل والحل؟  يف 

الدميقراطية؟  أي  األخر،  والرأي  بالرأي 

وهل الدميقراطية تعني حقا التخيل عن 

الدين؟

ــا: الــديــمــقــراطــيــة  ــث ــال ث
والدين

 إّن فصل الكنيسة عن الدولة، وفصل 

الدين عن السياسية، قدم دافعا لتعظيم 

السياسية، إىل درجة وصول هذا اإلنسان 

وضع  الدين�إىل  رجال  نظر  �يف  القارص 

يف  التغيري  هذا  إّن  به.  الخاصة  قوانينه 

البتكار  األس��اس  املخترب  هو  السيادة 

التي  اللحظة  من  وانطالقا  الدميقراطية. 

يف  أصبح  الدميقراطيّة،  ابتكار  فيها  تّم 

نظر »مارسيل غوشيه« من الصعب عىل 

أحدنا �باعتباره مواطنا�أن يتصور نفسه 

مسريا من قبل العامل اآلخر.

صنع  من  هي  اإلن��س��ان  دول��ة  إن 

املؤمن  نظر  يف  يعترب  بينام  اإلن��س��ان 

الذي  الرتتيب  يف  الله  فكرة  إرشاك  عدم 

كفرا،  تفرقنا  التي  القالقل  ويف  يجمعنا 

غوشيه«  »مارسيل  نظر  يف  أصبحنا  لقد 

مفرطني  دميقراطيني  شديد،  باختصار 

بالخروج  القول  لكن  التجريد14.  يف 

املعتقد  عن  التخيل  يعني  ال  الدين  عن 

الديني يف نظر »مارسيل غوشيه«، وإمنا 

بحد  فيه  الدين  يكون  عامل  من  الخروج 

ذاته منظام بنيويا، يوجه الشكل السيايس 

االقتصادية  البنية  ويعني  للمجتمعات، 

من  الخروج  »إن  االجتامعي،  للرباط 

الدين هو يف املحصلة االنتقال إىل عامل 

األديان فيه، ولكن ضمن  يستمر وجود 

تعد  مل  جامعي  وتنظيم  سيايس  شكل 

هناك  كان  وإن  بتحديدهام«.15  تعنى 

وهي  الديني،  عىل  للسيايس  تفوق 

الغرب،  مع  الرشق  فيها  يشرتك  خاصية 

التي  العلمنة  عن  الحديث  عند  أنه  إال 

الدين  ألّن  وازدهرت،  الغرب  يف  ظهرت 

يف  فإنّه  السياسة،  عن  مستقال  أصبح 

عن  السيايس،  املدى  تحديد  تّم  الرشق 

طريق إنشاء إمرباطورية ترتبط بتعريف 

الناس أن يطيعوا،  اإلميان الجديد، فعىل 

وعىل الخلفاء واألمراء أن يحرتموا رشيعة 

الله، تحت إرشاف العلامء، والعلامء هنا 

رجال الدين.

وإذا كان ارتباط الدميقراطية بالعلمنة 

رضوريا للقول بدولة ما أنها دميقراطية، 

تر  مل  الدميقراطية  إن  القول:  فيمكن 

النور حتى يومنا هذا يف بالد اإلسالم؛ أم 

فتحول  بالديني  تغليفه  تم  السيايس  أن 

الدين إىل أيديولوجيا. وميكن أن نالحظ 

الشيعة، وهي ال تختلف عن  هنا نشأة 

أي فرق أخرى يف اإلسالم. فهي بدت ومنذ 

انطالقها حركة سياسية أكرث منها دينية. 

يزال  ال  الذي  السني_الشيعي  والخالف 

إيديولوجية  أزمة  يشكل  هذا  يومنا  إىل 

باالنقسام  شبيه  اإلسالمي،  املجتمع  يف 

القرن  بداية  يف  الكنيسة  عرفته  الذي 

انقسام  إىل  أدى  وال��ذي  عرش  الحادي 
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العامل املسيحي إىل كنيسة رشقية وكنيسة 

للدميقراطية  ال ميكن  الواقع  ويف  غربية. 

عن  مبعزل  تسود  أن  الغريب،  مبفهومها 

حتى  للعلامنية�  ميكن  وال  العلامنية؛ 

اآلن عىل األقل� أن تظهر يف ظل اإلسالم. 

بني  يقوم  اليوم  نشهده  الذي  فالرصاع 

التحديثيني  واألصوليني،  الدميقراطيني 

وهو  والسلفيني.  اإلحيائيني  والتقليديني، 

يدور  رصاعا  يكون  أن  عىل  جدا  بعيد 

العلامنيني  بني  أو  والدين،  العلمنة  بني 

واإلسالميني. يف هذا اإلطار يرى »نجيب 

اإلسالم  بني  املنافسة  أن  مثال  محفوظ« 

متكامل  كمذهب  الغربية  والدميقراطية 

من النظرية والتطبيقات اعرتف بحقوق 

ال��ح��ر، وحقق  واالق��ت��ص��اد  اإلن��س��ان، 

األمر  التقدم،  ميدان  يف  رائعة  إنجازات 

ينفض  مناضال  يقف  اإلسالم  الذي جعل 

يف  عميق  طويل  نوم  أث��ار  جفينه  عن 

يضيف  شك  وال  والتأخر.  الجمود  ظالم 

بتأخره  يشعر  أنه  محفوظ«  »نجيب 

العلم  يف  الحديثة  الحضارة  مجاالت  يف 

املادية. ويشعر يف  والتكنولوجيا، والقوة 

وتراثه  التاريخي  بكربيائه  نفسه  الوقت 

املجيد، فيضاعف ذلك من أزمته ويدفعه 

ما خرسه،  لتعويض  الدؤوب  التفكري  إىل 

مبا  ذاته  يحّقق  ثم  فاته،  ما  واس��رتداد 

يتناسب مع رسالته. ولعله �يقول نجيب 

تناقض  يف  نفسه  يجد  »ال  محفوظ�: 

إن  أجل  الغربية،  الدميقراطية  مع  حاد 

النظام  عن  يختلف  االقتصادي  نظامه 

الغربية،  الدميقراطية  ولكن  الرأساميل، 

حريتها  ترجمة  وميكن  الدين،  تنفي  ال 

السياسية إىل مبدأ الشورى«16.

أّما يف الغرب فالرصاع اليوم يدور بني 

بلغت  أن  بعد  املدين  واملجتمع  الدولة 

عملية الفصل بني الحقل املدين والحقل 

تم  أن  وبعد  األق��ىص،  حدها  السيايس 

الدميقراطية؛  يف  للدين  الكامل  االندماج 

أم أن هذه املقارنة هي ظلم لإلسالم كام 

اإلسالم  يظلم  هويدي:»  فهمي  يقول 

بالدميقراطية،  يقارن  عندما  مرة  مرتني، 

ومرة عندما يقال إنه ضد الدميقراطية، 

وادعاء  خاطئة،  اإلثنني  بني  املقارنة  إذ 

التنايف خطيئة«17.

اإلسالم_  _وليس  املسلمني  فموقف 

من الدميقراطية يشكل يف نظر »هويدي« 

بؤرة التباس، إذ هو مثقل بعبء التاريخ 

دورا  ال��ذاك��رة  وتلعب  كبري،  حد  إىل 

والهواجس،  الشكوك  إث��ارة  يف  حاسام 

ورمبا الرفض واالتهام أيضا. فالدميقراطية 

»هويدي«  يضيف  زمننا  يف  البعض  عند 

إليها كنظام للحكم يقوم عىل  »ال ينظر 

والتعددية  السياسية  واملشاركة  الحرية 

ملرشوع  كرمز  وإمنا  فحسب،  ذلك  وغري 

العرب  بحق  والذل  القهر  مارس  غريب 

اإلعالمي  خطابه  ويعكس  واملسلمني. 

عىل األقل عداءا ظاهرا لإلسالم، ومن ثم 

فإن إنكار الدميقراطية من جانب هؤالء 

ال ينبغي أن يحمل باعتباره رفضا لذاتها، 

للمرشوع  رفض  األمر  حقيقية  يف  ولكنه 

الذي متثله 18.

لقد كانت السلطة يف نظر »مارسيل 

وتفرض  اآلخر  عند  من  منزلة  غوشيه« 

وأعادتها  البرش،  إرادة  فوق  من  نفسها 

الثورة   _ األرض  إىل  الحديثة  الثورات 

اإلنجليزية وبعدها األمريكية، ثم الثورة 

مستوى  ع��ىل  ووضعتها  الفرنسية_ 

اإلن��س��ان، أك��رث من ذل��ك س��وف تعمل 

تنبثق  السلطة  جعل  عىل  الثورات  تلك 

من  بها  اإلتيان  عن  عوضا  الشعب،  من 

فوق، وسوف تجهد عىل إنشائها بناء عىل 

فعل واع ينبع من إرادة املواطنني. كانت 

السلطة تجسد ما يفوق قدرتنا، وهي لن 

لطموحاتنا،  ممثلة  إال  اليوم  بعد  تكون 

غوشيه«  »مارسيل  يقول  ندعوها  سوف 

ب»التمثيلية« أي أنه- باملعنى الحرصي 

آخر  كنه  من  لها  ليس  الكلمة-  لهذه 

التمثيل  رعيتها.  به  متدها  ما  ســوى 

والتمثيل  اآللهة،  زمن  يف  التجسيدي 

ي ي المجتمع المغر�رب
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املتساوين،  املواطنني  عامل  يف  التفوييض 

التي تعمل بشكل  نفسها  العنارص  نجد 

مختلف وبتوزيع مختلف«19.

إن الدميقراطيات املعارصة مل تجد يف 

نظر »مارسيل غوشيه« سبيال لالستقرار إال 

بدءا من اليوم الذي اكتشفت فيه أنّه من 

الرضوري القبول بالفارق من أجل تقدير 

الوفاق، بدال من البحث بال جدوى عن 

التطابق، وهو األمر نفسه الذي مل ينتبه 

وأيضا  املعارصون،  الدميقراطيون  إليه 

نظرهم.  لوجهة  املتعصبون  املسلمون 

إن رصاعهم هذا ال يخدم أيا منهام، أي: 

البحث  باألحرى  لهذا  الدولة.  يخدم  ال 

عن  والبحث  التطابق.  بدل  الوفاق  عن 

الديني  الفهم  لتجديد  الكفيلة  السبل 

بدل التقليد والنقل الحريف األعمى له أو 

رفضه متاما وتبخيسه.

انطالقا من هذا القول يرى »مارسيل 

الدين  من  بالخروج  القول  أن  غوشيه« 

هو  التحديد_  وج��ه  عىل  فرنسا  _يف 

الديني  عىل أبعد تقدير تحويل العنرص 

الدين.  غري  آخ��ر  عنرص  إىل  القديم، 

يف  يطعن  جعله  ال��ذي  السبب  وه��ذا 

)laïcisation(  مختلف أشكال »العلمنة

و»الدنيوة« )sécularisation(، إنّهام يف 

نظره ال يأخذان بالحسبان املؤدى النهايئ 

هذين  أن  إىل  التنبه  ويجب  للسياق، 

إنهام  كنيس.  أصل  من  هام  املفهومني 

الكنسية  املؤسسة  محاولة  من  يأتيان 

فهام  التضاد،  طريق  عن  نفسها  تحديد 

يشريان إىل ما هو ليس كنسيا، وإما إىل 

أنه  يتضح  وما  قوانينها20.  عن  يخرج  ما 

استقالل بينهام، ما هو يف واقع األمر إال 

إيحاء بسيط للعامل البرشي اتجاه التأثري 

األمر  أن  بيد  الديني.  للعامل  الترشيعي 

يتعلق مبا هو أكرث من ذلك بكثري: املسألة 

هي إعادة تأليف العامل البرشي مبجمله 

واالنصهار  االندماج،  إعادة  طريق  عن 

وإعادة التكوين للقضاء عىل هذا العامل، 

خالل آالف السنني.

إن طعن »مارسيل غوشيه« يف أنواع 

يف  يربره  ما  له  و»الدنيوة«  »العلمنة« 

القدرة  لهام  أن  من  الرغم  عىل  نظره، 

عىل  الظاهرة  يصفان  حيث  الوصفية، 

عمق  يلمسان  ال  إنهام  إال  مالئم،  نحو 

الظاهرة التي تشكل أصالة عاملنا.

نواجه  نحن  الوصفية:  الناحية  من 

القرون  يف  غوشيه«  »مارسيل  نظر  يف 

املاضية األخرية، انقالبا من حال الهيمنة 

إىل  الديني  للعامل  والجلية  الكلية 

دور  يجعل  أنه  عنه  القول  درجة ميكننا 

وذلك  وخاصا،  ثانويا  الديني  العامل 

باالرتباط مع ظاهرة أخرى متيز الحداثة 

املجتمع  بني  الفصل  وهي:  السياسية، 

املدين والدولة. نقصد أن العامل الديني 

املؤسسايت  التنظيم  ألن  ثانويا،  أصبح 

يف  املشرتك  للعيش  الشكلية  والقواعد 

نتيجة  أصبحت  السياسية،  الحداثة  ظل 

وبإمكان  وإرادتهم.  املواطنني  لتداول 

موقفهم،  عن  اإلعالن  املواطنني  هؤالء 

الدينية،  قناعتهم  مبوجب  واالختيار 

بأن  املسبق  االعرتاف  أساس  عىل  ولكن 

التنظيم السيايس ال يحدد سلفا بالدين. 

وال  أساسا  ليس  املعنى  بهذا  فالدين 

شائعا. والتنظيم السيايس ال يسبق إرادة 

قناعاتهم  ألن  عليها  يعلو  وال  املواطنني 

تعد شخصية بالرضورة. كذلك ال يخضع 

التنظيم السيايس لغايات دينية: فهو عىل 

تسمح  بطريقة  يفهم  أن  يجب  العكس 

بتعايش غايات متعددة ومرشوعة. بهذا 

املعنى يرى »مارسيل غوشيه« أنّه إن مل 

يوجد فصل قانوين بني الكنيسة والدولة، 

فعىل األقل هناك انفصال من حيث املبدأ 

بني العامل السيايس والعامل الديني، كام 

حيادية  الدولة  تكون  ألن  هناك رضورة 

اتجاه الدين21.

العامل  سلطة  إزاء  التحّرر  هذا  إّن 

بنوع  يتّسم  الحديثة  أوروبا  يف  الديني 

االزدواجية تضفي  االزدواجية، هذه  من 

يف نظر »مارسيل غوشيه« معنى محّددا 

فمن  و«الدنيوة«.  »العلمنة«  ملفاهيم 

بلدان  يف  العلامنية  أوروب��ا  هناك  جهة 

كاثوليكية تتميز باملذهب الواحد، حيث 

نفوذ  من  املتحرر  العام  للحقل  يتح  مل 

الكنيسة الرومانية أن يظهر إالّ عرب تدخل 

إداري، بل تدّخل عميل من قبل السلطة 

تأكد  النزاع  هذا  ضوء  وعىل  السياسية. 

والحقل  والدولة  الكنيسة  بني  الفصل 

والعام  السيايس  الحقل  عن  االجتامعي 

عن الخاص وكلها أجزاء تطمح إىل اتخاذ 

لها بشكل مرتابط ومتزامن. ومن  موقع 

جهة أخرى، هناك أوروبا الدنيوة يف أرض 

الكنائس  إدراج  فيها  رجح  بروتستانتية، 

الوطنية بصورة مستمرة يف الحقل العام، 

ويف  روم��ا.  مع  القطيعة  بفضل  وذل��ك 

نشهد  »إننا  غوشيه:  مارسيل  يقول  هذا 

تحوال  الحالة،  هذه  مثل  يف  باألحرى، 

متزامنا للدين وملختلف مجاالت النشاط 

االنقسامات  تحدث  وهنا،  االجتامعي. 

متشابها  انشقاقا  والحداثة  التقليد  بني 

يف الكنائس والدولة عوضا عن أن تخلق 

انشقاقا بينهام«22.



71
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

رضورة  غوشيه«  »مارسيل  يرى  هنا 

العودة ملسألة العلامنية، متسائال: كيف 

متدينني،  رجال  من  دميقراطيني  نصنع 

صيغة  نفسه  اآلن  يف  نحارب  ونحن 

إّن  للخارج؟  تابعة  سياسة  مبعية  اإلميان 

حتمي  بشكل  أدى  املسألة  هذه  حّل 

حسب »مارسيل غوشيه« إىل قيام صيغة 

أي  االستقاللية،  سياسة  إلدراك  خاصة 

للفكر  كمدخل  العلامنية  قبول  إمكانية 

يكتشف  جعله  ما  وهذا  الدميقراطي، 

نفسه وأن يؤكدها ضمن إطار مجتمعات 

بالغة  أثار  له  كان  مام  باإلميان  مفعمة 

القبول  أي  وأساليبه،  غاياته هو  فهم  يف 

الذايت بالدين وأهميته يف تهذيب سلوك 

الفكر  وجوهر  يتناقض  ال  وهذا  األفراد 

أي  فإن  وهكذا،  والعلامين.  الدميقراطي 

التي  الراديكالية،  الدميقراطية  عن  فكرة 

كانت فرنسا معقال لها، ال ميكن أن تفهم 

إال إزاء نقيضها وتبعا للدور الذي نعطيه 

للدين. إن ما نالحظه اليوم، هو اختفاء 

إىل  واألهمية  القوة  مينح  الذي  الداعم 

يعد  ومل  لنفسه.  املرشع  الرجل  صورة 

أحد باستطاعته أن يؤمن، حتى ولو كان 

يرغب يف ذلك، عىل األقل داخل األرايض 

املسيحية، بأن النظام الذي يجمعنا يأيت 

الفكرة  إن  به.  ويوحدنا  الله  عند  من 

قدرتنا  عن  نكونها  أن  نستطيع  التي 

أساليب  وعن  النظام،  هذا  تحديد  عىل 

جوهريا.  تحوال  تحولت  قد  تطبيقه، 

وهذا ما يغري طبيعة الدميقراطية وموقع 

األديان فيها.

»مارسيل  يقدمه  ال��ذي  الدليل  إن 

الدين  لعالقة  تشخيصه  عن  غوشيه« 

الديني  العامل  انصهار  أو  بالدميقراطية، 

ديانة  ظهور  إىل  أدى  الدميقراطية،  يف 

إنها  الفن«  »بديانة  سامها  جديدة، 

مع  مب��وازاة  ت��ربز  بديلة  أخ��رى  ديانة 

نفسها،  املسلامت  عىل  وتقوم  التاريخ، 

وال تتوقف عن مجاراته والتقاطع معه. 

الغموض نفسه. فمن جهة  إنها تشاركه 

يسهم تكريس الفن يف االعرتاف بالقدرة 

إنسان  هو  فالفنان  التحررية.  البرشية 

إنه  امل��اورايئ،  املنظور  من  بامتياز،  حر 

خاضعا  كونه  من  يتحرر  الذي  الرجل 

الفن  إعالء  سيكمل  ما  ولكن  بفطرته. 

طبيعة  ذو  أنه  هو  اإلمي��ان،  مصاف  إىل 

إنها  متناقضة.  وحتى  بل  متاما،  مختلفة 

من ناحية أخرى، متنح الفن القدرة عىل 

معرفة خاصة ومتفوقة تضعنا من جديد 

اإلطار  وداخل  املتكونة،  الديانات  خارج 

أخرى  بلغة  والالمتييزي،  األويل  الديني 

املستقبل،  عرب  املطلق  نحو  عودة  إنها 

بإمكاننا  التخييل،  موهبة  أمام  أصبحنا 

لألشياء.  الحي  الكيان  بداهة  ندرك  أن 

ولدينا بواسطة الرمز وسيلة بها نصف ما 

هو غري قابل للعرض، ونستعرض الخفي 

من خالل الظاهر، ونجعل ما هو مدرك 

بالعقل ملموسا. ميكن أن نلخص األمر يف 

كلمة واحدة، هو أننا نبتعد من الواقع، 

ونسميه بأسامء أخرى، كفوق طبيعي، أو 

مطلق، أو اإللهي. والفن طريقه األسمى. 

الرومانطيقية  إىل  الفضل  يعود  حيث 

ألول  العقيدة  هذه  صياغة  يف  األملانية 

مرة، وبأسلوب منطقي، ولكن بالفاعلية 

االجتامعية نفسها.

تم  ال��ذي  الفني  الرمز  هذا  أن  إالّ 

لنا  يوفر  ال  الزمن،  من  لقرنني  متجيده 

»مارسيل  حسب  بالوجود  اإلحساس 

غوشيه«، وإن جعلنا ننفتح بعض اليشء 

يف  ما  هو  اليشء  هذا  فإن  اآلخ��ر،  عىل 

مخيلتنا البرشية. وإن كان لديه من أمور 

تدخل  األمور  هذه  فإن  إياها،  يعلمنا 

الستعداداتنا،  الذاتية  الحدود  ضمن 

وبالفراغ،  باألزمة،  الشعور  يأيت  هنا  من 

العلمنة  يصيب  نفسه  االضطراب  وهذا 

كام تفهم تقليديا. ولكّن هذا االضطراب 

وافقنا عىل  إذا  إالّ  معناه  كامل  يأخذ  ال 

للعامل  واضح  إضعاف  مع  متالزم  أنّه 

يتّم  مل  القدمية  العلمنة  ال��دي��ن��ي.إّن 

اإلميان  معدل  ارتفاع  بسبب  تجاوزها 

انجرفت  حسب »مارسيل غوشيه«. لقد 

نضوب  نتيجة  معلمها  تحديد  إعادة  يف 
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تدفقها. ويكمن صميم التناقض يف إعادة 

التحديد هذه التي خصصت مكانا مميزا 

يعيد  فام  قبل.  من  املكبوتة  للديانات 

ذلك  بدا  ومهام  الواجهة،  إىل  األدي��ان 

أعطى  وما  بالذات.  تراجعها  هو  غريبا، 

للعلمنة الصدارة، هو ما يالحظ يف أوروبا 

واملوجة  الديني،  للعامل  إضعاف  من 

االجتامعية ذات املنحى املعاكس القادمة 

ألوروبا،  املجاورة  اإلسالمية  املناطق  من 

والسيايس  األص��ويل  الفوران  هنا  أعني 

)وال��ذي  اإلس��الم  ب��الد  يجري يف  ال��ذي 

الهندويس عىل سبيل  العامل  يصيب أيضا 

املثال( إلزالة اللبس عن عدد من األفكار 

بخفة  تخلط  التي  واملتحزبة  املشوشة 

بضع مجموعات من املسحيني املتدينني، 

الذين هم عالمة منترشة للعرص الجديد 

وبني مناورات »اإلخوان املسلمني« الذين 

لوحة  يف  الله«  »ث��أر  عملهم  يف  ي��رون 

شاملة منبئني بنهاية العامل.

إن هذا املد األصويل يصل إىل أوروبا 

يف نظر »مارسيل غوشيه« من الخارج عىل 

وجه الخصوص، وعن طريق ممثليهم يف 

الديني  الورع  هذا  رغم  لكن  الداخل. 

الذي يالحظ هنا أو هناك، يقر »مارسيل 

ما يشبه ال  أوروبا  ليس يف  أنه  غوشيه« 

التي  الكبرية  من قريب أو بعيد الحمى 

تحرك حوارض العامل الثالث.

املسلمني  املفكرين  بعض  أّن  إالّ 

»كمحمود عباس العقاد«، يرون أن »األمم 

اإلسالمية يف عرصنا، تنهض وتتقدم، وأنها 

خاصة  املرحلة  هذه  يف  تكون  ما  أحوج 

إىل الحرية واإلميان، متفقني، ألن الحرية 

أقرب  حيوانية،  آليّة  حركة  اإلميان  بغري 

الصالح  إىل  منها  والهيجان  الفوىض  إىل 

فالحريّة  غايته«23  إىل  املسدد  والعمل 

هي املبدأ الذي تقوم عليه الدميقراطية 

والحرية  التحديد،  وجه  عىل  الغربية، 

بدون قيود، اإلميان، هي حرية حيوانية 

اإلنسانية،  الحرية  مستوى  إىل  ترقى  وال 

مل  الدميقراطية،  كون  عىل  يدل  وه��ذا 

تتخّل عن الدين.

البسيطة  املقارنة  هذه  من  انطالقا 

بني ما يقع يف بالد اإلسالم وأوروبا، يرى 

العودة  بني  الفرق  غوشيه«  »مارسيل 

الدين؛  إىل  والعودة  الديني،  للعامل 

بتكيف  تسمح  الديني  للعامل  فالعودة 

للحياة  املعارصة  الظروف  مع  اإلمي��ان 

العودة  حني  يف  والشخصية،  االجتامعية 

نظر  يف  تسمح  ال  التقليدي  للدين 

والتكيف  بالتعايش  غوشيه«  »مارسيل 

املستمر مع متطلبات الحياة االجتامعية 

اإلميان،  لتنشيط  يكون  لهذا  املعارصة. 

يف حالة العامل الديني، دور حقيقي يف 

صناعة الفرد، انطالقا من نقيضه، أي من 

التقليد. إنه يحل نظام اإلميان الشخيص 

لقد  والجامعة.  التقاليد  سيادة  محل 

املد  بني  املقارنة  أو  الفن  ديانة  يف  رأينا 

أن  كيف  الجدد،  واملسيحيني  األص��ويل، 

يف  أسهموا  الدين(  )خصوم  العلامنيني 

كل  رغم  الديني،  العامل  إحياء  إعادة 

أن  وكيف  الكنائس،  إلضعاف  املحاوالت 

شيئا  العلامنية  جعل  الكنائس  تهميش 

فشيئا حدثا بدون مبادئ.

 كام أّن التحّول الذي يحصل يف العامل 

التطورات  إىل  يعود  والذي  الدميقراطي، 

السيايس  املجال  يشهدها  التي  العميقة 

يف  الرتتيب  إع��ادة  من  يجري  ما  وإىل 

العام والخاص، هي حركة  العالقات بني 

ومع  نشاطاتها،  علامنية يف  وال  دينية  ال 

ذلك عرضت النموذج الفرنيس التقليدي 

ومن  التحوالت.  هذه  بسبب  لالنحراف 

البلدان  أن  كيف  ن��رى  املنطلق  ه��ذا 

التغيري.  بسهولة  تستقبل  العلامنية، 

الخاص  باإلميان  العام  االعرتاف  فطلب 

ميكن  التحول  هذا  قلب  يف  هو  ال��ذي 

يسبب  أن  غوشيه«  »مارسيل  نظر  يف 

يف  ولكنه  فرنسا،  داخ��ل  اضطرابات 

الثقافة  يف  بالغا  انحرافا  ميثل  املقابل 

الفرنسية24*.

الدين  عن  املقتضب  حديثنا  إن 

والدميقراطية القائم عىل فكرة العلامنية، 

امتد  بل  فقط،  فرنسيا  نقاشا  يكن  مل 

الليربالية  حول  وخصوصا  أمريكا  إىل 

والدميقراطية والدين، والسؤال الذي كان 

مجال نقاش هو: هل من املعقول وضع 

قوسني  بني  والدينية  األخالقية  املسائل 

الخاصة  ألغراض سياسية، وفصل هويتنا 

عن هويتنا السياسية؟

قناعتنا  وض��ع  ب��رضورة  القول  إن 

نحن  إن  قوسني،  بني  والدينية  األخالقية 

أساس  عىل  التعاون  نضمن  أن  أردن��ا 

من  الكبري  واإللحاح  املتبادل؛  االح��رتام 

طرف الليربالية السياسية عىل هذا األمر، 

يثري بدوره سؤاال ال تستطيع اإلجابة عنه 

وفق رشوطها هي، فحتى لو كان اإلقرار 

عىل  االجتامعي  التعاون  ضامن  بأهمية 

أساس االحرتام املتبادل، فام الذي يضمن 

ما  املصلحة من األهمية  أن تكون هذه 

يجعلها تسود دامئا عىل ما ميكن أن يظهر 

من مصالح أخرى منافسة لها داخل نفس 

التصور األخالقي والديني الكيل؟ ويف هذا 

الليربالية  أن  يؤكد  »رولز«  نجد  السياق 

السياسية ال تقوم عىل التشكيك يف مزاعم 

املذاهب الدينية واألخالقية الكلية، لكن 

إذا كانت الليربالية تسمح هكذا بإمكانية 



73
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

23 - عباس محمود العقاد، الدميقراطية يف اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مرص، د ت، ص 7  
24 - )24( مارسيل غوشيه، الدين يف الدميقراطية، سبق ذكره، ص 48

)*( لإلطالع عىل املزيد بخصوص هذا املوضوع ميكن الرجوع اىل الفصل املتعلق، بالدين، الدولة، العلمنة، من الصفحة 49 اىل الصفحة 64، من املصدر نفسه، )مارسيل 
غوشيه، الدين يف الدميقراطية(. وكذا الفصل األخري أيضا املتعلق بحدود دميقراطية الهويات. 

25 - مايكل ساندل، الليربالية وحدود العدالة، ط1، ترجمة محمد هناد، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، 2009، ص 320
26 - )JOHN Rawls, political liberalism, New York: Columbia university press, 1993, p.146, ET p.155.
27-  Ibid. pp. 222-254.
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الهوامش

فكيف  املذاهب،  هذه  من  بعض  صحة 

نستطيع أن مننع أي مذهب أن يفيض إىل 

لها  يسمح  مبكان  اإللزام  من  تكون  قيم 

بنسف القوسني، إن جاز القول، ورجوع 

بالتسامح،  املتصلة  السياسية  القيم 

اإلنصاف والتعاون االجتامعي القائم عىل 

االحرتام املتبادل؟

قد يقول قائل� املقصود جون رولز� 

إن القيم السياسية املنبثقة من املذاهب 

ذوات  تتناول  الكلية  والدينية  األخالقية 

تخص  القيم  هذه  فإن  وعليه  مختلفة. 

والجوانب  القاعدية  املجتمع  بنية 

القيم  تخص  بينام  األساس،  الدستورية 

األخالقية والدينية سرية الشخص يف حياته 

العادية والجمعيات الطوعية التي يختار 

تعلق  إذا  لكن  إليها.  االنضامم  األف��راد 

األمر باالختالف يف موضوع النقاش، فإن 

»مايكل ساندل« ال يرى حاجة إىل مجاراة 

يف  أن  املتكرر  تأكيده  يف  »رول��ز«  جون 

تحكمها  التي  الدستورية  الدميقراطية 

أن  املفروض  »من  السياسية25  الليربالية 

ترجح القيم السياسية عىل ما عداها من 

القيم املنازعة لها«26 هنا يدخل »رولز« 

من  ويعتربها  العام«27،  »العقل  فكرة 

مل  بحيث  السياسية،  الليربالية  مكونات 

املعتقدات  بني  التمييز  املهم  من  يعد 

السياسية  واملربرات  الدينية  املربرات  أو 

التمييز  ولكن  لرولز،  بالنسبة  العلامنية 

بني العقول العامة والعقول غري العامة، 

العقول  إطار  يف  الدين  يدخل  بحيث 

الجامعات  إىل  باإلضافة  العامة،  غري 

والجمعيات العلمية والجامعات املهنية...

بحيث يرى »أن عىل الجميع الدخول يف 

إطار العقل العام، وليس ممثيل الشعب 

املنتخبني والقضاة فقط«28، ومعنى هذا 

تبني  ملمثليهم  وال  للمواطنني  يحق  ال 

خيار سيايس إال إذا كان ميكن تربيره بناء 

العام  التربير  العامة، وعىل  العقول  عىل 

لخيار سيايس أن يكون مبنيا عىل العقل 

األطروحات  عىل  أن  هذا  معنى  العام، 

العقل  إط��ار  يف  تدخل  التي  الدينية 

من  انطالقا  مربراتها  تجد  أن  العام،  غري 

العقل العام، أي اإلرادة العامة للشعب. 

السيايس  أولوية  بوضوح  يبني  وه��ذا 

بالنسبة  الشخصية،  االعتبارات  كل  عىل 

لرولز.

تقدير  نواجهها يف  التي  الصعوبة  إّن 

دون  من  السياسية«  »القيم  أولوية 

الرجوع إىل مزاعم األخالق والدين، يقول 

بوضوح  رؤيتها  ميكن  ساندل«:  »مايكل 

املجادالت  تلك  يف  ننظر  عندما  أكرب 

األخالقية  باملسائل  املتصلة  السياسية 

املسائل  بني  فمن  الخطرية،  والدينية 

املطروحة، يقدم »مايكل ساندل« مثاال، 

يف  اإلجهاض  يف  الحق  مبسألة  يتعلق 

عرصنا29.

)كام كانت يف السابق مسألة العالقة 

التي  الرق  وقضية  الشعبية  السيادة  بني 

أبراهام  بني  واس��ع  نقاش  حولها  دار 

لينكولن وستفني دوغالس(.

إن االخ��ت��الف ال��ح��اد ح��ول ج��واز 

اإلجهاض من الناحية األخالقية والدينية، 

والبحث عن حل سيايس يضع الخالفات 

حال  أي  قوسني�  بني  واألخالقية  الدينية 

مسألة  يبدو  الجانب�  هذا  من  محايدا 

نظر  لكن معرفتنا� يف  األهمية.  غاية  يف 

املعقول  من  كان  إذا  ما  ساندل�  مايكل 

وضع املذاهب األخالقية والدينية الكلية، 

املعنية بهذه املسألة، بن قوسني ألغراض 

كبرية  درجة  إىل  مرهونة  تبقى  سياسية، 

مبعرفة أي من هذه املذاهب عىل حق، 

الكاثوليكية  الكنيسة  مذهب  كان  فإذا 
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تبدأ  اإلن��س��ان  حياة  وكانت  صحيحا 

من  يوم  أول  منذ  األخالقي_  _باملعنى 

الذي  الوقت  مسألة  وضع  فإن  الحمل، 

األخالق  نظر  يف  الحياة  هذه  فيه  تبدأ 

أن  من  أبعد  يصبح  قوسني،  بني  والدين 

األمر  كان  لو  مبا  قياسا  معقوال،  يكون 

مختلفة  مذاهب  بني  بتنازع  متعلقا 

النقطة. وعليه، يقول مايكل  حول هذه 

من  واثقني  نكون  ما  »فبقدر  ساندل: 

األخالقي  باملعنى  مختلف-  الجنني  أن 

من  واثقني  نكون  املولود،  عن  الديني- 

يطرح  للعدالة  سيايس  لتصور  إثباتنا 

من  الجنني  وضع  حول  الجدل  جانبا 

الناحية األخالقية«30.

الليرباليون  سيقدمه  الذي  الرد  أّما 

بالتسامح  املتصلة  القيم  أن  السياسيون، 

كافية  حجة  للمرأة  املتساوية  واملواطنة 

اختيار  بحرية  األخ��رية  لهذه  ل��إلق��رار 

الدولة  أو إجهاضه، وأن  الحمل  مواصلة 

الجدل  يف  التدخل  يف  الحق  لها  ليس 

الوقت  حول  الدائر  والديني  األخالقي، 

الذي تبدأ فيه حياة اإلنسان)*( إن إلحاح 

»جون رولز« عىل هذه الفكرة يعود »إىل 

كون العدالة يف نظره ال تنطبق إال عىل 

»رولز«  أن  عىل  يدل  وهذا  املؤسسات، 

آخرا  تصورا  العدالة  لفكرة  أن  يرى  ال 

التعاقدي لها من  يخرج بها عن التصور 

حيث هي فضيلة مؤسساتية تبلور إجراء 

نحو  عىل  املؤسسات  لتنظيم  منصفا 

العقد  عادل. وهكذا فمن خالل منظور 

األوىل  الوهلة  ومنذ  املجتمع،  إىل  ينظر 

متعاونة،  مجتمعية  ظاهرة  باعتباره 

رهانها األساس إقامة عالقة تعاون، وليس 

عالقات هيمنة بني األفراد املنتمني إليها، 

إذ بفعل بنيتها وغائيتها تكون املؤسسات 

أطرافا  للمجتمع  األساس  للبنية  املشكلة 

تحقيق  إىل  ترمي  تعاون  مغامرة  يف 

املساهمة  الطراف  بني  مشرتكة  فوائد 

فيها.

أن  عىل  ثانية  جهة  من  يلح  كام 

التعاقدي هي ضامن  الغاية من اإلجراء 

خري،  هو  ما  عىل  عادل  هو  ما  أسبقية 

وعيه  عىل  فقط  ليس  واض��ح  فدليل 

النقدي مبزالق سؤال التأسيس، أي عمل 

العقل األخالقي لحظة الترشيع ملوضوع 

العدالة ومبادئها عىل مقتض االعتبارات 

بالخري  املتعلقة  الدينية  أو  الفلسفية 

والسعادة، بل أيضا عىل قناعته وطموحه 

لتدشني آفاق أخرى لألخالقية السياسية، 

الديني؛  املنظور  مع  كلية  تقطع  التي 

لصالح  التأسيس  س��ؤال  بقلب  وذل��ك 

التعاقد«31.  أو  املتبادل  االتفاق  سؤال 

وهذا ما يتضح عند حديثه عن العصيان 

سيايس  هو  ما  يحاول جعل  فهو  املدين، 

وأخالقي قامئا عىل مبادئ التعاقد ال غري، 

تجنبا ألي تأويل قد يصيب جوهر الدولة 

واملجتمع، ولهذا يقر يف أكرث من مناسبة 

أن يكون الرفض للقوانني الجائرة، داخل 

نظام عادل تقريبا، سياسيا.

إذا  ساندل«  »مايكل  نظر  يف  لكن 

كان موقف الكنيسة الكاثوليكية صحيحا 

حول وضع الجنني بحيث يعترب اإلجهاض 

األخالقية،  الناحية  من  للقتل  مساويا 

يجب  ملاذا  الواضح  غري  من  فسيصبح 

بالتسامح  املتعلقة  السياسية  تسود  أن 

القيم  بلغت هذه  مهام  املرأة  ومبساواة 

الكنيسة  موقف  كان  فإذا  األهمية،  من 

نظر  يف  بد  ال  صحيحا،  الكاثوليكية 

عن  الدفاع  يتحول  أن  ساندل«  »مايكل 

تنطبق  مثال  إىل  السياسية  القيم  أولية 

العادلة، ويصري كل  الحرب  نظرية  عليه 

يدعو  ما  بالربهنة عىل  منا مطالبا  واحد 

إىل سيادة هذه القيم حتى ولو أدى ذلك 

الضحايا  من  ونصف  مليون  سقوط  إىل 

املدنيني كل سنة.

املسألة  وضع  باستحالة  القول  إّن 

مجال  يف  قوسني  بني  والدينية  األخالقية 

حياة  فيها  تبدأ  التي  اللحظة  تحديد 

االعرتاض  عن  مختلف  أمر  هو  اإلنسان 

إال  ليس  إنه  اإلجهاض.  يف  الحق  عىل 

هذا  عن  ال��دف��اع  أن  مفاده  توضيحا 

بالنظر  محايدا  يكون  أن  ميكن  ال  الحق 

فاملقصود  الديني.  األخالقي  الجدل  إىل 

وجوب  هو  ساندل«  »مايكل  حسب 

والدينية  األخالقية  للمذاهب  االستناد 

غالبا  تفاديها.  ال  الحالة،  بهذه  املعنية 

نجد  م��ا  س��ان��دل«  »م��اي��ك��ل  يضيف 

الليرباليني يعارضون هذا الوجوب بحجة 

الخري.  عىل  الحق  ألولية  انتهاكا  فيه  أن 

يبني  باإلجهاض  املتعلق  النقاش  لكن 

عنها،  الدفاع  ميكن  ال  األولوية  هذه  أن 

ذلك أن الدعوة إىل احرتام حق املرأة يف 

اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لها يبقى 

مرهونا بإثبات وجود فرق أخالقي واضح 

بني إجهاض جنني يف مرحلة مبكرة نسبيا 

وقتل صبي32.

خاتمة :

ما  أن نستخلصه من خالل  ما ميكن 

تقدم هو أن الدميقراطية مل تستطع يوما 

حرية  بدعوى  سواء  الدين  عن  التخيل 

مع  الشأن  هو  كام  االختيار،  يف  الحق 

الشأن  هو  كام  العلامنية  أو  »ساندل«، 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

30 -  نفسه، ص 321  
)*(يبدو أن رولز يتبنى هذه الفكرة عندما يشري اىل اإلجهاض، ضمن هامش يف أسفل الصفحة. غري أنه ال يرشح ملاذا يجب أن تسود القيم السياسية يف هذه الحالة 

حتى ولو كان موقف الكنيسة الكاثوليكية صحيحا يف هذه الحالة. أنظر الليربالية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص 243-244. 
31 - مصطفى حنفي، جون رولز واملسألة الدينية: الحرية والتسامح، يف: الدين والسياسة من منظور فلسفي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية_ الرباط، 

مؤسسة امللك عبد العزيز_ الدار البيضاء، مطبعة منشورات عكاظ، 2011، ص 146_147.
32 - مايكل ساندل، الليربالية وحدود العدالة، سبق ذكره، ص 322

الهوامش

حوله  يتفقان  ما  لكن  »غوشيه«.  مع 

السيايس،  الديني مع  تكييف  كيفية  هو 

الديني، من أجل استقرار  والسيايس مع 

الدولة، وتجنب العنف الطائفي، والديني 

يف  الحال  هو  كام  الخصوص  وجه  عىل 

الدول اإلسالمية.

 كام أّن ربط السيادة باألمة )الشعب( 

يف النظام الدميقراطي _ وهو ما مييزه عن 

األنظمة االستبدادية التي تجعل السيادة 

يف يد الحاكم_ يجعل لها حق تبني نظام 

الحياة السيايس واالقتصادي واالجتامعي، 

مام يجعل النظام الدميقراطي يقف عىل 

مثال،  اإلسالمي  النظام  مع  نقيض  طريف 

يف  اإلسالمي  الرشع  سيادة  عىل  والقائم 

الشعب  وليس  فالرشع  الحياة؛  واق��ع 

السيايس  النظام  يف  األعىل  املرجع  هو 

اإلسالمي. ومن ثم جعل الشعب املرجع 

تعطيال  يعد  الحياة،  ألنظمة  األع��ىل 

ألحكام  وهدمه  الرشع.  لسيادة  رصيحا 

اإلسالم يف الدولة يؤدي إىل ظهور الكفر. 

هذا الشعور هو ما ينمي الرصاع الطائفي 

داخل الدول العربية اإلسالمية، وللخروج 

من هذا الرصاع ال بد من إعادة تأسيس 

العالقة النظرية بني الدميقراطية والدين 

باعتبارهام مكونني أساسيّني من مكونات 

إىل  يسعى  فكالهام  والدولة،  املجتمع 

مع  والسالم،  السلم  هو  واح��د  هدف 

حني  يف  ف��ردي،  شعور  الدين  أن  فارق 

الدميقراطية نظام سيايس يضمن الشعور 

الفردي لكّل مكونات املجتمع. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما 

هي الضامنات التي تقدمها الدميقراطية 

لضامن  الدميقراطي  النظام  باألحرى  أو 

حريّة  فيها  مبا  لألفراد  الفردية  الحريات 

العقيدة؟

   
•  أالن توران، ما الدميقراطية، دراسة فلسفية، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 2000. 

أحمد بن حجر العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج6، ط1، دار الريان للرتاث، القاهرة، 1986   •
•  أحمد صبحي منصور: حد الردة: دراسة أصولية تاريخية. القاهرة دار طيبة للنرش 1993 أعيد نرشه، من طرف املحروسة للنرش يف 1994.

سيد القمني، أهل الدين والدميقراطية، ط1، دار مرص املحروسة، القاهرة، 2005  •
•  عباس محمود العقاد، الدميقراطية يف اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مرص، د ت.

فهمي هويدي، اإلسالم والدميقراطية، ط1، مركز األهرام للرتجمة والنرش، 1993.  •
مايكل ساندل، الليربالية وحدود العدالة، ط1، ترجمة محمد هناد، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، 2009   •

•  مايكل ج. بريي، الدين يف السياسية، جوانب دستورية وأخالقية، ط1، ترجمة عريب ميقاري، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، بريوت، 2014 
مارسيل غوشيه، الدين يف الدميقراطية، ط1، ترجمة، شفيق محسن، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، 2007  •

محمد أحمد عيل مفتي، نقض الجذور الفكرية للدميقراطية الغربية، ط 1، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 2002  •
•  مصطفى حنفي، جون رولز واملسألة الدينية: الحرية والتسامح، يف: الدين والسياسة من منظور فلسفي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية_ الرباط، 

مؤسسة امللك عبد العزيز_ الدار البيضاء، مطبعة منشورات عكاظ، 2011
نجيب محفوظ، حول الدين والدميقراطية، الدار املرصية اللبنانية، للنرش والتوزيع، القاهرة، د ت  •

القران الكريم  •
• JOHN Rawls, political liberalism, New York: Columbia university press, 1993.

قائمة المراجع
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امينة حميدي

يعات  ف المواثيق الدولية والت�رش التسامح ب�ي
الوطنية

ملف العدد

   ملخص :

يعترب التسامح املدخل األسايس للقبول 

االختالف  درج��ة  كانت  كيفام  باآلخر 

البحث  موضوع  أهمية  وتأيت  والتباين. 

يعرفها  التي  الراهنة  األح��داث  ظل  يف 

التعصب  مظاهر  تنترش  حيث  العامل. 

سواء  تجلياتها  أقىص  يف  التطرف  وصور 

كان ذلك يف العالقات بني األفراد أو بني 

الدول أو مجتمعات وشعوب العامل. وقد 

التسامح  مكانة  تحديد  البحث  حاول 

خالل  من  والوطني  الدويل  القانون  يف 

املحور  يتطرق  حيث  رئيسني:  محوريني 

النصوص  يف  التسامح  مفهوم  إىل  األول 

اإلع��الن��ات  خ��الل  م��ن  س��واء  الدولية 

رصاحة  تقر  التي  األممية  وال��ق��رارات 

باملختلف  والقبول  التسامح  بأهمية 

قامئة  دولية  بيئة  لخلق  التعاون  وتعزيز 

من  أو  والتعايش،  التعاون  أساس  عىل 

الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  خالل 

بحقوق اإلنسان التي تدعو إىل املساواة 

بني جميع الناس ومناهضة جميع أشكال 

التمييز املبنية عىل العرق أو الجنس أو 

أو  الديني  أو  الفكري  االنتامء  أو  اللون 

السيايس...

أما املحور الثاين، فيدرس مدى مالءمة 

للمعايري  املغربية  الوطنية  الترشيعات 

الدولية بشأن التسامح. وذلك من خالل 

الحقوق  من  مبجموعة  املفهوم  ربط 

التنصيص  تم  التي  األساسية  والحريات 

 2011 لسنة  املغريب  الدستور  يف  عليها 

الفكر  وحرية  والتعبري  ال��رأي  كحرية 

واملعتقد.. 

- الكلامت املفاتيح: التسامح� حقوق 

الدولية�  املواثيق  االختالف�  اإلنسان� 

الترشيعات الوطنية� حرية الرأي� حرية 

الفكر� حرية املعتقد..

 La( »ال��ت��س��ام��ح«  مفهوم  يعترب 

للحداثة  أساسيا  مرتكزا   )Tolérance

حل  عىل  لقدرته  واالجتامعية  السياسية 

املجتمع  داخ��ل  االختالف  إشكاليات 

الواحد وبني مكوناته املتنوعة.1  

»التسامح«  مفهوم  ظهر  وق��د   

القرن  يف  الفلسفة  أدبيات  يف  مرة  أول 

الرصاع  ظل  يف  امليالدي  عرش  السابع 

الكاثوليكية  والكنيسة  الربوتستانت  بني 

وعدم  املعتقد  بحرية  املطالبة  بسبب 

بني  العالقة  يف  البابوية  الكنيسة  تدخل 
الله واإلنسان.2

نجد  بالتسامح  املنادين  أبرز  ومن 

كتابه  خالل  من  دافع  الذي  لوك  جون 

قانون  التسامح«3عن  ح��ول  »رسائل 

الحكومة  أص��درت��ه  ال���ذي  التسامح 

االنجليزية سنة 1689 حيث دعا لوك إىل 

رضورة الفصل بني الدولة والكنيسة لكنه 

يف نفس الوقت نادى بعدم التسامح مع 

الدين رضوري  أن  اعتبار  امللحدين عىل 

بالله  اإلميان  الشعب حيث يظل  لضبط 

هو مبدأ اليقني يف القوانني الطبيعية التي 

يتأسس عليها العقد االجتامعي واملجتمع 

املدين وبالتايل الدولة.4وقد سار يف نفس 

التوجه أشهر فالسفة عرص األنوار حيث 

نادى فولتري بحرية الفكر واملعتقد لكنه 

كان يقيدها بحدود السيام عندما يتعلق 

حيث  والسياسة  الدولة  بشؤون  األمر 

الرفيعة  املراتب  حرص  ب��رضورة  يقول 

هرمان  الدولة.ويلخص  بدين  للمؤمنني 

راندل املسألة بالقول: »كان عرص التنوير 

باحثة بسلك الدكتوراه 
كلية العلوم القانونية والقتصادية   

والجتماعية سال - جامعة محمد الخامس 
بالرباط )المغرب(
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مستعدا للتسامح يف أمر االختالف الديني 

التسامح  فمفهوم  وعليه  السيايس«.5  ال 

ليتم  االيدولوجيا والسياسة  ولد يف رحم 

استغالله ضد السلطة أو معها ما جعل 

باعتباره  ينتقدونه  املفكرين  العديد من 

يؤدي إىل االستبداد. 

تأسست  ال��ذي  التسامح  ويهدف 

إىل  الليربايل،  الفكر  يف  ج��ذوره  أول 

عىل  واألم��ان  واألم��ن  االستقرار  ضامن 

ألنه  ذلك  وال��دويل.  الوطني  الصعيدين 

والحريات  اإلن��س��ان  بحقوق  يرتبط 

األساسية املعرتف بها عامليا كحرية الرأي 

والتعبري والفكر والضمري واملعتقد.. وهو 

أشكال  كافة  محاربة  يضمن  الذي  األمر 

التمييز واحرتام حقوق األقليات وتحقيق 

بتنوع  واإلق��رار  الجميع  بني  املساواة 

واالثنيات  والثقافات  واللغات  الديانات 

فضال عن استتباب ثقافة السالم.

أخالقية  دالالت  التسامح  ولقيمة 

وإنسانية عميقة تنبثق من تفتح العقل 

نحو  ايجايب  موقف  التخاذ  واستعداده 

اآلخر، وذلك من خالل االعرتاف بحقوقه 

مع  تتعارض  عندما  حتى  ومعتقداته 

األفكار واملصالح الخاصة. فضال عىل أنه 

املسلك  يشكل  وقانوين  سيايس  واجب 

العالقات  عليه  تقوم  التي  االسرتاتيجي 

بحقوق  إقرارها  يف  والدول  األفراد  بني 

والثقافية  السياسية  والتعددية  اإلنسان 

يسمح  الذي  األمر  والدينية...  والفكرية 

متسامحة  دميقراطية  مجتمعات  ببناء 

بعيدا عن  والتعايش  الحرية  فيها  تسود 

التمييز أو اإلقصاء.

التسامح  يتبلور  ذلك  عىل  تأسيسا 

واألخالق  والفلسفة  السياسة  طابع  يف 

والحقوق. ويف هذا اإلطار تطرقت رزمة 

ملفهوم  الدولية  واملواثيق  اإلعالنات  من 

التنوع  وتثمني  قبول  باعتباره  التسامح 

سياق  يف  اإلنسانية  والصفات  الثقايف 

االختالف. 

ينحو  التسامح  مفهوم  أن  رغم  لكن 

واملواثيق  الصكوك  يف  املنحى  هذا  نحو 

الدولية، فان العرص الحايل يعرف تنامي 

والتمييز  واإلك���راه  التعصب  ح��االت 

يكون  قد  مام  والديني  والثقايف  العرقي 

والنزاعات،  ال��رصاع��ات  لنشوب  سببا 

الوطنية  القوانني  السيام يف غياب جدية 

النصوص  مقتضيات  مع  تتفاعل  التي 

العاملية. 

تضمن  فقد  املغريب،  الصعيد  وعىل 

الحقوق  من  مجموعة   2011 دستور 

بدستور  يلقب  جعلته  التي  والحريات 

وتعديل ونسخ  إصدار  تم  الحقوق، كام 

بعض القوانني يف إطار البناء الدميقراطي 

ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

العريب،  الثقايف  الثقافية والسياسية يف سياسات الرشيد والربامكة واملأمون«، املركز  التسامح، بحث يف اإلشكاليات  1 - ناجية الورميي بوعجيلة، االختالف وسياسة 

مؤسسة مؤمنون بال حدود، الدار البيضاء املغرب، الطبعة األوىل 2015، ص 11
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استطاعت  حد  أي  إىل  لكن  والحقوقي. 

الترشيعات املغربية أن تالءم مقتضياتها 

مع النصوص الدولية قصد تكريس روح 

به  املرتبطة  اإلنسانية  واملبادئ  التسامح 

يف طابعها الكوين؟

من أجل اإلجابة عىل هذه اإلشكالية، 

اخرتنا دراسة املوضوع من خالل موقف 

التسامح،  قيمة  إزاء  ال��دويل  املجتمع 

مستوى  عىل  املفهوم  هذا  موضعة  ثم 

الترشيعات الوطنية السيام دستور 2011 

وذلك من خالل املحورين التاليني:

يف  التسامح  دالالت  األول:  املحور 

النصوص واملواثيق الدولية

ضوء  يف  التسامح  الــثــاين:  املحور 

الترشيعات الوطنية

دللت  الأول:  الــمــحــور 
ي النصوص والمواثيق 

التسامح �ف
الدولية

نظرا ألهمية التسامح يف نبد العنف 

تحول  قد  فانه  والتطرف،  والتعصب 

الحق  مستوى  إىل  أخالقي  موقف  من 

املستوى  عىل  ترشيعيا  عليه  املنصوص 

ميثاق  يعترب  الوطني.   وأيضا  ال��دويل 

لتعزيز  أساسيا  املتحدة6مرجعا  األمم 

ديباجة  اعتربت  فقد  التسامح،  أرك��ان 

املبادئ  أح��د  التسامح  قيمة  امليثاق 

املتحدة  األمم  أهداف  لتنزيل  األساسية 

وغياب  الجوار  وحسن  السلم  وتحقيق 

ال��دول  بني  العالقات  وتعزيز  الحرب 

واألفراد.7 

املادة  من  الثالثة  الفقرة  نصت  كام 

رضورة  ع��ىل  الوثيقة  لنفس  األوىل 

اإلنسان والحريات  تعزيز احرتام حقوق 

األساسية للناس جميعا دون متييز حسب 

تم  وقد  الدين.  أو  الجنس  أو  العنرص 

الثالثة  الفقرة  يف  املضمون  نفس  تأكيد 

إشاعة  عىل  نصت  التي   55 امل��ادة  من 

االحرتام العاملي والفعال لحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية للجميع للقضاء عىل 

الالتسامح والعنف واإلقصاء.

جاء  املتحدة،  األم��م  ميثاق  وبعد 

اإلن��س��ان8يف  لحقوق  العاملي  اإلع��الن 

بعده الكوين ذو الطابع اإلنساين ليسمو 

بني  والفروق  التاميزات  عىل  بأهدافه 

اإلنسان  مفهوم حقوق  أن  معتربا  البرش 

نابع من الكرامة األصيلة املالزمة لإلنسان 

وبالتايل ال يجوز استثناء أي أحد من هذه 

الحقوق يف أي منطقة من العامل.

والجدير بالذكر، أن اإلعالن ليست له 

قيمة قانونية ملزمة للدول لكن أغلبيتها 

أدرجتها  بل  الوثيقة  هذه  عىل  وافقت 

بها  االلتزام  وأعلنت  حقوقية  كمرجعية 

يف كثري من الدساتري الوطنية.

العاملي  اإلعالن  أن  من  الرغم  وعىل 

بصيغة  يتطرق  مل  اإلن��س��ان  لحقوق 

انه  إال  »التسامح«  ملفهوم  واضحة 

تضمن العديد من املواد التي تحيل عىل 

املتعلق  شقه  يف  خاصة  التسامح  منابع 

التعبري  وحرية  التمييز  وعدم  باملساواة 

والحال  والدين  واملعتقد  الفكر  وحرية 

نفسه مع العهد الدويل للحقوق املدنية 

والسياسية.

اإلعالن  من  عرشة  التاسعة  فاملادة 

األفراد  حرية  عىل  بوضوح  تنص  مثال، 

اآلراء  مختلف  وتبني  والتعبري  الرأي  يف 

ونرشها بني اآلخرين بأي طريقة يختارها 

يف  ذلك  عىل  التنصيص  تم  كام  الفرد.9 

املادة 10 من االتفاقية األوربية لحقوق 

اإلنسان التي جاء فيها أن »لكل شخص 

هذا  ويشمل  التعبري،  حرية  يف  الحق 

الحق حرية الرأي، حرية التلقي أو نقل 

تدخل  دون  من  األفكار  أو  املعلومات 

السلطات العامة«.

لحقوق  العاملي  اإلع��الن  أن  ومب��ا 

ذات  توجيهية  مرجعية  يظل  اإلنسان 

طابع معنوي وأخالقي رغم عدم إلزاميته، 

من  العديد  إصدار  يف  األساس  كان  فانه 

تدعم  التي  لألطراف  امللزمة  االتفاقيات 

خالل  من  مبارش.سواء  بشكل  التسامح 

ومناهضة  البرش  بني  املساواة  تعزيز 

جميع أشكال التمييز أو من خالل ربط 

التسامح باملعايري العاملية لحقوق اإلنسان 

وتضمني هذه االتفاقيات لقيمة التسامح 

بني  من  نجد  لها.حيث  فكرية  كخلفية 

هذه االتفاقيات »اتفاقية إلغاء العبودية 

التي تكفل لآلخر الحق يف  واالسرتقاق«، 

الكرامة ويف املساواة يف االنتامء لإلنسانية 

ثم  العرق...  أو  اللون  يف  متييز  أي  دون 

التمييز  أشكال  جميع  مناهضة  اتفاقية 

الدولية  واالتفاقية   )1965( العنرصي 

العنرصي  الفصل  جرمية  عىل  للقضاء 

عىل  القضاء  اتفاقية   ،)1973( وقمعها 

 )1979( املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل 

جميع  عىل  القضاء  بشأن  اإلع��الن  ثم 

عىل  القامئني  والتمييز  التعصب  أشكال 

فضال   .)1981( املعتقد  أو  الدين  أساس 

آنذاك  اإلنسان  لجنة حقوق  إصدار  عن 

سنة  حاليا(  اإلنسان  حقوق  )مجلس 

مظاهر  لرصد  مقرر  بتعيني  قراراً   1986

التعصب وتتبع التدابري الحكومية الرامية 
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6 - وقع ميثاق األمم املتحدة يف 26 حزيران/يونيه 1945 يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا يف 24 ترشين    األول/

أكتوبر 1945. 

7 - ورد يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة: »...«نحن شعوب األمم املتحدة، وقد آلينا يف أنفسنا أن ننقد األجيال املقبلة من ويالت الحرب... وأن نؤكد من جديد إمياننا 

بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره... ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا يف سالم وحسن جوار«.
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10 - تنص ديباجة إعالن مبادئ التسامح عىل:« إننا إذ نعقد العزم عىل اتخاذ كل التدابري اإليجابية الالزمة لتعزيز التسامح يف مجتمعاتنا ألن التسامح ليس مبدأ يعتز به 
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11 - اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والعرشين، باريس، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 1995

www.un.org 12 - رسالة األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان يف اليوم العاملي للتسامح يف 16 نونرب2009 منشورة عىل موقع االمم املتحدة

الهوامش

للحد من الظاهرة. 

بإصدار   )1992( سنة  توجت  كام   

إىل  املنتمني  األشخاص  حقوق  إع��الن 

أو  دينية  أو  عرقية  أو  قومية  أقليات 

لغوية وغريها من االتفاقيات التي تحيل 

إىل املفهوم املعارص للتسامح الذي يقوم 

عىل مبادئ حقوق اإلنسان العاملية والتي 

قناعات  النظر عن  بغض  يجب حاميتها 

الشخص أو معتقداته.

التسامح  مبدأ  أن،  بالذكر  والجدير 

إىل  اإلقليمية  املنظامت  دفع  الديني 

حيث  الدينية.  الحرية  حامية  تكريس 

سبق ملنظمة الوحدة األفريقية أن أصدرت 

قراراً حذرت  لها سنة 1992  إبان مؤمتر 

ألهداف  الدين  استغالل  بخطورة  فيه 

حثت  كام  العرقي،  التمييز  عىل  تنبني 

التسامح  تكريس  عىل  األفريقية  الدول 

الذي  األمر  وهو  عالقاتها.  يف  والتضامن 

الدول  رؤساء  اجتامع  إبان  تأكيده  تم 

شتنرب1992،  يف  جاكرتا  يف  والحكومات 

حيث تم اعتبار اإلرهاب تهديداً لحقوق 

اإلنسان وللحرية الدينية...

مظاهر  تزايد  فان  الجهود،  كل  رغم 

واإلره���اب  والعنف  التسامح  ع��دم 

والنزاعات القومية العدوانية والعنرصية 

الهشة  والفئات  األقليات  ضد  والتمييز 

يف  الحرية  وقمع  واملهاجرين  والالجئني 

الرأي والتعبري.. كل ذلك دفع اليونسكو 

التسامح  بشأن  مبادئ  إعالن  اعتامد  إىل 

اإلج���راءات  ات��خ��اذ  ألج��ل   1995 ع��ام 

الالزمة لتعزيز التسامح باعتباره رضوري 

واالجتامعي  االقتصادي  وللتقدم  للسالم 

ديباجة  يف  جاء  ملا  وفقا  الشعوب  لكل 
اإلعالن.10

إعـــــــالن مـــــبـــــادئ بـــشـــأن 
التسامح11

عرفت املادة األوىل من إعالن مبادئ 

باعتباره  »التسامح«  مفهوم  التسامح، 

وأشكال  الثقايف  التنوع  وقبول  اح��رتام 

والضمري  الفكر  وحرية  واالتصال  التعبري 

االختالف.  سياق  يف  السيام  واملعتقد.. 

يتأسس  التسامح  أن  يعني  الذي  األمر 

من  يسعى  فهو  أساسني،  مرتكزين  عىل 

التنوع  وتقدير  واحرتام  قبول  إىل  جهة 

بالحقوق  واالع��رتاف  الثقايف  واالختالف 

اعتباره  عىل  لآلخر  األساسية  والحريات 

كائن إنساين عاملي. ومن جهة أخرى يرمي 

التسامح إىل تقريب الحضارات املتعددة 

واملتباينة لتفادي صدامها. 

التسامح  أن  يفيد  ال��ذي  ال��يشء 

يسمح بالتعايش يف ظل االختالف وذلك 

بالحرية يف التمسك باملعتقدات مع عدم 

االعرتاض عىل معتقدات اآلخر ومناهضة 

التعصب والعنف بسبب الدين أو اللغة 

أو االنتامء السيايس والثقايف...

السابق  العام  األمني  ذلك  أكد  وقد 

قال:  حيث  مون  يك  بان  املتحدة  لألمم 

أو  املباالة  عدم  يعني  ال  التسامح  »أن 

لكنه  مضض.  عىل  باآلخرين  القبول 

أسلوب حياة يقوم عىل التفاهم العاملي 

اإلميان  وعىل  اآلخرين  واحرتام  املتبادل 

به  األخذ  يتعني  أمر  العاملي  التنوع  بأن 
وليس الخوف منه.«12
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إعالن  من  الثانية  املادة  نصت  وقد 

الدولة  التسامح، عىل دور  بشأن  مبادئ 

يف تكريس هذا املفهوم من خالل العدل 

الوطنية  الترشيعات  يف  التمييز  وعدم 

واملصادقة  القوانني  تنزيل  من خالل  ثم 

الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  عىل 

املساواة  عن  فضال  اإلنسان.  بحقوق 

بني الجميع يف إتاحة الفرص االقتصادية 

التنمية  لتحقيق  وذل��ك  واالجتامعية 

والدميقراطية.13  

نرش  يف  الجمهور  إلرشاك  وسعيا 

التسامح والتشديد عىل أخطار الالتسامح، 

نونرب  السادس عرش من شهر  يوم  اعترب 

وفقا  للتسامح  دوليا  سنة14يوما  كل  من 

اإلعالن.15حيث  من  السادسة  للامدة 

بهذا  االحتفال  إىل  املتحدة  األمم  دعت 

ذات  بأنشطة  القيام  خالل  من  اليوم 

األوساط  داخل  السيام  بالتسامح  الصلة 

الجامهريي  الوعي  وأنشطة  التعليمية 

التنمية  وبرامج  االجتامعي  والتضامن 

برشاكة مع وسائل اإلعالم..

الصلة  ذات  الأممية  الــقــرارت 
بالتسامح:

-قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 1995 عام  اعترب  الذي   :49/213 رقم 

سنة األمم املتحدة للتسامح. كام أكد أن 

يجب  الذي  السليم  النهج  هو  التسامح 

مجتمعة  أو  منفردة  ال��دول  تتبعه  أن 

واإلرهاب  التطرف  أشكال  نبد  أجل  من 

واالستبعاد..16ويف هذا السياق تم برمجة 

عدة تظاهرات وأنشطة من أجل تعزيز 

إذاعية وحفالت  برامج  التسامح شملت 

وم��ن��ش��ورات ورس��وم��ات وم��ؤمت��رات 

روح  تكريس  أجل  من  وإقليمية  دولية 

التسامح يف جميع بقاع العامل، فضال عن 

جديدتني  لجائزتني  اليونيسكو  تخصيص 

لتشجيع  سنغ  ماداجنيت  جائزة  هام 

اليونسكو  والالعنف17وجائزة  التسامح 

ألدب األطفال والناشئة الذي يحث عىل 
التسامح.18

ملتابعة   1999 لعام   23/151 -قرار   

والذي  للتسامح،  املتحدة  األمم  سنة 

أكدت فيه الجمعية العامة مرة أخرى أن 

التسامح هو األساس السليم ألي مجتمع 

متحرض. كام أعربت عن تقديرها للدول 

وأنشطة  مشاريع  أقامت  التي  األعضاء 

العنف  وعدم  التسامح  تعزيز  إىل  ترمي 
والسيام من خالل التعليم.19

بشأن  المتحدة  ــم  الأم إعــالن   -
الألفية:

أكد عىل أهمية بعض القيم بالنسبة 

الحادي  القرن  يف  الدولية  للعالقات 

والعرشين ومن هذه القيم التسامح. اذ 

حتى  البعض  بعضهم  احرتام  البرش  عىل 

معتقداتهم  وتباين  اختالف  حالة  يف 

وثقافاتهم ولغاتهم. حيث يجب استخدام 

االختالفات  لتثمني هذه  املنطقي  العقل 

الثقايف  الرصيد  إلغناء  بالتنوع  واالعتزاز 

البرشية  تقدم  مصدر  باعتباره  العاملي 

وتحقيق رفاهيتها فضال عن تنمية ثقافة 

السالم والحوار بني الحضارات وفقا لنص 

املادة السادسة من اإلعالن.

رقم  العامة  الجمعية  ــرار  ق  -
149/61 لعام 2007

العاملية  بالجهود  ال��ق��رار  يتعلق 

العنرصية  عىل  التام  القضاء  أجل  من 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما 

ويقوم  ومتييز.  تعصب  بذلك من  يرتبط 

القرار20يف الفقرة 11 منه بتشجيع الدول 

عىل إدراج مختلف الثقافات والحضارات 

والديانات يف مناهجها التعليمية وبرامجها 

إزاءها. فضال  التسامح  االجتامعية ونرش 

والتضامن  التعددية  احرتام  رضورة  عىل 

من أجل الحد من الرصاعات والتحديات 

التي تواجه البرشية جمعاء ونبد التمييز 

العنرصي واالستبعاد والتمييز القائم بني 

مختلف  يف  واألجانب  األصليني  السكان 

بقاع العامل. ويف هذا اإلطار متت الدعوة 

االتفاقيات  واملصادقة عىل  االنضامم  إىل 

اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية 

الكائن  عاملية  باحرتام  عاملي  كالتزام 

البرشي أينام حط الرحال.

أبــريــل   240/65 رقـــم  -قــــرار 
2011

إىل  ال��دول  العامة  الجمعية  دعت 

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزم��ة ملكافح��ة 

العن��ف ب��دافع م��ن الكراهي��ة خاصة 

اس��تخدام  إس��اءة  طريق  عن  املنترشة 

وتكنولوجي�ات  اإلع��������الم  وس��ائل 

عىل  حثت  كام  الحديثة.  االت�صاالت 

الخ��دمات  مق�دمي  م�ع  التع�اون 

لإلس��هام يف مكافحة العنرصية مبا يتسق 

مع املعايري الدولية لحرية التعبري.21حيث 

يحظر  أن  رضورة  عىل   9 امل��ادة  أكدت 

القامئة  الكراهية  إىل  دعوة  أي  القانون 

العنرصية  أو  القومية  النزعة  ع��ىل 

عىل  تحريضا  تشكل  التي  الدينية  أو 

الالتسامح والعنف واالستبعاد. 

أقر  القرار  هذا  أن  بالذكر  والجدير 

التسامح  روح  تعزيز  يف  الرياضة  بدور 

عاملية  لغة  باعتبارها  الشعوب  بني 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

13 - يتحدث منطوق املادة 2 من إعالن مبادئ التسامح عىل دور الدولة يف نرش التسامح: »إن التسامح عيل مستوي الدولة يقتيض ضامن العدل وعدم التحيز يف 
الترشيعات ويف إنفاذ القوانني واإلجراءات القضائية واإلدارية. وبغية إشاعة املزيد من التسامح يف املجتمع، ينبغي للدول أن تصادق عيل االتفاقيات الدولية القامئة بشأن حقوق 

اإلنسان، وأن تصوغ عند الرضورة ترشيعات جديدة لضامن املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات املجتمع وأفراده«.

14 - RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ]sur le rapport de la Troisième Commission )A/51/619/Add.2([، A/
RES/51/95 28 février 1997 , Cinquante et unième session Assemblée générale

 15 - تنص املادة السادسة من إعالن مبادئ التسامح عىل اليوم الدويل للتسامح:« سعيا إيل إرشاك الجمهور، والتشديد عيل أخطار عدم التسامح، والعمل التزام ونشاط 
متجددين لصالح تعزيز نرش التسامح والتعليم يف مجال التسامح، نعلن رسميا يوم السادس عرش من شهر ترشين الثاين/نوفمرب من كل سنة يوما دوليا للتسامح.«

16 - رسالة موجهة إىل األمني العام من املدير العام لليونسكو) فرديريكو مييور( A /51/201 بتاريخ 10 يوليوز1996 مبناسبة الدورة 51 للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
البند 113 من القامئة األولية واملعنونة » مسائل حقوق اإلنسان: مسائل حقوق اإلنسان مبا يف ذلك النهج املختلفة لتحسني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

17 - استوحي إنشاء هذه الجائزة من املثل العليا الواردة يف امليثاق التأسييس لليونسكو الذي ينص عىل أن »من املحتم أن يقوم السالم عىل أساس من التضامن الفكري 
واملعنوي بني بني البرش«. ويتم منح الجائزة كل سنتني خالل احتفال رسمي مبناسبة اليوم الدويل للتسامح وتعطى الجائزة كمكافأة ألشخاص أو مؤسسات أو منظامت قامت 

مببادرات جدية لتكريس روح التسامح والالعنف. و قد منحت جائزة عام 2016 إىل مركز املنهجية والبحوث الرويس للتسامح وعلم النفس والتعليم.

https://undocs.org/ :18 - تقرير نهايئ عن سنة األمم املتحدة للتسامح: إعالن املبادئ بشأن التسامح وخطة العمل من أجل املتابعة، التذييل األول، ص 4 عىل املوقع
ar/A/51/201

19 - م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، »مبدأ التسامح يف إطار املواثيق الدولية والترشيعات العراقية النافذة«، مجلة العلوم القانونية والسياسية /عدد خاص كلية القانون 
والعلوم السياسية، جامعة ديايل ص 521

20 - قرار اتخذته الجمعية العامة يف ١٩ / كانون األول ديسمرب ٢٠٠٦ مبناسبة الدورة الحادية والستون للجمعية العامة، البند ٦٥( ب( من جدول األعامل، واملعنون 
ب«الجهـود العامليـة مـن أجـل القـضاء التـام علـى العنـرصية والتمييـز العنــرصي وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج 

http://undocs.org/ar/A/RES/61/149 عىل املوقع A/RES/61/149 .»عمل ديربان ومتابعتهام

21  - قرار اتخذته الجمعية العامة يف ٢٤ / كانون األول ديسمرب ٢٠١٠ ]بناء عىل تقرير اللجنة الثالثة )A/454/65 و Corr، A/RES/65/240.1الدورة الخامسة والستون 
البند ٦٦( ب( من جدول األعامل الجمعية العامة..٠ - الجهـود العامليـة مـن أجـل القـضاء التـام علـى العنـرصية والتمييـز العنــرصي وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك 

مــن تعــصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهام.

22 - م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص 522 

23 -  قرار الجمعية العامة حول تشجيع الحوار واالحرتام املتبادل بني األديان A/RES/49/213 بتاريخ 23 دجنرب 1994 

http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r213.htm :عل املوقع

24 - م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص 523

الهوامش

ميكن أن تسهم يف التواصل بني مختلف 

الشعوب. فضال عن إعادة منطوق املادة 

تم  حيث  السابق  القرار  يف  جاء  ملا   13

حث الدول عىل إدماج التعريف بجميع 

يف  والديانات  والحضارات  الثقافات 

مناهجها التعليمية وبرامجها االجتامعية 

تنوعها  وقبول  املستويات  جميع  عىل 

أهمية  يفرس  م��ا  واخ��ت��الف��ه��ا22وه��و 

بجميع  التسامح  روح  نرش  يف  التعليم 

روافده.

لالأمم  العامة  الجمعية  قــرار   -
المتحدة 49/213 لعام 2012

الحوار  تشجيع  القرار23عىل  يحث 

املتبادل بني األديان والثقافات  واالحرتام 

وتعزيز  السلم  ثقافة  تنمية  أجل  من 

الصعيد  عىل  سواء  االجتامعي  االستقرار 

وبالتايل  الوطني  أو  اإلقليمي  أو  العاملي 

التدبري  وجب عىل الدول األعضاء اتخاذ 

والصفح  املصالحة  تعزيز  إىل  الرامية 

تحقيق  أجل  من  األف��راد  بني  والرتاحم 

سالم دائم وتنمية مستدامة.24  

القول    تأسيسا عىل ما سبق، ميكن 

بقيمة  ال���دويل  املجتمع  اه��ت��امم  أن 

األمم  ميثاق  خ��الل  من  »التسامح« 

لحقوق  العاملي  اإلع��الن  ثم  املتحدة 

املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان 

والسياسية، كان اهتامما خجوال فقد متت 

اإلحالة عىل مفهوم التسامح بطريقة غري 

مادة  تخصيص  يتم  مل  حيث  رصيحة. 

تنفرد بتوضيح معنى التسامح وأشكاله. 
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ورمبا يعود ذلك إىل الحقبة الزمنية التي 

الدولية  والرشعية  امليثاق  فيها  وضع 

تبلور  عدم  عن  فضال  اإلنسان،  لحقوق 

فكرة كاملة ألعضاء األمم املتحدة آنذاك 

نحو أهمية التسامح.

بهذا  الحقيقي  االه��ت��امم  ويبقى 

الجمعية  ق��رارات  خ��الل  من  املفهوم 

منظمة  وإعالنات  املتحدة  لألمم  العامة 

بقوة  تتمتع  ال  أيضا  لكنها  اليونسكو. 

يتمكن  القانونية ومل  الناحية  ملزمة من 

صياغة  من  اآلن  حتى  الدويل  املجتمع 

خاللها  من  التطرق  يتم  خاصة  اتفاقية 

املفهوم  لهذا  تأطري تفصييل ومعمق  إىل 

نظرا  وذلك  له  القانونية  األطر  ووضع 

السيام  وحساسيته  امل��وض��وع  لتعقد 

لألطراف  ملزمة  تعترب  االتفاقية  وأن 

فيها.25  

املجتمع  موقف  إىل  تطرقنا  بعدما 

السؤال  يبقى  »التسامح«  حول  الدويل 

املطروح هو هل استطاعت الترشيعات 

أن  )الدستور(  أسامها  السيام  املغربية 

تالءم مضامينها مع املعايري الدولية ذات 

الصلة بالتسامح؟

التسامح   : ي
الثا�ف المحور 

ــات  ــع ي ــ�رش ــت ال ضــــوء  ي 
�ف

الوطنية

ميكن استقراء درجة االهتامم الوطني 

مبفهوم التسامح من خالل مجموعة من 

النصوص القانونية، أبرزها الدستور الذي 

واملعرب  الدولة،  يف  قانون  أسمى  يعترب 

السياسية  خصوصياتها  عن  األس��ايس 

واملجتمعية والثقافية.

مسألة   2011 دستور  تناول  لقد   

التعددية  تكريس  زاوية  من  التسامح 

الدستور  أن  من  الرغم  والتنوع.وعىل 

املغريب مل ينص بشكل رصيح عىل قيمة 

الدستور  مقدمة  غ��رار  عىل  التسامح 

 1990 سنة  إليه  أضيفت  التي  اللبناين 

والتي نصت عىل أن:« ال رشعية ألي سلطة 

تناقض ميثاق العيش املشرتك«. ودستور 

 12 املادة  يف   1996 لعام  عامن  سلطنة 

والرتاحم  »التعاضد  فيها  والتي جاء  منه 

صلة وثيقة بني املواطنني وتعزيز الوحدة 

الوطنية واجب ومتنع الدولة كل ما يؤدي 

إىل الفرقة أو الفتنة أو املساس بالوحدة 

الوطنية«.26 إال أن الدستور املغريب لسنة 

2011 يتضمن العديد من املعطيات التي 

والتسامح  االعتدال  قيم  بث  يف  تسهم 

والحوار والتبادل الثقايف والحضاري األمر 

الثقافة  يف  الكوين  البعد  يدل عىل  الذي 

املغربية. 27  

ظل  ي 
�ف ي 

والثقا�ف اللغوي  -التعدد 
الهوية الوطنية الموحدة:

من  مجموعة  خالل  من  ذلك  يظهر 

املحددات من بينها إلغاء استعامل عبارة 

بعبارة  واستبدالها  العريب«  »املغرب 

املغاريب«  و«االتحاد  الكبري«،  »املغرب 

الثقافية  األحادية  مع  القطع  سياق  يف 

العاملية  الحضارات  عىل  أكرث  واالنفتاح 

الثقافية  املكونات  كل  تشمل  التي 
للمنطقة. 28

تعزيز  أجل  ومن  السياق،  نفس  ويف 

متت  امل��غ��رب،  داخ��ل  الثقايف  التعدد 

الثقافية  للهوية  األخرى  الروافد  دسرتة 

األمازيغية  يف  أساسا  واملتجلية  املغربية 

عىل  ع��الوة  الحسانية  والصحراوية 

مع  يتناسب  مام  اإلسالمية.29  العربية� 

 9 بتاريخ  املليك  الخطاب  يف  ج��اء  ما 

وتعدد  بتنوع  أقر  2011،30ال��ذي  مارس 

روافد الهوية املغربية املوحدة كام جعل 

لجميع  كرصيد  األمازيغية،  صلبها  يف 

الدستوري  النص  أن  املغاربة.31غري 

تراجع مقارنة مع املضمون الذي جاء يف 

ديباجة  وضعت  حيث  املليك،  الخطاب 

مع  عادي  بشكل  األمازيغية  الدستور 

املكونات األخرى بعد العربية� اإلسالمية، 

وقبل الصحراوية الحسانية. 

ليك  ذلك،  تجاوز  الدستور  أن  ورغم 

رسمية  كلغة  األمازيغية  اللغة  يقدم 

للدولة املغربية إىل جانب العربية، فانه 

قانون  بصدور  الرسمي  تنزيلها  ربط  تم 

ترسيم  تفعيل  عطل  مام  تنظيمي32 

األمازيغية وتعميمها.

ومن أجل تعزيز البعد الكوين اللغوي 

انفتح  الدستوري  النص  فإن  والثقايف، 

وقد  األجنبية  اللغات  واتقان  تعلم  عىل 

أعاد تأكيد ذلك، الخطاب املليك33بتاريخ 

ب��رضورة  أق��ر  حيث   2018 غشت   20

يف  وادماجها  تداوال  األكرث  اللغات  تعلم 

العلمية  املواد  وتدريس  التعليم  مراحل 

والتقنية بهذه اللغات قصد االنفتاح عىل 

الحضارات والثقافات املتنوعة فضال عن 

عوملة  مع  خاصة  العاملي  الشغل  سوق 

االقتصاد والثقافة..

لروح  كمبدأ  ف  التمي�ي مكافحة   -
جميع  ف  ــ�ي ب والــمــســاواة  التسامح 

: الب�رش

 يتبوأ املغرب حسب ديباجة دستور 

2011 مكانة مهمة داخل املنتظم الدويل 
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25 - م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص 524

26 - م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مرجع سابق، ص 528

27 - تنص ديباجة دستور 2011 عىل:«... إن اململكة املغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، يف بناء دولة دميقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسرية توطيد 
وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة، وتكافؤ 

الفرص، والعدالة االجتامعية، ومقومات العيش الكريم، يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.«

28 - ورد يف ديباجة دستور2011: »فإن اململكة املغربية، الدولة املوحدة، ذات السيادة الكاملة، املنتمية إىل املغرب الكبري، تؤكد وتلتزم مبا ييل: ـ العمل عىل بناء االتحاد 
املغاريب، كخيار اسرتاتيجي«.

29 - جاء يف ديباجة دستور 2011: »اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والرتابية، وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، 
املوحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية....«

30 - خطاب امللك محمد السادس ليوم األربعاء 9 مارس وهو الخطاب الذي مهد للتعديل الدستوري الشامل يف يوليوز من نفس السنة، وحدد مرتكزاته األساسية. 

31 - جاء يف خطاب امللك محمد السادس ليوم األربعاء 9 مارس:

أوال: التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية املغربية املوحدة، الغنية بتنوع روافدها، ويف صلبها األمازيغية، كرصيد لجميع املغاربة ;

32 - ينص الفصل الخامس من دستور 2011: »تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم، ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وذلك ليك تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة 

رسمية«.

www.2m.ma 33 - الخطاب املليك املؤرخ 20 غشت 2018 مبناسبة ثورة امللك والشعب. تم االطالع عليه عىل املوقع

34 - ورد يف ديباجة الدستور ما ييل: »وإدراكا منها لرضورة تقوية الدور الذي تضطلع به عىل الصعيد الدويل، فإن اململكة املغربية، العضو العامل النشيط يف املنظامت 
الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عامليا. كام تؤكد عزمها عىل مواصلة العمل 

للمحفظة عىل السالم واألمن يف العامل«

35 - حسب منطوق الفصل 6 من دستور 2011: »القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األمة. والجميع، أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني، مبا فيهم السلطات العمومية، متساوون 
أمامه، وملزمون باالمتثال له.« »تعمل السلطات العمومية عىل توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعيل لحرية املواطنات واملواطنني، واملساواة بينهم، ومن 

مشاركتهم يف الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية.«

36 - قام املغرب بايداع أدوات التصديق يف 03 ماي 1979 حيث صادق عليه بظهري رقم 1-78-4 الصادر يف 27 مارس 1979 ودخل حيز التنفيذ وطنيا يف 03 غشت من 
نفس السنة وصدر يف الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.

37 - قام املغرب بإيداع أدوات التصديق يف 18 دجنرب 1970حيث صادق عليه بظهري رقم 19_ 68 الصادر يف 27 أكتوبر 1969 ودخل حيز التنفيذ وطنيا 17 يناير 1971 
وصدر يف الجريدة الرسمية عدد 2988 سنة 1970

38 - صادق عليها املغرب بظهري رقم 40-88-4 الصادر يف 28 ماي 1993

الهوامش

 . اتجاهه  القانونية  بالتزاماته  يقر  كام 

باالتفاقيات  السمو  ذلك  يؤكد  ما  ولعل 

الدولية املصادق عليها من طرف اململكة 

عىل  والعمل  الوطنية،  الترشيعات  عىل 

املعايري  مع  الترشيعات  هذه  مالءمة 

بحقوق  الصلة  ذات  خاصة  الدولية 

مبا  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان 

يضمن الحامية القانونية لإلنسان ككائن 

وحرياته  بحقوقه  يتمتع  أن  يجب  كوين 

األساسية بغض النظر عن جنسه أو لونه 

أو لغته أو انتامءاته...

يف  جاء  ما  من خالل  ذلك  عزز  وقد 

ليساوي  الدستور  من  السادس  الفصل 

حقوقهم   ويضمن  األشخاص  جميع  بني 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

خاضعا  الكل  يبقى  حيث  والسياسية 
للقانون. 35

املغرب  ق��ام  ذل��ك،  ع��ىل  تأسيسا 

باملصادقة عىل مجموعة من االتفاقيات 

أشكال  مبكافحة  الصلة  ذات  الدولية 

الدويل  العهد  بينها  من  نذكر  التمييز 

والسياسية36والعهد  املدنية  للحقوق 

االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  الدويل 

للقضاء  الدولية  االتفاقية  والثقافية، 

العنرصي،37   التمييز  أشكال  جميع  عىل 

يف  التمييز  ملكافحة  الدولية  االتفاقية 

التوفيق  لجنة  إنشاء  بروتوكول  التعليم، 

الخالفات  لتسوية  الحميدة  واملساعي 

يف  األط���راف  ال���دول  ب��ني  تنشأ  التي 

يف  التمييز  مبناهضة  الخاصة  االتفاقية 

مجال التعليم، االتفاقية الدولية ملناهضة 

الفصل العنرصي يف األلعاب الرياضية38، 
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الفصل  جرمية  لقمع  الدولية  االتفاقية 

العنرصي واملعاقبة عليها، اتفاقية القضاء 

املرأة39،  التمييز ضد  أشكال  عىل جميع 

التفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

لحامية  الدولية  االتفاقية  امل��رأة،  ضد 

وأفراد  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق 

أرسهم، االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني 

والربوتوكول امللحق به...

والجدير بالذكر أن املغرب ومبوجب 

يواظب  عليها،  صادق  التي  االتفاقيات 

اللجان  أمام  دورية  تقارير  تقديم  عىل 

هذه  مبقتض  املنشأة  املعاهداتية 

االتفاقيات وذلك لعرض التدابري التي تم 

اتخاذها من أجل تنفيذ أحكامها.

ويف إطار املالءمة مع املعايري الدولية 

للجميع  اإلنسان  حقوق  تكرس  التي 

نسخ  تم  فقد  إقصاء  أو  متييز  ب��دون 

وتعديل مجموعة من النصوص القانونية 

التي تكرس للتمييز بني الناس. 

أقرت مدونة األرسة  بناء عىل ذلك،   

لسنة 2004 مببدأ املساواة بني الجنسني 

سواء عىل مستوى الحقوق أو الواجبات 

عىل  والحفاظ  األرسة  صيانة  يضمن  مبا 

املصلحة الفضىل للطفل. وذلك من خالل 

املساواة يف األهلية القانونية إلبرام عقد 

الزواج واعتامد إجراءات الطالق االتفاقي 

إصالح  إىل  اضافة  للشقاق.  والتطليق 

بإمكان  أصبح  حيث  الجنسية  قانون 

مغربية  أم  أو  أب  من  املولود  الطفل 

الحصول عىل الجنسية املغربية...

بتجريم  املغريب  امل��رشع  ق��ام  كام 

مكرر   1�431 الفصل  خالل  من  التمييز 

عرف  الذي   2003 الجنايئ  القانون  من 

التمييز »بكونه كل تفرقة بني األشخاص 

أو  الوطني  األص��ل  بسبب  الطبيعيني 

الجنس  أو  اللون  أو  االجتامعي  األصل 

الصحية  الحالة  أو  العائلية  الوظيفة  أو 

االنتامء  أو  السيايس  الرأي  أو  اإلعاقة  أو 

النقايب أو بسبب االنتامء أو عدم االنتامء 

أو  ألمة  أو  لعرق  املفرتض  أو  الحقيقي 

كل  ويعاقب  معني«  لدين  أو  لساللة 

مخالف للقانون بسبب األفعال التمييزية 

السابقة بالحبس وغرامة مالية.

منع  فقد  التشغيل  مجال  يف  أم��ا 

الفصل 9 من مدونة الشغل كل متييز بني 

األفراد قائم عىل أساس اللون أو الجنس 

الرأي  أو  العقيدة  أو  العائلية  الحالة  أو 

األصل  أو  النقايب  االنتامء  أو  السيايس 

الوطني أو األصل االجتامعي... ميكنه أن 

ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص يف الولوج أو 

يف مامرسة أو يف االستفادة من االمتيازات 

االجتامعية ملهنة ما.

: حرية الرأي والتعب�ي

بني  من  والتعبري  الرأي  حرية  تعترب 

اإلنسان  بها  يتمتع  التي  الحريات  أهم 

يف املجتمع الدميقراطي السيام بعدما تم 

التنصيص عليها يف املادة 18 من اإلعالن 

كفلت  التي  اإلنسان  لحقوق  العاملي 

والضمري  التفكري  »حرية  شخص  لكل 

يف  »حريته  ذلك  ويتضمن  وال��دي��ن«، 

يف  وحريته  معتقده،  أو  دينه  تغيري 

وإقامة  بالتعبّد  معتقده  أو  دينه  إظهار 

أو  مبفرده،  والتعليم  واملامرسة  الشعائر 

حدة«.  عىل  أو  املأل،  وأمام  جامعة،  مع 

الدويل  العهد  االتجاه  نفس  يف  سار  كام 

والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص 

واإلعالن بشأن القضاء عىل جميع أشكال 

أساس  عىل  القامئني  والتمييز  التعصب 
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39 - قام املغرب بإيداع أدوات التصديق يف 21 يونيو 1993 حيث صادق عليه بظهري رقم 2-93-4 الصادر يف 1’ يونيو 1993 ودخل حيز التنفيذ وطنيا يف 21 يوليوز من 
نفس السنة وصدر يف الجريدة الرسمية عدد 4866 سنة 200

40 - الفصل 25 من الدستور بنص عىل اآليت:«حرية الفكر والرأي والتعبري مكفولة بكل أشكالها. حرية اإلبداع والنرش والعرض يف مجاالت األدب والفن والبحث العلمي 
والتقني مضمونة«.

41 - الفصل 28 من الدستور:« للجميع الحق يف التعبري ونرش األخبار واألفكار واآلراء بكل حرية ومن غري قيد عدا ما ينص عليه القانون رصاحة«.

42 - عبد العزيز النوييض، حرية التعبري يف الدول املغاربية: تنافر بني النصوص القانونية واملامرسة القضائية، املنظمة الدولية لدعم اإلعالم، جمعية يقظة من أجل 
الدميقراطية والدولة املدنية، فرباير 2018 ص 11

43 - ناجية الورميي بوعجيلة، مرجع سابق، ص 12

الهوامش

الدين أو املعتقد لعام 1981، الذي عرّف 

والحرية  والتمييز  التعصب  مصطلح 

الدينية.

مالءمة  إط��ار  ويف  ذل��ك  عىل  بناءا 

للنصوص  الوطنية  لترشيعاته  املغرب 

الخامس  الفصل  تضمن  فقد  الدولية، 

تعبريا  دس��ت��ور402011  من  والعرشين 

رصيحا حول حرية الفكر والرأي والتعبري 

الحق يف  للجميع  أقر  بكل أشكالها، كام 

بكل حرية  واآلراء  واألفكار  األخبار  نرش 

ومن غري قيد عدا ما ينص عليه القانون 

رصاحة.41 

يجعل  الدستوري  النص  فإن  وعليه 

من حرية الرأي والتعبري جزءا مهام من 

ترتكز  التي  املغربية  الحقوقية  املنظومة 

أساسا عىل االختيار الدميقراطي، حيث ال 

مبوجب  إال  مامرستها  يف  التضييق  ميكن 

القيود التي يفرضها القانون حفاظا عىل 

العامة  واملصلحة  القومي  األمن  مسألة 

والروابط االجتامعية.

األسانيد   2011 دستور  هيأ  لقد 

الحامية  لتوفري  الرئيسية  الدستورية 

القانونية من أسمى نص يف البالد لحرية 

الفكر والتعبري، غري أن الحدود التي قيد 

قبيل  من  الحريات  هذه  القانون  بها 

الحفاظ عىل » السالمة العامة واألخالق 

عبارات  تبقى  العام«  النظام  وحامية 

يصعب  مام  محددة،  وغ��ري  فضفاضة 

معرفة حدود التامس بني مامرسة حرية 

الرأي والتعبري وخرق القانون السيام مع 

ووسائل  اإللكرتونية  الصحافة  انتشار 

دليل  خري  ولعل  االجتامعي...  التواصل 

عىل ذلك املتابعات القضائية التي تعرض 

لها بعض الصحفيون الذين أدينوا بتهمة 

بسوء  أخبار  ونرش  باألشخاص،  التشهري 

مبوجب  وذلك  بالقضاء..  والتشهري  نية، 

كل من قانون الصحافة والقانون الجنايئ 

وقانون اإلرهاب.

الصلة  ذو  األخري  اإلصالح  أن  ورغم 

أن  إال  والتعبري،  ال��رأي  حرية  بقوانني 

بالصحافة  املتعلق   88.13 رقم  القانون 

والنرش الزالت مقتضياته مرتبطة ضمنيا 

بالسجن  يعاقب  الذي  الجنايئ  بالقانون 

عىل مجموعة من جرائم التعبري السلمي، 

حتى ولو مل ترتكب من طرف الصحفيني. 

وعليه فان جرائم النرش تتضمن عقوبات 

عىل  باإلحالة  وذل��ك  للحرية  سالبة 

حالة  يف  خاصة  الجنايئ.  القانون  مدونة 

أو  الحرب  بجرائم  أو  باإلرهاب  اإلشادة 

بجرائم اإلبادة الجامعية أو الجرائم ضد 

الكراهية  عىل  التحريض  أو  اإلنسانية 

والتمييز إضافة إىل جرائم إهانة القضاة 

القوة  رجال  أو  العموميني  املوظفني  أو 

وبالتايل  منظمة..42  هيئة  أو  العمومية 

من  أعمق  الحقيقي،  اإلشكال  يبقى 

يتجاوزه  بل  وصياغته،  الدستوري  النص 

سياسية  إرادة  توفر  يف  الثقة،  غياب  إىل 

حقيقية لالنفتاح عىل آراء اآلخر، السيام 

اذا كانت هذه األفكار معارضة للسلطة 

حيث  ال��ب��رشي  العمران  تنظم  التي 

أحد  عن  سياستها  يف  لتخرج  تكن  مل 

سياستها  فرض  محاولة  االختيارين:اما 

قبول  أو  لها،  املخالفة  األط��راف  عىل 

نهج  واعتامد  لالختالف  معينة  رشعية 

واالستقرار43يف  العدل  لتحقيق  التسامح 

إطار مجتمع دميقراطي يسوده التعايش 

السلمي والحوار ويتم فيه االعرتاف لكل 

واحد بحقه يف حرية الرأي والفكر دون 

مام  نفسه.  بالحق  اآلخر  الطرف  تخيل 

بعيدا  الحقيقة  بنسبية  االعرتاف  يعني 

ترفع  التي  والدوغامئية  الوثوقية  عن 

سالح  وتشهر  األدمغة  تسطيح  شعار 
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»الخروج عن اإلجامع« ضد كل مخالف 

وتنحو نحو اإلقصاء والهيمنة.

حرية المعتقد:

البد من التدقيق يف معنى »التسامح« 

عندما يراد توظيفه يف الدين ألن املعنى 

يختلف عن مجال السياسة وااليدولوجيا 

والفلسفة.

املعتقد«  حرية«  مفهوم  ويشمل 

واألع��راق  الديانات  كل  واح��رتام  قبول 

بعيدا عن التعصب والتطرف. 

 إن اعتامد املذهب املاليك يف اإلسالم 

الوحدة  إىل  يدعو  للمغرب  بالنسبة 

بني  الحوار  عىل  واالنفتاح  واالعتدال 

واألدي��ان44م��ام  والحضارات  الثقافات 

العرش  خالل  املغرب،  استقطاب  يفرس 

سنوات األخرية، لعدد كبري من املهاجرين 

وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات يف 

إطار احرتام التعددية والتعايش املشرتك 

بني جميع أطياف الشعوب.

الثالث  الفصل  نص  ذلك،  عن  فضال 

اإلسالم   « أن:  عىل  املغريب  الدستور  من 

واحد  لكل  تضمن  والدولة  الدولة،  دين 

حرية مامرسة شؤونه الدينية«.45 

من  الفصل  هذا  أن  بالذكر  الجدير 

لقيت  التي  الدستورية  النصوص  أكرث 

العديد من النقاشات والتأويالت بني من 

األغلبية  بدين  فقط  يقر  أنه  النص  يرى 

يف املغرب ومع من يعترب اختيار اإلسالم 

األقليات  لباقي  إقصاء  للدولة  كدين 

حرية  يف  بالحق  اعرتاف  وعدم  الدينية، 

املعتقد.

 ميكن القول أن، التعاطي الدستوري 

عىل  سري  هو  للدولة  كدين  اإلسالم  مع 

العربية  ال��دول  دساتري  أغلب  خطى 

يشكل  ال  فاملغرب  وبالتايل  واإلسالمية 

ليك  الثالث  الفصل  جاء  وقد  االستثناء. 

املغربية  الدولة  أن  جهة،  من  يوضح 

ليست علامنية، ومن جهة أخرى، للتأكيد 

الدينية  املرجعية  هو  اإلس��الم  أن  عىل 

للدولة وأحد مصادر الترشيع فيها.46كام 

أن النص يعرتف بباقي األديان الساموية 

الدينية  األقليات  م��امرس��ة  ويضمن 

أن تكون هذه  الدينية رشيطة  لشؤونها 

الدينية  املؤسسات  داخ��ل  امل��امرس��ة 

عىل  الحفاظ  مبقتضيات  إخالل  ودون 

الحفاظ  أجل  من  وذلك  العام،  النظام 

عىل االستقرار الديني والعقائدي للنظام 

املغريب.

طرحه  ميكن  ال��ذي  التساؤل  لكن 

مكفولة  واملعتقدات  األديان  جميع  هل 

الفصل  خالل  من  الدستورية؟  بالحامية 

أن  مبعنى  إيجابا  الجواب  ميكن  الثالث 

لكافة الديانات الحرية الدينية الن النص 

أخرى.  واقصاء  ديانة  بتفريد  يقم  مل 

دينها  تعترب دولة  أن  رغم ذلك ال ميكن 

املعتقد  حرية  اإلس���الم،  هو  الرسمي 

الفصل  فتأويل  وبالتايل  املطلق  مبعناها 

املذكور ينحو نحو حرية مامرسة الشؤون 

الدينية فقط »ألهل الكتاب«، أي اليهود 

واملسيحيني ألن هذه العقائد يعرتف بها 

معرتف  فغري  غريها  أما  اإلسالمي  الدين 
بها وغري مسموح بها.47

وعليه ميكن القول أن الدستور يضمن 

لغري املسلمني حرية املعتقد يف املغرب، 

اإلسالم  بشعائر  املس  عدم  لكن رشيطة 

مبا  املجاهرة  عدم  عن  فضال  ومقدساته 

تحريض  وعدم  اإلسالمي  الدين  يحرمه 

مسلم عىل الخروج عن دينه ألنها أفعال 

املغريب  الجنايئ  القانون  عليها  يعاقب 

»زعزعة  ضوء  يف   220 الفصل  مبقتض 
عقيدة مسلم«.48

ورغم أن منطوق هذا الفصل مل يعط 

تحديدا مفاهيميا للمسلم حيث تحدث 

عن املسلم بصفة شاملة دون الرتكيز عىل 

مذهب أو عقيدة معينة فبالتايل ال ميكن 

اعتبار املسلم السلفي الذي يبرش املسلم 

حتى  للقانون  خارقاً  الشيعي  أو  الصويف 

شخص  إلجبار  عنف  أو  تهديد  حالة  يف 

داخل  ما  عبادة  مبارشة  عىل  أكرث  أو 

متابعته  ميكن  فال  الكبري  اإلسالم  عنوان 

غري  املسلم.  عقيدة  زعزعة  أساس  عىل 

نجد  حيث  النص  عن  بعيد  الواقع  أن 

متييزاً بني التصنيفات املذهبية49يف الدين 

الواحد.

ان الحاجة إىل التسامح مبعنى قبول 

مامرسة  يف  األقليات  حقوق  واح��رتام 

الدين  داخل  وشعائرها  الدينية  حريتها 

املجتمع  داخل  األدي��ان  وتعدد  الواحد 

أو ضغط... ظاهرة  تضييق  الواحد دون 

يف  نفسها  تفرض  حضارية  إنسانية 

يخفف  فالتسامح  دميقراطي.  مجتمع 

الهيمنة املتعمدة أو غري املتعمدة  حدة 

الدين  داخ��ل  األغلبية  متارسها  التي 

املجتمع  داخل  األكرثية  ودين  الواحد 
الواحد.50

النتائج:

من خالل البحث ميكن رصد مجموعة 

من النتائج من بينها:

حقوق  مفتاح  ه��و  التسامح   �

والثقافية  السياسية  والتعددية  اإلنسان 
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ي ي المجتمع المغر�رب
ملف العدد : تحولت القيم �ف

44 - ورد يف ديباجة دستور 2011: »كام أن الهوية املغربية تتميز بتبوأ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال 
والتسامح والحوار، والتفاهم املتبادل بني الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.«

45 - جاء يف الفصل 3 من الدستور املغريب األخري:« اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدينية«.

https://www. 2017 46 - حليمة أبروك، »اإلسالم دين الدولة يف الدستور.. هل املغرب دولة دينية؟، نرش عىل موقع »أصوات مغاربية« بتاريخ الخميس 16 نوفمرب
maghrebvoices.com/a/morocco-Islam--minorities/402823.html

 https://www.maghress.com/alhoudoude/851 47 - عباس بوغامل، »حرية املعتقد باملغرب: مقاربة قانونية« نرش الحدود املغربية بتاريخ 23.04. 2010 عىل املوقع

48 - تنص املادة 22 من القانون املغريب الجنايئ عىل ما ييل: يقول أن: » من استعمل العنف أو التهديد إلكراه شخص أو أكر عىل مبارشة عبـادة ما أو عىل حضورها، أو 
ملنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من مائة إىل خمسامئة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة 
مسلم أو تحويله إىل ديانة أخرى، وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته إىل املساعدة أو استغالل مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أو املياتم، ويجوز يف حالة الحكم باملؤاخذة 

أن يحكم بإغالق املؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات«.

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&i ،49 - يارس الحراق الفصل 220 من القانون الجنايئ املغريب.. نقد وتوصية
d=78680&catid=160&Itemid=54

50 -محمد عابد الجابري، مرجع سابق ص29 

الهوامش

والدميقراطية

قانوين  نص  اآلن  حتى  يوجد  ال   �

الوطني  أو  الدويل  املستوى  عىل  رصيح 

باقي  غرار  عىل  التسامح  يف  بالحق  يقر 

حقوق اإلنسان األخرى.

قوة  بل  ضعف  ليس  التسامح   �

االعرتاف باآلخر يف سياق االختالف.

إنساين  أخالقي  واج��ب  التسامح   �

والجامعات  الفرد  يهم  وسيايس  وقانوين 

والدول.

� أثر التسامح يف العالقات اإلنسانية: 

العاملي  األمن  الرئييس الستتباب  السبيل 

اإلنساين  الكائن  إىل  بالفرد  والسمو 

رغم  باآلخر  والقبول  والتعايش  العاملي 

تعارض أفكاره ومعتقداته وانتامءاته مع 

املصالح الخاصة. 

بحقوق  التمتع  يضمن  التسامح   �

األساسية  الحريات  ومامرسة  اإلنسان 

إك��راه.  وب��دون  متييز  ب��دون  للجميع 

حرية  والتعري،  وال��رأي  الفكر  »حرية 

املعتقد...«

الدستور  يف  أشكال  عدة  للتسامح   �

ترسيخ  يف  تتجىل   2011 لسنة  املغريب 

لكن  واللغوية...  الثقافية  التعددية 

املشمولة  التسامح  منابع  بعض  تبقى 

التنزيل عىل  الدستورية صعبة  بالحامية 

وللحق  لالجتهاد  التنكر  إطار  يف  الواقع 

البحث  التلقني محل  ليحل  االختالف  يف 

والتقيص.

يف هذا اإلطار يجب أن يكون لوزارة 

يف  دور  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة 

يجب  كام  التسامح،  روح  عىل  التثقيف 

املناهج  يف  التسامح  إدم��اج  يتم  أن 

مظاهر  ملكافحة  املدرسية  والكتب 

التعصب والالتسامح انطالقا من املدرسة 

نحو املجتمع.

• ناجية الورميي بوعجيلة، االختالف وسياسة التسامح، بحث يف اإلشكاليات الثقافية والسياسية يف سياسات الرشيد والربامكة واملأمون«، املركز الثقايف العريب، مؤسسة 
مؤمنون بال حدود، الدار البيضاء املغرب، الطبعة األوىل 2015، 

• محمد عابد الجابري، قضايا يف الفكر املعارص: العوملة، رصاع الحضارات، العودة إىل األخالق، التسامح، الدميقراطية ونظام القيم، الفلسفة واملدينة، بريوت، مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2007 

• م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس، »مبدأ التسامح يف إطار املواثيق الدولية والترشيعات العراقية النافذة«، مجلة العلوم القانونية والسياسية /عدد خاص كلية القانون 
والعلوم السياسية، جامعة ديايل. 

•  عبد العزيز النوييض، حرية التعبري يف الدول املغاربية: تنافر بني النصوص القانونية واملامرسة القضائية، املنظمة الدولية لدعم اإلعالم، جمعية يقظة من أجل الدميقراطية 
والدولة املدنية، فرباير 2018 ص 11.

المراجع
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• ميثاق األمم المتحدة

• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

•  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

•  إعالن مبادئ التسامح

•  إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية:

 A/RES/61/149 قرار ا الجمعية العامة  •

 A/RES/65/240 ،قرار الجمعية العامة  •

 A/RES/49/213 قرار الجمعية العامة  •

•  رسالة األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان في اليوم العالمي للتسامح في 16 نونبر2009 منشورة على موقع األمم 
 www.un.org المتحدة

• رسالة موجهة إلى األمين العام من المدير العام لليونسكو )فرديريكو مييور( A /51/201 بتاريخ 10 يوليوز1996 بمناسبة 
الدورة 51 للجمعية العامة لألمم المتحدة، البند 113 من القائمة األولية والمعنونة »مسائل حقوق اإلنسان: مسائل حقوق اإلنسان بما 

في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

• تقرير نهائي عن سنة األمم المتحدة للتسامح:إعالن المبادئ بشأن التسامح وخطة العمل من أجل المتابعة، التذييل األول، ص 4 
https://undocs.org/ar/A/51/201 :على الموقع

• الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 

•  الخطاب الملكي المؤرخ 20 غشت 2018

• الدستور المغربي لسنة 2011

•  قانون 88.13 الخاص بالصحافة والنشر

•  القانون الجنائي المغربي

•  مدونة األسرة المغربية 2004

•  مدونة الشغل

•  قانون الجنسية

•  حليمة أبروك، »اإلسالم دين الدولة في الدستور.. هل المغرب دولة دينية؟، نشر على موقع »أصوات مغاربية« بتاريخ الخميس 16 
https://www.maghrebvoices.com/a/morocco-Islam--minorities/402823.html 2017 نوفمبر

• عباس بوغالم، »حرية المعتقد بالمغرب: مقاربة قانونية« نشر الحدود المغربية بتاريخ 23.04. 2010 على الموقع

https://www.maghress.com/alhoudoude/851

•  John Locke,Lettre sur la tolérance )1989(,Editions életroniques » the minute philosopher«1999.

•  RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [sur le rapport de la Troisième Commission 
)A/51/619/Add.2(]، A/RES/51/95 28 février 1997 , Cinquante et unième session Assemblée générale.

المراجع
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ي
هشام الحمدا�ف

بناء السالم

ملف العدد

االطالع  املتحدة عىل  األمم  قدرة  إن 

حفظ  وأهمها  ب��ه،  املنوطة  باملهام 

الكثري  تواجه  الدوليني  واألم��ن  السلم 

من  بالعديد  وتصطدم  التحديات  من 

القيود التي نص عليها امليثاق، مام أدى 

حيادها.  وفقدان  املنظمة  إضعاف  إىل 

والصالحيات  املنظمة  عمل  فآلية 

تجاوزها  قد  األم��ن  ملجلس  املمنوحة 

الدول  من  الكثري  تقدمت  لذلك  الزمن. 

امليثاق  لبنود  شاملة  مراجعة  أجل  من 

إلصالح  ملحة  حاجة  هناك  كانت  كام 

مقرتحات  خالل  من  تبلورت  حقيقي 

تقدم بها األمناء العامني. وقد قدم الكثري 

لزيادة  املقرتحات  من  العديد  منهم 

لكنها  املنظمة وتحقيق أهدافها،  فعالية 

املصالح  بتضارب  تصطدم  دامئا  كانت 

الدامئة  ال��دول  بني  امل��واق��ف  وتبيان 

العضوية.1 

لقد ظهرت، مع نهاية الحرب الباردة 

أشكال  الجديد،  ال��دويل  النظام  وب��روز 

جديدة من النزعات ساهمت يف تطوير 

يعنى  ال��ذي  الدولية  النزاعات  حقل 

والعمل  والنزاع  الحرب  أسباب  بدراسة 

عىل حلها.2وتحول التفكري حول النزاعات 

أكرث  مفهوم  نحو  التوجه  وتم  والسالم 

شموال واتساعا لتحويل النزاعات، وهو ما 

عرف ب�»بناء السالم«، ألن نهاية الحرب 

استقر  قد  السلم  أن  بالرضورة  تعني  ال 

النزاعات  أخصائيو  أجرى  لذلك  نهائيا. 

النزاع  موضوعي  عىل  التغيريات  بعض 

حل  من  التفكري  نقل  وبالتايل  والسالم، 

خاللها  من  ميكن  عملية  إىل  معني  نزاع 

تفادي النزاع يف املستقبل، أي الوصول إىل 

أصل املشكالت، واتخاذ إجراءات لتجنب 

املؤسسات  التغيري يف  النزاع، مبا يف ذلك 

يعرب  ما  وه��ذا  االجتامعية،  والسياسة 

عنه مفهوم »بناء السالم«، والذي أصبح 

دراسات  حقل  يف  املركزية  املفاهيم  من 

خروجه  مع  وخصوصا  والنزاع،  السلم 

إىل  والنظري  املفاهيمي  الجانب  من 

الجانب املؤسسايت، وذلك بظهور »لجنة 

املتحدة سنة  التابعة لألمم  السالم«  بناء 
3 .2005

يعد  السالم  بناء  لجنة  تأسيس  إن 

أكرث  التامس طريق  نحو  خطوة حميدة 

أكرث  مستقبل  ملواجهة  ومرونة  دق��ة 

مناطق العامل اضطرابا، ومع ذلك ستعجز 

فهي  الكثري،  تحقيق  اللجنة وحدها عن 

هيئة استشارية4تتكون من واحد وثالثني 

مندوبًا عن الدول األعضاء باألمم املتحدة 

مبا فيها القوى العظمى الخمس5. )وكام 

أخ��رى،«  وبعبارة  اللجنة  موقع  يعلن 

سلطتها ستأيت من جودة نصائحها وثقل 

تعمل  هي  فإن  اإللكرتوين،   « أعضائها 

الكثري  عمل  ميكنها  ولن  اآلراء،  باتفاق 

حال  ليست  فهي  النصح؛  تقديم  بخالف 

سحريا.( 

هو  السالم،  بناء  أي  املفهوم،  وهذا   

محور الدراسة ألنه أصبح محط اهتامم 

الدميقراطية  تحقيق  يف  رغبة  الدول  كل 

تأسيس  ذلك  من  والغاية  واملصالحة. 

النظام  عىل  والحفاظ  الدائم  السالم 

اعتبار  تم  املفهوم  هذا  أن  رغم  الدويل، 

اإلطار الذي يكتنفه تقنيا، حيث أنه يركز 

عىل املشاريع بعد انتهاء النزاع، وسنشري 

إىل ذلك يف خامتة املوضوع.

المنهج المعتمد:

التحليل  م��ن��اه��ج  ي��خ��ص  وف��ي��ام 

البحث،  هذا  يف  اعتامدها  ميكن  التي 

عند  وذلك  التاريخي،  باملنهج  سنعمل 

السالم« بعد  دراسة ظهور مفهوم »بناء 

هذه  يف  أيضا  ونعتمد  الباردة،  الحرب 

الذي  النظمي،  املنهج  البحثية  الدراسة 

النظام  لتحليل  املناهج  أهم  من  يعد 
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الرؤى  وتحليل  تطوراته  ودراسة  الدويل 

العامة  الجمعية  تبنتها  التي  والتوجهات 

و مجلس األمن، ومن هذا املنطلق كذلك 

املوضوع  هذا  مقاربة  يف  نعتمد  سوف 

عىل منهج تحليل املضمون، خاصة عند 

الدولية،  الوثائق  بعض  وبحث  دراسة 

سمي  ما  إط��ار  يف  الصادرة  والتقارير 

ب�«خطة السالم«.

صعوبات البحث:

إن إنجاز هذا املوضوع مل يكن باليشء 

وعقبات  واجهتنا صعوبات  فقد  اليسري، 

حول  اآلراء  واختالف  املراجع  قلة  من 

اختيار  صعوبة  أمام  فكنا  املفهوم.  هذا 

تعدد  مع  وخصوصا  وأقومها  أفضلها 

اآلراء وتناقضاتها يف تصوراتها.

الصعب  وم��ن  كبري  البحث  فهذا 

الذي  بالقدر  إال  تفصيالته  كل  تحديد 

والكتابات  الدراسات  واقع  به  يسمح 

ألنه  امل��وض��وع،  ه��ذا  يف  املتخصصة 

من  ويطرح مجموعة  متشعب  موضوع 

اإلشكاالت التي مازالت تحظى بالدراسة 

والبحث من طرف األكادمييني والدارسني 

والعالقات  ال��دويل  القانون  ملواضيع 

الدولية.

شكالية : تحديد الإ

 وتتحدد مشكلة الدراسة يف التعرف 

إىل أهمية وحدود مفهوم»بناء السالم« 

دعم  يف  املتحدة  األمم  قدرة  تعزيز  يف 

واعتامدا  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ 

عىل تحديد مشكلة الدراسة، فإنه ميكن 

صياغة أسئلتها عىل الشكل التايل:

م���اه���ي���ة ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء   1�

السالم؟

نطاق عمل هذا املفهوم؟  2�

املتحدة  األم��م  أداء  آل��ي��ات   3�

لدورها يف بناء السالم؟

طبيعة وحدود األمم املتحدة يف   4�

مجال بناء السالم؟

فرضية الدراسة:

فرضية  من  الدراسة  هذه  تنطلق 

رئيسية مفادها:

»إن مفهوم بناء السالم من املفاهيم 

للسلم  التقليدي  املفهوم  أظهرت  التي 

األمــم  ميثاق  يف  الــدولــيــني  ـــن  واألم

املتحدة«.

أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة إىل تحقيق األهداف 

التالية:

بناء  مفهوم  طبيعة  توضيح   � 1

السلم.

»بخطة  يعرف  ما  إىل  التطرق   � 2

السالم«.

الوقوف عىل نطاق عمل مفهوم    � 3

املتحدة  األمم  أداء  وآليات  السالم  بناء 

لدورها يف بناء هذا املفهوم

األمم  وح��دود  طبيعة  تحديد   �  4

املتحدة يف مجال بناء السالم

حدود الدراسة:

باآلبعاد  ال��دراس��ة  ه��ذه  ت��ح��دد 

التالية:

نهاية  بعد  الزمنية:  الحدود   - 1

الحرب الباردة.

تركز  املــوضــوعــيــة:  ــحــدود  ال  - 2

التي  الــســالم«  »خطة  عىل  الــدراســة 

بطرس  السابق  العام  األمــني  بها  جاء 

غايل.

أهمية الدراسة:

تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهاما 

معرفيا لرشح وتحليل مفهوم بناء السالم، 

كام تكمن أهمية هذه الدراسة يف نطاق 

أداء  وآليات  السالم  بناء  مفهوم  عمل 

األمم املتحدة لدورها يف بناء السالم عىل 

النزاع  انتهاء  بعد  السالم  بناء  أن  اعتبار 

والتنمية  السالم  ل��دوام  أساسا  بوصفه 

هام  عنرص  وأنه  النزاعات،  أعقاب  يف 

جهود  من  املتحدة  األمم  تبذله  ما  يف 

وأن  النزاع،  من  الخارجة  البلدان  يف 

يستلزم  املستدامني  واألمن  السلم  دوام 

بناء  إلنجاح  متكامل  منهجي  نهج  إتباع 
السالم.6

خطة البحث:

وباعتامد  إذاً،  النحو  ه��ذا  وع��ىل 

مختلف هذه املناهج والوسائل، يتطلب 

أن  املنطق،  مع هذا  توافقا  التحليل  منا 

ونطاق  ماهية  األول  املبحث  يف  نتناول 

املبحث  ويف  السلم«  »بناء  مفهوم  عمل 

لدورها  املتحدة  األمم  أداء  آليات  الثاين 

يف بناء السالم:

ونطاق  ماهية  الأول:  المبحث   
عمل مفهوم »بناء السلم«
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ملف العدد : تحولت القيم �ف

1 - عالء عبد الحميد عبد الكريم، دور األمني العام تجاه الرصاعات الداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة األوىل 2014، الصفحة 34.

2  - د: حمدوش رياض، تطور مفهوم بناء السالم، دراسة يف النظرية واملقاربات، كلية العلوم السياسية –جامعة قسطنطينة الجزائر- للمزيد من التفاصيل املقال منشور 
عىل الرابط التايل: www.politics-constantine.yolasite.com تاريخ الزيارة 07/04/2018

3 - د: جامل منرص، بناء السلم يف مرحلة ما بعد النزاعات: املضامني والنطاقات، دفاتر السياسة والقانون، العدد الثالث الخاص بيونيو 2015.

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/index.shtml :4  - نظر موقع اللجنة عىل الرابط اآليت

5 - للمزيد من التفصيل أنظر: انظر الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة RES/A/180/60 الصادر عام 2005.

.S/PRST/2015/2 6 - للمزيد من التفاصيل انظر بيان رئيس مجلس األمن بتاريخ 2015 تحت عدد

7 - تعترب نقاط ويلسون fourteen points 14 وهي أربعة عرش مبدأ قدمت من قبل رئيس الواليات املتحدة األمريكية وودر ويلسون: للكونكركس األمرييك يف 8 يناير 
1918، ركز فيها عىل 14 مبدأ للسلم وإلعادة بناء أوروبا من جديد بعد الحرب العاملية األوىل وهي بداية خطة سالم دولية لتأسيس »عصبة األمم«.

الهوامش

بناء  مفهوم  الأول:  •المطلب   

السالم

بناء  مفهوم  تعريف  األول:  -الفرع 

السالم

»بناء  بني  التمييز  الثاين:  -الفرع 

املرتبطة  األخ��رى  واملفاهيم  السالم« 

بالسلم واألمن الدويل

مفهوم  عمل  نطاق   : ي
الثا�ف •المطلب 

بناء السالم

-الفرع األول: النطاق الزمني لعملية 

بناء السالم

املوضوعي  النطاق  الثاين:  -الفرع 

لتطبيق بناء السالم

أداء  آليات   : ي
ــا�ف ــث ال المبحث 

بناء  ي 
�ف لدورها  المتحدة  الأمــم 

السالم.

•المطلب الأول: هيكلة الأمم المتحدة 

ي بناء السالم. 
�ف

-الفرع األول: لجنة بناء السالم 

-الفرع الثاين: مكتب دعم لجنة بناء 

السالم

بناء  ص��ن��دوق  الــثــالــث:  ــرع  ــف -ال

السالم

: طبيعة وحدود الأمم  ي
•المطلب الثا�ف

ي بناء السالم
المتحدة �ف

الفرع األول: حدود األمم املتحدة يف 

مجال بناء السالم

األمم  تدخل  طبيعة  الثاين:  الفرع 

املتحدة

ماهية  الأول:  المبحث 
»بناء  مفهوم  عمل  ونطاق 

السلم«.

يف  املتحدة  األم��م  منظمة  أضحت 

يف  عملها  أهم  أحد  السالم  بناء  مجال 

الدوليني.  واألم��ن  السلم  إرس��اء  مجال 

خالل  من  لتوضيحه  سنسعى  ما  وهذا 

تطبيق  ونطاق  املفهوم  ه��ذا  تحديد 

الرتتيبات التي تنبي عليها.

بناء  مفهوم  األول:  •املطلب 
Peace-Building السالم

إن فهم وإدراك جوهر مفهوم »بناء 

بتحديد  بداية  اإلمل��ام  يتطلب  السلم« 

بعض  عن  ومتييزه  ونشأته  مفهومه 

بحفظ  واملرتبطة  له  املشابهة  املفاهيم 

السلم واألمن الدوليني.

بناء  تعريف  األول:  -الــفــرع 

السالم

السالم«  »بناء  مفهوم  مالمح  ظهرت 

مع نقاط ويلسون األربع عرشة7من أجل 

إحالل السلم وإلعادة بناء أوروبا، والتي 

كان ينظر إليها أنها ركائز لدميومة السلم 

ووسيلة  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد 

للحفاظ عىل املكتسبات التي تم إحرازها 

عىل طريق إرساء السلم، وذلك بواسطة 

دميومته  وض��امن  توفيقي  سلم  إقامة 

وهي  له  راعية  دولية  مؤسسة  بإقامة 

عصبة األمم.



92
مجلـة رهانـات
العـدد 49/48 - 2019

السالم«  »بناء  املفهوم  ه��ذا  لكن 

»يوهان  قبل  من  مرة  ألول  استخدم 

.Johan Galtung 8 »غالتونغ

تقرير  مع  مؤسساتيا  يتبلور  وب��دأ 

لألمم  األسبق  ال��س��ادس  العام  األم��ني 

املتحدة بطرس غايل، والصادر عام 1992 

قدم  والذي  السالم«،  »بخطة  املعروف 

قدرة  وزي��ادة  تعزيز  حول  رؤيته  فيه 

األمم املتحدة عىل تحقيق مفهوم شامل 

الدوليني،  واألمن  السلم  إلرساء  متكامل 

رئيسية  مصطلحات  أربعة  إياه  مضمنا 

تشكل حلقة متكاملة تبدأ بالدبلوماسية 

الوقائية وتستمر مع صنع السالم وحفظ 

السالم لتصل إىل مرحلة بناء السالم، منذ 

ذلك التاريخ واملفهوم متداول يف أدبيات 
السلم واألمن الدوليني.9

عن:   1998 سنة  املقدم  تقريره  ويف 

تحقيق  عىل  والعمل  ال��رصاع  »أسباب 

يف  املستدامة  والتنمية  الدائم  السالم 

أفريقية« ذهب إىل القول10: »ما أقصده 

الرصاع  انتهاء  بعد  السالم  بناء  بعبارة 

الرصاع  نهاية  يف  املتخذة  اإلجراءات  هو 

املجابهة  ع��ودة  ومنع  السالم  لتعزيز 
املسلحة«.11

التي  التحديات  فأهم  ذل��ك،  ومع 

يف  تتمثل  املفهوم  هذا  دراسة  تكتنف 

عدم تحديد تعريف محدد ودقيق متفق 

عليه لبناء السلم.

ويف التقرير الذي سبقت اإلشارة إىل 

مراجعه سابقا واملعنون »بخطة السالم« 

العام  األمني  عرفه   1992 سنة  الصادر 

السلم  بناء  مفهوم  غايل  بطرس  السابق 

الهياكل  ودعم  تحديد  العمل عىل  بأنه: 

السلم  وتدعيم  تعزيز  شأنها  من  التي 

لتجنب العودة إىل حالة النزاع.

»بناء  بني  التمييز  الثاين:  الفرع 

السالم« واملفاهيم األخرى املرتبطة 

بالسلم واألمن

ملّحة،  وغايًة  مطلباً  السالم  يعترب 

البرشيّة  املجتمعات  كّل  لبلوغها  تطمح 

تحظى  قضيّة  وه��و  تكويناتها،  بكل 

باهتامم كل الدول. فهو الركيزة األساسيّة 

بات  وتحقيقه  وت��ط��وره��ا،  من��ّوه��ا  يف 

القيادات،  من  للعديد  الشاغل  الشغل 

يف  الدوليّة  والتحالفات  واملنظاّمت، 

عدم  بهدف  ال��ع��امل،  أن��ح��اء  مختلف 

الرجوع إىل النزاعات والرصاعات.13حيث 

أصبح مفهوم بناء السلم يشكل حلقة يف 

سلسلة املفاهيم املرتبطة بالسلم الدويل، 

هذا  بني  الفرق  تحديد  عىل  سنقترص 

املصطلحات دون أن نخوض يف تعريف 

للدبلوماسية الوقائية:

 peace الـــســـالم  فــــرض   -1

:Enforcement

استخدام  إىل  املفهوم  هذا  ينرصف 

القوة املسلحة أو التهديد من أجل إرغام 

للقرارات  االمتثال  عىل  املعني  الطرف 

الحفاظ  أجل  من  املفروضة  والعقوبات 

عىل السلم والنظام، وقد تتضمن جهود 

عسكرية  غري  إج���راءات  السالم  ف��رض 

عسكرية،  وإج����راءات  كالعقوبات، 

األمم  ميثاق  من  السابع  للفصل  طبقا 

املتحدة.

 peace ـــالم  ـــس ال ــع  ــن ص  -  2

Making

الجهود  إىل  ال��س��الم  صنع  يشري 

والعمليات التي تتضمن أي عمل يهدف 

إىل دفع األطراف املتحاربة للتوصل إلىل 

السلمية  الوسائل  اتفاق سالم من خالل 

األط��راف  ب��ني  وال��ت��ح��اور  كالتفاوض 

لحل  الدبلوماسية  الوسائل  واستعامل 

النزاع، وتجدر اإلشارة إىل أن صنع السالم 

ال يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد 

أي من األطراف إلنهاء الرصاع.

 Peace الـــســـالم  حــفــظ   - 3

:keeping

الجهود  كل  إىل  يشري  مصطلح  وهو 

تخفيضه  بغرض  النزاع  أثناء  تتخذ  التي 

أو إزالة مظاهر النزاع وتثبيت تفاعليات 

ميكن  الالعنف  من  درج��ة  عىل  النزاع 

وإصالح  لحل  أساليب  استكشاف  معها 

النزاع. إن الغرض من حفظ السالم ليس 
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8 - يوهان غالتونج من مواليد سنة 1930، سوسيولوجي وعامل رياضيات نرويجي وأحد أهم املؤسسني لحقل دراسات السالم والنزاع، ومؤسس معهد دراسات السالم 
بأوسلو سنة 1959، والذي بقي مديرا له حتى سنة 1970، وأصدر مجلة أبحاث السالم سنة 1964ن وكان له الفضل يف تطوير العديد من املفاهيم املرتبطة بحق النزاع والسالم 

كمفاهيم العنف الهيكيل والسلم السلبي والسلم االيجايب ومفهوم بناء السالم.

9 - رياض الداودي، تاريخ العالقات الدولية: مفاوضات السالم، دمشق، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة، 1998، ص39.

A/52/871-S/1998/318 10 - انظر »األمم املتحدة«: الوثيقة رقم

11  - خولة محي الدين: »دور األمم املتحدة يف بناء السالم«، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – املجلد 27 العدد الثالث، 2011، ص 491.

12 - Agenda for peace , report of the secretary-General of 17 june 1992, UN doc-A/47/277- S/24111.

13  - http://mawdoo3.com

14 -  United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, p18.

S/2009/304 – S/63/881.15 - انظر يف ذلك تقرير األمني العام يف املرحلة التي تعقب مبارشًة انتهاء النزاع، والصادر فـي 11/6/2009، الوثيقـة رقـم

16 - انظر الوثيقة A/881/63 تاريخ الفقرة 8.

الهوامش

استعادة  وإمنا  ج��ذوره  من  النزاع  حل 

الالعنف.

كل  تعني  قضية  السالم  بناء  إن 

إىل  وبالنسبة  النمو،  مراحل  يف  البلدان 

الرصاع  حالة  من  تخرج  التي  البلدان 

إنشاء  فرصة  السالم  بناء  مفهوم  مينح 

وقضائية  وسياسية  اجتامعية  مؤسسات 

نحو  الدافعة  القوة  مبثابة  جديدة وهي 

التطور.

عمل  نطاق  الثاين:  املطلب 

مفهوم بناء السالم

الزمني  النطاق  األول:  الفرع 

لعملية بناء السالم.

يتعامل مفهوم بناء السالم مع مرحلة 

ما بعد النزاعات املسلحة والسيام املرحلة 

مبارشًة،14والتي  الن�زاع  تعقب  التي 

املتحدة  األم��م  خ��رباء  قبل  من  قُ��درْت 

كأول سنتني من املرحلة الالحقة للن�زاع، 

فف�ي هذه الفرتة يظهر ما يخلفه النزاع 

من تحديات وثغرات بأجل صورها، ويف 

الوقت نفسه تظهر فيه�ا فرص معالجتها 

التالية،  املراحل  يف  توفره  ال  قد  بشكل 

ف�ي  املتخ�ذة  والتوص�يات  فالقرارات 

ه�ذه املرحلة ستحمل تأثريات يف السالم 

عىل املدى الطويل واملتوسط15. ويستفاد 

من ذلك أن مفهوم بناء السالم ذو طبيعة 

عالجية، فمن خالله تتم معالجة العديد 

عدم  إىل  تؤدي  التي  النزاع  آث�ار  م�ن 

وهشاشتها  له  الالحقة  املرحلة  استقرار 

من الناحية األمنية، كبقاء مرتكبي أفعال 

كوجود  أو  عقاب  النزاع دون  جرمية يف 

أو  بالالجئني،  ترتبط  عالقة  مشكالت 

لكن  النزاع،  رشدهم  ال�ذين  الن�ازحني 

ذات  اإلج��راءات  هذه  أخرى  جهة  من 

نزاع  نهاية  إىل  فالوصول  وقائية،  طبيعة 

دامت  ما  السالم  تحقيق  يعني  ال  م�ا 

معالجة،  ودون  متجدرة  الزالت  أسبابه 

العنف  دوامة  إىل  يدفع  قد  الذي  األمر 

مجدداً.16 

•نطاق تطبيق بناء السالم وفقاً لنوع 

النزاع:

إن مفهوم بناء السالم قابل للتطبيق 

الدولية  املسلحة  بالنزاعات  يتعلق  فيام 

أساليب  اختلفت  وإن  الدولية،  وغري 
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أن  إال  املجالني  كال  يف  وآلياته  التطبيق 

بعد  ما  مرحلة  معالجة  يبقى  الهدف 

النزاع وخلق مناخ من الثقة بني أطرافه، 

تتخذها  أن  ميكن  التي  األمن��اط  وم��ن 

تدابري بناء الثق�ة ف�ي أعق�اب النزاعات 

املسلحة الدولية إنشاء مشاريع تعاونية 

الن�زاع  أط�����راف  ب�ني  تربط  مشرتكة 

الزراعة  تطوير  كمشاريع  املنته�ي17، 

الكهربايئ  أو  الطرقي  الربط  مشاريع  أو 

وغريها من املشاريع املشرتكة. وتختلف 

النزاعات  إطار  يف  السالم  بناء  أدوات 

املسلحة  الدولية فتتمثل بأحكام القانون 

آثار هذه  تعالج  أن  الت�ي ميكن  ال�دويل 

بتنظيم  املتعلقة  كاملعاهدات  النزاعات 

بح�ل  الخاص�ة  األحك�ام  أو  الت�سلح 

نتيجة  عليها  املتنازع  القانونية  املسائل 

تلك النزاعات، يف حني نجد مزيج�اً م�ن 

يتعلق  فيام  واملحلية  الدولي�ة  الجه�ود 

 Building« ال�داخيل  السالم  ببناء 

حال�ة  »أي   ،Peace Counrty�In

ودون  الدولية،  غري  النزاع�ات18املسلحة 

القانون  أحكام  عىل  ذل��ك  يقترص  أن 

الدويل.19لكن لجنة بناء السالم، مل متارس 

النزاعات  بصدد  إال  اآلن  حتى  مهامها 

املسلحة غري الدولية، األمر الذي يؤكد أن 

تزايد مثل هذا النوع من النزاعات كان 

أحد الدوافع لتطوير عمل األمم املتحدة 

لتلبي�ة احتياجاتها، ويف هذا اإلطار إبراز 

مفهوم بناء السالم.

الزمني  النطاق  إب��راز  خ��الل  من 

والحاجة  السالم  بناء  ترتيبات  إلعامل 

يف  سنتطرق  السالم،  بناء  مفهوم  إلبراز 

الفرع الثاين إىل النطاق املوضوعي لبناء 

السالم.

املوضوعي  النطاق  الثاين:  الفرع 

لتطبيق بناء السالم.

عدة  ل��ه  ال��س��الم  بناء  مفهوم  إن 

مجاالت رئيسية يعمل من خاللها وتدور 

حول تحقيق:

األم��م  منظمة  عمل  خ��الل  وم��ن 

ف�ي  عملها  إط��ار  أن  يالحظ  املتحدة 

مج�ال بن�اء السالم قد شمل:

ق��درة  استعادة  ع��ىل  العمل   �1  

مؤسسات الدولة عىل حفظ النظام العام 

وإرساء األمن.

واحرتام  القانون  حكم  تعزيز    � 2

النظام  كان  حال  ويف  اإلنسان،  حقوق 

قادٍر  غري  أو  منه�اراً  الدولة  يف  القضايئ 

عىل مامرسة مهامه ميكن االعتامد عىل ما 

التي هي  العدلية«  يسمى ب«الحوافظ 

دولية،  هيئات  تعدها  قوانني20منوذجية 

ريثام  الحاالت،  هذه  مثل  يف  وتُستخدم 

يتم تجاوز مثل هذه املرحلة.
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17 - انظر تقرير األمني العام »خطة للسالم« السابق اإلشارة إليه.

 Cooperating for peace: the global Agenda for the 1990’s and boyond, St. :18 - جاء ذلك التمييز من غاريث إيفانز وزير خارجية اسرتاليا األسبق يف كتابه
.Leonards, NSW, Australia, Allen and Unwin, 1993, p. 9-15

19 - انظر ما سريد الحقاً حول هيكلية األمم املتحدة يف مجال بناء السالم، ص 13 وما بعدها.

20 - تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول حول مسؤولية الحامية، ص44

21 - United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, op.cit, p.25

22 - تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول حول مسؤولية الحامية، ص 44.

23 - املرجع السابق، ص 46.

 Peace- building strategies: Transition from relief to :مدير برامج الطوارئ toole Daniel 24 - نظر يف ذلك التقرير الصادر عن منظمة اليونيسيف بإرشاف
development: why children and early intervention matter, october 2006

25 -Renske Heemskerk, The UN peacebuilding commission and civil society engagement, The united nations peacebuilding commission: 
origins and initial practice, Op.cit, p14.

26 -  انظر الوثيقة رقم PBC/2/SLE/1. تاريخ 2007/12/3

27 -  انظر الوثيقة رقم -S/2007/700 تاريخ 2007/11/3 -

الهوامش

 3� دعم عودة املؤسسات السياسية 

الرشعية يف الدولة.

االجتامعي  االستقرار  تعزيز   �  4

النازحني  ع���ودة  ض��امن  ذل��ك  يف  مب��ا 

وح�ل  ت�وطينهم21،  أو  وال��الج��ئ��ني 

بامللكية  املتعلقة  القانونية  املشكالت 

العائدين  الالجئني  واستعادة  وتنازعها 

لالزمة  وت�وفري22األوضاع  ملمتلك�اتهم، 

الستقرارهم.

إلطالق  الالزمة  األسس  إرس��اء   � 5

تتضمن  أن  يجب  إذ  التنمية،  عملية 

إيجاد  وإعادة  االقتصادي  النمو  تشجيع 

األسواق والتنمية املستدامة، كام يشمل 

الت�ي  الدولية  للعقوبات  ذلك وضع حد 

ق�د تك�ون 1 مفروضة مسبقاً عىل البلد 
يف حال استيفاء متطلبات رفعها.23

من املالحظ أن الهدف من النشاطات 

التي ذُكِرْت هو متكني الدولة من استعادة 

والنهوض  شؤونها  إدارة  عل�ى  ق�درتها 

بأعباء الحكم، إال أن ذلك ال ينفي شمولها 

مجموعة كبرية من الجوانب التي تهدف 

إىل مساعدة الفئات األكرث ترضراً من آثار 

والتأسيس  واألطفال،24  كالنساء  النزاع، 

مرحلة  يف  التنموية  العملي�ة  إلط�الق 

مع رشكاء  بالعمل  وذلك  النزاع،  بعد  ما 

ال�ذين  املرحل�ة  املتحدة يف ه�ذه  األمم 

والدولية  اإلقليمية  باملنظامت  يتمثلون 

للدولة  املحلية  والسلطات  األخ��رى 

واملجتمع املدين الذي يؤدي دوراً بارزاً يف 

الحلول  وتقديم  املشكالت  عن  الكشف 

يف هذه املرحلة الحرجة، ومن ثم فه�ي 

متث�ل رشاكة حقيقة بني املجتمع الدويل 

الذي  املدين  املجتمع  والسيام  واملحيل، 

أهمية كبرية،  بناء السالم25  يوليه مفهوم 

وعليه فإن بناء السالم يتطلب ما هو أكرث 

من الدبلوماسية والعمل العسكري، ومن 

عملية  يصف  الذي  التعبري  انبثق  هنا 

بناء السالم بأنها تعمل يف منطقة ما بني 

ما  مرحلة  الحتياج�ات  الفورية  اإلغاثة 

بعد النزاع والتنمية املستقبلية.

ب��ورون��دي  يف  امل��ث��ال  سبيل  وع��ىل 

عىل  السالم  بناء  عملية  يف  الرتكيز  تم 

سيادة  وتعزيز  الرشيد  الحكم  مجاالت 

القانون وإنعاش املجتمعات املحلية، أما 

منصباً  االهتامم  كان  فقد  سرياليون  يف 

الشباب  ق��درات  تنمية  مج�االت  عىل 

العدالة  ميادين  يف  واإلصالح  وتوظيفها 

قط�اع  وتنمي�ة  الرش�يد  والحكم  واألمن 

الطاقة.26أما فيام يتعلق بالوضع يف غينيا 

االنتخابية  العملية  تنظيم  فكان  بيساو 

املتحدة  األمم  عمل  عناوين  أبرز  أحد 

تعزيز  جانب  إىل  السالم  بناء  مجال  يف 

االتج�ار  ومكافح�ة  الوطنية  املصالحة 

املنظمة  والجرمية  واملخدرات  بالب�رش 

الصغرية  األسلحة  انتشار  من  والحد 

والخفيفة27.

عملية  أن  االستنتاج  ميكن  ثم  ومن 
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بناء السالم هي عملية متعددة األبعاد، 

تنخرط  التي  األط�راف  حي�ث  من  سواء 

جهة  من  الدويل  باملجتمع  متمثلًة  فيها 

واملجتمع املحيل داخل الدولة املعنية من 

جه�ة أخرى، أم من حيث امليادين التي 

وإصالح  العدل  كمجاالت  فيها،  تعمل 

عملية  أس�س  وإرس��اء  األمني  القطاع 

التنمية وغريها من امليادين التي يفرض 

واقع كل حالة الحاجة إليها.

أداء  آليات   : ي
الثا�ف المبحث 

ي بناء 
الأمم المتحدة لدورها �ف

السالم.

يتطلب استكامل الصورة حول مفهوم 

بناء السالم معرفة الوقوف عند مسألتني، 

العاملة يف  املتحدة  األم�م  أجهزة  أولهام 

مجال بناء السالم، وثانيهام طبيعة دورها 

يف هذا املجال.

األمم  هيكلة  األول:  املطلب 

املتحدة يف بناء السالم.

هيكلية األمم املتحدة يف مجال  أ � 

بناء السالم:

مجال  يف  املتحدة  األمم  انخراط  إن 

بناء السالم قد فرض عليها القيام بتطوير 

التنظيمي  فرعي�ة ض�من هيكلها  أجهزة 

املهمة،  هذه  متطلبات  مع  للتعامل 

جان�ب  إل�ى  السالم  بناء  لجنة  فظهرت 

بناء  آخرين، هام مكتب دعم  جه�ازين 

السالم وصندوق بناء السالم:
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28 - نظر موقع اللجنة عىل الرابط اآليت:

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/index.shtml 

الهوامش

بناء  لجنة  األول:  ــرع  ــف -ال

السالم 

قبل  من  السالم  بناء  لجنة  أُنشئت 

بشكٍل  العامة  والجمعية  األمن  مجلس 

مشرتٍك لكن بقرارين منفصلني هام قرار 

  RES/S/1645(2005( األم��ن  مجلس 

  RES/A/180/60 وقرار الجمعية العامة

ال�صادر ع�ام 2005، وتتبع هذه اللجنة 

يقدم  ج��ه��ازاً  لتكون  الجهازين،  كال 

طبيع�ة  ذا  جه�ازاً  ب�صفتها  توص�يات 

بناء  لجنة  مهام  وتتمثل  استشارية28. 

السالم مبا يأيت:
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املرجع: الباحث + املرجع.29

التنظيمية،  اللجنة  أعضاء  عن  فضالً 

فإن هناك تشكيالت خاصة بدول معينة 

دول  عن  إضافيني  مشاركني  تتضمن 

واملنظامت  اإلقليمية  واملنظامت  الجوار 

املالي�ة  واملؤس�سات  األط�راف  متعددة 
وممثل�ي املجتمع املدين .30

هذا وتجتمع لجنة بناء السالم بصورة 

بالتشكيالت  يتعلق  فيام  إال  دورية،  غري 

قراراتها  أما  معينة31،  ببلدان  الخاصة 

فتتخذ بالتوافق.32 

وكان مجلس األمن قد أوىص يف قراره 

الخاص بإنشاء لجنة بناء السالم بأن تنهي 

اللجن�ة تناوله�ا لحالة معينة عندما يتم 

التوصل إىل إرساء دعائم السالم والتنمية 

ال�دامئني، أو بن�اء عل�ى طل�ب املؤسسات 
الوطنية فيه.33

أول  وسرياليون  بوروندي  كانت  وقد 

لجنة  أعامل  جدول  عىل  أدرجتا  دولتني 

بناء السالم ع�ام 2006 عقب إحالة من 

عام  بيساو  غينيا  تلتها  األمن34،  مجلس 

الوسطى  أفريقية  وجمهورية   35،  2007
36. 2008

-الفرع الثاين: مكتب دعم لجنة 

بناء السالم

 وهو مكتب يف األمانة العامة لألمم 

بناء  لجنة  عمل  لدعم  أُسس  املتحدة 

السالم ومساعدة األمني العام عىل وضع 

اسرتاتيجيات بناء السالم، ويرأسه مساعد 
األمني العام لألمم املتحدة .37

بناء  صندوق  الثالث:  الفرع 

السالم

أنشئ صندوق بناء السالم عام 2006 

من قبل األمني العام لألمم املتحدة لتأمني 

الحاج�ات الفوري�ة للبلدان الخارجة من 

املساعدات  عىل  يعتمد  وهو  ال��رصاع، 

دولية38،  ومؤسسات  دول  من  الطوعية 

وقد ميتد عمل الصندوق إىل البلدان التي 

مل تدرج يف عمل لجنة بناء السالم وفق ما 
يراه األمني العام.39

طبيعة  الــثــاين:  املــطــلــب 

بناء  يف  املتحدة  األمم  وحدود 

السالم

تشملها  التي  الرتتيبات  اتساع  نتيجة 

تساؤالت  ظهرت  السالم  بناء  عملية 

ح�ول إمكاني�ة ع�د ه�ذه الرتتيبات أحد 

الحكم  يتم  إذ  الدويل،  التدخل  أشكال 

األمم  أعامل  من  العديد  عىل مرشوعية 

التدخل  عدم  مبدأ  ضوء  عىل  املتحدة 

األعضاء  للدول  الداخلية  الشؤون  يف 

األم�م  ميثاق  من   2/7 املادة  يف  الوارد 

القانون  كان  الذي  املبدأ  املتحدة،40هذا 

ونظراً  مبادئه.  أرس  قد  العريف  الدويل 

ترتيبات  تطالها  التي  املجاالت  أن  إىل 

السلطان  صميم  من  هي  السالم  بناء 

املتعلق�ة  تل�ك  خاصًة  للدولة،  الداخيل 

بتأهي�ل.

األمــم  حـــدود  األول:  الــفــرع 

املتحدة يف عملية بناء السالم

القلق  بعض  أثارت  السالم  خطة  إن 

خشيت  فقد  الثالث  العامل  دول  لدى 

تعاظم  أن  من  البداية  يف  الدول  هذه 

دور مجلس األمن يف مجال الحفاظ عىل 

البلدان  هذه  سيادة  ميس  رمبا  السالم 

أن��واع  كل  أم��ام  مفتوحا  بابا  ويصبح 
التدخل .41

تشملها  التي  الرتتيبات  اتساع  نتيجة 

تساؤالت  ظهرت  السالم  بناء  عملية 

ح�ول إمكاني�ة ع�د ه�ذه الرتتيبات أحد 

الحكم  يتم  إذ  الدويل،  التدخل  أشكال 

األمم  أعامل  من  العديد  عىل مرشوعية 

التدخل  عدم  مبدأ  ضوء  عىل  املتحدة 

األعضاء  للدول  الداخلية  الشؤون  يف 

األم�م  ميثاق  من   2/7 املادة  يف  الوارد 

القانون  كان  الذي  املبدأ  هذا  املتحدة، 

مبادئه.42ونظراً  أرس  قد  العريف  الدويل 

ترتيبات  تطالها  التي  املجاالت  أن  إىل 

السلطان  صميم  من  هي  السالم  بناء 

املتعلق�ة  تل�ك  خاصًة  للدولة،  الداخيل 

وتنظيم  السياسية  املؤسسات  بتأهي�ل 

الجانب  عن  ناهيك  االنتخابية،  العملية 

االجتامعي واالقتصادي الذي ق�د تتطرق 

إليه هذه العملية.

من  تعد  السالم  بناء  فرتتيبات  إذن 

أال  للدولة  الداخيل  السلطان  صميم 

الداخلية  الشؤون  يف  تدخال  ذلك  يعترب 

األمم  مقاصد  أحد  مع  وتعارضا  للدول 

الفقه  من  جزًء  كان  ما  املتحدة،43وهذا 

إش�ارة  إليه، يف  االنتباه  لفت  قد  الدويل 

عمل  يواجهها  قد  التي  الصعوبة  إل�ى 

األمم املتحدة عند القيام مبهامها، خاصًة 

واالجتامعي يف  االقت�صادي  املج�ال  ف�ي 
ظل وجود مبدأ عدم التدخل.44

من هذا الزاوية حاول البعض التسلح 

الدول  تدخالت  للحامية من  املبدأ  بهذا 

املستضعفة،  ال��دول  ش��ؤون  يف  الكربى 
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29 - انظر الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة RES/A/180/60 الصادر عام 2005.

/1645S/RES(2005( 30 -  الفقرة السابعة من قرار مجلس األمن

31 - نظر يف ذلك االجتامعات القطرية الخاصة بالبلدان التي عىل جدول أعامل اللجنة عىل الرابط اآليت: 

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/pbc-countrymtgcs.shtml

32 - انظر موقع لجنة بناء السالم عىل الرابط اآليت:

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/index.shtml

/1645S/RES(2005( 33 - الفقرة 22 من قرار مجلس األمن

34 - نظر الوثيقة رقم PBC/1/OC/2 تاريخ 16/5/2007 املتضمنة رسالة من رئيس مجلس األمن إىل األمـني العـام لألمـم املتحدة بتاريخ 23/6/2006 حول طلب املشورة 
املقدم من مجلس األمن حول الدولتني بعد إبداء رغبتهام يف أن يكونـا موضـع نظر اللجنة.

35 -  انظر الوثيقة S/2007/700 تاريخ 2007/11/3

36 - نظر يف ذلك الرابط اإللكرتوين اآليت:

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/car.shtml

37 - نظر موقع مكتب دعم لجنة السالم عىل الرابط اآليت

http://www.un.org/arabic/peace/peacebuilding/pbso.shtml

وكان اقرتاح تأسيس مكتب دعم بناء السالم قد ورد يف تقرير األمني العام »يف جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية واألمـن وحقوق اإلنسان للجميع«، انظر اإلضافة 
.Add/2005/59/A.2 ،الثانية امللحقة بالتقرير حول لجنة بناء السالم

38 -  http://www.unpbf.org/funding.shtml 

 htt://www.unpbf.org/pledges.shtml

39 -  هناك آليتان يعمل صندوق بناء السالم من خاللهام: اآللية األوىل هي: Facility Response Immediate« IRF:«مخصصة للتعامل مع الحاجات الفورية لبناء 
السالم. اآللية الثانية: Facility Recovery and Peacebuilding« PRF:«تعتمد عىل إدارة حاجات بناء السالم من السلطات الوطنيـة بعد خمس سنوات. انظر يف ذلك:

Guidelines for Applying to the United Nations Peacebuilding Fund )PBF(, Part I, October 2009, p3-

40 - اعرتفت محكمة العدل الدولية باألساس العريف لهذا املبدأ يف قضية النشاطات العسكرية وشـبه العـسكرية فـي نيكـاراغوا وضدها. د. يارس الحويش، مبدأ عدم 
التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العاملية، رسالة دكتوراه، جامعة عني شـمس، 2001،ص.230

41 -  د: بطرس غايل، الدميوقراطية هي الحل ملخاطر العوملة، ترجمة: أمينة األعرص،)القاهرة، مركز األهرام للرتجمة والنرش، 2002(، ص92.

42  - د. يارس الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العاملية، رسالة دكتوراه، جامعة عني شـمس، 2001،ص.230

43  - انظر املادة 2 الفقرة 7 من ميثاق األمم املتحدة.

44 - د.حسام هنداوي، التدخل الدويل اإلنساين: دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القـانون الـدويل، دار النهـضة، القـاهرة، ص75، 1994

45 - د: رميون حداد، العالقات الدولية، دار الحقيقة، بريوت 2000، ص 366.

46 - وقد نصت الفقرة األوىل منه: »أن الجمعية العامة إذ تدرك أن املراعاة التامة ملبدأ عدم تدخل الدول يف الشؤون الداخلية والخارجية للدول األخرى، هي رضورة 
لتحقيق مقاصد األمم املتحدة، تعلن رسميا أنه ليس ألي دولة حق التدخل بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وألي سبب كان يف الشؤون الداخلية والخارجية ألي دولة أخرى، 

وتشجب بالتايل كل تدخل مسلح أو غري مسلح أو أي تهديد يستهدف شخصية الدولة أو عنارصها السياسية واالقتصادية والثقافية«. 

47 - قرار الجمعية العامة عدد 2625 الصادر سنة 1970.

الهوامش

فسعت بعض الدول إىل تبني هذا الطرح 

وتحويله إىل قاعدة قانونية دولية مطلقة 

من خالل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

من  ع��ددا  الصدد  هذا  يف  صدر  حيث 

إقرار لجنة  اإلعالنات والقرارات، أهمها: 

القانون الدويل لألمم املتحدة مبدأ »عدم 

التدخل« مبدأ مطلقا إال إذا كانت الدولة 

النفس، وذلك  يف حالة دفاع رشعي عن 

وواجبات  بحقوق  الخاص  مرشوعها  يف 
الدول لسنة 1974 .45

عىل مستوى الجمعية العامة:

سنة  الصادر   2131 رقم  االع��الن   •

 46 .1965

ال��دويل  القانون  مبادئ  إع��الن   •
بني  والتعاون  الودية  بالعالقات  املتعلق 

الدول. 47 

يف  التدخل  ج��واز  ع��دم  إع��الن   •
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رقم  أنواعه  بجميع  الداخلية  الشؤون 
48 .103/36

من خالل طرح هذا اإلشكال سنحاول 

وجهة  من  التدخل  هذا  طبيعة  تحديد 

بناء  ترتيبات  مرشوعية  يربرون  الذين 

السالم يف الفرع الثالث محاولني تحديد 

املربرات واألسباب املرشوعة.

الفرع الثاين: طبيعة تدخل األمم 

املتحدة يف عملية بناء السالم

ال  امل��رشوع  غري  التدخل  عنارص  إن 

تتوافر يف عمل األمم املتحدة ف�ي مج�ال 

بن�اء السالم لألسباب اآلتية:

بناء  املتحدة متارس مهمة  1 � األمم 

السالم بشكٍل رئييٍس من خالل لجنة بناء 

كام  االستشارية  ال�صفة  ذات  ال�سالم 

ذكرنا سابقاً، من ثم ال ميكنها فرض عملها 

ع�ضويتها  تنوع  أن  إال  ما،  دول��ٍة  عىل 

واتساعه، خاصًة يف ظل التأكيد املستمر 

عىل  املتحدة  األم��م  هيئات  قبل  من 

توصياتها  مينح  ق�د  بالحسبان،  أخذها 

قيمًة.

2 � يقوم عمل األمم املتحدة يف هذا 

النطاق عىل التعاون الوثيق مع السلطات 

وتجعل  املعنية،  الوطنية  وعرب  الوطنية 

الوطنية«  »امللكية  مببدأ  يعرف  مام 

ownership National  أولوية، وي�شري 

الوطنية،  السلطات  أن  إىل  املبدأ  ه�ذا 

ص�احبة  هي  انتقالية،  كانت  لو  حتى 

االخت�صاص األص�يل ف�ي معالجة القضايا 
الداخلية.49

رئيسية  مشكلة  نطرح  أن  فيمكن 

السلطات  كانت  إذا  ما  يف  تكمن  والتي 

كأن  بالنزاع،  متأثرة  ذاتها  بحد  الوطنية 

ي�تم تعيينها بطريقة ال يعرتف املواطنني 

أو املتورطني يف جرائم مرتكبة يف النزاع، 

وهنا قد تبق�ى تحمل بذور النزاع الذي 
خرجت منه.50

مببادرٍة  عملها  اللجنة  تبارش  ال   �

عن  تعرب  ال��دول  لكن  منها،  ذاتية 

السالم  بن�اء  لجنة  أمام  باملثول  رغبتها 

بإحدى  تُقدم  التي  املشورة  طلبات  عرب 

الطرائق اآلتية:

مشورة  عىل  الحصول  طلبات  أ - 

من قبل مجلس األمن.

مشورة  عىل  الحصول  طلبات  ب - 

املجلس  أو  العامة  الجمعية  قبل  من 

الدولة  مبوافقة  واالجتامعي  االقتصادي 

املعنية ومبراعاة ما جاء يف املادة الثانية 

فإن  املتحدة،  األم��م  ميثاق  يف  ع��رشة 

االقتصادي  واملجلس  العامة  الجمعي�ة 

اتخاذ  يستطيعان  ال  واالج��ت��امع��ي 

اإلجراءات حول أية حالة قيد النظ�ر من 

قبل مجلس األمن.

طلبات مقدمة من الدول التي  ت - 

متر بظروف استثنائية من شأنها العودة 

عىل  مدرجة  تك�ون  أن  دون  النزاع  إىل 

جدول أعامل مجلس األمن.

من  املقدمة  املشورة  طلبات  ث - 
األمني العام لألمم املتحدة.51

خاتمة:

قد  السالم  بناء  مفهوم  تعزيز  إن 

الدويل، سعياً  العمل  ثغرة مهمة يف  سد 

الدوليني،  واألمن  السلم  دعائم  إلرساء 

ذات  مرحل�ٍة  مع  يتعامل  أنه  خاصًة 

بالتناق�ضات  ومليئ�ة  خ�صوصية 

يتطلب  ما  وهو  املتشعبة،  واملشكالت 

إبراز أهمية عمل األمم املتحدة يف هذا 

املجال واالستفادة من تجارب الدول التي 

شهدت انتكاسًة بالعودة إىل العنف بعد 

توصلها إىل اتفاقات سالم نتيجة إخفاقه�ا 

من  النزاعات  تلك  خلفته  ما  تخطي  يف 

القضايا  بعض  معالجة  إهاملها  أو  آثار 

عن  أهمية  تق�ل  ال  التي  الجوهرية 

تأكيد  من  والبد  نفسه.  السالم  اتفاق 

رضورة إبراز دور ترتيبات بناء السالم يف 

املسلحة  النزاعات  تعقب  التي  املراح�ل 

تم  ما  تعزز  أن  شأنها  من  إذ  الدولية، 

التوصل إليه عىل طريق تحقي�ق السالم 

بعيداً  النزاع  بعد  ما  وتخطو مبجتمعات 

كان  وإن  املايض.  إىل  العودة  شبح  عن 

دور األمم املتحدة يف بناء السالم ال يزال 

يعاين من عدم الوضوح يف بعض جوانبه 

واضحة  ومعامل  تعريف  وجود  كع�دم 

مت�سك  جانب  إىل  السالم  بناء  ملفهوم 

الرتتيبات  أن  بذريع�ة  ب�سيادتها  ال�دول 

ينطوي عليها تطال قضايا داخلية،  التي 

التعاون الوثيق بني املجتمع الدويل  فإن 

بالسلطات  املتمثل  املحيل  واملجتمع 

ومجتمعها  املعنية  الدولة  يف  املحلية 

عمل  أي  إلنجاح  منه  بد  ال  أمر  املدين 

ومعرفة  املجال  هذا  يف  املتحدة  لألمم 

أولوياته ومتطلباته.

 ولإلشارة، هناك تقريرين روج ملفهوم 

وتم  السالم من جديد«  »املحافظة عىل 

ألنشطة  معمقني  استعراضني  يف  ذلك 

األمم املتحدة يف سنة 2015، وهام تقرير 

فريق الخرباء االستشاري حول استعراض 

لسنة  السالم  لبناء  املتحدة  األمم  هيكل 
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48- D.philpot, Revolutions in Sovereignty: how ideas shaped modern int.relations, Princeton university Press, Princeton,2001 ,pp:543-549

49 -   مرجع سابق،. ص75، 1994.

50 -  United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, op.cit, 36-39.

/1649S/RES(2005( 51 - انظر الفقرة 12 من قرار مجلس األمن رقم

52 - أنظر:

 UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLY AND SECURITY COUNCIL, THE CHALLENGE OF SUSTAINIG PEACE, REPORT OF 
 THE ADVISORY GROUP OF EXPERTS FOR THE 2015 REVIEW OF THE UNITED NATIONS PEACEBUILDING RCHITECTURE,
 A/69/968 – S/2015/490, 30 JUNE 2015; AND UNITED NATIONS, GENRAL ASSEMBLY AND SECURITY COUNCIL, NITING OUR
 STRENGTHS FOR PEACE: POLITICS, PARTNERSHIPS AND PEOPLE, REPORT OF THE HIGH-LEVEL INDEPENDENT ANEL ON

.UNITED NATIONS PEACE OPERATIONS, A/70/95- S/2015/446, 17 JUNE 2015

53 - األمم املتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم 70/262، 27 أبريل 2016، واألمم املتحدة، مجلس األمن الدويل، القرار رقم 2282، 27 أبريل 2016، الديباجة.

54 - للمزيد من التفاصيل حلو هذا املوضوع أنظر: إعداد مركز دراسات الوحدة العربية، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل: الكتاب السنوي 2017 / فريق الرتجمة عمر 
سعيد األيويب وأمني سعيد األيويب، إرشاف وتحرير مركز دراسات الوحدة العربية، ص،275-276.

55 -نفس املرجع السابق، ص 275.

56 -  Y.Mohamoud and A.Q suilleabhain, »With New Resolutions: Sustaining Peace Sits at Heart of UN Architecture,«IPI Global 
Observatory, 29 april 2016.

الهوامش

الفريق  وتقرير   ،)AGE )تقرير   2015

املستقل الرفيع املستوى املعني بعمليات 

)تقرير  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 

تأكيد هذا املفهوم  HIPPO(، ثم جرى 

يف سنة 2016 يف صورة إطار عمل األمم 

املتحدة املفاهيمي الجامع لبناء السالم، 

أحدهام  متطابقني  قرارين  خالل  من 

صادر عن مجلس األمن الدويل والثاين عن 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.52 

املحافظة  القرارين،  هذين  عىل  بناء 

عىل السالم »هدف وعملية� يف آن� لبناء 

أخذ  وضامن  للمجتمع،  مشرتكة  رؤية 

االعتبار«  السكان يف  حاجات كل رشائح 

يف »أنشطة تهدف إىل منع نشوب نزاع 

أسبابه  ومعالجة  تجدده،  أو  تفاقمه  أو 

النزاع  يف  األطراف  ومساعدة  األساسية، 

عىل وضع حد لألعامل العدائية، وضامن 

التعايف  نحو  وامليض  الوطنية،  املصالحة 
وإعادة اإلعامر والتنمية«.53

يستلزم مفهوم املحافظة عىل السالم 

الرئيسية  الركائز  وجود روابط أقوى بني 

الثالث لألمم املتحدة، وهي السالم واألمن، 

والتنمية، وحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل 

العمل اإلنساين، وهو يستعيض عام كان 

حتى اآلن مقاربة تتابعية للنزاع تنتج يف 

املنع،  صوامع  والسيام  صوامع�  الغالب 

وبناء  السالم،  وحفظ  اإلنساين،  والعمل 

السالم والتنمية� ويدعو إىل روابط أقوى 

مجموعات  عرب  األدوات  تقاسم  وإىل 
الردود املختلفة هذه.54

من هنا، ميكننا القول بأن االستخدام 

بني  االختالف  أوج��ه  يوضح  مل  الشائع 

بناء  ومفهوم  السالم  عىل  املحافظة 

والقرارين  املراجعات  يف  لكن  السالم، 

أضحت  ذكرنهام  اللذين  الثنائيني 

»املحافظة عىل السالم« العبارة املفضلة 

املتحدة  األمم  جهات  ستستخدمها  التي 

من اآلن فصاعدا يف اإلشارة إىل ما يسميه 

أن  ومع  السالم،  بناء  العامل  أنحاء  باقي 

لبناء  املحافظة عىل السالم ليست بديال 

يتضمن  جامع  عمل  إطار  فهي  السالم، 

وموسعا  منقحا  تعريفا  تعريف  ويدرج 

لبناء السالم55.

األم��م  يف  املراقبني  لبعض  ووف��ق��ا 

اإلطار  من  السالم  بناء  أخرج  املتحدة، 

الذي يكتنفه وهو تقني يف الغالب ويركز 

كام  النزاع،  انتهاء  بعد  املشاريع  عىل 

 )AGE( االستشاريني  الخرباء  تقرير  أن 

والقرارات املتصلة باملحافظة عىل السالم 

السالم تركيزا وقائيا واضحا،  بناء  أعطت 

إىل  السالم  بناء  رفع  تدعم  أنها  ويظهر 

اضطلعت  ما  إذا  االسرتاتيجي  املستوى 

لجنة بناء السالم بدور رئيس يف تنسيق 

خطة املحافظة عىل السالم يف نظام األمم 
املتحدة بأكمله .56

إحدى  السالم«  »بناء  قضية  تشكل 
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األهداف  يف  عنهم  يختلفون  آخرين  مع 

واملصالح.

من هنا تظهر أهمية وحدود تدخل 

ولتعزيز  السالم  لبناء  املتحدة  األم��م 

واألمن  السلم  حفظ  مجال  يف  قدرتها 
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وذلك  امليثاق  يف  الدويل  واألمن  للسلم 

بتعديل جذري يتناسب وطبيعة التسارع 

الدويل.
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حاوره: محمد جليد و المختار بنعبدلوي 

حوار العدد

السجالت  أن  أعتقد  سبيال،  أستاذ  جليد:  محمد 
عالمية  والإ الثقافية  الساحة  ي 

�ف الصحافة،  ي 
�ف ت  أث�ي ي 

ال�رت
ذلك  وغ�ي  اللغة  الدين،  الهوية،  القيم،  المغربية حول 
يتمحور  فيها  المشكل  أن  وأعتقد  قوية.  سجالت  هي 
والسياسية  الأيديولوجية،  المرجعية،  المنطلقات  حول 
السياسية  المرجعيات  اعتماد  يمكن  المغرب. فإل حد  ي 

�ف
منطلقا لتفس�ي هذه السجالت؟

سبيال: أكيد أن املرجعيات الفكرية والسياسية واأليديولوجية، 

الفكري،  الثقايف،  وللتفاعل  الثقافية  للقضايا  وموجهة  مؤطرة 

ونوع القضايا التي تطرح عىل الساحة. إال أن هذه املرجعيات 

أو  عامليا  مناخا  نسميه  أن  ميكن  مبا  مؤطرة  نفسها  هي 

بالفرتة. وبكل رصاحة، أصبحت أميل إىل تصورات بنيوية، إىل 

محددات بنيوية للفرتات/ Époques مبعناها الفلسفي القوي؛ 

»L’époque« مبعنى أن هناك اختيارات وموجهات ومحددات 

أساسية. الفرتة التي نعيشها منذ هزمية 67، ومنذ اندالع الثورة 

أحداث  هي  السوفيايت،  االتحاد  سقوط  بعد  وفيام  اإليرانية، 

صغري  قوس  مبثابة  هي  الفرتة  مرئية.  غري  آثارا  ترتك  موجهة 

داخل أقواس كربى. هذا القوس الصغري ميكن تسميته هيمنة 

املرجعية اإلسالمية أو املثال اإلسالمي أو األيديولوجيا اإلسالمية 

أو يشء من هذا القبيل.

الخلفية املوجهة لالهتامم بقضايا  رمبا هذه هي األحداث 

الهوية واأليديولوجيا، مبعنى أن التحوالت التاريخية الكربى هي 

الهوية  التي توجه االهتامم بقضايا معينة، وعىل رأسها قضية 

كقضية فكرية، وكمشغل وجودي، واهتامم يطرح نفسه ويقدم 

الخلفيات  يخص  فيام  وهذا  سهلة،  افرتاضات  أو  تفسريات 

األيديولوجية،  االهتاممات  داخل  حتى  أظن.  ما  عىل  الكربى، 

التمكن  إىل  وسعيه  واندفاعه  السيايس  اإلسالم  زخم  نشاهد 

السيايس  اإلسالم  حركات  لدى  تولدت  أنه  مبعنى  التمكني،  أو 

تتطلب  اإلسالمية  األيديولوجيا  أو  الفكرة  خدمة  بأن  قناعات 

ي  حوار مع الفيلسوف المغر�رب

محمد سبيال

من هموم النهضة 
إىل هم اهلوية
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الوصول إىل السلطة والتمكن من أدوات 

الفعل والتأثري. فنحن يف الحقيقة نالحظ 

اإلسالم  يف  حدث  الذي  النوعي  التحول 

محورية  من  االنتقال  وهو  السيايس، 

الهوية.  فكرة  إىل محورية  النهضة  فكرة 

الهويايت  باملوضوع  دفع  الذي  وهذا هو 

إىل الواجهة.

ترى،  أل  بنعبدلوي:  المختار 
العك�ي  العد  أن  سبيال،  أستاذ 
ــدأ  ـــالم الـــســـيـــا�ي قـــد ب س ـــالإ ل

بالفعل؟

نقطة  يف  السيايس  اإلس��الم  سبيال: 

مفصلية� وأنت أعلم مني بهذا املوضوع� 

بدأ مع بدايات القرن كرد فعل، باملعنى 

اإلنجليزي لكلمة »Response«، وانفعال 

بحدث كبري، أي أن العرب أفاقوا، فوجدوا 

النخبة  ب��دأت  ثم  متخلفني،  أنفسهم 

اإلسالم  عن  يدافع  فكرا  تطور  الفكرية 

ضد الهجامت، والتفاوتات ويفرس أسباب 

التخلف بالتربؤ الذايت منه وبإرجاعه إىل 

اآلخر. ولكن منذ البداية بدأت التوجهات 

اإلسالمية تكتسب طابعا سياسيا بإعطاء 

فإن  مثة،  من  سيايس.  هو  ملا  األولوية 

الخالفة أو اإلمامة أصبحت جزءا أساسيا 

اإلس��الم  ب��دأ  امل��رشوع. هكذا،  ه��ذا  يف 

ورد  الحداثة.  تجاه  فعل  كرد  الثقايف 

الفعل هذا بدأ ثقافيا وأصبح ينحو منحا 

السياسة  سياسيا. أعتقد أن االتجاه نحو 

أو امليل نحو السياسة، يتضمن يف عمقه 

القوة ألنه عندما تقدم  مطلب اكتساب 

فإنك  سيايس  فعل  رد  أو  سياسيا  تصورا 

تفكر يف ميزان القوى وبالتايل يف أدوات 

القوة، لذلك بدأ االنزالق نحو السياسية 

بتدرجاتها املختلفة من السلم إىل العنف. 

أو  انتهى مسلسل  كيف  ونعرف جميعا 

أزمة  دلك  خلق  وكيف  العنف،  منزلق 

حضارية، ثقافية وكونية. وأصبحت بعض 

االتجاهات اإلسالمية مرتبطة بالعنف إىل 

إىل  السياسة  إىل  الثقافة  من  ذلك:  غري 

العنف: تلك مزالق التاريخ.

تجارب  لبعض  أتيح  ثانية،  جهة  من 

مستوى  من  االنتقال  السيايس  اإلس��الم 

وهذا  السلطة،  مستوى  إىل  ال��دع��وة 

خاصة  كبري،  نوعي  انتقال  هو  االنتقال 

مل  التي  اإلسالمية  للحركات  بالنسبة 

حزيب  بشكل  منظمة  أو  مهيأة  تكن 

وأيديولوجي الستالم السلطة. كان هذان 

من  األخ��ري  املسار  وخصوصا  املساران 

السلطة.  االرتباك يف تدبري مسار  أسباب 

مآله  ونعرف  حاسام  كان  املعطى  هذا 

بعض  أن  رغ��م  م��رص،  يف  بالخصوص 

احتواء  إىل  دعت  عامليا  املهيمنة  القوى 

االتجاهات اإلسالمية املعتدلة وترويضها 

سياسيا عرب ارشاكها يف السلطة.

المختار بنعبدلوي: أريد فقط أن 
ء بسيط جدا، عندما ننظر  ي

أش�ي إل �رش
ي 

مثال إل ضعف المشاركة السياسية �ف
ضعف  وهو  ه،  غ�ي أو  كالمغرب  بلد 
ف  سالمي�ي ف وواضح، نجد أن قوة الإ ب�ي
ي قوتهم الفعلية 

الحقيقية ل تكمن �ف
سياسية  حياة  أيــة  غياب  ي 

�ف ولكن 
مكونات  ضعف  ي 

�ف بمع�ف  حقيقة، 
سياسية أخرى يمكن أن تكون منافسا 
لهم، وأن تطرح مشاريع أخرى وأن 

تقدم بدائل.

الحركات  ضعف  مظاهر  سبيال: 

لهذه  بالضبط  يعود  الحديثة  السياسية 

الجميع،  نحو  بالزحف  ب��دأت  األزم��ة، 

عىل  ع��ادة  تقوم  السياسية  فاألحزاب 

مرشوع أيديولوجي، حمولة أيديولوجية 

الطوباوي،  باملعنى  أيديولوجية  ووعود 

فيها بشائر ووعود وتحوالت كبرية. فهذه 

الحمولة األيديولوجية الطوباوية مل يعد 

الحركات  فشل  أن  مبعنى  مفعول.  لها 

السياسية التحديثية أو األحزاب العرصية 

لألحزاب  بالنسبة  جهة،  م��ن  راج��ع 

االشرتاكية إىل ضمور املثال االشرتايك بعد 

سقوط االتحاد السوفيايت الذي كان سندا 

التنظيمية  املستويات  كافة  عىل  قويا 

هناك  إذن  الحركات.  لهذه  والفكرية 

أحداث كربى أدت إىل ذلك.

ثانيا، التحوالت البنيوية التي أسميتها 

قوسا، متيل نحو تثمني أو تحسني الوعود 

اإلسالمي.  األيديولوجي  الطابع  ذات 

العرصية  األح��زاب  فشل  ف��إن  ولذلك 

أيديولوجياتها  بضمور  عضويا  مرتبط 

يف  الفشل  ب��وادر  وظهور  ووع��وده��ا، 

باستمرار  أذك��ر  االش���رتايك.  النموذج 

العرب كموقف  املثقفني  شهادات بعض 

»كريم مروة« القيادي السابق يف الحزب 

مؤخرا  كتب  ال��ذي  اللبناين  الشيوعي 

بأنه ال وجود ليشء اسمه االشرتاكية، أن 

تاريخية  وكذبة  كربى  خرافة  االشرتاكية 

هذا  الداخل.  من  شهادة  وهذه  كربى 

عادت  ما  الطوباوية  هذه  أو  النموذج 

ومحتال  ماكر  التاريخ  البشائر.  تحمل 

عىل  أو  اليوتوبيات  تكذيب  عىل  وقادر 

األقل تقليم أظافرها. وهذا تحدٍّ تاريخي 

يطال الجميع.

هنالك  بنعبدلوي:  المختار 
صعود  نربط  أن  يمكن  ربط،  عن� 
ات الشعبوية  سالموية كأحد التعب�ي الإ
ي 

�ف الصاعدة  والشعبوية  جهة،  من 
أن  يمكن  ل  أنه  ي 

يع�ف كذلك؛  الغرب 
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واضحة  التشابه  وجــوه  أن  نغفل 
ف المسارين... ة ب�ي وكب�ي

الغربية  الشعبوية  أن  أظن  سبيال: 

إفالس  أو  تعرب عن ضمور  هي شعبوية 

املؤسسات أو التدبري املؤسسايت والوعود 

والبشائر التي كانت تحملها الدميقراطية، 

البريوقراطية  تسلط  بعد  خصوصا 

الرسمية والحزبية. يف حني أن الشعبوية 

أيديولوجية  شعبوية  هي  اإلسالموية 

بقوة  ترتبط  أنها  مبعنى  أكرث.  وثقافية 

تقدم  والتي  وإغرائها،  الدينية  الفكرة 

حلوال دنيوية وأخروية وتقدم تفسريات 

اإلسالمية،  العربية  الشعبوية  شمولية. 

فيها  دينية  مالمح  ذات  شعبوية  هي 

بتقديم  الحداثة  مواجهة  من  جانب 

املؤسسات  تقدمها  ال  وحلول  وع��ود 

الحديثة، بتقديم تفسريات تتعلق مبعنى 

الشعبوية  قوة  الحياة.  بعد  وما  الحياة، 

ارتباطها  إىل  راجعة  اإلسالمية 

بحلول وجودية؛ طبعا إىل جانب 

االختيارات  لفشل  استثامرها 

التحديثية ووعود الدولة القومية 

أو الدولة األمة واسترشاء الفساد 

الحل  لكن  وال��ب��ريوق��راط��ي��ة، 

وبشائر  وعودا  يحمل  اإلسالمي 

أخروية قوية بالنسبة ملجتمعات 

تسري بتؤدة يف درب الحداثة والتحديث، 

هذا  عىل  كبرية  مكاسب  تحقق  وال 

الحياة  معنى  عندها  ويختل  املستوى، 

إىل  قريبة  رمبا  التفسريات  هذه  فتجد 

تجد  إذ  الشعوب،  لهذه  العميق  الرتاث 

وهذا  وسهلة  متوفرة  التفسريات  هذه 

الشعبوية،  االنسياقات  هذه  يفرس  ما 

يف حني أن الشعبوية الغربية ناتجة عن 

الدميقراطية  الدولة أو  فشل املؤسسات، 

الحديثة.

جليد: أستاذ سبيال، بدوري أرغب 
بنفس  أنه  مفادها،  مالحظة  إثارة  ي 

�ف
الطريقة، يمكن أن نف� تراجع دور 
أمام  الثقافية  النخبة  أو  الفلسفة 
ي الذي تحدثت عنه. 

غراء الدي�ف هذا الإ
ي هذا السياق أن 

فإل أي حد يمكن �ف
التوترات  هذه  أو  النقاش  هذا  ندبر 
والثقافية  السياسية  الجتماعية 
نود  ي 

ــ�رت ال القضايا  حول  والفكرية 
بالهوية  والمرتبطة  نناقشها  أن 
عن  تحدثت  آخر،  بمع�ف  والقيم؟ 
يمكن  هل  الدين،  ي 

�ف الكامن  غراء  الإ
الذي  هو  غــراء  الإ هذا  إن  نقول  أن 
اجع إل  جعل دور النخبة المثقفة ي�رت

الخلف؟

صنفان،  املثقفة  النخبة  سبيال: 

وهذه  هووية�  أو  وهوياتية�  تحديثية 

مبؤسسات،  ومرتبطة  نشيطة  األخ��رية 

ألنها  ما،  حد  إىل  ازده��ار  فرتة  وتعيش 

مرتبطة مبرشوع سيايس مجسد وطموح. 

يف حني أن النخبة التحديثية تعيش حالة 

وترتدد ألن حدثا  نكوص،  وحالة  تساؤل 

كبريا وقع يف العامل هو تراجع االشرتاكية 

مكتسحا  كان  الذي  االشرتايك  والنموذج 

األقل  عىل  الفرتات،  إح��دى  يف  وظافرا 

حدود  إىل  الروسية  الثورة  من  انطالقا 

انهيار االتحاد السوفيايت. إذا، هذا حدث 

واجتهادات  تفسريات  إىل  يحتاج  كبري 

ويتطلب التخيل عن الكثري من القناعات 

والدوغامئيات والتفسريات الجاهزة التي 

السابقة  األيديولوجية  املراحل  يف  كانت 

هنا  أتذكر  سهلة.  حلوال  وتعطي  سهلة 

املجاطي،  أحمد  امل��رح��وم  باملناسبة 

فقال  الشعري  الصمت  هذا  ملاذا  سألته 

تحوالت  من  العريب  العامل  يف  يحدث  ما 

املرء يصمت  عميقة وامتساخات يجعل 

ليس  وقع  ما  ألن  ليفهم.  قرون  لعدة 

والبنيات  املسلامت  ويخلخل  بالسهل 

العقلية.

أذكر  بنعبدلوي:  المختار 
ة نهاية الثمانينيات وبداية  ف�رت
التسعينيات عندما كنت أزور 
وت أو دمشق أو بغداد لكي  ب�ي
المغاربة  الكتاب  أن  أكتشف 
عدد  ــات  ــه واج يــتــصــدرون 
يمكن  فيما  المكتبات،  من 
الفلسفي  الفكر  بأوج  وصفه 
ح�رت  لماذا  هو،  السؤال  المغرب.  ي 

�ف
ي المغرب، 

بعد الحظر عن الفلسفة �ف
لم يستطع الفكر الفلسفى بالخروج 
من الدائرة الضيقة للنخبة؟ لماذا لم 
يكن لهذا الأوج وقع عىل المؤسسات 
السياسية ول عىل فكر النخب أو عىل 
ضيق  برج  ي 

�ف ظلت  الفلسفة  وكــأن 

حوار العدد : من هموم النهضة إىل هم اهلوية

ي الحقيقة نالحظ التحول النوعي الذي حدث 
فنحن �ف

محورية  من  النتقال  وهو   ، السيا�ي سالم  الإ ي 
�ف

هو  وهذا  الهوية.  فكرة  محورية  إل  النهضة  فكرة 
ي إل الواجهة.

الذي دفع بالموضوع الهويا�رت
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معزول وغ�ي قادر عىل التأث�ي ؟

سبيال: كانت النخبة التحديثية تعيش 

الفلسفة  ازده��ار  وك��ان  الحالة،  نفس 

مظهرا من هذه املظاهر. بعد ذلك حصل 

انطفاء الجذوات األيديولوجية التحديثية 

التي كانت تتمثل يف اليسار املغريب. 

فشل  سبب  يف  للتفكري  أعود  هنا 

األحزاب  فشلت  وملاذا  االشرتاكية، 

يف  رائ��دة  كانت  التي  الحداثية 

التحديث والتنوير؟ وما هي أسباب 

تحولها إىل بريوقراطيات أو مصالح 

القبيل.ال  هذا  من  شيئا  أو  خاصة 

جرأة  بعد  املغرب  يف  نحن  منتلك 

كبرية عىل ترشيح هذا الوضع لكن هنالك 

وعن  نفيس  عن  أتحدث  وهنا  تساؤل، 

هذه  اليسار  انطالقة  كانت  ملاذا  جييل، 

االشرتايك  ثم  الوطنى  االتحاد  يف  متمثلة 

املحملة  الهائلة  بقوته  الشعبية  للقوات 

بكثري من اآلمال والبشائر يف العديد من 

الجرأة عىل  ال منلك  زلنا  ما  املستويات؟ 

وهذا  حارض،  لكنه  املوضوع  هذا  طرح 

املثقفة، وأنا  النخبة  ينعكس عىل سلوك 

هناك  بالفلسفة.  املشتغلني  عن  أتحدث 

داخل  لكن  املؤسيس،  االنغالق  من  نوع 

فكرية  تجددات  هنالك  االنغالق  هذا 

عميقة.

كانت  هل  بنعبدلوي:  المختار 
، كيانات طاردة  الأحزاب، بهذا المع�ف

؟ ف للمثقف�ي

كانت  معينة  مرحلة  يف  سبيال: 

وكانت  للمثقفني  حاجة  يف  األح��زاب 

حاضنة ومفرخة لهم، وكان هناك اقرتان 

يف  األق��ل  عىل  والسيايس،  الثقايف  بني 

الله  عبد  فيها  كان  والتي  أوىل،  مرحلة 

إبراهيم، عمر بن جلون، الجابري... هذه 

وذات  قيمة  ذات  الثقافة  كانت  مرحلة 

فعالية وكان املرشوع الثقايف يف حد ذاته 

يسند املرشوع السيايس الذي يهدف إىل 

التحول الشمويل. النخبة السياسية كانت 

مؤمنة بالتحول الثقايف وتعتربه رافدا من 

بعد  قواعدها.  من  قاعدة  أو  روافدها 

ذلك بدأت األمور تختزل إىل بريوقراطيات 

املثقفون  عنها  انفصل  مغلقة  حزبية 

واملشتغلون بالتعليم والثقافة، وارتبطت 

أن  أريد  هنا  أخ��رى.  اجتامعية  بفئات 

أبعاد،  وذات  عميقة  األزمة  أن  إىل  أشري 

ولكن يف نفس الوقت أقول، ورغم القلة 

والندرة، هنالك تحوالت عميقة يف الفكر 

دلك  عىل  تدل  كام  املغريب،  الفلسفي 

إنتاجات الفكر الفلسفي الراهن.

ي نفس السياق، إل أي حد 
جليد: �ف

المغرب  ي 
القول إن السيا�ي �ف يمكن 

؟  ي
الثقا�ف عن  بانفصاله  زخمه  فقد 

تأث�ي  مسألة  تنفي  الفكرة  هذه  وهل 
الكيان  أو  المجتمع  ي 

�ف الية  اللي�رب
ي 

�ف السيا�ي  النتقال  بعد  ي  المغر�رب
المغرب سنة 1999؟

سبيال: أوال، كشهادة، أقول يف مرحلة 

انطالق اليسار كان هنالك ترابط عضوي 

كانت  أنه  وأذكر  والسيايس،  الثقايف  بني 

من  ادك��ر  كبرية  فكرية  أنشطة  هناك 

يف  االجتامعية  الرتكيبة  م��رشوع  بينها 

إطار  يف  طرح  قد  كان  ال��ذي  املغرب، 

االتحاد االشرتايك. العروي كان حارضا يف 

الحزبيون  املثقفون  وبدأ  املرشوع،  هذا 

ي��زاي��دون يف امل��وض��وع وي��وس��ع��ون، 

شعر  ألنه  بهدوء  فانسحب 

مزايدات  أصبح  األم��ر  ب��أن 

حزبية ومتييعا للموضوع. كان 

هذا يف مرحلة معينة أعتربها 

انهيار  م��ؤرشات  من  م��ؤرشا 

وتراجع اليسار إذ أصبح يعترب 

السيايس  للفعل  أداة  الثقافة 

حيث  باالنتخابات،  مرتبطة 

والندوات  األنشطة  هذه  تنظيم  جاء 

لها  والتخطيط  فيها  التفكري  تم  التي 

لالنتخابات  موازية  أنشطة  باعتبارها 

وبذلك تحولت الثقافة إىل أداة سياسية، 

وهي إحدى مؤرشات التحول العام الذي 

أن  هو  عندي  املهم  بعد.  فيام  حدث 

أحدثت  حيث  العمق  من  كانت  األزمة 

تحوالت نوعية جعلت املثقفني يرتاجعون 

النزعة  عليهم  وتطغى  ويتقوقعون، 

التحوالت  مبتابعة  ويهتمون  األكادميية 

أيضا  وهو  تخصصهم،  ميدان  ىف  الكربى 

استخالص لتجربة سياسية بدأت مرشقة 

إىل  بالبشائر، وتحولت  وواعدة ومحملة 

مكاسب ومغانم أو ما شابه ذلك.

ي 
�ف ألحــظ  المختاربنعبدلوي: 

مرتبطة  ظاهرة  ة  الأخــ�ي السنوات 
بلدان  ي 

�ف خصوصا  الأدبية  بالجوائز 
الخليج. رغم أن لهذه الجوائز جانبا 
العتبار  إعــادة  من  فيه  بما  إيجابيا 
أن  إل  والثقافة،  والكتاب  للقراءة 
هاجس  حــضــور  ومــع  المثقف، 
نوعا  أحيانا  يمارس  أصبح  الجائزة، 

ارتباطها  إل  راجعة  سالمية  الإ الشعبوية  قوة 
بحلول وجودية؛ طبعا إل جانب استثمارها لفشل 
أو  القومية  الدولة  ووعود  التحديثية  الختيارات 

وقراطية. اء الفساد والب�ي الدولة الأمة واست�رش
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ي 
من الرقابة الذاتية عىل كتاباته، بل �ف

ي مجال 
ي الأدب مثال �ف

بعض الأحيان، �ف
من  هنالك  أن  نرى  والنقد،  الرواية 
ينسج عىل منوال قالب محدد يمكنه 
أن يصل به إل الجائزة. هل يمكن أن 
يكون لهذا المنطق أثر عىل مصداقية 

ي المثقف؟
الخطاب الثقا�ف

سبيال: أنا ال أستطيع أن أتحدث عن 

بالنسبة  لكن  الثقافية،  املجاالت  كل 

تتويجا  كانت  الجوائز  ظاهرة  للفلسفة، 

ملرحلة إنتاج ثقايف أكادميي، ورمبا نتيجة 

يكون  أن  ميكن  معينة.  أكادميية  مرحلة 

عىل املدى البعيد هذا التأثري. لكن لحد 

املجالت  أتصفح  عندما  برصاحة  اآلن، 

أالحظ  الجوائز،  مسألة  وأيضا  املرشقية، 

ليس  وه��ذا  املغربية،  اإلنتاجات  أن 

مبنطق الشوفينية، متميزة عىل املستوى 

عن  أتحدث  أنا  واألك��ادمي��ي.  العقالين 

مجال الفلسفة وبالخصوص عن الفلسفة 

هنالك  أن  يعني  الحديثة.  املغربية 

الذين  طرف  من  س��واء  مغربيا  نبوغا 

أصحاب  حتى  أو  الجوائز  عىل  حصلوا 

مختلف  يف  املتناثرة  الحالية  اإلنتاجات 

أصبحت  أنه  نالحظ  العربية.  املجالت 

هنالك  يعد  ومل  عقالنية،  تقاليد  هنالك 

نعرفه  كالذي  وكالمي  لفظي  تسيب 

بنية  أيضا  هنالك  املجاالت.  بعض  يف 

املقاالت والدراسات،  عقلية حجاجية يف 

أن  ال ميكن  سائبة.  لغة  هنالك  تعد  ومل 

يدرس هذه الظاهرة إال السوسيولوجيون 

باملفعول  يتعلق  فيام  البعيد  املدى  عىل 

السحري للجوائز، لكن الجوائز املرشقية، 

الجيد  املغريب  اإلنتاج  توجت  اآلن،  لحد 

وعقالنيته  بجودته  نفسه  يفرض  الذي 

هذا  مسؤولية  أتحمل  وأنا  وأكادمييته، 

الوقت  نفس  يف  عندي  ألن��ه  ال��ك��الم 

تخوف من السقوط يف الشوفينية، ومع 

أعرفه  الذي  امليدان  يف  بذلك  أقر  ذلك 

األعامل التي فازت بجوائز مرشقية هي 

بلقزيز  نتاجات  )انظر  مميزة:  األعامل 

عىل  نوعي.  تحول  وحدجامي(.يوجد 

متيزا  هنالك  أن  إال  الندرة  من  الرغم 

وهذه مفارقة يجب االعرتاف بها. أعتقد 

ال  وأنا  تدريجيا،  تخزينا  هنالك  أن  أيضا 

أريد متجيد األجيال الالحقة إال أن الواقع 

قانون  هناك  بأن  أقول  أن  عيل  يفرض 

الحكم  وهذا  التجدد،  وقانون  التفوق، 

واطلعت  قرأتها  التي  األشياء  إىل  يعود 

هنا،  األسايس  السؤال  كثب.  عن  عليها 

املغريب  الثقايف  الحقل  سيتطور  هل 

السطحية  ونحو  املظاهر  نحو  بعد  فيام 

ما  عىل  والقياس  الجوائز  وراء  والجري 

تطلبه الجوائز؟ يف املستقبل ال أدري لكن 

ذاتية  وحصانة  حامية  هنالك  اآلن  لحد 

عقالنيته  نتيجة  املغريب  الثقايف  لإلنتاج 

التي  التقاليد  بعض  وت��وارث  الخاصة 

بدأت تفرض نفسها عرب الجيل األول، ثم 

جيلنا، كوسيط نقل هذه التقاليد، وجيل 

بتفوق  التقاليد  يحافظ عىل هذه  ثالث 

واضح.

عليها  ينص  ي 
ال�رت المسألة  جليد: 

تتمثل  ي 
ـــ�رت وال ي  الــمــغــر�رب الدستور 

المغربية  الهوية  ــد  رواف تعدد  ي 
�ف

إسالمية،  الأمازيغية،  العربية، 

حسانية،  متوسطية،  إفريقية، 
أندلسية إل غ�ي ذلك، تكاد ل تتمظهر 
كيف   ، ي المغر�رب العمومي  الفضاء  ي 

�ف
المفارقة؟  هذه  إل  ننظر  أن  يمكن 
أل يمكن أن نقول بأن هذا التوصيف 
 ، ي

الهويا�رت الجلباب  هذا  أو  ي 
الهويا�رت

من  ــع  أوس هــو   ، التعب�ي صــح  إن 
؟ كيف تنظر إل هذا  ي الجسد المغر�رب

التنصيص الدستوري ؟

برنامجا  أشاهد  وأنا  البارحة  سبيال: 

غنت  مغربية  فتاة  شاهدت  تلفزيا، 

اإلتقان،  بنفس  واألمازيغية  بالعربية 

مظاهر  بعض  هنالك  إن  أقول  وبذلك 

الهوية  مكونات  بني  واالندماج  التفاعل 

املغربية وهو األمر الذي يحمي املغرب 

الدولة  ومدارات  مخاضات  يف  ويدرجه 

األمة.

بني  االنصهار  مظاهر  هنالك  عمليا 

تنفلت  مل  أنه  لدرجة  الهوية  مكونات 

خاصا  مرشوعا  لتؤسس  املكونات  هذه 

لها بالرغم من كل الجهود، لكن يف الواقع 

هنالك انصهار وتزاوج، بني كل املكونات 

املشار إليها يف الدستور. أشعر أن التجربة 

املغربية يف االنصهار الهويايت، واالجتامعي 

املغريب أقوى من هذه التعبريات الثقافية 

هي  إليها.  يشار  التي  واأليديولوجية 

فعال من املكونات لكنها ال متلك فعالية 

االنفراد، ومل تنفلت من اإلطار العام الذي 

وسريورة  صريورة  وهو  املجتمع  يحكم 

هذه  بني  التدريجي  واالندماج  التفاعل 

السوسيولوجي  املستويني  عىل  املكونات 

والثقايف.

حوار العدد : من هموم النهضة إىل هم اهلوية
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نافذة فكرية 

حمزة مليح

ي أزمة التفك�ي الفلسفي بالمجتمع المغر�رب
) تصورات عامة (

تقديم :  

شكل التفكري الفلسفي داخل النسق 

محورا   � األكادميي   � املغريب  الفكري 

ونقطة   ، اإلبستيمولوجي  لإلهتامم 

لإلرتكاز النقدي ، من قبل مجموعة من 

أثارت  وقد   ، املثقفة  والنخب  الباحثني 

املجتمع  داخل  الفلسفة  تعميم  أشكلة 

 « الشخص   « متثل  وطبيعة   ، املغريب 

املغريب للفلسفة كمعرفة إنسانية ، جدال 

 ، املفكرين  العديد من  عارما يف كتابات 

الفلسفي  الدرس  مقاربة  حاولوا  الذين 

والتنظيمية   ، السياسية  أبعاده  داخل 

هاته  طبيعة  أن  إال   ... واإلجتامعية   ،

 ، واف��را  إهتامما  تعر  مل  اإلنشغاالت 

الشعبي  واملتخيل  الرمزية  البنية  لدور 

لطبيعة  العامية  التصورات  مدارسة  يف 

األمر  كان  وإذا   . الفلسفية  املامرسات 

التفكري  مالمح  ترتسم  فكيف   . هكذا 

املغريب  املجتمع  بنية  داخل  الفلسفي 

بعملية  الشعبي  املتخيل  عالقة  وما  ؟ 

ورمزنته  الفلسفي  الفكر  حدود  رسم 

داخل فكرانية اإلنسان املغريب ؟ وما دور 

التنشئة اإلجتامعية وحدودها يف عملية 

التهيئة السليمة لتقبل فكر جديد  » كان 

مغضوبا عليه » يف سياق زمني سابق ؟ 

وما دالالت املنهج الديني وضوابط الركن 

اإلستهزاء  طبائع  انتشار  يف  التعليمي 

الفكر  من  واإلستنكار  التخوف  ومسالك 

الفلسفي ؟ 

الفلسفية  ــصــورة  ال ـ   1
ــالت  ــث ــم ــت وحـــــواجـــــز ال

الرمزية:

شكل مفهوم املتخيل لدى العديد من 

املغاربة بإختالف مشاربهم وإنتامءاتهم، 

الواقعي  التحليل  يف  أساسية  قاعدة 

هذا  أن  ورغ��م   ، اإلجتامعي  للنمط 

األصل،  ملا هو واقعي يف  نقيض  املفهوم 

باملجتمع  السوسيوثقايف  النسق  أن  إال 

رؤيته  يف   ، ب��األس��اس  ينطلق  املغريب 

إستشفافه  يف  وكذا   ، واألحداث  للوقائع 

املقاربة  من   ... وإستكناهها  للمعارف 

التاريخية التي تنظر للرثات مبنطق العني 

ما  كل  مع  باملقابل  وتقطع   ، الواحدة 

الدالالت  ، ومتجد  هو موضوعي وعقيل 

الرمزية للمتخيل الشعبي الراسخ يف روح 

املجتمع . ومن الناحية السيكولوجية  » 

يتجسد املتخيل باملعنى الحقيقي لكلمة 

تجسد ، يف لحظة معينة من حياة الفرد 

الذي  الوحيد  الحدث  هي  تكون  رمبا   ،

املنت  يف  كذلك  هو  مبا  تحديده  ميكن 

عن  نتحدث  فعندما  نفيس1،  التحليل 

الفكر الفلسفي داخل االوساط الشعبية 

املغربية ، نجد أن معظم التفسريات حوله 

وإنسداد  إنغالق  رهينة  والزالت  كانت 

 ، العقيل  التجديد  أف��ق  يف  إبستيمي 

فتعريفهم للفلسفة أو التفكري الفلسفي 

التي  الشعبية  الثقافة  مبدإ  من  ينطلق 

بني  اإلجتامعي  التفاعل  من  قدرا  تتيح 

أفرادها ، وفقا للخلفية القيمية والرمزية 

لهم ، وكذلك وفق البنية النفسية الكامنة 

يف الشعورهم الباطني .

أمست  الفلسفة  ب��أن  نجد  هكذا 

لزالت  ومصدرا  املغربية  للنكتة  عرضة 

والشجارات  بالخالفات  املرتبطة  اللسان 

األرعن  ذلك  فصار   ، األفراد  بني  التافهة 

بؤرة  ال��ف��ارغ  الكالم  فن  يجيد  ال��ذي 

، حتى قيل يف من  له  للتفلسف وعمقا 

ما  باراكا   « والغوغاء  الحديث   أكرث 

أن » هذه  والحقيقة   .  « علينا  تفلسف 

توجد  ال  والتفكري  السلوك  من  الرضوب 

إنها متتاز  بل   ، الفرد فقط  خارج شعور 

أيضا بقوة قاهرة آمرة ، هي السبب يف 

أنها تستطيع أن تفرض نفسها عىل الفرد، 

أراد ذلك أو مل يرد2، مادام املجتمع هو 
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لألفكار  ومتثالته  سلوكاته  يقرر  ال��ذي 

واألشياء . من هذا املنطلق بالذات ندرك 

بأن الفلسفة كنمط من املعرفة ال ترى يف 

املجتمع املغريب بعني التقدم والتجديد ، 

بل بعني الجمود والتخلف املستمد من 

النمط  هذا  حول  واألجداد  األباء  نظرة 

اإلره��اص��ات  بعض  بسبب   ، امل��ع��ريف 

منها  مر  التي  والسياسية  التاريخية  

املجتمع املغريب ، وكذا ملا يترشبه األفراد 

التي   ، اإلجتامعية  التنشئة  عملية  من 

البنية  تشويه  يف  حاسام  دورا  تلعب 

التي  اإلجتامعية  للحقائق  النسقية 

باملعرفة  احتكاكه  عند  الفرد  يتلقاها 

الفلسفية ، حيث تصبح الشخصية عبارة 

املشرتك  عن » متظهر وتجل وتعبري عن 

بني النفيس واإلجتامعي لدى الفرد الذي 

ليبني   ، مجتمعه  سيكولوجية  يترشب 

سيكولوجيته الشخصية ، فالجامعة التي 

مهام  داخله  حارضة  تظل  إليها  ينتمي 

ادعى التملص منها3. ولعل هذا ما أدى 

بالفلسفة � كأرقى أشكال التعبري اإلنساين 

املتخيل  دوام���ات  يف  السقوط  إىل   �

النظرة  من  املنبثق   ، املغريب  الشعبي 

الفكر  أصبح  حتى   ، لألشياء  املاضوية 

يسمن  ال  باطل  علم  مبثابة  الفلسفي 

السبب  ولعل   ، ج��وع  من  يغني  وال 

إميانهم  هو  الخاطئة  الظنون  هاته  وراء 

مبعتقدات وإيديولوجيات فاسدة هدفها 

األسمى إغتيال العقل املغريب املبدع ، يف 

التقدم  مواكبة  عىل  القدرة  غياب  ظل 

التجديدية  األفكار  تغييب  عىل  والعمل 

والنهضوية . 

الفلسفية  الــصــورة  ـ    2
المنظومة  تناقضات  ي 

�ف
التعليمية:

اإلعتقاد  ه��ذا  نلمس  أن  وميكننا 

الخاطئ يف منظومتنا التعليمية السابقة 

، فقد إقرتف النظام املغريب السابق خطأ 

املتعلق  الجزء  بتهميش  قام  حني  فادحا 

من  قلص  حيث   ، واملنطق  بالفلسفة 

لدى  البناء  النقدي  الحس  يغني  ما  كل 

الطالب والتلميذ املغريب ، وذلك بحجة أن 

الفلسفة تساهم يف نرش اإللحاد وطمس 

املنطق  وأن   ، الدينية  األخالقية  القيم 

العلوم  تخلف  يف  السبب  هو  األرسطي 

والنظرة العلمية العربية ، وبهذا فقد » 

عمد بعضهم إىل قلب الحقيقة ، جاعلني 

 ، كامال  النقص  ومن  قوة  الضعف  من 

إىل  ينسب  كان  ما  العقل  إىل  فينسبون 

نقيضه � أي الجهل � 4، معتربين أنفسهم 

دعاة اإلصالح و نور الهدى ، وتقوى الفكر 

واملعرفة ، وبالتايل كانت النتيجة أن أدرنا 

رسداب  يف  ودخلنا  ال��وراء  إىل  رؤوسنا 

معتم ونفق مظلم قادنا يف آخر املطاف 

لكن   . الالإبداع  شعاره  فكري  شلل  إىل 

لهذا  املغريب مستعدا  املجتمع  كان  هل 

النوع من التفكرياملقلق واملزعج؟

نظرة  منا  يتطلب  السؤال  هذا  إن 

 ، السابق  السيايس  للواقع  م��زدوج��ة 

وللبنية الفوقية لنسقية الثقافة املغربية 

إندماج  إمكانية  عن  نتحدث  فعندما   ،

اإلسالم  بقدسية  املتشبع  املغريب  العقل 

الفلسفي  الفكر  طبيعة  مع   ، الشعبي 

القابلية   « مبفهومي  مبارشة  نصطدم   ،

واألخالقي  النفيس   « اإلستعداد   « و   «

الثقافة  يف  تتبيأ  مل  الفلسفية  فالثقافة   «

دوما  إليها  نظر  إذ   . اإلسالمية  العربية 

 ، إغريقية  بضاعة  أنها  عىل  القديم  منذ 

الديني عامة  الفكر  تجاه  نقدي  أو فكر 

5، وهذا ما جعل العقل املغريب � العامي 

� أرضية غري قابلة لإلخصاب الفلسفي . 

هذا كام لعب السياق السيايس السابق 

التوجهات  قولبة  عملية  يف  كبريا  دورا 

الفكرية املتأثرة مبامرسة الفكر الفلسفي 

هذا  ويتمثل   «  ، تعميمه  إىل  والداعية 

الوجه السيايس يف أن دروس الفلسفة يف 

للفكر  مورودا  كانت  والجامعة  الثانوي 

 ، للطلبة  بالنسبة  الحديث  اليساري 

متأثرين  الفلسفة  أساتذة  معظم  وكان 

امل��ادة  ه��ذه  جعل  مام   ، باملاركسية 

مشبوهة إيديولوجيا وسياسيا6، ومنبوذة 
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الهوامش

إجتامعيا وأخالقيا .

السوسيو�  امل��نت  زع��زع��ة  ول��ع��ل 

تنتج   ، األشخاص  لفكرانية  سيكولوجي 

لنا مجتمعا متخبطا يف تناقضات أفكاره 

التنظيمية  ، فالقوة السياسية و السلطة 

حينام تحرض يف املجتمع بطريقة عكسية 

ومنحرفة عن أهدافها األساسية ، تعطل 

مسار األفكار النورانية يف جسد املجتمع ، 

فيتأخر النمو املعريف والعقيل لدى األفراد 

والسلوكات  املعارف  لديهم  وتتمثل   ،

سريورة  لكن   . نقيضها  عىل  واألحكام 

تستمر  أن  لها  ميكن  ال  هاته  التعطيل 

 ، الباطل  بنيت عىل رصح  قد  ما دامت 

فهي  النور  إىل  تخرج  عندما  فالفكرة   «

تكون  وحينام   ، باطلة  أو  صحيحة  إما 

صحيحة فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر 

تفقد  أن  ميكن  باملقابل  لكنها   ، الزمان 

فعاليتها وهي يف طريقها حتى ولو كانت 

 ، الفلسفية  الفكرة  وكذلك  صحيحة7، 

يف  الوقت  لبعض  تنقطع  أن  لها  ميكن 

مجتمع ما ، لكنها تعاود النهوض مجددا 

وبقوة أكرث من السابق . ولهذا فقد أريد 

لدروس الفلسفة يف املايض أن تلعب دور 

إبعاد الناس عن دينهم ، والحقيقة وراء 

الفاقد  اإلنسان  إنتاج  هو  إتهام  هكذا 

العقل  وتفعيل  التمييز  عىل  للقدرة 

بالشكل املناسب .

ونتيجة للتشدد األعمى حرص الفكر 

اإلسالمي والدراسات اإلسالمية – سابقا – 

عىل إعتامد مناهج وبرامج هدفها إبعاد 

الطلبة عن مامرسة التفكري الحر املستند 

إىل مبدإ النقد ، وكأن العامل اإلسالمي مل 

ولو   «  ، والفلسفة  الفكر  فطاحلة  ينتج 

حاولوا  الذين  األشخاص  هؤالء  تأملوا 

لعلموا   « الفلسفي وعقلوا  الفكر  إزاحة 

وأن   ، له  ، ال جديد  له  أن من ال قديم 

الرشف والنبل يرجعان إىل عراقة األصل 

، وأن أفخم البنيان يشاد حتام عىل أمنت 

أساس8 ذاك األساس الذي خلفه السابقون 

من فالسفة اإلسالم.

ي 
�ف الفلسفية  الصورة  ـ    3

عة الربانية : نوازل ال�رش

، قد منح  العليم  الحق  لله وهو  إن 

 � الرباين   � الربهاين  العقل  اإلنسان ملكة 

العرفاين  الجدل  دوامات  من  إلخراجه   ،

العقل  وظيفة  أن  مبعنى   ، الكالسييك 

الكوين  التفاعل  منطق  تقتيض  اإلنساين 

مع ظواهر األشياء وتجلياتها يف الكون ، 

فاملجتمع ال يقوم إال من خالل التفاعل 

التفاعل  ذلك   ، أف��راده  بني  االجتامعي 

العقلية  القوة  أساس  عىل  يقوم  الذي 

واألخالقية ، وإن الفيلسوف هو الشخص 

عن  الكشف   « يستطيع  الذي  الوحيد 

عىل  لها  مدينا  العامل  يكون  إستبصارات 

الدوام9،  ولهذا ال يصح أن ترشق الفلسفة 

– كلام تسنت لهم فرصة الحديث عنها 

كانت  فإذا   ، والتضليل  الجهل  بأسهم   –

الناس  مصالح  تخدم  اإلسالمية  الرشيعة 

العقل  تخدم  الفلسفة  ف��إن  العامة 

وحل  من  وتخرجه   ، وتنميه  اإلنساين 

اإليديولوجيات الفاسدة بالبحث والتفكر 

 «  ، عليه  وم��ن  الكون  يف  والتأمل… 

فاإلنسان الذي مل ينهل من الفلسفة تكون 

حياته أسرية أحكام سابقة ، إستمدها من 

التفكري  يصبح  وبهذا  املشاعة10،  الفطرة 

الفلسفي ومضة النوراملتبقية يف ظلامت 

 ، العادة  وسلطان   ، املبتذل  التهافت 
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أن  ذلك   . العرفانية  املسلامت  وقيد 

انتشار األضاليل ، وسعة  بعض األقاويل 

قديم  فكري  إعادة رصاع  إىل  أدى  قد   ،

الهدي  هيازج  يف   ، قبال  حسم  قد  كان 

الفكراين ، لصالبة الفلسفة الرشدية ، فقد 

الفالسفة  الغزايل  حامد  أبو  اإلمام  كفر 

مسائل  ثالث  يف  دربهم  عىل  سار  ومن 

، وقولهم  العامل  قدم  إحداهام مسألة   «

إن الجواهر كلها قدمية ، والثانية قولهم 

بالجزئيات  علام  يحيط  ال  تعاىل  الله  إن 

الحادثة ، والثالثة إنكارهم بعث األجساد 

هاته  خالل  من  لنا  ويتضح  وحرشها11، 

املرافعات املجحفة يف حق الفلسفة«بأن 

هذا الرجل أخطأ عىل الرشيعة كام أخطأ 

نخرج  أن  أردن��ا  وإذا  الحكمة12،  عىل 

بخالصة يف هذا الباب ميكن أن نقول بأن 

هذا املوقف الذي عاشه ، والزال يعيشه 

إنتاج  املجتمع املغريب ليس سوى إعادة 

حرب التناطح الفكري » الكبري والطويل 

واملستمر بني العقل والنقل13، والتجديد 

التنشئة  لسريورة  املحايث   ، والجمود 

اإلجتامعية املنحرفة واملشوهة .

ي 
�ف الفلسفية  الصورة  ـ    4

حقيقة الحياة اليومية :

وفقا  الفلسفي  التفكري  مامرسة  إن 

يوجب   ، والتنظيمية  العقلية  لضوابطه 

عىل اإلنسان أن يسعى لتبيأته ومحاولة 

داخل  عام  سلويك  كنمط   ، مامرساته 

املجتمع ،  والحقيقة أن املجتمع املغريب 

تفكريه  فمعظم   ، مبال  غري  مجتمع 

إنه   ، عيشه  صعوبة  يف  باألساس  مقرتن 

 ، الفيلسوف  روح  إىل  يحتاج  مجتمع 

ال   ، ويستغرب  ويسأل  يندهش  من  إىل 

كيفية  يف  بالتفكري  يومه  يقيض  من  إىل 

إلشباع  والتلهف  العيش،  لقمة  تحصيل 

نزوة الشبق الجنيس . فعامة املغاربة ال 

يتخذون موقفا من الحياة ، فقد تعودوا 

الحس  فقدوا  أنهم  لدرجة  األشياء  عىل 

التساؤل  مبدأ  عىل  يرتكز  الذي  النقدي 

واإلندهاش . إن الشباب املغريب اليوم � 

وبدون تعميم مسبق �  شباب غري مبال 

يبتعد   ، حامس  بدون  أيامه  يستهلك   ،

 ، واملعارف  العلوم  دائ��رة  عن  يوم  كل 

جمهور   ، املعرفة  هدى  بغري  والشعب 

بغري  كالرغبات  بذلك  هو   ، نظام  بغري 

نظام ، أو القطيع بغري راع ، إن الشعب 

تحتاج  كام  الفالسفة  هدى  إىل  يحتاج 

الرغبات إىل ضوء املعرفة14، ولهذا نحتاج 

إىل التفكريالفلسفي بإعتباره تفكريا نقديا 

لنتذوق   ، والشك  السؤال  طريق  يسلك 

الفكر  ومادام   . للحياة  الحقيقي  الطعم 

ال  خالص  عقيل  تفكري  مجرد  الفلسفي 
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ي نافذة فكرية  : أزمة التفك�ي الفلسفي بالمجتمع المغر�رب

11 ـ اإلمام الغزايل ـ تهافت الفالسفة ـ دراسة وتعليق أبو عبد الرحامن محمد بن عيل ، دار الفن والثقافة ، ص 174 

12 ـ إبن رشد ـ تهافت التهافت ـ دراسة وتعليق أبو عبد الرحامن محمد بن عيل ، دار الفن والثقافة ، ص 301 

13 ـ محمد سبيال ـ نفس املرجع السابق ـ ص 40 

14 ـ ول ديورانت ـ قصة الفلسفة ـ من أفالطون إىل جون ديوي ، دار الوطن 2017 ، ص 32

الهوامش

لضبط  فعلية  كمامرسة  املجتمع  يتبناه 

الحياة  تبقى   ، اإلجتامعية  السلوكات 

للتفاعل  مختزلة  صورة  مجرد  اليومية 

املجتمع  أفراد  بني   � املزيف   � الوهمي 

املغريب .

خالصة عامة :

إن أهم ما ميكن الخلوص إليه ، هو 

أن إشاعة الفلسفة وتعميمها يف املجتمع 

السياسية  اإلرادة  بعد  يتطلب   ، املغريب 

بأهمية  ووعيا  إدراكا   ، وامللحة  الجادة 

البعد السوسيو� ثقايف ودوره ، يف مقاربة 

كمعرفة  الفلسفة   : بني  التفاعيل  الوضع 

 ، املغريب  للشخص  القبلية  والتمثالت 

الناتجة عن سريورة التنشئة اإلجتامعية . 

واملخلفات التاريخية التي تحيط باألفراد 

من  إال  ذلك  يتم  ولن   . جانب  كل  من 

خالل إعادة بناء النسق الفكراين للتحليل 

عند  الشعبي  املتخيل  لبنية  الرمزي 

واألشخاص   ، للفلسفة  الدارس  التلميذ 

املهتمني بهذا الحقل املعريف .  

كاترين كليامنـ  التحليل النفيسـ  تعريب محمد سبيالـ  محمد أحجيج ، منشورات الزمن ، سلسلة ضفاف .  •

إميل دوركايم ـ قواعد املنهج يف علم اإلجتامع ـ ترجمة محمود قاسم ، دار املعرفة الجامعية ، 1988 .  •

عبد الرحيم متحري ـ شخصية املدرس املغريب ، الهوية والتوافق ـ تقديم أحمد أوزي ـ منشورات مجلة علوم الرتبية ، العدد 34 .  •

طه عبد الرحامن ـ سؤال األخالق ، مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ـ املركز الثقايف العريب .  •

محمد سبيال ـ دفاعا عن العقل والحداثة ـ مركز دراسات فلسفة الدين ـ بغداد  2004  •

مالك بن نبي ـ مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ـ ترجمة بسام بركة ، واحمد شعبو ـ أفاق معرفية متجددة .  •

مصطفى لطفي جمعة ـ تاريخ فالسفة اإلسالم يف املرشق واملغرب ـ دار العلم واملعرفة .  •

وليم كيل رايت ـ تاريخ الفلسفة الحديثة ـ ترجمة محمود سيد أحمد ، دار التنوير ـ بريوت .  •

برتراند راسلـ  مشكالت الفلسفةـ  ترجمة : سمري عبدهـ  دار التكوين للنرش   •

اإلمام الغزايل ـ تهافت الفالسفة ـ دراسة وتعليق أبو عبد الرحامن محمد بن عيل ، دار الفن والثقافة  •

إبن رشد ـ تهافت التهافت ـ دراسة وتعليق أبو عبد الرحامن محمد بن عيل ، دار الفن والثقافة  •

المراجع المعتمدة : 
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ترمجات

Hugues Rabault 1 كاتب المقال: هوغ رابو
ترجمة: عبد العالي صابر 2

 ،L’Association Française de Droit  Constitutionel مصدر المقال: الموقع الرسمي للجمعية الفرنسية للقانون الدستوري
: ي يقع مقرها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة Aix-Marseille، عىل الرابط التالي

وال�رت
pdf.rabaultTD5/http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN5

ي 
القانون والأكسيولوجيا: مسألة مكانة »القيم« �ف

المنظومة القانونية
Droit et axiologie: la question de la place des 
»valeurs« dans le système juridique

نص المقال :  

ملفهوم  الفلسفية  التعريفات  يف 

نجد   l’axiologie األكسيولوجيا 

الصياغات التالية: »دراسة أو نظرية عن 

هذا النوع أو ذاك من أنواع القيم«، أو 
)تعريف  »نظرية نقدية ملفهوم القيمة« 

ونظرية  وأيضا»علم   ،)Lalande 3اللوند

 Leروب��ري )معجم  )األخالقية(«  القيم 

نَُعرَِّف  أن  ميكن  وبالتايل   ،)Robert

القيم.  نظرية  بكونها  األكسيولوجيا 

مفهوم  األكسيولوجيا  مفهوم  أن  ويبدو 

لسنة  املفهوم  )يرجع  نسبيا  حديث 

معجم  وحسب  اللوند،  حسب   1902

األخالق  فكرة  خالف  عىل  وذلك  روبري( 

والتفكري األخالقي. وكلمة »أكسيولوجيا« 

مشتقة من الكلمة اليونانية axios التي 

قيمة«.  له  الذي  الَقيَِّم  »اليشء  تعني 

إن  تقول  بفرضية  هنا  نتقدم  أن  وميكن 

انطالقا من  يتطور  األكسيولوجيا  مفهوم 

تعيشها  أو  األخالق  تعيشها  معينة  أزمة 

العقالنية، ويتطور أيضا يف الوقت الذي 

عامل  أن��ه  عىل  القيم  ع��امل  فيه  نتصور 

تعددي؛عامل يتضمن »منظومات للقيم«. 

ويف عامل حيث القيم أحادية املعنى، كام 

الثيولوجيا السكوالئية، لن  الحال يف  هو 

نجد أنفسنا يف حاجة إىل األكسيولوجيا، 

ولكن ألننا تحديدا نعيش يف عامل محكوم 

بنسبية معينة متيز القيم، فمن الطبيعي 

فاألكسيولوجيا  القيم،  نظرية  توجد  أن 

تقدم نفسها باعتبارها العلم الذي يهتم 

بدراسة القيم يف عامل تسود فيه تعددية 

القيم.

تاريخيته، وهو مفهوم  القيم  ملفهوم 

اللغة  )أي  أصله  حيث  من  لكن  قديم، 

من  فهو مشتق  القروسطوية(  الفرنسية 

يحيل  والذي   ،valere الالتيني  الفعل 

 ،l’évaluation التقييم عادة عىل معنى 

هذا  )السعر(le prix،وارتبط  والثمن 

املفهوم تقليديا مبختلف مجاالت الحياة 

عالقة  له  مبا  أساسا  ولكن  اإلنسانية، 

العسكرية.  القيمة  أو  السوقية  بالقيمة 

هي  السعر(  )مبعنى  القيمة  ونظريات 

مكان  تحتل  كانت  نظريات  نعرف  كام 

الصدارة يف االقتصاد الكالسييك. ومفهوم 



115
مجلـة رهانـات

العـدد 49/48 - 2019

Paul Verlaine – Metz 1 - أستاذ القانون العام بجامعة

2 - مركز الدكتوراه: املجاالت، املجتمعات، الثقافات، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة-املحمدیة، جامعة الحسن الثاين بالدار البیضاء، شارع الحسن الثاين، ص. ب. 546 
املحمدیة. املغرب

3 - André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie ]1926[, 2 volume, PUF, Paris, 1997. Le

terme est emprunté à la philosophie allemande où il apparaît vers 1887.

4 - Voir surtout Friedrich Nietzsche,Jenseitsvon Gut undBöse]Par-delà le bien et le mal, 1886[ et Zur Genealogie der Moral ]Généalogie 
de lamorale, 1887[, Kröner, Stuttgart, 1976. L’ouvrage posthume, fortement contesté par les exégètes de Nietzsche,DerWillezurMacht]La 
volonté de puissance, 1906[, Kröner, Stuttgart, 1980, comporte cet intérêt qu’il seprésente à travers son sous-titre comme une » tentative de 
renversement de toutes les valeurs «. Voir notamment,p.420 et s

5 - Voir Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker]Grands penseurs du droit[, J. C. B. Mohr,Tübingen, 1963, p.754 et s. Voir encore Gustav Radbruch, 
Einführung in die Rechtswissenschaft]Introduction àla science du droit, dont la première édition remonte à 1910[, Koehler, Stuttgart, 1964, 
p.41 : » Les ]systèmes devaleurs[ se nécessitent les uns les autres, mais se contredisent en même temps, ce qui entraîne une contradictionentre 
justice et sécurité juridique «.

6- Voir par exemple, Hans D. Jarass, Bodo Pieroth, Grundgesetzfür die BundesrepublikDeutschland. Kommentar]Loi fondamentale de la 
République fédérale d’Allemagne. Commentaire[, München, C. H. Beck, 2004, p.43.6 Ibid., p.19.

الهوامش

القيم باملعنى القانوين مل يتبلور كام يبدو 

التاسع  القرن  الثاين من  النصف  بعد  إال 

»قيمة«  كلمة  فإن  عام  وبشكل  عرش. 

وجميل،  حقيقي،  هو  »ما  عىل  تحيل 

متوافق  شخيص  حكم  عىل  بناء  وجيد، 

إىل هذا الحد أو ذاك مع حكم املجتمع 

نتكلم  روبري(.  )معجم  معينة«  فرتة  يف 

إذن يف هذه الحالة عن »قيم مجتمع«، 

معجم  )يستشهد  قيم«  »منظومة  وعن 

 Malraux مالرو  بالكاتبني  هنا  روبري 

تكون  أن  للقيم  وميكن   .)Sartreوسارتر

أخالقية، أو جاملية، أو غري ذلك من أنواع 

القيم، وهي تختلف من فرد آلخر، ومن 

مجتمع آلخر، وهذا ما ندعوه مبنظومات 

مرة  أنفسنا  نجد  اإلطار  هذا  القيم، ويف 

أخرى إزاء فكرة نسبية القيم. ونستطيع 

مختلف  بني  ال��رتاوح  أو  التأرجح  أيضا 

منظومات القيم، كأْن نكون فردانيني أو 

منتمني  واقعيني،  أو  مثاليني  َجاَمَعِويِّني، 

مفهوم  ويتفق  إلخ.  لليسار،  أو  لليمني 

نظام  مع  أي  الدميقراطية،  مع  القيم 

منظومات  متثل  األحزاب  حيث  سيايس 

أن  نجد  دميوقراطي،  مجتمع  ويف  قيم. 

برامج األحزاب السياسية هي املنوط بها 

الدفع مبنظومة قيم معينة إىل الواجهة، 

وبالتايل ميكننا القول عىل سبيل التلخيص 

 la sémantique القيم  سيميائيات  إن 

تطور  لسريورة  نتاج  هي   des valeurs

من  االنطالق  يتم  أساسه  عىل  تاريخي 

أكسيولوجي  نظام  ��ٍدح��ول  ُم��َوحَّ ع��امل 

ما  يشكل  كبري  حد  إىل  وضمني  مشرتك 

ميكننا دعوته باألخالق، ويف هذا السياق 

عن  الحديث  أهمية  ذي  غري  سيكون 

ستكون  األخالق  فكرة  إذ  األكسيولوجيا، 

كافية، كام أننا نصل إىل عامل منشق إىل 

خاصة  تكون  أن  ميكن  قيم  منظومات 

بال  سنصادف  إلخ.  مبجتمع،  أو  بفرد، 

املوضوع  حول  أعامله  حازت  كاتبا  شك 

عننيتشه هنا  والحديث  خاصة،  أهمية 

Nietzsche الذي تكلم عام سامه »قَلَْب 

جميع القيم«، كام طور نظرية يحل فيها 

»تأويل العامل« محل الحقيقة .4 إن مفهوم 

الشاملة  )الرؤية   Weltanschauung �ال

الرومانيس  االتجاه  عن  الصادر  للعامل( 

مفاهيم  وأصبحت  رائجة،  نسخة  صار 

 leواملنظورية والشكوكية،  كالنسبية، 

التي  املفاهيم  ،هي   perspectivisme

تتطور  التي  الجديدة  النظريات  تلخص 

ضمن سياق فلسفة القيم.

تطور مفهوم القيمة يف مجال القانون 

بتأثري من فلسفة القيم يف القرن العرشين، 
النظري،5  بالتفكري  املفهوم  هذا  ويرتبط 

ثم إننا نجده حارضا أيضا ضمن املامرسة 

األملاين  الدستوري  فالقانون  القانونية، 

يستخدم مفهوم »القيمة« جوهريا عىل 

أن  نفرتض  فابتداء  فرضيتني،  مستوى 

أكسيولوجيا  يقتيض  الدستوري  النظام 

من نوع ما، وحسب املحكمة الدستورية 

اإلنسان«  الفيدرالية فإن مفهوم »كرامة 

القانون  يف  العليا«  »القيمة  ميثل 

يتضمن  األسايس  القانون  األسايس،6وهذا 

»قرارات تهم القيم«، ونجد هنا أن مفهوم 

يُفرتض  أكسيولوجيا  عىل  يحيل  القيمة 

القول  وميكننا  التأويل،  عملية  توجه  أن 

 un إننا هنا بصدد مبدإ هري مو نيطيقي

principe herméneutique. ويف نفس 
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القيمة  مفهوم  القايض  يستخدم  الوقت 

سبيل  وعىل  القيم،  بتعددية  كاعرتاف 

»أحكام  تشمل  الرأي  حرية  فإن  املثال 

القيم  تعددية  فكرة  وتتعلق  القيمة«.7 

بالسياسة، وباألخالق، وبالدين، وأيضا مبا 

هو أستطيقي )جاميل(، أما مفهوم كرامة 

 une valeurُمَمْوَضَعٍة كقيمة  اإلنسان 

القانوين  املعيار  ضمن   objectivée

فمفهوم يتم استدعاؤه للحد من تعددية 

يأيت  وهنا  الحرية،  عن  الناتجة  القيم 

نزاع  لتسوية  واجتهاده  القايض  تقدير 
يهم القيم الدستورية.8

بربوز  متأثرا  القانون  يبدو  وهكذا 

ذلك  ورغم  للقيم،  معينة  سيميائيات 

فإن مفهوم القيمة ليس مرتبطا جوهريا 

بالقانون، ونريد أن نوضح هنا أن القانون 

القيم،  فكرة  إقصاء  إىل  مييل  ما  غالبا 

ميكن  التي  الحاالت  يف  إال  يلجأإليها  وال 

القيمة  مفهوم  خاصة.إن  بأنها  وصفها 

يف  أنفسنا  نجد  حيث  حاالت  عن  يعرب 

الحدود بني ما هو قانوين وما هو سيايس. 

نقوم  أن  القيم  من  انطالقا  ميكننا  وال 

وذلك  معينة،  لحاالت  قانونية  مبعالجة 

املحدد  وغري  الغامض  الطابع  بسبب 

لهذه القيم،9 وهكذا ال يتم االحتكام إىل 

القيم يف مجال القانون إال عندما ال يكون 

قواعد  من  انطالقا  قرارات  اتخاذ  ممكنا 
قانونية واضحة وقطعية.10

سنتوقف  القانون  نظرية  إطار  ويف 

االتجاهات  وبني  القيم  بني  العالقة  عند 

النظرية  ع��ن  امل��ع��ربة  الكالسيكية 

التنظري  عند  سنتوقف  وأيضا  القانونية، 

نظريات  قائم يف  القيم كام هو  ملشكلة 

التواصل.

القانونية  النظريات   )I
الكالسيكية 

القانون  نظرية  إن  القول  ميكن 

الطبيعي تتجذر ضمن تقليد كان سابقا 

سيميائيات  ظهور  عىل  كبري  بشكل 

القيم، وميكن بالتايل أن نَُؤوَِّل النظريات 

فعل  رد  أنها  عىل  القانون  يف  الوضعية 

عىل ظهور سيميائيات القيم.

الطبيعي:  القانون  نظرية   )1

القانون كتعاٍل مطلق بالعقل

 لقد كان ممكنا الحديث عن مفهوم 

الطبيعي«،11  للقانون  »بديل  ك�  القيم 

يف  القيم  مفهوم  نجاح  تفسري  وميكن 

القانون برتاجع نظرية القانون الطبيعي، 

وقد سبق وقلنا إن القانون الوضعي منذ 

ذاك الحني وهو يجعل من مفهوم القيم 

مرجعا له. والواقع أن مسألة العالقة بني 

القانون والقيم هي عالقة إشكالية إىل حد 

كبري إذا تم النظر إليها من زاوية النظرية 

خاصية  ليس  الواقع  وهذا  القانونية، 

األكسيولوجيا  فموضوع  للقانون،  مميزة 

السياسة،  مبشكلة  القدر  بنفس  يرتبط 

بسيطة  األمور  وتبدو  القانون.  ومبشكلة 

سياسية،  نظر  وجهة  من  كبري  حد  إىل 

يف  النظر  إىل  مدعوين  أنفسنا  نجد  إذ 

املسألة الكالسيكية التي هي العالقة بني 

يف  أنه  املعلوم  ومن  والسياسة،  األخالق 

األدبيات السياسية توجد أطوار مختلفة 

لهذه العالقة، فإذا نظرنا لألمر من منظور 

فسنجد  الوسيطية  السكوالئية  الفلسفة 

ٍد، حيث تتعايش يف  أنفسنا يف عامل ُمَوحَّ

واألخالق،  الثيولوجيا،  من  كل  انسجام 

توما  فكر  والسياسة.ويعترب  والقانون، 

التعبري   Thomas d’Aquinاألكويني

املوحد  النظام  عن  واألق��وى  األص��دق 

للعامل يف العرص الوسيط،12  ووحدة العامل 

الوسيطي هذه هي قبل كل يشء وحدة 

عملية  عن  ناتج  ونظام  كوسمولوجية، 

الواحد، وهي  اإلله  بها  قام  التي  الخلق 

أيضا نظام تاريخ محكوم بالعناية اإللهية، 

ويستهدف خالص اإلنسان. وهكذا نجد 

ميثل  املنظور  هذا  من  انطالقا  العامل  أن 

عىل  س��واء  االنسجام،  يطبعه  نظاما 

املستوى املكاين، أو الزمني، أو األخالقي، 

عن  يعرب  العامل  نظام  أن  إىل  باإلضافة 

نفسه أيضا من خالل القانون.

اإلنسانية  الحياة  غاية  ميثل  الله  إن 

يبحثون  الناس  ُمَؤدَّاُهأن  الذي  باملعنى 
إلخ،13  والسعادة،  والبهجة،  الخلود،  عن 

إن  األخ��الق.  أساس  ميثل  ما  هو  وهذا 

التمييز بني الخري والرش ممكن، ويتمتع 

اإلنسان بحرية اإلرادة،14ومن هنا القول 

قدرة  إىل  تشري  التي  الفضائل  بنظرية 

سبل  نحو  نفسه  توجيه  عىل  اإلنسان 
الخري.15

ونجد أن القانون ينسجم بشكل تام 
للعقل،17  نتاج  هو  النظام،16إذ  هذا  مع 

العام،  الصالح  خدمة  هي  منه  والغاية 

املجتمع.  يف  الناس  سعادة  وتحقيق 

إال  كقانون  قوته  يكتسب  ال  الحق  إن 

من  عليه  منصوصا  كونه  من  اعتبارا 

األكويني  توما  َخلَُص  وقد  العقل،  طرف 

إىل استنتاج نظام قانوين متوافق يف اآلن 

نفسه مع العقل ومع الثيولوجيا اإللهية، 

من  وُمَداٌر  محكوم  بأرسه  الكون  حيث 

طرف العقل اإللهي، واملخطط الذي تتم 

القانون  من  ُمَشكٌَّل  الكون  إدارة  وفقه 

ثم  معنى.  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل 
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7 - Ibid., p.192

8 -  ibid., p.235 et s.

9 - Voir, par exemple, Hans-Martin Pawlowski, MethodenlehrefürJuristen. Theorie der Normund des Gesetzes ]Méthodologie pour juristes. 
Théorie de la norme et de la loi[, C. F. Müller, Heidelberg, 1991, p.381.

10 -Ibid., p.383.

11 - Ibid., p.378

12 -  Ici, on se réfère à Aquinas, SelectedPhilosophicalWritings, Oxford UniversityPress, 1993

13 - Ibid., p.315 et s.

14 - Ibid., p.342 et s.

15 - Ibid., p.390 et s.

16 - Ibid., p.409 et s.

17 -  Voir encore, Aquinas, PoliticalWritings, Cambridge UniversityPress, 2002, p.76-157.

18 - Ibid., p.72 et s.

الهوامش

ِع منذ األزل هو  إن القانون اإللهي املرَُشَّ

قانون طبيعي يحكم البرش واألشياء، كام 

هو  مثلام  الله/االبن  اعتمده  قانون  أنه 

 le livre de ُمْعتََمٌد أيضا يف كتاب الحياة

.vie

عىل  متوقف  الطبيعي  القانون  إن 

توفر  عدم  من  وبالرغم  اإللهي،  القانون 

القانون  هذا  عىل  الطيبني  األشخاص 

اإللهي بالشكل الذي ينبغي وفقه العمل 

الطبيعي  القانون  بفضل  فإنهم  ب��ه، 

ما  تحديد  عىل  قادرون  فيهم(  )الكامن 

هو خري وما هو رش.

القانون  أن  انطالقا مام سبق  نالحظ 

أداة  وأنه  األخالقي،  النظام  مع  يتوافق 

أنه  كام  اإللهية،  الثيولوجيا  تستخدمها 

حياتهم  يف  ويرشدهم  الناس  يوجه 

عشوائية  األكرث  القانون  ويظل  اليومية، 

هو القانون اإلنساين. وعىل خطى القديس 

توما  مييز   saint Augustin أوغسطني 

والقانون  الخالد  القانون  بني  األكويني 

عىل  البرشي  القانون  ويصنف  الزمني، 

إمكانية  أن  وي��رى  زمني،  قانون  أن��ه 

صياغة قانون لدى البرش تتمثل يف قدرة 

العقل اإلنساين عىل اتباع املخطط اإللهي 

حتى ولو بشكل غري كامل، ويبدو هنا أن 

النظام القانوين يتوافق مع تناغمية الخلق 

اإللهي، والظاهر أن تفاؤل توما األكويني 

قاده إىل النظر لطبيعة اإلنسان عىل أنها 

طبيعة خرية وإيجابية بشكل عام. وكام 

أن اإلنسان هو بشكل عام موجه إيجابيا 

نحو ما هو أخالقي، فإنه مييل إىل بلورة 

مع  ذاك  أو  القدر  بهذا  يتناسب  قانون 

الطبيعي  ومن  اإللهي،  القانوين  النظام 

أنه ما دام الرش موجودا يف العامل، فمن 

الخطيئة،  يف  اإلنسان  يسقط  أن  الوارد 

مستبدة  سياسية  أنظمة  تظهر  وأن 

توما  نظرية  يفرس  وهذا  للدين،  كارهة 

املقاومة  يف  بالحق  املتعلقة  األكويني 

بحيث    ،Le droit de résistance18

صميم  إىل  تنتمي  عقلية  ملكة  توجد 

بشكل  لنا  وتسمح  نفسه،  القانون 

القانون  مخالفة  مظاهر  بتصور  عام 

النابعة  للقواعد  )اإلن��س��اين(  الزمني 

يف  الحق  ويتمثل  اإللهي،  القانون  من 

مراقبة  يف  األكويني  توما  لدى  املقاومة 

الشعب.  بها  يقوم  حقيقية  دستورية 

يُشعرنا  أن  التصور  هذا  شأن  من  إن 

بالذهول، فالظاهر أنه يؤدي للقول بأن 

أن  املنظور  هذا  من  يستطيع  أحد  أي 

طرف  من  املعتمد  القانون  عىل  يحكم 

اإللهي،  للقانون  بأنه مخالف  السلطات 

لكن ينبغي أن نتذكر أن توما األكويني 

فيها  تسود  تكن  مل  فرتة  يف  يكتب  كان 

كان  فقد  اليوم،  نعرفها  كام  الفردانية 

حق  أنه  عىل  ُر  يُتََصوَّ املقاومة  يف  الحق 

مُيارس من طرف جامعة عاقلة.

ملاذا نستند هنا عىل توما األكويني؟ 

املسيحي،  الترشيع  يف  كتبوا  ممن  ألنه 

وكان لديه تصور يف املوضوع تم تلقيه 

ابتداء  الكاثوليكية  الكنيسة  طرف  من 
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كانت  فرتة  يف  عرش،  الرابع  القرن  من 

العامل  عىل  مهيمنة  الكنيسة  هذه  فيها 

توما  نظرية  كانت  لقد  املسيحي. 

السائدة  العامة  ال��روح  األكوينيتمثل 

القانونية  النظرية  يخص  فيام  آنذاك 

القديم النظام  ظل  يف  قامئة  كانت  كام 

أث��رت  وق���د   ،l’ancien régime

امللكيات  أيديولوجيا  يف  نظريتهبعمق 

الجمهوريات  وأيديولوجيا  املطلقة، 

 ،républiques urbaines الحرضية 

الفلسفة  مل��ؤرخ��ي  ك��ان  وق��د  إل���خ. 

الوسيطية ميل للتشديد عىل االختالفات 

وأيضا  السكوالئية،  املدارس  بني  القامئة 

 ،réalistes الواقعيني  بني  االختالفات 

لكن  إلخ،   ،nominalistes واالسميني 

أن  سنالحظ  رسيع  برتكيب  اكتفينا  إن 

ميثل  األكويني  لتوما  الفكري  اإلنتاج 

بعيدا  الوسيط  للعرص  العامة  ال��روح 

االتجاهات  بني  فيام  االختالفات  عن 

املدارس  إىل  عدنا  إذا  وأخريا  الفكرية. 

التي  الالحقة  الفكرية  وال��ت��ي��ارات 

الطبيعي،  القانون  مبوضوع  اهتمت 

َعلَْمَنِة  عىل  تعمل  كانت  أنها  سنالحظ 

وَعْقلََنِة روح الفكر التُّوَماوي،19 ، بحيث 

وحلت  اإللهي  القانون  فكرة  اختفت 

لكن  الطبيعي،  القانون  فكرة  محلها 

فوق�وضعي،  قانون  فكرة وجود  ظلت 

عن  متحدرة  فكرة  وخالد،  وعقالين، 

إن  القول  وميكننا  توماوية،  تصورات 

املُْحَدثِنَي  الطبيعي  القانون  ُمَنظِِّري 

للفكر  تابعة  خطاطات  تدوير  يعيدون 

مشاكل  بواسطتها  ليحلوا  التوماوي 

من  القانون  لِيَُعْقلُِنوا  أي  عرصهم، 

منظري  وتفاؤل  عقالنية  إن  خاللها. 

ضمن  ي��ت��أط��ران  الطبيعي  ال��ق��ان��ون 

وكذلك  التوماوي،  التقليد  استمرارية 

اإلنسان  حقوق  إعالن  وكونية  عقالنية 

منفصلني  ليسا   1789 لسنة  واملواطن 

ظلت  وقد  التقليد.  هذا  عن  أيضا  هام 

النظرية  يف  مؤثرة  فرنسا  يف  التوماوية 

تقريبا  السبعينات  حدود  إىل  القانونية 

عرشها  من  بها  اإلطاحة  يتم  أن  قبل 

لهانز  )نسبة  كيلسن  من طرف مذهب 

.)HansKelsen20كيلسن

القانونية:  ــَيــُة  الــَوْضــَعــانِ  )2

القانون كواقع خالص

انطالقا مام  استنتاجه  الذي ميكن  ما 

تم قوله بخصوص مسألة القيم؟ سنالحظ 

القانون  نظرية  أن  املفارقة  سبيل  عىل 

الثيولوجيأو  شكلها  يف  سواء  الطبيعي، 

من  القانون  مسألة  تطرح  ال  العلامين، 

منظور القيم، ولكن من منظور العدالة 

تقوم  التي  األكسيولوجيا  وألن  والعقل، 

هي  الطبيعي  القانون  نظرية  عليها 

تحديدا أكسيولوجيا كونية وبديهية، فهي 

خاص،  نوع  من  لرتويج  بحاجة  ليست 

فكرة  إلعادة  عليها  قانوين  لتنصيص  أو 

لدى  ونجد  الواجهة.  األكوينييإىل  توما 

املنظرين املحدثني للقانون الطبيعي، كام 

أن  مثال،   Leibnizليبنز لدى  الحال  هو 

الرياضيات،  يف  يتمثل  القانوين  النموذج 

بحيث ينبغي صياغة القانون كام لو أنه 

متتالية من االستنتاجات املنطقية املبنية 

وباختصار   ،axiomesأكسيومات عىل 

ليس  فانه  لقيم،  القانون حامال  كان  إذا 

بحاجة لإلعالن عن أكسيولوجيا. وهكذا 

يبدو إعالن 1789 )وريث نظرية القانون 

الطبيعي( معربا عام هو مطلق يف العقل، 

»البداهة  إط��ار  ضمن  أنفسنا  ونجد 

الذاتية«، وليس ضمن نظام من القيم. إن 

مفهوم القيم كام تم الحديث عنه فيام 

القيم،  من  عامل  النفجار  نتاج  هو  سبق 

يعرب  التي  نفسها  هي  الوضعية  وهذه 

بوضعانيةالقوانني القائل  االتجاه  عنها 

الرجوع  ميكننا  وهنا   ،juspositivisme

القانون  رجل  وهو  تأثري،  ذي  كاتب  إىل 

هانز كيلسن.

يَُعرُِّف هانز كيلسن القانون عىل أنه 

املعايري  »ليست  ولكن   ،norme معيار 

تضبط  التي  وحدها  هي  القانونية 

ليست  باألحرى  أو  اإلنسان،  سلوكات 

التي  االجتامعية  املعايري  وحدها  هي 

تفعل ذلك«، و«ميكن أن نصنف مجموع 

القانونية  االجتامعية–باستثناء  املعايري 

أن  األخالق، وميكن  منها� تحت مسمى 

ندعو العلم الذي يهتم مبعرفتها وتحليلها 

بعلم األخالق«21. يحرص هانز كيلسنإذن 

القانون  بني  واضح  بشكل  التمييز  عىل 

نظامان  أنهام  أساس  األخالق، عىل  وبني 

ولكنهام  مختلفني،  فقط  ليسا  معياريان 

البعض.  بعضهام  عن  منفصلني  أيضا 

نظريات  بقوة  كيلسن  هانز  ويرفض 

القانون الطبيعي، مبعنى النظريات التي 

تجعل القانون نابعا من األخالق، وتعتربه 

نظاما فرعيا داخل نظام أوسع منه متثله 

األخالق، وهنا يُْدِمُج هانز كيلسن القيم 

إطار  »يف  بحيث  أخالقي،  هو  ما  ضمن 

الطبيعي  القانون  بنظرية  مرتبط  تصور 

يتم االنطالق من تعريف للقانون يجعل 

منه مجرد جزء من األخالق، ومُيَاِهي بينه 

نظر  وجهة  من  »لكن  العدالة«،  وبني 

املقبول  غري  من  فإنه  العلمية  املعرفة 

اإلقرار بوجود قيم مطلقة بشكل عام، أو 

قيمة مطلقة بعينها بشكل خاص، ومثل 

هذه األفكار ال ميكن أن تستند سوى عىل 
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19 - Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, The University of Chicago Press,1963, p.112, évoque cette 
immanence du thomisme et du néo-thomiste dans le développement de la théorie du droit naturel au 17ème et au 18ème siècle.

20 - Voir Michel Villey, Philosophie du droit II. Les moyens du droit, Dalloz, Paris, 1984, notamment, p.233. Il ne faut pas oublier la 
grande tradition française du néo-thomisme, dont Villey fut un représentant parmi les juristes, et qui connut un rayonnement international.

21 - Hans Kelsen, Théorie pure du droit )TPD(, Dalloz, Paris, 1962, p.79

22 - John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Murray, London, 1861

23 - Roger Cotterrell, The Politics of Jurisprudence. A Critical Introduction to LegalPhilosophy, University of

PennsylvaniaPress, Philadelphia, 1992, p.52 et s.

24 - Voir Walter Ott, Der Rechtspositivismus. KritischeWürdigungauf der Grundlageeinesjuristischen Pragmatismus]Le 
positivismejuridique. Apologie critique sur le fondement d’un pragmatisme juridique[, Duncker&Humblot, Berlin, 1992.

الهوامش

واملتعالية  املطلقة  بالسلطة  ديني  إميان 

لكينونة إلهية ما، ودامئا من وجهة نظر 

مطلقة«. أخالق  هناك  ليست  علمية 

إن هذه األفكار هي ما ميثل »النِّْسبَِويََّة 

ما  وهو  كيلسن،  لهانز  األكسيولوجية« 

التي  الَوضعانية  املنظومة  كامل  يفرس 

نفي  عىل  تقوم  منظومة  وهي  أنشاها، 

التصورات التقليدية، فام دام أنه ال وجود 

لقيم مطلقة، فإن القانون بالتايل ال ميكن 

املعايري  من  نظاما  بوصفه  إال  يَُعرََّف  أن 

معايري  املحددة من طرف سلطة، وهي 

مرتبطة بالعقاب. وعىل هذا األساس فإن 

أي نظام قانوين مؤسس عىل هذا النحو، 

سواء أَرَْستُْه دولة لربالية أو غري لربالية، أو 

أرسته دولة دميقراطية أو غري دميقراطية، 

فإنه يتوفر عىل خصائص تسمح بتعريفه 

كنظام قانوين قائم بذاته.

كيلسن  هانز  نظرية  هنا  نتناول  إننا 

كمثال ألنها كاشفة عن هذه العالقة بني 

القانونية وبني األكسيولوجيا،  الوضعانية 

قضية  تعترب  كيلسن  لهانز  فبالنسبة 

األكسيولوجيا  وبني  القانون  بني  العالقة 

قضية مركزية، وهذا يشهد عىل حقيقة 

نشأة  واقع  مواجهة  يف  أنفسنا  نجد  أننا 

أن  افرتاض  وميكننا  القيم،  سيميائيات 

سيميائيات القيم هذه هي التي أحدثت 

يف مجال القانون انقالبا تم التعبري عنه من 

خالل نظريات جديدة، فبالنسبة ملؤرخي 

 John نظرية القانون يعترب جون أوستان

رجل  وهو  َوضعاين،  مفكر  أول   Austin

للقانون،  املنظرون  حرصا  يَعرفه  قانون 

»إقليم  عنوان  يحمل  كتابا  ألف  وقد 

 )1832( املحددة«  القضائية  األحكام 

ميكن  الكتاب  يعرضها  التي  ،22والنظرية 

تحليله  يتم  القانون  أن  يف  تلخيصها 

commandement)وقد  »أمرا«  بوصفه 

  Jeremy Bentham يبنثام  جرييم  كان 

يف تحليله إلصالح القانون قد سلط الضوء 

منظومة  إقامة  يف  الترشيع  دور  عىل 

قانونية حديثة، وخاصة يف مجال قانون 

العقوبات(، ويف هذا اإلطار فإن الترشيع 

بالنسبة ل�«جون أوستان« يكف عن كونه 

املركزي  العنرص  ليصبح  هامشيا،  عنرصا 

يف النظام القانوين،23وهكذا، وعرب سلسلة 

ممكنا  كان  املتتالية،  التنقيحات  من 

كام  املعيارية  الوضعانية  رصح  تشييد 

كانت قامئة يف فيينا )بالنمسا(. لكن مع 

متعددة،  بنسخ  الوضعانية  ظهرت  ذلك 

القانونية  الوضعانية  مثال  منيز  بحيث 

لهانزكيلسن عن أشكال أخرى للوضعانية، 

كالوضعانية السوسيولوجية التي جعلت 

من االعرتاف االجتامعي معيارا ملصداقية 

ماكس  فإن  املنظور  هذا  ومن  القانون، 

وسوسيولوجي� قانون  رجل  فيرب�وهو 

يقدممن خالل سوسيولوجيةالقانون كام 

مارسها تنويعة أخرى أو نسخة أخرى من 

نُسخ الوضعانية. وعرب هذه املواجهة بني 

القانونية24،  الوضعانية  أشكال  مختلف 

وال��ح��ك��وم��ي��ة، وال��س��وس��ي��ول��وج��ي��ة، 

وجود  نالحظ  وغريها،  والسيكولوجية، 

الوضعانية  انطالق  نقطة مشرتكة؛ وهي 

للقانون،  الالَّأكسيولوجية  الخاصية  من 

أي انفصال القانون عن القيم.

II( نظريات التواصل

 يف النصف الثاين من القرن العرشين، 

وكنتيجة للنِّسبوية األكسيولوجية، انتهينا 

وجود  ال  دام  ما  إنه  القائلة  الفكرة  إىل 

لحقيقة فيمكننا االتفاق عىل أن املجتمع 
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كان  وهكذا،  التواصل.  عىل  يتأسس 

طموح نظريات التواصل أن ترسم نقطة 

للتأمل  وكذا  لألخالق،  جديدة  انطالق 

النظري.

البعد  هابرماس:  يورغن   )1

اإلجرايئ للقانون

بخصوص  مطوال  نقف  أن  ميكننا 

الوضعانية  عند  القانونية  النظرية 

لومان  نيكالس  نظرية  ويف  القانونية. 

إليه  الذي سنعود   ،Niklas Luhmann

القانونية  الوضعانية  أن  نجد  بعد،  فيام 

للقانون،  بسيط  تأويل  مجرد  ليست 

ذاته.  القانون يف  ولكنها تعرب عن تفكري 

وال متثل الوضعانية القانونية�عىل خالف 

علمية  نظرية  كيلسن�  هانز  مزاعم 

القانون  إنها تعرب عن تطور  خالصة، بل 

لومان  نيكالس  سامه  ما  وهو  كنظام، 

 positivisation القانون  ب�«َوْضَعَنِة« 

عن  القانون  يعرب  بحيث   ،du droit

معايري  شكل  عىل  فأكرث  أك��رث  نفسه 

حكومية.25 ويحلل ماكس فيرب »وضعنة« 

لعقلنة  نتاج  أنها  عىل  هاته  القانون 

املجتمع،26

عن  يعرب  قانونا  أنَّ  الطبيعي  ومن 

بالرضورة  متنامية سيكون  عملية عقلنة 

الهامش.  القيم نحو  يُلقي مبسألة  قانونا 

مختلف  يف  القانونية  الوضعانية  إن 

عن  مستقل  القانون  أن  تعني  أشكالها 

منظومات القيم، بحيث تنتمي القيم إىل 

مجال األخالق، والدين، واإلستطيقا، إلخ، 

أما القانون فهو يعرب عن منطق مختلف 

القانونية  به، منطق  الخاص  منطقه  هو 

والرشعية، كام يعرب عن ذلك هذا التقابل 

قانوين27،  قانوين وما هو غري  بني ما هو 

فالقايض الذي يطبق القانون ليس بحاجة 

فهو  بها،  واالسرتشاد  للقيم  االحتكام  إىل 

يف أغلب األحيان يكتفي بتطبيق معايري 

معينة. 

الحالة  هذه  فإن  الحال،  بطبيعة 

الجديدة التي تعلن عنها وضعانية هانز 

كيلسن تتضمن يف ذاتها عيوبا، والِكتاب 

فلسفة  يف  هابرماس  ليورغن  األس��ايس 

املشكلة  القانون يعرب بوضوح عن هذه 

»الوقائعية  األص��يل  عنوانه  خالل  من 

متأرجح  القانون  حيث  والصالحية«، 

معالجتهلواقع  وقائعيته)مبعنى  بني 

)مبعنى  صالحيته  وبني  موجود(  معني 

القانوين  الواقع  ووج��ود  مرشوعيته(. 

كيلسن،  هانز  وضعانية  عىل  يحيلنا 

فإن  األخري  لهذا  بالنسبة  أنه  ومعلوم 

املعايري القانونية تستمد قيمتها القانونية 

لها  مخول  سلطة  عن  صادرة  كونها  من 

إصدار هذه القوانني، باإلضافة إىل ارتباط 

العقاب،  بفكرة  القانونية  املعايري  هذه 

ما  هو  ليس  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 

يضفي عىل املعايري القانونية مرشوعيتها 

بالنسبة  لكن  األخالقي،  املستوى  عىل 

هو  النازي  القانون  فإن  كيلسن  لهانز 

لقيمة  ُمْكتَِسٌب  فهو  غريه،  مثل  قانون 

لكن  النازية.  الدولة  سياق  يف  القانون 

األمر يطرح  لهابرماس فإن هذا  بالنسبة 

القانون  »دولة  كتابه  يف  فَبََحَث  مشكال، 

الذي  اإلضايف  العنرص  عن  الدميقراطية« 

ميكننا من إضفاء مرشوعية أخالقية عىل 

القانون.

األمر، وجب  يتعلق  بم  نفهم  وحتى 

الرجوع إىل الوراء قليال يف املسار الفكري 

لهابرماس. إن األسئلة التي يطرحها هذا 

قبل  إبستيمولوجية  أسئلة  هي  املفكر 

يتعلق  بحيث  أخالقية،  أسئلة  تكون  أن 

األمر مبعرفة إىل أي حد ميكن للمعرفة أن 

تتحقق، وأن تكون ممكنة، خاصة املعرفة 

املرتبطة مبا هو أخالقي، وإذا مل نجب عن 

هذا السؤال فالفائز سيكون هو النِّسبوية 

النيتشوية  للصيغة  طبقا  األكسيولوجية، 

الشهرية التي مفادها أنه إذا مل يكن مثة 

كل  فإذن  الحقيقة،  صفة  يستحق  يشء 

يشء مباح. وباختصار، فإن هابرماس كان 

عن  الناتجة  األسئلة  عن  اإلجابة  يحاول 

املتعلقة  الذي ذكرناه، كاألسئلة  التحليل 

نحدد  أن  وميكننا  القيم.  بسيميائيات 

لنسبوية القيم شكلني رئيسيني: فبالنسبة 

للامركسية نجد أن الطبقات االجتامعية 

كام  القيم،  نفس  تتشارك  ال  املتصارعة 

املعنى  وبهذا  املصالح،  نفس  تتشارك  ال 

لخلق  قابلة  غري  االجتامعية  فالطبقات 

مصالحة فيام بينها. أما بالنسبة لفردريك 

قلبها،  يتم  أن  ميكن  القيم  فإن  نيتشه، 

وكذلك الضعفاء واألقوياء ليست لديهم 

األكسيولوجيا  نشأة  إن  القيم.  نفس 

ترجعإىل تعايش منظومات قيم مختلفة 

فيام  متوافقة  غري  أو  بينها  فيام  متسقة 

بينها.

إن هذه املشكلة تم عرضها يف كتاب 

واملصالح«،  »املعرفة  بعنوان  لهابرماس 

كيف  كالتايل:  س��ؤاال  الِكتاب  ويطرح 

ميكن أن تتحقق معرفٌة مشرتكٌة يف حني 

التي  واإلجابة  متعارضة؟28  املصالح  أن 

مفهوم  يف  نة  ُمتضمَّ هابرماس  صاغها 

هنا  األمر  النقاش29،ويتعلق  أخالقيات 

ليس بأنطولوجيا أو بسيميائيات للكائن 

أو للحقيقة، وإمنا يف ميثودولوجيا تتمثل 

نعرف  ال  إننا  التواصل.  عن  نظرية  يف 
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25 - Niklas Luhmann, Rechtssoziologie]Sociologie du droit, 1983[ )RS(, WestdeutscherVerlag, Opladen, 1987,p.190 et s. ; 207 et s

26 - Jürgen Habermas, FaktizitätundGeltung. BeiträgezurDiskurstheorie des Rechtsund des demokratischen Rechtsstaats)FG(, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1994, p.542 et s., sur la conceptionchez Max Weber de la rationalitéjuridique. Habermas critique l’idée d’une rationalité 
juridique neutre au plan axiologique. Weber, selon Habermas, est fonctionnaliste, ancêtre à ce titre de Luhmann, p.548 ; 576 et s.

27 - Niklas Luhmann, DasRecht der Gesellschaft]Le droit de la société, 1993[ )RG(, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, p.165 et s.

28 - Jürgen Habermas, Connaissance et intérêt ]ErkenntnisundInteresse, 1968[, Gallimard, Paris, 1991, p.321-322

29 -  Jürgen Habermas, De l’éthique de la discussion ]ErläuterungenzurDiskursethik, 1991[, Cerf, Paris, 1992.

30 - Jurgen Habermas, Theorie des kommunikativenHandelns, 2 volumes, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981.

الهوامش

وجميل،  وعادل،  حقيقي،  هو  ما  اليوم 

عن  وقلنا  سبق  كام  ناتج  وه��ذا  إل��خ، 

سيميائيات  أو  للقيم،  سيميائيات  نشأة 

فام  املقابل  ويف  املتعارضة.  للمصالح 

تواصال  هناك  أن  هو  إنكاره  ميكن  ال 

ميكننا  هذا  التواصل  وفعل  الناس،  بني 

التواصل  يتم  التي  للطريقة  التنظري  من 

التواصيل30،  الفعل  نظرية  وصياغة  بها، 

واقرتاح منهجية أخالقيات النقاش، وهي 

أخالقيات ميثودولوجية وليس دوغامئية. 

املنهجية هي منهجية إجرائية،  إن هذه 

وينبغي التشديد عىل هذه النقطة، فعرب 

أن  وللقيم  للمصالح  فقط ميكن  النقاش 

ينبغي  لكن  ما،  توافق  إطار  يف  تلتقي 

يتعلق  األول  الرهان  أن  إىل  اإلش��ارة 

مبشكلة املعرفة. 

كتابه  يف  باملعرفة؟  ذلك  عالقة  ما 

اكتشف  وال��ص��الح��ي��ة«  »الوقائعية 

هابرماس–وذلك بعد نقاشات مع رجال 

القانون� أن نظريته تتفق متاما مع »دولة 

القانون الدميقراطية«، وحتى نلخص األمر 

الدميقراطية  القانون  دولة  قانون  فإن 

النقاشات هو نظام معقد من إجراءات 

procédures de discussions، وهكذا 

النقاش  عىل  تقوم  القانون  صياغة  فإن 

اإلج��راءات  شاكلة  عىل  الدميوقراطي 

التي  القضائية  والدعوى  االنتخابية، 

النقاش  نقاشا بني األطراف، وهذا  تنظم 

القضاة، وهذه املداولة  تليه مداولة بني 

تفرتض هي األخرى نقاشا، إلخ. وميكن أن 

نُْسِقَط هذا التحليل عىل القانون الدويل 

يف أوروبا، يف مجموع الدول األوروبية عرب 

النقاش.  فيها  يتم  التي  الهيآت  مختلف 

لكن يف النهاية �وحتى نعود إىل املوضوع 

هابرماس  يشغل  ما  فإن  يهمنا�  الذي 

ولكن  قيم،  كمنظومة  القانون  هو  ليس 

لو  فحتى  إج��راءات،  كمنظومة  القانون 

الوظيفة  الواجهة  إىل  هابرماس  قدم 

األخالقية للقانون، فإنه ال يقدم القانون 

كمنظومة  ولكن  قيم،  كمنظومة  نفسه 

إجراءات كام أسلفنا.

كان  إذا  القانون  ف��إن  وبالفعل 

مثله  نسبيا  فسيصبح  قيم  منظومة 

سيكون  وبالتايل  قيم،  منظومة  أي  مثل 

القانون  أصالة  ميثل  فام  اع��رتاض،  مثار 

وفعاليته هو كونه قبل أي يشء منظومة 

فعالية  تحقيق  تفرتض  اإلج��راءات  من 

مستوى  عىل  معرفية  وفعالية  عملية، 

أن  ينبغي  لهابرماس  وبالنسبة  األخالق. 

إذ  القيم،  املعايري وبني  منيز بوضوح بني 

يلعبان أدوارا مختلفة فيام يخص منطق 

الحجاج، لكن ال ميكن اختزال القانون إىل 

مجرد  من  أكرث  ليس  فهو  قيم،  منظومة 

القيم  فهم  ميكن  وال  معايري،  منظومة 

واملعايري إال يف إطار أوسع بكثري هو إطار 

عىل  املؤسس  النقاش  أخالقيات  نظرية 

الواقع  ويف   .procédure اإلجراء  فكرة 

من  ميكننا  ما  هو  تحديدا  اإلج��راء  فإن 

معالجة مشكل نسبية القيم، وذلك بفتح 

فيام  املتعارضة  املصالح  فيه  تلتقي  أفق 

وراء اختالف منظومات القيم.

 Niklas لومان  نيكالس   )2

يف  القيم  وظائف   :Luhmann

القانون

النحو  عىل  األم��ور  نلخص  أن  ميكن 

الوضعي  القانون  منظرو  يسلط  التايل: 

يف  الالَّأكسيولوجي  البعد  عىل  الضوء 

أو  مقصودة،  إلرادة  وكنتاج  القانون، 

 système deَع��ْق��لَ��َن��ٍة نظام  باعتباره 

rationalisation، فإن القانون مييل إىل 

عدم معالجة الحاالت التي تعرض أمامه 
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بناء عىل خيارات أكسيولوجية، ملاذا؟ ألن 

خاصا  اعتبارا  يعطي  الحديث  املجتمع 

التعددي  املجتمع  إن  القيم.  لرصاعات 

يقوم ليس عىل قيم مشرتكة، ولكن عىل 

ووحده  واالختالف،  التنوع  أساسها  قيم 

لتأسيس  يطمح  أن  ميكن  شمويل  نظام 

املجتمع برمته عىل منظومة قيم واحدة 

تتميز بالتناغم، ففي مجتمع لربايل ميكن 

ألنه  الحديث،  الفن  نرفض  أو  نحب  أن 

الدولة،  تتبناه  رسمي  لفن  وج��ود  ال 

الناس  معظم  نجد  كفرنسا  دول��ة  ويف 

شخص  أي  بإمكان  لكن  جمهوريني، 

للنظام  مؤيدا  يكون  أن  بحق  يتمتع  أن 

تتمثل  الدميقراطية  ق��وة  إن  املليك. 

الدميقراطية  ملعاريض  تسمح  أنها  يف 

لذلك  وكنتيجة  أنفسهم،  عن  بالتعبري 

قيم  أنها  القيم عىل  لبعض  النظر  ميكننا 

مهيمنة، مثل قيم الجمهورية، والتسامح، 

القول  لكن ال ميكننا  إلخ،  والدميقراطية، 

بني  مشرتكة  قيم  هي  القيم  هذه  إن 

بشكل مطلق. ويف حالة  الجميع، هكذا 

النزاع داخل املجتمع ال نستطيع معالجة 

املشاكل باالحتكام إىل قيم معينة، لكننا 

يف املقابل نستطيع االحتكام إىل القانون 

واالستناد إليه كمرجعية، فمثال إذا  قام 

القايض بإدانة نارش نرش شيئا فيه إنكار 

يفعل  ال  فإنه  معينة،  تاريخية  لحقائق 

ذلك بدافع من قيم معينة، ولكن انطالقا 

من تطبيقه للقانون، وذلك بغض النظر 

القانون  إن  الشخصية.  مواقفه  عن 

كبرية  باستقاللية  يتمتع  قانونا  بوصفه 

وهذا  أكسيولوجي/قيمي،  هو  ما  إزاء 

به  يقر  كام  الوضعانيون  به  يقر  الواقع 

نيكالسلومان  يف  ينتقد  هابرماسالذي 

ملسألة  معالجته  يف  للمبالغة  ميله 

لهابرماس  فبالنسبة  القانون،  استقاللية 

ال يُعترب القانون نظاما أكسيولوجيا، لكنه 

بوظيفة  ُمضطلعا  يظل  بالرغم من ذلك 

أخالقية من خالل إجراءاته، لكن بالنسبة 

لنيكالس لومان فإن القانون مختلف متام 

االختالف ليس فقط عن األخالق، ولكن 

عمليا  هو  فالقانون  السياسة،  عن  أيضا 

نظرية  أن  اعتبار  وعىل  مغلق.  نظام 

سوسيولوجية،  نظرية  لومان  نيكالس 

فإنه يتساءل بخصوص الدور االجتامعي 

اختيارات  إىل  ترمز  األخرية  فهذه  للقيم، 

يف   préférences معينة  تفضيالت  أو 
املجتمع ،31

وهي اختيارات وتفضيالت يُنظر إليها 

)بحيث  للجميع  تصلح  ضمنيا  أنها  عىل 

لقيم  معادين  نكون  مبدئياأن  ميكن  ال 

يحدث  وقد  إلخ،  والحرية،  كالتضامن، 

أن نعاديها فقط يف حال تم استفزازنا(.

التشكيك  القيم ترمز إىل ما ال ميكن  إن 

فيه، أو ما يسميه نيكالس لومان »الفوق 

يقيني« superindubitable. إن القيم–

أو  تفضيالت  عىل  تُحيل  أسلفنا�  كام 

تقديرات appréciations تتضمن عنرص 

القيم  مييز  ما  أن  اعتبار  عىل  املفارقة، 

بتبنيها،  قرار  اتخاذ  نستطيع  كوننا  هو 

منظومة  واتباع  بينها،  فيام  واالختيار 

الحرية؟(،  أم  )التضامن  معينة  قيم 

فحص  نستطيع  ال  املقابل  يف  لكننا  إلخ، 

القيم،  عليه  تقوم  الذي  نفسه  األساس 

وقيمة  التضامن  قيمة  بني  ما  فاالختيار 
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ي المنظومة القانونية
ترمجات :القانون والأكسيولوجيا: مسألة مكانة »القيم« �ف

31 - NiklasLuhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft]La société de la société, 1997[, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, p.340 et s. ; 797 
et s. Du même auteur, voir Die Politik der Gesellschaft]La politique de la société[, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000, p.178 et s.; 359 et s.

الهوامش

الحرية مثال هو اختيار ال ميكن أن يكون 

مؤسسا عىل ما هو مطلق، وباإلضافةإىل 

ذلك فإن القيم تخلق متييزا أو باألحرى 

هو  وما  قيمة  هو  ما  بني  تعارضا  تُِقيُم 

مبعنى  )التضامن/األنانية(،  بقيمة  ليس 

إيجايب  ميل  وج��ود  تستلزم  القيم  أن 

ضد  )نحو  سلبي  وميل  القيمة(  )نحو 

القيمة(. 

لنيكالس  بالنسبة  القيم؟  تفيد  فيام 

وال  قيم،  بإنتاج  املجتمع  يقوم  لومان 

اختيارات  أنها  عىل  للقيم  النظر  ينبغي 

الذي  املجتمع  نختار  ال  فكام  فردية، 

القيم  أيضا  نختار  ال  كذلك  فيه،  نعيش 

املوجودة داخل املجتمع، لكننا يف املقابل 

القيمة عىل  لهذه  األولوية  إعطاء  نختار 

قيم  عىل  نعرتض  أن  ونستطيع  تلك، 

معينة، أو حتى نغريها، وبهذا املعنى ال 

تستطيع األكسيولوجيا بحد ذاتها )كعلم 

الواقعية  املشكالت  تعالج  أن  للقيم( 

امللموسة كام هي قامئة عىل أرض الواقع. 

وكذلك املنظومة القانونية ميكن أن متيل 

الختياٍر معني بخصوص القيم، بل وميكننا 

القول إن معالجة الرصاعات القيمية هي 

هذا  ومن  القانون،  يف  متأصلة  وظيفة 

املنظور ترتبط القيم بوظيفتني مختلفتني: 

براغامتية،  ووظيفة  معرفية،  وظيفة 

فالقيم متثل أداة تتيح لنا القيام بالفحص 

)ما هو الخري؟ وما هو الرش؟(، كام تتيح 

لنا القيام بالفعل مبعناه العميل )نحو أي 

لكن  أفعالنا؟(.  نوجه  أن  ينبغي  وجهة 

أساسا  القيم  تشكل  ال  ذلك  من  بالرغم 

واقعيا، ولكن أساسا سيميائيا، فليس ألننا 

اخرتنا التضامن عوض الحرية فهذا يعني 

أننا أسسنا اختيارنا عىل أساس موضوعي، 

القيم� تعمل  لومان  لنيكالس  فبالنسبة 

عىل نحو ما� باختزال تعقيد الوضعيات 

التي نعيشها، وتتيح لنا االختيار، وبالتايل 

تؤدي  القيم  أن  مبعنى  بالفعل،  املبادرة 

أن  الواقع  لكن  التفكري،  إيقاف  مهمة 

القيم يف حد ذاتها ال تخلق فعليا أساسا 

بالتوقف  تسمح  ولكنها  ألفعالنا،  ما 

يستند  ال��ذي  األس��اس  عن  البحث  عن 

الوضع  هذا  يف  نتخذه  الذي  القرار  إليه 

قيمة  عىل  نرتكز  أن  فبمجرد  ذاك،  أو 

للبحث عن أي  معينة لن نكون بحاجة 

مرشوعية أخرى إضافية.

وإذا نظرنا لألمور من منظور املجتمع 

يف كليته سيكون ممكنا أن نعترب القانون 

مستوى  ع��ىل  لكن  للقيم،  كضامن 

قيام  يضمن  القانون  كان  إذا  املامرسة 

دون  ذلك  يفعل  ما  غالبا  فإنه  معينة، 

وبشكل  قيمية.  مرجعيات  إىل  االستناد 

ليس  القانوين  القرار  تحليل  يتم  عام 

مستوى  عىل  ولكن  القيم،  مستوى  عىل 

فعىل   ،légalité والقانونية  الرشعية 

سبيل املثال ال يرتكز القرار القانوين عىل 

االختيار فيام بني التضامن واألنانية )أي 

عىل ما ينتمي ملجال القيم(، ولكنه يرتكز 

عىل التمييز بني ما هو قانوين وما هو غري 

قانوين légal /illégal. ويف سياق القانون 

سنجد اإلدارة )كمؤسسة(، والقايض، وكل 

يف  هؤالء  سنجد  بالقضاء،  صلة  له  من 

التمييز  هذا  إىل  يستندون  مامرساتهم 

قانوين.  غري  هو  وما  قانوين  هو  ما  بني 

والقانونية أو الرشعية ليست قيمة عىل 

ألن  لقيم،  القانون  تضمن  من  الرغم 

تطبيق القانون يفرتض عدم إصدار أحكام 

ضامنا  القانون  يعترب  قيم  عىل  مسبقة 

لها. ويف الواقع فإن االختيار عىل مستوى 

االختيار  إىل  بالقياس  تعقيدا  أكرث  القيم 

عامل  ويف  قانوين،  هو  ما  مستوى  عىل 

القيم نجد أنفسنا يف مواجهة ليس خيار 

واحد، وإمنا تعددية يف الخيارات، فهناك 

واملساواة،  والحرية،  كالتضامن،  قيم 

ملسألة  فبالنسبة  وهكذا  إلخ،  واألخوة، 

ُع  املُ��رَشِّ سيعمل  مثال  السكن  يف  الحق 

التضامن  لقيمة  األولويةإما  إعطاء  عىل 

يف  هم  عقارات  من  البعض  )استفادة 

األصل غري مالكني لها( أو لقيمة الحرية 

فإذن   ،)propriétéاملِ��ل��ك��ي��ة )وبالتايل 

به عىل مستوى  القيام  تم  اختيار  هناك 

القيم، وَشكََّل هذا االختيار أساسا استند 

املقابل–ومبدئيا�  املرُشع. ويف  ُه  إليهتََوجُّ

يتوجب  الحاالت  أغلب  يف  القايض  فإن 

إىل  االحتكام  دون  القانون  تطبيق  عليه 
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القيم، وحتى نفهم هذا فإننا نتوفر عىل 

 !Dura lex, sed lex:يقول سائر  َمثٍَل 

القانون«،  ولكنه  قاٍس،  »القانون  مبعنى: 

أصال  للتفكري  يطرح  ال  القايض  أن  أي 

إلخ،  األخالقية،  النتائج  أو  القيم،  مسألة 

ويف  فقط،  القانون  بتطبيق  يكتفي  بل 

املشكالت  لتعقيد  جذري  اختزاٌل  هذا 

االجتامعية.

وهكذا نجد لدى نيكالس لومان كام 

القانونية  املعالجة  أن  هابرماس  لدى 

بني  بوضوح  متيز  وال��ح��االت  للقضايا 

املعايري وبني القيم، ومتيل للمعايري وليس 

ال  ذاتها  بحد  القيم  أن  والسبب  للقيم، 

تسمح مبعالجة الحاالت لفرط تجريدها، 

اخ��ت��ي��ارات  س��وى  متثل  ال  أن��ه��ا  ك��ام 

الفعل والعمل.  وتفضيالت عىل مستوى 

يعطي  القانون  أن  لومان  نيكالس  ويرى 

 ،programmes األولوية ملا سامه برامج

ومييزها عن القيم، وهذه الربامج نوعان: 

برامج مرشوطة أو برامج غائية، وبشكل 

املخطط:  مع  تتوافق  الربامج  فإن  عام 

 un schéma quand »...عندما... فإن«

l’action الفعل  من  ومطلوب   ،/alors

وتتطابق  املخطط.  هذا  مع  يتوافق  أن 

 unٍن تََضمُّ نظاِم  مع  املرشوطة  الربامج 

مبعنى   ،système de subsomption

أنه »يف حالة من نوع )أ( يجب تطبيق 

فهي  الغائية  الربامج  )ب(«.أما  القاعدة 

أقرب ألْن تكون قواعد تأويلية، إذ تسمح 

عند  مواجهتها  تتم  صعوبات  مبعالجة 

تطبيق الربامج املرشوطة، وهكذا يتطابق 

التأويل النسقي مع تطبيق برنامج غايئ 

)وكمثال عىل ذلك الوحدة الدستورية يف 

هذا  القانون�بوصف  نظرية  إن  أملانيا(. 

نظرية  هي  الربامج�  من  نظاما  األخري 

مقبولة اليوم عىل نطاق واسع يف أملانيا، 

وبالتايل يجب التمييز بوضوح بني الربامج 

أساسا  ُمَشكٌَّل  فالقانون هو  القيم،  وبني 

من هذه الربامج، وَمأَْسَسُة القيم ترتبط 

تُدمج  أنها  أو  للقانون،  تأويلية  بوظيفة 

اعتبار  عىل  القانون  يف  السيايس  البعد 

القيم  تقبل  السياسية  السيميائيات  أن 

وتستقبلها أكرث مام يفعل القانون.

خالصة:

من  بها  الخروج  ميكننا  دروس  أية 

القانونية  هذا العرض؟ بالنسبة للنظرية 

القانون  يف  القيم  إىل  االحتكام  ف��إن 

وتوضح  االرتباك.  بعض  يثري  الوضعي 

أنه  القانوين  الفكر  اتجاهات  مختلف 

خدمة  يف  القانون  جعل  ممكنا  كان  إذا 

يف  القانون  فإن  معينة،  أكسيولوجيا 

بعيدا.  األكسيولوجيا  يزيح  اشتغاليته 

القانون  نظرية  يف  القانون  ويُعترب 

التعايل  أو  التسامي  من  نوعا  الطبيعي 

أشبه  فهو  املثايل  شكله  يف  أما  بالعقل، 

الفيزياء  الرياضية وقوانني  باالستنتاجات 

من حيث أنه ليس تعبريا عن اختيارات 

وضعاين  منظور  من  أما  أكسيولوجية. 

املستوى  عىل  محايدا  يعترب  فالقانون 

الحكومية للوضعانية  وبالنسبة  القيمي، 

القانون  فإن   positivisme étatiste

الحكومية،  السلطة  يد  يف  أداة  مجرد 

بغض النظر عن طبيعة القيم التي تستند 

إليها هذه السلطة. أما نظريات التواصل 

فاهتمت باقرتاح تحليل مختلف لوظيفة 

القانونية، ويف جميع  املنظومة  القيم يف 

الفكرة  الضوء عىل  فإنها تسلط  األحوال 

القائلة إنه يجب متييز القيم عن املعايري 

القانونية باملعنى الضيق للكلمة، فالقيم 

القانون،  يف  التأوييل  بالبعد  مثال  ترتبط 

طرح  ميكن  وهنا  تأويليا،  دورا  وتلعب 

االحتكام  يتم  حني  إنه  القائلة  الفرضية 

تحديدا  يعني  فهذا  القانون  يف  للقيم 

محدد،  قانوين  أساس  عىل  التوفر  عدم 

وبعبارة أخرى فإن القيم تبزغ يف الحدود 

بني ما هو قانوين وما هو سيايس، فليس 

القيم  كانت  إذا  إذن  الصدفة  قبيل  من 

تلعب دورا محددا يف املنظومات الفرعية 

نيكالس  يسميه  ما  تخلق  التي  للقانون 

لومان زواجا بني السياسة والقانون، كام 

الدستوري،  القانون  حالة  ذلك  تعرب عن 

غالبا ترصيحات  نجد  القانون  ففي هذا 

وال  ومنمقة،  فخمة  لغة  ذات  عاطفية 

القانوين  التأثري  من  القليل  سوى  متلك 

برنامجية       مبعايري  األمر  ويتعلق  الفعيل، 

normes  programmatiques  شبيهة   

بربامج األحزاب السياسية أكرث من كونها 

للعبارة.  الضيق  باملعنى  قانونية  معايري 

عندما  الدستوري  القايض  أن  ورأينا 

أمام  القيم فألنه يجد نفسه  يحتكم إىل 

وااللتباس،  الغموض  عليها  يغلب  حالة 

بحيث يتوجب عليه إصدار أحكام ينتج 

هذه  ويف  حساس،  ت��وازن  إقامة  عنها 

القايض  إن  يقال  حيث  تحديدا  الحالة 

قانون، ولكنه  بالترصف كرجل  مل يكتف 

مارس السياسة.
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دراسات

ي والتعدد التأويىلي 
النص الدي�ف

وتفسريه  الرتاث  فهم  إشكالية  تعد 

العرص  مستجدات  ض��وء  يف  وتأويله 

ومتطلباته، من صلب اهتاممات الفكر 

العريب اإلسالمي املعارص، وتأيت النصوص 

االهتاممات،  هذه  مقدمة  يف  الدينية 

ومرجعية  وجودية،  قيمة  من  متثله  ملا 

نظرية وسلوكية يف حياة املسلم.

وقد ظهرت »إشكالية قراءة وتأويل 

العربية  الثقافة  يف  الدينية  النصوص 

بالحيوية  اتسم  سياق  داخل  اإلسالمية 

التيارات  وانبثاق  والسياسية،  الفكرية 

سياق  ويف  والعقائدية...«1  الدينية 

الرصاع حول معنى الحياة كان االرتداد 

إىل النص القرآين الذي ميثل بؤرة املعنى 

والسلوكات  املواقف  لرشعنة  الديني 

واالختيارات، ويف تلك اللحظة التاريخية 

مصطلحي  داللة  حول  الخالف  نشأ 

التفسري والتأويل.

مصطلح  أن  للنظر  وال��الف��ت 

مقبوال  مصطلحا  ك��ان  »ال��ت��أوي��ل« 

إىل  إش��ارة  طبيعي،  بشكل  ومتداوال 

بيان معاين القرآن وتوضيحها، بخالف 

نادر  كان  الذي  »التفسري«  مصطلح 

لبث  ما  لكن  واالستعامل،  التداول 

فاقدا  »التأويل«  مصطلح  تراجع  أن 

بدالالت  ومحمال  املوضوعية،  داللته 

ألسباب  اللغوي،  االستخدام  يف  سلبية 

تاريخية وسياسية وفكرية واجتامعية 

معقدة.

حامد  نرص  املرصي  املفكر  حاول 

امل��أث��ورات  بعض  استدعاء  أب��وزي��د 

املوضوعية  الداللة  لبيان  التاريخية 

التأويل،  لكلمة  الواصفة  واملحايدة 

1 - يقول أبوزيد: »وقد نشأت املشكلة، مشكلة قراءة وتأويل النصوص الدينية يف تراثنا العريب اإلسالمي، يف سياق نشأة الفرق السياسية- الدينية فيام عرف بحقبة 

»الفتنة« يف التاريخ املبكر للدولة العربية اإلسالمية«. ينظر الخطاب والتأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2005. ص 173.

الهوامش

محمد رحمون
أستاذ باحث
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من قبيل قولة عيل بن أيب طالب معلقا 

أسنة  عىل  املصاحف  رفع  حادثة  عىل 

أيب  بن  قبل جيش معاوية  السيوف من 

تنزيله  عىل  حاربناهم  »باألمس  سفيان: 

،2فبعد أن  واليوم نحاربهم عىل تأويله« 

التنزيل  كان الرصاع يف بادئ األمر حول 

أصبح اآلن منصبا حول التأويل. ونجد يف 

التالعب  إمكانية  إىل  تنبيها  القولة  هذه 

بالتأويل القرآين لتسويغ مواقف سياسية 

يف  عيل  قولة  تدعمه  ما  وهذا  محددة. 

الخوارج)املَُحكِّمة(:  عىل  رده  سياق 

»القرآن بني دفتي مصحف ال ينطق وإمنا 

يتكلم به الرجال«3، إضافة إىل النصيحة 

محاججته  عند  عباس  البن  وجهها  التي 

بالقرآن  تحاججهم  »ال  ل��ل��خ��وارج: 

حاجهم  بل  أوج��ه  ح��امل  القرآن  ف��إن 
بالسنة«.4

 ونجد يف تفسري الطربي من يقول إن 

زيغ«  قلوبهم  يف  »الذين  بآية:  املقصود 

الذين  الخوارج،  هم   )7 عمران:  )آل 

القرآن  من  املتشابه  تأويل  يقصدون 

املتشابه  تأويل  مادام  الفتنة،  وراء  سعيا 

ال يعلمه إال الله بنص اآلية. وهذه اآلية 

أصبحت فيام بعد بؤرة مركزية للجدال 

والفرق  االتجاهات  من  املفرسين  بني 

املختلفة، ال حول تأويلها ورشح معناها 

فقط، بل حول عالمات الوقف واالتصال 
فيها كذلك«.5

لقد شكل النص القرآين بؤرة حيوية 

بدءا  املتعددة  والتفسريات  للتأويالت 

ويبدو  األول،  الهجري  القرن  من 

السياسية  التطورات  من  كثريا  أن 

واالجتامعية، وما أنتجته من رصاعات 

فكرية، أدت إىل إلباس داللة التحريف 

مبصطلح »التأويل«، وتعويضه مبصطلح 

»التفسري« »ليكون هو املصطلح الدال 

رصدنا  املوضوعية«.6وإذا  الرباءة  عىل 
»األسبقية  سنجد:  املصطلحني  دالل��ة 

التأويل  ملصطلح  والتداولية  الداللية 

فكلمة  التفسري«7،  مصطلح  مقابل 

تفسري وردت مرة واحدة داخل السياق 

اللغوي  جذرها  حول  واختلف  القرآين، 

هل هي من »الَفرْس« أم من »السفر«، 

معنى  ال��ع��م��وم  ع��ىل  تحمل  وه���ي 

اللغوي  النظام  داخل  الحاصلة  الرتجمة 

العريب«،8بينام وردت كلمة التأويل سبع 
عرش مرة.9

البيان  »جامع  الطربي  تفسري  ميثل 

موسوعة  أول  القرآن«  آي  تأويل  عن 

يضم  وه��و  للقرآن،  ضخمة  تفسريية 

كلمة تأويل، وهذا دليل عىل أنها كانت 

كله  ه��ذا  مع  لكن  مقبوال،  مصطلحا 

»درجوا  اإلسالم  علامء  أن  أبوزيد  يرى 

أي  تقريبا،  الهجري  الرابع  القرن  منذ 

الشيعة  باستثناء  امل��ي��الدي�  العارش 

مصطلح  تفضيل  عىل  املتصوفة�  وبعض 

أن  شائعا  وصار  التأويل،  عىل  التفسري 

والدالالت  املقاصد  عن  جنوح  التأويل 

إثبات  يف  ودخول  القرآن  يف  املوضوعية 

عقائد وأفكار�� أو باألحرى ضالالت� من 

ومعاين  للدالالت  عمدي  تحريف  خالل 

القرآنية«.10والداللة  والرتاكيب  املفردات 

التأويل،  ملفهوم  مالزمة  ظلت  السلبية 

التاسع  القرن  يف  السيوطي  أن  عىل 
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أقام  امليالدي،  عرش  الخامس  الهجري، 

ال��داليل،  املستوى  عىل  بينهام  تفرقة 

فالتفسري  املفرس،  آليات  من  ويعدهام 

عنده هو »رشح معاين الكلامت املفردة 

داللة  استنباط  هو  الت�أويل  أن  حني  يف 

الرتاكيب مبا تتضمنه من حذف وإضامر 

ومجاز  واستعارة  وكناية  وتأخري  وتقديم 

التحديد  هذا  أبوزيد  ويتبنى  الخ...«11، 

األول  بوصف  السيوطي  أقامه  ال��ذي 

املامرسة  »ففي  للثاين،  رضوري��ا  متهيدا 

الفعلية لعملية الرشح التي هي التأويل 

سياق  ويف  بالتفسري«12،  املرور  من  البد 

الرصاع حول معنى الحياة يصبح التأويل 

مع  التوافق  أدوات  أه��م  من  »أداة 

هذه  مركز  القرآين(،  األول)النص  املرجع 

الحضارة«. 13

الـــتـــأويـــالت  رصاع   )1 
ي  ــر�رب ــع ــاء ال ــض ــف داخــــل ال

سالمي14 الإ

يستجوب البحث هنا وضع اإلشكالية 

واالجتامعية  السياسية  ظروفها  يف 

ساحة  داخ��ل  وق��ع  بحيث  والثقافية، 

بني  نزاع ورصاع  القديم  اإلسالمي  الفكر 

عدة تيارات حول املعنى الحقيقي للنص 

املعنى  حول  برصاعهم  ارتباطا  الديني، 

هي  الرصاعات  تلك  وأهم  االجتامعي، 

وخصومهم.  املعتزلة  بني  جرت  التي 

إضافة إىل ما أثارته اجتهادات املتصوفة 

من انتقادات وردود قاسية.

التأويل  ونظرية  املعتزلة   )1-1

العقلية

تنهض العملية التأويلية عند املعتزلة� 

كام هو معروف� عىل أساس عقيل، انطالقا 

تحددت  املعرفية15التي  نظريتهم  من 

وظيفتها مبعرفة الله بصفاته من التوحيد 

والعدل، ومعرفة أوامره ونواهيه، وذلك 

حتى يستطيع املرء أداء ما كلفه الله من 

الثواب، وتجنب  إىل  التي تؤدي  األعامل 

ما يؤدي إىل العقاب. 

ومعرفة الله )املتكلم بالقرآن( معرفة 

ال  والعدل  التوحيد  من  بصفاته  كاملة 

العامل  تأمل  من  بل  النص،  من  تنطلق 

يتميز  ال��ذي  العقيل،  الدليل  بواسطة 

2 -  التجديد والتحريم والتأويل، بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري، نرص حامد أبوزيد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة األوىل 2010. ص134.

3 - تاريخ الرسل وامللوك، ابن جرير الطربي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 1979. الجزء الرابع، ص 48 ــ 49.

4 - الخطاب والتأويل، أبوزيد، ص174.

5 - نفسه، ص 174 ــ 175. مل يقف األمر عن هذا الحد، ذلك أن النزاع حول املعنى تطور إىل نزاع حول املبنى أيضا، فقد صار النزاع حول املعنى استنادا إىل تصور 

ما للمبنى هو أول مبدإ »تأوييل« يتم إقراره يف تاريخ التفسري اإلسالمي. ينظر التجديد والتحريم والتأويل، أبوزيد، ص 207.

6 - الخطاب والتأويل، ص 175.

7 -  نفسه، ص 176.

8 -  نجد ابن جني يطلق اسم »الفرس« عىل رشحه لديوان املتنبي، وهو رشح ملعاين املفردات.

9 - النص، السلطة، الحقيقة، إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة، نرص حامد أبوزيد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة 2006. ص159.

10 - التجديد والتحريم والتأويل، ص 133. والدليل عىل السمعة السيئة لكلمة »تأويل« هو أننا ال نجد علم التأويل داخل مؤلفات علوم القرآن، إذ أنهم قالوا بعلم 

التفسري ومل يقولوا بعلم التأويل.

11 - الخطاب والتأويل، ص 176.

12 - التجديد والتحريم والتأويل، ص 137.

13 - نفسه، ص 139.

14 - انشغل أبوزيد بقضية تأويل النص القرآين بشكل كبري، لذلك بدأ أبحاثه العلمية بالبحث يف إشكالية املعنى الديني عند املعتزلة وخصومهم من املتكلمني، 

واكتشف أن التأويل لعبة شارك فيها املعتزلة مع خصومهم، ثم انتقل بعد ذلك إىل محاولة اكتشاف التأويل يف مجال آخر، هو مجال التصوف.

15 - للتدقيق يف قضية التأويل عن املعتزلة، ينظر دراسة أيب زيد: » التفسري العقيل للقرآن: دراسة يف تأويل القرآن عن املعتزلة«، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة 

الرابعة، 1996.

الهوامش
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يف  النظر  يف  املتمثل  النظري  ببعده 

دالالتها.  استنباط  ومحاولة  املوجودات، 

إىل  تسعى  التي  االستداللية  والحركة 

خطواتها  تبني  بالقرآن،  املتكلم  معرفة 

العقلية16كام ييل:

� قاعدة التعلق بني الفعل والفاعل/

السبب واملسبب. إن العامل يحتوي عنارص 

وتكوينها،  خلقها  اإلنسان  يستطيع  ال 

خالقها  عن  البحث  من  الب��د  وهكذا 

ومنشئها الذي هو مخالف لها ولإلنسان 

يف ماهيته وصفاته بالرضورة.

تتميز  للكون  املكونة  العنارص  �  إن 

والسكون  الحركة  منها  خصائص،  بعدة 

واالفرتاق واالجتامع..

جوهرا  ليست  الخصائص  تلك  إن   �

تقبل  فيها، بل هي مخلوقة ومحدثة ال 

فالكون  هنا  ومن  األزيل،  والبقاء  الدوام 

محدث.

 � إن الخالق ال مياثل بنية الكون وإال 

أصبح محدثا بدوره، فهو إذن قديم أزيل 

وقادر.

تؤدي  الكلية  الكون  بنية  تأمل  إن   �

ال��ت��وازن  خاصية  اكتشاف  إىل  حتام 

والتناسق واالنسجام، فهناك دقة وإحكام 

وعلم يف عملية التكوين واإليجاد.

القدم  بصفات  الخالق  متيز  إن   �

إىل   ��� تلقائيا   ��� يؤدي  والعلم  والقدرة 

إثبات صفة الحياة.

الرؤية  ه��ذه  وف��ق  ال��ع��امل  يصبح 

الدالة عىل  العالمات  العقلية شبكة من 

حكمة ودقة الصانع. لكن ما هو الرابط 

والنص  الله،  فعل  الكوين/  العامل  بني 

عملية  تتم  وكيف  الله؟  كالم  القرآين/ 

تأويل القرآن؟

األص��ول  إىل  أوال  اإلش��ارة  من  الب��د 

املعرفية والعقلية الكربى للفكر االعتزايل 

التوحيد  مقولتي  يف  أساسا  املتمثلة 

والعدل ومقولة القصد الكالمي.

• مقولة العدل: إن الخالق ال يجب 
للمؤمن  محقق  فوعده  الظلم،  حقه  يف 

ووعيده  بها،  وعمل  برشيعته  آمن  إذا 

محقق للكافر إذا كفر برشيعته وجحدها 

وأنكرها.

• مقولة التوحيد: إن توحيد الخالق 
يف  النظر  عرب  العقيل  الدليل  أساسه 

الكون/ النص املسطور الذي ميثل عالمة 

دالة عليه وعىل صفاته.

• مقولة القصدية: إن إدراك مقولتي 
من  ميكننا  العقليتني  والتوحيد  العدل 

الذي  األمر  اإللهي،  القصد  جوهر  فهم 

عقليا.  تأويال  كالمه  بتأويل  لنا  يسمح 

كاذبا  أو  صادقا  يكون  فالكالم  وهكذا 

نحن  نعرفه  الذي  املتكلم  لقصدية  تبعا 

الدالئل.  عرب  أو  بالرضورة  أو  باملعاينة 

لغة  يف  تجسد  الله  ك��الم  ك��ان  وإذا 

طبيعية، فقصديته ال تستنبط من النص 

عرب  املسطور  النص  من  وإمنا  املكتوب، 

ال  وحده  فالكالم  وهكذا  العقل.  دالئل 

يثبت صحة قصد املتكلم إال عرب معرفة 

العامل  كان  وإذا  العقلية.  باألدلة  املتكلم 

فعل  عىل  دالة  ومنسجمة  متسقة  بنية 

أن يكون كالمه  ينبغي  املحكم، فال  الله 

أقل دقة من فعله، وهكذا صاغ املعتزلة 

ثنائية املحكم واملتشابه، والتي أصبحت 

التأويل  قانون  عليها  يقوم  أساسية  آلية 

حافز  مبثابة  املتشابه  وع��دوا  لديهم، 

وفهمه  والبحث،  للتأمل  وعقيل  ذهني 

يقتيض رده إىل املحكم/ الواضح.

فاملعتزيل ال يصل إىل معنى القرآن إال 

بعد الوصول إىل معنى العدل والتوحيد 

يتدخل  للكون، وهنا  العقيل  التأمل  عرب 

للتوفيق  تأويلية  آلية  بوصفه  املجاز 

العقلية  واملعرفة  القرآنية  اآلي��ة  بني 

للمعتزلة17، وبهذا فالعامل ساكن يتضمن 

معنى يجب اكتشافه عرب العقل.

آل  سورة  من  السابعة  اآلية  يف  نجد 

يحدد  مل  القرآين  الخطاب  أن  عمران 

ولكن  واملتشابهة18،  املحكمة  اآلي��ات 

التي  اآلي��ات  تحديد  حاولوا  املعتزلة 

تتفق مع مفاهيمهم العقلية عن العدل 

محكمة،  بأنها  ووصفوها  والتوحيد، 

فسورة اإلخالص: "قل هو الله أحد الله 

الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا 

وهو  يشء  كمثيله  "ليس  وآي��ة:  أح��د"، 

وآية:   ،)11 البصري")الشورى:  السميع 

األبصار  يدرك  وهو  األبصار  تدركه  ال   "
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 ،)103 الخبري")األنعام:  اللطيف  وهو 

للتوحيد،  تصورهم  مع  تتفق  آيات  هي 

آية:  ولكن  محكامت.  آيات  إذن  فهي 

الله  يبايعون  إمنا  يبايعونك  الذين  إن   "

فإمنا  نكث  فمن  أيديهم  فوق  بيد  يد 

ينكث عىل نفسه ومن أوىف مبا عهد عليه 

هي   ،)10 عظيام")الفتح:  أجرا  فسنوتيه 

مجاز،  هنا  فاليد  وعليه  متشابهة،  آية 

يف  قار  التصور�  هذا  حسب  واملعنى� 

املحكم/ ثنائية  عىل  قائم  وهو  النص، 

الواضح واملتشابه/الغامض، وعىل أساس 

وهكذا  الغامض.  توضيح  يتم  الواضح 

تعتمد  التأويل  يف  نظرية  املعتزلة  صاغ 

عىل  قياسا  الغامض  املتشابه  فهم  عىل 

مرجعية املحكم الواضح.

فهم  تحقيق  إىل  املعتزلة  سعى  لقد 

منطقي وسليم للعقائد اإلسالمية، وبهذا 

كانت اإلجابة عندهم ثنائية:

االعتامد  يف  متثلت  عقلية:  •إجابة 
بني  املخالفة  العقيل/قياس  القياس  عىل 

الله من جهة، والعامل واإلنسان من جهة 

أخرى.

•إجابة لغوية: متثلت يف اعتامد آلية 
الظاهر  التعارض  إشكالية  لحل  "املجاز" 

بني النص والعقل.

يف  النصوص  ن��درة  إشكالية  وتعد 

الوقائع والنوازل، من أهم  مقابل تجدد 

اإلسالمي  الفكر  التي واجهت  التحديات 

ولذلك  املعرفية،  مجاالته  كل  القديم يف 

تم  وم��ن  ال��ق��رآن  تأويل  تاريخ  ف��إن" 

إشكاليته تنبع من تجدد الحياة بالحركة 
مع ثبات النص يف منطوقه".19

التأويل  ونظرية  املتصوفة   )2-1

الرمزية

يعد االنتقال من مجال علم الكالم إىل 

مجال التصوف، محاولة الكتشاف مبادئ 

العملية التأويلية يف مجال آخر بحثا عن 

التاميزات والتوافقات، وهو انتقال أيضا 

من مجال املتكلم/القصد/اللغة إىل مجال 

املتلقي.

الروحية  بالتجربة  التصوف  يرتبط 

معروف  هو  كام  واملتصوف  الفردية، 

يقرأ القرآن بوصفه متثيال لتجربة النبي، 

ولهذا يسعى إىل محاكاتها. إنه يعيد لغة 

)زمن  األول  التنزيل  مستوى  إىل  النص 

عىل  تقوم  بهذا  الفهم  وعملية  التجيل(، 

مل  "فمن  الربهان  مبدأ  ال  ال��ذوق  مبدأ 

يدرك  فليس  بالذوق،  شيئا  منه  يرزق 

حتى   )...( االسم  إال  النبوة  حقيقة  من 

ربه"20،  عشق  محمدا  إن  العرب:  قالت 

سجن  الصويف،  التصور  يف  اللغة  كأن 

ولهذا  وقيود،  بحدود  مسيج  وحقل 

يجب تحريرها )تدمري اللغة( عرب اللجوء 

املعنى  آفاق  واإلشارة21لفتح  الرمز  إىل 

والتأويل.

املجال  هذا  يف  التأويل  نظرية  تقوم 

القرآن  بني  املوازنة  أساس  عىل  املعريف 

والوجود، أي بني كالم الله املكتوب وكالم 

فهناك  ينفذ،  ال  الذي   22 املسطور  الله 

تجدد وتوتر دائم يف النص الكوين، والذي 

ال  وهكذا  القرآين،  النص  عىل  ينعكس 

16 - ينظر رشح األصول الخمسة، القايض عبد الجبار األسد آبادي، تحقيق عبد الكريم عثامن، مكتب وهبة، القاهرة، ط1، 1966.

17 - ينظر تفسري الزمخرشي آلية: " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناهم تدمريا"، وينظر تعليق أيب زيد عىل خالف املعتزلة 

وخصومهم حول تأويل فعل "أمرنا" يف اآلية. النص والسلطة والحقيقة، ص 113.

18 - لهذا كان من السهل عىل املعتزلة " أن يجعلوا املعرفة العقلية مقياسا، فام يتفق مع املفاهيم العقلية بدالالته اللغوية املبارشة فهو الواضح املحكم، وما يبدو 

متناقضا معها فهو املتشابه الغامض الذي ال سبيل إىل تقبل داللته اللغوية املبارشة. وهنا تتدخل أداة "املجاز" لتزيل الغموض وتنفي وهم التناقض بني املتشابه واملحكم". 

التجديد والتحريم والتأويل، ص 148 و ص 206.

19 - التجديد والتحريم والتأويل، ص 141. توقف أبوزيد عند اإلشكالية محاوال مالمسة أبعادها العامة بشكل مخترص يف كل االتجاهات، لدى األصوليني والفقهاء 

واملتكلمني. ينظر املحور املعنون بإشكالية تأويل القرآن قدميا وحديثا.

20 - املنقذ من الضالل، أبو حامد الغزايل، ضمن مجموعة رسائل اإلمام الغزايل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1988. ص64.

21 - االنتقال من مجال اللغة التعبريية املبارشة إىل مجال اللغة الرمزية اإليحائية بحثا عن معنى أوسع للحياة كان سببا مبارشا يف القضاء عىل حياة العديد من أرباب 

السلوك الصويف، مثل الحالج والسهروردي.

22 - مستويات املعنى مرتبطة مبستويات الكون. وهذا التصور سواء أقبلناه أم ال فالبد من دراسته و التعرف عليه، انطالقا من أن دراسة الرتاث ينبغي أن تنظر إليه 

بوصفه فضاء متعددا ومتنوعا.

الهوامش
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متوترة  وهي  بالتجربة،  إال  حله  ميكن 

مستوى  ومن  حال،  إىل  حال  من  كذلك 

خ��ارج  ق��ارا  ليس  فاملعنى  آخ��ر،  إىل 

الذات)العامل( وال خارج التجربة، إمنا هو 

الذي يكتشفه الصويف من خالل تجربته 

الغزايل  نظر  القرآين يف  "والنص  الخاصة، 

إال  تأويله،  ثم  تتكشف دالالته، ومن  ال 

من خالل املعراج الصويف، بحيث يتصل 

عامل  يف  املحفوظ  باللوح  الصويف  خيال 

امللكوت، فيستمد منه معرفة تكشف له 

جوهر النص ولباب داللته املستكنة وراء 

األلفاظ"،23وبهذا  و"قرشة  "اللغة"  َعرَض 

النص  شفرة  لفك  آلية  التأويل  يصبح 

لفهم العامل.

1-3( القرآن وتعدد التآويل

أمر  فهذا  أوجه،  القرآن حامل  مادام 

التأويالت  تعدد  ب��ال��رضورة  يستدعي 

ونظرتهم  ومرجعياتهم  املؤولني  لتعدد 

ليس  النص  املعنى يف  واكتشاف  للحياة. 

أمرا بريئا إطالقا، فاملعنى ليس موجودا يف 

النص، وإمنا يف العالقة املعقدة بني الوعي 

اإلنساين واالجتامعي والسيايس مع النص، 

النص  تأويالت  تعدد  نقارن  أن  وميكننا 

القرآين مع تعدد قراءات النص األديب24، 

تتعدد تحليالتهم وقراءاتهم ألن  فالنقاد 

املعنى ليس قارا يف النص اإلبداعي وإمنا 

القارئ  الناقد/  بني  الجدلية  العالقة  يف 

من  نقدية  نظرية  تكتشفه  فام  والنص. 

مستويات الداللة قد ال تكتشفه نظرية 

نقدية أخرى. وإذا كان هذا املبدأ مفهوما 

األدبية�  الدراسات  مجال  داخل  ومتقبال 

فإنه يتخذ أبعادا أخرى إذا حاولنا سحبه 

عىل النصوص الدينية.

بدالالت  محمال  وسيطا  اللغة  تعد 

بشكل  التغري  من  متكنها  كبرية  إيحائية 

األسئلة  بعض  تطرح  وهنا  مستمر، 

اللغة  هل  املعنى:  أصل  حول  املهمة 

أن  أم  يولد؟  أن  قبل  باملعنى  محملة 

املعنى الحق للغة وتابع لها؟ أين يوجد 

يف  أم  العامل  يف  أم  أذهاننا  يف  املعنى؟ 

خارج  هو  أم  بها؟  نتواصل  التي  اللغة 

هو  أم  اللغة؟  وخارج  اإلنساين  الوعي 

كامن وقار داخل بنية النصوص الدينية، 

ومهمة العقل اإلنساين هي اكتشاف هذا 

املعنى؟

معضلة  يف  البحث  باختصار  إن��ه 

شغل  ال��ذي  الهاجس  وه��و  املعنى، 

الحداثيني  العرب  املفكرين  من  العديد 

اإلسالمي،  الديني  للرتاث  دراستهم  يف 

ومنهم نرص حامد أبوزيد، الذي يرى أن 

أدركوا  سواء  العصور  مر  عىل  املسلمني 

التأويل  ألن  مؤولني،  كانوا  ال،  أم  ذلك 

املعنى  بني  الداخلية  للعالقة  هو كشف 

للمعنى  كشفا  ليست  وهي  وامل��ؤول، 

األسئلة  وتلك  واألزيل.  الثابت  التاريخي 

اعتمد  مقاربتها،  ووع���ورة  لتعقدها 

التأويلية  النظرية  الباحث عىل منجزات 

بهذا  ويسعى  )الهريمنيوطيقا(.  املعارصة 

الفلسفية  األسس  تلك  يف  التشكيك  إىل 

ظلت  التي  الرتاثية  والبدهيات  القدمية، 

مهيمنة عىل بنية العقل العريب اإلسالمي 

بالرجوع  إال  يتأىت  لن  وهذا  عدة.  قرونا 

إىل التأويل، ألنه يعني فتح األبواب أمام 

املؤمنني وغريهم لفهم نصوصهم الدينية 

الجاهزة،  الرتاثية  الوصفات  إطار  خارج 

بحق  إق���رار  ال��ت��أوي��الت  اخ��ت��الف  "إن 

النظر  وجهات  بتعدد  وإقرار  االختالف، 

وإقرار بحق املؤمن أن يكون قلبه وعقله 

دليله إىل اإلميان الحق"25.هذا االختالف 

حق حرم منه املؤولة زمن املتوكل عندما 

حسم الرصاع بالقوة السياسية، وأغلق أي 

القرآن"،  نقاش له عالقة مبوضوع "خلق 

مع  السياسية  القوة  تحالفت  وبهذا 
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ي والتعدد التأويىلي
دراسة : النص الدي�ف

املؤسسة الدينية التقليدية أمام االجتهاد 

والتفكري وإعامل العقل.

وانفتاح  منيوطيقا  اله�ي  )2
التأويل

كثريا  أب��وزي��د  حامد  نرص  اشتغل 

عىل  بناء  التأويل  يف  نظرية  بلورة  عىل 

الغربية  والفلسفية  النظرية  املكتسبات 

محورية،  إش��ك��االت  يف  خاضت  التي 

النص؟  يف  معنى  هناك  هل  قبيل:  من 

هو  ما  ذايت؟  أم  موضوعي  املعنى  هل 

هل  يوجد،  وأين  املعنى  هو  ما  الفهم؟ 

داخل النص أم يف العامل الخارجي أم يف 

اإلشكاالت  وهي  والنص؟  القارئ  جدل 

الكربى التي حكمت النظريات التأويلية 

وهايدجر  وديلثاي  شاليرماخر  من 

وغادمري، وصوال إىل بول ريكور وأمربطو 

إيكو. 

نشأتها  منذ  الهرمنيوطيقا  ارتبطت 

اليهودية  الدينية  الكتب  بتأويل 

"مجموعة  إىل  تشري  وكانت  واملسيحية، 

يجب  التي  النظرية  واملعايري  القواعد 

عىل املفرس أن يتبعها لفهم النص الديني 

ورشحه وتأويله"26. وظهرت بفعل الرغبة 

امللحة لوضع القواعد واملبادئ مع بداية 

مرحلة اإلصالح الديني يف أوروبا منتصف 

القرن السابع عرش، والذي مثلته الحركة 

لسلطة  مواجهتها  يف  الربوتستانتية 

الكنيسة الكاثوليكية التي استأثرت بحق 

تأويل الكتاب املقدس. 

اتسعت مجاالت اهتامم الهرمنيوطيقا 

الدينية،  النصوص  جانب  إىل  لتشمل، 

العلوم اإلنسانية، مثل علم التاريخ وعلم 

الجامل  وعلم  واألنرثبولوجيا  االجتامع 

و"ص��ارت  والفلكلور..  األديب  والنقد 

ولب  جوهر  هي  باختصار  التأويلية 

املعرفة يف محاولتها وصف فعل  نظرية 

القراءة، أي قراءة ألي ظاهرة تاريخية أو 

فلسفية أو أدبية أو سياسية أو اقتصادية 

التي  العالقات  من  معقدا  بناء  بوصفها 

و"السياق"  "ال���ذات"  عنارص  تتضمن 

و"نسق العالمات" و"الرسالة"27.

التأويلية أساسا مبعضلة تفسري  تهتم 

وبهذا  طبيعتها،  اختالف  عىل  النصوص 

النص  "طبيعة  عن  بحثا  تحفر  فهي 

جهة،  من  والتقاليد  بالرتاث  وعالقته 

وعالقته مبؤلفه من جهة أخرى، واألهم 

من ذلك أنها تركز اهتاممها بشكل الفت 

حالة  يف  الناقد  )أو  املفرس  عالقة  عىل 

عىل  بالنص".28وبرتكيزها  األديب(  النص 

مجاال  تعد  فإنها  بالنص  املفرس  عالقة 

املفرس  بني  العالقة  لبحث  مهام  معرفيا 

والنص يف تراثنا الديني اإلسالمي.

والناقد  والنص  املؤلف  ثالثية  تشكل 

حيث  من  للتأويلية،  األساسية  املهمة 

بحثها عن وجوه العالقات املعقدة بينها. 

بينها  فيام  الثالثة تدخل  العنارص  وهذه 

يف تعالقات وتفاعالت متوترة تؤدي إىل 

بشكل  إخفائه  دون  آخر  عنرص  ظهور 

كامل، إذ نجد بعض التأويليات تركز عىل 

فعالية الناقد واملتلقي إىل درجة ينمحي 

عىل  تركز  أخ��رى  ونجد  املؤلف،  معها 

املؤلف  عن  مستقلة  بنية  بوصفه  النص 

عن  تتحدث  أخرى  نجد  كام  والقارئ، 

التي ميكنها  القراءة املوضوعية املحايدة 

الوصول إىل املعنى األصيل للنص.

عدة  ظهورها  منذ  التأويلية  وعرفت 

23 - الخطاب والتأويل، ص 47. ينظر أيضا الفصل الثالث من كتابه مفهوم النص.

24 - يقول أبوزيد: " فالنص األديب يتسع للعديد من التفسريات التي تتنوع بتنوع اتجاهات النقاد ومذاهبهم. هذه االتجاهات ليست يف حقيقتها سوى صياغة ملوقف 

الناقد االجتامعي والفكري من واقعه. وتتمثل املعضلة الحقيقية يف أن كل ناقد يزعم أن تفسريه للنص هو التفسري الوحيد والصحيح وأن مذهبه النقدي هو املذهب 

األمثل للوصول إىل املعنى املوضوعي للنص كام قصده مؤلفه". إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نرص حامد أبوزيد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة السابعة 

2005. ص 16.

25 - التجديد والتحريم والتأويل، ص 16.

26 -  الخطاب والتأويل، ص 173.

27 - نفسه، ص 177.

28 -  إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص 13.
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تطورات جعلتها تحمل إضافات متعددة، 

وصوال  شاليرماخر  األملاين  باملفكر  بدءا 

إىل املقاربات املعارصة خصوصا مع بول 
ريكور وهريش .29

والفهم،  للتأويل  فنا  التأويلية  وتعد 

بدالالته ورموزه يشكل موضوعا  فالنص 

هي  التأويل  ومهمة  العامل،  عن  ينوب 

إىل معنى  الرموز وصوال  تلك  فك شفرة 

العامل، فالهرمنيوطيقا هي  النص ومعنى 

نظرية عمليات الفهم يف عالقتها بتفسري 

تأمل   " بتعبري ريكور، هي  أو  النصوص. 

تأويل  يف  املامرسة  الفهم  عمليات  حول 

النصوص". وتقوم كذلك بفك رموز النص 

وفتح عامله عىل الذات، وبهذه الطريقة 

تتم قراءة العامل قراءات متعددة الجهات 

والزوايا، فهي تعترب أن املسافة الجغرافية، 

النص  تفصل  التي  الثقافية،  التاريخية، 

ال  التي  الالفهم  حالة  تنشئ  القارئ  عن 

ميكن تجاوزها إال يف قراءة متعددة، أي 

تأويال متعددا.

الفلسفي  بعمقها  التأويلية  وتتميز 

الرتباطها منذ ظهورها يف القرن الخامس 

"الطريق  األنطولوجيا،  مبصطلح  عرش 

أنطولوجية  هو  الحقيقة  إىل  األق��رص 

مجاال  الهرمنيوطيقا  وتصبح   )...( الفهم 

والذي  )الدزاين(  الوجود  هذا  لتحليل 

يوجد بالفهم" 30. فهي إىل جانب بحثها 

عن املعنى داخل النص تبحث عن معنى 

الوجود.

كام تسعى إىل إقامة عالقات تفاعلية 

الذات  عامل  نقصد  متعددة،  عوامل  بني 

وعامل النص وعامل الوجود، دومنا وساطة 

رضوريا  "ليس  جادمري:  يقول  منهجية، 

يهمنا  الذي  العلمي،  للفهم  منهج  وضع 

هو املعرفة والحقيقة، فالظاهرة التأويلية 

املنهج".31وعملية  مسألة  مطلقا  ليست 

تتطلب  الحقيقة  عن  والحفر  الكشف 

التي  النص،  اللغة/  قنطرة  عرب  امل��رور 

بكل  للوجود  وتشكال  انعكاسا  تشكل 

هو  إمنا  "فالرمزي  ورمزيتها،  حمولتها 

وساطة الفكر الكلية بيننا وبني الواقعي، 

ويقصد الرمزي أن يعرب قبل كل يشء عن 

الفكري  إدراكنا  عن  املبارش  صفة  نفي 

للواقع" .32 الرمزي هو الوساطة الشاملة 

للفكر بيننا وبني الواقع، إنه يعرب قبل كل 

للواقع.  فهمنا  مبارشية  عدم  عن  يشء 

اللغة)الرمز(،  إال عرب  العامل  نفهم  إننا ال 

وعملية تشكل العامل يف الخطاب ليست 

هذا  يف  إذ  للحقيقة،  موصلة  عملية 

رمزية  أكرث  الحقيقة  تصبح  املنعطف 

وكثافة، فهي تتحول إىل إشارات وعالمات 

رمزية يحتضنها التأويل لفكها وترشيحها 
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ي والتعدد التأويىلي
دراسة : النص الدي�ف

مائعة  بطبيعتها  واللغة  دالالتها،  وبيان 

ودينامية، وبهذا تصبح الحقائق متعددة 

ومتكاثرة داخل اللغة/ النص.

املعارص  باملعنى  التأويلية  وتحاول 

بني  واملعقدة  املركبة  العالقات  إب��راز 

وبني  وبنيته،  تاريخيته  حيث  من  النص 

فيها،  الرباءة  انعدام  القراءات من حيث 

وجود  ال  ألنه  املجال،  فتح  تحاول  إنها 

لقراءة صحيحة. وهذا التحديد هو الذي 

دراساته،  أبوزيد يف كل  يهم نرص حامد 

يقول ملخصا الحركة التطورية للتأويلية 

الهرمنيوطيقا�  بدأت  "وهكذا  الغربية: 

القوانني  عن  بالبحث  شاليرماخر�  عند 

صحيح  تفسري  إىل  تؤدي  التي  واملعايري 

وضع  إىل  األخري�  تطورها  يف  وانتهت� 

األدبية.   النصوص  تفسري  يف  نظرية 

املعارص  وتطورها  البداية  بني  ولكنها 

فتحت آفاقا جديدة من النظر، أهمها � 

يف تقديرنا� لفت االنتباه إىل دور املفرس، 

أو املتلقي يف تفسري العمل األديب والنص 

عموما. وتعد الهرمنيوطيقا الجدلية عند 

منظور  خالل  من  تعديلها  بعد  جادامر 

للنظر  أصيلة  بدء  نقطة  م��ادي،  جديل 

النصوص  يف  ال  بالنص  املفرس  عالقة  إىل 

يف  بل  فحسب،  األدب،  ونظرية  األدبية، 

إعادة النظر يف تراثنا الديني حول تفسري 

اآلن،  وحتى  عصوره  أقدم  منذ  القرآن 

تأثري  الرؤى، ومدى  اختلفت  لرنى كيف 

رؤية كل عرص� من خالل ظروفه� للنص 

أن  نستطيع  آخر  جانب  ومن  القرآين. 

نكتشف عن موقف االتجاهات املعارصة 

داللة  ونرى  القرآين،  النص  تفسري  من 

تعدد التفسريات� يف النص الديني والنص 

األديب معا� عىل موقف املفرس من واقعه 

املعارص، أيا كان ادعاء املوضوعية الذي 
يدعيه املفرس أو ذاك" .33

يف  التحديد  بهذا  التأويلية  تدخل 

اعتباراتها عنارص أساسية: الوعي، العقل، 

تنظيم  إىل  وتسعى  الواقع،  اإلنسان، 

فوىض التأويالت املتعددة للنص الديني. 

ومعركة أيب زيد األساسية تقف مجابهة 

ملنهجية تثبيت املعنى الديني التي تدعي 

امتالك الحقيقة، والتي أنتجت صدامات 

االجتامعي.  السيايس�  املستوى  عىل 

وكل  مداه،  أقىص  إىل  فتحه  إىل  وتسعى 

التي  املعاين  اختيار  يف  الحرية  له  متلق 

تالمئه.

التأويلية  ع��ىل  زي��د  أيب  واع��ت��امد 

املعارصة جعله أمام البحث يف إشكاليات 

ومعضالت معرفية �� فكرية داخل الفكر 

العريب اإلسالمي، من قبيل:

�� طبيعة النص القرآين، أ نص هو أم 

خطاب؟ نص واحد أم نصوص متعددة؟ 

لغة واحدة أم لغات متنوعة؟

كيف  للقرآن،  التاريخي  التكون   ��

ترتيب  ميكن  وه��ل  تاريخيا،  تشكل 

العالقة  هي  وما  تاريخيا؟  وآياته  سوره 

التالوة  برتتيب  يسمى  ما  بني  الجامعة 

الرتتيب  نتائج  النزول؟ وما هي  وترتيب 

الحايل؟

تزال  ما  وغريها  اإلش��ك��االت  ه��ذه 

"الالمفكر  مجال  إىل  وتنتمي  مهجورة 

فيه"، وعىل الباحثني التعامل معها بشكل 

نظرية  تأسيس  أفق  يف  دقيق،  علمي 

خاصة يف التأويل داخل حقل الدراسات 

القرآنية املعارص، استنادا إىل كل أنظمة 

القراءة املتاحة اليوم.

29 - ينظر املرجع نفسه، من ص 20 إىل ص49.

30 - رصاع التأويالت، دراسة هرمنيوطيقية، بول ريكور، ترجمة منذر عياش، مراجعة جورج زينايت، دار الكتاب الجديد، بريوت، الطبعة األوىل 2005. ص 36.

31 - الحقيقة واملنهج، هانز غادامري، ترجمة حسن ناظم وعيل حاكم صالح، دار أويا، الطبعة األوىل 2007. ص 11.

32 - يف التفسري، محاولة يف فرويد، بول ريكور، أطلس للنرش والتوزيع، دمشق، الطبعة األوىل 2003. ص 19.

33 - إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص 49.
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دراسات

ي بلورة وصناعة السياسة 
دور المراكز الفكرية الأمريكية �ف

الخارجية

تقديم :

أصبحت العالقات الدولية املعارصة 

مجال  يف  رئيسيني  أسسني  عىل  ترتكز 

األساس  عواملها،  تشكيل  يف  الفاعلني 

بني  والتعاون  ال��رصاع  جدلية  األول 

مكونات املجتمع الدويل التقليدي أو ما 

 .Act of State يعرف بالفاعل الدولتي

لكن هذا املستوى تطور جذريا وأصبح 

أسايس  مرجع   1648 وستفاليا  ملعاهدة 

العالقات  مجال  يف  األثر  محدود  لكن 

واألح��داث  التطورات  لكون  الدولية، 

التي شهدها العامل ساهمت بروز فاعلني 

وتأثريهم  مساهمتهم  أصبحت  جدد 

الراسخة.  الجدلية  ه��ذه  يف  دور  له 

كل  ليشمل  توسع  الثاين  األساس  وهذا 

الحكومية  غري  الدولية  املنظامت  من 

والرشكات املتعددة الجنسيات واألفراد، 

دويل  بعد  ذو  مدين  مجتمع  لنا  ليؤطر 

ويف  للدول  الخارجية  السياسة  يف  مؤثر 

اليشء  عامة.  بصفة  الدولية  العالقات 

أشكاال  يأخذ  املجتمع  هذا  جعل  الذي 

املؤسسات  أبرزها  مختلفة.  وطبيعة 

العالقات  يف  املتخصصة  الفكرية 

الدولية.

اإلش��ارة  تم  كلمة   Think Tank

اإلنجليزي  القاموس  يف  مرة  ألول  إليها 

ومطلع   19 القرن  أواخر  يف   Oxford

املصطلح  هذا  وكان  العرشين.  القرن 

الحرب  بعد  البرشي.  العقل  إىل  يشري 

العاملية األوىل كان ارتباط هذا املصطلح 

الجنود  طرف  من  العسكري  باملجال 

الثانية  العاملية  الحرب  بعد  األمريكيني. 

 Think Tank مفهوم  ي��دل  أصبح 

الجنود  بني  للمحادثات  آمنة  بغرفات 

العسكرية.  االسرتاتيجيات  رسم  حول 

تتشكل  أصبحت  الفرتات  هذه  خالل 

لكنها  العامل،  عرب  كثرية  فكرية  مراكز 

الواليات  معريف يف  ترتكز كقطب  بدأت 

املتحدة األمريكية. 

أو  مؤسسة  تعني   Think Tank

مجموعة  أو  خاصة  رشك��ة  أو  معهد 

يف  بأبحاث  القيام  هدفها  تنظيم  ذات 

الطبيعية  العلوم  يف  أو  تقنية  مجاالت 

واإلنسانية،  االجتامعية  العلوم  أو 

نظرا  فكري  يسميها مبصنع  وهناك من 

أفكار  ابتكار  هو  هدفه  املركز  لكون 

داخل  لها  والرتويج  مجتمعية  وحلول 

األمرييك  الباحث  يعرفها  املجتمعات. 

منظامت  بكونها   James McGann

بحثية لتحليل السياسات العامة لها دور 

املحلية  السياسية  املجاالت  يف  حيوي 

والوطنية والدولية. 

 Think�Tanks لكلمة   بالنسبة 

بصور  العربية  اللغة  إىل  فترتجم 

مراكز  إىل  يرتجمها  من  فهناك  مختلفة، 

بنوك  إىل  يرتجمها  من  وهناك  التفكري 

يف  ولكن  التفكري�،  بنوك  أو  الفكر� 

األبحاث  مراكز  تعبري  يستخدم  الغالب 

والدراسات .

إحدى  تعترب  هذه  املراكز  فتعداد 

الحضارية  للمنجزات  امل����ؤرشات 

للتقدم  وعنوانا  والثقافية  والنهضوية 

ورس��م  التنمية  يف  م��ؤرشات��ه  وأح���د 

السياسات. وتعد عملية دراسة القضايا 

واملشكالت التي تواجه املجتمع والدولة 

مراد فالح 

ي
ي سلك الدكتوراه �ف

 طالب باحث �ف
العالقات الدولية
 كلية الحقوق بسال
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ي بلورة وصناعة السياسة الخارجية
دراسة : دور المراكز الفكرية الأمريكية �ف

التي تضطلع  األدوار  وتحليلها، من أهم 

سنأيت  والتي  عموما  البحثية  املراكز  بها 

إذ تهدف من خاللها  عىل ذكرها الحقا؛ 

وراءها،  تكمن  التي  األسباب  معرفة  إىل 

العلمية  واملقرتحات  ال��رؤى  وب��ل��ورة 

املتعلّقة بها، ووضع الحلول املناسبة لها. 

رائد  دور  البحثية  للمراكز  أصبح  وقد 

العاملية،  السياسات  قيادة  يف  ومتقدم 

من  العديد  إلنتاج  رئيسة  أداة  وصارت 

املشاريع اإلسرتاتيجية.

الدراسة أن نجيب  سنحاول يف هذه 

عىل سؤال جوهري كيف أصبحت املراكز 

الفكرية Think Tanks ظاهرة أمريكية 

خالصة وهل استطاعت بوسائلها أن تؤثر 

والسياسة  السيايس  القرار  صانعي  عىل 

الخارجية األمريكية؟

الأبحاث  مراكز  تطور   .I
والدراسات 

والفكر   األبحاث  مراكز  ظهور  ارتبط 

قبل  أي  األمر  بداية  Think tanksيف 

والدور  بالجامعات   19 القرن  منتصف 

األكادميية التي كانت تحظى بتمويل من 

الدعامة  املراكز  هذه  ومتثل  الحكومات، 

االسرتاتيجية التي تسند خطوات البحث 

املجتمع يف  اتجاهات  واكتشاف  العلمي 

القضايا الرئيسية والحساسة. 

يف هذه الفرتة والتي ميكن أن نصطلح 

أن  بإمكاننا  الكولونيالية  بالحقبة  عليها 

وجود  عوامل  من  أسايس  كعامل  نراها 

الطفرة األوىل من هذا النوع من املراكز 

دراس��ة  يف  تخصصت  والتي  العلمية 

كان  حيث   AREA STUDIES املجال 

يف  املساعدة  الحكومية  التمويالت  وراء 

تحث  أو  املستعمرة  املجتمعات  معرفة 

االنتداب.

مراحلها  يف  البحثية  املراكز  كانت 

الجامعات  داخ��ل  األوىل  التاريخية 

االهتامم  يعود  حيث  أوروبا،  يف  خاصة 

يف  يساهم  كعامل  العلمي  بالبحث 

 ،19 القرن  إىل  وتقدمه  املجتمع  نهضة 

وكان للجامعات األملانية فضل السبق يف 

التعليم يف  وزير  قام  عندما  املجال  هذا 

أستاذ  همبولت"  فون  "ويلهيلم  بروسيا 

عدد  بتعيني   1908 عام  الشهري  اللغة 

من األساتذة يف جامعة برلني عىل أساس 

تفوقهم وتفرغهم للبحث العلمي. وتبع 

تضمن  األستاذية  كرايس  إنشاء  ذلك من 

تفرغ شاغلها للبحث وذلك يف عدد من 
الدول األوروبية. 1

وبداية   19 القرن  أواخ��ر  وشهدت 

املراكز  هذه  يف  مهام  تحوال   20 القرن 

مراكز  تظهر  ب��دأت  حيث  البحثية، 

األبحاث خارج إطار الجامعات، لتستقل 

الطابع  ذات  املراكز  باقي  عن  بذاتها 

األك��ادمي��ي ال���رصف. ويف ه��ذا اإلط��ار 

بريطانيا  يف  املراكز  هذه  أوىل  تأسست 

سنة 1831، واملعروف ب "املعهد املليك 

للدراسات الدفاعية" RSUI، ثم الجامعة 
الفابية سنة 1884. 2

يف  الفكرية  امل��راك��ز  نشوء  يعود 

الواليات املتحدة األمريكية إىل فرتة تقرب 

مرت  الزمن  من  قرن  ونصف  قرن  من 

ارتبطت  مختلفة.  مراحل  بعدة  خاللها 

يف  املهمة  والتطورات  باألحداث  فيها 

يف  األمور  ومبجريات  املتحدة،  الواليات 

الساحة الدولية. ولكل من هذه املراحل 

أن  ميكن  املعينة.  وسامتها  خصائصها 

يتبني لنا خمس مراحل متعاقبة مختلفة 

اختالف  عىل  بناًء  متداخلة،  ولكنها 

يف  تعنى  فهي  االنتشار،  ودرجة  املهام 

ويف  العامة،  بالسياسة  األوىل  املرحلة 

1 - عيل الدين هالل. دور مراكز البحوث والسياسات واالسرتاتيجية يف ترشيد القرار: العالقة مع الدولة واملجتمع. مجلة آراء حول الخليج. مجلة الكرتونية. العدد 95 

تاريخ النرش 3 يونيو 2014. تاريخ الزيارة 1 غشت 2018

http://www.araa.sa/index.php?view=article&id=57:2014-06-03-10-04-24&Itemid=285&option=com_content

2 - Donald E Abelson. Old world , new world: the evolutions and influence of foreign affairs think-tanks. international affaires. V 90. 
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الثالثة  ويف  الليربالية،  بالتوجهات  الثانية 

بتبني  الرابعة  ويف  األمنية،  باإلسرتاتيجية 

الفكرية،  املراكز  اسرتاتيجيات  الدولة 

والخامسة بزيادة تأثري املراكز املتخصصة 
وانتشارها. 3

األبحاث  ملراكز  األول  الجيل   -

الحرب  وقبل   19 )قرن  األمريكية 

العاملية الثانية(

بعض الباحثني* يصنفون هذا الجيل 

تحت اسم "مراكز الفكر رشكاء يف التنمية 

والتي  املدنية"  املنظامت  وات��ح��ادات 

العامة  السياسات  أبحاث  حول  ركزت 

األمريكية يف  األهلية  الحرب  انتهاء  بعد 

البدايات  وكانت   ،19 القرن  ستينيات 

العلوم  يف  املتخصصة  األبحاث  مبراكز 

الهيئات  من  املمولة  وهي  االجتامعية، 

بهدف  واألف��راد،  واملؤسسات  الخريية 

السياسات  إيجاد  يف  الحكومة  مساعدة 

األكرث فعالية يف تنفيذ اإلصالحات الالزمة 

العبودية  إلغاء  بعد  األمرييك  للمجتمع 

أن  السود4.ميكن  وتحرير  ال��رق  ومنع 

داخل  العلمي  البحث  أن  هنا  نالحظ 

اهتامماتها  صبت  البحثية  املراكز  هذه 

واالقتصادية  االجتامعية  املشكالت  عىل 

بالواليات املتحدة وهو اليشء الذي عجل 

االجتامعية  العلمية  املؤسسات  بزيادة 

العلوم  القرن 19 منها جمعية  يف أواخر 

فيها  شارك  التي  األمريكية  االجتامعية 

الخري  وفاعيل  املحامني  من  مجموعة 

لكن   .1865 عام  يف  واألطباء  واملعلمني 

رسعان ما تفرع حقل العلوم االجتامعية 

إىل فروع عديدة، لكل أهدافه وافرتاضاته 

حدث  الذي  التفرع  وهذا  وتوقعاته، 

بالواليات املتحدة كان يف سياق حركات 

وبداية   19 القرن  نهاية  يف  اإلص��الح 

يف  ديني  بطابع  متيز  والذي   20 القرن 

الفقر  مشكالت  عىل  ورك��ز  غالبيته، 

واستيعاب  العنرصي  والفصل  والجرمية 

األورويب،  بنظريه  وباملقارنة  املهاجرين، 

اتجه علم االجتامع األمرييك يف الواليات 

عىل  أقل  بدرجة  الرتكيز  أغلب  املتحدة 

أكرب  وبدرجة  الطبقي،  الرصاع  مشكلة 
الهجرة.5  وقضايا  العنرصية  القضايا  عىل 

الصناعية  اللجنة  إحداث  إىل  باإلضافة 

املدين  واالتحاد   1898 عام  يف  األمريكية 

الوطني 1900.

القرن  م��ن  األوىل  العقود  كانت 

املؤسسات  لتطور  صعبة  فرتة  العرشين 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  البحثية 

يف  عدة  شهرية  جامعات  وجود  وبرغم 

هارفارد  جامعات  فيها  مبا  الوقت،  ذلك 

ثلة  فإن  وشيكاغو،  هوبكينز  وجونز 

آمنت  السياسة  وصانعي  الواهبني  من 

بالحاجة إىل مؤسسات ال يكون تركيزها 

وإمنا  والتعليم  التدريس  عىل  األسايس 

عىل البحث والتحليل.

العلم  استخدام  بإمكانية  وإميانا 

االجتامعية  املشكالت  لحل  الحديث 

عىل  اعتنقت  فلسفة  وهي  والسياسية، 

التقدمي،  العرص  خ��الل  واس��ع  نطاق 

من  صغرية  مجموعة  ظهرت  حيث 

الواهبني لتأسيس مؤسسات بحثية ذات 

متويل خاص تكرس لخدمة الصالح العام. 

بروكينجز  روبرت  من  سخي  وبتمويل 

كارنيجي وهربرت هوفر وجون  وأندرو 

 John D. Rockfeller األب  روكفيلر 

 Margaret سيج  أوليفيا  ومارجريت 

بعض  أسسوا  وغريهم،    Olivia Sage

مهابة،  األمريكية  املؤسسات  أكرب  من 

 Russel Sage مؤسسة  هذه  وضمت 

 Carnegie ووقفية ،Fondation 1907

البحوث  ومعهد   ،1910 الدويل  للسالم 

الحكومية 1916، وقد اندمج مع معهد 

العليا  بروكينجز  روبرت  وكلية  االقتصاد 

ليشكلوا معا مؤسسة  والحكم  لالقتصاد 

هوفر  ومؤسسة   ،Brokings 1927

للحرب والثورة والسالم 1919، ومجلس 

      Council on  6 الخارجية  العالقات 

ومعهد   ،1921 foreign Relations

 the American.األم��ري��يك امل��رشوع 

Enterprise Institute وتقاسمت هذه 
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3 - ابراهيم بن عبد الرحمن. املراكز الفكرية األمريكية وصناعة االسرتاتيجيات السياسة الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط أمنوذجا.رسالة لنيل شهادة املاجستري يف 
https://repository.nauss.edu.sa/ العلوم االسرتاتيجية. كلية العلوم اإلسرتاتيجية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. تاريخ املناقشة 2 شتنرب 2013. ص 24 الرابط

handle/123456789/53349

*أمثال توماس ميدفيتز Thomas Medvetz وهو أستاذ بجامعة كاليفورنيا أبرز أبحانه ترتكز حول العالقة بني املعرقة واملعلومة والسياسات

4 - ابراهيم عبد الرحمن. مرجع نفسه. ص 25

5 - توماس ميدفيتز.مراكز األبحاث يف أمريكا.ترجمة نشوى ماهر كرم الله. منتدى العالقات العربية والدولية. الدوحة قطر. ط1. 2015.ص75

6 - دونالد أبلسون. هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟. ترجمة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية. ط 1. 2007. ص 36

7 - شاهر إسامعيل الشاهر. دور مراكز الدراسات يف صنع السياسات الخارجية األمريكية. مقالة منشورة مبوقع منظمة صوت العقل. بتاريخ 16 يونيو 2015. الرابط 
thevoiceofreason.de/ar/article/16794

8 - مصطفى عبد الغني.املسترشقون الجدد دراسة يف مراكز األبحاث الغربية. الدار املرصية اللبنانية. القاهرة مرص. ط1 2007. ص 22

9 - Donald E. Abelson. Think Tanks and US foreign policy: an historical perspective. Electronic journal of the US.DEPARTEMENT OF 
STATE. V 7.N 3. Nov 2002. p 11

الهوامش

املؤسسات بعد مطلع القرن 20 النقاش 

لها  س��واء  املجتمعية  املشكالت  حول 

األمرييك وهو ما يسمى  بالداخل  عالقة 

مرتبطة  أو   Domestic Affaires����ب

 Outside US Borders/ بخارج الحدود

.Foreign Affaires

األبحاث  ملراكز  الثاين  الجيل   -

األمريكية )1970-1945(

مؤسسات  من  الثانية  املوجة  أما 

الفكر والرأي، فقد برزت بعد عام 1945. 

تدافع  املتحدة  الواليات  أصبحت  عندما 

السوفيايت  التهديد  ضد  الحر  العامل  عن 

السابق، وقدمت الواليات املتحدة دعام 
كبريا لهذه املؤسسات. 7

فأصبحت الحاجة ملحة أكرث بالنسبة 

خربات  عىل  للحصول  القرارات  لصانع 

مراكز الفكر من أجل التأسيس لسياسات 

والسياسات  القومي  لألمن  جديدة 

األمنية. يف ماي 1948 أتت مؤسسة راند

Rand Corporation  )وكلمة راند هي 

 Research and وتطوير بحث  اختصار 

ما  مثل  راند  تكن  ومل   ،Development

سبقها من مراكز الفكر، ذلك أن نشأتها 

الفكر  مراكز  من  جديد  لجيل  دشنت 

ب�"مقاويل   Abelson أبلسون التي لقبها 

الحكومة" ، 8وهي التي سنتوسع يف رشحها 

يف محور تصنيف مراكز األبحاث.

تشكيل  إىل  راند  مؤسسة  ساهمت 

مراكز أخرى عىل شاكلتها كمعهد هدسون 

 ،Herman kahn التي أسسها Hudson

 Urban Institute  9 الحرضي  واملعهد 

 .1968

األبحاث  ملراكز  الثالث  الجيل   -

األمريكية )1971 – 1989(

باقي  عن  الجيل  هذا  املراكز  متيزت 

السابقة  لألجيال  تنتمي  التي  املراكز 

اإلعالمية  التغطية  يف  بحظوظها  الذكر 

والتي  اإلعالمية،  املنصات  إىل  سعيها  أو 

واستغالل  السياسات  بحوث  بني  تجمع 

تقنيات التسويق املتقدمة، هذه الوظيفة 

من  العديد  معها  تتشارك  والرغبة 

الفكرية  املراكز  هذه  املصالح.  جامعات 

ساهموا  مطالبهم  بتوجيه  املتخصصة 

بشكل أسايس يف الدعوة إىل تغيري طبيعة 

 Think Tanks ودور الجامعات الفكرية

Comunity، عىل عكس املراكز الفكرية 

حد  إىل  كانت  التي   20 القرن  مطلع  يف 

يف  االنخراط  يف  م��رتددة  أو  تتحاىش  ما 

املراكز  قادت هذه  السياسية،  النقاشات 

التي أسميها مبراكز الفكر والرأي الدفاع 

مركز  ضمنها  من  العامة،  القضايا  عن 

 CSIS والدولية  اإلسرتاتيجية  الدراسات 

 Heritage هرييتايدج  ومؤسسة   .1962

 CATO ومعهد   ،Foundation 1973

املتاحة  بالفرص  رحبت  حيث   1977

للتأثري بشكل متوازي عىل اتجاه ومحتوى 

السياسة الخارجية. حيث أصبحت املراكز 
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الذي  تنافسية اليشء  البحثية هنا أكرث 

جعلها تدرك أهمية إثارة االنتباه الرأي 
العام وذهن صانعي القرار. 10

األبحاث  ملراكز  الرابع  الجيل   -

القرن  بداية   –1990( األمريكية 
)21

الفكر  مؤسسات  من  نوع  أحدث 

والرأي التي ظهرت لدى مجتمع صنع 

إليه  يشري  ما  وهو  الخارجية،  السياسة 

املرياثية".  "املؤسسات  بعبارة  البعض 

موجة  تشكل  ال  رمب��ا  أنها  وب��رغ��م 

جديدة، فإنها متثل تطورا جديدا ومثريا 

لالهتامم. وبينام طورت هذه املؤسسات، 

 Carter Centre 1992 مثل مركز كارتر

 Nixon ومركز نيكسون للسالم والحرية

 Centre for peace and freedom

البحثية  الربامج  من  واسعا  مدى   ،1994

مؤسسيها،  تراث  تعزيز  يف  للمساعدة 

فإن بعضها يبدو أكرث اهتامما باملشاركة 

يف  رمبا  والسبب  السياسية.  املنارصة  يف 

كون هذه املؤسسات أسست من طرف 

بنية  السابقني  املتحدة  الواليات  رؤساء 

الداخلية  السياسة  يف  دائ��م  إرث  ترك 

البحثية  املؤسسات  وتهتم  والخارجية. 

الخصوص  وجه  عىل  الصنف  هذا  من 

بإنتاج أفكار، أو عىل األقل إعادة تقديم 

إضفاء  يف  املساعدة  شأنها  من  أفكار 

السياسية  املنابر  عىل  فكرية  مصداقية 

تؤديها  تعد  مل  مهمة  وهي  للسياسيني، 

عىل  السائد  لالتجاه  السياسية  األحزاب 
نحو كاف . 11

املراكز  انترشت  الفرتة  ه��ذه  بعد 

مطلع  مع  لتصبح  األمريكية  الفكرية 

أبحاث  مركز   1200 من  أكرث   21 القرن 

االجتامع  علم  مصطلح  باعتامد  أمرييك. 

ميكن أن نقول أن هذه املراكز أصبحت 

وهناك  بامتياز.  أمريكية  ظاهرة  تشكل 

 James ماكغان  جامس  به  قام  إحصاء 

McGann* سنة النرش2013 حول عدد 

املراكز بالواليات املتحدة 12  وجد:

 US Think 1823 مركز أبحاث وفكر �

Tanks يف الواليات املتحدة.

بعد  أسسوا  منهم  باملائة   90.5  �

1951

منذ  ت��ض��اع��ف  امل���راك���ز  ع���دد   �

1980

 1981 مابني  أسسوا  فاملائة   31  �

و1990

وبالعودة إىل تقرير McGann لكن 

هذه املرة يف النسخة األخرية لسنة 2017 

يجد أن املراكز األبحاث األمريكية وصلت 

مركز   7000 أصل  من   1835 حدود  إىل 

قارة  وتستحوذ  العامل،  يف  منترش  بحثي 

لتحتل  بالعامل  الحصة  أمريكا ربع  شامل 

 512 بإجاميل  الصني  تليها  األوىل  املرتبة 

مركزا تتلوها اململكة املتحدة بعدد 444 

من بعدها كل من الهند وأملانيا وفرنسا 

بعدد إجاميل لكل دولة عىل التوايل 293 

و225 و197 مركز بحث وفكر.

ي 
�ف المؤسسة  العوامل   .II

الفكرية  المراكز  ظاهرة  بروز 
الأمريكية

ارتبط منو مراكز الفكر والرأي تاريخيا 

والظواهر  القضايا  أهم  من  بسلسلة 

واألح���داث  واالجتامعية  السياسية 

يف  القرار  صناع  أرقت  التي  االقتصادية 

البحث عن حلول مبتكرة ملشاكل جديدة 

هنا  من  ع��دة،  مجاالت  يف  ومعقدة 

عىل  أيضا  الطلب  وارتفاع  االنفتاح  كان 

واملحللني.  للمفكرين  العلمية  الخربات 

املشكلة  والظواهر  العوامل  هذه  هي  ما 
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10 -  Ibid. p 11

• James McGann. مدير برنامج مراكز األفكار واملجتمعات املدنية بجامعة بنسيلفانيا مبدينة فيالديلفيا

11 -  Ibid. p 11 / 51 أنظر أيضا دونالد أبلسون هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية. املرجع السابق. ص 

12 - James G. McGann. 2012 Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice. Think Tanks and civil societies program. university of 
Pennsylvania. published in 24 January 2013 p15.

13 - James G. McGann. The Fifth Estate: think tanks and American foreign policy. Georgetown University Press. V 11. N 2.SUMMER / 
FALL 2010. p 35

14 - يوسف عنتار.حاجة املغرب ملراكز الدراسات اإلسرتاتيجية لتطوير أدائه يف السياسة الخارجية. املجلة املغربية للتدقيق والتنمية.الرباط.عدد 30. 2010. ص 27

15 - عيل الدين هالل. مرجع سابق

الهوامش

لربوز مراكز الفكر؟

عرص  يف  الدولية  العالقات   -

العوملة

نظرتنا  غريت  العوملة  وأزمة  أفق  إن 

الدولية وفتحت يف  العالقات  إىل مسألة 

من  جدد  فاعلني  السياسة  صنع  عملية 

ومخرجات  وأجندات  مختلفة  جهات 

العالقات  كانت  للسياسات،  جديدة 

للدبلوماسيني  محصورا  مجال  الدولية 

لكن  والدول،  والبريوقراطيني  التقليديني 

الفاعلني  الرضوري عىل  أصبح من  اليوم 

السياسيني األخذ بالحسبان إىل مجموعة 

الخارجية.  السياسة  صياغة  عند  جديدة 

الفاعلة  الجديدة  املجموعة  بني  ومن 

 CNN، ALJAZEERA، كاملنظامت منها

 GREENPEACE، DEUTSCHE

 BANK، AL�QAEDA، ASEAN،

يولدوا  مل  ه��ؤالء  أن  حني  OPEC...يف 

أسست هذه  بل  العوملة،  من  بالرضورة 

لتلك  نتيجة  دورها  وتعزز  التنظيامت 
الظاهرة العاملية . 13

الدولية  العالقات  مالمح  أبرز  ومن 

املعارصة منو دور مؤسسات غري حكومية 

التي  املؤسسات  ونشوء شبكة من هذه 

الحياة  يف  التأثري  بالغ  موقع  لها  أصبح 

تعد  مل  وبفعلها  واالقتصادية،  السياسية 

األجهزة  عىل  حكرا  الخارجية  السياسة 

الرسمية وغري الرسمية التقليدية. ان كل 

العوملة  أنتجتها  التي  التعقيدات  هذه 

جعلت من السياسة الخارجية للدول ال 

الكالسيكية  الهواجس  يف  فقط  تنحرص 

إنها  بل  والجيوسياسة،  بالدفاع  املرتبطة 

مرتبطة  متنوعة  قضايا  لتشمل  توسعت 

وهو   ، والبيئة...  والثقافة  باالقتصاد 

مبجال  الجديد  االهتامم  إىل  يحيلنا  ما 
الدراسات اإلسرتاتيجية. 14

ــــات  ــــدراس ال أهـــمـــيـــة   -  

اإلسرتاتيجية

منطا  اإلسرتاتيجية  الدراسات  متثل 

فهي  والتحليل،  التفكري  من  متميزا 

تربط  أي  بينية  دراس��ة  مجرد  ليست 

كالسياسة  العلوم  من  عدد  نتائج  بني 

وإمنا  والتاريخ،  واالجتامع  واالقتصاد 

يتجاوز ذلك، فهي يف املقام األول دراسة 

تطبيقية تبحث يف العالقات بني الوسائل 

الدولة  أهداف  تحقيق  بغية  والغايات 

يف  الباحث  فدور  ثم  من  املنظمة.  أو 

والحق  متمم  هو  اإلسرتاتيجية  مجال 

الذي  القرار  أو صانع  الدولة  لدور رجل 

تلك  أو  الوطنية  األهداف  بتحديد  يقوم 

املفكرون  يقوم  ثم  باملنظمة.  الخاصة 

املختلفة  الوسائل  ببحث  املجال  يف هذا 

لتحقيق تلك األهداف، ورشوط استخدام 

والخسارة  الكسب  وعنارص  منها،  كل 

أو  واق��رتاح  استخدامها،  يف  املتضمنة 

ترجيح أفضل هده الوسائل، لكن القرار 

األخري يف اعتامد كل هذه العنارص يبقى 

أصبح  هنا  ومن  السيايس.  القرار  لصانع 

بناء  اإلسرتاتيجية  الدراسات  مراكز  عىل 

لكل  التحسب  عىل  العلمية  القدرة 

االحتامالت املمكنة، والتقليل من عنرص 

الدولة  تواجهها  أن  ميكن  التي  املفاجئة 

تتعرض  ال  بحيث  فيها،  القرار  وصناع 

املخاطر  أو  التهديد  من  ألمناط  الدولة 

املهددة ملصالحها الحيوية . 15 
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ــة  ــي ــائ ــن ــث ــت االس ـــل  ـــام ع  -

 THE American األمريكية 

Exceptionalism

العامل  ه��ذا  يسمي  م��ن  ه��ن��اك 

له  وضعت  لكني  املؤسسايت  بالعامل 

هذا االسم بغية التمييز بني األول والثاين 

فاألول هناك من يقترص يف تفسريه حول 

الرتكيبة املؤسساتية ملختلف مراكز الفكر 

 Think كتابه  يف   McGann كالباحث 

 tanks and policy Advice in the

يف   Hongxia Wei الباحث  أو   ،US

مقالته "مدخل موجز عن مراكز التفكري 

األمريكية". لكن ما أريد أن أشري إليه هنا 

مزيج  األمريكية هي  االستثنائية  أن  هو 

وتنامي  بروز  يف  ساهمت  العنارص  من 

املراكز البحثية األمريكية.

سبيل  عىل  الفريد  األمرييك  النظام 

الخصائص  من  مبجموعة  يتميز  املثال 

 Proliferationاالن��ت��ش��ار يف  ساعدت 
الرسيع لهذه املراكز من أبرزها :16

للحكم  أجهزة  ثالث  بني  الفصل   �

والقضائية،  والتنفيذية  الترشيعية 

الحكومية سواء  املستويات  والفصل بني 

املستوى  عىل  أو  الواليات  صعيد  عىل 

الفدرايل. 

يتميز  ال��ذي  السيايس  النظام   �

بأحزاب سياسية التي تربز انضباط حزيب 

أقل.

� ثقافة مدنية متطورة.

صحي  بشكل  يثق  ال  العام  الرأي   �

بالحكومة ويفضل حجم دورها.

احتضان  إىل  ال��ج��م��ه��ور  م��ي��ل   �

أو  السياسيني  عىل  املستقلني  الخرباء 

البريوقراطيني...

تعد  والحكومية  السياسية  البنية  إن 

الفكرية  املراكز  لتطور  مؤثر  عامل  أبرز 

صنع  عملية  يف  االنخراط  يف  ودوره��ا 

السياسات، فهي ال تؤثر فقط يف مستوى 

عىل  أيضا  بل  االن��خ��راط  ه��ذا  ودرج��ة 

ما سنأيت  املجموعات )وهي  شكل هذه 

الفكرية  املراكز  أصناف  يف  ذك��را  عىل 

األمريكية( ومخرجاتها البحثية. 

النظام  ب��ني  ال��واض��ح  ف��االخ��ت��الف 

يؤثر  األمرييك  ونظريه  الكندي  السيايس 

عىل قدرة وإمكانية تأثري املراكز البحثية 

بطرق شتى، السلط املنفصلة يف الواليات 

الكندي  النموذج  عكس  عىل  املتحدة، 

القائم عىل املزج بني السلطتني الحكومية 

من  العديد  بوجود  تسمح  والترشيعية، 

للمراكز  ويدعم  ميكن  وهذا  املداخل. 

ممثيل  مع  رواب��ط  بتأسيس  الفكرية 
الجهاز التنفيذي والترشيعي... 17

النظام األمرييك الذي  دون أن ننىس 

ينتج أحزاب ضعيفة يف املجال الترشيعي 

الحزيب  االنضباط  بريطانيا،  عكس  عىل 

تشكيل  بداية  عند  باألساس  جليا  يظهر 

الغرف الترشيعية بهدف تنظيم املؤسسة 

يف  عضو  كل  ذل��ك،  بعد  الترشيعية، 

الكونغرس بغرفتيه يصبح تحث ضغوط 

جامعات مصالح وناخبيه، لكنه يف األساس 

يقرر لحسابه مواقفه السياسية، باإلضافة 

ال  األمريكية  السياسية  األحزاب  أن  إىل 

تأخذ مبحمل الجد يف تطوير السياسات، 

عىل  يتوفرون  فهم  حاولوا  إن  وحتى 

موارد مالية محدودة. القوانني اإلصالحية 

االنتخابية*  الحمالت  مبيزانية  الخاصة 

فرضت  اآلن  إىل   1867 من  بدأت  التي 

يف  لألحزاب  لقدرة  أقىص  وسقف  قيود 

الحملة  ألغ��راض  ميزانياتها  من  الرفع 

اليشء الذي يدفع السياسيني يف الواليات 

خرباء  من  خارجية  الستشارة  املتحدة 
السياسة . 18

السياسية  البنية  أهمية  إىل  باإلضافة 

ال��والي��ات  يف  ثقافية  ت��أث��ريات  هناك 

املؤسسات  تطور  يف  ساعدت  املتحدة 

عىل  يشدد  قيم"  "نظام�  وهو  البحثية، 

ووجود  التربع،  وتقاليد  الفردي،  الجهد 

مستشارين مستقلني يعملون إىل جانب 

بالقيم  تؤمن  بيئة  19يف  البريوقراطية. 

الذي  اليشء  الفكر  مجال  يف  الليربالية 

الفردانية  عن  األمريكية  اآلراء  دعمته 

والذي  للدولة  املحدود  بالدور  واإلميان 

دفع بهذه األخرية إىل تشجيع التعهدات 

الخاصة والطلب عىل خدمات هذه املراكز 

و  Cargenieمؤسسة عىل  مثال  ونجد 

وألسباب  مختلفة  محطات  يف   RAND

دور  محور  يف  ذكرها  عىل  سنأيت  خاصة 

هذه املراكز.

أدت  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد 

التحديات السياسية الداخلية والخارجية 

للسالم   Carnegie مؤسسة  إنشاء  إىل 

الدويل 1910، ومؤسسة Hoover للحرب 

والثورة والسالم 1919، ومجلس الشؤون 

الخارجية 1921. كنتيجة لظهور الواليات 

املتحدة كقوة عاملية. لكن كنخبة صغرية 

امليل  لتتحدى  وضعت  مؤثرة  ولكنها 

االنعزايل للواليات املتحدة. عىل املستوى 

الدويل تبدو املالمح واضحة لوالية أكرب يف 
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16 - James G. McGann. Think tanks and policy advice in the US. foraign policy research Institute. Philadelphia. August 2005. P 4

17 - للتوسع أكر أنظر : 

Donald Abelson and Christine M.Carberry. following suit or falling behind ? A Comparative Analysis of think tanks in Canada and the 
United States. Canadian Journal of political science. V31. n 3. p514 )and after(

/https://www.fec.gov/legal-resources/legislation  :  لالطالع عىل القوانني االنتخابية األمريكية عىل هذا الرابط •

18 - Andrew Denham and Mark Garnett.British Think Tanks and the climate of opinions. UCL Press. London. 1 st Edition. 1998. p 5

19 - دونالد أبلسون. مرجع سابق

20 - Kubilay Yado Arin. Think tanks the brain trusts of US foreign policy. Springer. Germany. 2013. p 9

21 - James McGann. 2017 global go to think tanks index Report. University of Pennsylvania. 2018. p 11

الهوامش

املشاركة يف الشؤون العاملية. وهو األمر 

إقناع  البحثية  املؤسسات  أرادت  الذي 

األمرييك  والجمهور  السياسية  النخب 

بأنه كان يف مصلحة أمريكا للعب دور 
أكرب يف السياسات العاملية . 20

وهناك عوامل أخرى 21 ساهمت يف 

منو وازدهار هذه املراكز يف القرنني 20 

و21 وهي:

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال����ث����ورة   �

واملعلوماتية.

الوطنية  الحكومة  احتكار  نهاية   �

للمعلومة.

واملعقدة  التقنية  الطبيعة  تسارع   �

ملشكالت السياسة

واملعلومة  ال��وق��ت  إىل  ح��اج��ة   �

والتحليالت املدققة والتي هي » يف شكل 

مثايل ومن أيدي أكفاء ويف الوقت املحدد 

 in the right form , in the right ’

.» ’ hands , at the right time

تصنيف مراكز الأبحاث   .III
الأمريكية 

الحديث عن تصنيف املراكز البحثية 

من  مجموعة  ت��وس��ع  م��وض��وع  ك��ان 

أعطى  كل  العامل،  مستوى  الباحثني عىل 

وزوايا  مقاربات  من  انطالقا  تصنيفاته 

مسألة  أن  هو  هنا  ل��إلش��ارة  متعدد، 

ترتيب  تعني  ال  البحثية  املراكز  تصنيف 

وال  العلمية  املؤسسات  هذه  ومراكز 

والتي  وتأثريها  قوتها  حول  موضوعها 

هي موضوع املحور التايل، لكن الحديث 

وأشكالها  املراكز  هذه  أن��واع  هو  هنا 

التاريخية  التحوالت  نتيجة  كانت  التي 

مصنفة  وجعلتها  طبيعتها  مست  التي 

إما  املبنية  نوعية  مجموعات  داخ��ل 

أو  استقاللها  درجة  أو  عىل خصوصياتها 
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لتيار  والسياسية  اإليديولوجية  تبعيتها 

معني أو جهة معينة. 

كتابه  يف   Kent Weaver* يضع 

 The البحثية  للمراكز  املتغري  العامل 

 Changing World of Think Tanks

مجموعات  ثالث  عىل  مبنيا  تصنيفا 

وهي: 

"جامعات  وهي  األوىل  املجموعة 

متيل  مؤسسات  وهي  ط��الب"  ب��دون 

خالل  م��ن  بذلك  نفسها  وص��ف  يف 

األكادمييني  ع��ىل  الشديد  االع��ت��امد 

بشكل  التمويل  خالل  من  كباحثني، 

من  املختلط  الخاص  القطاع  من  أسايس 

خالل  ومن  وأف��راد  ورشكات  مؤسسات 

كتب  من  أساسا  وهي  بحثية  منتجات 

ويعترب  األم��د.  بعيدة  دراس���ات  ذات 

 Brookings بروكينغز  مؤسسة  الباحث 

تعتمد من خالل  التي  الصنف  من هذا 

إبراز سمعتها عىل املعايري األكادميية من 

الحاصلني  باحثيها  خالل توظيف مجمل 

العلوم  Ph.D يف  الدكتوراه  عىل شواهد 
السياسية واالقتصادية. 22

يسميها  التي  هي  الثانية  املجموعة 

التعاقدية  األب��ح��اث  مبؤسسة   Kent

 ،Contract Research Organization

املتعاقدين  للباحثني  البحثية  املنتجات 

لوكاالت  تقارير  غالبيتها  يف  يشمل 

أو  الكتب  م��ن  متخصصة  حكومية 

الجمهور  أجل  من  الخاصة  الدراسات 

هذه  تكون  ال  قد  وطبعا،  األك��ادمي��ي. 

الدراسات متوفرة للعموم إال إذا أرادت 

للعلن.  نرشها  الحكومية  الوكاالت  هذه 

املتعاقدين  للباحثني  البحثية  واألجندة 

ال��وك��االت  ت��ري��د  مب��ا  أس��اس��ا  مربمجة 

أغلب هذه  بشأنه.  تؤدي  أن  الحكومية 

يرتبطون  الصنف  هذا  من  املؤسسات 

خاصة.  حكومية  جهة  من  مقربني  أو 

باألساس  هي  مثال   Rand فمؤسسة 

مؤسسة بحثية متعاقدة مع وزارة الدفاع 

أنها  من  بالرغم  "البنتاغون"،  األمريكية 

حكومية  لوكاالت  األبحاث  ببعض  تقوم 

فمواردها  خاصة،  وملؤسسات  أخ��رى 

اليشء  ثابتة23،  تبقى  الدفاع  وزارة  من 

مليار   100 تفوق  ميزانيتها  جعل  الذي 

دوالر.

مراكز  وه��ي  الثالثة  املجموعة 

للدعاية  أو  املنارصة  أو  للرتافع  أبحاث 

مراكز  وه��ي   .Advocacy Tanks

السبعينيات  فكرية منوذجية تطورت يف 

والثامنينيات من القرن العرشين )وهي 

تنتمي للجيل الرابع الذي سبق الحديث 

عن  تتميز  وهي  الدراسة(  هذه  يف  عنه 

املراكز  وصنف  طالب  بدون  الجامعات 

من  ومتحيزة  مصنفة  بكونها  التعاقدية، 

أجل الدعاية لجهة معينة أو تيار معني. 

فهي تجمع ما بني سياسة صارمة وتبني 

عقيدة سياسية أو إيديولوجية ومهارات 

يف  التأثري  عىل  والعمل  العنفواين  البيع 

هذا  أيضا  اآلنية.  السياسية  النقاشات 

توليف  عىل  الغالب  يف  يعمل  الصنف 

عنارصها  وتحوير  املوجودة  األبحاث 

خدمة  جديدة  بأبحاث  القيام  من  بدال 

الباحث  ويعطي  البحثية.  ألجندتها 

 the Heritage هنا مثاال مبؤسسة Kent

خالل  من  تسعى  التي   ،Fondation

أن  السياسة  قضايا  يف  البحثية  أوراقها 

تكون موجزة بشكل كاف لقراءتها أثناء 

الوطني إىل  املطار  السيارة من  جولة يف 

  . 23Capitol Hill مقر الكونغرس

الباحث  التصنيف اعتمده أيضا  هذا 

كتابه يف   Donald Abelson األمرييك 

 ،?  Do Think Tanks MATTER

هي  التصنيفات  أن  أوال  اعترب  حيث 

مختلفة لدى الباحثني من أجل اإلحاطة 

تصنيف  وذكر  الفكرية  املراكز  بظاهرة 

Weaver الذي أرشنا إليه سلفا وتصنيف 

العلوم  يف  الباحث  لكن   .J. McGann
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الحكومية مبؤسسة  الدراسات  برنامج  الباحثني يف  بالعاصمة Washington. كبري   Georgetown الحكومي بجامعة العامة والعمل  السياسة  •Kent Weaver أستاذ 
Brookings لألبحاث.

22 -  Kent Weaver. The changing world of Think Tanks. Political Science and Politics. Vol 22. n3. sep 1989. p 564

23 - Ibid. p 566

24 - Ibid. p 567

25 - دونالد أبلسون. مرجع سابق. ص 31

26 - دونالد أبلسون. مرجع سابق. ص 33

الهوامش

ال��دراس��ات  مركز  وم��دي��ر  السياسية 

 Western Ontario بجامعة  األمريكية 

عىل  اعتمد  أبلسون  دونالد  األمريكية 

من  الذكر  السابق   Weaver تصنيف 

أجل مقارنة املراكز البحثية األمريكية مع 

نظريتها الكندية من خالل تتبع املوجات 

التاريخية لظهورها وتطورها.

ومن هنا صنفها إىل:

جامعات بدون طالب فهي تتألف من 

لكتابة  املستخدمني  األكادمييني  عرشات 

مبسؤوليات  القيام  تويل  دون  دراسات، 

مثل  تعمل  فهي  وإداري���ة.  تدريسية 

الرئيسية  رسالتها  أن  الجامعات،مبعنى 

للقضايا  أك��رب  فهم  تحقيق  يف  تتمثل 

والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 

املهمة التي تواجه املجتمع. ولكن خالفا 

للجامعات، فإن الندوات وأوراش العمل 

تنتجها  التي  تقدمها،والدراسات  التي 

السياسة،وليس  لصانعي  عموما  تعد 

يف  العاملون  الباحثون  ويعترب  للطالب. 

املطولة  الدراسات  أن  املؤسسات  هذه 

مؤسسة  وتعترب  الرئييس  منتجهم  هي 

بني  م��ن   Brookingsو  Hoover

تقع ضمن هذا  التي  القليلة  املؤسسات 
الصنف.25

متعهدو  وه��و  الثاين  الصنف  أم��ا 

عن  الصنف  هذا  يختلف  ال  الحكومة 

ما  لكن  البحثية  مخرجاتهم  يف  سابقه 

مييزها وهي رسية أبحاثها، وامليزة األخرى 

لهذا الصنف هو ميلهم لعميلهم الرئييس 

الحكومية.  األموال  من  متويلهم  ومصدر 

ومركز   Rand مثل  املؤسسات  ه��ذه 

Urban Institute األمريكتني البارزتني يف 

هذا الصنف تعتمد أساسا عىل اإلدارات 

الحكومية لدعم عملياتها.

الصنف الثالث عند الباحث أبلسون 

وهو املؤسسات البحثية للمنارصة وهو 

السبعينيات،  مطلع  من  السائد  الشكل 

املؤسسات  فهذه  التسمية،  توحي  وكام 

أو  حزبية  أو  سياسية  نزعة  بني  تجمع 

املؤسسات  فهذه  قوية.  إيديولوجية 

أبحاث  إنتاج  عىل  تركيزها  إىل  باإلضافة 

منفذ  اكتساب  إىل  تطمح  فهي  موجزة 

إىل اإلعالم، وذلك بغية التأثري عىل الرأي 

يظهر  ما  وكثريا  العامة،  والسياسة  العام 

العاملون فيها يف نرشات األخبار والربامج 

التلفزيون،  مبحطات  السياسية  الحوارية 

واسعة  مجموعة  حول  أرائهم  لتقاسم 

صنف  إىل  باإلضافة  هذا  القضايا.  من 

أي  الرابعة  املوجة  ما شكل  وهو  جديد 

ما بعد التسعينيات من القرن 20 والتي 

باملؤسسات  نفسها  تصنف  ذكرها  سبق 

Legacy� اإلرثية  أو   Vanity الخيالئية 

شغلوا  قادة  طرف  من  املنشئة   based

مناصب حكومية سابقة عزمني عىل تخليد 

اإليديولوجية  أو  السياسية  معتقداتهم 
داخل هذه املؤسسات. 26

أما تصنيف James McGann الذي 

 Think Tanks and كتاب  يف  اعتمده 

الصادر   policy advice in the US

فكان نسخة منقحة وتوسع  سنة 2007 

املراكز  بتصنيف  الخاص  القسم  يف  أكرث 

البحثية األمريكية من كتاب صدر بنفس 

 Think Tanks and Policy العنوان 

 ،2007 سنة  لكن   Advice in the US

أحدثه  الذي  التصنيف  أن  اعترب  حيث 

صمم ملساعدة يف تحديد االختالفات بني 

التعمق  بغية  األمريكية  الفكرية  املراكز 

األدوار  تلك  ومحدودية  أدواره���ا  يف 

التي  التنظيمية  أو  املوضوعية  والعوائق 

تواجهها بعض املراكز عن البقية.

ثالث  ب��وج��ود  تصنيفه  يف  خلص 

البحثية  امل��راك��ز  تتخذها  قد  أشكال 
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األمريكية

التقليدية،  الفكرية  امل��راك��ز   1�

األبحاث  يف  حرصا  مواردها  تركز  والتي 

األكادميية يف السياسات. ويرضب لنا مثال 

 Woodrowو  Hoover Institution�ب

.Wilson Centre

الفكرية  البحثية  امل��راك��ز   � 2

والتي  السياسية،  العملية  يف  واملنخرطة 

السياسات،  وتحليل  أب��ح��اث  تجري 

املدنية  العامة  التعبئة  إىل  باإلضافة 

 Brookings امل��راك��ز  ه��ذه  ب��ني  م��ن 

 institution، Carnegie، Economic

 Policy inst، American Entreprise

.Ins، Heritage Fondation

 Do للدعاية  الفكرية  املراكز   � 3

يف  جهودها  كل  تركز  التي   ،Tanks

والتوصيات  أفكار  وهيكلة  ترميم  إعادة 

األخ��رى  البحثية  للمراكز  السياسية 

و  Demos ذلك  عىل  وكمثال  ونرشها 

 Capital Research Centre 27،
 .Congress Fondation

محدد  عىل  ينبني  تصنيف  وأعطى 

التبعية/ ومحدد  التنظيمي  الشكل 

االستقاللية وميكن أن نلخصها يف:

أبحاث  ملراكز  تنظيمية  مواصفات 

مستقلة وهي إما أن تكون 

متعددة  أك��ادمي��ي��ة  م��راك��ز   �

Academic –متخصصة أو  التخصصات 

diversified / specialized

م����ؤس����س����ات ب��ح��ث��ي��ة   �

 Contract research متعاقدة  

Organization

مؤسسات للمرافعة أو املنارصة   �

 Advocacy

سيايس مرشوع  لخدمة  مراكز   �

 Policy entreprise

أبحاث  ملراكز  تنظيمية  مواصفات 

تابعة وتشمل

 Party– لحزب  تابعة  مراكز   �

 affiliated

حكوميا  م��دع��وم��ة  م��راك��ز   �

 Government sponsored

 Private , مراكز خاصة ربحية  �

 for profit

م���راك���ز وس����ط ج��ام��ع��ات   �

 University�based

الذي ذكرناه يبقى غري  التصنيف  إن 

دقيق يف توصيف مراكز أبحاث األمريكية 

بالخصوص ألن ظاهرة االنتشار املضطرد 

أقوى  التنافس  جعل  به  اتسمت  التي 

كباحثني  علينا  يصعب  لدرجة  وأرشس 

تعتمدها  التي  فاالسرتاتيجيات  تصنيفها، 

سواء يف متويل نفقاتها وبرامجها يجعلها 

الذي  وتصنيف  وصف  من  أكرث  تحمل 

ناتج  وه��ذا  م��ا.  حد  إال  نسبيا  يبقى 

التي  العديدة  واإلمكانيات  أدوار  عن 

السيايس  امليدان  يف  تلعبها  أن  ميكن 

من  مراحلها  بجميع  السياسية  والعملية 

والتغذية  السياسة  ومخرجات  مدخالت 

نظر  التي  املعكوسة  أو  االسرتجاعية 

النظم  لتحليل  نظرياته  يف  إستون  لها 

الفكرية  للمراكز  دور  فأي  السياسية. 

السياسة  ع��ىل  التأثري  يف  األمريكية 

الخارجية األمريكية؟

البحثية  المراكز  دور   .IV
السياسة  صنع  ي 

�ف الأمريكية 

الخارجية

أح��زاب  من  السياسية  البنية  ان 

القرار  صناعة  يف  املتدخلني  وتعدد 

الوطنية  املصالح  وتشعب  السيايس 

املراكز  من  جعل  وتصادمها  والدولية 

ذكرنا  تخرتقها ألسباب  األمريكية  األفكار 

العلمية  املؤسسات  فأهمية  أهمها. 

السياسة  املستوى  عىل  وأدواره��ا  هذه 

الخارجية والسياسة العاملية تفطنت إليها 

إصدارها  يف  بواشنطن  املغربية  السفارة 

كسب  عن  تتحدث   2012 سنة  لوثيقة 

األمريكية  املراكز  من خالل هذه  التأثري 

عىل السياسة الخارجية األمريكية حيث 

الفكر األمريكية تعترب  ''مؤسسات  قالت 

واشنطن،أنهم  يف  حقيقية  ق��وة  ذات 

ويتشكلون  الحقيقيون،  ال��رأي  صناع 

وزارة  األبيض،  البيت  يف  موظفني  من 

الخارجية، وزارة الدفاع، وتغذي الحكومة 

الجهاز  مع  املتميزة  عالقتها  خالل  من 
الحكومي..."28

قبل الحديث عن تأثري املراكز البحثية 

أن  لنا  البد  الخارجية  السياسة  صنع  يف 

بها  تعمل  التي  واآلليات  األدوار  نعرف 

والقيام  بنفسها  للتعريف  املراكز  هذه 

أشكال  تنوع  من  الرغم  عىل  بوظائفها. 

ووجهات  التنظيمية  الهياكل  وأصناف 

الواليات  يف  الفكر  مراكز  تقوم  نظرها، 

األساسية،  األدوار  من  بعدد  املتحدة 

مكان   2� السياسات،  ألفكار  مصدر   1�

واملبادرات  السياسات  حول  للنقاش 

الواليات  مواطني  تثقيف   3� الجديدة، 

لتزويد  مصدر   4� األمريكية،  املتحدة 

املؤسسات بالخرباء، 5– تقييم السياسات 

الثانية  القناة  أو  املسار   6� الحكومية، 
للدبلوماسية. 29
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27 - James G. McGann. Think tanks and Policy Advice in the United States Academics ,advicers and advocates.Rootledge. NEW YORK. 1 
St ED. 2007. P 12

28 - D. Abelson and Stephen Brooks. Think Tanks ,Foraign Policy and Geo-politics. Routledge.NY. 1st edition. 2017. p 11

29 - Jiangli Su. Think Tanks in the United States: The Evolution and Evolving Roles. Sociology Study.David Publishing. V6. N 3. 2016.p180

30 - Bradley A.Lips. The role of think Tanks in the United States. Revue Marocaine d’Audite et de development. rabat.V 30. 2010. p42

31 - D. Abelson.Do Think tanks Matter ? Opportunities. Constraints and Incentives for Think Tanks in Canada and the United States. 
Global Society. V 14. n2.2000. p222

32- Tevi Troy.The Dilemma of D.C Think Tank. the Atlantic. www.theatlantic.com مقالة منشورة عىل املوقع الرسمي للمركز

الهوامش

التأثري عىل  األدوار قصد  بهذه  لقيام 

األعامل  هذه  برتويج  تقوم  السياسات 

الحديثة  الفكرية  فاملراكز  وتسويقها. 

بل  واملغلقة  اآلمنة  الغرف  تلك  تعد  مل 

داخل  وتغلغال  انفتاحا  أكرث  أصبحت 

تعتمد  أصبحت  األم��ري��يك،  املجتمع 

والدراسات  الكتب  نرش  إىل  باإلضافة 

واملقاالت من طرف الباحثني املتخصصني، 

مقابالت  علمية،  ن���دوات  عقد  إىل 

االستامع  جلسات  وصحفية،  تلفزيونية 

أن  دون  الكونغرس.  داخل  واالستشارة 

ننىس استعامل البث املبارش للمناظرات 

والندوات عرب املواقع االلكرتونية، حيث 

طورت بعض املراكز برامجها اإلذاعية أو 

املنصة  لتزويد  بها،  الخاصة  التلفزيونية 

بالربامج الجديدة والتعريف بها، فخالل 

أن  الشائع  من  أصبح  األخرية  العرشية 

ويب  موقع  فكرية  مؤسسة  أي  متتلك 

مركزية  كبوابة  يعمل  األقل  عىل  واحد 

من  وتهدف  للعامل.  أفكارها  لتقديم 

مشاهدة  عدد  أكرب  تحقيق  ذلك  وراء 

الرأي  عىل  الوسيلة  هذه  عرب  والتأثري 
العام.30

التي  األس��ب��اب  من  العديد  هناك 

تجعل صانع السياسة يف الواليات املتحدة 

الفكرية  باملراكز  يستعينون  األمريكية 

أن  أولها هو  أفكارهم ومشورتهم،  ألخذ 

هذه املراكز البحثية أنشأت برامج بحثية 

والخارجية  الداخلية  السياسة  يف  مهمة 

من خالل توظيف ليس فقط األكادمييني 

صانعي  من  العديد  أيضا  بل  املرموقني، 

املستوى.  رفيعي  السابقني  السياسة 

هذه  داخل  سابقني  وزراء  وجود  أيضا 

الكونغرس،  ألعضاء  حافزا  يعطي  املراكز 

التنفيذية  واإلدارة  الرئاسيني  واملرشحني 

هذه  وتوصيات  نصائح  عىل  للحصول 

 Zbigniew أمثال  الفكرية،31  املراكز 

منصب  شغل  ال���ذي   Brzezinski

إدارة  عهد  يف  القومي  األمن  مستشار 

السبعينيات  أواخر  يف   Jimmy Carter

مركز  يف  الباحثني  بنخبة  ليلتحق 

 ،CSIS والدولية  اإلسرتاتيجية  الدراسات 

كذلك Jean Kirkpatrick السيدة التي 

عينت سفرية لدى األمم املتحدة يف عهد 

لتلتحق   Regan 1991�1985 إدارة 

العالقات  مجلس  مبركز  الفرتة  نفس  يف 

املركز  بنفس  كذلك   ،CFR الخارجية 

يف  الباحثني  كبري   H.Kissinger شغل 

العاملي  والنظام  النووية  األسلحة  مجال 

القرن  من  الخمسينيات  منتصف  منذ 

العرشين، والذي شغل منصب مستشار 

ووزيرا   Nixon عهد  يف  القومي  لألمن 

للخارجية يف عهد إدارةFord سنة 1974 

.Rand وعمل أيضا مبركز

هناك دوافع أخرى تجعل من صانعي 

الفكرية  املراكز  نحو  التوجه  القرار 

من  فمجموعة  قدمناه،  ما  إىل  باإلضافة 

عىل  ق��ادرة  األمريكية  الفكرية  املراكز 

النابغني  الباحثني  من  فريق  تجميع 

ملأل  منها  لالستفادة  املتعاقبة  ل��إلدارات 

عهد  الحكومة.ففي  يف  الهامة  املناصب 

من  شخصيات  وظفوا  وريغان  كارتر 

 Btookings , Hoover مركز  من  كل 

إدارة  مع  األم��ر  نفس   AEI.وم��رك��ز  ,

التقدمي  السياسة  مركز  مع   Clinton

مركز  م��ع  االب��ن  ب��وش  وإدارة   ،PPI

هذا  داخل  من  وظف  عندما   Hoover

املركز أو بتوصية من هذا األخري كل من 

 Condoleezza 32و Michael Boskin

 . Rice

ملأل البيت األبيض باملوظفني بعد كل 

ومطلع  جديدة  رئاسية  انتخابات  من 
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الرئاسية  الفرتة  بداية  من  يناير   20 كل 

األول  تحدي  فهي  سهلة،  ليست  مسألة 

ودور  حجم  فكرب  الجديد،  للرئيس 

الواليات املتحدة داخليا وخارجيا وقيادة 

السياسات  يف  املتقدم  والدور  االقتصاد 

والدبلوماسية  منها  العسكرية  العاملية 

من  جعل  الجيوبوليتيكية  وااللتزامات 

لخدمة  حيوية  مسألة  الوظائف  هذه 

يف  تنفيذي  رأس  ألعىل  السيايس  التوجه 

مل   1933 سنة  ففي  املتحدة.  الواليات 

يكن هناك سوى 200 موظف معني من 

 Obama طرف الرئيس، أما يف عهد إدارة

 4100 من  أك��رث  فوظف  نهايتها  وإىل 

شخص.

من  املوظفني  من  الهائل  الكم  هذا 

الرئيس  عىل  يصعب  األبيض  البيت 

تعيينهم مبفرده. يف سنة 2014 قام املركز 

من  قامئة  بإعداد   Heritage اليميني  

 3000 من  وتتألف  املحافظني  املرشحني 

املبادرة  وهذه  الواليات  كل  من  اسم 

أسمتها مرشوع إعادة أمريكا، وهو شعار 

التي  حملته  يف   Trump اتخذه  الذي 

مجددا"،  عظيمة  أمريكا  "جعل  أسامها 

بالبيت  موظف   66 اليوم  ح��دود  إىل 

 ،Heritage األبيض عينوا من خرباء املركز

 Scott Pruitt، Betsy Devos، أمثال 

تعتقد  أيضا  وآخ��رون33.   Rick Perry

هذه املؤسسة من خالل دراسة تحليلية 

الوصفات  من  املائة  يف   64 أن  أجرتها 

السياسية لقيادة أفضل من طرف الرئاسة 

ابتكرتها من خالل سلسة دراسات  التي 

 Mandate for Leadership أسمتها 

للقيادة  تفويض  أو  والية  تعني  والتي 

قد تم إدراجها يف امليزانية العمومية من 
طرف الرئيس.34

من خالل هذه اآلليات التي ذكرناها 

التوجهات  لتمرير  عليها  االعتامد  يتم 

السياسية أو املواقف والتوصيات وعرضها 

تقدميها  يتم  سياسية  بدائل  شكل  عىل 

أو  مبارشة  إما  السيايس  القرار  لصانعي 

وجامعات  مصالح  جامعات  خالل  من 

مبارشة  عالقات  تربطهم  التي  ضغط 

الحكومة  مثل  السياسية  املؤسسات  مع 

والكونغرس.

بعض  مواقف  تاريخ  عن  للحديث   

يف  الرائدة  األمريكية  الفكرية  املراكز 

مجال السياسة الخارجية ومواقفها تجاه 

القضايا الدولية اخرتت 3 مناذج :

الخارجية  العالقات  مجلس 

 Council on Foreign

Relations

هو مؤسسة بحثية مستقلة ال تسعى 

أعرق  من  املركز  هذا  ويعد  الربح.  إىل 

تأسست  األمريكية،  الفكرية  املؤسسات 

باحثني  من  املجلس  تأسس   .1921 سنة 

األمرييك  الرئيس  لطلب  تلبية  وخ��رباء 

األسبق W.Wilson ملواجهة قضايا عدة 

معقدة وعىل املستوى الدويل وذلك بعد 

نهاية الحرب العاملية األوىل.

الباحثني  من  ثلة  املركز  ه��ذا  ق��اد 

املستوى  عىل  ال��ب��ارزة  والشخصيات 

أمثال  والسيايس  والدبلومايس  األكادميي 

جورج بوش األب، هرني كيسنجر، وارين 

يف  القومي  األمن  ومستشار  كريستوفر 

فيدير  حاليا  أما  برجينسيك.  كارتر  عهد 

كرئيس   Richard Haass املجلس 

تخطيط  إدارة  مدير  وه��و  للمجلس 

أفغانستان  يف  األمريكية  السياسات 

الخارجية  وزارة  يف  الشاملية  وإيرلندا 

 �2003  2001 عامي  بني  األمريكية 

األمرييك جورش  للرئيس  مستشارا  عمل 

بني  األوسط  الرشق  لشؤون  االبن  بوش 

إص��دارات  أب��رز   .1989�1993 عامي 

شؤون   " الدورية  املجلة  املجلس  هذا 

خارجية Foreign Affaires " املشهورة 

عامليا وتغطي 20 يف املائة من ميزانيتها 

من  املؤسسة  ه��ذه  تعد  الضخمة. 

انطالقا  املحافظ  التيار  عىل  املحسوبني 

من شخصية رئيسها الحايل.

العاملية  الحرب  بعد  املجلس  ساهم 

ندوات  وتنظيم  أبحاث  إعداد  الثانية يف 

والخارج  للداخل  ال��رتوي��ج  أج��ل  من 

النقد  لصندوق  العاملي  امل��ايل  للنظام 

 Bretton Woods system Of الدويل 

العامة  واالتفاقية  الدويل  والبنك   IMF

وتحفيز   ،GATT والتجارة  للتعريفات 

الحروب  دمرتها  التي  األوروبية  الدول 

ذات  البنوك  هذه  من  القروض  ألخذ 

الرأسامل األمرييك. وفق روح أفكار خطة 

.Marshal Plan 35مارشال

الخارجية  العالقات  مجلس  مركز  إن 

CFR يدعو إىل اتخاذ الحيطة والحذر يف 

التعامل مع روسيا والصني، حيث يعتربهام 

من الدول التي تسعى ملخالفة السياسة 

لغة  عن  االبتعاد  دون  ولكن  األمريكية، 

مع  املشاكل  لحل  والحوار  الدبلوماسية 

الحل  ويدعم  العمالقني.  البلدين  هذين 

الدبلومايس مع كوريا الشاملية مع إبقاء 

الضغوطات االقتصادية لتفكيك برنامجها 

النووي، واألمر نفسه مع إيران.

الجديد  األمرييك  القرن  مرشوع 

PNAC

الربح،  إىل  تسعى  ال  فكرية  مؤسسة 
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33 - Jonathan Mahler. How One Conservative Think Thank is stocking Trump’s Government.the NY Times Magazine 20.6.2018 لإلطالع عىل 
https://www.nytimes.com/2018/06/20/magazine/trump-government-heritage-foundation-think-tank.html املقالة الرابط أسفله

34 - https://www.heritage.org/about-heritage/impact املوقع الرسمي ملركز األبحاث

35 - Kubilay Yado Arin.. op, Cit. p 36

36 - Jason Stahl. Right Moves.the Convervative Think Tank in American Political Culture since 1945.University of North Carolina Press. 
2016. p179

37 - Donald Abelson. Old War , New World. op,Cit. p 140

38 - The NewYork Times. 7 sep. 2014 املقالة -https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/07/us/politics/foreign-government رابط 
contributions-to-nine-think-tanks.html 

الهوامش

القيادة  تتطلبه  ما  رشح  إىل  تهدف 

إصدار  طريق  عن  العاملية،  األمريكية 

ملخصات وأوراق بحثية وصحافة وتنظيم 

سنة  تأسست  وال��ن��دوات.  امل��ؤمت��رات 

1997. يعمل املرشوع أيضا لحشد التأييد 

يرى  مبادئ، حيث  وذات  قوية  لسياسة 

إتباعها  املتحدة  الواليات  يجب عىل  أنه 

لقيادة العامل. من أهم مؤسسيه ومفكريه 

األمرييك  الرئيس  نائب   Dick Cheney

 Bush االبن ووزير الدفاع يف عهد Bush

سابق  وزير   Donald Rumsfeld،األب

األب.  بوش  عهد  يف  ثم  ريغان  عهد  يف 

 Dick Cheney، PaulWolfowitz،

John Bolton السفري السابق لدى األمم 

 Francis املتحدة وباحثني بارزين أمثال

بعنوان  كتاب  أصدر  الذي   Fukuyama

والذي  األخري  واإلنسان  التاريخ  نهابة 

روج لفكرة انتصار الدميقراطية الليربالية 

عىل املشهد السيايس العاملي القامئة عىل 

والدميقراطية  الحرية  نرش  مثل  أسس 

رئيسية  مبادئ  وهي  الليربالية  والقيم 

تيار  إىل  ينتمون  جميعا  هؤالء  للمركز. 

املحافظني الجدد الذين كانت لهم مبادئ 

خاصة تتجاوز األسس الفكرية السياسية 

للمحافظني التقليديني، من أهم إصدارات 

 1997 سنة  األمرييك  القرن  خطة  املركز 

سبق  التي  األسامء  كل  عليها  وقع  التي 

الدميقراطي للرئيس  تقدميها  وتم  ذكرها 

B.Clinton 36 وهؤالء الشخصيات بقيادة 

 William الفكرية   املؤسسة  رئيس 

الثورية  بأفكارهم  استطاعوا   Kistol

للرئيس  االنتخابية  الحملة  يدعموا  أن 

األمرييك بوش االبن كمرتشح وبأفكارهم 

الرئيس  اعتمدها  التي  واسرتاتيجياتهم 

أفكارهم  اعترب  حيث  ل��إلدارة  كنموذج 

بعد  خصوصا  عنها  دافع  التي  وأفكار 

أحداث 9/11 والتي تتقاطع مع توصيات 

 AEI األمرييك  امل��رشوع  مركز  أعضاء 

الذي تأسس سنة 1943 . 37 تم حل هذه 

 2006 سنة  وجود  لها  يعد  ومل  املنظمة 

ليصبح مركز   املرشوع األمرييك استمرارا 

باملناسبة  الجدد،الذي  املحافظني  لفكر 

أعضاء  كانوا  األعضاء  من  مجموعة  ضم 

.PNAC

ـــة بــروكــيــنــجــز  ـــس ـــؤس م

Brookings

للربح  تسعى  ال  فكرية  مؤسسة 

دعم  ثالثة  أهداف  عىل  ترتكز  أنشطتها 

األمرييك،  للنموذج  وفق  الدميقراطية 

واالجتامعي  االقتصادي  الرفاه  تعزيز 

وتأمني األمن والفرص لجميع األمريكيني، 

وأمنا  انفتاحا  أكرث  دويل  نظام  ضامن 

وازدهارا وتعاونا. وهي جوهر مخرجاتها 

البحثية من خالل توصيات التي تقدمها 

وإىل  العامة  السياسة  صانعي  لفائدة 

أصحاب القرار.

سنة   Robert Brookings أسسها 

من  كل  اندماج  نتاج  وكانت   ،1927

الذي تأسس سنة 1922  معهد االقتصاد 

كان  الذي  الحكومية  األبحاث  ومعهد 

قد تأسس سنة 1916. مقرها بالعاصمة 

خارج  مقرات  لها  واشنطن،  األمريكية 

الرتبة  األمرييك ويف قطر. وتحتل  الرتاب 

الذكر  السابق  تصنيف  حسب  األوىل 

متجاوزة   ،James Mcgann أعده الذي 

دوالر.  مليون   100 سقف  ميزانيتها 

وقوة  بارزة  مكانة  أعطتها  املرتبة  هذه 

سواء  السيايس  القرار  ألصحاب  إقرتاحية 

صدرت  حيث  األجانب،  أو  األمريكيني 

تهافت  يوضح  Timesم��ق��اال  جريدة 

االستفادة  أجل  من  أجنبية  حكومات 

عىل  التأثري  يف  قدرتها  ومن  خرباتها  من 

صانعي القرار السيايس الخارجي. قدرت 
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تلك املداخيل بأكرث من 41 مليون دوالر 
أمرييك. 38

يف  عمل   John Allen حاليا  يرأسها 

فرقة الفوات البحرية الخاصة األمريكية 

وقائد يف التحالف األطليس، عينه الرئيس 

السابق B. Obama أعىل مستشار لوزير 

الدفاع يف شؤون الرشق األوسط وبعدها 

ضد  الدويل  التحالف  يف  خاص  مبعوث 
داعش. 39

عكس املراكز والتي إن كانت تدعي 

لكن  عملها،  يف  أويل  كمبدأ  االستقاللية 

التي  اإليديولوجية  األفكار  رهينة  تبقى 

االقتصادية  أو  السياسية  سواء  لها  تروج 

عن  امل��ؤس��س��ة  ه��ذه  تختلف  منها، 

املؤسستني السابقتني� وميكن أن نضيف 

 the Heritage fondation مؤسسة 

أنها  تدعي  أنها  عنها  قلنا  أن  التي سبق 

دونالد  األمرييك  الحايل  للرئيس  قدمت 

اإلدارة  سياسات  من  باملائة   64 ترامب 

الحالية ومشاريعه السياسية عندما كان 

عن  مدافعة  كونها  يف  رئ��ايس–  مرشح 

األفكار الليربالية الجديدة سواء يف بعدها 
الداخيل والدويل . 40

الخارجية  السياسة  يف  مواقفها  أهم 

تنبني عىل األهداف الثالثة السابق ذكرها 

وهي قيادة الواليات املتحدة للعامل الحر 

الدولية  املؤسسات  يف  بقوة  واالنخراط 

قيم  ونرش  الدولية  واملنظامت  النقدية 

واعتامد  الليربايل.  باألسلوب  الدميقراطية 

النزاعات  لحل  الدبلومايس  ال��ح��وار 

الكورية  األزمة  ذلك  عىل  مثال  الدولية 

والرصاع نحو منع امتالك كوريا الشاملية 

طرحا  قدمت  حيث  النووي  للسالح 

مع  الثنائية  املفاوضات  اعتامد  مضمونه 

كوريا الشاملية عوض االعتامد فقط عىل 

ستدفع  األط��راف  متعددة  املفاوضات 

بقوة نحو نزع السالح النووي، حتى وان 

فذلك  ذلك  بتحقيق  الحكومة  فشلت 

ودول  الصني  لدفع  قويا  سببا  سيعطي 

كوريا  عىل  عقوبات  توقيع  إىل  أخ��رى 

الشاملية. وهو ما نراه حاليا يطبق تحث 

ما ذهبت  ترامب. وعكس  إدارة دونالد 

.the Heritage إليه

خالصة:

للمراكز  أن  تبني  سبق  ما  خالل  من 

جعل  عىل  ق��درة  األمريكية  الفكرية 

بحكم  مساهمة  الفكرية  إنتاجاتها 

مالية  م��وارد  عىل  وتوفرها  تخصصها 

وبرشية مهمة، ومسألة التأثري يف السياسة 

أسباب  لعدة  متفاوتة  تبقى  الخارجية 

اإليديولوجي  لتوجهها  باألساس  ترجع 

الذي يتامىش مع البنية السياسية الخاصة 

التي يتميز بها النظام السيايس األمرييك، 

وسط  والسياسية  الثقافية  القيم  وكذلك 

األوساط  داخل  وبالخصوص  املجتمع، 

اليشء  الثقافية  والنخبوية  السياسية 

القبول  تلقى  املراكز  لهذه  يجعل  الذي 

العام.

أن ما يدعوا للقلق والشك يف مسألة 

السياسة  عىل  البحثية  امل��راك��ز  تأثري 

واستقاللية  نزاهة  مدى  هو  الخارجية، 

أبحاثها  يف  املؤسسات  هذه  وموضوعية 

ألفكار  قصد  عن  تروج  أن  ميكن  التي 

وتحليل  وقائع  عن  مزيفة  وحقائق 

للتأثري  أو  الربح  بغية  للظواهر  مغلوط 

ألغ��راض  أو  الخارجية  السياسة  عىل 

تهدف  التي  لجامعات ضغط  أو  حزبية 

هذه األخرية ملصلحتها الشخصية ويصبح 

عىل  عامة  منفعة  ذي  غ��ري  البحث 

املجتمع.

يكمن  امل��راك��ز  ه��ذه  مستقبل  إن 

مع  وتفاعلها  استفادتها  مدى  يف  حاليا 

ووسائط  الجديدة  اإلعالمية  الوسائل 

التواصل االجتامعي، فقد أصبح االهتامم 

لها منصات  التي  الفكرية  باملراكز  األكرث 

ألنشطتها  وتروج  بها  خاصة  إلكرتونية 

الذي  اليشء  الحديث،  اإلعالم  يف وسائل 

إىل  تصل  األنشطة  يجعل مضمون هذه 

فئة أكرب من الجمهور.

39 - https://www.brookings.edu/experts/john-r-allen/ للمزيد عن السرية الذاتية لرئيس املركزالحايل 

40 - Jason Stahl. Op ,Cit. p7
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دراسات

ي إنتاج الدراسات وتطوير المعرفة 
دور مراكز البحث �ف

نموذج مراكز البحث بالمغرب
 The role of research centers in producing
studies and developing knowledge
Model of research centers in Morocco

ملخص: 

إمنا  والدراسات  األبحاث  مراكز  إن 

أهميتها ورشوط وجودها من  تكتسب 

الحاجة إليها، ومن مقتضيات الرضورات 

واإلعالمية  واالقتصادية  السياسية 

والتنموية،  واالجتامعية  واألكادميية 

وذلك باعتبارها الطريقة األمثل إليصال 

املعرفة املتخصصة.

البحث  استطاعت مراكز  املغرب  يف 

أنشطتها،  وتوسع  وجودها،  تفرض  أن 

وتتحول إىل أحد أبرز املحركات الفكرية 

غري  امل��غ��ريب.  املشهد  يف  والسياسية 

املغرب  يف  الدراسات  مراكز  واقع  أن 

لعدة  ال��غ��رب،  يف  الوضع  عن  بعيد 

اعتبارات.

يف  األبحاث  مراكز  دور  تقييم  إن 

املغرب ال يكون بعددها الذي قد يكون 

البحث  مبخرجات  االهتامم  عىل  مؤرشا 

عىل  بناء  التقييم  يكون  إمنا  العلمي، 

تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها 

املراكز ودورها يف تحقيق مصالح  هذه 

الدولة واملجتمع، وهل هي بالفعل لها 

مكانة  الدولة  تبوء  يف  فاعلة  مساهمة 

إقليمية أو دولية يف مجال معني.

مراكز  املفتاحية:  الــكــلــامت   -

مراكز  ال��دراس��ات�  إنتاج  األب��ح��اث� 

البحث باملغرب

- Abstract:

The centers of research 

and studies are gaining 

their importance and the 

conditions of their existence 

from the need for them, and 

the necessities of political, 

economic, media, academic, 

social and developmental, as the 

best way to deliver specialized 

knowledge.

In Morocco, research centers 

have been able to impose 

their presence, expand their 

activities and become one of 

the most prominent intellectual 

دة. ليىل الرطيمات
ي العالقات الدولية 

باحثة �ف
 جامعة محمد الخامس- اكدال-

 -الرباط
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and political engines in the 

Moroccan scene. However, 

the reality of study centers 

in Morocco is far from the 

situation in the West, for 

several considerations.

The assessment of the role 

of research centers in Morocco 

is not the number that may 

be indicative of interest in 

the outputs of scientific 

research, but the evaluation 

based on the achievement of 

the objectives for which these 

centers were established and their 

role in achieving the interests of 

the state and society, Regional or 

international level in a particular 

area.

Keywords: Research Centers 

� Production Studies � Research 

Centers in Morocco

مقدمة: 

هو  األبحاث  مراكز  دور  ازدي��اد  إن 

من  العلمي  البحث  انتقال  عن  تعبري 

مرحلة  إىل  الفرد"  الباحث   " مرحلة 

الفكري  فالتاريخ  املؤسسة"  "الباحث– 

كان  إذ  املركزيتني،  بهاتني  مر  اإلنساين 

من  مرحلة  يف  يتمحور  والفكر  البحث 

العامل إىل  انتقل  الفرد، ثم  املراحل حول 

التفكري  آخر  مبعنى  أو  املؤسسة  مركزية 

الفكر،  يف  الجامعي  العمل  أو  الجامعي 

بالخربات  الباحث  فيها  يستعني  والذي 

التي تقدمها له املؤسسة، مبا يف ذلك تنوع 

التخصصات التي تشملها، دون أن تلغى 

رأيه الفردي أو اجتهاده الشخيص. 

الوقوف  يشء  يف  األهمية  من  ليس 

أفرز  الذي  العام  التاريخي  السياق  عند 

هذه املراكز بالغرب. فهذا أمر يخرج عن 

إطار هذه الورقة. لكن املؤكد أنها عرفت 

ومثانينات  سبعينات  منذ  واسعا  انتشارا 

القرن املايض، جراء التحوالت التي طرأت 

القطبية  بانهيار  الدولية،  العالقات  عىل 

الكاسح  العوملة  مد  وتزايد  الثنائية، 

لالقتصاديات وللثقافات، والطفرة الكبرية 

التي طاولت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

املجتمعات  معظم  وانتقال  واملعلومات، 

ومعلوماتية  إعالمية  مجتمعات  إىل 

الشبيك  العمل  عىل  مرتكزة  ومعرفية، 

املعلوماتية  املضامني  وذي  واألف��ق��ي 

واملعرفية العالية.

م��راك��ز األب��ح��اث وال���دراس���ات أو 

صناديق الفكر أو مراكز أو بنوك التفكري 

كام  األف��ك��ار  خ��زان  مصطلح  حتى  أو 

لعباريت  الحرفية  الرتجمة  بذلك  توحي 

تشري  مصطلحات  هي   ،think� tanks

املصطلحات عىل  إىل يشء واحد، وهذه 

ما  أحيانا،  مضامينها  وتنوع  تعددها 

زالت تستخدم كلها للداللة عىل هيئات 

بأصنافها  العلمي،  البحث  مؤسسات  أو 
وأنواعها املختلفة.1

لألبحاث  راند  مؤسسة  عرفتها  وقد 

بأنها "تلك الجامعات أو املعاهد املنظمة 

ومكثفة.  مركزة  بحوث  إج��راء  بهدف 

وهي تقدم الحلول واملقرتحات للمشاكل 

بصورة عامة وخاصة يف املجاالت السياسية 

واالسرتاتيجية واالجتامعية والتكنولوجية، 

أو ما يتعلق بالتسلح.

2بأنها  وي��اردا  ج  هاورد  يعرفها  كام 

وال  والتعليم،  للبحث  "مراكز  عن  عبارة 

تشبه الجامعات أو الكليات، كام أنها ال 

تقدم مساقات دراسية؛ بل هي مؤسسات 
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ي إنتاج الدراسات وتطوير المعرفةنموذج مراكز البحث بالمغرب
دراسة : دور مراكز البحث �ف

"منتجا"  متلك  كانت  وإن  ربحية  غري 

البحث  الرئييس  هدفها  األبحاث.  وهو 

تأثري  ولها  للدولة،  العامة  السياسات  يف 

فعال يف مناقشة تلك السياسات. كام أنها 

االقتصادية  التنمية  عىل  اهتاممها  تركز 

واالجتامعية، والسياسة العامة، والدفاع، 

تقديم  تحاول  ال  كام  والخارجية.  األمن 

بقدر  املسائل؛  لتلك  سطحية  معرفة 

عميق،  بشكل  فيها  والبحث  مناقشتها 

ولفت انتباه الجمهور لها".

مثل  ليست  األب��ح��اث  م��راك��ز  إن 

املؤسسات العلمية املانحة ألنها ال تقدم 

بدال  العلمي،  للبحث  متويال  تعطي  أو 

عن ذلك هي تبحث عن جذب التمويل 

لدراساتها من املؤسسات املانحة وغريها 

ليست  األبحاث  ومراكز  املصادر.  من 

بالرغم أن لديها منتوج  رشكات تجارية، 

ليست  هي  وبالتايل  األب��ح��اث،  وه��ي 

مؤسسات للربح املايل. أيضا هي ليست 

أن  حيث  املصالح،  لجامعات  مشابهة 

والدراسات،  البحث  هو  الرئييس  هدفها 

وليس الضغط والنفوذ، بالرغم أن بعض 

مراكز األبحاث متارس ذلك أحيانا. 

إن مراكز الفكر هي منظامت بحثية 

دراس��ات  توفري  هو  األس��ايس  هدفها 

والسياسات  بالقضايا  تتعلق  وأبحاث 

أن  وتحاول  املجتمع،  أو  للدولة  العامة 

قضايا  يف  ومؤثرة  بفعالية  مشاركا  تكون 

السياسات  أو  العامة  القضايا  ونقاشات 
العامة . 3

يف املغرب واملنطقة املغاربية عموما، 

مراكز  تكن  مل  اليوم،  من  عقدين  وقبل 

وصلت،  حني  ولكن  معروفة.  األبحاث 

الغرب،  من  أخ��رى  بحثية  تقاليد  مع 

تفرض  أن  وجيز  ظرف  يف  استطاعت 

إىل  وتتحول  أنشطتها،  وتوسع  وجودها، 

والسياسية  الفكرية  املحركات  أبرز  أحد 

يف املشهد املغاريب.

مراكز  أن  القول  ميكن  املغرب  يف 

البحث العلمي يف مفهومها القانوين هي 

مدنية  هيئات  أو  جمعيات  عن  عبارة 

هذا  أن  بيد  ربحية،  غري  أه��داف  ذات 

التعريف القانوين يبقى غري كاف لتقديم 

الشامل  للمفهوم  الداللية  األبعاد  كل 

البحث  مراكز  وطبيعة  دور  عن  املعرب 

العلمي، وبالتايل فهو ال ميكننا من قياس 

مدى تحقق أهم املضامني املعروفة لهذا 

املفهوم يف تجربة مراكز البحث باملغرب. 

منهجيا  ميكننا  ذلك  من  نتمكن  وحتى 

عىل  بالرتكيز  امل��وض��وع  ه��ذا  مقاربة 

إشكالية أي دور ملراكز البحث باملغرب يف 

إنتاج الدراسات وتطوير املعرفة.

دور  تطور  أن  فرضية  إىل  واستنادا 

مراكز البحث باملغرب منفصل عن عملية 

التساؤالت  طرح  ميكننا  القرار.  صنع 

التالية؛

األبحاث  مراكز  أه��داف  هي  ما   •
�املغرب منوذجا�؟

• إىل أي مدى متكنت مراكز األبحاث 
باملغرب من إنتاج دراسات نوعية ألهم 

القضايا الراهنة؟

األبحاث  مراكز  ق��درة  م��دى  ما   •
باملغرب عىل إيجاد حلول لالزمات التي 

سيناريوهات  وصياغة  املجتمع  يعرفها 

املستقبلية؟ 

األبحاث  مراكز  استطاعت  هل   •
التأثري يف عملية صنع القرار؟ 

1 - انظر ىف تعريف مراكز االبحاث وتصنيفاتها املختلفة:

Mc Gann, James G., Think Tanks and Policy Advice in the United States, Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 2005, p 4-10. 

2 - أستاذ العالقات الدولية يف جامعة جورجيا، وأستاذ باحث يف مركز "ودورو ويلسون" يف واشنطن.

3 - خالد وليد محمود: دور مراكز األبحاث يف الوطن العريب: الواقع الراهن ورشوط االنتقال إىل فاعلية اكرب، سلسلة دراسات صادرة عن املركز العريب لألبحاث ودراسة 

https://www.dohainstitute.org :السياسات، بتاريخ 01 يناير 2013، ص 8-7. ميكن االطالع عليها عىل املوقع اإللكرتوين التايل
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أهمية  الأول:  المحور 
الأبــحــاث  مــراكــز  وتصنيف 

بالمغرب 

إحــداث  بأهمية  الوعي  أوال: 

مراكز للدراسات :

األخرية  السنوات  املغرب، شهدت  يف 

األب��ح��اث  م��راك��ز  م��ن  ع��دد  تأسيس 

والدراسات، لكن ال تزال أدوارها ووظائفها 

تلمس  وميكن  األذه���ان.  يف  مشوشة 

األبحاث  مراكز  تأسيس  وظروف  أسباب 

يف املغرب، والتي تندرج يف سياق السائد 

أي  التأسيس،  وأسباب  معامل  مع  عامليا 

الساحة،  لقضايا  البحثية  املتابعة  تقديم 

ومشاريع  اهتاممات  طبيعة  بحسب 

قضايا  متابعة  تكون  )كأن  املراكز  هذه 

سياسية أو إسرتاتيجية أو أمنية أو دينية.. 

إلخ(؛ 

إنشاء  بأهمية  الوعي  أن  عن  فضال 

مراكز للبحث العلمي غالبا ما يكون وعيا 

مجتمعيا قبل كل يشء وهو ما مل تتحقق 

رشوطه كاملة بعد، فإن الدوائر الرسمية 

تنظر  ظلت  خاص  بشكل  منها  واألمنية 

بحساسية إىل دور هيئات ومراكز البحث 

حزب  إنشاء  إن  بل  الخاصة،  العلمي 

سيايس كان يبدو أحيانا أسهل بكثري من 

للبحث  مركز  أو  علمية  جمعية  إنشاء 
العلمي. 4

عىل  وخاصة  الوضع،  ه��ذا  ولكن   

باملغرب  البحثية  املراكز  إنشاء  مستوى 

العقدين  خ��الل  كبريا  تغريا  سيعرف 

أحداث 11 شتنرب  بعد  املاضيني وخاصة 

البحثية  املراكز  عدد  أن  حيث   ،2001

األصابع  رؤوس  عىل  يعد  كان  الوازنة 

نيويورك  اعتداءات  منعطف  غاية  إىل 

هذه  بعد  مبارشة  أنه  إال  وواشنطن، 

وبعد  أوىل،  مرحلة  يف  االع��ت��داءات 

يف  العريب"  "الربيع  أح��داث  منعطف 

فورة يف  يشبه  ما  ثانية، سنعاين  مرحلة 

تأسيس هذه املراكز.

املغرب  يف  االه��ت��امم  ت��زاي��د  لقد   

انفتاح  ظل  يف  السيام  امل��راك��ز،  بهذه 

تبادل  تيارات  وتزايد  الوطني،  االقتصاد 

أمن��اط  وع��ومل��ة  وال��خ��دم��ات،  السلع 

وتزايد  واالستهالك،  والتوزيع  اإلنتاج 

يف  يكن  مل  إذا  واملعرفة،  املعلومة  دور 

يف  التأثري  يف  األقل  فعىل  القرار،  صناعة 

صاحبه.

املراكز  العديد من  أن  أيضا  وصحيح 

اآلن،  لحد  تستطع  مل  باملغرب  املحدثة 

النفاذ مبارشة إىل صانع القرار كام الحال 

بالواليات املتحدة، صاحبة السبق يف هذا 

امليدان، لكنها مع ذلك قد نجحت وإىل 

السيايس  املشهد  تأثيث  يف  بعيد،  حد 

والثقايف وفسحت يف املجال واسعا لطرح 

للنقاش  العام  بالفضاء  الكربى  القضايا 

والتداول، واإلسهام يف رفع اللبس وإزاحة 

التي  اإلشكاليات  بعض  عن  االلتباس 

مجال  مضت،  طويلة  ولعهود  كانت 

محصور  بحث  فضاء  أو  الرصفة،  النخبة 
يف أهل العلم واملعرفة. 5

إمنا  والدراسات  األبحاث  مراكز  إن 

من  وجودها  ورشوط  أهميتها  تكتسب 

الحاجة إليها، ومن "مقتضيات الرضورات 

واإلعالمية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 

والتنموية،  واالجتامعية  واألكادميية 

األمثل إليصال  الطريقة  باعتبارها  وذلك 

ما  خ��الل  م��ن  املتخصصة،  امل��ع��رف��ة 

وندوات  علمية  إص��دارات  من  تقدمه 

متخصصة من شأنها أن تضاعف مستوى 

واملؤسسات  القرار  صانع  لدى  الوعي 

بني  الربط  عىل  وتساعدهم  واألف��راد، 

العلمي  وإط��اره��ا  امليدانية  الوقائع 
النظري".6

بأن  القول  إمنا  سبق،  مام  واملقصود 

رياديا  دورا  والدراسات  األبحاث  ملراكز 

األزمات  تتجاذبه  باتت  عامل  توجيه  يف 

أضلعه  بني  من  وتتداخل  واألخ��ط��ار، 

وتتقاذفه  األن��واع،  كل  من  التعقيدات 

والعلمية  االق��ت��ص��ادي��ة  امل��ن��اف��س��ات 

مظاهر  بروز  عن  ناهيك  والتكنولوجية، 

التوترات جراء بروز مشاكل ذات طبيعة 

كونية، وتهم اإلنسانية برمتها.

هذا  أن  أيضا  سبق  مام  واملقصود 

أنها  بحكم  لها  تأىت  قد  الريادي  الدور 

العديد من  إلنتاج  "أداة مهمة  أصبحت 

بالدولة  تتصل  التي  الحيوية  املشاريع 

واملجتمع والفرد، ووسيلة لدراسة كل ما 

املشاريع وفق منهج علمي  بتلك  يتصل 

من  األبحاث  مراكز  تعد  كام  معريف. 

التي  والحيوية،  الهامة  الوطنية  القضايا 

تعكس اهتامم الشعوب بالعلم واملعرفة 

آفاق  واس��ت��رشاف  الحضاري  والتقدم 

املستقبل".

األبحاث  مراكز  تصنيف  ثانيا: 

باملغرب

مراكز  تصنيف  إن  إىل  اإلشارة  تجدر 
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ي إنتاج الدراسات وتطوير المعرفةنموذج مراكز البحث بالمغرب
دراسة : دور مراكز البحث �ف

وفق  تحديده  يتم  العامل  يف  األبحاث 

الفكر  مراكز  لتصنيف  العاملي  "املؤرش 

مؤرش  يعترب  إذ  امل���دين"،  واملجتمع 

لتصنيف  األمريكية  بنسلفانيا  جامعة 

أحد  العاملية،  األبحاث  مراكز  وترتيب 

رصامة.  وأكرثها  العلمية  املؤرشات  أهم 

حيث يصدر التقرير السنوي عن برنامج 

مراكز األبحاث وجمعيات املجتمع املدين 

بنسلفانيا،  جامعة  يف  ل��ودر  معهد  يف 

ال��والي��ات  يف  الجامعات  أع��رق  أح��د 

الربط بني  إىل  الربنامج  املتحدة ويسعى 

وعمليات وضع  البحوث  ونتائج  املعرفة 

إىل  النتائج  ترجمة  يتيح  مبا  السياسات، 

وتتوفر  للتطبيق.  قابلة  سياسية  برامج 

مفصلة  بيانات  قاعدة  لودر  معهد  لدى 

عن أكرث من 6500 مركز بحثي يف أنحاء 
العامل . 7

وينظر إىل هذا املؤرش عىل أنه دليل 

أنحاء  يف  األبحاث  ملراكز  بالنسبة  التميز 

السياسات يف  العامل ويعتمد عليه صناع 

الدراسات  نتائج  ملتابعة  الدول  مختلف 

إصداره  جانب  وإىل  العامل.  يف  املرموقة 

برنامج  يهتم  السنوي،  امل��ؤرش  تقرير 

عاما،   26 قبل  انطلق  ال��ذي  م��راك��ز 

معاهد  تلعبه  الذي  الدور  يف  بالبحث 

الحكومات  دعم  يف  السياسات  أبحاث 

أنحاء  يف  امل��دين  املجتمع  والجمعيات 

العامل.

ويف هذا السياق، لو تسنى لنا أن نلقي 

نظرة رسيعة عىل خريطة مراكز األبحاث 

والدراسات باملغرب والذي يبلغ عددها 

أزيد من 34 مركز بحثي، فإنه ال ميكننا 

إال أن نالحظ حداثتها وهشاشة الغالبية 

متيز  من  الرغم  عىل  ضمنها،  العظمى 

بعضها، فضال عن غياب صفحة إلكرتونية 

أو موقع تتوفر فيه جل معطيات مراكز 

الدراسات واألبحاث باملغرب. 

كام وتجدر اإلشارة إىل وجود مفارقة 

األبحاث  ملراكز  الحقيقي  العدد  مابني 

 34 يقارب  وال��ذي  باملغرب  املحدثة 

مركزا،8وعدد املراكز املحددة وفق برنامج 

ب"املؤرش  والخاص  بنسلفانيا  جامعة 

العاملي لتصنيف مراكز الفكر واملجتمع" 

بحثي  مركز   15 يف  عددها  حدد  والذي 

باملغرب، إذ يتم تقييم مراكز البحث عىل 

املناطق وفئات  العاملي حسب  املستوى 

العمل، معتمدا يف  االختصاص ومجاالت 

تضم  رئيسية  مؤرشات  أربعة  عىل  ذلك 

لتصنيف  فرعيا،  م��ؤرشا   28 من  أك��رث 

والتي  العامل  يف  األبحاث  مراكز  وتحديد 

)جودة  املعايري  من  ملجموعة  تستجيب 

عدد وغنى منشورات املركز، أثر بحوث 

املركز وبرامجه عىل صناع القرار وغريهم 

الواضح  اللتزام  السياسية،  الفواعل  من 

قدرة  مستقلة،  وتحليالت  بحوث  بإنتاج 

ابتكار  جديدة،  معرفة  إنتاج  عىل  املركز 

عن  بديلة  أفكار  أو  سياسية  مقرتحات 

سياسات ما، التأثري عىل املجتمع، وغريها 

من املعايري... املحددة يف التقرير السنوي 
للربنامج(. 9

ويف محاولة لتصنيف مراكز األبحاث 

تصنيف  يعتمد  باملغرب،  والدراسات 

عدة  ع��ىل  العلمي  البحث  م��راك��ز 

األساس  عىل  مبني  هو  ما  منها  معايري، 

التخصص،  أساس  عىل  أو  األيديولوجي 

4- Constance DESLOIRE: Le dynamisme des think tanks marocains, revue Jeune afrique, le 15 juin 2010, http://www.jeuneafrique.com

 دينا شريين محمد شفيق ابراهيم: دور وأهمية املراكز البحثية يف صنع السياسة الخارجية،مجلة العلوم السياسية والقانون، صادرة عن املركز الدميقراطي العريب، بتاريخ 4 نونرب 2016. ميكن االطالع 

http://democraticac.de :عليها عىل املوقع االلكرتوين التايل

http://daharchives.alhayat.com ،5 - مراكز البحوث األجنبية يف املغرب العريب... أي مساهمة لها يف تطوير البحث العلمي؟ مجلة الحياة

6 - دور املراكز األبحاث والدراسات يف صنع القرار السيايس: إيران أمنوذجا، إصدارات مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، بتاريخ 4 شتنرب 2015، ميكن االطالع عليه عىل املوقع االلكرتوين 

http://rawabetcenter.com :التايل

7 - Mc Gann, James G, Think Tanks and Policy Advice in the United States, Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 2005.

8 - تجدر اإلشارة إىل عدم وجود إحصاءات محددة رسمية حول عدد مراكز الدراسات املحدثة باملغرب، وقد اعتمدت يف تحديد ذلك عىل رصد املعطيات يف برنامج جامعة بنسلفانيا والخاص ب"املؤرش 

العاملي لتصنيف مراكز الفكر واملجتمع"، علام أن عدد مراكز األبحاث باملغرب يفوق العدد املعلن عنه يف هذا الربنامج.

9 - James G. McGann, 1-30-2018 2017 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania Scholarly Commons, USA, p 30-32.

https://www.diis.dk/files/media/documents/activities/2017-go-to-think-tank-report-ggtti-2017.pdf
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ويبقى تصنيفها بالنظر إىل طبيعة العالقة 

هو  عدمها  من  الحكومية  األجهزة  مع 

األكرث شيوعا؛ واملراكز بحسب التصنيف 

أو  ورسمية  حكومية  مراكز  إما  األخري 

مراكز مستقلة غري رسمية، أما من حيث 

إما  فهي  االهتامم  أو مجاالت  التخصص 

مراكز متخصصة يف مجال معني، أو مراكز 

متنوعة  واختصاصات  اهتاممات  ذات 

عند  املمكن  م��ن  ولعله  وم��ت��ع��ددة، 

محاوالت التصنيف األويل ملراكز البحث 

العلمي املوجودة اليوم باملغرب وبرصف 

النظر عن مجال اهتامماتها� إىل األصناف 

التالية:

• مراكز أو معاهد حكومية؛ كاملعهد 
ألكادميية  االسرتاتيجية،  للدراسات  املليك 

والتي  الدبلوماسية  للدراسات  املغربية 

مبقر  بالرباط   2011 سنة  تأسيسها  تم 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مركز 

للدراسات  للفوسفاط  الرشيف  املغرب 

مراكز  أفضل  أحد  واألبحاث OCP،وهو 

عىل  أفضلها  وأح��د  الجديدة  التفكري 

السياسة  يخص  فيام  العاملي  الصعيد 

غو  غلوبل  م��ؤرش  حسب  الطاقية 

الخاصب مراكز التفكري والصادر يف سنة 

 10 .2016

بحكم  أكادميي؛  ذات طابع  مراكز   •
نشأتها األكادميية يف كنف الجامعة وهي 

رسمية أيضا ولكنها ذات صلة بالجامعات 

األفريقية  الدراسات  معهد  مثل  فقط، 

بالرباط والذي أسس سنة 1990، ومعهد 

وكالهام  للتعريب  واألبحاث  الدراسات 

تابع لجامعة محمد الخامس بالرباط.... 

وغريها.

هي  مستقلة؛  أو  خاصة  مراكز   •  

قرص  ورغم  بحيث  كبري،  تزايد  يف  اليوم 

حسب  مركز   18 عددها  يبلغ  عمرها 

األبحاث  م��راك��ز  )برنامج  تقديرات 

معهد  يف  امل��دين  املجتمع  وجمعيات 

ونذكر  بنسلفانيا(،  جامعة  يف  ل��ودر 

املغريب  املركز  املثال:  سبيل  عىل  منها 

االسرتاتيجية،  وال��دراس��ات  لألبحاث 

املغرب،  االسرتاتيجية  الدراسات  ومركز 

العلوم  يف  واألبحاث  الدراسات  مركز 

مراكز  يتصدر  فهو  ولإلشارة  االجتامعية، 

من  صنف  حيث  املغاربية،  األبحاث 

والخاص  بنسلفانيا  جامعة  برنامج  قبل 

ب"املؤرش العاملي لتصنيف مراكز الفكر 

املستوى  األول عىل  املركز  واملجتمع" يف 

مستوى  عىل   12 املوقع  واحتل  املغاريب 
منطقة مينا سنة 2016. 11

 وما ميكن إثارته يف هذا السياق، أن 

أغلب هذه املراكز ذات توجه ليربايل أو 

السمة  تشكل  وهي  إقليمي،  أو  وطني 

الغالبة ملعظم املراكز املوجودة باملغرب. 

من  بعضها  يأيت  ع��ادة  متويلها  أن  كام 

مؤسسات متويل دولية، أو من مؤسسات 

مانحة للبحث العلمي أو مشاريع بحثية 

حكومية...

مراكز  تتمتع  ذل���ك،  ع��ن  فضال   

املراكز  يف  نجدها  ال  مبيزات  الدراسات 

بني  العالقة  كانت  وإن  الجامعية، 

وتالزمية،  تكاملية  املراكز  من  النوعني 

إنجاز  عىل  األبحاث  مراكز  قدرة  أهمها 

املطلوب منها، أي االستشارة واإلرشادات 

به  تقوم  مام  أكرث  برسعة  والتحليالت 

الجامعية؛  البحث  ومختربات  مراكز 

أعقد  ومساطر  إج��راءات  تتطلب  التي 

وأطول مام تستلزمه مراكز الفكر، السيام 

ضغط  تحت  يعيشون  القرار  صناع  وأن 

الوقت وإكراهاته، ويحتاجون إىل حلول 

رسيعة وفورية.

: واقع وادوار  ي
المحور الثا�ف

مراكز الأبحاث بالمغرب

أوال: واقع مراكز األبحاث

يف  األبحاث  مراكز  دور  تقييم  إن   
األبحاث  مراكز  بعدد  يكون  ال  الدولة 

االهتامم  عىل  م��ؤرشا  يكون  قد  ال��ذي 

يكون  إمنا  العلمي،  البحث  مبخرجات 

التي  األهداف  تحقيق  بناء عىل  التقييم 

ودورها  املراكز  هذه  أجلها  من  أنشئت 

يف تحقيق مصالح الدولة واملجتمع، وهل 

هي بالفعل لها مساهمة فاعلة يف تبوء 

الدولة مكانة إقليمية أو دولية يف مجال 

معني.

الدراسات  مراكز  واقع  مالمسة  إن   

واألبحاث باملغرب يثري إشكال مدى توفر 

الرشوط  عىل  باملغرب  األبحاث  مراكز 

وجود  بإمكانية  للقول  عامليا  املحددة 

مراكز بحثية حقيقية، حيث دأب برنامج 

جامعة بنسلفانيا منذ العام 2006؛ عىل 

إصدار تقرير خاص عن "املؤرش العاملي 

املدين"،  الفكر واملجتمع  لتصنيف مراكز 

الرتشيح  يف  واضحة  منهجية  معتمدا 

من  أكرث  ومجندا  والرتتيب،  والتصنيف 

بحثية  لجهات  منتسب  خبري  ألف   25

مخرجات  لفحص  وحكومية؛  وإعالمية 

املدين  املجتمع  ومنظامت  الفكر  مراكز 

املسجلة يف قاعدة بياناته، ووفق معايري 
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ورشوط محددة وواضحة. 

عددا  أن  الصدد  هذا  يف  واملالحظ   

من مراكز البحث باملغرب قليل القياس 

إىل التصانيف والفروع ومجاالت البحث 

التي يتطرق إليها تقرير بنسيلفانيا، فلو 

متعنا يف التقرير األخري لعام 2017، املعلن 

عن إطالقه يف العاصمة القطرية الدوحة، 

لالحظنا حجم املراكز املحدثة يف منطقة 

"مينا "MENA )الرشق األوسط وشامل 

يف  بها  حظيت  التي  واملكانة  إفريقيا(، 

واملجتمع  الفكر  ملراكز  العاملي  املؤرش 

يف  فكر  مركز   6486 أصل  فمن  املدين. 

عىل  املتحدة  الواليات  تستحوذ  العامل، 

4614 منها، ويتوزع الباقي عىل كل بالد 

املعمور. أما نصيب منطقة "مينا" فيبلغ 

479 مركزا، تتصدر إرسائيل القامئة ب�67 

مركز فكر، تليها تركيا ب�46، ودول مجلس 

التعاون الخليجي مجتمعة ب�61، نصيب 

قطر منها 14، والباقي موزع عىل البلدان 

األخرى األعضاء يف "مينا". أما من حيث 

الدراسات  "مركز  تصدر  فقد  التصنيف، 

عرشة  أفضل  قامئة  األردين  االسرتاتيجية" 

يليه  "مينا"،  منطقة  يف  أوىل  فكر  مراكز 

إرسائيل،  يف  األمنية"  الدراسات  "مركز 

يف  األوس��ط"  ال��رشق  كارنيغي  و"مركز 

األهرام  ومركز  الثالثة،  املرتبة  يف  لبنان 

"مركز  وبعده  الرابع،  الصف  يف  املرصي 

ومن  الدوحة.  يف  للدراسات"  الجزيرة 

هذا  يف  يكن حظها  مل  املغاربية  البلدان 

هو  واحد  مركز  سوى  األوىل  التصنيف 

يف  للفوسفاط"  الرشيف  املغرب  "مركز 
املغرب.12

يف  األبحاث  مراكز  أدور  ثانيا: 

إنتاج املعرفة

مراكز  مساهمة  م��دى  ول��ع��رف��ة 

املعرفة،  إنتاج  يف  باملغرب  األب��ح��اث 

واقع  أن  عىل  مبدئيا  القول  ميكن  فإنه 

طبق  صورة  هو  باملغرب  البحث  مراكز 

واملعريف  العلمي  البحث  لواقع  األصل 

باملغرب، وتدين االعتبار الذي يوىل له يف 

مسلسل التنمية االقتصادية واالجتامعية، 

أشكال  لكل  الطاردة  البيئة  عن  ناهيك 

التكنولوجي،  واإلب��داع  العلمي  البحث 

يشكو  الذي  العام  املناخ  عن  وناهيك 

واالستقاللية  الحرية  يف  واضحا  خصاصا 

واستمرار ثقافة الرقابة عىل تفكري األفراد 

والجامعات ومامرساتهم.

واألبحاث  الدراسات  مراكز  دور  إن 

نشأتها،  وحداثة  قلتها  رغم  املغرب  يف 

األدوار  منها مع بعض  أجزاء  تتقاطع يف 

املتعارف عليها ملراكز األبحاث يف البلدان 

التحديد،  وجه  عىل  والغربية  العربية 

فمراكز  أخرى.  أدوار  يف  كليا  وتختلف 

عام  بشكل  متلك  ال  باملغرب  األبحاث 

التأثري والدور الذي تلعبه مراكز األبحاث 

السياسات  إع��داد  يف  الغربية  الخاصة 

خدمة  ويف  القرار  صناع  لدى  أو  العامة 

مراكز  دور  ولكن  العلمي.  البحث 

األبحاث باملغرب يعيش حالة من التطور 

من  أو  االنتشار  من حيث  سواء  والنمو 

زال  ما  ولكن  والفعالية،  التأثري  حيث 
األمر يف مراحل غري متقدمة.13

مراكز  يف  املفرتضة  املهام  طبيعة  إن 

الدراسات واألبحاث تعكس مدى أهمية 

التأثري  يف  تلعبه  أن  ميكن  الذي  ال��دور 

صناع  عىل  أو  القرار  اتخاذ  عملية  عىل 

القرار، وكذلك يف رسم السياسات العامة، 

10 - On Think Tanks and Civil Societies Program )TTCSP( 2016 global Go to Think Tank Index and ranked one of the Best New Think 

Tank Globally, http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks

11 - James G. McGann: 2016 Global Go To Think Tank Index Report, Think Tanks & Civil Societies Program The Lauder Institute 

The University of Pennsylvania, p 86-87.

12 - Mc Gann, James G: Top Think Tanks in the Middle East and North Africa )MENA(, "2017 Global Go To Think Tank Index Report" 

)2018(. TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 13 p 93-95 https://repository.upenn.edu/think_tanks/13

13 - د. سامي الخزندار، د.طارق األسعد: دور مراكز الفكر و الدراسات يف البحث العلمي و صنع السياسات العامة، مجلة القانون والسياسة، صادرة عن جامعة 

https://revues.univ-ouargla.dz/index :ورغلة الجزائرية، عدد 6 سنة 2012، ميكن اطالع عليه عىل املوقع االلكرتوين التايل
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وذلك باعتبارها إحدى مؤسسات البحث 

العلمي وإنتاج املعرفة.

وجود  عدم  يظهر  الواقع،  ان  غري 

التنمية  عملية  ب��ني  واض��ح  ارت��ب��اط 

أغلب  طرف  من  املنجزة  وال��دراس��ات 

هذا  أن  علام  باملغرب،  األبحاث  مراكز 

االرتباط رضوري بالنسبة للمغرب وذلك 

من أجل الكشف عن أولويات التنمية يف 

املجتمع، وما هي أسهل السبل وأرسعها 

امل��وارد  استخدام  خالل  من  لتحقيقها 

املحلية. 

املراكز  لكيفية معالجة  وباستحضارنا 

الربيع  مثل  ملوضوع  باملغرب  البحثية 

فعل  ردة  كانت  أغلبها  ففي  العريب، 

كانت  وان  العريب،  الربيع  ان��دالع  عىل 

الحركات  حول  دراسات  قدمت  املراكز 

قبل  املواطنني  ومطالب  االحتجاجية 

مقابل  يف  فإنها  الثورات،  اندالع  وأثناء 

ذلك مل تتنبأ بشكل هذا الربيع بالرسعة 

يف  مهم  لعنرص  يقودنا  وهذا  الكافية، 

تقديم السيناريوهات املتوقعة يف الوقت 

املناسب.

العديد  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 

مراكمة  استطاع  قد  املراكز  هذه  من 

مل  إذا  اإليجابية،  امليزات  من  العديد 

الذي  القرار  صاحب  لدى  مبارشة  يكن 

لدى  األقل  فعىل  العتبار،  كبري  يوليها  ال 

الجمهور املتلقي: 

• فقد استطاعت أن متد املجال العام 
بالعديد من الدراسات األكادميية والكتب 

والتقارير واملجالت املحكمة والدوريات 

الجادة، والتي تطرح عربها أو من خاللها 

العام  الرأي  تهم  التي  الكربى  القضايا 

املغريب والعريب عىل حد سواء. 

من  بالعديد  القيام  استطاعت   •
إما  ال��رأي  واستطالعات  االستبيانات 

أو  حكومية  محددة،  جهات  من  بطلب 

وتفسري  رصد  لرضورة  أو  حكومية،  غري 

رجع الصدى حول هذه القضية املركزية 

أو تلك.

باملؤمترات  تجمع،  أن  استطاعت   •
والندوات وامللتقيات العلمية، بني خربائها 

وبعضا من أصحاب القرار املتنورين، فيام 

قضية  حول  واألفكار  الرأي  تبادل  يشبه 

من قضايا الشأن العام.

أن  خربائها  من  بعض  استطاع   •
السيام  حقيقية،  ضغط  لقوة  يؤسسوا 

من خالل حضورهم املستمر باإلعالم، أو 

بالكتابات املنتظمة بالصحافة، أو بإبداء 

الرأي مبارشة يف قضية من القضايا.

وبرصف  املراكز،  هذه  فإن  بالتايل، 

وإن  بها،  اللصيقة  التسميات  عن  النظر 

مل تستطع اخرتاق مستوى ومجال صنع 

يف  اإلسهام  استطاعت  قد  فإنها  القرار، 

مادة  وتوفري  واملعرفة  املعلومة  إشاعة 

بحثية جيدة ال يستهان بها.

خالصة:

وال��دراس��ات  األب��ح��اث  م��راك��ز  إن 

ومجدية،  فعالة  تكون  يك  باملغرب 

وقادرة عىل التأثري اإليجايب يف السياسات 

وتطور املجتمعات، تحتاج إىل متطلبات 

النجاح يف  عليها  يتعذر  بدونها  ورشوط، 

مهامها. فأوىل هذه املتطلبات؛

البحث  بأهمية  الوعي  ترسيخ   •
كافة  لدى  املعلومات  ومراكز  العلمي، 

يف  الكبري  دورها  وبيان  املجتمع،  أفراد 

الشاملة يف كافة املجاالت:  التنمية  دعم 

والتعليمة،  واالجتامعية،  االقتصادية، 

والثقافية.

لهذه  الالزمة  امليزانيات  توفري   •
بسخاء  عليها  واإلنفاق  العلمية،  املراكز 

املتقدمة يف هذا  الدول  تنفقه  مبا  أسوة 

املجال.

األبحاث  مراكز  استقالل  أهمية   •
عىل  قدرتها  أي  ونتائجها،  قراراتها  يف 

عملها  وم��امرس��ة  بذاتها،  االستقالل 

وصاية  أو  ضغط،  دون  واجتهاداتها 
وتوجيه . 14

عال  بقدر  الدراسات  مراكز  التزام   •
يتحقق  ولن  منجزاتها.  يف  الجودة  من 

رؤية  املراكز  امتالك  بدون  األمر  هذا 

مؤسسة  واضحة  وإسرتاتيجية  وأهداف 

عىل العقل والعلم. كام لن يتأىت لها ذلك 

البرشية  الكفاءات  عىل  االنفتاح  دون 

ذات الجدارة واالستحقاق. 

الخاص  القطاع  إل���زام  أهمية   •
إنشاء  يف  وكبري  فاعل  بشكل  باملشاركة 

ودعم مراكز األبحاث والدراسات.

تواصل  ج��س��ور  خلق  رضورة   •
اإلعالم،  مؤسسات  وبني  بينها  موضوعي 

إلم��داده  املستقل،  اإلع��الم  وتحديدا 

باجتهاداتها وتحليالتها، وكل ما تنجز من 
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إنتاجات جيدة. فضال عن رضورة وجود 

قنوات اتصال واضحة بني مراكز األبحاث 

وصناع القرار؛ فقد ال يدرك صناع القرار يف 

موضوع ما وجود نتائج مهمة لدراسات 

فإن  وبالعكس،  املوضوع.  هذا  ىف  جادة 

ال  قد  األبحاث  مراكز  عن  املسؤولني 

تكون لديهم اآلليات لتوصيل نتائج هذه 

الدراسات إىل من يهمهم األمر.

املواصفات  بهذه  فكر  مراكز  إن 

لصياغة  رواف���ع  تكون  أن  تستطيع 

السياسات الرشيدة والقرارات املؤثرة يف 

املغرب وباقي البلدان املغاربية والعربية 

عىل حد سواء.

14 - امحمد املاليك: األدوار املطلوبة من مراكز الفكر العريب، املجلة االلكرتونية العريب 21، بتاريخ 5 فرباير 2018، ميكن االطالع عليه عىل املوقع االلكرتوين التايل: 

https://arabi21.com/story
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خالد وليد محمود: دور مراكز األبحاث يف الوطن العريب: الواقع الراهن ورشوط االنتقال اىل فاعلية اكرب، سلسلة دراسات صادرة عن املركز العريب لألبحاث   •

https://www.dohainstitute.org :ودراسة السياسات، بتاريخ 01 يناير 2013. ميكن االطالع عليها عىل املوقع اإللكرتوين التايل

http://daharchives.alhayat.com ،مراكز البحوث األجنبية يف املغرب العريب... أي مساهمة لها يف تطوير البحث العلمي؟ مجلة الحياة  •

دينا شريين محمد شفيق ابراهيم: دور وأهمية املراكز البحثية يف صنع السياسة الخارجية،مجلة العلوم السياسية والقانون، صادرة عن املركز الدميقراطي العريب،   •

http://democraticac.de :بتاريخ 4 نونرب 2016. ميكن االطالع عليها عىل املوقع االلكرتوين التايل

د. سامي الخزندار، د.طارق األسعد: دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مجلة القانون والسياسة، صادرة عن جامعة ورغلة   •
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وطأة  عنها  يخفف  أن  الفجر  سجود  يف  ربها  ودعت  الصباح،  من  األوىل  الساعات  يف  السعدية  استيقظت 

الطريق، ويجنبها قطاعه ليك تدرك باكرا مكانها يف طابور الدقيق. لكنها عندما وصلت اكتشفت أنهم استبدلوا 

الطابور بتكديس الخلق يف ساحة كبرية يف انتظار كيس دقيق يجود به ثري عريب. أخربها املقدم باألمس أنه آخر 

كيس ستجود به أيادي املحسن الذي قرر أن يوقف كل أعامل الرب، وينتقل إىل بلد مجاور تجتاحه املجاعة. "آخر 

اليتامى الستة  العبارة. وارتعدت من الخوف وكاد قلبها ينخلع. كيف ستطعم أفواه  كيس دقيق" أرعبتها هذه 

الذين تركهم زوجها قبل وفاته يف انهيار البرئ التي كان يحفرها؟ هذا الكيس الذي تحصل عليه كل شهر تصنع 

به أطفالها رمقهم وهم يستمعون لحكاياتها عن "حديدان  املاء وامللح ويسد  قليل من  منه حساء بعد إضافة 

الحرامي" و"عايشة قنديشة". باتت ليلها تفكر كيف تستغل كيس الدقيق أطول مدة ممكنة إىل أن يأيت الفرج. 

أن  تذكرت  الساحة  زحمة  ويف  الفكر.  أعياها  أن  بعد  لنفسها  قالت  الدقيق" هكذا  من  وأقلل  املاء  من  "سأكرث 

يطرطقوا أرضاسهم  أن  تعودوا  فقد  املضغ  إىل  لهفتهم  األطفال  وينيس  أيضا،  بالغرض  يفي  قد  امللح  اإلكثار من 

وهم يرشبون الحساء بناء عىل نصيحتها. مل يخرجها من دوامة الهم إال وكزة العجوز املسن الذي التصق بها من 

الخلف. رضبته بكوعها وهي ترصخ يف وجهه "قبحك الله من شيخ أال تخجل من شيبتك". مللم لعابه وهو يهمس 

يف أذنها "الشيخ متربع بكيس دقيق إذا تركته وراءك". كانت تهم بااللتفات لفضحه عىل رؤوس األشهاد عندما 

دغدغ اقرتاحه مشاعر بؤسها، فرتددت لحظة وكأنها تفكر يف عرضه فأدرك العجوز ذلك، فتامدى يف حرش جسده 

النحيل امللفوف يف جلباب صوف مرقعة، وهو ينظر بانتعاش إىل امتداد الحشود التي تنتظر. تذكرت املرأة بعد 

الرب ليجود بحصته المرأة يتصيدها.  النساء األرامل عن شيخ مسن يقف يف كل طوابري  أن استسلمت حكايات 

واست نفسها وهي تقول: "رمبا أكون محظوظة ألن هذا العجوز وقع عيل من بني كل هؤالء النسوة، وكم منهن 

تتمنى أن تكون صاحبة الكيس". ازداد إميانها بأنها يف يوم حظها عندما طالعت وجه امرأة شقراء تعرفها جيدا. 

إنها "الحاجة رومية" مالكة بستان العنب بقريتها، والتي اعتادت أن تأيت إىل طابور الدقيق لتحصل عىل كيس 

وتوزعه عىل األرامل. راودها خاطر يف الحني بأن يصبح الكيسان ثالثة وتستأثر بكرم "الحاجة". فنادت عليها بأعىل 

صوتها وأشارت إليها لالقرتاب. نظرت إليها العجوز نظرة انزعاج وقالت: "ماذا تريدين مني؟ أال تستحني؟!  ترسقني 

رشيد عفيف

آخر كيس دقيق
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وتقدمت وسط  كفه  الشيخ من  فأمسكت  لزجة يف ظهرها  بربودة  املرأة  أحست  باسمي".  ثم ترصخني  بستاين، 

الزحام نحو "الحاجة رومية" وقالت لها: "أريد أن أعتذر منك عن كل ما بدر مني". فأجابت الحاجة: "ال يكفي. 

الحشد  أمام هذا  أعتذر لك  أن  "أنا مستعدة  الفرصة، وقالت:  املرأة  فانتهزت  الجميع".  أمام  تعتذري  أن  يجب 

لكن برشط؟" فسألتها العجوز بفضول: ما هو؟ فقالت املرأة: أن تخصيص يل كيسك وحدي. وافقت املرأة الكرمية 

وطلبت من السعدية أن تعتيل الصخرة الوسطى وتعلن اعتذارها. اخرتقت األجساد املزدحمة بحامس وهي تجر 

وراءها الشيخ حتى كادت تخلع كتفه. بدا العجوز وهو يصعد الصخرة مع السعدية الهثا وراءها كطفل يحاول 

االنفالت من عقاب األم املوعود. نادت السعدية يف الجموع وخصت أهل قرية "الجبل األصم" التي جاءت منها 

بالكالم وهي ترصخ: "إنني أعرتف أمامكم برسقة بستان السيدة رومية، وأعتذر منها وأعدها أن ال أكرر فعلتي 

بعد اليوم". تلقف سمُعها اللعنات والسباب الذي جادت به ألسنة بعض الحارضين، وحاولت أن تخفي حمرة 

مألوفا  مكانا حتى سمعت صوتا  العجوز  ولرفيقها  لنفسها  تجد  كادت  وما  الجموع.  تندس وسط  وجهها وهي 

يبرش بقرب الفرج. إنه مجنون الشاحنة الذي يسبق دامئا موزعي الدقيق وهو يصيح: "وصل الخري..وصل الخري". 

هذه املرة بدا املجنون أكرث حامسا وهو يقفز ويضحك وقد ابتلت مالبسه وعال شعرَه الطويل شيب غري معهود. 

عم الصمت الساحة، وأرخى الناس أسامعهم ليأنسوا بصوت محرك الشاحنة وهي تتقدم يف مسالك القرية لكن 

فوق  الرتاب  يذروا  وبدأ  للجموع  لسانه  املجنون  أخرج  األشجار.  أغصان  بني  الريح  غري صفري  تلتقط  مل  أذانهم 

الرؤوس مرددا "هاكم الدقيق.. هاكم الدقيق" ثم ضحك بشكل هستريي قبل أن يسأله الناس: أين الشاحنة يا 

العيدي؟ فتامدى يف ضحكاته وهو يقول: لقد سبحُت يف النهر األبيض.. يف النهر األبيض. شقت السعدية الصفوف 

مهرولة وأفلتت يد الشيخ الذي تبخر وسط الجموع، واقرتبت من املجنون وهي تسأل بلهفة: ماذا تقول؟ أين 

الشاحنة؟ وما كادت متيز كالمه حتى جاء الجواب صاعقا من املقدم الذي حرض مهروال لتفريق الحشود: انرصفوا 

إىل قراكم، لقد انهارت القنطرة وسقطت الشاحنة يف النهر.
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محمد الشاوي 

ق! ق أم �رش �رش

سألني نبيه يف الفصل،عىل هامش الدرس

عن الرشق!

قلت عن أي رشق من الرشق؟

رشق يقض مضجع الغرب؟

أم رشق،هو اقطاعة للغرب!

ويف االنشاء يرغي ويريب!

رشق يومه قصري من الجد والكد!

أم رشق يومه طويل يف الكيد؟

رشق بالقيم يجدي؟

ام رشق يخفي أكرث ما يبدي؟

رشق وثني، يغري بالعزمية

والجد!

ام رشق موحد بالفصام

مريض يهدي؟

رشق بفقره يسدي!

أم رشق بغناه يستجدي؟

رشق بعقله ينري ويهدي؟

أم رشق يف رومانسية بليدة

يضل ويهدي؟

رشق صحا ومل يغف

حري االنس والجن؟

ام.رشق غفا ومل يصح

من سوء الظن؟

رشق عظم تاريخا بنحن االن!

أم رشق قزم تاريخا مجيدا 

يف " كان يا ماكان"؟

فبأي الرشقني تؤمنان او تكذبان؟

قصيدة
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ي كتاب
قراءة �ف

ف ي "كتاب الأخالق" لأحمد أم�ي
قراءة �ف

: وزارة الثقافة والرياضة، دولة قطر( )كتاب الدوحة، العدد 75، أغسطس 2017. النا�رش

)1(

يفرض  ح��ارق  س��ؤال  من  ك��ان  لنئ 

زمن  يف  بإلحاح،  اليوم  طرحه  إع��ادة 

االستهالكية،  بقيمها  الجارفة  العوملة 

دون  نحتاج–  وقد  األخالق.  سؤال:  فهو 

خجل� إىل إعادة القراءة بتمعن يف كتب 

العديد من روادنا يف الفكر والفلسفة من 

أحمد  اإلسالمي:  واألديب  املفكر  طينة 

باب  من  وليس   .)1954  1886�( أمني 

العبث أن تتم إعادة نرشه يف هذا الوقت 

الدقيق من تاريخ األمة العربية.

يذهب  املتميز،  الكتاب  هذا  ففي 

يوضح  علم  األخالق  أن  إىل  أمني  أحمد 

أن  يجب  ما  ويبني  والرش  الخري  معنى 

تكون عليه معاملة الناس بعضهم لبعض. 

كام يرشح الغاية التي ينبغي أن يقصدها 

الناس يف أعاملهم وينري السبيل لعمل ما 

املوضوع،  حيث  ومن  ينبغي)ص10(. 

اإلرادي��ة،  باألعامل  األخ��الق  علم  يهتم 

بفعل  الشخص  التي تصدر عن  تلك  أي 

األخالقية ال  فاملسؤولية  تم  إرادي. ومن 

تكون إال إذا توفر رشط اإلرادة )ص14(. 

اختيار  يف  حرة  الناس  إرادة  أن  ال  ولو 

للتعاليم  معنى  وجد  ملا  وال��رش  الخري 

للثواب  معنى  وج��د  ومل��ا  األخالقية، 

والعقاب واملدح...

يرى أمني، إذا كان القانون ال يستطيع 

والحسد...)ص15(  الكذب  عن  النهي 

فاألخالق تنهى عن ذلك وتسأل اإلنسان 

الحسنات  عن  املكافأة  وتكل  نياته.  عن 

اإلنسان.  ضمري  وإىل  الله  إىل  والسيئات 

لها  أعامقنا،  يف  كامنة  ق��وة  والضمري 

والنهي  الواجب  بفعل  األمر  وظيفتان: 

رقى  اإلنسان  رقى  وإذا  الرش.  فعل  عن 

يف  النظام  تقدر  التي  واألم��ة  ضمريه. 

أشد  أبناؤها  يكون  كبريا  تقديرا  الحياة 

إحساسا به، وضامئرهم أقوى يف املطالبة 

باتباعه )ص21(.

االجتامعية  بالحالة  يتأثر  الضمري  إن 

لألمة وعرفها ودرجة رقيها ودرجة عقل 

وعمل اإلنسان. وكلام ارتفعت درجة علم 

ينمو  والضمري  ضمريه.  ارتقى  اإلنسان، 

)ص24(.  باإلهامل  ويضعف  بالرتبية 

البالد  قوانني  من��وه  عىل  يساعد  وم��ام 

الصالحة )ص24(.

كام يذهب أحمد أمني إىل أن الحكم 

بأنه  األخالقي هو أن تحكم عىل اليشء 

إال  الحكم  هذا  يصدر  وال  رش.  أو  خري 

إرادة  تكن  مل  فام  اإلرادية،  األعامل  عن 

ة أحمد من�ي
إعالمي وباحث
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الحكم  ويجب  أخالقي.  حكم  يصدر  ال 

بأنه خري أو رش نظرا لغرض  العمل  عن 

)ص29(. لنتيجته  نظرا  ال  منه  العامل 

أو  نافع  بأنه  الفعل  وعليه فالحكم عىل 

أخالقيا.  حكام  ليس  لنتائجه  تبعا  ضار 

حسب  الباحثون�  رأى  الصدد،  وبهذا 

أمني� أن الحكم األخالقي تدرج يف الرقي 

العقل  إىل  العرف  من  الناس  بتدرج 

األخالقي  الحكم  فأصبح  واالس��ت��دالل. 

ينبني عىل مبادئ تصلح لكل أمة يف كل 

عرص)ص36(.

من  أمني  أحمد  قدمه  مام  بالرغم 

يقر  فهو  األخالقي،  الحكم  حول  رشوح 

"املقياس  حول  يتفقوا  مل  الباحثني  أن 

األخالقي" ومل يجيبوا عىل األسئلة املاضية 

جوابا واحدا، فقد تعددت فيه املذاهب 

السعادة  "مذهب  فريق  فريى  )ص42(. 

يطلب  أن  اإلنسان يجب  أن  الشخصية" 

أعامله  يوجه  وأن  لشخصه  لذة  أكرب 

فعيبه  ولذلك  )ص44(.  عليها  للحصول 

الكبري يف نظر منتقديه هو أنه يجعل من 

أصحاب  ويذهب  أنانيا(.   ( أثرا  صاحبه 

ما  أن  إىل  العامة"  السعادة  "مذهب 

ينبغي أن يطلبه اإلنسان يف الحياة ليس 

سعادته الشخصية، وإمنا ينبغي أن يطلب 

أكرب سعادة للناس )ص48(.

السعادة  مذهب  من  النقيض  عىل 

مذهب  يوجد  أمني–  يقول  بفريقيه� 

املؤمنون  يرى  الذي  )البصرية(  اللقانة 

باطنة  قوة غريزية  إنسان  أن يف كل  به 

مبجرد  والرش  الخري  بني  بواسطتها  مييز 

النظر)ص53(. وهو مسؤول أمام ضمريه 

ومسؤول  األخالقي  القانون  طاعة  عن 

أمام الله. ومن جانب آخر، يبني الكاتب 

واملجتمع،  الفرد  بني  تالزمية  العالقة  أن 

كل  حياة  يف  األعىل  املثل  أهمية  ويربز 

شخص.

روح  اإلنسان  يف  الجيد  املثل  يبعث 

العمل ويزيد يف نشاطه وقوته، ويصحح 

إىل  ص74  )م��ن  األش��ي��اء  ع��ىل  حكمه 

الحق  سؤال  إىل  أمني  ويتطرق  ص78(. 

 " حقا   " يسمى  لإلنسان  فام  والواجب، 

وإذا  )ص81(.  "واجبا"  يسمى  عليه  وما 

امللزم بحامية  الوضعي هو  القانون  كان 

حق كل واحد، فإن القانون األخالقي هو 

من يلزم صاحب كل حق باستعامله فيام 

ال يرض الناس. ويبقى االتصال الوثيق بني 

الحق  فكرة  أساس  هو  واملجتمع  الفرد 

الحرية  كانت  وإذا  )ص83(.  والواجب 

نظر  تقييدها يف  بد من  فال  للفرد،  حق 

عىل  القدرة  هي"  فالحرية  أمني،  أحمد 

عمل كل يشء ال يرض بالغري" كام يعرفها 

"إعالن حقوق اإلنسان" الصادر يف فرنسا 

سنة 1789 )ص85(.

األخالق  علامء  من  أن  أمني  يوضح 

واجبات شخصية  إىل  الواجب  قسم  من 

إلهية.  وواجبات  اجتامعية  وواجبات 

واجبات  قسمني:  إىل  آخ��رون  وقسمه 

محدودة، ميكن أن يكلف بها األشخاص 

قانون  يف  توضع  أن  ويجب  السواء  عىل 

ميكن  ال  محدودة،  غري  وواجبات  األمة. 

اإلحسان  مثل  األمة  قانون  يف  وضعها 

)ص89(.  مقداره  تعيني  ميكن  ال  ألنه 
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أ�  راقية:  دروس  ثالثة  أمني  لنا  ويقدم 

أجل  من  بالتضحيات  الواجبات  ارتباط 

خري اإلنسان.ب� رضورة استعامل العقل 

حب  يف  )املغاالة  األث��رة  ج�  والتفكري. 

أسباب  أهم  من  وهي  والجهل،  الذات( 

الوقوع يف الرذائل.

يعرف  واألخ��ري،  الثامن  الفصل  يف 

الطيب.  الخلق  بأنها  الفضيلة  الكاتب 

اعتادت  فإذا  اإلرادة".  "عادة  والخلق 

الصفة  هذه  سميت  طيبا  شيئا  اإلرادة 

غري  هي  والفضيلة  )ص123(.  فضيلة 

أما  نفسية  صفة  فالفضيلة  الواجب. 

وتختلف  خارجي.  عمل  فهو  الواجب 

الفضائل وقيمة كل منها باختالف األمم 

واألزمان. وما ميكن قوله إن الناس جميعا 

مطالبون بفضائل عامة من صدق وأمانة 

وعدل وتعاون )...(.

)2(

ومضامني  نبيلة  قيم  من  تقدم  ما 

يوحي  أمني  الباحث  كتاب  يف  مستفزة 

هامة  استنتاجات  ث��الث��ة  بتسجيل 

التالية:

الــمــســؤولــيــة  ســمــو  أول: 
المسؤولية  ــىل  ع ــة  ــي ــالق الأخ

القانونية

قامئة  القانونية  املسؤولية  تكون  ال 

املادية  األدل��ة  للقضاء  توفرت  إذا  إال 

امللموسة عن فعل ما. فاإلنسان كام جاء 

يف الكتاب يسأل أمام القضاء إذا خالف 

قانون البالد. لكن، ال يستطيع القانون أن 

مينع الناس من الكذب والحسد... وعىل 

املسؤولية  فنطاق  ذل��ك،  من  العكس 

األخالقية واسع، حيث إن األخالق تنهى 

عن النفاق والكراهية وتنهى عن أكرث من 

ذلك. فيشعر من ترىب عىل الخلق الحسن 

باملسؤولية األخالقية ويخاف معاقبته من 

طرف ضمريه ومن الله. كام أن األخالق 

تسأل اإلنسان عن نياته.

ر�رت  نسان  الإ ر�رت  كلما  ثانيا: 
ه ثم أخالقه. ضم�ي

إذا كان الضمري هو تلك القوة الكامنة 

يف أعامق أنفسنا التي تأمرنا بفعل الخري 

والقيام بالواجب وتنهانا عن فعل الرش، 

والعلم.  بالرتبية  ينمو  الضمري  هذا  فإن 

وامل��درس��ة  ل��ألرسة  أن  يعني  م��ا  وه��و 

تربية  يف  جسيمة  مسؤولية  والدولة، 

الحسن  الخلق  عىل  والشباب  النشء 

عىل  أمني  أحمد  مع  ونتفق  وتعليمه. 

عىل  تساعد  الصالحة،  البالد  قوانني  أن 

وتشارك  سلطانه  يف  وتزيد  الضمري  منو 

األخالق يف األمر بالخري.

ثـــالـــثـــا: تـــالزمـــيـــة الــحــق 
والواجب.

يقدم الباحث أحمد أمني قاعدة من 

الحق  تالزم  وهي:  املواطنة  قواعد  أهم 

والواجب. هذه التالزمية تجعل من حق 

املواطن عىل الدولة أن توفر له العدالة 

القانون  أم��ام  وامل��س��اواة  االجتامعية 

أداء  منها  واجبات  عليه  وتفرض   )...(

عن  والدفاع  القانون،  واحرتام  الرضائب، 

حوزة الوطن.

)3(

يف الختم، نعتقد أن "كتاب األخالق" 

أن  يؤكد  وهو  ق��راءة،  من  بأكرث  جدير 

معنا  يحيا  م��ازال  أمني  أحمد  الباحث 

نختلف.  أم  معه  نتفق  س��واء  بفكره 

موقعه  من  كل  جميعا،  اليوم  ويدعونا 

وانطالقا من مرجعيته الفكرية، إىل طرح 

والعوملة،  األخ��الق  بني  العالقة  أسئلة 

واملواطنة،  األخ��الق  والرتبية،  األخ��الق 

األخالق  االجتامعية،  والعدالة  األخالق 

والوحدة العربية... يف زمن ترشذم الذات 

العربية.
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