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 عشر التاسع القرن فرنسا في التقدم فكرة

 أو

   مفهوم"الدور"و" التقّدم" نظريّات بين" اإلصالح" مفهوم

 .واالنحطاط

 

 

  صارما تحديدا علينا تفرض التي هي اإلصالح مفهوم بها يتسم التي المعنوية الفضفضة إنّّ

   الفرنسي عشر التاسع القرن في تحّددت مثلما ولمقّوماتها"  التقّدم فكرة"  ةعبار تعنيه لما

 التحديد هذا ومثل.  الزمن ذلك في العظمى القوة هذه الحتالل  تعرضت  المغرب بالد ألن

 أخريين لنظريتين  التعرض  علينا يفرض

 

   

 ".واالنحطاط"الدور" نظريتا هما به  عالقة في أحيانا هما

 ".الدور" بنظريّة فلنبدأ

 وعندما  الطبيعة في التغيّرات ومالحظة الواقع أساسه تصّوري استخالص هي نظرية كل إنّّ

 فترة الموجودات من موجود أي  حياة مستوى في يالحظ التغيّرات هذه في المرء يتمّعن

 من موجود أي في المسار هذا يتكّرر و بالموت تنتهي شيخوخة فترة ثم شباب فترة و والدة

 .له نهاية ال ما إلى الموجودات هذه



 

 

 ما في الحظ أن سبق لما تأكيدا يرى الفرد اإلنسان إلى نظره المرء يحّول عندما حتّى و

 بالفترة شبيه فشباب والدة: نفسه للمسار يخضع الفرد أن اإلنسانية، غير بالموجودات يتصل

 ثانوي دائري مسار نفسه الدائري المسار هذا ضمن يوجد و.فموت فشيخوخة فكهولة الذهبية

: 

 شيء ال. بالبرد ونحسّّ وننام نستيقظ: نفسه الشيء دائما ونرى نفسه الشيء دائما نكّرر إننا"  

 النهار يتبع والليل. منــه انتهينا أنّنا لنا بدا ما نواصل.ندور حيث الحلقة مثل مثلنا أبدا ينتهي

 كلّّ بكره أحيانا نشعر أننا حتى البتّة جّدة وال .لتعود إال تمرّّ ال األشياء إن. الليل يتبع والنهار

 (Delvaiie , Essai                                            Op.cié , p57) 1" شيّ 

 توجد أنه الواقعية الظواهر بهذه المتعلقة المالحظات هذه من يستخلص قد المرء إن   

 يعدو ال كاملة( األديان فالسفة عند) إلهية أو ( الوثنيين اليونان فالسفة عند) طبيعية ميتافيزيقا

 من فترة في يبدو بما لالحتفال عندئذ مجال فال تجلياتها من يكون أن العالم في يحدث ما

 على ينطبق الفرد اإلنسان على ينطبق ما و.زوال الى ألنه ازدهار  زمن أنه  الحياة فترات

 الموت من اقترابه عند الفرد نساناإل ينتحب أن إذن العبث فمن الحضارات من حضارة كل

 أن إلى منطقيا ذلك يقوده أن فيجب الخاصة بحياته يتعلّق ما في السلوك هذا سلك إن ألنه

 .سنة كل من الخريف فصل حلول عند ينتحب

 عصرا يبكي الذي البشري" العمى" هذا استغراب أيّما يستغربون الدور بنظرية القائلين إن

 إن و حتى العصور دورة اكتمال بعد سيعود نفسه الذهبي العصر هذا أن الحال و ولّى ذهبيا

 :أن ذلك انفجار أو لطوفان عليها من و عليها ما و األرض تعّرضت

 سبق ما وكل. لألشياء وتجديدا تغييرا باألحرى سيكون ولكنه تدميرا يكون لن  االنفجار هذا" 

 على سيتجّدد شيء وكل كان أن بقس ما ثانية مّرة سيكون والعالم جديد من سيحدث حدث أن

 الصفحة ،  نفسه المرجع")ينتهي أن البتّة إمكانه في ليس الجديد التكّون  وهذا نفســه النسق

 اآلن قبل العام المرجع ذكرت اذ الصفحة مرة كل في أذكر لن  وأنا نفسها

) 

 عودة أعلن و األزمنة تعاقب فكرة وعى.(م.ق 19-70) المثال سبيل على الروماني فرجيل إن

 يدخل سياسي مفّكر فهو عصره سمة أنه رأى الذي الحديدي العصر بعد الذهبي العصر

 التي الكمال قابلية بفكرة يقول ال ألنه الزمن إلى" الدائرية النظرة"ب القائلين ضمن ضرورة

 أفضل هو ما تصّور اإلمكان في ليس"  أن ذلك"المتفائلة التقّدم نظرية" في مركزية فكرة هي

 " كان ّمام

  الروماني مثل" بالدائرية" القول في  مذهبه يذهبون من و فرجيل عند االكتمال إن

 أنه بمعنى سلفا محّدد اإلمكان هذا فإن ممكنا، كان إذا( م.ق 98-55)  Lucrèceلوكريس

 جرى الذي الحوار في  لوكريس نرى لذلك و نقيض دورة تعقبها أن من بدّّ ال دورة نهاية

 يكره و حّدين ذي برهان في الرجل  يسجن" الموت من المرتاع  الرجل و الطبيعة بين"

 في نفسها السابقة بالحياة ليقنعه مصلحته غير في كالهما بديلين من واحد اختيار على الرجل

 تتبّدل قد إذ حتميّا تعاقبا الحياة فترات  مختلف فيه تتعاقب الحق دور في أي األيام مقبل



 

 

 هو الذي"  حجاب وراء من" الحاكم القانون هذا هو يتبدل أن يمكن ال ما لكن و الحياة مظاهر

  ثابت ألنه يتبّدل ال الذي اإللهي أو الطبيعي القانون

 أن أحد يظنّن فال الجواري و العبيد على قامت قد القديمة الحضارات من حضارة كانت إذا و

 قد إنها: حقيقة الواقع هذا تلغي سوف تحّرر، مظاهر من عليها بدا مهما الالحقة، الحضارات

 جديدة،في بألوان إن جواري،و و عبيدا المرء فيرى واقعا أمرا تقّره سوف لكنها و قوال تلغيه

 ..المثال سبيل على العشرين و الخامس القرن

 بقابلية تقول ال فهي التعاقب بفكرة تقول كانت إذا نظرة ، إذا هي الزمن إلى الدائرية النظرة

 .الكمال

  سبق عما عبروا من ضمن اإلسالمية الحضارة في يوجد ليس و

 : المعري العالء أبى من أفضل

 شاد ترنّم أو باك نوح            واعتقادي ملّتي في مجد غير

 و

 خمس بصـــــالة محمد جاء و           عيسى قام و فزال موسى دعا

  أمس و دغ بين الناس أودى و              هـــــذا غير دين يجيء قيل و

 شمـــس و قمر من تخليك فما               أمــــر دنيــاك من كان مهما و

 تمسي و عجائبها في تصبح و                شـبيـــــــه بأولــها آخـــرها و

 قابلية لفكرة فيها أثر ال لكن و فيها لبس ال واضحة المقطوعة هذه في التعاقب فكرة إن

 في يحدث فما المطاف نهاية في  شيء كل في المتحكمة هي ةالطبيع أن ذلك  االكتمال

 .تجلياتها من تجلّيا إال ليس األرض

 بالماضي االحتفاء مظاهر من النفور" الزمن دائرية" بفكرة األخذ ،عن منطقيا ينجّر، مما و

 الفرنسي التصنيف حسب"االنحطاط نظرية" تسلك ما  غرار على مفقود فردوس في المتمثل

 ثم من و" التقّدم نظرية" عليه تقوم الذي  أفضل مستقبل في األمل وغياب عندنا" فيةالسل" أي

 مدينة" تأسيس إلى تدعو مؤلفات على" الدور نظرية"ب القائلين عند تجد أن يعسر فإنه

 على العمل الى تدعو  كتابات أو. مور توماس و" أفالطون جمهورية" غرار على" فاضلة

 يأخذون من دعوات  غرار على الحضارات من حضارة في المشرقة الفترات استعادة

 أنه مثلما الماضي في به االحتفال يستأهل شيء أخرى،ال بعبارة ، ألنه".االنحطاط نظريّة"بـ

 على يجب كان إنه بل لتحقيقه جهده قصارى المرء يبذل أن يستأهل المستقبل في شيء ال

 : العتاهية أبي بيت بصدر يأخذ أن المرء

 "للخراب وابنوا لموتل لدوا"

 أن ذلك شعارا( المسعدي محمود التونسي صاغها مثلما") سيزيف أسطورة" من يتخذ أن أو

 " غيالن" فلسفة تهافت المطاف نهاية في ستثبت" ميمونة" فلسفة

 التربة عن يتساءل ال أن عصرنا في لباحث يمكن ال الدور فلسفة مثل متشائمة فلسفة إن

 .التاريخية الفترات بعض في بظهورها تسمح التي السياسية و االجتماعية

 إمكان في أمل كل فقدان و االجتماعية الفوضى بغلبة تتميز أن البد التاريخية الفترات هذه



 

 

 الوضع هذا مثل تغيير

 االجتماعية التربة تتهيأ الوضع هذا تغيير إمكان في أمل بارقة ظهرت أن حدث إذا و 

  قلنا كما أي االنحطاط بنظرية اآلخذة الفلسفة هي جديدة تاريخلل فلسفة بذور إلنبات السياسية

 ". نضال فلسفة" ألنها"  السلفية"

 من وتحذر ناحية من" الدور نظرية"  ترفض التي   هذه االنحطاط فلسفة مالمح هي فما

  ؟ خاصة للديانات نسفا فيها ترى التي" التقّدم نظريّة"  مقّومات من عدد من ثانية ناحية

 من تتخذ ال أنها بمعنى قومية أي خاصة فلسفة أنها القديمة" االنحطاط" فلسفة ميزاتم من

 رقعة على و األقوام من قوم على ترّكز بل لها مرجعين البشري التاريخ من و اإلنسانية

 على القدماء واليونان القديمة فلسطين في اليهود على يركزون فاليهود األرض من محددة

 السابع القرن في اإلسالمية الدعوة و الفتح عرب على المسلمون العرب و القديمة اليونان

 بنظرية القائلين عكس ،على يتصفون االنحطاط بنظرية هؤالء من القائلين كل و الميالدي

 تاريخهم فترات من ما فترة في وجد" مفقود فردوس" استعادة أجل من الدور،بالنضال

 .مزدهر و مزهر و زاهر ماض إلى ألليما الحاضر قياس إلى دائما الخاص،ويميلون

 منذ نعثر أننا بدليل  سواء حد على الشرق و الغرب في ، اذا الجذور، عريقة الفلسفة هذه

 هيزيود اليوناني الشاعر نعد أن يمكن و.عنها معبرين على الميالد قبل الثامن القرن

Hésiode  حقب أربع إلى تاريخال قسم إذ" االنحطاط نظرية عن المعبّرين أفضل من واحدا 

 جسدا األول من أحطّّ فظّّ جنس فيها ساد حقبة تلتها قد و.سعيد كامل ذهبي جنس أولها في ساد

  االنحطاطي المسار يتوقف ثم.  خصيم و قاس برنزي جنس خلفه أخالقا و

 درجة بلغ حديدي جنس خلفه ما سرعان اآللهة أنصاف و األبطال من  جنس والدة شهدت

 في سيحدث بما التنبؤ عن اإلحجام إلى هيزيود بـ دفع لؤم على فكان ألصلا فساد من قصوى

 " .األيام مستقبل

 شكل في اإلسالمي التراث في عنها معبرين نجد هذه" االنحطاط و"  الذهبي األصل" نظرية 

 الذين المسلمين الفالسفة مناقضة في يكتب الغزالي فهذا"  األجداد  بأديان القناعة" إلى دعوة

 : خاصة اليوناني أرسطو نهج التفكير في وانهج

 باعتقاد تجّملوا... أجدادهم و آباؤهم درج عليه و أوالدهم و نشؤهم اإلسالم غير على جري" 

 رأيت فلّما...اآلباء بأديان القناعة من استنكافا و والدهماء الجماهير مسايرة عن ترفّعا... الكفر

 ")الكتاب هذا لتحرير دبتانت األغبياء هؤالء على نابضا العرق هذا

" المفقود الفردوس"أو" الذهبي العصر"فترة يحصر المتقدم الشاهد ذلك يبين مثلما فالغزالي

 فترة لحقها ما يعدّّ و" اآلباء أديان" فترة هي المعالم محددة فترة في و مخصوص قوم في

 بمعنى" الكفر باعتقاد تجّملوا" فالسفة فيه ظهر حّدا عصره في الرداءة من بلغت انحطاط

 العقائدي الخط عن حادوا أو" اآلباء" عن السابقين" الوثنيين" اليونان بالفالسفة اقتدوا إما أنهم

 . بعينها الهرطقة هو نظره في ذلك و" اآلباء أديان" خط هو الذي األمثل

 التصدي على الغزالي عزم في" االنحطاط  نظرية" بها تتّسم التي المقاومة سمة تظهر و

 انتدبت" إذ" األغبياء هؤالء على النابض الحماقة من العرق هذا" منها و عصره ئلمساو



 

 

 دون من و طويال الحديث هو لغة التهافت و" الفالسفة بتهافت" المسمى" الكتاب هذا لتحرير

 . الضوء في الفراش اندفاع يشبه أعمى اندفاعا االندفاع أو ضرورة

 أثر ال التي الدور مدرسة ضمن مندرجا يكون أن نع تماما تبعده الغزالي لدى النضالية هذه

 عن الغزالي أبعد ما إذ الغايات من غاية تحقيق أجل من النضال روح ثم من و لألمل فيها

 .مثال المعري

 هذا في فإنها الدور بمدرسة  التناقضية عالقتها في  رأينا ما على المدرسة هذه كانت إذا و

 النضالية السمة وهي"التقدم نظرية" و بينها توّحد التي  السمات من بواحدة تتّسم   المجال

 ذلك سنتبين مثلما نقيض طرفي على تقعان التقدم و االنحطاط نظريتي أن من  الرغم على

 جمعاء البشرية مجالها التقدم البحث،فنظرية هذا من الالحقة الصفحات في أكثر بوضوح

 الخاصة الجغرافية الحدود و الخاص ينالد و الخاص للعرق تجاوزا نفسها تريد أنها بمعنى

 إشكالية على تركز هي أي األمم من أمة بخالص المهووسة االنحطاط نظرية عكس على

 .  الحديث التعبير هذا صح إن" اآلخر و األنا" بين العالقة

 نظرية والدة تفّسر سياسية و اجتماعية ظروف أي:مشروعا التالي السؤال يبدو هنا من و

 ؟ انبعاثها أو تواصلها أو االنحطاط

 أنها رأينا التي الظروف هذه مثل تماما أزمة ظروف إال تكون أن يمكن ال الظروف هذه إن

 االنحطاط فكرة أن هو النظريتين بين يميّز ما أن إذ انبعاثها أو الدور نظرية ظهور وراء تقف

  انشدادا أكثر هي الدور نظرية أن حين في فّعال و صارم الغالب في ديني منطق إلى مشدودة

 .فعال و صارم طبيعي منطق إلى

 كل عند إصالحية أي مناضلة تكون أن إال سبق، لما نتيجة ، االنحطاط لنظرية اذا يمكن ليس

 لها،عن فقريا عمودا اإلصالح من تتّخذ التي هي و ، اذا يميّزها الذي فما األمم و الشعوب

 لها؟ فقريا عمودا اإلصالح من اطاالنحط نظرية مثل تماما تتخذ التي التقدم فكرة

 شبيهة التقدم نظرية في اإلصالح فكرة و" االنحطاط نظرية" في" اإلصالح فكرة" عالقة إن

 القرن في إال نهائيا بينهما الفصل يحدث لم Jumeaux siamois سياميين توأمين بعالقة

 الفترة هذه قبل اإلصالح فكرة أن ذلك التحديد وجه على والفرنسي األوروبي عشر التاسع

 أوروبا في فولتير و لوثر فيها يتساكن أن يمكن التي بالخيمة شبيهة فضفاضة فكرة كانت

 بمقومات  1910  سنة للدولة أطروحته في دلفاي جول  الفيلسوف   مّدنا ولقد مثال الغربية

 : حبنجا هذه" الجراحي الفصل عمليّة" تتحقق حتى" التقّدم فكرة" في تتوفّر أن وجب خمسة

 على سنقتصر ونحن. يبرزها أن للتحليل يمكن كثيرة أفكارا يتضمن 1التقدم مفهوم إن"

 يالحظ فهو التقدم عن المرء يتحدث فعندما 2التعددية فكرة األمر بداية في فمنها: إليها اإلشارة

 لنا تظهر التعددية هده. بينها مقارنة يعقد و والحضارات والعصور األحداث من كبيرا عددا

 عن فتتولد وحضارته اليوم بأحداث وحضارته الماضي أحداث فنقارن الزمني المظهر في

 بيان إلى نسعى إننا بل اتصال عالقة المتعاقبة الظواهر بين نقيم ألننا 3التعاقب فكرة دلك

 نكتشف أننا إلى إضافة سيكون ما كان ما لتأثير تعرض وقد يحمل إنما كائن هو ما أن كيف

 في وجد قد يكن لم لما معينة لحظة في ووالدة حركة توجد وأنه كائنا أصبح قد يكن لم ما أن



 

 

 لنا يبدو ال جديد هو ما فان وأخيرا5 والجـــدة 4التغيــــر فكرة هي هذه إن.  السابقة اللحظة

 أيضا هو وإنما كان لما فحسب مغايرا ليس بأنه عليه نحكم فنحن.كان ما كان وصف ألي قابال

 (1")جّدة و استمرار و تتابع وجود من تقدم يكون حتى إذن بد ال إنه.6منه أفضل

 التقدم فكرة إشكالية تتّضح حتى أطول منا توضيح إلى تحتاج المكتنزة الفقرات هذه إن   

  كامال اتضاحا

 ؟"الترقي" و" الجدة" و" التواصل و" التعاقب"ب" دلفاي" يعني فماذا

 

 أمران هما تاريخها فلسفة في والخوض سانيةاإلن بالحضارة القول أن يعني التعّدد إنّّ

 يفسر واقع هذا و قديما الضعيف التقني و العلمي التطور مستوى إلى نظرا تاريخيا متأخران

 الحضارات هذه من ما حضارة عن المعبرين اعتبار و القديمة الحضارات تعّدد

 المقارنة أن أخرى رةبعبا أي ضمنها يدخلون فال غيرهم أما جمعاء  اإلنسانية أنهم أنفسهم 

 هذه على يغلب ما كثيرا و ضعيفة حدود في إال ممكنة تكن لم الخاصة الحضارات بين

 .الحضارات من غيرها مثالب تعداد و الخاصة الحضارة تمجيد فة  المقارنة

 لفيلسوف الممكن من أصبح فقد اكتشافات من عنهما نتج ما و العلم و التقنية تطور بعد أّما

 و بلده في يعيشها التي التاريخية الحقبة بين  الخاصة حضارته ضمن يقارن أن الأو التاريخ

 ثانيا،بعد يقارن أن و السابقة الحقب على حقبته" تقدم" إلى بذلك فتفطن الحقب من سبقها ما

 اكتشاف من مّكنه مما الحضارات من عداها ما و حضارته بين الجغرافي، العقل أفق اتساع

 قاعدة تمثّل أن يمكن مشتركة قواسم اعتبرها هذه االلتقاء ونقاط اختالف طنقا و التقاء نقاط

 ...اإلنساني إلى الوطني العام،و إلى الخاص إنسانية،تتجاوز حضارة عن للحديث منها ينطلق

 نتيجة نفسها هي التي المقارنة نتيجة هما  اللتين التعاقب و التعّدد فكرتي بين تالزم إذن يوجد

 المؤلفات في بحثنا لو و المعرفي و التقني المستويين على تقّدم من لبشريةا إليه وصلت ما

 قريب بمعنى لكن و التعاقب فكرة على لعثرنا الزمن إلى الدائرية النظرة ضمن تندرج التي

 هذه من ترجى غاية ال إذ شواغلها من شاغال تعد ال المقارنة فكرة أنّّ إال الفصول تعاقب من

 .المقارنة

 لكن و التعدد و التعاقب بفكرتي تقول أيضا فهي" االنحطاط فكرة" على القائمة رةالنظ أّما

 دين" إلى األديان من دين تجاوز مثل العام إلى الخاص تجاوز ليست القول هذا من الغاية

 معاني من الخصوصية تعني ما بكل  الخصوصية هو بقائها و وجودها شرط أن إذ" إنساني

 .الغزالي حامد أبي تعبير حد على" اآلباء  ندي" و السلفية و األصالة

 بفكرة القائلين إلى بالنسبة المقارنة أن حين في الخاص تأكيد إلى تقود إليها بالنسبة المقارنة إن

 تعبيرها تجد التي" الكسموبوليتية" من نوع إلى يطمحون فكأنهم العام تأكيد إلى تقود التقدم

 " العولمة"بـ يسمى ما في اليوم

 مقّومين إضافة وجب لذلك التقدم فكرة معالم لتوضيح تكفيان ال التعاقب و التعدد رتيفك إن

 الفصل يصعب متالزمان مقّومان هما و.والترقّي التواصل  فكرتا هما مقوماتها من آخرين

 ذلك التقدم فكرة يتضّمن ال قد التعاقب بفكرة القول ألن توضيحية بيداغوجية ألسباب بينهما



 

 

 فترة الفرد حياة في يعتبر ما فإن الفرد بحياة الحضارة أي البشري الجنس حياة هناشبّّ إذا أننا

 هذا يخلف الذي فالطفل ترق البشري الجنس حياة في هو إنما انحطاط و ضعف و شيخوخة

 و األب مكتسبات يرث لكنه و آلدم تكرار كأنه و الصفر من مساره يبدأ ال الشيخ الفرد

 هكذا و. الحياة مشعل الالحق إلى منهم السابق يمّرر متسابقين بإزاء المرء فكأن األجداد

 من حققه ما سبقه من جهد دون من حقّق أنه يدعي ،أن الالحق إمكان في فليس دواليك

 .مكاسب

 يتعثر قد و عالمي  إنساني بشري السباق هذا و مختلفة أجناس إلى ينتمون المتسابقون هؤالء

 القانون لكن و األرض بقاع بعض في و الفترات بعض في[ الحضارة سير أي] السباق

 التقدم بفكرة القائلين نظر في اإلمكان في ليس طبيعي قانون هو السباق هذا في المتحكم

 .،تجاهله

 

 

 

 

  الثاني الفصل

 التاسع القرن نهاية حتى الغرب  بالد في التقدم فكرة مسار

 

  بالمفاهيم يتّصل ما في  تطّورا عشر والتاسع عشر الثامن القرنين في الغربية أوربا شهدت

 بقدم القول يرفضون من عدد وتكاثر السابق الباب في لها تعرضنا التي المفاهيم منها وخاصة

 فكرة" كانت إذا أنه ذلك التقدم و اإلصالح فكرتي بين المرادفة يرفضون مثلما" التقدم فكرة" 

 من فترة في الحضارات كل و نالبلدا كل تعرفه مترد وضع من شكوى عن ناتجة" اإلصالح

 لتاريخ ال البشري للتاريخ فلسفة أوال فهي المعالم محددة" التقدم فكرة" فإن حياتها فترات

 هذا فهم ضرورة على وجوبا تقوم هي و الحضارات من حضارة أو الشعوب من شعب

 في يةاإلنسان الحضارة عثرات رغم ، يتدرج تطوريّا فهما وجوهه جملة في البشري التاريخ

 من تلك أو البقعة هذه في تلك أو األمم من بأمة الخاصة الحضارة هذه في أي أجزائها بعض

 اتجاها" لغويا يفيد الذي التقدم لفكرة الخاص الفهم بهذا وهم" . تقدميا" تدّرجا ، األرض بقاع

 أنه يرون ال الحركة و التحرك يفيد معنى يتضمن ال الذي" اإلصالح" عكس على" السير في

 التاسع القرن خاصة و األوروبي عشر الثامن القرن من بداية إال التقدم لفكرة التأريخ يمكن

 في تحقق ما بسبب الناس عامة عند حتى فيها يشكك من القرن هذا في يوجد  يعد لم  اذ عشر

 ...                             الخ اقتصادية و تقنية و علمية مكاسب من الغربية أوروبا

 من عشر الثامن القرن في ولدت التي التقّدم فكرة اكتسبت ما نبرز أن اللغو من أنه شكّّ ال" 

 والخطباء والصحافيون فالفالسفة.القرن بها فاض اذ عشر التاسع القرن في فرنسا في أهميّة

" التقّدم: سبنسر حّول فقد فرنسا خارج أّما)...( ويستغلّونها ويعبدونها ويثبتونها بها يعّرفون

 مبتذال شيئا وأصبح الشعبيّة على أيضا ولكن فحسب المجد على ال التقّدم  وحاز ميتافيزيقا الى



 

 

 التقّدم فهم النحو هذا وعلى. متهافتة ملتبسة شعبيّة أحاديث ، العادة جرت مثلما عنه تدور

 أو المثل من ضربا أصبح التقّدم وكأنّّ التقّدم نحو سير عن الحديث ووقع" حضارة" بمعنى

 التاسع القرن أثناء في الفرنسيين االه انه القول ويمكن.االها أصبح لقد)...(.ميتافيزيقيّا دأمب

 والجحيم الشعبي اللعن مصيرهم فكان به كفروا الذين" للتقّدم المعارضون" أّما. عشر

 " تخطئة والى مسبّة الى ذاتها حدّّ في أسماؤهم وتحّولت

 في إال"التقدم، فكرة" و" اإلصالح فكرة"لفكرتين،ا بين فصل عن ، عندئذ ، الحديث يمكن ال

 االبستيمولوجية القطيعة يشبه ما وقع الظرف هذا ففي الغربية أوروبا هو معين زماني ظرف

  مفهوم بسيادة نهائيا يأفل أن الفضفاضة" اإلصالح فكرة" نجم كاد إذ

 الفتوحات تتكاثر لم لو اممكن يكن لم قضما اإلصالح فكرة التقدم مفهوم قضم لنقل أو"  التقدم"

 الفرنسية الثورة ليست و. الغربية البلدان في االجتماعية و االقتصادية التحوالت و العلمية

 لفكرة تجسيدا إال البرجوازية بالثورة البعض فيسميها صفاتها تكثر التي المثال، سبيل ،على

 . فرنسا في التقدم

 إن.السابقة المختلفة أو المضادة الفكر لزوا يعني أن جديدة فكرة النتصار يمكن هل ولكن

 ما كثيرا و. المنظرين فكر تطابق ال المجتمع حياة ألن ذلك بعكس تقول التاريخية التجربة

 األفكار فتطور الجديدة الحضارية التجارب تعثر عند خاصة قوتها القديمة الفكر تستعيد

( األفراد و) المجتمعات مثل تماما التراجع، يعرف ال تصاعدي خطي بشكل يتم ال الحضارية

 .خطيرة أزمات حياتها في تشهد التي

 القرن وبداية عشر الثامن القرن نهايات منذ ستبدأ التي أوروبا أن هي هنا، القول، خالصة

 على بورمون دي لويس وحملة 1798مصر على بونابرت لويس حملة عشر التاسع

 فلسفة مستوى على و عموما يالسياس الفكري المستوى على هي إنما( 1830)الجزائر

" األمم ثروة أسباب و طبيعة في أبحاث" كتاب ،صاحب سميث آدم خصوصا،أوروبا التاريخ

 العقل لتطورات تاريخي إجمالي مخطط" كتاب صاحب كوندورسيه الفرنسي و(  1776)

 تاريخ فلسفة حول أفكار" كتاب صاحب هيردر األلماني و( 1794" )البشري

 ( 1791-1784")اإلنسانية

 ،دعوا مؤلفاتهم عناوين قراءة مجرد من يظهر مثلما ،و الثالثة السياسيون المفكرون هؤالء

" اإلصالح مفهوم" عن بديال" التقدم فكرة" إحالل إلى عشر الثامن القرن نهاية منذ

 من عددا مؤلفاتهم عناوين تتضمن التي المفهوم هذا مقومات بذلك فتحددت الفضفاض

 و خاصا عقال أي الشعوب من شعب عقل ال البشري، العقل اعتبار ةضرور مثل مقوماته

  العقل هذا تطّور تناول في  التتابع فكرة اعتماد ضرورة ومثل وحيدا ،مرجعا مخصوصا

 و الصفر من" نهضتها" " تنهض" عندما تبدأ ال األرض من ما بقعة في تأفل حضارة فكل

 ، فيها يولد التي العائلة مكتسبات كل يستبطن الذي الوليد الطفل شأن ذلك في شأنها لكنها،

 إلى اإلنسانية تصل أن إلى دواليك هكذا و تنميها و السابقة الحضارات مكتسبات كل تستبطن

 قرنا عشر الثامن القرن اعتبار ضرورة مثل و" الجدة" في ضارب مستقبل في" كمال"

 (..التحسن فكرة) ىأرق قرون إلى معبر أنه الى إضافة القرون، من سبقه مما أفضل



 

 

 لم وتقنيا علميا تطورا واكب ألنه األهمية في غاية أمرا يعدّّ المفاهيم في التطور  هذا مثل إن

 الجديد"  الوثني اإلله"أصبحت التقدم فكرة وألن مثيال،  األوربية البشرية له رأت أن يسبق

 سادت عندما ، عشر عالتاس القرن في الطريق سيفتح مما تعبده أن العالم بالد كل على الذي

 سلوك التقدم فكرة" عبدة" من المفكرين من عدد يسلك أن إلى" الجديدة الديانة"  هذه

 على" الكفّار" من غيرهم إجبار من يستنكفون ال كانوا الذين القدامى، الديانيين المبشرين

 بفكرة اآلخذة أوروبا غزو بها،فبّرروا إال إنسانيا خالص ال أن يرون كانوا التي أديانهم اتباع

 رينان ارنست فعل مثلما التقدم بفكرة ال اإلصالح بفكرة تقول زالت ما التي الشعوب التقدم

 :تقدم مّما انطالقا إال الصحيح وجه على فهمه يمكن ال ما كتب عندما(  1821-1892)

 حكمه و بلده  في االستقرار بغية une race inférieure منحطا جنسا راق جنس فتح إن"

 يعود بما الهند في االستعمار من النوع هذا تمارس انكلترا إن. االنزعاج إلى يدعو ما فيه ليس

 يجب ما فبقدر. ذاتها انكلترا على و عامة بصفة اإلنسانية على و الهند على كله بالخير

 األجناس في الحياة الراقية األجناس بعث فإن المتساوية األجناس بين الفتوحات استنكار

 " اإلنسانية العناية تدبير ضمن يدخل الهجينة وأ المنحطة

 للعالم"  جديد صليبي غزو" عن حديث غير العرب و المسلمين للباحثين يقرأ ال الباحث يكاد

  للمسيحية معاد" جديد وثني" غزو بإزاء أننا على يدل  سبق ما كل ولكن اإلسالمي

 الغزو هذا على شجعت مسيحية قوى توجد نعم:سواء حد على المغرب و الشرق لبالد عداوته

 مثلما القضية لكن و خارجها بتوسع الغربية أوروبا في التدين انحسار تعّوض بذلك كأنها و

 الطرف حضاري صدام إزاء السياسي الفكري المستوى على فنحن األساس من مغلوطة بينا

 و عشر لتاسعا القرن في تفهم أصبحت مثلما أوروبا في التقدم فكرة عن المعبرون فيه األول

  ن رينا ارنست تعبير حد على" منحطة أجناس" الثاني طرفه

 بفكرة القائلين أشهر من واحد الذكر،وهو سالف[ 1892-1823] رينان أرنست مثال ولعلّّ

 في  الغرب على رشد ابن المغربي بفضل االعتراف ،حول عشر التاسع القرن في التقدم

[ ديكارت إلى بيكون روجر من] عشر السابع القرن ىإل عشر الثاني القرن من الممتدة الفترة

 ناحية من المغرب، بلدان من واحد وهي الجزائر، فرنسا استعمار تبرير وحول ناحيــة من

 :توضيح أفضل سبق ما لتوضيح يصلح أخرى

 الرابع القرن] الغربي اليوناني الوثني أرسطو بعد تلقاه العقالنية الحياة مشعل أن رينان يرى

 روجر لكنّّ و[ الميالدي عشر الثاني القرن]المغربي المسلم رشد ابن الوليد[ ميالدال قبل

 استضاءت و رشد، ابن بعد تسلمه الذي هو[ الميالدي عشر الثالث القرن] األنكليزي بيكون

 الرشدية و رشد ابن أوروبا فيها تخطّت التي الفترة حتى أي عشر السابع القرن إلى أوروبا به

 .االبستسمولوجية خاصة ديكارت انجازات بفضل

 التي االجتماعية الفئات ألوسع اجتذابا التبسيطية األمثلة من التقدم فكرة إلى الداعون أكثر لقد

 ،مثل إليها الدعاة يحجم لم التي" االنحطاط نظرية"بـ للترحيب غيرها من استعدادا أكثر هي

 حياة روسو أظهر الفئات،إذ ههذ  في للتأثير األدبية الصورة استعمال عن روسو جاك جون

 :المفقود البساطة فردوس عن يبتعد بدأ الذي االجتماعي اإلنسان



 

 

 (1")منبعه عن يبتعد ما بمقدار القذر يكظّــه بنهر شبيهة" 

1_______________________)A miel, conférence faite à Genève 

pour le centenaire de Rousseau dans j-j Rousseau jugé par les 

genevois d’aujourd’hui, cité par Delvaille, p.365  . 

 

 على أساسا بالتركيز عليه ردّّ أن إال" التقّدم نظرية" ب اآلخذ ، Turgot تورقو  من كان فما

 التقدم فكرة دعاة أغلب فيه يري كان الذي األوروبي الوسيط العصر أثناء العلمي التقدم

 :انحطاط عصر

 الى األيّام من يوم في تعود أن يجب حقيقيا انحجابه على  تطّورها كان  إذا التي العلوم إن" 

 تعود  التي األنهار هذه شأن ذلك في شأنها جديدة كنوز إليها انضافت قد تكون أن بعد الظهور

 التي المياه بكل تضّخمت وقد جوفيّة، قناة الوقت بعض نظرنا عن غيّبتها أن بعد الظهور، الى

 «ألراضيا عبر ترّشحت

 ،و االنحطاط نظرية"  داعية ، روسو جاك-جان معاصر Condorcet كوندورسيه أما

 فقد إليه، العودة دون من عشر الثامن القرن نهاية في التقدم فكرة عن الحديث يصعب الذي

 :التالي النحو على" المتقدمة غير" بمعنى"  المتوحشة" األمم عن تحّدث

 ما على منّا ستحصـل ألنها نحن سيرنا من وثوقا وأكثر عأسر سيكون الشعوب هذه سير إن" 

 بعد إال اليقينيّة المناهج وهذه البسيطة الحقائق هذه الى نصل لم إننا. اكتشافه الى اضطررنا

 مقاالتنا خالل من وبراهينها تفاصيلها تدرك أن الشعوب هذه ويكفي الزمن في امتّدت أخطاء

 "وكتبنا

» 

 األمران هذان و الترقي و التواصل فكرتي بين تالزم يوجد أنه ةأمثل من سقناه مما يتّضح

  تاريخ فترات بعض في يغيبان عندما حتى التقدم فكرة دعاة عند المسلمات من يعدان

 :التقدم فكرة من يفهمون الدعاة هؤالء أن ذلك و العينية الرؤية عن اإلنسانية

 أو فرد  حالة بحدوثها، ،  تغيّر الصغر ةالبالغ المتعاقبة والتحسينات التحّوالت سلسلة إن" 

 "معيّنين مجتمع

  » 

 انشقاقا يعدّّ أن يمكن ما في ستتسبب التواصل فكرة كانت إذا أنه نالحظ أن إال يسعنا ال هنا و

 ترقى تكاد انشقاقات الصف هذا في ستحدث الترقي فكرة فإن التقدم بفكرة القائلين صف في

 أصبحت قد التقدم فكرة كانت فإذا بسيط ذلك سبب تفسير و المذهبية الخالفات مستوى إلى

 المسلمات ،من تطور من عشر التاسع القرن في األوروبي اإلنسان يشاهده أصبح ما بتأثير

 ،فإن عشر التاسع القرن في السائدة العقيدة هي أصبحت بل المباشرة التجربة تدعمه مما ،أي

  اإلشكالي السؤال طرح ذاإلجماع،إ هذا مثل على تحصل لم الترقي فكرة

 

 ،أي القيم مستوى على ،ترق الجميع يالحظه أن يمكن الذي التقني و العلمي الترقي رافق هل



 

 

 كيفي؟ ترق الكمي الترقي رافق هل

 المفكرون سيبقى و نفسه العشرين القرن طيلة التاريخ فلسفة ستشغل اإلشكالية هذه إن

 خالل من عنهما عبّر أن عشر الثامن للقرن قسب متناقضين رأيين على الغربيون السياسيون

 .األخالقي المستوى على االنحطاط بنظرية يقول كان الذي روسو جاك جان

 التقدم بفكرة يقول كان الذي  دولباخ رأي و

 وتبرير ناحية من التقّدم بفكرة رينان أخذ  تضمنت التي بدايته الى القسم هذا خاتمة في ولنعد 

 الشرق بلدان وبعض تونس ثم الجزائر ومنها"المتأخرة" البلدان"  تقّدمةالم" البلدان استعمار

 .األقصى

 العناية"بـ يقول يعد لم ألنه"  اإلنسانية العناية" عبارة االستعمار يبّرر وهو  رينان استعمل لقد

 في يتبناه سوف سياسي ثمّّ ومن أخالقي منحى عن  يعبّر نفسه االستعمال وهذا" اإللهية

 على مجازر  وقوع لمنع الديمقراطية البلدان   تدّخل" بضرورة" يقول من ليالحا عصرنا

 ".اإلنسانية" لـ منها خدمة" الديمقراطية غير" البلدان في المثال سبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني القسم                           

 

 مغربا التقدم فكرة                        

 واحد فصل 

 

 

 الجزائر احتالل من المغرب  بالد في التقدم فكرة

 عشر التاسع القرن نهاية حتى

 

 تقول  التي خاصة فرنسا بين الصراع حقيقة المغاربة  السياسيون المفكرون فهم حدّّ أي إلى 

 اإلصالح فكرة حول تتمحور فضفاضة مفاهيم تعتمد  زالت ما التي بلدانهم و التقدم بفكرة

 نطاق قي البقاء على باإلصرار ؟ سياسيا فكريا نسيالفر الغزو لمقاومة  اجتهدوا وكيف

 عليه كانت ماذا و ؟ اإلصالح مفهوم عن بديال التقدم فكرة بتبني أم ؟ القديمة" اإلصالح فكرة"



 

 

 بين التوفيق حاولوا من و" التقدم بفكرة" القائلين و" اإلصالح فكرة" على المصّرين قوة

  يلتقيا؟ أن يمكن ال اللذين الطرفين هذين

 بفكرة  تأثر  مغربي سياسي مفكر أول ، نظري في ،  يعتبر خوجة حمدان الجزائري إن 

 المتعلق الوحيد  الفصل هذا  نستهل السبب ولهذا خاصة فرنسا  في دعاتها صاغها مثلما التقدم

 ".المرآة" كتابه بدراسة عشر  التاسع القرن في المغرب بالد في التقدم بفكرة

 

 

 

 خوجة حمدان الجزائري عند  التقدم فكرة

(1775-1840) 

 

 

 حدّّ على المخزنية و الدينية العائالت من عائلته تعدّّ المذهب حنفي كولوغلي خوجة حمدان

 ثم مدرسا اشتغل حنفيّا فقيها أبوه كان فقد.تونس في مراد بن أو بلخوجة عائلة مثل تماما سواء

 قلنا لهذا و العثماني الجيش مرتباتو المحاسبات سجلّّ قي يتصّرف الجزائر إليالة عاما أمينا

 .مخزنيّة دينية عائلة إلى ينتمي إنه

 في وخارجها اإليالة داخل بالتجارة أيضا اشتغل و للسّكة أمين منصب شغل فقد عّمه أما

 . أوروبا و المشرق و القسطنطينية

 جزائرال في 1775 أو 1773 سنة ولد فلقد:  تكوينه يفّسر الذي هو العائلي الوسط هذا إن

 ثم أّوال فرنسا إلى منها الهجرة سنة ،1833 حتى فيها عاش و.باشا عثمان محمد الداي زمن

 الفقه في أبيه يدي على وتفقّه صغيرا القرآن حفظ الفترة هذه أثناء في و. ثانيا القسطنطينية إلى

 في الكبيرة العائلة بأمالك يعتني إما كان و العصرية العلوم من قدر على حصل و الحنفي

 و اإليالة خارج للتجارة عّمه يرافق أو الجزائر اإليالة عاصمة ضواحي في المتيجة منطقة

 الخليفة زمن ، 1784 سنة الشأن كان مثلما  القسطنطينية  إلى رسمية سفارة في أحيانا

 مثلما و.1814-1782 تونس في باشا حمودة زمن و( 1839-1784) الثاني محمود العثماني

 عاش و فرنسا إلى ، الخمسين سنّّ في هو و ، المرة هذه سافر عندما 1820 سنة الشأن كان

 من بداية أصبحت فرنسا أن إذ بالغا السياسي الفكري تكوينه في أثرها كان الزمن من مدة فيها

  التقدم" اسمه جديد" وثني" بمعبود السياسيين مفكريها ألسنة على تقول الفترة هذه

… 

 

 منه فاتخذ التقّدم بفكرة سياسيا فكريا تشبّع قد و الجزائر إلى نسافر من خوجة حمدان عاد لقد

 من الفترة هذه في خاصة عليه يعتمد و إليه يطمئن مستشارا( 1830-1818) حسين الداي

 الفرص تتصيّد la restauration االستعراش حكومة أن فيها له بدا التي حكمه فترات

 الجزائر إيالة الحتالل



 

 

 حملة من الممتّدة الثانية المرحلة تبدأ و خوجة حمدان حياة من األولى ترةالف تنتهي هنا إلى

 ، جدا قصيرة نرى مثلما فترة هي و 1833 إلى 1830 سنة الجزائر على بورمون دي لويس

 تتضّمن بما  منه إيمانا الغازي الجيش قادة محاورة سياسة انتهاج خوجة حمدان فيها اختار

"  به وعدت ما ستنجز العظيمة"  الفرنسية األمة بأن  أي ريةتحرّّ دعوة من" التقّدم فكرة"

 أن قبل مثلما ضربة بو أحمد مواطنه ترأسها التي الجزائر بلدية في عضوا يكون أن فقبل

 التتري باي بومرزاق مع التفاوض منها خاصة بورمون دي لويس بها كلّفه كثيرة مهام يتولّى

 ديسمبر و أوت في قسطنطينية باي أحمد، الحاج عم التفاوض و ، كلوزيل الجنرال من بأمر

 و بينه العالقة بفساد الفترة هذه انتهت قد و. روفيقو اقتراحات قبول على لحمله 1832

 وسالما بردا العزل كان" فـ مهامه أنهى الذي كلوزيل الجنرال في ممثلة االحتالل سلطات

 { "عليّّ}

 العالقة ساءت أن بعد ،1833 سنة فرنسا إلى رتهبهج خوجة حمدان حياة من الثالثة الفترة تبدأ

 وفيه بالعربية" المرآة" كتابه ألّف الفترة هذه أثناء و.... بسببه تنتهي و كلوزيل الجنرال و بينه

 و الموضوع في بالتحقيق باريس سلطات طالب و الفرنسي االحتالل تعّسف من اشتكى

 النيل و ممتلكاتهم من األهالي تجريد في ترغب ال نزيهة شخصيات من مكّونة" لجنة تكوين

 "كرامتهم من

 إذا خوجة حمدان أن إذ الطرابلسي، دغيس بن حسونة الفرنسية إلى الكتاب هذا ترجم قد و

 هذا من كتاب بتأليف يسمح تمّكنا الفرنسية من متمّكنا يكن لم فهو التركية و العربية يتقن كان

 .الطراز

 باريس؟ في خوجة حمدان  قضىّّ كم

 .الفترة هذه مّدة بتحديد يسمح ال مراجع من يدينا بين ما إن

 سنة إلى اسطنبول في قّضاها التي الفترة هي ،و  حياته من الرابعة بالفترة يتعلق ما في أما

 في محّررا السنة هذه في كان أنه إلى تشير اعتمدناها التي ،فالمراجع(  1840) موته

 بعاصمة نفسها الفترة هذه في دغيس حسونة التحق اذ العثمانية باللغة" وقائع تقديم:"جريدة

 الرسمية الجريدة في محّررا وأصبح المجيد عبد السلطان خالفة زمن العثمانية السلطنة

  العثمانية

 خوجة لحمدان" المرآة" كتاب في األربعة التقدم فكرة مقّومات

 اضطرّّ عندما 1833 سنة أًلف أنه فرأينا السياسي التاريخي إطاره في"  المرآة"  وضعنا لقد

 فحصا الكتاب هذا نفحص أن اآلن علينا و فرنسا إلى الجزائر من الهجرة إلى خوجة حمدان

 .التقدم فكرة من خوجة حمدان موقف تحديد غايته ، دقيقا

 ذلك و الدور بنظرية يأخذ كأنه"  المرآة" في محدودة جدّّ فقرات في خوجـــة حمدان يبدو

 الجزائر في الفرنسي الجيش ارتكبها التي التقتيل و التخريب أعمال إزاء مشدوها وقف عندما

 :الجزائرية المقاومة كسر  الى منه سعيا

 فوق األخرى تلو مّرة يجئ و ،يذهب رهيب بشع عفريت يوجد األوقات جميع في"

 هذه مظاهر مشاهدة على يجبرون زمان كل ورؤساء.الكوارث أنواع وراءه األرض،ليجرّّ



 

 

 الرؤساء هؤالء إن أخيرا و...اآلالم أنين سماع و باألقدام األموات جثث ءووط المعارك

 "القتل و النهب و السلب شناعة رؤية على لمجبرون

 أسالفهم عن ورثوها قد التي الدينية شهواتهم و الخسيسة بأهوائهم احتفظوا قد الناس ألن ذلك"

 و نفسها هي– دائما– ائجالنت فإن مختلفة بطرق حكمت قد اإلمبراطوريات أن لو وحتى.

 و بالظلم استبدل قد الملوك عند الضعف ،و جريمة دائما هي بارتكابها المسموح الجريمة

 ملكية يقصد] الدولة طرف من[  كلوزيل يقصد] إليه المفوض القائد كان إذا و.االستبداد

 يحمل مبهما سلوكا يسلك و الشكوك إلى تدفع أعماال يرتكب[فيليب لوي ملكية أي جويلية

  ،حتى لمعاصريه القائد هذا وصف بها يمكن ، إذن ، لغة فأي ، المخجلة العيوب طابع

 ؟"عليه يحكموا أن يستطيعوا

 صارم قانون بإزاء فكأننا مّرتين" الجبر" لفظ األولى  الفقرة في خوجة حمدان استعمل لقد

 التقدم ستوىم و المكان و الزمان حدود يتجاوز خضوعا األمم قادة و األرض له تخضع

 يمكن ليس و" األرض فوق األخرى تلو مرة يجئ و يذهب رهيب عفريت:"  فهو الحضاري

 الكسر  فترات أثناء العقل يعجز التي الغرائز مجاهل في أدخل ألنه. له التصدي لإلنسان

 : تفسيرها عن الحضاري

 عصر صر،ع التاسع، القرن غضون في األعمال هذه بارتكاب يصدق من الناس من قليل"" 

 "األوروبية المدنية و الحرية

 حمدان عند النفسي االنهيار على تدل التي القليلة الفقرات هذه عن النظر غضضنا إذا و

 :ذلك  على اآلسف حال وحاله كتبها ألنه خوجة

 من يتأّوه و ليئنّّ قلمه ووضع تفكيره إيقاف على مجبور فهو أيضا، بشري قلب له فالمؤرخ" 

 "الكثيرة؟ آلالمنا  العالج هو ما أسفاه فوا.البشر أعمال بعض

 إزاء تحفّظ على ناحية من يدلّّ" المرآة" كتابه في ما كل فإن  ذلك عن النظر غضضنا إذا

 التاريخ" ألن ورائه من طائل ال عبثا البشري الجهد في ترى التي المتشائمــة" الدور"نظريّة

 في رأينا مثلما ، النظرية هذه بهذه خذيناآل ألن" االنحطاط نظريّة" إزاء وكذلك" نفسه يعيد

 دون اإلسالمية األمة هنا وهي األرض أمم من مخصوصة أّمة بخالص مهووسون ، المدخل

 ناحية من ويدلّّ" المسيحي اآلخر" " اإلسالمي األنا" مقاومة ضرورة على يلّحون أي غيرها

 الثامن القرن نهاية فرنسا في تحّدد الذي بالمعنى التقدم بفكرة فيه لبس ال أخذ على أخرى

 من االنحطاط بنظرية اآلخذون تفطّنه الذي األخذ ،هذا عشر التاسع القرن بداية و عشر

 وصفهم  أن إال منه كان فما"  خّونوه"و خوجة حمدان" كفّروا"فـ  أنفسهم الجزائريين

 :الجهالء"بـ

 حمدان"   أن حظوا ال قد[ الحنفي]  المفتي هذا حوزة في الموجودين الجهالء األشخاص" 

 يجب األساس هذا على و بنظامهم، أعجب و بالدهم إلى سافر ألنه ، الفرنسيين رجل أصبح

 "منه االحتراس

 مميّزة سمة عشر التاسع القرن من المبّكرة الفترة هذه منذ سيصبح باأللقاب التنابز إن



 

 

" بـ القائلين من وخصومهم"  التقّدم فكرة" بـ القائلين بين اليوم حدّّ الى يخمد لن الذي للصراع

 من شابهه وما" الجهل"ب خصومهم  وصف من سيكثرون فاألوائل"  االنحطاط نظرية

  والخيانة الكفر نسبة في يقتصدوا فلن" االنحطاط نظرية"بـ اآلخذين أعالم أما صفات

 نيةإنسا"إبراز على يلّحون هؤالء ألن" التقّدم فكرة"بـ القائلين  الى التغّرب ومرادفهما

 .والفكرية والدينية العرقية الخصوصيات شأن من ويغّضون" اإلنسان

 و" اإلنسانية"و" المدنيةّّ" ألفاظ من الكتاب هذا به يزخر لما يعجب" المرآة" يقرأ من إن

 ": األرض" أو" البشر" أو" البشرية"

 أسرة ةبمثاب أنفسهم يعتبروا أن األرض هذه سطح فوق الساكنين البشر جميع واجب من إن" 

 "واحدة

 التقدم فكرة شروط من أن إذ عنفوانها في التقدم فكرة مضمون تلّخص القصيرة الجملة هذه

 العقل حقّقه عاّما إنسانيا تقّدما باعتبارها التقدم فكرة فهم شرط االنحطاط فكرة عن لها المميّزة

 الخمس في اكشير بجاك دفع الذي هو األساسي الشرط هذا و األمم من أّمة عقل ال البشري

 إلى 2007 ماي 15 الثالثاء مساء وداع كلمة في الفرنسي الشعب إلى فيها توّجه التي دقائق

 أنه ، الزمان من قرن قبل رينان ارنست هو مواطنيه من واحد لشطط منه رفضا يؤّكد أن

 يقود  قد ذلك ألن" اإلنسانية الحضارات تلّخص أن الحضارات من حضارة إمكان في" ليس

 منها أقلّّ أخرى بحضارة االستهانة الى معيّنة زمنيّة فترة في غيرها على متقّدمة حضارة

 ".تطويرها"لـ" استعبادها" ثم ومن  تطّورا

 هذا مثل أن الواضح ومن.العالمية أي العقلية و الجغرافية الشمولية التقدم فكرة شروط فمن

 يكتب رشد ابن رأينا لذلك و دينيةال و العقلية و القومية الخصوصية فكرة نبذ إلى يقود الشرط

 :الدينية الخصوصيات من التقليص ضرورة في عشر الثاني القرن في

 "يكفّر ال أو بعضها يكفّر حتى تتباعد ليست العالم في المذاهب"

 الفاتحين مع لتعامله منه تبريرا عشر التاسع القرن من األول الثلث في خوجة حمدان وسيكتب

 ما فرنسا في بتطبيقها شبيها الجزائر في التقدم لفكرة تطبيقا منهم نتظري كان الذين الفرنسيين

 :رشد ابن كتب بما  يذّكر

 و.مثلنا بشر الفرنسيين إن ثم فيه، نتجادل فال القلب، و بالعقل يتعلق معنوي أمر الدين إن"

 فال اإلنسان،إذن حقوق على أسست قد المدنيّة كانت إذا و.معهم جمعتنا قد البشرية األخوة

 "متمّدنة حكومة من يخيفنا شيء

 التي و االنحطاط نظرية على تقوم التي اإلسالمية و المسيحية و اليهودية الديانات كانت فإذا

 إلى فرنسا في األمر انتهى حتى الحديثة األزمنة مرّّ على" التقدم فكرة" دعاة رجالها حارب

 ال فشيئا شيئا معتنقيها تفكير تغيير خوجة حمدان يفّضل ديانات  البرجوازية 1789 ثورة قيام

 في ، الفرنسية الثورة سليلو الفرنسيون القادة يعمد أن شيء في الحكمة من ليس فإنه محاربتهم

 ما المرابطين،على مقاومة إلى ثانية ناحية من ،و للمسيحية ناحية من االنتصار إلى ، الجزائر

 :كتب لذلك يهاف هوادة ال نظره،مقاومة في فساد، من معتقداتهم في

 انتظار سوى إذن عليهم، فما أهله، حرب بقصد القطر هذا إلى أتوا قد الفرنسيون كان إذا"



 

 

 غزو أصبح وقد.األلم مغتاظة،يهيجها متعّصبة أمة طرف من سيما ال)...(  بمثله الشرّّ مقابلة

 كائناتال من كبير لقسم استئصال ذلك من الهدف أن فرنسا،إذ على عارا للجزائر الفرنسيين

 كان لو اآلن يعاملونه هم ما بمثل الجزائري الشعب يعاملون الفرنسيون كان فهل البشرية

 "؟ دينهم مثل دينا يعتنق جميعه

 بالنظرة اآلخذين كل يميّز إيمانا" التقدم فكرة" الجديد" المعبود" بهذا خوجة حمدان آمن لقد

 قيمة من التقليل إلى يدفعهم مّما يخالتار محّرك العقل في يرون الذين العقالنية التاريخية

 مساره تحريف حدّّ إلى يصل تأثيرا العقل هذا في التأثير في الطبقي و االجتماعي و المادي

 :األحيان من كثير في

 و ، عشر التاسع القرن في تنوسيت قد الضيّقة التعّصب أفكار جميع بأن تعتقد أن إمكاننا في" 

 هذه سطح فوق الساكنين البشر جميع واجب من أن و أوانه أزف قد الشعوب تحرير أن

 "واحدة أسرة بمثابة أنفسهم يعتبروا أن األرض

 القرن بداية في له أشباها يتذكر أن إال يسعه ال السابق الشاهد مثل شاهدا المرء يقرأ عندما

 داسها ما كثيرا التي اإلنسانية القيم على المنتحبين عدد كثر عندما العشرين و الحادي

 .والممارسة النظريّة أي والعمل القول شرطي  بين التوفيق لصعوبة.واقعال

  الماديين التاريخيين مثل يقول أن باتا رفضا يرفض   عقالني تاريخي خوجة حمدان أن بما و

 الحياة على هيمنت و 1789 بثورة قامت التي البرجوازية الطبقة فكرة هي" التقدم فكرة" إن

 فلسوف االقتصادية مصالحها يالئم سلوكا وسلكت عشر التاسع قرنال في فرنسا في السياسية

 و النظرية بين العالقة مسألة أي المعاصرة الحديثة القديمة األخالقية  المسألة عليه تطرح

 الحظ إذ" المسؤولية أخالق" و" الدعوة أخالق" بين العالقة فيبير ماكس بعبارة أو التطبيق

 و إنسانية أكثر السلطة تسلم قبل أي منشئها في تكون دعوة أيّة أن القديم منذ المالحظون

"ّّّ  إيالء إلى الجديد الواقع هذا نتيجة تضطرّّ و األمور زمام على تقبض عندما منها"  عذريةّ

 .متزايدة أهمية األمم بين المصالح وتضارب  الواقع

 احتالل شراسة عن الناتج الواقع حيد فظة،  بعقالنية أخذه بسبب ،  خوجة حمدان فسر لقد و

 شارل باريس ساسة اطاّلع إمكان في ، األمر بداية في ، بالشكّّ" التقدم فكرة" عن الجزائر

 :الجزائر في يحدث ما حقيقة على السياسيين ومستشاريهما  ذلك بعد فيليب لويس ثم العاشر

 لحكومةا بها تعرف أن دون حدثت قد األفعال هذه جميع بأن مقتنع فإني – أنا– ناحيتي من و"

 أن دون الدستور لقوانين المعاكسة و الالإنسانية األنماط هذه بجميع علمت لو ألنها الفرنسية

 ارتكاب على تساعد و الجريمة على تشّجع بأنها يقال أن اإلمكان في ألصبح مرتكبيها تعاقب

 تجاه يل تكّون الذي للرأي و الشريفة للمبادئ مضادا تصّرفها سيكون الحالة هذه في و. الظلم

 ."الفرنسي الشعب

 بين الربط يهمل يكاد الذي العقالني التاريخي التيار إلى ينتمي خوجة حمدان إن قلنا لقد

 المّرة التجارب به تشذّّ ما كثيرا االنتماء هذا لكن و االقتصادية دوافعها و السياسية المواقف

 من لذلك نتيجة فيقترب انلالمتح نفسه هو العقالني التاريخي السياسي المفّكر يتعّرض عندما

 حمدان وليس ، المفّكرين من لكثير يحصل وقد يتبنّاه أن دون من المادي التاريخي التيار



 

 

 شأن هو هذا و المتشائمة" الدور نظرية" رحاب في حتى يرتموا أن ، منهم واحدا خوجة

 خاصة امتحان من شخصيا له تعّرض مّما" المرآة" في اشتكى ما كثيرا الذي خوجة حمدان

  التي  اجتماعيا و علميا و اقتصاديا المحظوظة الفئة هذه إلى كلوغليّا بصفته ينتمي اّنه

 أنني أصرح أن علي ،يتّحتم بدوري أنا:"فـ  لالمتحان  أحيانا الشعبيّة االنتفاضات تعرّضها

 لالسه بهذا أرتبط لم و[" "متيجة سهل] السهل هذا من كبيرا قسما الوراثة، طريق عن ، أملك

 هذه من جدا ومزارع،قريبة مواش على احتوائه و الجزائر مدينة لمجاورته إال إذن ،

 الممتلكات هذه و" العرب يعرفه لم الذي المثمر الغصن القطن،ذلك أزرع المدينة،حيث

 كان"  إذ ستطالها الفرنسيين الغزاة أيدي أن أحسوا عندما البربر و العرب نهبها جميعها

 السبب هو هذا و الجزائر مدينة لسكان ملك متيجة أراضي جميع أن مونيعل القبائل و العرب

 العرب نهب فعملّية" سبيال ذلك إلى استطاعوا مهما التخريب و النهب و السلب إلى بهم الدافع

 راية تحت اتحادهم نتيجة كان خوجة حمدان منهم و الجزائر مدينة سكان أمالك البربر و

 أمثال استسالم في رأوا الذين االنحطاط بفكرة يقولون من ضمن الداخلين أي المرابطين

 :الفرنسيين الغزاة عن خطرا يقلون ال حقيقيين أعداء التقدم بفكرة القائلين من خوجة حمدان

 أن[ األمازيغيين أي] البرابرة و العرب جميع إلى( الطرق شيوخ) المرابطون أوعز قد و" 

 ،فإنهم بينهم ما في حسنة عالقة لهم تكن لم ذينال حتى و ، الجزائر مدينة بضواحي يجتمعوا

 مصالحهم على يتّحدوا أن أجل من ، القديمة  ،خصوماتهم الظروف هذه في تناسوا قد

 :فقالوا االجتماع، في المرابطون خطب ثم.بينهم المشتركة

 حان قد الوقت إخوتها،فهاهو تنبح ال و تنبحه ،فإنها الكالب وسط في الذئب يدخل عندما"

 أّمنوا و بينهم العالقات وطّدوا ثم" البالد على رّدهم على يتحدوا و الفرنسيين، ضد تسلّحوالي

 الذي السبب هو وهذا. الجزائريين جميع سيسلبون الفرنسيين أن يتوقّعون راحوا و سبلهم،

 الموجودة الجزائر مدينة سكان أرزاق جميع على يستولوا أن البرابرة و بالعرب دفع

 " حبوبا ال و مواشي األرزاق هذه من يتركوا فلم" متيجة"ب

 الذين أمازيغييها و الجزائر عرب أيدي على نهب من خوجة حمدان له تعّرض ما هو هذا

 مرشدين ،قادة االنحطاط بنظرية القائلين ،أي مرابطيه و اإلسالم متصوفة من يتخذون كانوا

 عشر لتاسعا القرن من األول النصف في المغاربة كل شأن ذلك في شأنهم

 يتخلّص أن كاد  أنه المتقدمة الفقرات بعض في  خوجة حمدان محاسن من يعدّّ قد ما لكن و 

  سلوك في اجتماعية أسباب عن فتحّدث المجنّحة عقالنيته من قصيرة ولفترة   ما حدّّ الى

 الغزو مقاومة أي سياسي فكري بسبب السلوك هذا ربط على يصرّّ كان وان والبربر العرب

 طبيعة" إلى الفرنسيين الكتاب من الكثير يفعل مثلما ، حصرا يرّده لم أنه بمعنى سيالفرن

 تجربته  رغم ، يرتدّّ  لم أنه إي" اإلغارة و النهب و السلب طبيعة" هي متأصلة" مغربية

 للتحّسن القابل البشري الطبع بوحدة قول من نفسها التقدم فكرة عليه قامت عّما األليمة،

  تشترط التي التقدم بفكرة منه إيمانا خوجة حمدان يكتب أفلم البشري قلالع تطّور بفعل

 :الموضوعيّة من قدر أقصى بلوغ ومحاولة العقل على الوجدان طغيان من التقليص

 القادمة لألجيال يمكن حتى الحقيقيين، المؤرخين أسلوب من جدا قريبا أسلوبي يكون أن أود"



 

 

 "رواياتي ببعض تنتفع أن

 

 أن يمكن الذي الجزائر أمازيغيي و عرب سلوك من خوجة حمدان موقف من كسالع على و

 من اتّخذوا الذين الفرنسيين بسلوك ينّدد موقفا يتّخذ نراه" الموضوعي" بالموقف يوصف

 لكنه، و نفسه هو تبنّاه و تطّورا األقل األخرى األمم غزو يبّرر جديدا" معبودا" التقدم فكرة"

" تسد فرق" سياسة اعتماد هو الفرنسيون إليه لجأ ما فأول ضطهادهما من يسلم لم ، ذلك مع

 بين التفريق يجب ال" واحدة أسرة بمثابة" البشر جميع تعتبر التي التقدم لفكرة المناقضة

 5 في السلم معاهدة بورمون دي لويس عقد بعد مباشرة فعمدوا  استعبادهم الى سعيا أعضائها

 دي لويس] العام القائد أن" على الرابع بندها في تنصّّ يالت حسين الداي مع 1830 جويلية

 إفراغ إلى"  وحماية امتيازات  من للّداي ضمنه ما االنكشارية لجميع يضمن[ بورمون

 تكوين في أساسيا عنصرا خوجة حمدان يعده الذي العثماني العنصر من الجزائر

 :المعاهدة نّص بذلك الجزائرناقضين

 سكان بمثابة يعتبرون األتراك أن الجزائر، تسليم معاهدة اتتضمنه التي الشروط من" 

 بعدما ، نفاهم و" بورمون" خطفهم حتى البالد تسليم على قصير وقت يمض لم لكن و.البالد

 إذ ذلك لهم يستوجب جرم أدنى يرتكبوا أن دون أكبادهم، أفالذ و نسائهم بين و بينهم فرق

 " المراكب تلك تخرمهم أن قبل– الشاطئ لىع– أيام عدة هناك بقوا و مراكب في شحنهم

 :بالطالق مهددات بناته أصبحت اذ نفسه خوجة حمدان بعائلة السياسة هذه أضّرت قد و

 الحكومات تحت اإلجباري الطالق قانون نعرف لم إننا)....(  بناتي بذهاب أرضى ال إني"  

 أحدثت التي الفرنسية اإلدارة جناح تحت عرفناه قد نحن ها لكن و االستبداد، بكثرة المعروفة

 ،فغير األمر كان مهما و.نفسها فرنسا في له وجود ال أنه مع( الشمالية) أفريقيا في القانون هذا

-تجعلني– وسيلة إيجاد على مجبرا أصبحت قد الحالة هذه في و.النمط بهذا إيجاده أبدأ ممكن

 "المكره العمل لهذا بالخضوع متظاهرا-األقل على

 الخوف  قصد لقد ؟"المكره العمل لهذا بالخضوع التظاهر" من خوجة حمدان دهقص الذي ما

 سبب يفّسر  مّما فيها يحدث ما في رأيه الجزائر في وهو أبدى إذا لالمتحان يتعرض أن من

 :للحقائق كشفا  فرنسا الى هجرته

 ف،لعر مضطهدا أصبح أن دون جهارا أرويه أن أستطيع ما جميع عرض في حّرا كنت لو""

 توجد أين أعرف ال المعالم،و مجهولة أرض فوق  أمشي إني.جدا كثيرة أشياء الجمهور

 أبناء من األشخاص بعض مصير مثل مصيري يصبح أن أخاف إنني. الهوايات

 عن ،بعيدا منفيا أصبح أو ، السجون غياهب في عمري من تبقى ما وطني،فأقضي

 مؤامرة نسج على البرابرة مع اطئيبتو متّهما سأصبح لعلي وطني،أو من أسرتي،مطرودا

 "نفسي عن الدفاع من أتمكن حتى االتهام، أسباب أعرف أن أستطيع ال الفرنسيين،ثم ضد

 المستعمرات الى الحريات" تصدير" بضرورة تقول ال  إذن، الفعلية، الفرنسية السياسة إن

 ! تطبيقه عن" التقّدم فكرة"ب القول أبعد فما



 

 

 في حديثة حضارية نواة وجود من الرغم على  الجزائريين في ترى أن تكاد سياسة وهي

 حمدان مأخذ هو وهذا  إلغاؤه يجب للتحسن قابل غير" جنسا" ، وتلمسان العاصمة الجزائر

 لم  انه  الفرنسية الثورة في العنف بتجربة يتعلق ما في حتى يقول فهو عليها األساسي خوجة

 :سلبية من يخل

 عثمان منهم الجزائر أعيان أمالك الفرنسيين الجنود نهب يقةطر] الطريقة هذه بنفس"" 

 بعد إال منسيّة تصبح ال األفعال هذه و.ثورتها إبان الفرنسية األمة أمالك امتلكت[ خوجة

 ضمائر تطمئن الممتلكات،حتى تلك عن ،تعويضا الفرنكات من الماليين يبذل أو قرون

 شيء كل تخريب في سببا الفوضى و رةالثو حكم يكون أن الطبيعي ومن.الجدد أصحابها

 "تخريبه يمكن

 بحكم الوالة حكم تبديل و الجزائر الحتالل المعارض موقف يقف ال خوجة حمدان إن

 أنبتت التي القيم عن الجزائر في الفرنسي الحكم حيد  من صارما موقفا يقف لكنه و الفرنسيين

  عموما الحديثة الغربية الحضارة ، ،نظريا عليها

 و التقدم فكرة على قامت التي الفرنسية المدنية و فرنسا محاربة ليس" المرآة" من رضفالغ

 القبائل إخضاع أجل استعمالها،من يجب التي الوسائل بعض على[ الفرنسيين]إطالع" لكنه

 البرّّ هذا يقهروا أن األتراك استطاع السلوك هذا بواسطة للبالد،ألن الداخلي بالقسم الساكنين

 " شرقا" الكاف" إلى غربا" وجدة" من الشاسع

 بعض تنال"فـ الفرنسية السياسة تعتمدها أن إلى خوجة حمدان يطمح التي الوسائل هذه إن

 "هناك المدنية و العلوم تنشر و الجزائر في الفوائد

 عدم و العدالة"أي العنف وسائل اجتناب هي واحدة وسيلة في األمر حقيقة في تتلخص

 تحصل أن– الوسيلة هذه بواسطة -تستطيع التي الحكومات لجميع لرصيدا هما اللتان المحاباة

 الغزو فإن لذلك و.بالتبعية-طبعا-األجساد تأثرت األفكار تأثّرت فمهما.دائمة معنوية قوة على

 "األجساد غزو هو

 سكان غير من ، الجزائريين تخلف ناحية من ينكر ال الذي  خوجة  حمدان اجتهد  ولقد

 الى الدعوة عن ثانية ناحية من يكفّّ وال االستعمار في تسبب الذي ، نوتلمسا العاصمة

" بـ الفرنسيين سبيل إنارة في التقدم فكرة بذلك تقول مثلما تطويرهم في التدرج سياسة اعتماد

 لكتاب الفرعي العنوان هي اللمحة هذه" الجزائر إيالة على إحصائية و تاريخية لمحة"تقديم

 سياسية اثنية دراسة  الحديث التاريخ في مرة ألول تضّمن حقيقيا جمامن تمثل هي و" المرآة"

 :العينية الشخصية المشاهدة إلى تستند  الجزائر عن ثقافية

 "ممتاز فكر له و تخمين بدون بسيط رجل أنه لي فبدا المرابط بهذا اجتمعت قد نفسي أنا و"

 "الجزائر مدينة في كذلكسكناهم،و أماكن في[ القبائل] البرابرة هؤالء رأيت لقد و"

 و)...( الحياة، من الشكل هذا على متعّود غير كنت[1832]قسنطينة إلى طريقي أثناء في و"

 "نوح سفينة في أبقى أن المطلق،على السواد في و الخالء في أنام أن فّضلت لذلك

 معرفة يدعون من في يكتب أن إلى خوجة حمدان دفعت التي هي الشخصية المشاهدة هذه

 :يعرف مما أكثر جزائرال



 

 

 و جبال جبال الممالك إحدى أو األقاليم أحد يعرفون أنهم يزعمون أشخاص– هناك-يوجد"

 منها بنقطة مرورهم عند خاطفة رؤية سوى األماكن هذه يروا لم أنهم حجرة،مع حجرة

 مرورا مررت ألنني جيدا فرنسا أعرف بأنني ادعيت إذ-أنا-أدعائي بمثابة ،وادعاء،هؤالء

 عليّّ ليفرض ضميري إن.مرات عدة إيابا و ذهابا  وكالي   باريز و ليون و بمرسيليا يعاسر

 األماكن لهذه وصفية نسبة أعطي أن استطاعتي في ال و إمكاني في ليس بأنني أصّرح أن

 تجاه حكمهم بإصدار االهتمام مجال للقراء سأترك و.الصفات من عليه هي بما شبيهة

 "اإلحتمال و الحقيقة وجه تعاكس لتيا األجانب هؤالء مالحظات

 غير كنت قسنطينة إلى طريقي أثناء في و" يقرأ هو و يتساءل المعاصر  القارئ أن شك ال

 هذه داخل المكوث مشقّة أحتمل أن أستطيع لست و الحياة، من الشكل هذا على متعّود

 نوح سفينة في ىأبق أن على الطلق، الهواء في و الخالء في أنام أن فّضلت المساكن،لذلك

 ؟"وطنيا" 1833 سنة" المرآة" يكتب هو و خوجة حمدان كان حدّّ أي إلى"

 البحث يمكن،حينئذ، فال حديث غربي مفهوم الوطنية ألن وجيها تساؤال ليس التساؤل هذا

 عشر التاسع القرن من األول النصف في الغرب طرابلس في ال و 1830 جزائر في ال عنها

 القول لنفّصل  كنّا ما إننا ثمّّ  عديدة" أوطانا" يضم البلدان هذه من بلد كل كان إذ الخ

 الحياة عن الواقع من قريبة ولكنها مشرقة غير صورة لنا ترسم لم لو" التاريخية اللمحة."في

 ينتظر كان التي" التقدم بفكرة" خوجة حمدان أخذ يفّسر واقع وهو  آنذاك األوسط المغرب في

 .أمله فخاب" شكور أو جزاء انتظار دون" الجزائر بيد خذاأل الفرنسيين دعاتها من

 بفترة تذكر"  أوطان" إلى بدورها تنقسم" أوطان" إلى األوسط المغرب خوجة حمدان قّسم لقد

 الشرق في القسنطيني الوطن ناحية من فهناك: عشر الثالث القرن في الموحدية الدولة اندثار

 الغرب في التلمساني الوطن ثانية ناحية من كهنا و الحسينيين البايات لتونس المجاور

 مقارنة حديث وطن فهي ضواحيها و الجزائر أما العلويين السالطين لمراكش المجاور

 أن يود الذي اإلثني الواقع هذا عن خوجة حمدان يعبّر و"الذكر سالفي الكبيرين بالوطنين

 :التالي النحو على يصفه

 يوجد الذي للشعب التاريخية و الجغرافية و حصائيةاإل و الوصفية التفاصيل– إذن-هي ها"

 " .اإليالة هذه تتضّمنها التي األقاليم تقسيم كذلك الجزائرو إليالة الغربي و الشرقي:بالقسمين

 

 إليه عمد ما عكس ،على نبدأ أن على"  الشعوب" هذه خوجة حمدان دراسة سنتابع إننا

 أو كثيرا إما القريبين" األعيان" إلى نتميي الكاتب أن الدولة،إذ عاصمة:بالجزائر خوجة،

 .الحاكمة السلطة من قليال

 :الدولة عاصمته شعب

 طبقات"تسكنها التي الجزائر مدينة سكان في خوجة حمدان عند الجزائري الشعب ينحصر

[ الثانية الطبقة و] إسبانيا من بأنفسهم فّروا الذين األندلسيون األولى فالطبقة الناس من مختلفة

 أوالد و األتراك و األندلسيين من يتألف الجزائر مدينة سكان من الكبير القسم و)...( تراكاأل



 

 

 عددا األقّل الثالثة الطبقة أما".]الكراغلة" يدعون تزاوجهما بسبب المولودون الطبقتين هاتين

 وقد.مدنيتيهما نفس و األندلسيين و األتراك عوائد نفس يتبعون الذين العرب[  من فتتكون

 يدعى الجزائر مدينة يسكن من كل اليوم فأصبح األولى أصولهم السكان السنوات نستأ

 "جزائريا

 بربري تركي أندلسي عرقي اختالط عن نتج الذي إنه خوجة؟ حمدان عند الجزائري هو من

 في" المدنية"لفظ خوجة حمدان عليه أطلق ما في الثقافي المستوى على بدا عربي قبائلي

 .رالذك سالف الشاهد

 من مجموعة في تتمثّل هي فإذا الجزائرية" المدنية" من القصد خوجة حمدان يحّدد و

 ممارسة و المدينة في العيش عن يتّولد الذي"االجتماعي اللطف"حول تتمحور التي الصفات

 أن خوجة حمدان مثل ألعيانها يسمح و السياسية اإلدارة و الديني العلم و التجارة مهن

 خوجة لحمدان أمكن لذلك و اإليالة أقاليم ببقية مقارنة التقدم فكرة مستوى على قدوة يعتبرها

 الذي األمازيغي القبائلي مثل الجزائر مدينة خارج يسكن أي جزائريا ليس من في يكتب أن

 :العاصمة في أقاربه بعض زيارة بقصد جرجرة جبال يغادر

 نفسه يعدّّ حملها على الجزائر نسكا من أحد يتجاسر ال بقلنسوة رأسه يغطي الذي البربري و"

 "الجزائر مدينة في كذلك و سكناهم أماكن في البرابرة هؤالء رأيت لقد و)...( أنيقا رشيقا

 ":مرابطين" كانوا إذا األمازيغ رجال في يكتب أن و

 "مدننا في العالم بمثابة يعتبر عندهم الدينية الشعائر يعرف الذي و"

 متيجة سهل مثل الجزائر لمدينة المجاورة المناطق عن خوجة حمدان يتحّدث عندما حتى و

 مالك أحد)...(  ألنني السبب و بالغرض دراية عن أتكلم إني" جيّدة معرفة يعرفه الذي

 :الضيقة" الجزائرية وطنيته" تجاوز من يتمّكن ال" متيجة

 و ةالنذال و الجبن و الكسل و بالتواني سوى الطبيعة تكرمهم لم متيجة أرض سكان إن"

 من يتقاضونها التي األجرة سوى مدخول لهم يكن لم و.الكره و الحقد و والغدر الخيانة

 في الحليب بيع و مواشيهم رعاية مزارعهم،و خدمة أجل من.معهم المتعاقدين الجزائريين

 الحقارة وجه على يقال" البائس" أو"  الكسالن"بلقب شخص ينعت فعندما.الجزائر مدينة

 "متيجة من إنه:"

 كل شأن ذلك في شأنه العقالنية التاريخية المدرسة ضمن يدرج أن يمكن خوجة حمدان إن

 القرن من األّول النصف في فرنسا في النهائية مالمحها تحّددت مثلما التقدم بفكرة القائلين

 ال و النخبة و الفرد ثم من و العقل هو التاريخ محرك أن ترى المدرسة هذه و عشر التاسع

 ثابتة شبه خصائص عن يتحدث أن  أمكنه لذلك و.تذكر أهمية االجتماعية العوامل تولي تكاد

 ساكن الجزائري عن متيجة ساكن المتيجي السهلي أو الجبال ساكن األمازيغي البربري تميّز

 يكون أن تفرض تكاد التي السياسية و االجتماعية بالظروف يقول ال فهو  الجزائر عاصمة

 "كارها حاقدا غادرا خائنا جبانا كسوال توانيام" المتيجي الحليب بائع

 من يتمكن ال" المرآة" كتابه كل في أنه نرى فإننا  التفسيري المنحى هذا من الرغم على و

 ترّد، مادية نظرة باعتماد إال سكانه و[ الجزائري] القطر" شعوب من شعب" عن الحديث



 

 

 هذا.يعيشونه الذي المعاش نوع إلى ثابتة للناس طباع أنه يظهر ما الخلدونية، الطريقة على

 أن إلى قاده"الخلدونيّة المدرسة" و العقالنية التاريخية المدرستين منهجي اعتماد بين المزج

 الجزائر وصفه في رأينا بما شبيها وصفا األوسط المغرب غرب الواقعة تلمسان سكان يصف

 القرن في المدينة هذه كانت دق و)...(  الغربي القسم مدن أهم تلمسان"فـ الجزائر مدينة أي

 هي و.منفردة حكومة تشّكل وكانت.الوالية عاصمة الميالدي عشر الثالث(]الهجري) السابع

 و[  الموحدية الدولة مؤسس]المؤمن عبد ألسرة ملكيا مسكنا كانت و.الجزائر مدينة من أقدم

 إحداهما:اثنتين ينطبقت هناك يكونون الذين السكان من كاف بقدر آهلة الحاضر الوقت في هي

 "البالد أهل و العرب طبقة األخرى و األتراك طبقة

 " عرب و أندلسيين و أتراك من يتألفون تلمسان سكان إن" آخر موضع في و

 بالخليط يكون ما أشبه هو العربي التركي األندلسي التلمساني الخليط هذا أن أخرى بعبارة أي

 الحضاري المستوى من أرقى حضاريا مستوى يمثل فهو لذلك و اإليالة عاصمة في اإلثني

 : هنا السكان ألن األوسط المغرب أقاليم بقية في

 مصانع عدة على بلدهم تحتوي و أرضهم يفلحون و التجارة إلى ،يميلون اجتماعيون لطفاء"

 عادلة حكومة تحت كانت ولو.مزدهرة غانية جعلها قد الجغرافي موقعها و)...( للصدف

 "ائرالجز مدينة لفاقت

 أن يمكن كان التي اإلثنية العناصر أن يفيد األوسط المغرب لسكان اإلثني التقسيم هذا إن

 هذا هي جميعا التلمسانيين و الجزائريين المدنيين لألعيان و للفرنسيين التقدمي الغرض تحقّق

 و بربرا السكان بقية من تبقى وما أولى درجة في األتراك و األندلسيين من المكّون المزيج

 .العرب عن البربر يميّز ما عند توقفة رغم  وذلك ثانية درجة في  ُسلمية و هاللية عربا

 التقدم فكرة مستوى على حضاريا العرب و البربر يميّز ما بيان في خوجة حمدان أفاض قد و

 في التقدم مستويات بين تميز لم التي الفرنسية السياسة بخطأ اإلقناع إلى ذلك وراء من هادفا

 تلمسان في و العاصمة الجزائر في حتى التقليدية المؤسسات هياكل فكسرت األوسط مغربال

 لواقع فهما ،أكثر التقدم لفكرة مناقض استبداد على قيامه ،على التركي الحكم كان لذلك و

 .خاّصة والديني واالجتماعي االتني  األوسط المغرب

 في موجود المختار المعبود بأن يؤمنون" ،كانوا خوجة حمدان مثل الكراغلة منهم و فاألتراك

 لم لكنهم و" واحد بمكان يختصّّ أن يمكن ال مكان كل في الموجود هللا بأن[ يؤمنون و] السماء

 النوع هذا"لـ أي مركزية منزلة المرابطون فيها تنّزل التي القبائل لمعتقدات بسوء يتعّرضوا

 واحد إله سوى تجوز ال التي اإلسالمية ةالشريع أسس حسب العقل يقبله ال[ الذي] العبادة من

 هذه بقاء على يحافظون األتراك حكام كان" انه في تمثلت إذن األتراك حكمة إن" العالم في

 بعين البرابرة إليها ينظر التي األماكن يحترمون كانوا قد أنفسهم هم و. الفاسدة األسس

 هدمه قد ما بقاء على  يحافظون جعلهم المداراة(  اي)  السياسة هذه استعمال و. التقديس

 أراد الخطة هذه نفس على يسير أن بدل ألنه الجزائر أرض إلى قدومه منذ الفرنسي الجيش

 يحتاج الشعب هذا أن ذلك" طباعهم و السكان عوائد مع -تماما-تتفق ال أخرى خطة ينشئ أن

 يعسر و المحاربة ةالجبلي صنهاجة في تغلغلت القدم في ضاربة عادات لتغيير طويلة فترة إلى



 

 

 : القوة باستعمال ضحاها و عشية بين عليها القضاء

 و متوحشا يكون يكاد بدوي جنس من مؤلف شعب أنهم وهلة ألول يبدون السكان هؤالء إن"

 أن أخرى قوة أيه جميع على و فرنسا على جدا الصعب من أنه نعتقد فإننا كله ذلك رغم

 "بغزوها تخضعهم

 للجيش الخضوع مرابطوها يقبل لن التي القبائل جبال من صنهاجة لحا هي هذه كانت إذا و

 فهؤالء صنهاجة(  حال هي)  الصحراء و التل سكان و العرب حال فإن الغازي الفرنسي

 يمثل[ قسم] قسمين تنقسم األماكن هذه و.السهول أو المنخفضة األماكن سكان من هم السكان"

 جميع و.رملية أرضا يمثل هو و الصحراء سنسّميه[ سمق] و التل فتسمية االرتفاع قليلة جباال

 هذا حرفة و عربية لغتهم و عربي أصل من جاؤوا قد[ التل سكان يقصد] السكان هؤالء

 معين مكان في استقرار له ليس و اإلبل وبر من مصنوعة فخيام سكناه أما.فالحة كلها الشعب

 بقلة يوجدون المرابطين أن نالحظ و..( ). لمواشيه المرعى و الكأل يجد حيث يخيم و ينتقل بل

 و األوهام في مثلهم أنه واحد،و البرابرة دين و دينه المتنقل،وأن البدوي الشعب هذا بين

 بأخالق التبّصر عديم و مغفاّل يعتبر محوها في يسعى من كل و إزالتها يصعب التي التخياّلت

 "عوائده و الشعب هذا

 "القبائل من ضيافة أكثر الشعب هذا للع" و" بالخيل مولع الشعب هذا و"

 لكن و" بنفسي األقاليم هذه أزر لم فإنني الثانية الصحراء بسكان يتعلّق ما" أي الثاني القسم أما

 طريق عن يحكمه[ األصل]النجار النسمات،عربي كثير الشعب هذا"إن القول اإلمكان في

 نقول أن نستطيع و)...( الفالحين التل سكان من أقوى الناحية هذه سكان" و" رؤساء الوراثة

 "األخرى الشعوب من رجال عشرة يضاهي الصحراء سكان من واحدا رجال بأن

 أي األوسط المغرب شرق لعاصمة تابعا كان الصحراوي و التلّي بشقيه الشعب هذا إن

 . أيضا  القرى أم تسمى التي مكة غرار على خوجة حمدان يسميها مثلما" القرى أم" قسنطينة

 يتفقان الصحراء و التلّّ سكان في ممثال العربي و البربر في ممثال الصنهاجي الشعبان و

 و التل عرب عند الوضوح تمام واضح واحد أمر في تلمسان و الجزائر سكان عكس على

 الشعب هذا طبيعة أن" هو و القبائل بالد من الصنهاجيين على ينطبق أن يمكن و الصحراء

 الموجود االختالف بسبب األوروبيين عن يبتعد أن الى تدفع[ راءالصح و التلّّ في العربي]

 تحول التي العوائق أساسا هو ألفكاره تعصبه إن ثم العوائد و اللباس اللغة في الشعبين بين

 "األوروبيين من اقترابه دون

 يقولون الذين الفرنسيين السياسيين يدعو فهو واضحة ،إذن تبدو السياسية خوجة حمدان دعوة

 مع يتحالفوا أن إلى الفكري و العرقي و الديني التعصب يعادون و البشري التقدم كرةبف

 ال أن إلى و األشياء إلى النظرة في يشاركونهم الذين األوسط المغرب مستنيري من أمثالهم

 على معّولين مضاد فرنسي بتعصب األوسط المغرب في العرب و البربر تعصب يقابلوا

 ألن الفرنسيين من مليونا عشرين إزاء األوسط المغرب سكان نم مليونين هزيمة حتمية

 التقدم إذ" المتقدمة" البلدان بمكتسبات السلمي القبول أي" القلوب غزو" هو الناجح الغزو

 "هناك المدنيّة و العلوم" بنشر إال يكون ال عنده" القلوب غزو" و قومي التعصب و إنساني



 

 

 "الجزائر في الفوائد بعض[ فرنسا] تنال" بذلك و

 يعيرون مثال المرابطين أن التقدم، فكرة دعاة يعتقد مثلما تماما ، يعتقد  خوجة حمدان كان لقد

 مبني المرابطين في[ األمازيغي] الشعب اعتقاد" أن إذ التقدم فكرة عن أبعده ما تفكير عن

 جدا ةمعروف أنها ،بيد تغييرها الصعب من و صحيحة غير أسس على و الجهل و الوهم على

 األتراك حكام كان سياسي بدافع التركية،و الحكومة رؤساء لدى أيضا و المثقّفين، رجالنا لدى

 ينظر التي األماكن يحترمون كانوا قد أنفسهم هم و الفاسدة األسس هذه بقاء على يحافظون

 ما ءبقا على يحافظون جعلهم المداراة و السياسة هذه استعمال و التقديس بعين البرابرة إليها

 "الجزائر أرض إلى قدومه منذ الفرنسي الجيش هدمه قد

 ال من عشر التاسع القرن في الشعوب يقود أن يمكن ال أنه يرى كان خوجة حمدان ان كما

 عليها تقوم التي األسس من أساس التغيير و" البشرية بالتغييرات حنكة و خبرة" ذا يكون

 التقدم فكرة ألن صليبية دينية غايته يكن لم ئرالجزا غزو أن يعتقد كان أنه كما التقدم فكرة

 :الدينية الفكرة فرنسا في عّوضت

 "الجزائر احتالل إلى بالفرنسيين دفع الذي هو الديني العنصر أن أرى ال شخصيا أنا"

 الطبقة تمكين ،إلى التركي الحكم زوال الفرنسية،بعد السلطة تعمد أن مطمحه كان لذلك و 

 ما في األقل على بنفسها نفسها حكم من األوسط المغرب في التقدم ةبفكر اآلخذة المتنورة

 اتجاه في بالقطر السير على وحدها القادرة هي الطبقة هذه ألن داخليا الدولة بإدارة يتصل

 من حّرة حكومة[ مباشرة التركي الحكم سقوط بعد شكلوا] تلمسان سكان" أن بدليل تقّدمي

 هؤالء و البشرية بالتغييرات حنكة و خبرة ويذ أشخاص من مؤلفة الجمهورية نوع

 "ووجهائها البالد نبالء عدة من مؤلفة مجموعة عن عبارة األشخاص

 تسلك أن بدل ألنها األوسط المغرب في الفرنسية السياسة في خوجة حمدان أمل خاب لقد و

 بدافع" ئهاووجها البالد نبالء" دور إنهاء فّضلت بتوّخيها ينصح كان التي الرشيدة السياسة

 :العقل إلى منه المالي الشره غريزة إلى أقرب هو بدافع بل عقالني غير

 معرفة لهم ليس الذين الشعب هذا آراء بين بالفعل طبقت التي األسس باستعمال]...[  نصحت"

 لها يخضعوا أن-أبد-يمكن لن أوروبية بقوانين أخالقهم و عوائدهم الستبدال تؤهلهم كافية

 بنتيجة يأتي أن يمكن الذي وحده هو.بالفعل– الموجودة للوسائل التطبيق نإ.القوة بواسطة

 ذهب و رشدهم و فطنتهم منهم نزع قد الجزائر في[ للغنى] الفرنسيين تعطش إن.محمودة

 منذ طبقت ،بل نظرية فكرة ليست الوسائل هذه إن ثم.عميا صماّّ فأصبحوا ورزانتهم بعقلهم

 التمسك نريد التي القديمة الوسائل ألسس االستحكام و حةبالصال تشهد األعمال و.بعيد زمان

 إال الجزائر في تكن لم للغنى الفرنسيين شراهة ثانية،بأن مرة أكّرر و.بتطبيقها االنتفاع و بها

 مدينة في) األوروبيين السكان شبهت فقد:المثلية العبارات بعض سياق على لتساعدني

 شربا منه الجبار ازداد كلما مالح،و بماء مملوء رصغي بحوض المدينة شبّهت قد و( الجزائر

 "صاحبه يفارق لم باق العطش و الحوض يجفّّ ثم. عطشا ازداد

 

 اعتماد بضرورة التقدم فكرة دعاة من الفرنسيين الساسة اقتناع في خوجة حمدان فشل إن



 

 

 إلى 1833 سنة" المرآة" نشر سنة منذ سيؤدي البطيء التغيير منهج سلوك و المراحل سياسة

 و قسنطينة باي أحمد بالحاج بدءا المسلحة المقاومة لواء حملة و الفرنسيين بين مرير صراع

 .العشرين القرن خمسينيات في المسلحة الجزائرية الثورة إلى وصوال الحسني القادر عبد

 و 1881 سنة تونس احتالل عند الحذر توخي إلى الفرنسيين المقاومة هذه تدفع لسوف و

 المجتمع مقّومات بعض على اإلمكان قدر المحافظة إلى بالسعي ذلك و 1912 سنة مراكش

 التقليدي

 من خوجة حمدان يتمّكن ال عندما يبلغه أن يمكن مستوى أعلى اليأس هذا يبلغ لسوف و

 الفكر رجال نوايا في الشكّّ إلى فيضطّر الساسة و العسكريين في التقدم مبدا خيانة حصر

 :الفرنسيين من أنفسهم

 الوطنيون العظيم،هؤالء نابليون تالمذة ،هؤالء بهم المفتخر الفرنسيون هؤالء فأين إذن" 

 ؟"ذكائهم و وكفاءاتهم بعلومهم فعلوا ماذا و  المنصفون؟ هؤالء هم أين ثم ، القضاة ،هؤالء

 : ثم

 مدارس أّسست لماذا ثم اإلنسان؟ قانون علوم تدّرس -فرنسا السيما– أوروبا جميع في لماذا"

 ؟"هناك؟ الحرية و المدنيّة

 المستوى على فرنسا، تحقيق إمكان في خوجة حمدان أمل ينتهي األخير التساؤل بهذا

 في األساسي الجزء هذا  أي الجزائرية األمة ضمنها من و اإلنسانية به وعدت ما ، األخالقي

 فرنسا وطّنهت أن إلى يطمح خوجة حمدان كان جزء هو و"المساواة"بـ المسّمى  التقدم فكرة

 كان  الطموح هذا ولكنّّ. الثقافي و واالجتماعي السياسي: الثالثة المستويات على الجزائر  في

 :تبّدد ما سرعان ولكن خوجة حمدان عند غامرا بدأ لقد: العمر قصير

 كانت إذا أنه تفترض الترقي فكرة مقوماتها من فكرة باعتبارها التقدم فكرة فإن وفعال

 إلى الميل و التسامح عن بديلين القوة استعمال إلى الميل و بالتعّصب تتميّز السابقة العصور

 السادس القرن من المجالين هذين في أرقى نظريا يكون أن عشر التاسع القرن فعلى المسالمة

 قد المستبدين أخطاء و عشر السادس القرن أغالط أن:"إذ ذلك يكذب الواقع لكن و مثال عشر

 " ماذا؟فل. أيامنا في تجددت

 ( 244 صص ، المرآة ، خوجة حمدان)

 

 

 

 النفزاوي الناصر محمد

  العشرين القرن من األول النصف في مغربا  التقدم فكرة

 : التخطيط



 

 

 القرن في المغرب وبالد فرنسا في التقدم بفكرة يتعلق ما واسع نطاق على نشرت أن سبق

 القرن من األول النصف في لمغربا بالد في الفكرة هذه أتناول أن اآلن وعلي عشر التاسع

 :  التالية المالحظات ابداء  يتطلب وهذا العشرين

(  ب) الملف ألن(   أ)  االشارة مع  تونس في بها يتعلق ما  واسع نطاق على نشرت -

 أن اما اختيارين أمام وضعني األمر وهذا"   معطوب"  أنه مكروسوفت أعلمني

 بما  هذا أتجاوز أن أن واما تطول قد ةلمد االفتراضي مشروعي اكمال عن أتوقف

 بالنسبة رمضان شهر يعني ماذا بالتجربة أعرف  أنني  خاصة مسودات من يدي في

 . الصيف شهور من صحيا الخوف كثير  انني ثم أمرا  يخطط من كل الى

 :  األقصى والمغرب الجزائر في التقدم فكرة أتناول أن  ، اذا ،  علي بقي -

 تيارين بين  منقسم  هو  اذ البلد هذا في السياسي التفكير في اشكال ألي دوجو ال الجزائر في

 أن يكاد وهو الحمامي علي يمثله من وأفضل التقدم بفكرة اآلخذ العقالني التيار هما  أساسيين

 درست التي الحمام عين في وبالضبط  جرجرة وليد  أباه أن اذ األصلي بلده في مجهوال يكون

 .حياته في  مبكرة فترة منذ موطنة من هاجر فيها نائلة ابنتي وولدت لةكام سنوات 4 فيها

  الدارجة تسميتنا  في"  السلفية"  أي"  االنحطاط"   بفكرة األخذ التيار فهو الثاني التيار أما

  التيار وهذا"  أساسا محمد النبي في ممثال  العربي  الصالح السلف" ب االقتداء تعني وهي

 وتولدت"  القرآنية الظاهرة"   صاحب بالنابي مالك  بتأثير  الجزائر في اكبير رواجا القى

 تعيش بما الصلة وثيق وتناميه وجوده ألن والتونسية الجزائرية"  النهضة" أحزاب كل منه

 نني أل بالدراسة أتناولة لن وأنا.  متأزمة وفكرية  وسياسية اقتصادية ظروف من البالد

  الحمامي علي عند تظهر مثلما  الجزائر في التقدم فكرة تناول على السياق هذا في سأقتصر

 المغربي السياسي والتفكير الجزائري السياسي التفكير بين الوصل همزة أعتبره الذي

.  ادريس"  يقرأ ومن.  الخطابي الكريم عبد بن محمد في ممثال المخزني غير أي األصيل

 يعد أن يمكن ال السياسي المفكر فهذا أقول ماب فسيقنع الحمامي لعلي"  أفريقية شمال رواية

 وأنا للعبارة الحصري بالمعني أفريقي شمال مفكر ألنه أقصويا مغربيا أو جزائريا مفكرا

 عن العثمانية الدولة احجام على باألسف شعور امتلكني روايته تعريب بصدد كنت عندما

 سياسيا المغرب بالد لك يوحد أن يمكن كان الغزو هذا مثل ألن األقصى المغرب غزو

 . الماضي يبكون من الى أنتمي  لست أنني  رغم وثقافيا واداريا

 من نوعا الباحثين من عدد الى بالنسبة تبدو وقد ابدائها من بد ال أخرى مالحظة -

 أعدها التي التصنيف بمسألة تتصل ألنها ابدائها ضرورة على مصر ولكنني الحشو

 كبيرا شوطا بلغ"  الموضوعية" العلوم في فالتصني أن ذلك بحث كل في ضرورية

 كل في"  الفضفضة" نعيش زالنا ما ألننا عندنا الحالة هذه بمثل ليس  ولكنه الدقة في

 أنتمي  المثال سبيل على فأنا كتبت ما كل في اعترضتني  المسألة وهذه.  تقريبا شيء

 يمكن وآدابها  العربية غةالل وقسم.  التاريخ قسم الى ال العربية اللغة قسم الى  تصنيفا



 

 

 واحد  في أصنف أن يمكن فكيف اللغة أو األدب في أطروحة يكتب من يضم أن

 عاجز انني بل االختصاصين هذين في شيئا كتبت أنني عني يعرف لم وأنا  منهما

 بالد في سواء السياسي بالفكر يتصل كتبت ما كل اذ فيهما شيئ أي كتابة عن تماما

 كان أحدا  واحدا أستاذا أعرف  لم" االختصاص"  وهذا.غربالم بالد أو المشرق

 جامعيا  فيها نشطت التي الفترة في  فيه  جدية أطروحة على يشرف أن على قادرا

 كلمة كل أزن وأنا"  اعتباطية"  مالحظات واسناد اشراف لجان تكوين يقع فكان

 أن تعدو ال"  عربيةال للغة ا شعبة"  عندنا سمي ما أن اذ أحدا أظلم ال حتى أقولها

 االنتاج لضعف شرقيين ولكن حديثين  واما قديمين اما وأدب لغة شعبة تكون

 تدخالت تفحصوا أن كالمي  صحة من للتأكد ويمكنكم  المجال  هذا في التونسي

 وما.   تناولها عمق ومدى الحاضرة بمشاكلنا  يتعلق ما في الفيسبوكيين الجامعيين

 اذ وأنا.  المغرب بالد جامعيي كل على يصدق التونسيين الجامعيين واقع عن يقال

 بالنابي ماك"  خصمه"  و الحمامي علي  أن على للتأكيد فذلك المالحظة هذه أبدي

 عن يكون ال تفكيرهما حقيقة الى والنفاذ سياسيان"  أديبان"  ولكنهما أديبين ليسا

 . التحديد وجه ىعل السياسي والفكر"  الفكر"  طريق عن ولكن"  األدب" طريق

 في التقدم فكرة اآلن أتناول أن علي يفرض الذي لتخطيطي  تبريرا كتبتها المقدمة هذه

 في المغرب بالد في التقدم فكرة في الحديث أنهي وبذلك معا األقصى والمغرب الجزائر

 . العشرين القرن من األول النصف

 :   ألقصىا والمغرب الجزائر من كل في التقدم فكرة بتناول فألبدأ

 .  سياسيا فكريا نموذجا"  أقريقية شمال رواية ادريس" و  الحمامي  علي

 سنة" ادريس"  رواية تعريب  به  قدمت الذي تعريفي على اعتمادا الحمامي علي هو  من

 ؟ الجزائري الهوقار موقع ونشره 2010

التقدم فكرة  

الحمامي علي عند (1902-1949 

 

 

 على الجميع يتّفق ذلك من العكس وعلى". الحّمامي" نسبة حول إجماع يوجد ال "

 الحرب في وشارك 1902 سنة الجزائر في تيهرت في ولد الحّمامي علي أنّّ

 البلدان الى نهايتها عند لينتقل الخطابي الكريم عبد بن محمد قادها التي الريفية



 

 

 وسويسرا( 1928-1930) السوفييتي واالتحاد( 1926-1928) فرنسا: التالية

-1933) وبغداد( 1933) السعودية العربية والمملكة( 1932-1930) لمانياوأ

 الى وأخيرا.اإلسالمي للتاريخ مدّرسا فيها فيصل األمير عيّنه التي( 1947

 عبد بن محمد لجوء خبر بلغه عندما إليها ارتحل التي( 1947-1949)القاهرة

 فيها ألّف التي الفترة هي بغداد في اإلقامة وفترة.إليها السياسي  الخطّابي الكريم

 الفرنسية اللغة في" أفريقيّة شمال رواية.إدريس" رائعته 1942 و 1941 بين

 مثالب بيان على تقتصر ال التي الفلسفية التاريخية الرواية من ضرب هي التي

 شاملة فلسفة كذلك تعرض ولكنها وحديثا قديما أفريقيا شمال الغرب استعمار

متوسطة ثقافة من ثرأك فهمها يقتضي للتاريخ . 

 أحمد أمحمد األقصوي والمغربي ثامر الحبيب التونسي صحبة الحّمامي مات ولقد

 بعد باكستان سماء في طائرة حادثة في 1949 ديسمبر 12 في وآخرين عبود بن

  أن

أن المستقلّّ اآلسيوي البلد هذا في انعقد إسالمي مؤتمر أّول في المغرب بالد مثّلوا            

 النظريات على الحّمامي لعلي" إدريس" في  نعثر إننا البداية منذ  القول كننايم  

متفاوتة بنسب وان التقّدم ونظرية االنحطاط ونظرية الدور نظرية  الثالث،   

إدريس" في الدور نظرية ": 

 التكوين  ذوي من السياسيين المفكرين من  عدد طباع تالئم الدور نظرية إن 

هذه فدفعتهم مريرة وعالمية قومية  أحداثا عاشوا إذا خاصة الشامل الفلسفي  

 في الحمامي عثر  وقد البشري التاريخ ّمر على لها أشباه عن البحث الى الظروف

 في الخالدة والضعف القوة  ثنائية تتضّمن حضارية نماذج على البشري التاريخ

والحضارات اإلنسان : 

 يولد هو اذ الخالدة اإلنسان هيةما هي تلك.ونهايات وبدايات وبدايات نهايات "

 بين معقّد شائك جدل موضوع وهي.جديد من الحياة الى ليعود ويتعفّن ويموت

  النور بين جدل النقيضة، واألطروحة المادة والفكرة الجسد تواجه التي الروح

 أشكال  في ، الدوام على تتجدد قضية وهي. الموت والحياة الظلمة يواجه الذي

 يلّوح فيها والتي تقّدر ال التي الحدود ذات الشاسعة الالنهاية وسط مختلفة وألوان



 

 

 الروح مجابها بعدمه، ، الروحاني المحيط في الضائعة الذّرة تلك ، اإلنسان

 ، دائما ، له تحسب أن ، ذلك مع ، عليها والتي وترهقه خلقته التي العبقرية

   "حسابا

والتقّدم االنحطاط نظريتا : 

 علي في" الحياة إرادة" يخنق أن من يتمّكن لم هذه الدور نظرية ضغط أن غير

  بنظرية والقائلين الدور  بنظرية القائلين بين الصراع من يقف نراه لذلك الحمامي

التقدم لنظرية الدورالمنتصر لنظرية المحارب  موقف التقدم . 

 انشأته طور في الديانات من يقف ال الحمامي علي أن الى نشير أن هنا وعلينا

 تمييزا يميّز هو اذ عربا أم غربيين  أكانوا سواء الخطّي بالتقدم القائلين  موقف

 صنعة" من الالحقين ومعتنقيها الوليدة الديانات بين فظّا يكون أن يكاد

  ألن  بعد ما في  شأنهم من ويحطّّ الوالدة زمن  شأنها من يرفع" اإليديولوجيات

 في وجد والحمامي  االجتماعية عدالةال فكرة أي اجتماعي عنده شيء كل مقياس

   كل

 العدالة هذه من شذرة( إيديولوجيات الى تحّولها قبل أي) الناشئة الديانات

 لم"  المسلم البربري" هذا أن ، وضوحا أكثر أخرى بعبارات ، أي.االجتماعية

 هذه أي التأسيس، وأخالق الممارسة" بأخالق" يسمى ما بين التفريق من يتمّكن

 يكون أن يجب عّما معبّرة تكون و نظرية كل و دين كل ظهور ترافق التي قاألخال

 النشأة عند تتّصف و  واحد  نبع عن صادرة ديانات اإلسالم و المسيحية و فاليهودية

 األيام مرّّ على و فشيئا شيئا تفقد  بدأت الدولة جسد سكنت أن منذ لكنها و بالصفاء

 " أضرحة" لىإ وتحولت صفاءها القرون و السنوات و

 و النظرية ،و العمل و القول بين التناقض فكرة على ،بتركيزه الحمامي علي إن

 يرفض بأن تفكيره على حكم الجسد و الروح أي الممارسة و التنظير التطبيق،و

 خبر كلما فهو لذلك ونتيجة"  الممكن فنّّ هي السياسة"إن القائلة الفكرة األساس من

 .قليل بعد  ظهالف تطبيقها عند إيديولوجية



 

 

 القرن في محمد بإسالم مبتدئين سبق ما يتضح حتى وغربا مشرقا األمثلة ولنعّدد

 السعودي باإلسالم ومنتهين(اإليديولوجية الفترة  قبل ما أي) الميالدي السابع

 (.اإلسالمية االيدولوجيا أي)1933 سنة الوهابي

 :التقّدم فكرة ضمن اخالد  عّده  الذي(632 -570) محمد إسالم في الحّمامي  كتب

 ثم وينفي ويسجن ويسّمم ويقتل ويكيد ويسرق ينهب( بيزنطة في) الواحد كان" 

 الكرادلة مجامع تواطؤا، تزكيه، كانت الفظائع هذه كل على تسامح من رداء يلقى

 نذير من توّجس في وهي السابع القرن عتبة أفريقيا تخطت ولقد.الدينية والمجامع

 وكان.)...(آتية بتحّوالت تنبئ الشرق عبر مدويّة أخبار وترّددت.القتامة تلك على

 السامية الروح ذي الجليليّّ مثل تماما يعلن، العربية الجزيرة قلب في مشهور راع

 بين المساواة وعلى االجتماعية العدالة على ينبني عصر مجيء قريب، وقت منذ

 .اإلسالم ميالد انه.واألعراق الشعوب

 العربية الوثنية رؤوس ضد ضارية معركة خاض أن بعد هللا، رسول ، محمد وكان

 العالم عبر يواصلوا، بأن أنصاره ويأمر الجزيرة في اإلسالمي النظام يقيم ، القديمة

 من المّرة، هذه في ، الدين كان.)...(بنفسه أسسها أقام التي المخلّصة الرسالة نشر ،

 لبساطته كان،. الضبابي لبيزنطيينا الرهبان جدل يشّوهها لم شرقيّة ساميّة سبكة

 )...( مبادئه عن بوضوح يعلن الشعبية، الذهنية مقاس على تشّكله ولعبقرية

 سابق ألنه المغرب بالد في اعتماده الى الحّمامي علي يدعو الذي اإلسالم هو هذا

 :بعد ما في ستتشكل التي اإلسالمية لاليدولوجيا

 استفادوا من يتعّرض ،أن الِمؤلّهة الحجارة لىع القضاء تمّّ أن بعد ينبغي، كان لقد"

 فان ذلك عن وفضال. المهزومين تجاه رحيما كان محّمدا ولكن. نفسه للعقاب منها

 هذا، كان ولقد. سامية بليغة السخاء من قصيدة غير تكن لم جميعها النبي حياة



 

 

 من آخر واكان الذين ـ األوثان تجار قدماء استولى)...(بعد ما ففي.غلطة تاريخيّا،

 ، األمور مقاليد ،على ـ والحيطة الحذر من أنفسهم في كان ما على باقون وهم أسلم

 يعرفون الناس وكل. زيف من عليه كانوا ما شاكلة على اإلسالم تشكيل وأعادوا

 " واإلنساني االجتماعي مضمونه من الدين أفرغ لقد. ذلك نتيجة

 روسو جاك-بجان    هنا يذكرنا أن  يكاد الحمامي فعلي

 الى تحّول عندما" اإلنساني االجتماعي مضمونه من اإلسالمي الدين أفرغ"  لقد

 األموية الدولة هي الدولة أكانت سواء  القائمة الدولة لمصلحة  خادمة إيديولوجيا

 الدولة كانت أم الميالدي التاسع القرن حتى العربية الدولة قوة زمن العباسية أو

 من وعدد الغربية الدول وهيمنة الجديدة العرب عبودية زمن السعودية الوهابية

 .الحالي الزمن في األقصى الشرق دول

 كانوا عندما والعباسيين األمويين العرب على حكمه في قسا قد الحمامي كان وإذا

 موقفه عليه  سيكون ما يتصّور أن المرء على الصعب من فليس القّوة من قدر على

 الغارقين   التقدم لفكرة المعادين أي   السلفيين  أي" نحطاطاال نظرية"بـ القائلين  من

 :المغاربة من وأتباعهم المشرق بالد في الوهابيين من الماضي تمجيد في

)أصابت علي الحّمامي( صدمــــة فكرية سياسيـــة عندما حـــل بمملكـــة عبد  "

واقع  العزيز آل سعود ومثقفيه من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورأى

الحركـــة السلفية المسماة بالوهابية فلقـــد كتب عن الداعية النجدي ابن عبد 

استحوذّفيّنهايةّالمطافّابنّعبدّالوهابّفيّبدايةّالقرنّالماضيّ " الوهاب:

علىّسلفيةّابنّحنبلّوّأعطاهاّفيّصحراءّنجدّبدعمّمنّآلّسعودّهيأتهاّوّ

ليستّإالّمجّردّحالةّنفسيةّعكسهاّّطابعهاّالحالي.وّلكنّالوهابيةّوّالحقّيقال

 وابتذال" تعّصبّولدّفيّبيئةّقبليةّوّعبّرّعنّأكثرّماّفيهاّمنّغريزيةّوّبدائيةّ



 

 

 يلعين( 1933 سنة)الفكرية و االجتماعية حياتها و المملكة مدن مختلف بدت لقد

 عن خارجة" ألمانيا و السوفييتي االتحاد و فرنسا خبرتا اللتين الحمامي

 : مرة ألول أرضها قدماه وطئت عندما جّدة عن يكتب فهاهو"التاريخ

 تيبةر عارية قاحلة فيها ماء ال رمادية مدينة هي و جّدة في الباخرة من[ ت]نزل"

 لبس وسيلة الحجّّ من اتخذوا الذين المطّوفين من عصابة انقّضت و كئيبة رتابة

 ذات لةطوي الويات ونيلبس كانوا. الُعقبان من أرجال تنقض مثلما السفينة ظهر على

 صغيرة مربّعات فيها زرعت القشّّ من طرابيش رؤوسهم فوق و واسعة أكمام

 منهم الواحد من اليسرى اليد في و بيضاء موصلية بعمائم ُغلّفت األلوان متعّددة

 ليمنىا اليد أما  مضمونها المرء يفقه ال تمتمات تصدر شفتيه وعن العنبر من سبحة

 من تمّكن التي الجيفة على ضبع مخالب تتقبّض مثلما جالحا كتف على فاستقرت

 [ " إدريس] لعيني المقدسة األماكن مشعوذو ظهر الصورة هذه فبمثل.تعريتها

 1" مضجرة بلدة" جدة فإن واحدة بعبارة و

 اعهانطب كان فهل جدة في  للحمامي حصل الذي االنطباع هو أوردناه ما كان إذا و

 ؟ مختلفا مكة عن

 لعيونهم المقدسة المدينة مشهد تبّدى فجأة و حجرية هيئة ذات بوةر صعدوا "

 الصخرية الجبال هذه هيئة في الدهشة على يبعث يقال الحق و شيء ال إنه.المنبهرة

 تشقّها الصدإ لون في محترقة جدران تحّدها التي و فيها للنبات أثر ال التي المقطّعة

 نوعا و بالضيق شعورا النفس في يبعث هذا كل إن بل الخضرة إلى تميل أخاديد

 و إنه، ثم الكآبة و بالحزن الشعور من نوع أي  أدري ال يبعث، و  االنزعاج من

 األجداد طباع الوراثة بطريق المرء استرجع و التاريخية الذكريات تتالت كلما
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 أجيال فيه بنتها مبهمة ذكريات ملكته و  فيه اندغم و معه ،ولد تديّنا مشبعا استرجاعا

 لحبّّ المجال ُمفسحا األول االنطباع يختفي و االنفراج من نوعا يحسّّ متعاقبة،

 " متعاطف اطالع

 :آخر موضع في و 

 شاهدا تقف حطاما و رمال الممتلئة الداخل نحو المتجهة الصخرية االلتواءات هذه "

 منذ تغير قد شيئا أن يبدو ال و.اإلسالمية مؤسس حياة في األولى الخطوات على

 وهذه.قرنا عشر أربعة طيلة عليه كانت مثلما تقريبا ألشياء بقيت.الحين ذلك

 بقوانين تهتم ال تكاد الطبيعية قوقعتها في تسّمرت التي الكئيبة المنبسطات

  "الجمود مبدأ مطلقة سيادة يسود مكان كل وفي.التطور

 لتقييم الوحيد الشرط و. القصيد بيت األدب، في يُقال مثلما هي األخيرة الجملة إن

) تغيير ال. اجتماعي بعد من تتضّمن ما الحمامي، نظر في هو فكرية حركة كل

 المملكة قيام أحدثه  ، إذا ،"(التقّدم نظريّة" في أساسي تصاعديّّ اتجاه في والتغيير

 من بعون الوهّابي القلم و السعودي السيف بين التحالف نتيجة السعودية العربية

 ال ألنها الحركة هذه على يقسو أن إالّّ الحمامي مكانإ في فليس لذلك و بريطانيا

 منزلة االجتماعية المسألة ينّزلوا أن عليهم الذين العشرين القرن لمسلمي تصلح

 . مشاغلهم في المركز

 و السعودية العربية المملكة إلى الحمامي علي نظرة أن هي هنا القول وخالصة 

  المملكة في قضاها التي مدةال قصر لتفسير تكفي الوهابية إيديولوجيتها

 وما العراق في واستقرّّ 1933 سنة السعودية العربية المملكة الحّمامي غادر لقد

 ! الوهابيّة البالد جدب عن وحديثا قديما السياسي الفكري العراق ثراء أبعد



 

 

 خصم و (1933- 1883) األول فيصل الهاشمي الملك آنذاك العراق يحكم كان

 في هللا رحمه العراق عاهل فيصل الملك جاللة عيّنه" ف سعوديةال الوهابية الدولة

 لاليدولوجيا كانت إذا و" الثانوية المدارس بإحدى اإلسالمي للتاريخ مدّرس وظيفة

 القرن ثالثينات في كانت بغداد فإن الرياض في الحاسمة المكانة السعودية الوهابية

 شأنها الشيوعية األممية و وميةالق و الوطنية الفكر فيها تتصارع عاصمة العشرين

 أنطون يدي على الشامية القومية الفكرة فيها ظهرت التي الشام بالد شأن ذلك في

 أفريقيا شمال نجم مؤسسي من ساستها بعض عند ظهرت التي المغرب بالد و سعادة

 الفكرتين، هاتين مثل و.  المغربية الفكرة فرنسا في الدارسين طلبتها بعض عند و

 ساطع حول ينشطون كانوا الذين القوميون فيهما يرى لن المغربية، و اميةالش أي

 إزاء عثر حجرة تقفان فكرتين غير العشرين القرن ثالثينات عراق في الحصري

 على نشاطه الحصري فيها رّكز التي الفترة هذه في خاصة العربية القومية الفكرة

 : كبير برواج فحظيت العربية الفكرة إلى الدعوة

 معظم سبق الذي القيادي العراق بدور يعترفون األيام تلك في القوميون كان "

 أول كانت و الشكلي السياسي االستقالل على الحصول في األخرى العربية البلدان

 لنشاط نسبيا المالئم الجوّّ أّما(. 1932 عام) األمم عصبة في قبلت عربية دولة

 تصّدي حصيلة فكان العربية دانالبل مختلف من بغداد جاؤوا الذين القوميين

 الحركة نهوض و البريطاني، للضغط النواب ومجلس الجيش في الوطنية العناصر

 .العراقية الجماهير أوساط في الديمقراطية

 رّوج التي القومية، النظرة صارت بالذات الثالثينات أواسط منذ أنه داللته له مّما و

 ينظر صار و واسعا، قبوال تصادف الكامل، العقد يقارب ما خالل لها الحصري

 الحصري انخرط بالذات الفترة هذه في و. العربية الوحدة رائد أنه على صاحبها إلى

 .( 1) إصرار بكل و مستقبال سيجنيه أمر، هو و السياسية، البالد حياة في



 

 

 العربية؟ الفكرة من الحمامي علي موقف كان فماذا

 موقفا يقف أن" التقّدم نظرية"ب يقول الذي وهو ، يمكنه ليس الحمامي علي إن

 التي السعودية الوهابيّة عن أبعده ما تقّدميا نفسا تتضّمن أوال ألنها الفكرة هذه يعادي

 نشأت يالت الشام بالد ألن الحياد موقف الدين من ثانيا وتقف" الرجعيّة" على تقوم

 معاديا اعربيّّ وميّاق  موقفا ثالثا وتقف  والطوائف واألديان األعراق متعّددة فيها

 الدب اعتبارها هو االيدولوجيا هذه في الحّمامي به يقبل لم ما ولكن لالستعمار

 ضمن ضرورة يدخلها  وهذا" العربي العالم" جناحي من جناحا  المغرب

  كالّّ ه،رأي في ، تمثّل  المغرب بالد أن ذلك الهيمنة الى تطمح التي اإليديولوجيات

 إضافة ، الوحيد وجودها شرط مغربية فكرة على يقوم أن عليه مميّزة خصائص ذا

 .االجتماعية العدالة ،" الدم"و المغربي التاريخ وحدة الى

 و الحصري بين العالقة عليه كانت عّما شيء كثير يقال، الحق و نملك، ال إننا

 يةالعراق رةالفت عن كتبناه ما نختم أن االجتهاد، سبيل على يمكننا، ذلك مع و الحّمامي

 :التاليتين بالمالحظتين الحمامي حياة من

 ألنها،.بالعر القوميون بها يرّحب أن يمكن ال المغربية الفكرة إلى الدعوة إن:أوال 

 "إقليمية" ،فكرة نظرهم في

 يكتب رزعيت أكرم فهذا بالحمامي ضيقهم يفيد ما كتبوا القوميين هؤالء بعض: ثانيا

 : عنه



 

 

 مرتباتنا من اقتطعنا و العربية الفكرة حملة معشر به اعتنينا العراق إلى جاء لما"

 انتقاداته من السطور هذه كاتب سيما ال و نسلم فلم ذلك مع و... له شهريا مبلغا

 2" هللا رحمه

 االيديولجيتين  من  الحّمامي علي موقف من وصفنا أن سبق ما كان وإذا

 من  قرفه فلنتصور ،  انشرقيت ايديولوجيتان  وهما ، العربية والقومية اإلسالمية

 نظيرت  ذلك في بما  االجتماعية العدالة أساسها بممارسة يقترن  ال تنظير كل

 فهمهات مثلما التقّدم فكرة من أساس على دوال بنت التي  العظمى القوى  مفكري

  رينان ستأرني مثل واحدا أن حتى  األمم بين التعامل في األخالقي البعد متناسية

استحياء دون من“  االستعباد ريرتب” الى اضطر  

 على قادرة وجمل كلمات على العثور  عن يعجز أن   يكاد الحمامي علي إن

 التعبير

  بينهما وسطا أم شيوعية أم رأسمالية أكانت سواء اإليديولوجيات هذه من قرفه عن

 اهرالظ" إن" الدور نظرية" من كبير اقترابا يقترب  عنها يتحدث عندما وهو. 

  مأسلةال شأن ذلك في شأنها النهب عملية على التغطية غير له مبّرر ال يالعقد

 مصالح إلىو مؤقتة مرّكبات إلى المستندة( األقوى األمم) فسياسة. الفخّّ تخبئ التي

 ال و وروس ال و كانط ال يكن لم الشأن هذا في و.ثابتة و واحدة سياسة هي دائمة

 و أرسطو عنها دافع التي طروحةاأل هذه صحة عدم بيان على بقادرين ماركس

 لإلنسان اإلنسان" ـ  عن حديثه في تعريف أحسن هوبز توماس تهّكم عّرفها

 غاب غير تّةالب يكن لم اإلنسانية قوانينه من الرغم على االجتماعي العالم إن(.ذئب

المخلب قوة و الناب سلطة لغير مكان فيه ليس هائل   

 بنظرية يقول كان فروسو:بعناية ماءاألس من ذكر من الحمامي تخيّر  لقد

 أن  بلق  يقول فكان  هوبز أما الخطّي التقّدم بفكرة يقول كان وماركس االنحطاط

البشر من" لألصلح بالبقاء"بـ بكثير الداروينية تنشأ . 
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 فهو ماركس عن يتحدث ومن ماركس األسماء من ذكر من بين من ذكر لقد

عن النظر بغض الشيوعية، لدولا ممارسات وعن   الشيوعيين، عن يتحدث   

 الحزب في وأتباعهم السوفييتيين الشيوعيين سياسة كانت فكيف المنشا شيوعية

 الرأسماليين من خصوهم ممارسة وكذلك النقابات وفي الفرنسي الشيوعي

الجميع من الحمامي موقف هو وما خاصة فرنسا في  الراديكاليين  :؟ 

 فخيباتنا.بأحد أومن ال  أنا. اآلخرين من حذري[ الشيوعيين] منهم أحذر إنني "

 داخلية ظروف تمليه رأي ببوادر تأّكد دون من التسليم دون يحول حدّّ إلى تكّررت

 النظام و الرأسمالي المذهب عليه يهيمن شعب عند يتفهّمه أن للمرء يمكن و بحت

 لمثل ةمناسب غير ليس المغربية األرض في هنا نضالنا إنّّ.سواء حدّّ على البرلماني

 هذه به تتصف الذي اللون كان أيّا و.السلطة غير لها رهان ال التي االنتخابات هذه

 الجمهوري أو الملكي نظر في لسنا فنحن.منّا نفسه بالموقف متمسكة ستبقى السلطة

 أو استخدامها يحّدد سلعة غير و استعمال قيمة أي مستعمرات غير الشيوعي أو

 تعجز المتعة و االزدهار من درجات الفرنسية ةالمجموع إلى بالنسبة مبادلتها

 محض الوجوه كل من هي المداخالت هذه إن.فيها الفعل عن اإليديولوجية الوصايا

 و الفرنسي الجيشين لصدام تتعرض مراكش فيه كانت الذي الزمن ففي.ديماغوجيا

 في الشيوعي القسم صخب صدى يرّدد الفرنسي النواب مجلس كان اإلسباني

 أوروبا أن تالحظ هي و فارتمت دعائيا عجزا تشكو الثالثة األممية كانت.المجلس

 اإلفالت في تشرع و الحرب في خراب من لحقها بعدما عافيتها فشيئا شيئا تستعيد

 ما شيئا نسيانه وقع الذي الشرق على ارتمت شعاراتها، و الثالثة األممية قبضة من

 "  . مرعاها إفريقيا شمال و الصين فكانت باكو مؤتمر أطروحات منذ

 مستوى على التقدم فكرة خيانة هو أألقوى األمم على األكبر الحّمامي علي مأخذ   إن

 واقعية" فلسفته هوبز عليها بنى التي"الذئبية للطبائع" منها استسالما الممارسة

 في الديمقراطي يكون كيف الحمامي عند تفسر التي هي" الذئبية الطبائع هذه". منه



 

 

 بلغة إنها.لها دافنا بلده يستعمره الذي البلد في و"  اإلنسان حقوق" عن افعامد بلده

: الطبيعة المرء يعارض السياسة هذه دون من إنه بل"بمكيالين الكيل" سياسة اليوم

 عن به يدافع ما بمثل المغرب بالد في العامل عن مثال فرنسا في العامل دافع فلو

 منطق بين الفاصلة الثنائية النتفت أي لمصالحا هذه لذابت األصلي بلده في مصالحه

 ".ذئبية" تنافسية الدولة و توحيدية فالدعوة الدعوة هذه تجسيد منطق و الدعوة نشوء

 بالد وفي  فرنسا في العاملتين الطبقتين على التركيز على الحمامي حرص ولقد

 :يّدعي ما وجاهة من يزيد حتى المغرب

 التي السياسية الظروف بسبب خاصة منطقة ضمن المصنف العمالي عنصرنا إن "

 التي  المنافع من االستفادة في يأمل أن عن بعيد بدء ذي بادئ هو المغرب، تحكم

 من منظما حرمانا محروم فهو. العمل بتساوي األجر تساوي مبدأ يفترضها

 هذه صلب في و الفرنسيين للعمال بها المعترف الطائفية و النقابية االمتيازات

 نرى عرقي تمييز أي البحت النظري المستوى على تقبل ال التي العمالية بقةالط

 ارستقراطية مقابل في الفداء كبش دور تلعب أفريقية الشمال البروليتاريا طبقة

 البلد قوانين كّرستها التي الحقوق بكل تتمتع مثلما بها يُستهان ال بأجور تتمتع عمالية

 و زيادة و العيش من يمّكنها ما على تحصل هذه اآللة ارستقراطية ، فرنسا األم،

  االنتخابية اللعبة مصير تقرر و السياسية حقوقها جملة من تستفيد

 مصالحها لدعم استعدادها ثّمة من تبدي و أصواتها لنيل تتنافس التي األحزاب و

 بين ينتهي ال الذي الجدل يولدها نزاعات حدوث عند أو التداولية المجالس وسط في

 و تتعقل و العمالية االرستقراطية هذه تَرُصن الطريقة بهذه و.العمل و المال رأس

 الممكنة التضامن مواثيق كل العمالية طبقتنا ضدّّ تعقد أن إلى ذلك أّداها إن و تتبرجز

 أبراج فوق األحمر العلم يخفق عندما إنه.يؤّجرونها الذين الصناعة أرباب مع

 و نحن، وضعنا يتحسن لن الكرملين جدران وقف اليوم يخفق هو مثلما" نوتردام"



 

 

 بعض بها يقوم التي الخطابة تمارين من الرغم على ذلك، من متأكدين لتكونوا

 . "بالكلمات ننخدع فال  )...( بون البور قصر  Démosthenes" ديمستانات"

 ةالمادي النظرة معاداة على المتقدم الطويل الشاهد قراءة من نالحظ مثلما أثر ال انه

 أي األشياء بطبائع القول من نوع يوجد لكن و النقابات و االشتراكية و التاريخية

 المستعمرة المغرب بالد تبني دون تحول التي المبادئ على المصالح أولوية

 : أن  ذلك التبني هذا لمثل حضاريا مهيأة غير ألنها الغربية الحزبية النظريات

 أم جمهورية أم ملكية أكانت سواء مبرياليةاال إن.أوروبي نتاج الغربية النظريات" 

 على التغطية غير له مبرر ال العقدي فالظاهر.العقائد تستلهم ال شيوعية أو اشتراكية

 " النهب عملية

 قدوة تصلح ال إنها يقول التي الغربية الحضارية السمة هذه  الحمامي ويفّسر 

 فكرة ومن مغربيةال الخصوصية من أساس على تشاد أن يجب  مغربية لحضارة

 :التالي النحو على االجتماعية العدالة

 امتداح في االقتصاد يقع ال التي و الربح على المبنية(الغربية) الحضارة هذه"

 ذات الثقافة هذه وحدها،و أوروبا على بها التمتّع قصر على الحرص مع خيراتها

 مقاهي في قّدمي الذي  األبسنت شراب إسكار الُمسكر الطعم و الالمعة الواجهة

 المشهد هذا و المقاطعات، و الباريسية الضاحية في المريبة الخّمارات في و" الّسلم"

 مشترك قاسم إلى يردّّ شيء، كلّّ حيث الرموز و األرقام و اآلالت مشهد ، المثير

 بغية عالنية تعرض الثروات هذه و القوة هذه كل إن:  الذهبي العجل تأثير تحت يقع

 الحقيقة، في هو، و العيوب من خاليا يبدو البناء أساس إن)...(  الوعيد و الوعد

 التي التناقضات كثب عن يتأمل أن إال عليه فليس ذلك في يشك من و. فاسد أساس

 " قواه تنخر



 

 

 . كّمي أساس على قيامها اذا هو الحديثة الغربية الحضارة على الحمامي مأخذ

 امكانية  وهم  على قام المغرب بالد في نظام كل شجب الى النظرة هذه دفعته وقد

  مؤهال يكون أن دون من الحكم مجال في المثال سبيل على فرنسا تجربة استنساخ

  تظلل ألنه ضمنيا أدانه الذي مراكش في المخزن نظام ومنها لذلك حضاريا

 يعتبر  الذي  الخطابي الكريم عبد بن محمد وقاوم الحكم الى الوصول بغية بالحماية

 مراحل  صفات بكل تتصف النضالية السياسية الفكرية تجربته  أن يالحمام

 . األتباع نفوس في الغائر عن الصادق والتعبير المبدأ وعذرية الجدة أي التأسيس

 كل في الصافي األصل تمثل ألنها الحمامي تفكير في المركز تمثل التأسيس فترة

 يتغن ولم الكدر مشروعه يلحق االنسان عنها يبتعد  ما وبقدر   االنسانية التجارب

 حركته مصير في بالتفكير نفسه يشغل لم اذ السبب لهذا اال بالخطابي الحمامي علي

 على جيوش تصعب ضخمة عسكرية قوة باستعمال فرنسا تهزمه لم لو بعد ما في

 . لها التصدي

 قوال يعادي زمن في"  أسطورة" الى الخطابي"  تجربة"  حول الذي هو األمر هذا

 من كبير عدد عند الرجل سمعة المرء يفسر كيف  ثم.   األساطير  حقيقة ال

 حركة كل في  التأسيس مراحل النظرعن غضضنا ان  العالم في الكبار  المناضلين

 به معترفا وجودا له يثبت أن األقصى للمغرب يمكن كان وهل  ؟ حقيقية تغييرية

 واحدا حرفا يكتب أن يمكنه انك ما مثلي واحدا ان بل ؟ هذه التأسيس تجربة لوال

 السياسيين الفكريين  والمرتزقة المخزن تاريخ" على تاريخه اقتصر لو البلد هذا عن

 مكانة نعرف التي بقيمها الخليج بالد ايالء الى السياسي"  تطوره"  قاده والذي فيه" 

 .  ثانيا المغربية األرض والى أوال لشعبه يوليها أن عليه كان



 

 

 يغفل منطق فبأي الشعب كلمة ويغفل"  الملك الوطن هللا"  المخزني الشعار يقول

 كانت بما"  الريف جمهورية"  نسيان محاولة منطق انه ؟" الشعب"  كلمة ذكر

 .  المجتمع  فئات بأوسع الثوري الفكر التحام ومن"  التأسيس أخالق"  من تمثل

 اذ اليهم موجها ليس أقول ما  ولكن المخزن مثقفو به يرحب لن أقول ما أن أعرف

 حاليا وأهمها األقصى المغرب في التغيير لحركات المنتصر موقفي تبرير غايته

 . الجديدة الريفية الحركة

 . وكنتم كنتن أينما  عليكم السالم

 

 


