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أالبحثية مجلة  تنهي عامها الثالث  
 "العربية املدركات الجماعية تجديد نحو رحلة "

 أستاذ دكتور جامعة محمد الخامس، الرباط /سعيد خالد الحسن
s.elhassan@um5s.net.ma 

 

 مخّصصة الصفحات التالية 
ً
ت في الدراساها مركز صدر يالتي  البحثيةمحتويات العدد السادس من مجلة لعرٍض أساسا

.. محمد الخامس بالرباطجامعة في  الدراسات السياسيةفريق وذلك بالتعاون مع عام( مرتان في ال)خالد الحسن  مؤسسة

لتطرق ا -دواعي اإلختصاروذلك ل -دون  لكنو  البحثيةبالقاء نظرة خاطفة على محاور األعداد األربعة األولى من  لعرضنامهد سنو 

لقارىء ان يتبي  لفي العدد الخامس  البحثيةثم نعرض لعناوين مقاالت محاور ملوضوعات املقاالت التي تضمنتها تلك املحاور؛ 

السادس  هاعدد تلوينات اهتمامات مقاالتقبل أن نشرع بعرض  البحثيةجلة مل العلميةالسياق الذي طبع تلّون االهتمامات 

 وأنها  ورها قبل ثالث سنواتدمنذ ص البحثيةالتوجه الفكري الذي الزم ضوء وأفكارها الرئيسة ودالالت ذلك في 
ً
على خاصة

جامعة تستضيفه  كرس يية في أنشطة منضو  وقد أصبحت البحثية منقد تعرف صدور العدد السابع أعتاب مرحلة جديدة 

 ارة اإلسالمية واملشترك اإلنساني.ُيعنى بالحضو   -إتحاد جامعات العالم اإلسالميتحت مظلة  – محمد الخامس بالرباط

۞ 

بغية  :حقل العلوم السياسيةمن و  :من املغرب 2014 سنةعالمة على رحلة أكاديمية انطلقت  البحثيةمجلة  إصدار كان  

 تلك املدركات الجماعية وُيقصد ِبـ.. العربية إحياء املدركات الجماعيةيعمل على صعيد فكري  لناظمتؤثث  مدرسةتأسيس 

ز السلوك اإلنساني في املجتمعات البشرية، وتنتقل ب ه  وتمّيِ ردي الف الصعيدمن  السلوكاملنظومة املعنوية املفاهيمية التي توّجِ

ه من ماض ي الج الصعيدي املحدود، إلى ـالخاص، ومن بعده اليومي والزمن ماعة الجماعي العام، وإلى البعد التاريخي املطلق املتوّجِ

 للعالقات االجتماعية وللوظيفة الحضارية للجماعة املجتمعية
ً
 سلوكّيا

ً
ل ناظما ِ

ّ
 هاجودلو و  املجتمعية إلى مستقبلها؛ وبما يشك

 يقوم في أساسه على رؤية مجتمعية حضارية السياسةوبالخصوص عندما نعتبر  -س يالسيا
ً
 رساليا

ً
ت ادركمـلمنظومة ا . إّن .فعال

لة تاريخية حضارية  قواعدهي بمثابة  الجماعية لها صفة اإللزام املعنوي التي تفرض احترامها لدى أفراد الجماعة؛ وهي محّصِ

 
ً
د عنه للخبرة والحياة الجماعّية املمتدة عبر أجيال امتدادا

ّ
سسية وتقاليد مسلكّية ومؤ  ؛حياتية م  ي  وقِ  ؛مفاهيم مرجعّية :يتول

 ..1رة عن هذه املفاهيم والقيمـُمعبِّ 

ّرس في كليات 
 إلى ربط حقل العلوم السياسية بغيره من حقول ما ُيد 

ً
وتسعى تلك الرحلة األكاديمية التي أشرنا إليها آنفا

أحد ركائز قامت بها  البحثية.. وكان إصدار أم غيرها من الجامعات املعنية املغربية اتبالجامعسواُء العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

 إلى جنب كّلٍ من: فريق الدراسات السياسية بجامعة محمد الخامس الذي يشِرف )منذ واستمرت عليها تلك ال
ً
رحلة جنبا

                                                 

أ      : أنظر  على البحثية، 
ً
 www. kh-foundation.org لإلطالع شبكيا

         http://revues.imist.ma/index.php?journal=bahtheyya        

http://revues.imist.ma/index.php?journal=bahtheyya
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كلية سال للعلوم القانونية واإلقتصادية م( على تدريس تكوين املاستر والدكتوراة في مجال العلوم السياسية في 2009

 ؛ وكذلك املؤتمر السنوي محمد الخامس بالرباط في جامعة واإلجتماعية
ً

مؤتمر العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ) للباحثين معا

مؤسسة في  مركز الدراسات واألبحاثالدورية التي ينظمها  الحلقات النقاشية؛ ثم 2(للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا

مة التي تِرد إليها من املنضوين في  البحثية)بالعاصمة املغربية الرباط(.. وحيث تقوم  خالد الحسن
ّ
ك بنشر الورقات البحثية الـُمح 

 للباحثينتكوينات الدراسات العليا بالجامعة املغربية أو من املشاركين بمؤتمر 
ً

 عن قيام  معا
ً
بتوثيق عدد من  البحثيةوذلك فضال

  ..الحلقات النقاشيةمداخالت األساتذة والباحثين الذين تستضيفهم 

۞ 

في حقل العلوم السياسية أنها اندرجت  البحثيةمن  -ددين األول والثانيالعالذي جمع  -في مقاالت اإلصدار األول ُيالحظ 

 الفكر السياس ي والقضايا املغاربية واالفريقية وفقه السياسة الدولية وشؤون الصراع العربي الصهيوني اهتماماتها علىعت ز و فت

 برز  قد: إحياء املدركات الجماعية العربيةصعيد على  البحثية هم   أّن ُيالحظ . و واألمن القومي العربي.
ً
الت مقاُمجمل في  جلّيا

بينما عرض لى استجالء املنظومة القيمية املضمرة في الفكر الليبرالي، إ سعى محمد الطويل.. ففي أولها ثالثاملحور الفكري ال

 القبطيمونية بنزيان جهود املفكر  تناولتثالثها في الوهاب املسيري، وشروع الفيلسوف املصري عبد ملسماعيل حمودي في ثانيها إ

   .حياء منظومة القيم العربية اإلسالميةإرفيق حبيب في 
ً
وله عبر أسلوب تنااإلهتمام  اهذ( 2015)ربيع  العدد الثالثعرف وأيضا

 الربيع العربي حراك الذي خّصصه لدراسة لفملوضوعات امل
 
هذا العدد تضّمن وقد  -الته وقضاياه وتداعياته: بواعثه ورؤاه وتمث

لجامعات كليات الحقوق با في حقالن يتم تدريسهما بإعتبارهما اإلدارة العموميةحقل القضاء اإلداري وأخرى في حقل مقالة في 

 إلى جنب  العامب القانون ع  ُش  ضمن مقرراتاملغربية 
ً
النظام الفرنس ي حال كما كان عليه  -يكادالذي  علم السياسةوجنبا

  -القديم
ً
 يبدو دخيال

ُ
وباستثناء محوٍر حول تداعيات ثقافة  -فإنه( 2015)خريف سنة  العدد الرابع.. أّما بع  على هذه الش

ص  -الداخل وسياسات الخارج على أمن اإلقليم العربي ّصِ
ُ
وللنظر على ضوئه في قضايا  املدركات الجماعيةلتناول مفهوم قد خ

ى املستقبل العربي )التحّرر من التبعية ومن التجزئة وهدر اإلمكانات؛ ومشكالت اإلستبداد وتغّول الدولة؛ وتجديد املدركات عل

 وقع صراع النخب(.. 

 في اإلصدارين بدا من جهٍة، أكثر وضوح مدرسة إحياء املدركات الجماعية تؤثث لهوالواقع أن ذلك الناظم الفكري الذي 
ً
ا

أخرى في مجال العلوم  حقوٍل .. كما أّن هذا الناظم أخذ من جهة ثانية، يتصل بالبحثيةن م -الخامس والسادس -األخيرين

 الفقه والو اإلسالمي  والتصّوف ينكاللغة واألدب العربياالنسانية واالجتماعية 
ً
وذلك واإلقتصاد،  جتماعإل واالسياسية فلسفة

ر مصاة أم غيرهم في األ ربااملغوالباحثين الشباب سواء  منهم األساتذة  ي يرتاده املنضوون في تلك الرحلة مناملجال الذاتساع ب

  .في بلدانهم حركة نهوض وتزكية مجتمعية وحضاريةاألخرى من املعنيين بالتأسيس الفكري لواآلسيوية ة واإلفريقية العربي

۞ 

 ( 2016)ربيع  الخامسالعدد لقد خّصص  
ً
 )كتبها ياسين  امللف. وتصّدر القدس والتحرر الفلسطينيحول  ملّفا

 
دراسة

 تتحفظ عبرها على فتاوي العالمة الشيخ القرضاوي حول شّدِ الرحال إلى 
ً
طلعاوي( قّدمت مناقشة فقهية مستفيضة وهادئة

 كريم( ملوقف الفاتيكان تجاه عروبةعبد الحكيم بقلم )قراءة قّدم  أولها، مقاالت ثالثوقد تال هذه الدراسة القدس الشريف.. 

الصراع  في خلفيات اتفاق أوسلو والطريق املسدود الذي انتهى إليهعبرها النظر )خالد بن سكا( ن ْمع  القدس، واألخرى أ

 الصهيوني.مآل هاجس حلم إزرائيل الكبرى لدى املشروع  إستشرفتملياء العمراني( بقلم والثالثة )، الفلسطيني اإلزرائيلي

ز االهتمام )عبر أربعة محاور( بمجاالت األدب والتصّوف و جاء من وضوح وبر الخامس أن الجديد في موضوعات العدد  غير 

في وذلك على حساب مجال العلوم السياسية )محورين إثنين  :والتاريخ وقضايا التجديد والتكامل املعرفي واملدينة والعمران

ق و  ،مجال االستراتيجية واألمن
ّ
 حياءإ اياحضور قضتنامي واإلقتصاد(.. وهو اهتمام ُيظهر  الِحكامةبمجاالت اإلجتماع و آخر تعل

 بلد عن تجديد املدركات في تركياعرف مقالة  محوٌر حول التجديد والتكامل املعرفيفي تناول موضوعاته:  تجديد املدركاتو
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  حول  -محمد منديلكتبها  -أخرى و ،  (ابراهيم أكتاش) كاتبها
ُ

اإلسالمية بالجامعة املغربية أظهرت وجود اتفاق بين ب الدراسات ع  ش

 تفعيل تلك الشروط تعود عراقيل وأن  هاتدريس فيبالاالرتقاء على شروط  شباب الباحثين والشيوخ من اساتذتهم
ً
لعوائق أساسا

ِ ُس  حول املدينة والعمران االسالمي محوٌرٌ؛ بيروقراطية
ّ
فقه  حضور  أبرزتحسن بريح( كتبها ) عبر مقالة الضوءفيه  تطل

، العمران واملعمار في الحضارة االسالمية ومحوريته في تأثيث فضاء اجتماع الناس واحتضان معامالتهم وعيشهم املشترك

ـفه ا عمارة األرض في اإلسالم كتاب املقالة وعرضت ِ
ّ
 عن اضاءات  ؛3جميل عبد القادر أكبر يالبنغالملعماري ملول

ً
عبد )بقلم فضال

ضّم مقاالت ثالث:  محور حول األدب والتصوف؛ وفي مدركاتها وقيم الحياة فيها منظومةعن املدينة االسالمية و  (مستور  الحق

طبه محي الدين ابن عربيالتصّوف األندلس ي لدى  خصائص خطابمقالة )كتبتها لطيفة الهيثمي( حول 
ُ
: وأخريتان احداهما ق

بين أبرز موسوعتين  قارنة)كتبتها هاجر البوخاري( وقّدمت م، واألخرى األندلس يشعر الهجاء  تناولت)كتبها حسن الغندوري( و 

لألصفهاني،  األغانيهي .. األولى  ه العباسية واألندلسيةعصور ازدهار أبهى  لألدب العربي كانتا قد ظهرتا في القرن الثالث الهجري 

  إلبن عبد البر األندلس ي.. العقد الفريدواألخرى هي 
 
ه إن كان وقد خ

ّ
صت مقاالت هذا املحور إلى أن

ُ
مثل أصالة الثقافة العربية ل

ُ
ت

 ن تمأكثر ربما مألصول املدركات الجماعية العربية هو في األندلس  األندلسية
ّ
ِ ، لها ل توأمه املشرقيث

ّ
حياء بف أدباء األندلس اصوات

 يأدبمتوحدة ثقافية تجمع  فإّن ذلك ال يحجب واقعجعلهم ُيْحِجمون عن اإلغراق في ألوان الهجاء الذي عرفه األدب املشرقي؛ 

في    املشرق العربيين.باملغرب ومتصّوِ

 للأيضا عرف هذا العدد 
ً
وء على تسلط الض)كتبتها صابرين سليماني( إحداها  مقاالت: ثالثضّم  تاريخيةالدراسات محورا

وعلى حساب دوره كباٍن ململكة  -دان فودي وعلى إعالئه لدوره كمعلم في متابعة مشروعه االصالحي الكبير املجاهد االفريقي 

حول خلفيات إمتناع األمير محمد عبد الكريم الخطابي عن دخول مدينة  (كتبها إسماعيل حمودي)وكرجل دولة.. ثم أخرى 

لى عاملفكر والزعيم املغربي عالل الفاس ي  ظحّف ت أسبابالضوء على تلقي  (زكريا سحنون ثة )بقلم ثالو  املغربية وتحريرها ؛ مليلية

 .مع الفرنسيين عشية اإلستقالل املغربي محادثات إيكس ليبان

قن األخير يمقاالت املحور أّما  
ّ
باإلجتماع اإلنساني فتناولته مقالة حول القبيلة والجيش والنخب السياسية  ين، فما تعل

صر كامة املالية في الدولة املغربية )كتبها منت؛ بينما تناولت مقالة أخرى الِح  (ة )كتبها محمد املختار ولد الحسنوريتانيامل

ق ب
ّ
لنظام التحديات والدوائر واالكراهات التي تواجه دول ا ت مقاالتهفقد بّينمجاالت االستراتيجية واألمن: السويني(. أما ما تعل

ق األمراالقليمي العربي س
ّ
ول أم بغيره من د )عبر مقالة بقلم عبد العالي الحور وأخرى كتبها منعم أمشاوي(؛ باملغرب :واًء تعل

 في ذات مقالة محمد املختار ولد الحسن السابق ذكرهاالنظام العربي )
ً
 جنوب الصحراءفي بدول جواره االفريقي  أو  ؛(وذلك أيضا

ّوِج حول النظرة الشرعية لإلرهاب اإللكتروني )بقلم رشيد لعالملة(ك بمقالة يناه -()عبر مقالة الحسن تراوري
ُ
ذين ه.. وقد ت

تحرر تريد الرؤية حضارية مقالته قّدمت ، و في فقه العالقات والصراع الدوليين (هشام لحصيني)كتبها ُمعّمقة  بمقالةاملحورين 

ق األمر باالمبريالية االقتصادية أم بالتطبيعية املعر  رؤيةالـمهيمن على األكاديمي من االستالب 
ّ
  ..فيةاملشهد الدولي سواًء تعل

۞ 

 ، فقد البحثية( من 2016واألخير )خريف  السادسأما العدد  
ّ
الخامسة  ق وعرض لبحوث وأنشطة الدورة  السنويةوث

 تهوألقى محاضر كضيف شرف في املؤتمر طارق البشري املؤرخ واملفكر املصري .. وقد شارك مؤتمر معامن  (2016)مارس 

لذي ا ساس يالتيار األ مفهوم  مع في واقع األمر رأى أنه يتكامل الذي  املدركات الجماعيةخاللها عن مفهوم  التي تحّدثاالفتتاحية 

ل املواقف الراهنة ال يعرض للنسق املعرفي العام للجماعة املجتمعية بقدر ما يتناو  تيار األساس يال؛ غير أن مفهوم 4هتعرفه كتابات

ن )في نظرنا( أهمية تكامل هذين  –لألبرز من التيارات الفكرية واالجتماعية والسياسية في الجماعة املجتمعية  وهو ما يبّيِ

املصطلحين حيث يتناول كل منهما قطاعا تاريخيا ومجاال مفاهيميا له خصوصيته بالنسبة لآلخر.. "التيار األساس ي" يعنى 

ة التي تميز الجماعة املجتمعباملوقف والرؤى  ية في الزمن الراهن؛ واملدركات الجماعية نسق معرفي ينتظم نماذج السلوك القار 

 منذ نشأتها وتطبع بذلك أجيالها املتطاولة حتى الزمن الحاضر.
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ق العدد لكلمة 
ّ
 جلسة )أمينة الحجري( في املديرة املساعدة لإليسيسكو كما وث

ً
لكلمة  وكذلك، االفتتاحية  مؤتمر معا

ت فيها (جميلة املصلي)املنتدبة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر املغربية الوزيرة  لبرنامج امعالم  التي عر ض 

الحكومي ومخططه االستراتيجي للنهوض بالبحث العلمي سواء ما تعلق باالرتقاء بظرفية الطالب عبر الرفع من قيمة املنح وعدد 

فيدين منها ورفع الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية وتعميم التغطية الصحية للطلبة، أو ما اتصل بتعميق البحث املست

 والتكوين بإرساء الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم والبحث العلمي ناهيك بإصالح نظام الدكتوراه واعتماد مراكزها بدائل

تناول فيها مشاريع  (خالد الصمدي)ت الجلسة الختامية كلمة ملستشار رئيس الحكومة عن وحدات التكوين والبحث.. كذلك عرف

 اإلصالح في مجال التربية والتعليم باملغرب الراهن. 

واملقصود  مفهوم املدركات الجماعيةتحت أربعة عناوين رئيسة أولها دار حول السادس العدد وقد توّزعت بحوث 

ْيِه اإلسال  اإلقليمأربعة بحوث تناولت أدبيات خمسة من كبار املفكرين في  بإحيائها وتجديدها.. واشتملت على
 
مي العربي وعامِل

في احياء  املسيري وعرض فيه عمر الصنهاجي لدور  عبد الوهاب املسيري  املصري  الفيلسوف: تناول أولها بالبحث كتابات يوالثالث

قامت صفاء حيث  بيجوفيتش عزت عليالسابق  البوسنيلرئيس االنسق املعرفي االسالمي؛ وثاني البحوث تناول بالداراسة 

قيمة الكرامة لدى  حياءإالبوعزاوي بعرض رؤيته لذات النسق املعرفي؛ وفي ثالث مباحث هذا العنوان تناول حمزة املعروفي 

من  نبي اللذين ربطا ابن مالكواملفكر الجزائري  الحبابي عزيز محمدمفكرين عربيين مغاربيين هما الفيلسوف واألكاديمي املغربي 

را من املخاطر التي تتهّدد الكرامة من القوى  ،جهة
ّ
بين كرامة االنسان وانضوائه في جماعته املجتمعية، ومن جهة أخرى حذ

 أمارتيا صنالباغية من خارج الجماعة.. وفي مقالة خامسة عرض عبد الحكيم امهاوش وجمال كريم لكتاب الفيلسوف الهندي 

د العنف نتيجة اإلنغالق على الهوية، ألن أمارتياة والعنف لينتهيا إلى عدم االكتفاء بتبني تحذير عن الهوي
ّ
ول

 
هما رأيا من مخاطر ت

 االنغالق وحده ال يولد العنف عادة إال عند ارتباطه بمتغيرات أخرى.

املعاصر.. وفي هذا السياق تناول  العربيخطاب الفكري الفي  مذاهب تجديد املدركات الجماعيةثم تناول العنوان الثاني 

 عتبر اإلصالح معالجة للمشاكل والتحديات التي يثيرها واقع الجماعهيصالح الدين عّياش املشروع اإلصالحي لطارق البشري الذي 

 ال بد منهيوظرفها التاريخي، و 
ً
 للخبرة للحضارية منطلقا

ً
 وتأصيال

ً
 ليتفّعل جعل من احياء مفاهيم التراث والنظر فيها تجديدا

 عمي  بابا محمدلدى األكاديمي الجزائري نموذج الرشد اإلصالح. ثم تناول يوسف تجرونة 
ً
 الرشدوهو نموذج يربط معرفيا

 يحاكي نموذج  الرشدبالوحي، كما يجعل من 
ً
  مشروع خالد بن سكالدى املغربي فريد األنصاري. كما تناول  الفطريةنموذجا

منظومة االسالم إال برؤية معرفية تستحضر  أسلمة املعرفة، وانتهى إلى استحالة العطاسو الفاروقيلدى كل من  أسلمة املعرفة

فرأى أن  الجابري محمد عابد لدى  تجديد املدركات الجماعيةبنظرتها لإلنسان والكون والحياة.. ثم تناول محمد أقديم  املعرفية

لعقل بنية اباإلرتكاز على  املدركات الجماعية العربية ِبـ وعملت على الرقياسهاماته حاولت تجديد الخطاب الفكري العربي املعاصر 

ختتمت مباحث هذا العنوان بمقالة لعبد القادر العز  العربي
ُ
بد عرؤية  بدوِرهعالج  ى ومقارنتها مع العقل الغربي واألثيني.. وقد ا

 طابع هاللحضارة الغربية ورصد الوهاب املسيري 
ً
 قصائيإ ا

ً
 لدى مادي ا

ً
 هذه الحضارة وخرج منها بضرورة التجاوز معرفيا

ً
 ومن ثم ا

 لهذا لطابع املادي
ً
 .اإلقصائي عمليا

أما العنوان الثالث فقد جاء ليتناول عددا من القيم واملفاهيم التي يتم عبرها تجديد املدركات الجماعية للمجتمع 

من أجل  الرحمان عبد طهوتجديده لدى  التعبدالعربي والحضارة اإلسالمية.. ومن هنا جاء تناول خالد شخمان إلحياء مفهوم 

 
ً
 شكليا

ً
 للذات أو تعبدا

ً
ّي  وتناولت ال روح فيه؛ أن ال يكون تعبدا تجديد كل من الزوهرة الصنهاجي وصابرين السليماني مقالت 

 لرؤيته اإلسالمية عندما رأى  وبّينا أن عالل الفاس ي لدىوقيمة الحرية على وجه الخصوص  املدركات
ً
لت منطلقا

ّ
قيمة الحرية شك

 ال ينفصم عن 
ً
الذي  خالد الحسنعماد بورزوز تجديد مفهوم القيادة لدى  . كما تناول املرجعية التوحيديةالحرية الحّقة توأما

 من مصالح الناس ي
ً
رى في القيادة قيمة تراثية تتطلب ممارسة الصدق مع الشعب بما يحقق في إطار العدالة ما هو ممكن واقعيا

 نقابيالذي أقام  البنا جمال كر املف لدى النقابيةوغايتهم املجتمعية.. بينما تناولت أسماء املهديوي الرؤية التجديدية ملفهوم 
ً

ة

 لِ  سالميةإ
ً
ي القرآن والسنة مفهوما  بالصالح وليس لعملاـ على أساس من الرؤية القرآنية للعدل من جهة، ومن تبّنِ

ً
 -يربطه أساسا

الذي رأى  العلواني طهالعاِلم الفقيه .. بينما قّدم صالح وشنان قراءة لرؤية(ماديمقابل أو ) بأجٍر نقديبعمٍل يدوي أو  -بالضرورة
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قبل الدخول في اإلسالم وبعد الدخول فيه، ألنه  ال إكراه في الدينمبدء حرية االعتقاد في اإلسالم مبدًء ُيعِمل املبدأ القرآني 

 لإلسالم من الذين يّدعون التدين تحت اإلكراه أو خوفا من العقاب..  وتبرئةحماية للمؤمنين 
 

تتغّيى أن تحدد مرتكزات الوحدة والقوة في قيام النسق االجتماعي في أمة اإلسالم وجاءت مقالة موالي رشيد الغالبي 

مها الية في هللا، والنصيحة واملشورة، والطاعة في املعروف.. وهي مرتكزات قّد فرأت أنها مرتكزات تنبني على روابط املحبة والوِ 

 غالبي عبر 
ُ
  معنوي  ٍل تمث

 
  ناهيك :كريم والسنة النبوية والتراث اإلسالميره ونظره في آيات القرآن الثري في تفك

ّ
ل  أن

 
 ضروري ه تمث

 -من هنالهذه املدركات وهي تتنّزل على الواقع القائم الـُمعاش.. و  التمثل الواقعيعندما يتكامل و حياء املدركات وتجديدهاإ لعملية

ى ملرتكزات أ  -في نظرنا
ّ
أن تنتظم "اجتماعها اإلنساني" وتعايش  الجماعة وحدةهمية تعزيز التمثل املعنوي بتوأِمه الواقعي ليتأت

 ناِس 
 
 ال تتفّعلس  ها وت

ً
 في موطنهم املشترك: إذ أن الطاعة مثال

ً
هم معا ن 

ُ
قطار بين مجتمعات متباعدة عن بعضها البعض تباعد أ اك

 األرض ومختلفة بالتالي في قضاياها ومشكالتها ناهيك بأن يكون التساكن والتجاور والتواصل متحقق
ً
ه ليس أدل  ا

ّ
لى عبينها.. ولعل

 
 
  والتي صحيفة املدينةل املعنوي بجناح التمثل الواقعي: من النظر في ضرورة استكمال جناح التمث

ّ
 تمث
 
 ل

 
 س  ت ت

ُ
ؤمنين جماعة امل ن  اك

قد ف :بمسيس الحاجة اليوم )كما األمس( إلى النظر بجناحي هذا التمثل كليهما واملسلمون  -)ص(مع غيرهم في مدينة الرسول 

ف يرى املسلمون أن اإلسالم قد صنع اإلسالم من أمة املسلمين مجتمعات 
ّ
( وإن عقيدة اإلسالم وهديه بين ناِس بأل

ً
ها )معنويا

( في ألُسِنها ومواطنها ومشكالتها وقضايا اجتماعها.. 
ً
 اختلفت )معاشا

 

تجديد املدركات اختتمت مقالة حسناء سيف مقاالت املجموعة الثالثة هذه حول القيم واملفاهيم التي يتم عبرها  وقد

طت وقد للمجتمع العربي والحضارة اإلسالمية،  الجماعية
ّ
كمبدٍء ناظم لفلسفة العمارة  املسؤوليةالضوء على مفهوم  تهامقالسل

في يد  املسؤوليةالذي انتهى إلى أن قواعد فقه العمارة اإلسالمية قد وّحدت  جميل عبد القادر أكبراإلسالمية وبنيانها لدى 

ادئ املتعلقة باإلحياء املعاصرة. كذلك فإن املب البيئة الحداثيةالجماعة فكانت القرارات تصدر من أسفل إلى أعلى عكس 

 والوراثة والهِ 
ُ

ر أن أحد العوامل الرئيسة في تدهو  أكبر.. ومن هنا فقد رأى جميل املسؤوليةتوحيد  نحو فعة: كلها تنحى بة والش

 .املسؤوليةحال املسلمين خالل الحقب األخيرة من تاريخها إنما يكمن في انزالق املسلمين باتجاه تشتيت 

 من أبرز قضايا املستقبل العربي في ضوء السادس وجاء عنوان املجموعة الرابعة من مباحث هذا العدد 
ً
ليتناول بعضا

. وكانت أولى بحوث هذا العنوان مقالة إبراهيم مرداني عن العروبة واإلسالم وقضية الوحدة، وقد املدركات الجماعية العربية

م لديهم إال من خالل اإلسال  العروبةُمنفصلة عن اإلسالم البتة وأنه ال يمكن تعريف  بةالعرو انتهى إلى أن املغاربة لم يعرفوا 

وليس بمعزل عنه.. ثم جاءت مقالة السعيد ابن سعيد لتتناول مركزية قضية فلسطين بين رؤيتين إحداهما نظامية إفتراضية 

مل حول الخبرة التاريخية املغربية الراهنة ملفهوم الع وغير فاعلة واألخرى واقعية مجتمعية واعدة. كما عرف هذا العنوان مقالة

 ساناإلحاالجتماعي كتبها علي ربحي وخلص منها إلى أن العالم العربي واإلسالمي بحاجة اليوم إلى تجديد مدركاته املتعلقة بوظيفة 

 معاصرة تهتم بشؤونه، وتعالج مختلف قضاياه املجتمعية. ثم كان الختا
ً
م بمقالتين حول التعليم ومأسستها لتشمل صيغا

وظيفة املدرسة املغربية؛ بينما حذرت جليلة مباركي في  تطبعالتي  األدلجةمة ِس من رشيد األركو في أوالهما  توّجسباملغرب 

من استبدال التدريس بالفرنسية بتدريس الفرنسية ملا يشكله هذا من تهديد للوعاء اللغوي للمدركات الجماعية ألمة  أخراهما

  بة.املغار 

۞ 

ْنظر،  مدرسة إحياء املدركاتّن الناظم الفكري في أ مالحظةجدر تعرض هذا الم اوفي خت ٌي 
ً
واقع العربي الراهن ال، في أوال

مات القوة   بعوامل التجزئة والفرقة والتخلف املعنوي واملادي ناهيك بالتبعية للخارج املتربص بالثروات وبُمقـّوِ
ً
نا

 
ويراه ُمثخ

ٌيضع نصب عينه، العربية.. و 
ً
ه..  الربيع العربيغياب الرؤية الهادية الجامعة التي جعلت ، ثانيا ج  و  وْجْيه غامض  الت  يتيم  الت 

ٌويرصد، 
ً
ن لشيوع منظومات فكرية هي أشبه بالكوابيس منها برؤى التغيير  الذي، تداعيات ذلك الُيتم والغموض ثالثا

ّ
مك

 أ
ً
ٌهُل التغيير في مواطن التغيير املأمول.. ويؤكد، النهضوية التجديدية التي يحملها عادة

ً
 يتحّقق، أن التغيير رابعا

ً
 ليس إكراها
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 أخرى بمعسول 
ً
ِشح بالتراث والـُمقّنـع تارة

 
 بجميل الخطاب الـُمت

ً
ة تارة

 
حة مقاتلة؛ أم ُمحّمل

ّ
 بالطالئع العابرة للحدود: كانت ُمسل

ٌاإلقليمي.. ويخلص، الخطاب الوافد من قوى الطغيان الدولي واإلنتهاز 
ً
رتباك من إالعربي  اإلقليميعيشه  ما ، إلى أن تجاوز خامسا

س الطريق نحو تلم  لكمنطلق الجماعية  املدركاتتفعيل دور إنما يكون بلرؤية الواضحة امام القيادات والنخب، لغياب من و 

وأن تغيير . املشهود إلى ما هو منشود ومأمول واقع الابتداًء، ثم رسم موجهات الحركة في أفق معالجة وتزكية  صحيحةرؤية 

لة في  ـها الصحيحة املتأّصِ د ثوابت  نظر في مدركاته الجماعية لُيجّدِ  ي 
ً
الواقع العربي ال يكون إال بتجديد الخطاب العربي تجديدا

ٌ، هذا الناظم الفكري  الحظيمدركات الناس.. كما 
ً
على تشويه وتسميم  عِمل  قد  العربية خفاقاتزمات واإل توالي األ ، أّن سادسا

إنما  اتاألزمتلك عمق أن . و .سالميتفعيلها في الواقع املعاش للمجتمع العربي اإل حال دون تجديدها و  أعاقمما  العربيةاملدركات 

ٌ، هذا الناظم ومن ثّم، انتهى. العربيةعلى مستوى الخطاب الذي تتبناه النخب  املدركات الجماعية يزيد من غياب مفهوم
ً
، سابعا

 كفيل بالتأسيس لوعي حقيقي بقضاياإلى أ
ً
 وسياسيا

ً
 وعمليا

ً
 اهن وعي النخب بأبعاد عملية تجديد مدركاتها الجماعية معنويا

 كرامتهته و من الطغيان الخارجي والداخلي بما يحقق وحد املجتمع العربيانتهاج مسارات قادرة على تحرير بالتالي املصيرية، و 

 تحديات الداخلية والخارجية.الجهة وصون مصالحه ومناعته في موا

العمل ال يكون ب املدركات تجديد، وحيث إحياء املدركات الجماعيةهو مرتكز عملية  تجديد املدركات الجماعيةكان لذا، 

ذلك البعض من دعاة القطع مع املاض ي، بل النظر فيها  على تجاوزها أو إحداث قطيعة معها أو محاولة تغييرها كما قد يذهب إلى

ٌالطرح مبرره،  ويجد هذا .ها عبر العودة إلى الخبرة الحضارية للجماعة املجتمعية.ؤ وإحيا
ً
هي  يةاملدركات الجماع، في واقع أن أوال

ة الحضارية والنماذج السلوكية السائدة في أوساط الجماعة املجتمعي حصيلة خبرة مديدة عبر التاريخ تجعلها متجذرة في التقاليد

 للحضارة الراهن يختلف عنه في النسق ةاإلسالمياملعرفي للحضارة النسق  أن التجديد في وثانيهماماعية. ناهيك بذاكرتها الج

 في النسق الغربي  التجديدترى أن   مدرسة إحياء املدركات الجماعيةة.. إّن الغربي
 

 تنتظمواضحة ضوابط يفتقد إلى هو تحديث

 و  عالقة بين الثوابت واملتغيراتال
 

ق في النس التجديد، في حين أن يقوم على قطيعة بين املاض ي والحاضر يكاد من ثّم فهو تحديث

األصول قصد إحيائها في واقع الناس مع تقويم االختالالت التي تبرز على  اإلسالمي ينطلق من كونه عودة إلىالحضاري العربي 

قوم على ي درسةامل هذه لدى املدركات الجماعيةوحيث مفهوم  -.عنوي مستوى التمثالت الواقعية واملعنوية لواقع األمة وتراثها امل

 ..5رؤية معرفية للسنن والنواميس التي تحكم حركة الناس من املاض ي إلى املستقبل

 

 

 

                                                 

 الهوامـــش

 

:  رِ   1 ؤسسة خالد الحسن،  املدركات الجماعية  مدخل نظرية القيمسعيد خالد الحسن & م : دار األمان   (.2015)الرباط
2بريل حتى ا  2  للباحثينمن  ةيسنو  دوراٍت  ت  ِس قد ُعِقدت كانت ، 017

ً
أساتذة منر  . وقد ع  مؤتمر معا أكثر من  فت هذه الدورات مشاركة باحثين و

 ع ثمان جامعات مغربية توّزعت على العديد من  كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وكليات العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية؛ وذلك
ً
ن فضال

ء املشاركين من الباح ؤال . وجّل ه ) أملانيا ئر و )مصر وفلسطين وموريتانيا والجزا تمي ثين املغاربة بينما ينمشاركين قدموا من جامعات من خارج املغرب 

( وافريقيّ  ئر، العراق، سلطنة ُعمان، فلسطين، قطر، مصر، موريتانيا )األردن، تونس، الجزا أخرى عربية  إلى بلدان  ( بعضهم  )ساحل العاج والسنغال ة 

(، وكذلك )اندونيسيا، تركيا، ماليزيا آسيوية  . و والواليات املتحدة األمريك أملانيا وكندا منهم من قِدم من و مؤسسة ي فمركز الدراسات واألبحاث قد قام ية

. الدورات السنوية الست لبتنظيم  خالد الحسن ؤتمر في فصل الربيع بالعاصمية املغربية الرباط  هذا امل
3   : أكبر : ) عمارة األرض في اإلسالمِر جميل عبد القادر  : دار القبلة للثقافة اإلسالمية، بيروت آن، جِدّة ؤسسة علوم القر / 1412م (.1992هج  م
:  رِ   4 : مكز الجزيرة للدراسات، ط نحو تّيار أساس ي لألمة طارق البشري (.2008، 1)الدوحة  م
.ذ.  5 .س  ِر سعيد خالد الحسن، م



RESEARCH AFRICA REVIEWS                            Volume 1 (2017)                                                            Page 

 

50 

 

50 

                                                                                                                                                                       

 

Research Africa 
Copyright © 2017 by Research Africa, (research_africa-editor@duke.edu), all rights reserved. RA allows for copy and 

redistribution of the material in any medium or format, provided that full and accurate credit is given to the 

author/reviewer, the date of publication, and the location of the review on the RA website. You may not distribute the 

modified material. RA reserves the right to withdraw permission for republication of individual reviews at any time and for 

any specific case. For any other proposed uses, contact RA’s Editor-in-Chief. The opinions represented in the reviews and 

published on the RA Review website are not necessarily those held by RA and its Review editorial team. 

 


